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PLANIFICATE
TEMEINIC PREGĂTITE!

Patru luni ne mai despart de sfîrșitul primului an al cincinalului ca
lității și eficienței. Este o perioadă
în care colectivele de oameni ai
muncii sint chemate să acționeze
energic, sub conducerea organizații
lor de partid, pentru întregirea re
zultatelor bune obținute pină acum
in realizarea planului și a angaja
mentelor asumate în întrecere, pen
tru
‘uirea neabătută a intregului p,n
r de dezvoltare econo
mico^
a țării. Iar una din sarcinilĂ“ situate in plină actualitate în
această perioadă, subliniate de se
cretarul general al partidului la re
centa consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., este înfăptuirea rit
mică și integrală a planului produc
ției fizice în fiecare întreprindere,
in fiecare județ.
Intr-un șir de județe, în șapte luni
din acest an s-au obținut rezultate
pozitive în această privință. Astfel,
județe cum sint Alba, Bacău, Boto
șani, Cluj, Covasna. Prahova, Vilcea
și Vrancea, precum și municipiul
București se pot mindri pe bună
dreptate cu faptul că au depășit pre
vederile la producțla-marfă indus
trială cu 2—5 la sută, livrind supli
mentar economiei naționale produse
de importanță deosebită. Asemenea
rezultate, cărora li se adaugă cele
înregistrate in alte județe, sint ro
dul unor programe de măsuri tehnice
și organizatorice aplicate cu perse
verență în unitățile economice, sint
o dovadă a hotâririi cu care acțio
nează colectivele de oameni ai mun
cii pentru transpunerea în viață a
sarcinilor stabilite în acest sens de
conducerea partidului.
Desigur, asemenea succese, aseme
nea fapte de muncă ne bucură. Im
portant este însă ca planul să fie
realizat nu numai pe ansamblul unor
județe ori ramuri sau pe ansamblul
economiei naționale, ci absolut in
fiecare unitate economică in parte.
Nu o dată conducerea partidului a ac
centuat cu toată claritatea faptul că
planul poate fi considerat îndeplinit
numai și numai in condițiile in care
fiecare unitate își respectă progra
mul de fabricație stabilit, livrind
produsele planificate in mod ritmic
și integral, in strinsă concordanță cu
contractele economice încheiate cu
unitățile beneficiare din țară și cu
partenerii externi.
S-au fabricat, peste prevederile
planului, țo seamă de produse : oțel
aliat, diferite tipuri de table și
benzi, gi 'bace ale tehnicii de calcul
electrordjs , aparate de sudură și con
trol, anlimite tipuri de mașini-unelte.
ș.a. Practica a confirmat insă un
adevăr elementar : oricit ,de mari ar
fi depășirile la un produs sau altul,
ele nu pot acoperi restanțele la o
serie de alte produse, pentru că, in
fapt, fiecare produs, fiecare sorti
ment contează în mecanismul echili
brat al planului, al dezvoltării eco
nomiei naționale. Orice nerealizare
cit de mică a sarcinilor stabilite se
repercutează asupra echilibrului ba
lanțelor materiale, produce efecte
negative, amplificate adesea în lanț,
în activitatea mai multor întreprin
deri. Bunăoară, a fost suficient ca

unele unități miniere să nu-și înde
plinească planul la extracția de căr
bune pentru ca nici producția de
energie electrică pe bază de cărbune
să nu se realizeze integral. După
cum, nelivrarea de către unitățile
siderurgice a unor sortimente de la
minate a creat dificultăți în reali
zarea planului anumitor unități con
structoare de mașini.
Ne-am referit la aceste exemple
tocmai pentru a demonstra implica
țiile largi pe care le poate avea neindeplinirea riguroasă a planului pro
ducției fizice, in structura prevăzută,
în anumite unități economice. Cau
zele nerealizării planului la unele
sortimente se cunosc de către fiecare
colectiv în parte : este vorba de apa
riția unor defecțiuni in funcționarea
unor utilaje și instalații, de aprovi
zionarea necorespunzătoare cu o serie
de materii prime și materiale, de
neatingerea parametrilor proiectați
la anumite capacități de producție,
precum și de intîrzierea punerii in
funcțiune a unui număr de obiec
tive productive prevăzute în plan.
Cum se vede. în esență, sint cauze
care țin de latura organizatorică a
activității de producție și de investi
ții. de răspunderea cu care înțeleg
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi să-și ducă la îndeplinire
sarcinile care le revin. în cea mai
mare parte, aceste cauze au fost ana
lizate în profunzime în cadrul recen
telor adunări generale ale oamenilor
muncii, prilej cu care au fost stabi
lite măsurile practice, operative ce
se impun pentru lichidarea neajunsu
rilor existente.
Subliniem importanta cu totul deo
sebită pe care o are realizarea pla
nului la producția fizică în indus
tria extractivă, la cărbuni, petrol și
minereuri. Mai mult ca orieînd. în
acest sector se cere să se întroneze
o ordine și disciplină exemplare, in
așa fel incit zestrea tehnică din do
tare să fie folosită din plin, cu înalt
randament, pentru recuperarea neîn
târziată a restantelor la producție.
Este notabil efortul unor colective
minerești, cum sint cele de la Lupeni șl Bărbăteni din Valea Jiului,
de la Lupoaia din Gorj. de la Filipeștii de Pădure din Prahova, de a
suplimenta extracțiile de cărbune
peste prevederi. Dar exemplul, lor
trebuie urmat de toate colectivele de
oameni ai muncii din industria minieră. cu convingerea că dînd patriei
o cantitate tot mai mare de cărbune
își îndeplinesc o înaltă îndatorire pa
triotică. aceea de a asigura in pro
porții cît mai mari prin forte proprii
baza energetică și de materii prime.
Zilele care au rămas pină la sfirși
tul anului trebuie să fie transforma
te in fiecare unitate în zile de pro
ducție maximă, la nivelul potenția
lului de care dispune și corespunză
tor cerințelor economiei. Fiecare mi
nut, fiecare ceas din activitatea pro
ductivă să fie folosit din plin, astfel
ca, pină la sfirșitul anului, planul să
fie îndeplinit nu numai pe ansamblu,
ci in fiecare întreprindere și la fie
care produs și sortiment in parte,
așa cum cer interesele economiei na
ționale, ale noastre, ale tuturor.

Imagini din albumul împlinirilor socialiste
PE MALUL DUNĂRII-O NOUĂ ȘI
VIGUROASĂ CETATE A CHIMIEI
Ca pretutindeni in
(ară, și la Giurgiu se
construiește mult, se
construiește
frumos,
durabil. Pretutindeni
— șantiere, la noile
obiective industriale, in
noile cartiere de locu
ințe. Zilele acestea s-a
consemnat aici o pre
mieră industrială : la
combinatul chimic a
intrat in funcțiune o
modernă instalație de
■ triclorsilân, care valo■ rifică superior materia
primă din țară (bioxi
dul de siliciu) și din
care se obțin mono și
policristale de siliciu

solicitate de industria
semiconductorilor.
tn vecinătatea chimiștilor, un alt colec
tiv muncitoresc, la fel
de tinăr, cel al între
prinderii de construc
ții de mașini și utilaj
greu. De citeva zile,
aici a început turna
rea pieselor din fontă.
S-a aprins focul ne
stins la două din cele
patru cuptoare ale tur
nătoriei, o construcție
modernă de concepție
românească.
Asemenea oameni
lor muncii de pe plat
forma industrială, con-

structorii de locuințe
se străduiesc să fie și
ei la inălțime. De la
inceputul anului și.
pină acum, ei au dat
in folosință aproape
800 de apartamente.
Pină la sfirșitul ac
tualului cincinal, zes
trea urbanistică și edi
litară a Giurgiului va
spori cu 8 500 de apar
tamente, cu noi edifi
cii de cultură, invățămint și sănătate, nu
meroase unități co
merciale și prestatoare
de
servicii.
(Petre
Cristea).

Ne mai desparte puțin timp de
momentul începerii insămințării
cerealelor de toamnă, Tn lumina
indicațiilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru pe problemele
agriculturii de la C.C. al P.C.R. va
trebui ca în toate județele Si uni
tățile agricole să fie aplicate ferm
normele. cunoștințele științifice
pentru gxecutarea lucrărilor agri
cole în condiții cît mai
*' ’bune,
----- astfel
Incit să se obțină recolte mari la
hectar. Experiența unităților agri
cole de stat și cooperatiste care au
realizat în acest an recolte bune de
grîu și orz dovedește cu prisosință
că acest lucru este pe deplin po
sibil. Pornind de la asemenea ex
periențe s-a prevăzut ca. in jude
țele din sud-vestul tării și o parte
din cele din est. să se obțină intre
4 000 și 5 000 kg grîu la hectar ; în
județele din categoria a doua de
fertilitate — minimum 3 500 kg, iar
în cele din categoria a treia
___ —
cel puțin 3 000 kg la hectar. înfăp
tuirea acestor obiective și sarcini
de maximă insemnătate economică,
ce se constituie într-un amplu și
mobilizator program de acțiune,
trebuie să se afle acum în centrul
preocupărilor cadrelor de conduce
re și specialiștilor . din unitățile
agricole, tuturor oamenilor muncii
din agricultură, ale organelor și or
ganizațiilor de partid.
Care este stadiul pregătirilor
pentru apropiata campanie a insămîntărilor de toamnă 7. Pînă la 31
august au fost executate arături pe
1 300 000 hectare, ceea ce reprezintă
36 la sută din suprafețele ce ur
mează să fie insămînțate în aceas
tă toamnă. Sub acest procent se si
tuează cooperativele agricole din
județele Dolj, Satu Mare. Neamț.
Suceava. Maramureș, Covasna. Har
ghita etc. Realizarea densității
optime de plante la hectar si
deci a recoltei ce se obține este
legată nemijlocit de calitatea arăturii. Specialiștii
. _ recomandă ca
această lucrare să. se facă mai de
vreme pentru ca. pină la semănat,
solul să se poată așeza, să fie bine
măruntit. iar resturile vegetale să
fie bine încorporate sub brazdă. în
aceste zile, trebuie să se treacă la

\
X.

Nicăieri nu mi s-a lă
murit mai clar ca aici, la
Arad — cel puțin mie —
înțelesul vechiului dicton
latin : festina lente
grăbește-te încet, fă lucrul cu seriozitate, cu
perseverență.
La întreprinderea de
strunguri, cu cîtva 1timp
in urmă, am avut prilejul
să nimeresc într-un mo
ment în care un grup de
muncitori avea de rezol
vat o problemă dificilă.
Cercetau concentrați
o
schiță tehnică. Unul din
tre ei, mai tînăr, mai
exuberant, mulțumit pe
semne de soluția dată de
schiță, îmboldea nerăb
dător :
— Dar e evident ! Nu
mai așa putem acționa !
— Stai, piciule — a
mormăit unul mai bătrîn,
potrivindu-și
ochelarii
mai bine. Și, punînd de
getul pe un punct anumit
al schiței tehnice, ca și
cum l-ar fi pus pe o rană:
nu te grăbi, că întirziem.
Treaba asta nu este re
zolvată.
La întreprinderea de
vagoane, evocam, împreu
nă cu cițiva muncitori ve
terani, primele clipe ale
Aradului după nimicirea
cotropitorilor fasciști. în
septembrie 1944.
— Uzina era. in propor
ție de 80 la sută, distrusă
— își amintea unul din
tre ei. In jur numai rui
ne, fiare răsucite...
— Și ce ați făcut ? —

executarea arăturilor pe terenurile
de pe care se recoltează porumb,
sfeclă de zahăr, cartofi, soia. Cu
cit mai repede si mai bine va fi
efectuată această lucrare, cu atit
mai mult va exista garanția bunei
germinări și răsăriri a plantelor.
Lucrările de fertilizare sint mai
avansate decit în alti ați. Aceasta
se datorește atit faptulurzcă indus
tria a livrat agriculturii toate can
titățile de îngrășăminte chimice
prevăzute in grafice, cit și bunei
organizări a muncii mecanizatorilor
care sint repartizat! la executarea
acestei lucrări. Sint Insă județe —
Dolj, Arad, Mehedinți, Bihor, Vîlcea. Iași, Neamț, Sălaj, Cluj și
altele — în care pînă acum au fost
fertilizate suprafețe mici.
Folosirea de semințe din soiurile
recomandate pentru fiecare zonă,
curățirea și tratarea lor potrivit
normelor! tehnice stabilite consti
tuie cerințe de cea mai mare în
semnătate pentru obținerea de re
colte mari, cerințe ce au fost sub
liniate din nou la consfătuirea de
lucru de la C.C. al P.C.R. Impor
tant este ca. încă din aceste zile,
direcțiile agricole județene si în
treprinderile pentru valorificarea
cerealelor să asigure cantitățile de
semințe din soiurile stabilite a se
cultiva, în fiecare unitate agricolă,
să fie grăbite lucrările de condi
ționare și tratare, astfel ca semăna
tul să înceapă la momentul stabilit,
iar lucrările să se încadreze in limitele optime.
Cu toată răspunderea trebuie șă
se înțeleagă că buna pregătire 8i
fertilizare a terenurilor, folosirea de
semințe din soiurile indicate pen
tru fiecare zonă, asigurarea densi
tății corespunzătoare încă de la
semănat și efectuarea însămințărilor în limitele perioadei optime —
pînă la 1 octombrie în zonele de
deal si pînă la 15 octombrie în res
tul tării — constituie o garanție
pentru intrarea culturilor în iarnă
bine înfrățite, pentru realizarea de
recolte sporite de cereale păioase
în anul 1982.

în pagina a 111-a i Azi,
despre respectarea strictă a
structurii și zonării soiurilor
de grîu.

aproape am șoptit intrebarea.
— Păi, ce era să facem ? Am pus armele
alături și am șezut puțin
să vedem de unde-o por
nim. Că frontul ne cerea
vagoane, repede, vagoalne. Deci, am stat si am

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, s-a întîlnit. marți, cu tovarășul Athos Fava. secretar general
al Partidului Comunist din Argenti
na. care, la invitația C.C. al P.C.R..
a făcut o vizită. în tara noastră.
La întrevedere a luat parte tovară
șul Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
Oaspetele a salutat cu multă căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pe tovarășa Elena Ceaușescu. pe
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și a adresat, in numele con
ducerii partidului Comunist, al militanților comuniști din Argentina,
urări de sănătate și fericire persona
lă. de progres și prosperitate pentru
poporul român. In același timp,
secretarul general al Partidului Co
munist din Argentina a mulțumit
pentru invitația de a vizita România
și a dat o înaltă apreciere realizări
lor remarcabile obținute de poporul
român, sub conducerea partidului, a
secretarului său general. pe calea
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și urările transmise și a
adresat, la rindul său. un cald salut
și cele mai bune urări conducerii
partidului comunist, militanților co
muniști argentinieni, iar poporului
argentinian urări de progres și pros
peritate.

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : Fap
tul divers ; Note cetățenești ;
Sport ; De pretutindeni

marginea acelui teren de
zolant. meditind la ce l-ar
putea folosi : „Grîu. aici,
n-o să crească ! Fineață
nu se face ! Cum s-o po
trivim însă să aducă to
tuși folos ?“. Soarta locu
lui a fost Încredințată, mai
intii, topometrilor și geo-

Aradul contemporan

sub semnul puternicei
angajări muncitorești
cugetat puțin. Apoi am
pus mina pe scule și nu
ne-am mal oprit I
Prin 1977 — desprind
'
dintr-o cronică a timpului nostru — ansamblul
urbanistic nou. din zona
Făt-Frumos, își oprea expansiunea in marginea unui teren plin de băl
toace și de bălării, un te
ren instabil chiar de la
prima privire, impropriu
construcțiilor. îmi închi
pui — începînd să-i cu
nosc pe oamenii locului
— cum
oprit

logilor. S-a cercetat, s-a
analizat, s-a gîndit temei
nic. Apoi, constructorii
„au sleit" — ca să folosim
o expresie a fîntînarilor,
care limpezesc izvoarele
— terenul, pină la inima
lui fermă, infigînd aici
temelia platformei indus
triale alimentare. Deci,
au stat și au meditat mai
intii, hotârînd cum ar tre
bui să arate locul cînd ei
vor lăsa uneltele
miini.
Peste tot. în Arad,
s-a procedat. Chiar

Vedere generalâ a Combinatului chimic din Giurgiu

ziua în care cu 37 de ani
în urmă, muncitori, ță
rani. intelectuali, împreu
nă cu frații lor în haină
militară, cu comuniștii în
frunte, asemenea milioa
nelor și milioanelor de
bărbați și femei ai aces
tei țări au lovit năpraznic in dușmanul fascist.
Pe străzile orașului, în
larga cîmpie. ferecînd cu
trupurile lor intrarea în
defileul Mureșului, au
luptat înverșunat aruncind noroiul hitleristohorthyst peste hotar. Vi
sul plămădit în acele zile
fierbinți de august și în
ceput de septembrie 1944
a fost nutrit, dintru în
ceput. cu eroism, cu bucu
ria izbinzii în care au
crezut neclintit chiar atunci cînd le-a fost mai
greu. Din acel vis s-a clă
dit și acest Arad, în mare
parte înnoit.
Privit de pe circumfe
rința cîmpiei, orașul își
înalță semeț turnurile
multicolore ale noilor car
tiere și ale noilor platfor
me industriale, cum își
poartă catargele o uriașă
navă în plin marș pe
ocean. Aradul a intrat în
conștiința întregii țări ca
prim constructor de va
goane de cale ferată,
de marfă și de că
lători, a cărui competență

Dlonisle ȘINCAN
(Continuare
în pag. a V-a)

în timpul convorbirii s-a procedat
la o largă informare asupra preocu
părilor actuale și de perspectivă ale
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Argentina și la
un schimb de păreri asupra unor
probleme actuale ale situației inter
naționale. In acest cadru, tovarășii
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al Partidului Comunist Român, și
Athos Fava, secretarul general al
Partidului Comunist din Argentina,
au subliniat bunele relații de priete
nie, colaborare și solidaritate mili
tantă statornicite între cele două
partide comuniste și au exprimat
hotărirea de a adinei și diversifica
aceste raporturi în interesul și spre
binele popoarelor român și argenti
nian, al dezvoltării colaborării și
cooperării româno-argentiniene pe
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de
interes reciproc.
Schimbul de vederi în probleme
actuale ale situației internaționale a
relevat preocuparea Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist din Argentina față de situația
existentă, care creează serioase peri
cole la, adresa păcii și independentei
popoarelor. în acest cadru s-a re
levat necesitatea de a se depune
toate eforturile pentru reluarea po
liticii de destindere, pace și respect
al independentei naționale, pentru
îmbunătățirea climatului politic mon
dial. pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, fără folosirea

forței sau a amenințării cu forța, a
stărilor de încordare și conflict care
mai există in diferite regiuni ale
lumii. S-a subliniat, totodată, importanta opririi cursei înarmărilor.
adoptării unor măsuri concrete de
dezangajare militară și dezarmare,
împiedicării amplasării de noi ra
chete pe continentul european, opri
rii producerii și stocării armei cu
neutroni, lichidării subdezvoltării și
instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale, care să asigure crea
rea unei lumi mai drepte și mai bune
pe planeta noastră.
Referitor la situația din Europa,
s-a apreciat că este necesar să se
depună eforturi pentru încheierea cu
succes a reuniunii de la Madrid, pen
tru ca aceasta să pună bazele unei
conferințe consacrate încrederii si
dezarmării pe continentul european.
In cadrul convorbirii, secretarul
general al. Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Partidu
lui Comunist din Argentina au apre
ciat că interesele păcii și securității
mondiale reclamă întărirea colaboră
rii si solidarității partidelor comu
niste și muncitorești, partidelor so
cialiste. social-democrate. ale tuturor
forțelor progresiste, antiimperialiste.
ale tuturor popoarelor — condiție
esențială in desfășurarea cu succes a
luptei pentru libertate, pentru secu
ritate și dezarmare, pentru indepen
dentă. democrație șl progres social.
țntilnirea a decurs intr-o atmosfe
ră de caldă prietenie tovărășească.

Literatura și datoriile ei
față de realitate
In timp ce scriu sau
citesc mă urmăresc uneori două întrebări :
nuvelele,
romanele,
versurile noastre sint
o oglindă — o oglindă cît de cit clară —
?
a vieții in care
.. trăim
. .
Din scrisul nostru se
poate descifra oare
care sint esența si spe
cificul epocii noastre,
cum arată omul de azi
Si cum gîndeste ? Să
presupunem că peste
un secol un tînăr isto
ric literar, cu mijloa
cele cele mai moder
ne ce-i stau la dispo
ziție, se va strădui să
dea răspuns la aceste
intrebâri pe baza scrie
rilor noastre. Va fi ca
pabil să reconstruiască
„firul roșu" al străda
niilor. al preocupări
lor noastre din aceste
zile, clipe ale secolu
lui ?
Caut să-ml spulber
nedumerirea si scot
din rafturile bibliote
cii citeva lucrări de
proză sclipitoare, vo
lume de versuri si de
nuvele
memorabile,
mă gindesc la piese de
teatru care, mi-au plă
cut. dar întrebările rămîn fără un răspuns
Parcă lipsește
din producția
noastră literară ; poa
te tocmai oglindirea
acelor fapte de mun
că și, implicit, de via
tă care reflectă cel
mai exact realitatea,
prin intermediul că
rora se poate afla. în
ultima analiză, care a
fost prețul pîinii sau

a! sării undeva, într-o
anumită perioadă.
N-au trăit în zadar
pe linia de demarca
ție dintre poezie și
realitate asemenea re
prezentanți autentici
ai realismului, ca, de
pildă, Balzac, care de
seori considera perso
nalele plăsmuite de el
drept ființe vii despre
care bîrfea in cercul
său intim de prieteni.
Nu este întimolător.
Opinii

de BALINT Tibor

deci, că din romane
le lui se pot afla chiar
și fluctuațiile de la
bursă dintr-o anu
mită zi. Din drama
turgia lui Ibsen, nu
velele lui Cehov. ope
ra lui Caragiale. roma
nele lui Moricz Zsigmond primim o ima
gine autentică si con
vingătoare despre rea
litățile vieții contem
porane lor din Scan
dinavia. Rusia. Româ
nia sau Ungaria.
Valoarea adevărată
a literaturii — după
cum s-a mai spus —
nu depinde doar de
talentul si moralitatea
scriitorilor, ci si de
măsura în care oglin
dește locul unde este
creată, patria scriito
rului. prezentul ei.
schimbările esențiale
care au condus la a-

cest prezent. După opinia mea. dacă am
întocmi o antologie de
beletristică sau am
retipări romanele si
nuvelele cele mai bune
scrise în perioada ul
timilor 25 de ani, cel
care ar fi nevoit să se
limiteze la izvorul de
informație pe care
l-am oferit noi. scrii
torii. și-ar putea crea
doar parțial o imagi
ne despre viata reală
din iepocă. împărtășese părerea că și
poeți talentat! scriu
multe! versuri care ar
trebui să rămină în
sertarele lor. că. urmind pilda clasicilor,
ar fi bine să publi
ce doar creațiile lor
esențiale. pline de
miez.
Avem numeroși pro
zatori sensibili, ta
lentat! Si avem si mai
multi poeți care exce
lează printr-o cultură
solidă. Nu ne rămîne
decit să scriem cu de
votament. corespun
zător comandamente
lor epocii în care
trăim, să reflectăm
multiplele prezențe ale
realității chiar dacă
are o sută sau o mie
de fete si care, pro
iectate concomitent, oferă cititorului
portret specific,
asemănare, al vieții pa
triei noastre socialiste.
Acesta este, a fost dintotdeauna adevăratul
sens al verbului a
scrie, al literaturii mo
derne.

Foto : E. Dichiseam!
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Casă durabilă
„de piatră"
Un record in materie înregis
trat la oficiul de stare civi
lă al Consiliului popular al
municipiului Galați, tn fie
care zi, în medie, se oficia
ză cite sase căsătorii. Aceasta a
făcut ca numărul noilor familii
gălățene să ajungă în 1981, pină
acum, la cifra 1500. Cifră în
scrisa in dreptul tinerilor Costel și Frăsina Preda. Amindoi
sint muncitori la Combinatul si
derurgic Galați. Să adresăm noii
familii Preda si celorlalte feri
cite perechi tradiționala urare
„casă de piatră".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I Arheologică
Au reînceput, in comuna CăI (teologice
șei, județul Cluj, săpăturile arla castrul roman de pe
raza acestei localități. Lucrările
sub conducerea
I seunordesfășoară
cadre didactice de la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ din
Strădania arheolo
I Cluj-Napoca.
gilor se dovedește de pe acum
deosebit de rodnică. Au și fost
descoperite numeroase obiecte
I arme,
din bronz și fier, ceramică,
virfuri de lănci, monezi.
Toate acestea— care atestă pre
zența
daco-romană
I respectiv și care au inintratținutulin
patrimoniul muzeului municipal
— prezintă o deosebită im
I Dej
portanță documentară, istorică.
I Respectafi
I natura!
Unul din cele mai frumoase
locuri din stațiunea Covasna
„Valea Zinelar". Loc oaI este
re-și merită cu prisosință nume I
le. Pădurea, poiana, florile, în
treaga ambianță invită la re
și reconfortare. „Cu ații I
I creare
mai de neințeles — ne scrie pro
fesorul Victor Pușcaș — este mo
in care înțeleg unii turiști
I dul
să respecte darurile naturii și I
strădaniile omului, pentru a
din „Valea Zinelor* un
punct de mare atracție. Pentru I
I face
că, iată, această zonă de rară
frumusețe este umbrită de tot
felul
ghemotoace de hîrtii, I
I resturi demenajere,
cutii de con
serve, ambalaje, pachete goale
țigări, pungi sparte și cite și
cite urme ale celor care I
I demai
s-au bucurat de tihnă și frumu
dar au uitat că trebuie să
se mai bucure ti cei care vin I
I sețe,
după ei.
Turiști vin, turiști pleacă. Fru
moasa „Vale a Zinelor" rămtne,
I ■ frumoasă.
și ea trebuie s& rămlnă mereu I
I
I Revizii...
I
I revizuite
Revizia venea, revizia trecea,
iar Vasile Popa, gestionar la I
cooperativa
consum din BorI lești (județuldeNeamț),
ieșea me
reu basma curată, tn realitate,
lucrurile stăteau cu totul alt I
I fel.
Găsindu-i-se o lipsă tn ges
tiune de 57 000 lei, provocată tn
numai citeva luni din acest an, I
a avut ideea să verifice
I cineva
și modul in care s-au făcut re
viziile din anii anteriori. $i ast
s-a aflat că, de fiecare dată, I
I felpentru
a acoperi lipsurile din
gestiune. V.P. aducea in timpul
reviziei bani de acasă, pe care, I
ce plecau nepoftita musa
I după
firi, li ducea înapoi. Anul trecut,
de exemplu, a fost vorba de
"e
36
lei, cu doi ani in urmă de I
I 72dat000
000 lei... Anul acesta insă a.
de bucluc. Era și timpul.
I
I Dorul unei
I
I bâtrîne
„Este prima mea scrisoare pe I
care
o trimit ~
la ziar sȚyă
.............
II dumneavoastră
mult, mult de tot să puneți Ș»
la inimă, așa
cum mi-am pus și eu, dorul ne I
al unei bătrine".
btttrîne".
II stinsSemnatara
r
■
--- s-c-i» o elevă de
scrisorii,
liceu, Titiana Virciu,
I liceu,'Titiana
Vîrciu, ne aduce
la
cunoștință
că o bătrină, pe I
1___
Z
I| nume
Cornelia Trif din Tirșa,
județul Alba, in virstă de 86 de
stă de la o buastă
bucată devrede vre I
III ani,
me, tot mai des, in fața porții
casei, cu ochii țintă de-a lungul
in așteptare. Așteaptă I
să apară unul din cei doi feciori
II drumului,
— Iosif și Pavel — plecați de
acasă cu mai bine de zece am
urmă și de la care n-a mai I
I inprimit
nici o veste. Rămasă anici
casă numai cu o fată, care e
bolnavă, bătrina se gmdeș- I
te că măcar acum, cind fiorii
I grav
se apropie și ei de virsta bătrâ
neții, or să-și aducă aminte ae I
se vor gindi la dorul ei mai
I deea, neostoit
ca niciodată.
Pe unde sinteți, fraților 1
I Cine-I potolește? I
Individ fără căpătii, Ion Dima I
I din
Ormeniș (Brașov) a devenit
spaima oamenilor din comună.
Cind bea — și bea mereu, și I
cade sub masă — caută
I mereu
scandalul cu luminarea. In loc
să-l pună la punct, să-l domo I
unii dintre cei din jur îl
I lească,
ocolesc și îi lasă să-și facă de
cap. Ultima ispravă va rămtne
Amețit de băutură, I
I deelși l-ai-apomină.
tăiat calea unui consătean
obligat să bea și el ■> sti
clă de tărie. Nevoit, omul a băut I
și i s-a făcut rău. Unul din să
tenii aflați in preajmă. Mihai
Cercel, s-a încumetat să intervi
Dar Dima l-a lovit drept in I
I nă.surprinzător,
moalele capului, tn mod cu totul
in loc ca lui Dima
obștea să-i dea riposta cuveni I
tă,
atit
cetățeanul
care înghițise
I băutura fără să vrea,
cit și cel
care intervenise și-au retras re- I
pe care le înaintaseră
I clamațiile
organelor de cercetare. Oare să
nu se găsească nici un ac de co
acestui nărăvit in I
leneș și huligan 7
I jocrele,împotriva
Rubrică realizată da
I
Petre
POPA
I
fi corespondenții „Scinteii^j
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Noi unități pentru
servirea populației

preocupare principală într-o zonă montană
Ilva Mare este o așezare din Mun
ții Bîrgăului plasată într-un cadru
natural de mare frumusețe, cu oameni harnici, păstrători ai unor
străvechi tradiții populare. Principala lor indeletnicire, care și ea
vine din vremuri de demult, este
creșterea animalelor. Dealtfel, aici
un gospodar este prețuit de consăte
nii săi după felul cum îi arată ani
malele. „Al cui este vițelul acesta 7“
este întrebarea pe care un ilvean o
pune cu un anume rost, acela de a
afla cu ce fel de om are de-a face.
De cele mai multe ori, după ce află
numele posesorului, el emite scurt și
concis concluzia sa : „Fain gospodar".
Este intr-un sens și explicația la
primul loc pe care comuna îl ocupă
în județul Bistrița-Năsăud în ceea ce
privește cantitatea de lapte livrată
statului pe bază de contracte. Numai
anul trecut, cisternele au transportat
la vale 1,8 milioane litri de lapte,
ceea ce înseamnă asigurarea cu ma
terie primă pe timp de 60 de zile a
unei fabrici de produse lactate de
mărime mijlocie, cum este cea de la
Năsăud.
Deși țăranilor din Ilva Mare, co
mună necooperativizată, li se spun
producători individuali, ocupația lor.
la o mai atentă analiză, nu-i nici
decum o activitate izolată. Multe din
lucrările din zootehnie se fac prin
strădaniile reunite ale obștii. îngri
jirea terenurilor pentru pășunatul
alpin, organizarea taberelor de vară,
ameliorarea raselor, construirea de
adăposturi și adăpători, amenajarea
drumurilor de acces, fertilizările sint
tot atitea activități de interes comun,
în acest sens, secretarul comitetului
comunal de partid, Ion Constantin,
ne spunea : „Zootehnia este la noi o
treabă de care se ocupă în cadrul
unei gospodării întreaga familie și
deopotrivă familia mare a obștii,
bărbați și femei, de Ia cei mai vîrstnici pină la cei mai tineri".
într-adevăr, zootehnia constituie în
viata economică a comunei preocu
parea nr. 1. direcționată si susținută
cu vigoare de mai multi ani de către
organizația de partid. Obiectiv unitar
al activității comuniștilor, el dă con
ținut și sens multiplelor forme ale
muncii organizatorice și politico-e
ducative. O deosebită importantă este
acordată sprijinirii și îndrumării or
ganizațiilor de masă și obștești toc
mai pornind de la faptul că. prin
mijlocirea lor, comitetul comunal
de partid a putut influența și an-

trena masa cetățenilor comune! la
dezvoltarea zootehniei. în acest sens
s-au avut în vedere, pe de o parte,
determinarea in mod individual a
gospodarilor de a se dedica creșterii
animalelor sau sporirii efectivelor acestora. iar, pe de altă parte, asigu
rarea participării lor la lucrări de
interes comun.
Pornindu-se de la cerința de dez
voltare a zootehniei in ansamblul ei,
coordonarea și spri.iinirea organiza
țiilor de masă și obștești de către co
mitetul comunal de partid se desfă
șoară diferențiat, potrivit specificu
lui fiecărei organizații. Astfel, uteciștii sint mobilizați îndeosebi la în
grijirea pășunilor. Construirea saiva-

însemnări
despre activitatea
organizației de partid
din comuna Ilva Mare
nelor, a adăposturilor, organizarea
taberelor de vară revin. în principal,
membrilor asociației crescătorilor de
animale. Prin ^intermediul comitete
lor de cetățeni, al deputaților consi
liului popular și al organizațiilor de
mocrației și unității socialiste, săte
nii sint informați și edificați asupra
hotărârilor de partid și de stat care
privesc activitatea lor și asupra de
ciziilor luate de consiliul popular,
fiind apoi antrenați și la efectuarea
unor lucrări care privesc întreaga
obște — amenajarea drumurilor de
acces, efectuarea fertilizărilor. La
rindul ei, cooperația de consum, cu
sprijinul membrilor săi, a construit
o maternitate de scroafe, a asigurat
îmbunătățirea raselor, a procurat in
ventar agricol specific zonelor mon
tane.
Stabilirea responsabilităților pen
tru organizațiile de masă și obștești
nu se face in mod rigid, compartimentat, „pe felii", Activitățile acestora sint îmbinate armonios, urmârindu-se realizarea obiectivelor ce
interesează întreaga obște. Dealtfel,
la acțiunile de mare amploare sint
unite toate forțele comunei, energiile
întregii obști, pentru asigurarea des
fășurării lor cu succes, ca in cazul
extinderii suprafeței agricole și or
ganizării solariilor. In acest context
este de relevat că intr-o recentă ple-

Case de comenzi pentru rechizite
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nară a- comitetului comunal de par
tid s-a examinat activitatea desfă
șurată de organizațiile de partid, de
masă și obștești cu privire la creș
terea producției agricole și animalie
re și Ia participarea într-o măsură
mai mare la constituirea fondului
centralizat al statului. Am reținut
din referatul prezentat, din inter
vențiile participanților la dezbateri
și din măsurile adoptate nu atît sub
linierea rezultatelor obținute, evident
remarcabile, cit dorința de a spori.
substanțial efectivul de animale, de
a diversifica loturile zootehniei, de a
înlătura unele rețineri în practicarea
agriculturii in această zonă.
De asemenea, se cuvine menționată
munca politico-educativă coordonată
de comitetul comunal de partid, pe
baza unui program dens, variat, pre
cis prin răspunderile Încredințate.
Iată și un exemplu din multe altele,
în comună se răspindise prejudecata
că zona, datorită climei, ar fi im
proprie agriculturii. Cei vîrstnici sus
țineau că, dimpotrivă, terenurile de-a
lungul riului Ilva Mare pot asigura
o bună parte din necesitățile de con
sum ale populației, cit și consolidarea
bazei furajere. După ce au fost or
ganizate mai multe dezbateri vii in
care „bătrinii satului" au arătat că
în comuna lor. cu ani în urmă, oa
menii își asigurau plinea zilnică de
aici, că se cultivau cartofi, legume,
porumb, furaje, iar argumentele au
convins, tradiția a prins din nou ră
dăcini. Dacă anul trecut muntenii au
cultivat numai 20 de loturi (ei le
spun holde), anul acesta numărul
„holdelor" a ajuns la 200, iar al so
lariilor la 160. Dacă mai adăugăm că
jumătate din numărul absolvenților
școlii generale vor rămîne în cornur
nă pentru a se dedica zootehniei (cu
cîțiva ani in urmă procentul era in
fim), că sătenii au oprit anul acesta
500 de mioare, spulberîndu-se astfel
rezerva care se manifesta față de
creșterea oilor, că. prin extinderea
cultivării pămintului, a crescut sub
stanțial numărul porcilor din gospo
dăriile individuale, o facem pentru a
ilustra prin rezultate concrete efica
citatea unei perseverente activități
politice desfășurate aici.
S-ar putea consemna și alte as
pecte revelatoare din viața acestei
așezări „din creierul munților", des
pre bunăstarea locuitorilor de aici,
despre mindria lor cu acoperire de
plină de a se considera specialiști în
creșterea animalelor, despre. spiritul
lor de întrajutorare și cooperare.
Sint și acestea dovezi, grăitoare ale
activității unei organizații de partid
comunale care știe, să-și folosească
cu eficiență capacitatea politică și
organizatorică în mobilizarea mase
lor pentru atingerea obiectivelor pe
care ea însăși și le-a desprins din
hotăririle conducerii partidului nos
tru pentru ridicarea generală a nive
lului agriculturii românești.

C. VARVARA
G. CRI ȘA Ni

Ilustrată din Călimănești

Tragere

excepțională
Loto

Agențiile
Loto-Pronosport
continuă vânzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Loto
de duminică, 6 septembrie 1981,
la care se pot obține autoturis
me „Dacia 1 300“ și „Skoda
120 L“, sume de bani variabile
și fixe, precum și excursii peste
hotare, în U.R.S.S. sau R. P.
Bulgaria- Pentru atribuirea cîștigurilor se vor efectua cinci
extrageri în două faze, cu un
total de 42 de numere, Costul
biletelor este de 5 sau 15 lei
varianta, simplă, cele de 15 lei
avînd drept de cîștig la toate
extragerile. Se poate juca și pe
variante combinate sau combi
nații „cap de pod", achitate sută
la sută său în cotă de 25 la sută
— formă utilizată cu succes de
tot mai numeroși parțicipanți.
Biletele cu numerele . preferate
pot fi procurate pină sîmbătă
5 septembrie inclusiv. La cere
rea participanților, agențiile și
vânzătorii volanți oferă și bilete
gata completate.

Apa potabilă pompată la rigolă
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în aceste zile premergătoare des
chiderii noului an școlar. Centrul de
librării „București" a organizat
Case de comenzi pentru rechizite
școlare.
Librăriile „Ion Creangă"
din
Calea Griviței nr. 134, „Mihai Eminescu" din strada Edgar Quinet nr.
6 și librăria nr. 25 din șoseaua Colentina nr. 1—5, bloc 34 preiau co
menzi telefonice sau pe loc privind
livrarea cantităților de rechizite
școlare la orele stabilite de comun
acord cu solicitantul.

în același timp, se aduce la cu
noștința celor interesați că unifor
mele școlare de măsuri excepționa
le pot fi confecționate la comandă.
Magazinele „Bucur-Obor“, „Unirea",
„Romarta copiilor", „Victoria", pre
cum și cele din strada Lipscani nr.
55 („Familia"), bd. Duca nr. 3—-5 și
șoseaua Pantelimon, bloc 53 primesc
comenzi pentru uniforme școlare de
măsuri excepționale, confecționate
din stofă și poliester, cu livrarea
acestora direct cumpărătorilor.

Principalul beneficiar al noilor
spații este cooperația meșteșugă
rească. care va primi circa un sfert
din totalul suprafeței prevăzute in
decret. Urmează acum ca fiecare
cooperativă să asigure dotarea teh
nică a noilor unități — pentru pu
nerea lor imediată in funcțiune —
preluarea spațiilor respective făcîndu-se cu întregul personal existent.
Dintre județele în care vor fi or
ganizate cele mai multe unități in
condițiile noului decret menționăm:
Arad — 17 ; Brăila — 19 : Giurgiu
— 26 ; Harghita — 18 ; Mureș —
28 ; Neamț — 23 ; Olt — 27 ; Te
leorman — 31 și municipiul Bucu
rești — 26. De precizat că decretul
nominalizează fiecare unitate trans
ferată și noul său profil. Astfel. în
Capitală, fostele Spații I.C.R.A.L.
de pe bulevardul Uie Pintilie nr. 10
și 54 vor fi transformate în ateliere
de reparat obiecte de uz casnic și.
respectiv, unitate de decoratiuni interioare. Pe șos. Pantelimon Ia nr.
33, 79 și 179 vor fi organizate unități de reparat umbrele, brichete.
instalații electrice • și sanitare. Pe
str. Uranus nr. 4 va fi organizată
o lăcătușerie, iar Ia nr. 75 un ate
lier de reparat obiecte de uz casnic.
Sînt doar citeva exemple. Ele nu
au o rezonanță deosebită, dar cu cît
simplifică trebuințele curente ale
celor direct interesați!
Același decret stabilește ca sar
cină ministerelor, celorlalte organe
centrale și consiliilor populare de a
identifica in continuare to' ‘ • spa
tiile care devin libere îo’ u sint
folosite la întreaga cap _ t și să
ia măsuri în vederea ‘“•ij^rii lor
eficiente pentru prestări de servicii,
producție. activități comerciale,
dezvoltarea micii industrii, a acti
vităților artizanale și meșteșugă
rești, in scopul satisfacerii la un
nivel superior a cerințelor popu
lației.
în ceea ce privește aplicarea
operativă a măsurilor adoptate prin
noul act normativ, este de subliniat
prevederea decretului actual con
form căreia ministerele, celelalte
Organe centrale și consiliile popu
lare sînt obligate să asigure dotarea
in mod corespunzător a unităților
și punerea imediată în funcțiune a
acestora, potrivit destinației stabi
lite. De asemenea. în virtutea de
cretului, aceleași organe vor asigura
buna folosire a tuturor spatiilor și
mijloacelor din dotare, în condiții
de eficiență sporită, pentru îmbu
nătățirea continuă a activităților
productive, de industrie mică, pres
tări de servicii și comerciale, in
scopul creșterii volumului unor
prestări de servicii și unor bunuri
de larg consum solicitate de populație.

Mihai IONESCU

NOTE CETĂȚENEȘTI
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Recent a fost adoptat Decretul
Consiliului de Stat nr. 209/1981 pri
vind folosirea unor spații libere
care nu sint utilizate la întreaga
capacitate, aparținînd unităților so
cialiste de stat, cooperatiste și or
ganizațiilor obștești, pentru produc
ție, industrie mică, prestări de
servicii sau activități comerciale și
ale micilor meșteșugari. Acest act
normativ continuă și dezvoltă ex
periența bună cu care s-a soldat o
măsură anterioară, luată in primă
vară. respectiv Decretul Consiliului
de Stat nr. 92 din 15 aprilie 1981
privind folosirea unor spații aparținind unităților socialiste, de stat
și cooperatiste, pentru activități de
servicii auto și alte prestări de
servicii către populație. S-a dat o
mai bună utilizare spațiilor insufi
cient folosite sau devenite disponi
bile. corespunzătoare atit criteriilor
eficienței economice, cit și cerințe
lor oamenilor muncii. Cu acel pri
lej, un număr de garaje, rămase
nefolosite ca urmare a restrîngerii
parcului auto al unităților socia
liste, au fost transformate în ate
liere pentru autoservis ori au pri
mit alte destinații de folosință
publică.
Spatiile care fac obiectul decre
tului actual — foste hale de pro
ducție, depozite etc. — au devenit
disponibile ca urmare a măsurilor
adoptate în ultima vreme pe linia
mai bunei folosiri a suprafețelor de
producție din întreprinderi, a îm
bunătățirii circulației mărfurilor și
a ambalajelor in fiecare unitate
economică. Prin trecerea la Între
prinderile din subordinea consilii
lor populare, a ministerelor. Uniunii
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești. Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum. Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole
de Producție și a organizațiilor ob
ștești. spatiile respective urmează
să capete destinația de unități de
prestări servicii — ateliere de re
parat aparate de uz casnic și gos
podăresc. instalații electrice si sa
nitare, croitorii, cismării etc. Alte
spații vor fi folosite ca magazine,
secții de mică industrie, de produ
cere a articolelor de artă populară
și artizanat, brutării, sifonării, res
taurante, moteluri, secții de produ
cere a băuturilor răcoritoare, de
prelucrare a legumelor și fructelor,
ferme de animale etc.
Prin organizarea noilor unități —
in suprafață totală de peste 100 000
mp — vor fi create condițiile unei
serviri mai bune a populației, in
paralel cu sporirea ofertei de
mărfuri puse la dispoziția cumpără
torilor. Practic se va realiza — după
cum apreciază specialiștii — o creș
tere. a ofertei de mărfuri și servicii
de mai multe zeci de milioane
de lei.

într-o zi s-a semna
lat secției apă-canal de
la grupul întreprinde
rilor de gospodărie co
munală Prahova că s-a
spart o conductă de
apă. canalizația telefo
nică subterană din
cvartalul de locuințe
„Muzicanți" . din Plo
iești fiind total inun
dată. Cei de la tele
foane rugau insistent
pe colegii lor de la
apă-canal să acționeze
rapid, cit se poate de
rapid. S-a întimplat
așa ?
Ștefan Dincă, specia
list Ia atelierul rețele
telefonici), relatează :
. „S-au mișcat tovarășii
precum melcul. Abia a
doua zi au fost trimiși
doi muncitori, și aceia
fără cunoștințe tehni
ce, fără schița rețelei,
fără scule, cu o simplă
cheie. Bineînțeles, apa

n-a putut fi oprită.
Oamenii au bijbiit in
neștire, iar la ora 16.00
au plecat acasă, fără
regret pentru apa lă
sată Să curgă în conti
nuare, toată noaptea,
cu un debit foarte
mare. Șoferul Ion Bu
tea, de pe . cisterna
31-PH-5377, ne-a spus
că numai in ziua de 4
august a pompat din
canalul telefonic la ri
golă circa 100 000 litri
apă și „nici nu se sim
țea". Operația a fost
reluată a doua zi, cu
mai mare intensitate.
Am dat și noi un te
lefon la „Secția ape".
Șeful secției,
ing.
Claudiu Rotaru, ne-a
spus foarte liniștit că
nu-i prima avarie de
acest fel. Știe de ea și...
va trimite un maistru
să vadă ce se poate
face. Asta după ce

trecuseră destule cea
suri, după ce se irosi
se o cantitate uriașă
de apă bună. Bineînțe
les. „maistrul" nu s-a
■grăbit. De ce să se
grăbească dacă chiar
șeful lui nu era Îngri
jorat sau alarmat 7
Ce comentarii, să mai
facem 7 O singură în
trebare se impune : de
ce sint puși la aseme
nea posturi — pos
turi... „S.O.S." — oa
meni atît de placizi, de
indiferenți 7 De ce ?
Pentru că datorită lip
sei unei intervenții
imediate s-au irosit...
pe apa Sîmbetei va
goane de apă potabilă,
s-a scos din circuitul
normal o rețea de sute
de posturi telefonice,
cheltuindu-se. totoda
tă, bani șl efort pen
tru reparații. (C. Căpraru).

Vreascurile de la... „
Mai mulți bucureșteni ne-au sesizat că
unele depozite nu res
pectă programările fă
cute cetățenilor la li
vrarea cantităților de
combustibil prevăzute
pentru iarnă. în unele cazuri, decalajele
ajung la citeva săptămîni. Iată ce am aflat în legătură cu această problemă de la
conducerea întreprin
derii „Combustibilul"
și a Direcției genera
le comerciale a Capi
talei.
Nu se poate spune
că, la ora actuală, din
depozite lipsește com
bustibilul. Totuși, unii
furnizori — in princi
pal întreprinderile fo
restiere din Caranse
beș, Deva, Sibiu, Tg.
Secuiesc — nu respec
tă graficele de livra-

re stabilite, aprovizionind depozitele în sal
turi și. uneori, cu des
întirzieri. Nu
tule
există lemne 7 Există
— dar in pădure, și nu
la cei care au obliga
ția să le comerciali
zeze, să le pună, pe
cit posibil, încă din
cursul verii, Ja îndemîna cumpărătorilor.
Este o situație nefi
rească. de natură să
perturbeze ritmul aprovizionării
popu
lației. Iată de ce sint
necesare măsuri pentru
ca toți furnizorii să-și
onoreze cu mai multă
punctualitate angaja
mentele.
obligațiile
contractuale asumate.
în același timp, hotărîtoare sint : mal
buna organizare a ac
tivității și întărirea
disciplinei în toate de-

pozitele ;
sprijinirea
depozitelor de către
consiliile populare din
comunele subordona
te cu un număr spo
rit de atelaje ; pe mă
sura intensificării li
vrărilor.
asigurarea
de către „Traijf topi" a
camioanelor >, ^esare
transportării cț. mbUstlbilului la domiciliu ce
tățenilor. Toate aces
tea — in
vederea
creșterii operativității,
a respectării punctua
lității in
servirea
populației și a evitării
aglomerărilor, aducă
toare de neajunsuri,
din preajnșa sezonu
lui rece. Cum s-ar
spune, mai este loc
ca și la „Combustibi
lul" să fie puse pe foc
ultimele vreascuri ale
neorganizării ! (Maria
Baboian)

X

De la ADAS
în toate domeniile de activitate se pune tot mai mult accent pe efi
ciență prezenței specialistului în teren, pe valoarea contribuției sale la
rezolvarea reală, efectivă a problemelor ce-i stau în competență. Prin în
drumările date și sarcinile trasate de conducerea partidului a fost combătut,
în mod foarte limpede, stilul inspecțiilor strict constatative, formale, foto
grafice, insistindu-se pentru ajutorul concret, pentru implicarea activistului
care efectuează munca de îndrumare și control in problemele vieții, în
rezolvarea greutăților și neajunsurilor.
Aceste orientări sînt valabile in oricare domeniu de activitate, inclusiv
într-un sector de o asemenea importanță economică și socială cum este
turismul. în plus, in sectorul turismului, aflat îh contact nemijlocit, coti
dian. cu cetățenii, acțiunile de inspecție și control au un specific aparte.
Terenul lor de desfășurare sint locurile de vacanță și de agrement, pito
rești stațiuni de la munte sau de la mare. Firește, aceasta nu înseamnă că
inspectorii și controlorii sînt trimiși în „călătorii de plăcere". Iată de ce
în rindunle ce urmează am căutat să aflăm care este eficiența prezenței,
in plin sezon, a numeroșilor controlori și inspectori pe litoral.

Numeroși? Da. în unanimitate lu
crătorii din turism cu care am discu
tat ne-au mărturisit, chiar cu năduf,
că de orice se pot plînge, dar de nu
mărul inspectorilor — ba. Și tot in
unanimitate ne-au implorat... să nu
cumva să le divulgăm lor — interlo
cutorilor — numele. Am aflat în
schimb că numărul delegaților trimiși
de instituțiile centrale într-o stațiune
mică — Eforie Nord — atinge în zi
lele de caniculă 14—15. Numărul celor
cu delegație este ca și mercurul din
termometre : crește odată cu tem
peratura aerului și apei mării. Uneori
se ajunge ca el să echivaleze, pe se
rie, cel al locurilor repartizate turiș
tilor dintr-un județ.
Este de presupus că nu sînt trimiși
!n delegație oameni decît atunci cind
o problemă importantă necesită pre
zenta lor la fața locului. Am încercat
să ne convingem de asta cvasiincognito, amestecîndu-ne cîteva zile
printre lucrătorii de turism.
Eforie Nord. Vîrf de sezon, mii de
probleme — mari și mici — pe oră,
pe minut. Cînd era fierberea mai
mare, la întreprinderea de hoteluri
și restaurante din frumoasa localita
te își face apariția un inspector din
partea Ministerului Turismului. Care
era misiunea inspectorului Ștefan
Stanoevici 7 Să numere, să controle
ze dacă cele 131 de locuri scoase din
circuitul turistic (neindeplinind con
dițiile necesare de confort) sînt sau
nu atribuite personalului operativ.
Regimul cazării personalului de
servire nu a suferit nici o modificare
importantă în ultimii ani. Dacă, to-

— Iar ați venit 2 se miră, șocată,
gazda.
— Păi, data trecută doar am foto-'
grafiat situația. Acum am venit să
analizăm raportul.
Directorul parcurge „fotografia"
(trei pagini) și ajunge și la concluzii.
Foarte sumare : 14 instrumentiști, nefiind personal „operativ", să fie mu
tați urgent din spatiile necomerciali
zabile. Directorul nu mai înțelege ni
mic. întreprinderea nu făcuse altceva
decît să aplice dispozițiile din ordinul
ministrului nr. 780/1973 și instruc
țiunile emise pe baza acestuia, cu nr.
602/1974, adresa Centralei O.N.T. Li
toral cu nr. 12 715 din 15 iunie 1973

nu a folosit-o, ocupînd, probabil, o
alta, in altă stațiune, și altul în ca
mera 147. Acesta din urmă venise cu
soția. 24 de ore nu s-a prezentat la
nimeni din întreprindere. A fost, în
schimb, foarte scandalizat cind i s-a
pretins să plătească cazarea și pentru
nevastă, zlcînd că „prin cite hoteluri
a umblat așa ceva nu 1 s-a mai în
timplat".
Ar avea însă ce să rezolve inspec
torii pe litoral 7 Fără îndoială că da.
Martore stau propriile lor consem
nări în registrele unice de control ale
unităților. Un control comercial la
restaurantul „Marea Neagră" (Ia 15
iulie a.c.) constată că există ambalaje

Inspectori de turism
sau inspectori... turiști?
Ce rezolvă, cum ajută unele organe de îndrumare și control
tuși, un inspector din minister se de
plasează numai pentru atit, dacă ve
rificarea nu s-a putut face analizîndu-se informațiile transmise la cen
tru, meritau de văzut constatările acestei acțiuni de îndrumare. I-au tre
buit trei „reprize" de discuții cu
omul cel mai ocupat din stațiune —
șeful dispeceratului de cazare — plus
una împreună cu directorul coordona
tor. Directorul, la rindul său. a mai
discutat o dată și singur cu inspec
torul. Ce 7 Dacă are sau nu are un
șef de orchestră dreptul să ocupe sin
gur o cameră ! Dacă au sau nu au
dreptul muzicanții la cazare în spa
țiile necomercializabile. Dezbaterea
problemei cazării muzicanților a du
rat... 10 zile !
Și tot nu s-a rezolvat. Peste o săptămînă (în București era și insupor
tabil de cald) il întîlnim, din nou pe
Inspector în biroul tovarășului Virgil
Gîmiță, directorul coordonator al
I.H.R. Eforie Nord.

care, toate, dezvoltau conținutul pro
cesului verbal al controlului financiar
intern nr. 6 879 din 25 aprilie 1973. Ca
să nu persiste nici o îndoială în pri
vința instrumentiștilor, adresa minis
terului nr. 9 998 din 20 iunie 1975 spe
cifică acest lucru : da, spun instruc
țiunile, muzicanții contează ca per
sonal operativ.
— E bine sau rău cum am proce
dat 7 îl întreabă nedumerit pe in
spector.
— Știți, eu n-am făcut altceva decit să... fotografiez situația.
O „fotografie" care a costat cam
mult. Ce a schimbat, ce a îmbunătă
țit, ce urme a lăsat această inspecție?
Nici una. Pentru că cel care a făcut-o
nu cunoștea actele normative emise
de ministerul în numele căruia venise
în control.
La hotel „Felix", pe la mijlocul
lunii august, erau cazați doi dele
gați. dintre care unul din partea
Ministerului Turismului : unul in
camera 143, pe care zile-n șir

în valoare de 140 000 de lei neridicate
de o lună. Normal ar fi fost, în vir
tutea atribuțiilor ce le revin, ca res
pectivii inspectori să pună mina pe
telefon și să-i ia la rost pe cei de la
întreprinderea care se ocupă de am
balaje că nu-și fac datoria. Dar s-au
mulțumit cu indicația de a „se lua
măsuri". (Cit de eficientă a fost re
comandarea. fără sprijinul de rigoare,
s-a văzut în faptul că peste 14 zile,
un control al oamenilor muncii con
semna aceeași situație). Ca să se în
țeleagă mai bine importanta proble
mei arătăm că, in această stațiune, se
consumă zilnic cam 110 000 sticle de
răcoritoare și bere, dar se ridică abia
a zecea parte. Mașinile vin pline și
pleacă goale Aproape că nu există
unitate-restaurant sau cofetărie care
să nu fie „asediată" de lăzi cu sticle.
La patiseria „Predeal" din Techirghiol, controlul comercial face obser
vația că aprovizionarea este necores
punzătoare din cauză că I.C.R.A. nu
onorează comenzile. Și, din nou, în

loc. să urgenteze primirea mărfii co
mandate de unitate, inspectorii pun
mina pe pix și scriu cu conștiința da
toriei împlinite : „Să se ia măsuri de
urmărire a onorării contractelor;
șefa de unitate să se preocupe mai
mult de...“. Alteori, sesizările sînt atît
de mărunte incit nu justifică nici
măcar consumul de cerneală pentru
a le consemna. Un ditamai control,
format din trei inspectori, se revoltă
că. în ziua de 4 iulie, fripturile de la
restaurantul „Delfinul" nu au ca or
nament o frunză de salată, cum scrie
In rețeta nr. 127, ci... o felie de roșie.
— Conducerea stațiunii consideră
orice acțiune de control binevenită,
evident cu condiția ca dezvăluirea
lipsurilor, care uneori scapă ochiului
nostru, să fie însoțită de îndrumarea
și sprijinul necesare înlăturării lor și
preîntimpinării repetării acestora. ■
Sintem pe deplin conștiențl că mun
ca pe care o desfășurăm este suscep
tibilă de serioase imbunătățiri. Nu ne
supărăm dacă cineva ne arată ca
rențele in munca noastră. Aceasta ne
poate ajuta cu adevărat. ■ Ceea ce am
dori însă este ca. acțiunile de inspec
ție și control să aibă un rol activ, nu
numai unul de constatare pasivă. Așa
sint, de pildă, cele inițiate de contro
lul muncitoresc, acțiuni ample, cu
prinzătoare, eficiente. Dar, ne spu
nea tovarășul Virgil Girniță. director
coordonator al I.H.R. Eforie Nord,
mai sînt inspecții și controale ale că
ror constatări și observații sint. ade
sea. prea mărunte, la nivelul de com
petentă al unui șef de unitate.
Nu este nevoie de „fotografi" ai
unor lipsuri. Pe plajă mișună destui
profesioniști „înarmați" cu aparate
bune, cu o recuzită ingenioasă și
atractivă, capabili să fixeze in albnegru sau color instantanee, fie ele
și critice. Toate acestea fără să pre
tindă camere in cele maf'bune hote
luri. fără cheltuieli de declasare, fără
diurnă. Rostul controlului — așa cum
se sublinia la plenara lărgită a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii din iunie 1980 — este de a acorda
un ajutor calificat în soluționarea
eficientă și rapidă a neajunsurilor
constatate. Altminteri, mai mult*
încurcă decît ajută.

Rodlca ȘERBAN

Administrația Asigurărilor de Stat
aduce la cunoștința celor intere
sați că pot contracta ASIGURAREA
FACULTATIVA COMPLEXA A
GOSPODĂRIEI.
în asigurare sînt cuprinse bunuri
existente într-o gospodărie ca : mo
bilier. obiecte casnice. îmbrăcămin
te, covoare, aparate de radio, tele
vizoare, mașini de cusut, frigidere,
produse agricole, viticole, pomicole,
produse animaliere și alimente, ma
teriale de construcții și altele.
în baza acestei asigurări. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri in cazurile de pa
gube Ia bunurile asigurate, provo
cate de unele riscuri, ca de exem
plu : incendiu, explozie, inundație,
ploaie torențială, furtună, avarii
accidentale produse la instalațiile
de gaze, apă, canal sau încălzire ;
pierdere sau dispariție a bunurilor
cauzate de riscurile asigurate etc.
In asigurarea de accidente sint
cuprinși pentru urmările accidente
lor intîmplate la domiciliu: soții,
precum și părinții si copiii acesto
ra. dacă în mod statornic locuiesc
Si gospodăresc împreună.
în baza asigurării de răspundere
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de proprie
tar pentru unele pagube produse Ia
imobil, precum și sumele datorate
terților pentru accidentarea persoa
nelor și avarierea bunurilor lor la
domiciliul asiguratului. Totodată,
se plătesc și sumele datorate cu titlu
de dezdăunare locatarilor aparta
mentelor învecinate, pentru pagube
Ia bunurile asigurabile ori la ele
mentele de construcție ale aparta
mentelor respective, cauzate de o
inundație produsă in apartcmentul
asiguratului.
PRIMA DE ASIGURARE este de
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de
lei din suma asigurată stabilită, la
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.
Pentru informații suplimentare si
pentru contractarea de aripurări vă
puteți adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, agentilor si inspectorilor de asigu
rare sau direct oricărei unități
ADAS.
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1 Cerințe ale apropiatei campanii de insămintare a cerealelor de toamnă

RESPECTAREA STRICTĂ A STRUCTURII
Șl ZONĂRII SOIURILOR DE GRlU
Este cunoscut că una din sarci
nile de primă importantă ce revin
agriculturii în acest cincinal —
cincinalul noii revoluții agrare —
este sporirea accentuată a produc
ției de cereale. Evidențiind din
nou această sarcină, la recenta
consfătuire de lucru pe proble
mele agriculturii, tovarășul Nicolae
Ceausescu a subliniat că județele
din zona lntîi de fertilitate au
condiții să obțină producții medii
de griu intre 4 000 și 5 000 kg la
hectar, cele din zona a doua — de
minimum 3 500 kg la hectar, iar cele
din zona a treia — de cel puțin
3 000 kg la hectar. Pentru realiza
rea acestor recolte încă din anul
viitor, este imperios necesar ca de
pe acum insămîntarea cerealelor de
toamnă să fie pregătită în cele mai
bune condițiiDesigur, obținerea unor producții
superioare de grîu. la nivelul
posibilităților si al sarcinilor stabi
lite de conducerea partidului, de
pinde de mal multi factori. Ne-am
interesat, mai intîi, de măsurile ce
vor fi întreprinse, incepind din
toamna acestui an, pentru îmbu
nătățirea structurii și zonării so
lurilor de griu cultivate, precum și
pentru organizarea înmulțirii se
mințelor de griu. spre a se asigura
semințe numai din categorii biolo
gice superioare.
Pe - baza indicațiilor și a sarcini
lor h l-mulate la consfătuire de
•ecnel <rul general al partidului. Bi
roul executiv al Consiliului Na
tional JL Agriculturii a anali
zat si stabilit structura și zo
narea soiurilor de griu ce se
vor cultiva in toamna acestui
an. precum și programul de
înmulțire a semințelor de grîu ne
cesare în anul 1982. Dintr-un în
ceput trebuie arătat că stabilirea
structurii de soiuri s-a făcut pe
baza unor elemente concrete, reie
șite din praotică, care să determine
Înlăturarea neajunsurilor manifes
tate anii trecuti in această privință.
Astfel. în alegerea soiurilor ce
urmează a șe cultiva in fiecare an
ti in stabilirea proporției acestora
s-a avut în vedere realizarea unei
structuri echilibrate între diferite
tipuri de soiuri, care să asigure
producții ridicate și cit mai con
stante. Apoi s-a urmărit asigurarea
pentru fiecare zonă a unul sorti
ment de soiuri diferențiat ca pre
cocitate si cerințe fată de fertilita
tea solului, care să permită în fie
care unitate agricolă atît amplasa
rea griului pe diferite categorii de
boL dt și
coacerea și recoltarea
eșalonată a acestuia.
Este de reținut că, pornindu-se
de la rezultatele practice obținute
in producție, unele soiuri de griu
— Bezostaia. Ileana și altele — cu
un potential productiv scăzut sau
foarte sensibile la boli și dăunători,
au fost scoase' ' definitiv din lista
soiurilor cultivate. De asemenea, la
soiurile de origine mediteraneană,
caracterizate prin slabă rezistentă
la factorii de zonare, cum sînt tem
peraturile minime și cele maxime,
s-a restrîns substantial aria lor de
răspîndire.
Este de la sine înțeles că alege
rea celor mai valoroase soiuri de
grîu pentru a fi cultivate nu con
stituie dedt o primă etapă. Pasul
următor și cel mai important 11
reprezintă trecerea la zonarea știinl’z ;că a fiecărui soi. in funcție de
o
ele lui concrete fată de climă
ș~~(
"Utilitatea solului. In această
pir__, ), perfecționările aduse zo
na, u aiuritor de grîu sînt de na
tură să elimine fenomenele păgubi
toare asupra recoltei, datorate cul
tivării fără discernămînt a unor
soiuri pe terenuri și in zone nepo
trivite. Pe lingă cerințele fată de
tipul de sol și fertilitatea acestuia,
la Direcția de cereale și plante teh
nice din Ministerul Agriculturii ni
s-a spus că factorul prioritar care
stă la baza zonării fiecărui soi de
griu este capacitatea de rezistentă
la temperaturile medii minime din
cursul lunii februarie și la tempe
raturile medii mai mari de 32 grade
Celsius din lunile iunie-iulie. Și
aceasta, deoarece soiurile ce nu re
zistă la temperaturile scăzute din
luna februarie au o densitate re
dusă, iar cele slab rezistente la
temperaturile toride din vară nu se
mai dezvoltă normal și apare fe

Zonarea soiurilor de grîu pentru anul agricol 1981-1982

Fertilitatea
solului

Fertilitate
ridicată

Zona I

Zona II a

Zona II b

Zona III a

lulia (P>

Novosadska Rana
2 (FP)
Libelluia (FP)
Lovrin
32 (M)

Novosadska Rana
2 (FP)
Lovrin
32 (M)

lulia (P)

Potaisa (T)

Fundulea
29 (P>

•■
Partizanka (M)
lulia (P)

Lovrin
32 (M)

Partizanka (M)
Ceres (M) Fundulea
29 (M)
Fundulea
29 (M)
PartiLovrin
zanka (M) 24 (T)
Doina (FP)
lulia (P)

mijlocie

Dacia (P)

lulia (P)

Doina (FP)
Fundulea
29 (M)
Ceres (M)
Partizanka (M)

Dacia (P)

FP = foarte precoce
P precoce

Fundulea
Potaisa (T)
29 (M)
Doina (FP) Bucovina (P)
lulia (P)

Partizanka

Zona IV

Potaisa (T)

Partizanka (M)
lulia (P)

Zona V

Fundulea
29 (M)
lulia (P)
Ceres

nomenul de șiștăvlre. Șl In primul
și în al doilea caz producția are
de suferit.
De aici rezultă sarcina ce revine
organelor agricole județene și con
siliilor unice agroindustriale de a
stabili structura soiurilor cultivate
numai din cele repartizate pentru
zona lor de activitate. Trebuie
combătută energic orice încercare
de nerespectare a structurii de
6Oiuri zonate pentru fiecare unitate
agricolă. Și, mai ales, trebuie com
bătută tendința unor conduceri de
unități agricole care au extins. în
pofida oricăror norme științifice,
unele soiuri de griu intensive in
zone unde acestea nu găseau condi
ții optime de dezvoltare, cu
toate consecințele ce au decurs de
aici asupra producției. Cu toată
claritatea trebuie înțeles faptul că
nu există soiuri-minune, care dau
producții mari indiferent unde le
cultivi. Fiecare soi are cerințe spe
cifice pentru dezvoltare și ele tre
buie respectate întocmai, printr-o
zonare cit mai judicioasă.
Criteriile generale de zonare a
soiurilor de grîu trebuie aplicate
diferențiat. în funcție de condițiile
specifice fiecărui județ. în acest
scop, fiecare județ și fiecare uni
tate agricolă trebuie să-și cunoască
foarte bine condițiile locale „de sol
și climă, pentru a stabili microzone

agroindustrial Band, ne spunea :
^In acest an, lucrările pregătitoare
au început -cu un ceas mai devre
me». Lecția acestui an. cind unele
unități au realizat producții slabe,
este prea aspră pentru a repeta
greșelile comise. Ca dovadă, pină
acum am executat arături pe în
treaga suprafață prevăzută a se
cultiva cu griu și orz, iar peste
1 090 hectare au și fost fertilizate
cu îngrășăminte chimice". Avansate
în pregătirea însămințărilor de
toamnă sint și unitățile din consi
liile agroindustriale Iemut, Sărmașu, unde arăturile se desfășoară
pe ultimele suprafețe.
O problemă ce trebuie avută, în
continuare. în atenție este grăbi
rea ritmului arăturilor, lucrare care
stagnează și din cauza unor goluri
In aprovizionarea cu carburanți,
motiv pentru care un mare număr
de tractoare nu lucrează. De ase
menea. numai 60 la sută din nece
sarul de îngrășăminte chimice a
fost asigurat, ceea ce face ca. pen
tru suprafețele destinate culturii
griului, unele cooperative agricole
să nu dispună încă de necesarul de
îngrășăminte. La direcția agricolă
aflăm că sămința de orz a fost asi
gurată în toate unitățile conform
necesarului, că în marea majorita
te a unităților cultivatoare a fost
procurată și săminta de griu. care
este depozitată în condiții bune,
este condiționată și supusă anali
zelor de laborator.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul

ANVELOPE FABRICATE
DUPĂ 0 TEHNOLOGIE ORIGINALA

MAȘINI - UNELTE MODERNE,
CU PERFORMANȚE SUPERIOARE

întreprinderea de an
velope din Zalău este în
zestrată aproape în între
gime cu utilaje românești
de mare complexitate
tehnologică, multe, foarte
multe dintre ele fiind
produse pentru prima
oară in uzinele noastre.
Deci alături de colectivul
acestei foarte tinere uni
tăți economice se poate
spune că și industria
noastră 'constructoare de
mașini susține un sever
examen al capacității
sale. Un examen care, apreciat din perspectiva
rodajului mecanic recent
încheiat, a fost trecut cu
bine. Peste tot în secțiile
de amestecare, finisaj și
vulcanizare se fac acum
ultimele corecții și ajustaje. se verifică noua teh
nologie de fabricație, dar
se și produce. Se produc
anvelope de Zalău. Ve
chiul meșter in ale cau
ciucului, muncitorul Con
stantin Crăciun, transfe
rat nu de mult de la în
treprinderea
„Victoria"
Florești. ne confirmă im
presiile : „Mașinile răs
pund perfect la comenzi,
numai oamenii vor mai
trebui să învețe, să cape
te îndemînarea necesară.
După dorința tinerilor
noștri sînt sigur că, in curind. întreprinderea din
Zalău va deveni o unita
te de frunte in industria
cauciucului".
— Anvelopele de Zalău
— ne spune tovarășul
Victor Iovu — se fabrică
după o tehnologie origi
nală românească, elabo
rată de Institutul de cer
cetări pentru prelucrarea
cauciucului și maselor
plastice,' in compoziția
lor folosindu-se cu pre
ponderență materii prime
indigene. în prezent, în

tregul proces tehnologic
se desfășoară sub asis
tenta și observația direc
tă a cercetătorilor de la
acest institut.
La Zalău se fabrică,
deci, anvelope. Calitatea
tor ? Să relevăm faptul
că, pe lingă încercările de
presiune care se fac în
intreprindere, un număr
de anvelope sînt probate
de mai multă vreme, în
sarcină, pe 30 de autobas
culante ale I.T.A. Sălaj,
Pină în prezent cu ele
s-au parcurs mai multe
mii de kilometri, iar din
datele ce s-au înregis
trat, săptămînal. in fișa
fiecăreia retine atenția
rezistenta și calitatea lor
eu nimic mai prejos decit
a
celor
confecționate
după
alte
tehnologii,
„într-o perspectivă apro
piată, anvelopele noastre
vor atinge performanțe
superioare, continuă to
varășul
Victor
Iovu.
Acestui scop ii sint subor
donate atit eforturile cer
cetătorilor, cît și pregăti
rea personalului muncitor
pentru însușirea noii teh
nologii
de
fabricație,
pentru exploatarea corec
tă a acestor complexe și
moderne utilaje".
Se apreciază că, pînă la
sfîrșitul perioadei în care
întreprinderea se află în
probe tehnologice la cald,
se vor realiza 25 000 bu
căți anvelope si 100 000
camere de aer. în conti
nuare, urmează ca efor
turile să fie concentrate
In direcția atingerii para
metrilor proiectați. în
făptuirea riguroasă a acestui program depinde,
se înțelege, de pregătirea
oamenilor.

loan MUREȘAN
corespondentul

„Scinteii*

La cunoscuta Între
prindere constructoare de
mașini „înfrățirea" din
Oradea s-au înregistrat,
în ultima vreme, multe
creații tehnice valoroase,
între acestea se înscrie si
complexul utilaj denumit,
în limbai tehnic. C.P.V.,
adică centrul de prelu
crare vertical, mîndrie
îndreptățită a creatorilor
săi. După exigente te^ări
și probe de anduranță
Încununate de succes, uti
lajul a intrat în produc
ție de serie. Destinat pre
lucrării pieselor de tip
carcasă, executind opera
ții de frezare. găurire, alezare si filetare, el func
ționează cu totul automat
pe bază de comandă cu
programare numerică si
este servit de un sin
gur om. Practic, avem
de-a face cu un mic ate
lier în sine, fapt confir
mat si de magazia sa de
scule, însumind 30 de
posturi montate Intr-un
dispozitiv rotativ. Schim
barea sculelor. în funcție
de lucrarea executată, se
face cu ajutorul unei
„mîini mecanice" duble
care răspunde comenzii
de pe banda magnetică.
Mașina execută In flux
lucrări de înaltă precizie,
pentru piese complicate,
cu productivitate si la ni
vel calitativ mult supe
rioare mașinilor clasice
pe care le înlocuiește.
O altă realizare : este
vorba de un utilaj mai
complex decit primul —
centrul de prelucrare ori
zontal. Magazia acestuia
conține nu mai puțin de
50 de scule. Montarea
prototipului este în faza
finală, urmîndu-i altele la
rînd. aflate In diferite
stadii de fabricare si asamblare. Un amănunt
aflat de la proiectanți :
agregatul se compune

cam din 1 000 de repere,
dintre care jumătate sînt
de o finețe deosebită.
înnoirea producției In
puternica unitate orădeană are loc in flux con
tinuu. Consemnăm asimi
larea in fabricație a unei
Întregi familii de mașini
de mai mică complexitate
decit „centrele" prezenta
te. automatizate si cu co
mandă numerică. Catalo
gate in nomenclator ca
freze, acestea execută, de
fapt, operațiuni multiple,
de frezare, găurire si alezare pentru piese de tip
carcasă. Dar ceea ce este
mai important, fiecare
dintre ele atestă forța de
creație a colectivului orădean.
în sfîrșit. Intre noutăți
se înscriu și noile tipuri
de agregate asimilate de
curînd. Deși, spre deose
bire de cele amintite, acestea se remarcă prin
funcționalitate — strunjit, găurit, frezat — urmînd să intre și ele în
zestrea tehnică a unor în
treprinderi
metalurgice
din țară și, probabil,
chiar de peste hotare.
Prestigioasa uzină nu
produce numai mașini, ci
Isi formează concomitent
Si oameni în stare șă le
producă șl să le coman
de. Am fi dorit să-i amin
tim pe toti autorii aces
tor realizări tehnice. Dar
ne mulțumim cu răspun
sul tovarășului Gheorghe
Groza, secretarul comite
tului de partid al între
prinderii : „Sint prea
mulți și cu toții vrednici
de cinstire. Rețineți doar
un mare nume ; colecti
vul, Un colectiv minu
nat".

AI. PETI
corespondentul „Scinteii*

Dacia (P)
Dacia (P)
Silvana (M) T. 195 (M)
lliciovka (T) Silvana (M)

Dacia (P)
Diana (FP)

M «= rtiijttfcîu de’’precoce
T = tardiv

Invățînd din propria
experiență

în județul Mureș, dintre lucrările
pregătitoare pentru însămințarea
culturilor de toamnă se detașează
ca importantă executarea arături
lor și fertilizarea terenurilor. „Trăgînd învățăminte atît din «cperienta unităților fruntașe, cit și din
neajunsurile manifestate in unită
țile cu recolte slabe — ne spune
ing. Teodor Ardeleanu, directorul
adjunct al direcției agricole jude
țene — am situat in centrul aten
ției și amplasarea judicioasă a cul
turilor, astfel incit orzul să fie însămințat numai după culturi pre
mergătoare timpurii, iar griul in
tr-o proporție de 49 la sută după
leguminoase, păioase, plante tex
tile. Toate pregătirile pe care le
facem acum au ca obiectiv înche
ierea insămînțărilor pină la 10 oc
tombrie".
într-adevăr, măsurile luate din
timp pentru realizarea unor pro
ducții superioare de griu și orz in
1982 sint menite să asigure finali
zarea lucrării in timpul precizat de
specialistul direcției agricole. Pină
acum au fost executate arături pe
33 la sută din suprafața destinată
cerealelor de toamnă in C.A.P. și
41 la sută în I.A.S. Din cele con
statate în cîteva unități agricole
rezultă că la pregătirea terenului
s-a pus un deosebit accent pe
încorporarea cit mai bine în
sol a resturilor vegetale si ni
velarea Datului germinativ, care
să permită funcționarea ireproșa
bilă a semănătorilor. Referitor la
aceste lucrări, tovarășul Nagy
Alexandru, președintele consiliului

La „lnfrățirea"-Oradea

(M)

de cultură. Organele agricole jude
țene, împreună cu stațiunile teri
toriale de cercetări agricole trebuie
să înființeze loturi experimentale
de încercare în condiții de produc
ție, cu caracter permanent — ideal
ar fi ca asemenea loturi să se În
ființeze în fiecare consiliu unic
agroindustrial — unde să fie cul
tivate toate solurile indicate pen
tru zona respectivă. Numai pe
această bază trebuie să se aleagă,
din multitudinea soiurilor zonate,
2—3 soiuri din cele care asigură
cele mai bune producții și deci se
adaptează cel mai bine ia condițiile
locale, pentru a fi extinse in cul
tură, Organizarea încă din această
toamnă a unor asemenea loturi apa
re cu atît mai necesară cu cit acțiu
nea de zonare nu se face pentru
o perioadă îndelungată. Cu fiecare
an, zonarea actuală trebuie corec
tată cu noile soiuri de griu zonate
și care trebuie încercate în condi
țiile concrete dintr-un loc sau al
tul, înainte de a înlocui alte so
luri din cultură.
Zonarea soiurilor de griu, deși
bine concepută, nu va putea fi în
făptuită in condiții ideale încă din
această toamnă. Factorii limitativi
îi reprezintă cantitățile de sărriînță existentă pentru însâmințările
de toamnă din categoriile biologice
superioare — elită, înmulțirea

lntîi și a doua, care Ia unele eoiqri sipt mai reduse decit suprafe
țele pe care urmează să fie culti
vate șl, totodată, paleta de soiuri
existentă, destul de restrînsă, so
iuri ale căror cerințe de dezvoltare
nu corespund cu condițiile din
unele zone de cultură. Pornind de
la această situație. Biroul executiv
al Consiliului Național al Agricul
turii a stabilit un program concret
de înmulțire a seminței de griu,
care să asigure, incepind cu anul
viitor, întregul necesar de semințe
de cea mai bună calitate, pentru
fiecare soi și categorie biologică
in parte.
în spiritul sarcinilor șl indicații
lor formulate de secretarul general
al partidului la recenta consfătuire
de lucru pe problemele agriculturii
de la C.C. al P.C.R., este imperios
necesar ca încă din campania înșămmțărilor din\ această toamnă
organele agricole 1— de la minister,
institutele de cercetări științifice
și pînă ■ la unitățile productive —
să acționeze ferm pentru respecta
rea cu strictețe a structurii și zo
nării soiurilor de griu, asigurindu-se pe această bază o creștere
puternică a producției de cereale
păioase in anul viitor și in ceilalți
ani al cincinalului actual.

Aurel PAP.AMUC

ARĂTURILE - EFECTUATE MAI REPEDE
Șl ÎN CONDIȚII DE BUNĂ CALITATE!
mureș:

La întreprinderea din Zalău

(M)

Dacia (P)

scăzută

Zona III b

Realizări ale gindirii tehnice românești

„Scinteii"

Imediat, pe terenurile
eliberate de culturi

iași:

în unitățile agricole din județul
Iași se lucrează intens la executa
rea arăturilor pe terenurile ce vor
fi însămintate cu grîu șl celelalte
cereale păioase de toamnă. Potrivit
situației operative încheiate la di
recția generală agricolă județeană,
in seara zilei de 31 august, pe an
samblul județului s-au executat
arături pe 39 740 hectare, reprezentînd 37 la sută din suprafața ce se
va insămînta in această toamnă.
Pentru a se încheia cit mai re
pede și în bune condiții această lu
crare, în fiecare unitate agricolă
specialiștii urmăresc zilnic coacerea
culturilor de pe terenurile prevă
zute a fi însămințate, pentru a le
putea recolta cu prioritate. Fasolea,
cartofii, porumbul siloz si alte
plante premergătoare se recoltează
în multe unități, iar din urmă trac
toriștii ară in ritm susținut. La
C.A.P. Lețcani, de exemplu, toți
cei 16 tractoriști repartizați la arat
se aflau în cimp, pe terenurile de
pe care se recoltase porumbul si
loz. Pină seara, Constantin Lupu,
Nicolae Crețu, Petru Rudac. Con
stantin Drinceanu, Costică Mertic și
alții au reușit să realizeze aproape
cite două norme fiecare. Ing. Tra
ian Meriu, președintele C.A.P. Leț
cani, ne-a precizat că spre a grăbi
pregătirile pentru insămințări se
recoltează și cartofii de pe cele 30
hectare, după care vor fi strînse
floarea-soarelui, sfecla de zahăr
etc., ceea ce va da posibilitatea
tractoriștilor să are aceste terenuri

Înainte de începerea însămințărilor.
Se va ciștiga astfel timp și pentru
transportarea gunoiului de grajd și
administrarea îngrășămintelor chi
mice.
Cu hotărire și multă hărnicie lu
crează la arături și ceilalți tracto
riști din județ, între care se evi
dențiază cei care servesc, cooperati
vele agricole Miroslava, Clurea,
Podu Iloaiei, Verșeni, Miroslovești,
Motca ș.a. în consiliile unice agro
industriale Răducăneni, Mircești și
Strunga se ară ultimele suprafețe.
La ordinea zilei sînt și celelalte
pregătiri pentru însămințarea cerea
lelor păioase de toamnă. Cît pri
vește semințele, pină acum s-a
reușit să se pregătească prin con
diționare și verificare toate cele
9 000 tone de griu din soiurile Doi
na, Partizanka, Fundulea 29. Lovrin 32 și altele, care s-au com
portat mai bine prin partea locu
lui și sint preluate de Întreprinde
rea pentru, valorificarea cerealelor.
Sint însă și rămîneri in urmă la
bazele de recepție de la Iași. Sîrca
ș.a., dar mai cu seamă în diferite
Întreprinderi de stat și cooperative
agricole in ce privește selectio
narea semințelor din producția pro
prie. De asemenea, unele cooperati
ve agricole din județ tărăgănează
trimiterea probelor pentru analiză
la laboratorul județean pentru con
trolul semințelor.

Manole CORCACI
„Scinteii*

corespondentul

Moderna instalație de turnare în forme vidate de la întreprinderea „Vulcan" din București

0 PROBLEMĂ CARE IȘI AȘTEAPTĂ NElNTlRZIAT REZOLVAREA:

Asigurarea pieselor de schimb pentru
repararea navelor de pescuit oceanic
Flota românească de pescuit ocea
nic cuprinde 40 de nave de pescuit și
9 de transport. Cu aceste nave, dota
te cu aparatură de înaltă tehnicitate,
trebuie să se pescuiască în acest an
peste 200 000 tone de pește. Sarcină
calculată și care poate fi îndeplinită
numai în condițiile în care toate na
vele sînt în activitate. Din păcate
însă, uncie dintre ele — și nu puține
— sint imobilizate in porturi. în acest an. bunăoară, din 27 de nave, pla
nificate să pescuiască in fiecare zi,
se află in activitate doar 12—16. „Mal
grav este că numărul de nave ac
tive scade mereu — ne spunea in
ginerul Nicolae Ivan, directorul teh
nic al întreprinderii de pescuit oceanic din Tulcea. Și asta din cauză
că nu sint reparate la termenele pre
văzute. De ani de zile. Ministerul
Industriei Construcțiilor de Mașini,
mai exact șantierele navale din subordinea sa, nu respectă graficele de
reparații".
Să exemplificăm. în tot anul 1980,
navele „Semenic", „Ialomița" și
„Trotuș" au fost imobilizate pentru
reparații în danele portului întreprin
derii de construcții navale și utilaj
tehnologic din Tulcea. Explicațiile ?
întreprinderea nu și-a putut onora
obligațiile la capitolul reparații de
oarece i-au lipsit 15 tone țeavă OLT35 R pentru instalațiile frigorifice.,
După un an și jumătate, în luna iu
nie 1981, nava „Semenic" a fost pre
dată flotei. Nava „Trotuș" a intrat in
reparații la 12 octombrie 1979 și nu
este gata de a porni in larg nici în
prezent ; se estimează încheierea re
parațiilor abia la sfîrșitul lunii oc
tombrie a.c. Cauzele acestei întirzieri ? La lipsa țevii pentru instalația
frigorifică se adaugă faptul că buc
șele de la axul portelice nu au putut
fi recondiționate și s-a așteptat so
sirea unor bucșe din import. După ce
aceste probleme de aprovizionare au
fost rezolvate s-au defectat compresoarele frigorifice. La nava „Ga
lați", reparațiile nu pot fl încheiate
deoarece întreprinderea de construc
ții de mașini din Reșița refuză să
rectifice axul motorului principal
(axul se află la Reșița de mal bine de
un an). Acestea sînt doar citeva
exemple, semnificative tnsă pentru
modul în care se desfășoară repara
țiile la navele de pescuit oceanic.
Răsfoind teancul de hirtii cuprinse
în „dosarul pieselor de schimb" exis
tent la întreprinderea de pescuit
oceanic, ai senzația că pătrunzi în
tr-o „apă tulbure", cu hățișuri parcă
fără ieșire. Conform legislației în vi
goare, atît pentru anul 1980, cît și
pentru 1981, întreprinderea de pes
cuit oceanic a făcut demersurile ne
cesare la Ministerul Industriei Con

strucțiilor de Mașini și la Centrala
industrială navală din Galați, pen
tru asigurarea pieselor de schimb și
a materialelor, cu nouă luni înaintea
începerii anului de plan. Cu toate acestea, în anul 1980, din cele 8 606
repere de piese de schimb necesare
reparării navelor, unitățile construc
toare de mașini au asigurat numai
133, iar în 1981 — din cele 10 588 re
pere se contează doar pe 157, fără ca
pînă acum să se fi realizat ceva.
Nici în ce privește asigurarea mate
rialelor pentru reparații situația nu
este mai bună. Atît anul trecut, cît
și în acest an, întreprinderea de con
strucții nave șl utilaj tehnologic din
Tulcea nu a dispus de cantități sufi
ciente de electrozi de aluminiu, țea
vă OLT-35 R, azbest, cablu din oțel,
ca să amintim numai cîteva din ma
terialele deficitare. Mai trebuie adău
gat că Centrala industriei navale din
Galați, forul de resort al întreprin
derii de construcții navale din Tul
cea, nici nu a răspuns la solicitările
ce i-au fost adresate. Cert este că,
pentru anul 1981, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini nici nu
și-a trecut în planul de producție cele
cîteva mii de repere de piese de
6chimb necesare reparării navelor de
pescuit. Paradoxal, navele sint pla
nificate pentru reparații, dar nimeni
nu fabrică piesele de schimb !
Și lucrurile nu se opresc aici. Ingi
nerul Ion Vasile, șeful serviciului
mecano-energetic de la întreprinde
rea de pescuit oceanic, ne-a prezentat
o situație cu totul anormală': „Noi
importăm turboșuflante de tipul R 3,
în timp ce turboșuflante asemănătoa
re, mai bune chiar, se fabrică la în
treprinderea „Hidromecanica“-Brașov. Am făcut comandă să se exe
cute și pentru noi astfel de turbosuflante. După un an de discuții, de
intervenții la minister, am primit 10
turboșuflante, la care a trebuit insă
să asigurăm din import o serie de
piese care, de asemenea, se fabrică
in țară. Pină la această dată nu avem
certitudinea că vom mai primi alte
turboșuflante. necesarul nostru fiind
de 50 de bucăți pe an. Nimeni nu vrea
să înțeleagă că nu este vorba numai
de niște bani pe care îi pierde între
prinderea noastră, ci și de valuta tă
rii, dacă Importăm piese de schimb.
Un alt exemplu. Am cumpărat «din
portul Las Palmas segmenți pentru
motorul compresorului de pe una din
nave, care aveau inscripția „Made in
Romania". Așa că ne-am adresat uni
tății producătoare din țară pentru a
ne livra și nouă acești segmenți. Nici
nu a vrut să audă ! Importăm mai
departe segmenți in fiecare an in vaToare de o jumătate de milion de Iei,
pe valută, segmenți care se fabrică la

Pitești". Comentariile sint de prisos !
Că se pot executa piese de schimb
In tară ne-o demonstrează oamenii
muncii din atelierul de reparații al
întreprinderii de pescuit oceanic. Cu
o dotare modestă, aici se fabrică
anual piese în valoare de un milion
lei. Anul trecut s-au confecționat 27
repere din cele mai dificile și s-au
recondiționat piese in valoare de 1,6
milioane lei. în acest an, întreprin
derea de pescuit oceanic și-a propus
să producă în plus față de anul tre
cut, în cooperare cu alte unități eco
nomice din județ, piese de schimb in
valoare de peste un milion de lei și
să recondiționeze piese în valoare de
două milioane lei. Sînt de reținut și
preocupările pentru buna întreținere
a navelor. Traulerul „Delta Dunării"
a fost transformat în navă-atelier.
Dotată cu piese de schimb și scule,
avind un echipaj format din 35 de
meseriași, nava-atelier execută re
parații curente și revizii direct In
zonele de pescuit. în felul acesta,
cheltuielile de reparații se vor re
duce în acest an cu peste un mi
lion lei.
Oamenii muncii din întreprindere
nu sint insă ajutați, așa cum ar fl
firesc, de unitățile constructoare de
mașini, care au obligația să producă
piesele de schimb și să execute în
termenul planificat reparațiile. Di
rectorul tehnic al întreprinderii de
pescuit oceanic ne spunea că la Tul
cea au venit în ultimii ani zeci de co
misii de la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, de la Departa
mentul industriei alimentare ; de fie
care dată s-au întocmit planuri de
măsuri, fiecare a promis rezolvarea
problemelor, insă de asigurarea piese
lor de schimb nu s-a ocupat și nu se
ocupă nimeni. „Noi facem comenzi
pentru piese de schimb — menționa
directorul tehnic al întreprinderii de
pescuit oceanic — M.I.C.M. ne cere
documentații de execuție, dar după
aceea nu se mai găsește cine să re
alizeze piesele solicitate. Această si
tuație se perpetuează de cîțiva ani.
Prooun ca M.I.C.M., ne baza solicită
rilor noastre, să stabilească unitățile
care au posibilitatea să execute pie
sele și, în funcție de dotarea tehnică
a acestora, să întocmim documenta
țiile. Miiloacele tehnice de care dis
pun unitățile constructoare de ma
șini din tara noastră permit execu
tarea tuturor pieselor de care avem
nevoie. Refuzul acestor întreprinderi
de a co’abora cu noi costă economia
natiopa1ă în fiecam an cîteva sute
de milioane lei. Ca să nu mai vor
besc de implicațiile nerealizării pla
nului la producția de peste oceanic".

Neculal AM1HUEESE1
corespondentul „Scinteii*

SClNTEIA — miercuri 2 septembrie 1981

PAGINA 4

SCENA- OGLINDĂ VIE
A CONTEMPORANEITĂȚII
S-a dovedit de-a lungul
anilor că scena teatrală ro
mânească și-a dobindit ma
rile sale succese prin piesa
contemporană de stringentă
actualitate. Publicul româ
nesc așteaptă astăzi cu un
real interes fiecare premie
ră ce aduce în fata sa pro
blemele vieții social-politice
contemporane și sint con
vins că fiecare teatru poate
spune cu legitimă mindrie
că cel mai mare număr de
spectatori s-a înregistrat la
piesele de actualitate. Este
și firesc. Publicul așteaptă
să vadă dezbătute pe scenă
problemele sale, să-i fie
prezentate in formă trans
figurată artistic întrebările
importante ale contempora
neității, puternicele com
bustii interioare ale eroilor
zilelor noastre, tensionatele
eforturi de mai bine ce
le fac, zi de zi, In clocotul
vieții eroice pe care o trăim
cu totii azi, in România.
Pe de altă parte — așa
cum am afirmat și in alte
rînduri — nu poate fi om
de teatru român a cărui
creație scenică să nu fie
marcată de lupta eroică
desfășurată de poporul nos
tru timp de 37 de ani spre
a realiza prezentul socia
list, spre a ridica omul la
o nouă conștiință și demni
tate. Aspirația cea mai
înaltă a slujitorilor scenei a
fost aceea de „a scrie“ prin
realizările lor o cronică vie
a etapelor importante și
mutațiilor
impresionante
prin Care au trecut tara și
poporul în acest răstimp,
de a reflecta efortul omu
lui contemporan spre a
se desăvîrși liber. într-o so
cietate pe care el o constru
iește spre binele și fericirea
sa și a semenilor săi. In
aceste procese de creație
cele mai mari bucurii au
fost încercate in momentele
confruntării cu frămîntări
și eroi deopotrivă proemi
nent! și reprezentativi pen
tru timpul de azi. Atunci
cînd ne-am apropiat și am
încercat — cu emoția fi
rească a creației și cu res
ponsabilitatea
specifică
creatorilor comuniști — să
dăm viată unor asemenea
eroi ori probleme, am avut
convingerea că sintem și noi
părtași la proiectele îndrăz

nețe și victoriile omului pe
aceste meleaguri românești.
Astfel, de-a lungul anilor,
am creat viață scenică lui
Petru din „Citadela sfărîmată“ de Horia Lovinescu,
lui Chitlaru din „Opinia
publică" de Aurel Baranga,
lui Cristian din „Camera de
alături" de Paul Everac, lui
Coriolan din „Noaptea ca
botinilor"
de
Romulus
Guga — ca să dau doar
cîteva exemple — și am
avut întotdeauna sentimen
tul că particip, împreună cu
acești eroi, de neuitat atit
pentru noi, cei care i-am
creat pe scenă, cît și pentru
cei ce i-au urmărit din

nați ai tării care au asigu
rat și asigură prezentul și
viitorul socialist românesc.
Dacă ar fi să mă refer la
stagiunea de curînd înche
iată sint bucuros de a pu
tea consemna cîteva piese
care au însemnat creații de
relief atit ale scrisului con
temporan, cît și ale scenei
naționale, în egală măsură,
„Cartea lui lovită" de Paul
Everac, „Hoțul de vulturi"
de D. R. Popescu, „Anchetă
asupra unui tînăr care nu
a făcut nimic" de Adrian
Dohotaru, iată doar trei
titluri de piese aparținînd
unor autori din generații
diferite și de „tonalități"

Opinii de Dan ALECSANDRESCU

stal, la definirea și forma diferite, care au confruntat
rea omului ziditor de nouă spectatorii români cu as
societate. Am iubit eroii pecte însemnate ale con
pieselor acestor ani cu atit temporaneității — aducînd
mai mult cu cît trăiam cu în dezbatere probleme im
conștiința că nu întruchi portante ale omului con
păm oameni de excepție ori temporan, punînd față în
creații fanteziste ale imagi față, în conflicte autentice
nației, ci îi reprezentăm pe și semnificative, mentalități
scenă pe cei, atit de mulți, diferite de gîndire, căutînd
care au contribuit la trans să înarmeze conștiințele
formarea revoluționară a spectatorilor cu adevăruri
societății noastre.
• desprinse din viată și pro
Nu puține au fost ocaziile cese adevărate de transfor
pe care le-am avut. în anii mare a omului. Am convin
din urmă să dialoghez cu gerea că piesa românească
beneficiarii creației noastre de actualitate a înregistrat
scenice ; cu bucurie am un sensibil progres prin
simțit în opiniile lor mulțu titlurile amintite. Am fost
mirea și chiar recunoștința realizator scenic al uneia
pentru spectacolele care dintre ele, pe două scene
le-au îmbogățit viata spiri din tară : „Cartea lui lovi
tuală. care i-au mobilizat, tă" de Paul Everac, pe care
nu o dată. în efortul pe care am montat-o în premieră
l-au făcut și îl fac de a pe țară la Tg. Mureș și, la
clădi o nouă tară. Nimic nu un scurt interval, pe scena
poate oferi o mai mare sa Teatrului de stat din Ora
tisfacție creatorului de artă dea. Deplină mi-a fost sa
teatrală decît sentimentul tisfacția de a fi putut ob
utilității actului său de serva, seară de seară, reac
creație, convingerea că are ția de susținut, grav inte
ecou în mintea și sufletul res a spectatorilor fată de
celor cărora le dăruiește tot problematica de esență soefortul său creator. A avea cial-politică pe care piesa
sentimentul de a fi reușit o abordează într-o modali
să ne numărăm printre cei tate specială de tratare —
care, cu adevărat, au con fiind mai curînd un eseu
tribuit la formarea noii dramatic — de pregnantă
conștiințe înseamnă a avea densitate ideatică. Nu voi
sentimentul de a ne fi în uita curînd întîlnirea cu un
deplinit misiunea fată de grup de tineri muncitori la
oamenii cei multi și minu unul din liceele serale din

Oradea după premiera unor
piese românești. S-au fă
cut deosebit de interesante
aprecieri atit asupra texte
lor cît și a înscenării — ob
servații de natură să te con
vingă, încă o dată, că azi
avem un public de o certă
elevație intelectuală, față de
care sîntem obligati a-i
oferi opere dramatice dense
și de certă valoare artistică.
Tinerii muncitori orădeni
mi-au întărit convingerea
că putem și sîntem datori
să abordăm azi pe scena
românească
problemele
cele mai însemnate ale
societății românești con
temporane. Aceasta — în
modalități de realizare ar
tistică și forme cît mai di
verse, gradul de percepere
al publicului, cu adevărat ri
dicat, obligîndu-ne și pe noi,
creatorii — atit scriitori, cît
și slujitori ai scenei — la
înfăptuiri pe măsura eleva
ției spirituale, azi ridicate,
a publicului românesc.
Sperăm că și în stagiunea
ce peste puțin timp o vom
începe teatrul românesc
va putea să ofere spectato
rilor săi, pe bună dreptate
beneficiari de drept ai
efortului creator, opere de
referință, care să îmbogă
țească orizontul spiritual al
publicului nostru.
Am pe masa de lucru
două texte remarcabile, atit
prin ideatica lor, cît și prin
realizarea artistică și cred
că în stagiunea viitoare o să
le pot oferi și înscenarea
cuvenită ; mă refer la piesa
lui Romulus Guga „Amur
gul burghez" și cea a lui
Adrian Dohotaru „Omul
care s-a trezit vorbind
singur" — prima. un
profund rechizitoriu împo
triva dezumanizării socie
tății capitaliste contem
porane, iar cea de-a doua —
o dramatică dezbatere sub
semnul eticii și echită
ții socialiste în societatea
românească de azi. Sînt si
gur că acestor două noi
texte dramatice li se vor
adăuga multe altele ce
vor completa, cu succes,
numărul pieselor contem
porane care slujesc cu
credință ideea de transfor
mare comunistă și continuă
înnobilare spirituală a spec
tatorului român de azi.

S

CH1DEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT ?
.

Este un fapt unanim cunoscut șl
recunoscut că pregătirea temeinică,
unitară și omogenă a tuturor stu
denților, așa cum o reclamă înaltele
exigente calitative puse astăzi in fața
învățămintului superior de întreaga
dezvoltare social-economică. depinde
în măsură hotărîtoare de valoarea
științifică și educativă a cursurilor și
manualelor universitare, de originali
tatea și accesibilitatea lor. Fără să
epuizeze sursele studiului universi
tar, cursul tipărit se oferă ca punct
esențial de referință pentru orienta
rea de ansamblu a viitorilor specia
liști intr-un domeniu de specialitate,
în efectuarea de analize concrete,
pentru adîncirea cunoștințelor și so
luționarea problemelor practice pe
care studenții le întîlnesc în activită
țile lor productive. în cercetare și
proiectare etc. Apare limpede, așa
dar. că elaborarea cursurilor și ma
nualelor universitare, perfecționarea
lor continuă prin valorificarea rezul
tatelor obținute în procesul integră
rii învățămintului superior cu cerce
tarea și producția, deși de neconceput
fără un efort creator individual, nu
pot fi nicidecum socotite ca proble
me interne ale unei catedre sau fa
cultăți și cu atit mai puțin ca o
chestiune „intimă", de autor.
In spiritul acestor adevăruri, foru
rile de învățămînt au elaborat, la in
dicația conducerii superioare de
partid, un ansamblu de măsuri apte
să favorizeze un reviriment substan
tial în elaborarea și tipărirea cursu
rilor universitare. Așa, de pildă,
spre a se asigura o perspectivă largă
și riguroasă, a fost întocmit, pentru
prima oară in învătămintul superior,
un proiect de plan editorial pentru
perioada 1981—1985. S-a statuat res
ponsabilitatea catedrelor universitare
pentru conținutul științific și ideolo
gic al cursurilor propuse de ele în
sele spre publicare; șeful catedrei
este acum chemat să-și asume per
sonal răspunderea pentru felul în
care manualul respectă prevederile
programei, baremul de pagini stabilit
fiecărei ore de curs și. cu deosebire,
pentru calitatea analizelor și de
monstrațiilor prezentate în scris stu
denților. Consiliilor și senatelor uni
versitare le revin, de asemenea, res
ponsabilități sporite nu numai în sta
bilirea priorităților editoriale, ci cu
deosebire în organizarea de analize
cuprinzătoare asupra conținutului
cursurilor, inclusiv al celor consacra
te disciplinelor nou introduse în

BACĂU • Cluburile minerilor
și forestierilor de pe Valea Trotușului găzduiesc în aceste zile ample
manifestări politice și cultural-edu
cative înmănuncheate sub genericul
„Toamna culturală comăneșteană".
Sînt organizate simpozioane, expu
neri, dezbateri pe teme economice,
expoziții de artă plastică etc., la
care participă mii de oameni ai
muncii din întreprinderi industria
le și instituții. (Gh. Baltă).
CLUJ • La Cluj-Napoca s-a
desfășurat tradiționalul festival de
„dans fecioresc". Au participat
formații din județele Alba. Arad,
Bihor, Cluj, Covasna, Harghita,
Maramureș, Sibiu și invitați din ju
dețele Olt și Vîlcea. Manifestarea a
debutat eu o paradă a portului și
dansului popular din Transilvania,
desfășurată pe principalele artere
ale municipiului, după care a avut
loc spectacolul folcloric propriu-zis
în sala de cultură a studenților. Cu
prilejul festivalului, a fost verni
sată expoziția „Arta populară
transilvăneană" șl a avut loc un
simpozion pe tema „Valori educațional-estetice în dansul fecioresc
din Transilvania — mărturii perene
ale spiritualității noastre". (Al. Mu
re șan).
IALOMIȚA • Comitetul județean
pentru cultură și educație socialistă

Româniafilm prezintă

cu prilejul
centenarului
„George Enescu“
la cinematograful
„Capitol" din Capitală
filmul
„Dimensiuni
enesciene"
o producție „Sahiafilm*

Scenariul : Vasile Nicolescu ; regia :
Paul Orza. La realizarea filmului
și-au dat concursul : Ion Voicu,
David Ohanesian, Valentin Gheor
ghiu, Ștefan Gheorghiu, Romeo
Drăghici.

planurile de învățămînt. în sfîrșit —
nu insă și in ultimul rind ca importan
tă — a fost avansată formula elabo
rării de cursuri comune, cu partici
parea specialiștilor din mai multe
centre universitare, pentru întărirea
pregătirii unitare și sistematice a
tuturor studenților.
Prin adoptarea măsurilor de acest
gen — pentru a căror aplicare în
practică ne-am pronunțat adesea și
în materialele și anchetele publicate
în ziarul nostru — procesul elaboră
rii și tipăririi cursurilor universitare

un caracter relativ. Abstracție făcînd
de faptul că și astăzi există cadre
didactice universitare, inclusiv șefi
de catedră, care încă nu și-au
tipărit cursul sau și l-au tipărit cu
mulți ani în urmă, iar tirajul a fost
între timp epuizat, studenții înșiși
pot oferi nenumărate exemple de
discipline al căror procent de aco
perire scade de la un an la altul, fie
și numai prin folosirea intensiv-abuzivă a exemplarelor de cursuri pînă
la scoaterea lor din circuit. De ce?
Pentru că în multe cazuri cursul uni

EXAMENE PROMOVATE CU SUCCES.
DAR ȘI RESTANțE NEJUSUFICATE Dl

EDITAREA CURSURILOR
UNIVERSITARE
a fost în anii din urmă sensibil îm
bunătățit, îndeosebi sub raportul acoperirii statistice a disciplinelor de
studiu. O analiză efectuată la Mi
nisterul Educației și învățămintului
arăta că, la sfîrșitul anului 1979, cel
puțin 90 la sută diii disciplinele de
învățămînt aveau acoperirea necesară
de cursuri. Iar asemenea lucrări re
marcabile pot fi, practic, identificate
în fiecare dintre facultățile țârii, al
căror prestigiu rezultă, firesc, și din
cursurile pe care le-au elaborat.
Fără a subaprecia în vreun fel eforturile remarcabile care au condus
la aceste rezultate, trebuie să adău
găm totuși că. raportate fiind Ia exi
gențele actuale și îndeosebi de per
spectivă ale pregătirii noilor genera
ții de specialiști, cursurile pentru
studenți reprezintă o realitate încă
deficitară. Ele se află departe de co
tele preconizate, astfel încît pe agenda noului an de învățămînt fi
gurează. din păcate, ca o problemă
aflată încă în curs de soluționare.
Mai întîi, procentul, oricît de ridicat
la un moment dat, al acoperirii dis
ciplinelor universitare cu cursuri are

Ialomița și muzeul județean au or
ganizat o serie de conferințe pe
teme științifice susținute de prof,
dr. Iancu Scutașu Comăneanu. (Mi
hai Vișoiu).
BUZĂU • In prezența a peste
7 000 de spectatori, pe stadionul „23
August" din orașul Rm. Sărat. 25
de artiști amatori din unitățile eco
nomice rîmnicene, laureati ai Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", au susținut un spectacol de
muzică ușoară, populară și de di
vertisment intitulat „Varietăți ’81".
• Simbătă și duminică, în cadrul
cluburilor de vacanță de la liceele
„Ștefan cel Mare" din Rm. Sărat și
„B. P. Hasdeu" din Buzău și din
comunele Pogoanele șl Nehoiu au
fost organizate seri cultural-distractive pentru elevii și studenții aflațl
in vacanță. (Stelian Chiper).
BRĂILA • în pitorescul decor
al falezei brăilene se desfășoară
prima ediție a taberei de sculptură
„Donaris", organizată de municipa
litate, comitetul județean de cultură
și educație socialistă și Uniunea ar

versitar nu este sprijinit pe o bi
bliografie esențializată, riguros și
armonios structurată, fiind astfel
transformat in unica sursă a stu
diului individual și, prin chiar acest
fapt, supus unei rapide uzuri fizice
și morale. Ca să nu mai vorbim de
faptul, frecvent semnalat, că nu în
totdeauna un curs litografiat pe plan
local — și îndeosebi pe astfel de
lucrări se sprijină procentele înalte
ale acoperirii cu cursuri ! — se ridică
la valoarea și autoritatea celui care a
beneficiat de confruntări științifice
interuniversitare, capabile să sesizeze
virtualitătile unei discipline științi
fice și s-o impună în noutatea ei re
voluționară. Tocmai de aceea, pen
tru disciplinele fundamentale sau co
mune mai multor profile, a fost adoptată formula elaborării de cursuri
cu participarea universitarilor din
mai multe centre.
Dar aplicarea acestei măsuri ra
tionale se desfășoară într-un ritm
încă lent și. drept primă consecință,
elaborarea, tipărirea și difuzarea la
ora actuală a manualelor universita
re se situează mult in urma celor

tiștilor plastici. Participă zece ar
tiști plastici membri ai U.A.P. :
George Apostu, Rodica Stanca Pamfil, Alexandru Călinescu Arghira,
Adrian Popovici, Dumitru Pasima,
Virgil Mihăescu, Florentin Tănăsescu, Alexandru Bujor. Aurel
Cucu, Mihai Istudor. Lucrările vor
fi amplasate pe faleza Dunării,
(Cornelia Ifrim).
DÎMBOVIȚA • La Pucioasa a
avut loc o manifestare culturalsportivă complexă, care a cuprins,
între altele, spectacole susținute de
brigăzile artistice și orchestrele de
muzică populară și ușoară „ale în
treprinderii textile „Bucegi", la care
s-a alăturat formația de instrumen
te populare a Combinatului de lianți
și azbociment din Fieni. Au parti
cipat peste 3 000 de oameni ai mun
cii din unitățile economice ale
orașului. (Gh. Manea).
ALBA • In satul Lupu, comuna
Cergău, cu prilejul împlinirii a 25
de ani de activitate neîntreruptă a
formației de dansuri populare fe
meiești din această așezare, parti
cipantă la faza finală a Festivalului

.

destinate claselor I—XII. în acest
context, e de mirare că termenul fi
nal al planului de tipărire a cursurilor
universitare la Editura didactică șl
pedagogică a fost fixat pentru 31 de
cembrie 1981, deși anul universitar
începe, cum bine se știe, la 15 sep
tembrie, odată cu deschiderea tuturor
școlilor.
Ca explicație a acestei stări de
lucruri, directorul editurii, tovarășul
Constantin Floricel, amintea, pe bună
dreptate, numărul spprit de titluri
incluse în plan (150 față de 100.
media anilor precedenti) și orienta
rea acestora pe direcțiile de bază ale
dezvoltării învățămintului nostru su
perior. Bunăoară, ca urmare a dez
voltării formelor serale de învățămînt
politehnic, planul cuprinde un număr
mai mare de titluri cu • profil meta
lurgic. petrolier, minier, de mecanică
agricolă etc. în plus, cele mai multe
cursuri au fost actualizate prin tra
tarea, cu ponderea și tinuta științi
fică de rigoare, a problemelor spe
cifice lărgirii bazei proprii de ma
terii prime și sporirii gradului de asigurare din resurse interne a nece
sităților economiei naționale, valori
ficării superioare a potențialului hi
droenergetic etc.
Firește, sînt inițiative binevenite,
dar, oare, caracterul lor pozitiv nu
riscă să fie diminuat prin simplul
fapt că sint finalizate cu întîrziere?
Ce siguranță există că toate aceste
titluri vor apărea. într-adevâr. pînă
la 31 decembrie, din moment ce to
varășul Constantin Voiculescu, direc
torul comercial al Centralei indus
triei poligrafice, ne declara că la ju
mătatea lunii august un mare număr
de titluri încă nu sosiseră în tipo
grafii ? „Sigur, noi depunem mari
eforturi — opina interlocutorul nos
tru — dar nu putem garanta înche
ierea lucrării la timp și în condiții
optime de calitate din moment ce nu
se respectă cerința ca tțjete manu
scrisele să fie predate cj/ puțin cu
6 luni înaintea termenuliă ;de apariție“.
;
Iată tot atîtea teme dfe reflecție șl
motive de mobilizară a eforturilor.
Elaborarea cursurilor universitare so
licită toate atributele stilului de lucru
cu adevărat universitar, între care
la loc de frunte se situează perspec
tiva de gîndire si acțiune, ritmicita
tea eforturilor și. in acest context,
respectarea tuturor angajamentelor
asumate.

Mihai IORDANESCU

național „Cîntarea României", a
avut loc o întîlnire a fiilor satului,
in fața cărora a fost prezentat un
bogat program artistic. • întors
din R.P. Ungară, unde a participat
la Festivalul țărilor dunărene, an
samblul folcloric de amatori „Tîrnavele" din Blaj a prezentat la
casa de cultură din localitate spec
tacolul „Ia-ți mireasă ziua bună".
(Ștefan Dinică).
BOTOȘANI • Muzeul județean
Botoșani a editat un catalog, alcă
tuit de criticii de artă C. Doroftei
și Al. Pleșca, în vederea populari
zării unei valoroase colecții de ta
blouri cuprinzînd, între altele, lu
crări de Pallady, Ressu. Tonitza,
Steriadi, ce i-a fost donată de mu
zicianul Vasile Filip diri București.
(Silvestri Ailenei).....
ARAD • In cadrul stagiunii per
manente, la Teatrul de stat din
Arad a avut Ioc o nouă premieră cu
piesa „Bădăranii" de Carlo Goldoni.
Regizată de Victor Tudor Popa de
la Teatrul Național din Cluj-Napo
ca, comedia se bucură de un frumos
succes de public. • Casa de cul
tură a sindicatelor din Arad găzdu
iește o interesantă expoziție de
caricaturi semnată de artiștii plas
tici Ioan Kett Groza. Horia Săndău
și Al. Pecican. (Emil Șimandrn).
---------------------------------- —-------- .

Trăsătura caracteristică a activită
ții politico-sociale din luna august a
constituit-o atmosfera de entuziasm,
demnitate și mindrie patriotică în
care națiunea noastră socialistă, libe
ră și stăpină pe soarta sa. a sărbăto
rit cea de-a XXXVII-a ANIVERSA
RE A REVOLUȚIEI DE ELIBERA
RE SOCIALA ȘI NAȚIONALĂ,
ANTIFASCISTA ȘI ANTIIMPEKIALISTA, eveniment crucial în istoria
României, inaugurind epoca unor
profunde transformări sociale revolu
ționare care au dus la împlinirea no
bilelor idealuri de dreptate soriaiă și
libertate națională a nenumărate ge
nerații de înaintași.
Amplele manifestări, încununate
de adunarea festivă și impunătoarea
demonstrație desfășurată în Capitală
în prezența secretarului general al
partidului, a celorlalți conducători de
partid și de stat, a prilejuit o nouă
si viguroasă afirmare a acelui factor
politico-moral definitoriu pentru reali
tățile sociale ale României socialiste
pe care îl constituie unitatea si co
eziunea indestructibilă a întregului
popor în jurul partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, voința sa
nestrămutată de a ridica patria pe
noi trepte de progres si civilizație.
Omagierea zilei de 23 August a
prilejuit și în acest an manifestarea
optimismului tonifiant propriu mo
dului in care poporul nostru cinsteș
te marea sa sărbătoare națională,
consacrîndu-și forțele, energia și
elanul creator transpunerii in viață
a hotăririlor Congresului al XII-Iea
al partidului, menite să chezășu iască
realizarea obiectivului strategic fun
damental de trecere a României din
stadiul de țară în curs de dezvoltare
la stadiul de țară mediu dezvoltată.
Apare semnificativ pentru elanul cu
care poporul nostru înfăptuiește po
litica partidului faptul că pe panoul
de onoare al întrecerii socialiste au
fost consemnate succese de prestigiu
concretizate în îndeplinirea prevede
rilor de plan pe primele 7 luni ale
anului și in realizarea înainte de
termen de către numeroase colective
de muncă a sarcinilor de producție
pe 8 luni.
In această ambianță de puternică
efervescentă creatoare, elan politic
șl in muncă s-a vădit, o dată mai
mult, puternica influență stimulativă,
dinamizatoare a stilului de muncă
profund democratic propriu secreta
rului general al partidului, constind
în permanentul dialog cu poporul,
analiza exigentă, minuțioasă, pe te
ren, a modului cum sînt înfăptuite
hotărîrile Congresului al XII-Iea.
programele de dezvoltare și moder
nizare a diverselor ramuri ale eco
nomiei naționale. Este grăitor în această ordine de idei faptul că VIZI
TELE DE LUCRU ALE TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU IN
CAPITALĂ ȘI JUDEȚUL TULCEA
au prilejuit investigarea riguroasă a
aspectelor pe cît de variate pe atit
de complexe de care depinde reali
zarea unei calități noi în toate sfe
rele vieții economice și sociale, ce

rință esențială in etapa actuală. Și
cu acest prilej, din multitudinea pro
blemelor abordate în numeroase uni
tăți economice și sociale se desprind
concluzii cu valabilitate largă, pe an
samblul economiei nâționale, referi
toare la imperativul desfășurării în
tregii activități sub semnul unei
responsabilități sporite, al afirmării
mereu mai puternice a autoconducerii muncitorești și autogestiunii, rea
lizării în cele mai bune condiții a
planului la producția netă și pro
ducția fizică, producția marfă vîndută și încasată. In acest sens se cuvin
subliniate indicațiile secretarului ge
neral al partidului referitoare la
necesitatea de a se acționa fără pre
get pentru organizarea judicioasă a
producției, folosirea rațională a ma
teriilor prime și materialelor, econo
misirea strictă a combustibilului și
energiei, înfăptuirea penseverentă a
cerințelor noii revoluții agrare, spo
rirea continuă a avuției naționale, ca
o condiție determinantă a realizării
beneficiilor planificate, a ridicării
nivelului de trai al populației, a îm
bunătățirii aprovizionării acesteia cu
produse industriale și agroalimentare.
Un moment semnificativ al vieții
economico-sociale în luna august
l-au constituit adunările generale
ale oamenilor muncii — forurile su
preme ale democrației și autoconducerii muncitorești in întreprinderi.
Principala caracteristică a lucrărilor
a constituit-o spiritul de înaltă exi
gență și responsabilitate socială ma
nifestat atit în analizarea probleme
lor majore economice și sociale ale
întreprinderilor, cît și în adoptarea
măsurilor necesare pentru realizarea
exemplară a sarcinilor de plan în
acest prim an al noului cincinal,
pentru transpunerea în viață a ho
tăririlor Congresului consiliilor oa
menilor muncii.
In aria preocupărilor constante ale
conducerii partidului pentru înfăp
tuirea fermă a orientărilor trasate de
Congresul al XII-Iea privind ridica
rea eficienței și realizarea unei ca
lități noi, superioare, în întreaga
economie, se înscrie ansamblul mă
surilor stabilite de ȘEDINȚA COMI
TETULUI POLITIC EXECUTIV AL
C.C. AL P.C.R. privind mobilizarea
tuturor forțelor umane și materiale
spre a asigura realizarea integrală a
fiecărui indicator de plan, a planu
lui de investiții, construcții-montaj,
!ichidîndu-se orice rămîneri în urmă,
asigurindu-se înfăptuirea riguroasă
a prevederilor planului la export,
strîngerea în bune condiții a recoltei
la toate culturile și efectuarea lucră
rilor agricole la cel mai înalt nivel
calitativ în vederea pregătirii temei
nice a recoltei anului viitor.
Grija constantă cu care conducerea
partidului urmărește înfăptuirea noii
revoluții agrare, obiectiv prioritar
stabilit de Congresul al XII-Iea, a
fost concludent evidențiată de des
fășurarea CONSFĂTUIRII DE LU
CRU DE LA C.C. AL P.C.R. PE
PROBLEMELE AGRICULTURII, în

cadrul căreia, pe baza analizei exi
gente a activității desfășurate pentru
îndeplinirea planului producției agri
cole pe acest an, s-a stabilit ce tre
buie făcut pentru generalizarea ex
perienței fruntașilor, încheierea cu
succes a campaniei agricole de toam
nă și pregătirea corespunzătoare
a recoltei anului viitor. Sintetizînd concluziile consfătuirii, CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU a conturat clar un larg
ansamblu de măsuri adecvate in fie
care ramură a agriculturii pentru so
luționarea rapidă și eficientă a tutu
ror problemelor, realizarea in viitor
a producțiilor planificate și, pe această bază, asigurarea bunei apro
vizionări a populației, a matei iilor

adunarea festivă consacrată acestui
eveniment,
conferirea
ordinului
„Victoria socialismului" ziarului con
stituie o nouă și grăitoare expre
sie a atenției deosebite pe care parti
dul o acordă presei, a preocupării
sale statornice pentru continua ei
perfecționare, corespunzător exigen
țelor calitativ superioare ale etapei
actuale. CUVINTAREA TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, apre
cierile, îndemnurile și orientările
trasate cu acest prilej constituie un
cuprinzător program de acțiune pen
tru toți lucrătorii din presă și radioteleviziune, o valoroasă contribuție
teoretică la definirea atribuțiilor
presei în societatea noastră socialis
tă, la integrarea ei organică in efor

gioase reuniuni științifice Internațio
nale. avînd ca temă si. implicit, ca
deviză „Știință și tehnologie, uma
nism și progres", constituie o conclu
dentă mărturie a prestigiului dobin
dit de țara noastră pe plan mondial,
drept urmare a politicii sale externe
constructive, de pace, prietenie și
largă colaborare, inclusiv în dome
niul științei și tehnologiei, politică
avînd drept promotor pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, eminentă perso
nalitate a vieții politice contem
porane.
★
In acest sens se cuvine eviden
țiat faptul că marea noastră sărbă
toare națională, evenimentul de ma
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intorfiâ și iriternaționa la
.

prime necesare economiei naționale
și livrărilor la export. De cea mai
mare însemnătate sînt în acest sens
indicațiile secretarului general al
partidului privind sprijinirea tuturor
unităților agricole spre a se ridica la
nivelul celor fruntașe, folosirea rațio
nală a mijloacelor de mecanizare și
îngrășămintelor, asigurarea semințe
lor de bună calitate, a bazei furajere
necesare, ca și a densității optime
pentru toate plantele, realizarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare și
desecări planificate, efectuarea în
condiții optime a lucrărilor agricole
de toamnă și a insămînțărilor. îmbu
nătățirea activității in zootehnie și
legumicultura, perfecționarea între
gii activități organizatorice în dome
niul agriculturii.
Ansamblul măsurilor stabilite de
consfătuire a exprimat hotărîrea tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură de a acționa neobosit, in spi
rit revoluționar, în vederea realizării
revoluției agrare, latură fundamenta
lă a Programului partidului, compo
nentă a trecerii României de la sta
diul de țară socialistă in curs de dez
voltare Ia stadiul de țară socialistă
mediu dezvoltată.
Cronica lunii august înscrie, ca un
moment de deosebită însemnătate
în viata politică si ideologică a tării,
și cea de A 50-A ANIVERSARE A
„SClNTEII", sărbătoare cu profunde
semnificații și strălucire fără egal in
istoria presei românești. Prezența
secretarului general al partidului la
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tul creator al poporului pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Pro
gramul partidului, de Congresul al
XII-Iea. Principala concluzie desprin
să din istoria semicentenară a „Scînteii", din experiența seculară a miș
cării noastre muncitorești o consti
tuie ideea că izvorul și chezășia izbinzilor presei revoluționare se află
in conducerea și îndrumarea e< de
către partid. Și. tocmai spre a spori
necontenit autoritatea și forța mo
bilizatoare a presei, rolul ei in sluji
rea neabătută a intereselor vitale ale
națiunii, au adoptat lucrătorii presei
și radioteleviziunii legămîntul solemn
de a munci cu pasiune și dăruire
pentru înfăptuirea politicii partidului.
Pe planul activității științifice, cro
nica lunii încheiate consemnează, ca
un eveniment deosebit în viata știin
țifică mondială. începerea la Bucu
rești a lucrărilor celui de-al XVI-lea
CONGRES INTERNAȚIONAL DE
ISTORIE A ȘTIINȚEI, sub înaltul
patronaj al tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, a cărei cuvîntare rostită la deschiderea lucrărilor
a fost primită cu un viu interes de
către participantii la congres, care. în
aprecieri ulterioare, au subliniat
profunzimea și umanismul ideilor
exprimate. Alegerea capitalei Româ
niei ca oraș gazdă al acestei presti
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joră semnificație al acestei luni pen
tru poporul român, a prilejuit noi și
edificatoare expresii ale prestigiului
și autorității de care se bucură astăzi
pe toate meridianele globului Româ
nia, președintele republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Mesajele de salut
adresate conducerii partidului și sta
tului nostru din partea înalților re
prezentanți ai țărilor socialiste, țări
lor in curs de dezvoltare și nealinia
te, a statelor capitaliste dezvoltate,
ca și din partea partidelor comuniste
și muncitorești, a numeroase organi
zații democratice și progresiste, miș
cări de eliberare națională, prezența
la demonstrația din Piața Aviatorilor
a diferiți oaspeți de seamă de peste
hotare, manifestările organizate in
străinătate constituie tot atîtea măr
turii elocvente ale amplelor relații
externe ale țării noastre, ale senti
mentelor de stimă și prețuire nu
trite față de poporul român, față de
România socialistă. Din înseși apre
cierile cuprinse în mesajele priete
nești transmise cu acest prilej se
degajă faptul că sursa numeroaselor
elogii se află în înseși înfăptuirile
poporului nostru din anii socialismu
lui ; pe de altă parte., izvorul pres
tigiului șl prețuirii se află în politi
ca externă dinamică și constructivă
a României socialiste, al cărei prin
cipal ctitor și promotor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu. politică de
largă deschidere, de participare acti
vă la soluționarea — în interesul tu

turor popoarelor, al păcii și progre
sului general — a marilor probleme
ale lumii contemporane.
Evenimentele lunii august au adus
noi și convingătoare confirmări ale
acestor orientări programatice, stabi
lite in documentele Congresului al
XII-Iea al partidului. Multiple acțiuni
vin să ilustreze preocuparea con
stantă a partidului și statului pentru
amplificarea și adincirea relațiilor de
prietenie, colaborare multilaterală cu
țările socialiste, pentru Întărirea le
găturilor cu țările în curs de dez
voltare, pentru extinderea colaboră
rii cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Tot astfel
cum întîlnirile tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu conducători sau alți
reprezentanți de seamă ai numeroase
organizații politice atestă dezvoltarea
continuă a relațiilor cu partidele co
muniste si muncitorești, socialiste, cu
alte forte democratice și progresiste
din întreaga lume.
O vie ilustrare a bunelor relații de
prietenie româno-sovietice a constituit-o INTILNIREA PRIETENEAS
CĂ DINTRE TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘUL I* I.
BREJNEV. care, așa cum a sub
liniat Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., a confirmat, prin
gama largă și însemnătatea proble
melor. abordate, prin concluziile puse
în evidență și înțelegerile asupra că
rora s-a convenit, rolul determinant
al întilnirllor dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat în dezvol
tarea și aprofundarea raporturilor de
colaborare dintre partidele, țările și
popoarele noastre. In același spirit,
la Moscova a avut loc, în preajma
marii noastre sărbători, DESCHIDE
REA EXPOZIȚIEI
NAȚIONALE
„ROMANIA ’81". manifestare la care
a participat și o delegație guverna
mentală română, condusă de tovară
șul Ilie Verdet membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-ministru al guvernului.
Numeroase evenimente interna?
ționale din cursul acestei luni vin să
sublinieze justețea aprecierilor cu
prinse în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu rostită la adu
narea festivă consacrată celei de-a
50-a aniversări a „Scînteii" și sărbă
toririi Zilei presei. Evidențiind faptul
că în viața internațională se con
fruntă două linii diametral opuse —
linia cercurilor imperialiste, de do
minație și asuprire, și linia forțelor
socialiste, progresiste, de pace și in
dependență — președintele României
arăta că forțele ce se opun politicii
de forță, acționind unite, pot bara
calea războiului, pot determina o
nouă politică, democratică, de egali
tate între toate națiunile, de convie
țuire pașnică. Evoluțiile de pe scena
internațională confirmă cît se poate
de concludent actualitatea acestui
îndemn. In intervalul la care ne re
ferim au fost astfel adoptate o serie
de măsuri pe linia intensificării

.. K

cursei înarmărilor, între dare hotărirea S.U.A. de a produce bomba cu
neutroni. Asemenea măsuri au fost
întîmpinate în Europa cu un val de
acțiuni de protest desfășurate pe «o
scară tot mai largă — din Scandina
via pină în Peninsula Iberică, ma
nifestări care au dat glas voinței unor
forțe sociale din cele mai largi de a
se opri proliferarea armamentelor, de
a impune dezarmarea, in primul rind
dezarmarea nucleară.
Și in cursul acestei luni autorită
țile rasiste din R.S.A. au continuat
acțiunile agresive împotriva unor
state vecine, culminînd cu invadarea
teritoriului angolez, acțiune ce s-a
soldat cu numeroase victime ome
nești, cu mari distrugeri materiale.
Opinia publică din România, alături
de popoarele de pretutindeni, a con
damnat cu toată fermitatea noile
acțiuni agresive ale rasiștilor sudafricani, acțiuni care, după cum se
subliniază in Declarația Agerpres
dată publicității, reprezintă expresia
brutală a politicii de violare a nor
melor elementare și a principiilor de
drept internațional, o sfidare a hotărîrilor adoptate de Națiunile Unite cu
privire la Africa australă. Agresiunea
R.S.A. a fost condamnată cu hotărîre
în Consiliul de Securitate al O.N.U.,
convocat de urgență, la cerere*
Angoiei.
O serie de reuniuni internaționale,
între care întîlnirea de la Cancun,
din Mexic, care a avut ca scop pre
gătirea viitoarei conferințe la nivel
înalt a țărilor in curs de dezvoltare
și statelor puternic industrializate,
programată pentru 22—23 octombrie,
conferința Națiunilor Unite de la
Nairobi dedicată problemelor ener
giei, conferința de la Paris, in curs
de desfășurare, asupra problemelor
țărilor celor mai puțin dezvoltate vin
să evidențieze necesitatea stringentă
a unei largi conlucrări internaționale
pentru lichidarea subdezvoltării și
sprijinirea eforturilor de progres ale
statelor rămase în urmă. Este un
obiectiv pentru realizarea căruia
România, ea însăși țară în curs de
dezvoltare, depune stăruitoare efor
turi. Această poziție consecventă se
bucură de un larg interes și înaltă
apreciere pe plan internațional, o
nouă și elocventă dovadă in acest
sens constituind-o apariția în aceste
zile a unui nou volum consacrat
operei președintelui României, vo
lum intitulat „Nicolae Ceaușescu.
Concepția asupra noii ordini econo
mice internaționale".
întreaga desfășurare a evenimen
telor din această lună evidențiază
justețea aprecierilor și orientărilor
întregii politici a partidului și statu
lui nostru, politică în consens deplin
cu interesele de pace, înțelegere șl
progres ale poporului român, cu as
pirațiile cele mai înaintate ale în
tregii omeniri.

Tudor OLARU
Dumitru ȚINU
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI
NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
îmi face o deosebită plăcere și onoare să adresez guvernului și poporului
Republicii Socialiste România, din partea guvernului și poporului din
Lesotho, felicitări și urări cordiale cu fericitul prilej al aniversării Zilei
naționale.
Exprimăm speranța că relațiile prietenești existente intre țările noastre
se vor întări în continuare.

MOSHOESHOE II
Regele Lesotho

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Din partea Partidului Uniunea Democratică de Stingă — E.D.A. — și a
mea personal, vă rog să acceptați cele mai călduroase felicitări cu prilejul
marii aniversări a zilei de 23 August și urările noastre cordiale pentru
propășirea și dezvoltarea continuă a țării pe care o cîrmuiti cu atîta succes,
precum și pentru fericirea dumneavoastră personală și a familiei dumnea
voastră.
Președintele Uniunii Democratice
de Stingă — E.D.A. — din Grecia

ILIAS ILIOU

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși.
Secretariatul Exterior al Comitetului Central al Partidului Socialist din
Chile, cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 August, a 37-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, dorește
să vă ti nsmită salutul revoluționar și combativ al socialiștilor chilieni și
urarea < njarile succese obținute de poporul dumneavoastră, de partid
și guver in construcția unei vieți noi în România să fie tot mai mari, mai
profunda. în binele oamenilor și al dezvoltării lor.
România trăiește astăzi o etapă de dezvoltare multilaterală economică,
socială, culturală și educațională care a schimbat complet realitatea din
1944. Socialismul s-a consolidat și a rezolvat eficient problemele grave ale
înapoierii, exploatării și mizeriei. A făcut demnă viata omului și a oferit
poporului, noilor generații un viitor sigur și stabil.
România participă activ la viata internațională și depune eforturi pentru
succesul cauzei păcii, destinderii și dezarmării, sprijinind în același timp
lupta de eliberare a popoarelor oprimate. Această poziție scoate in relief
consecventa internationalistă a Partidului Comunist Român și a conducătoru
lui său. tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe care îl felicităm in mod deosebit
cu această ocazie istorică a aniversării eliberării.
Primiți, tovarăși din Partidul Comunist Român, expresia afecțiunii
socialiștilor chilieni.

SECRETARIATUL EXTERIOR AL COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN CHILE

TELEGRAME
Cu prilejul zilei de 23 August —
cea de-a 37-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă Si antiimperialistă. tova
rășului Ilie Verdet. prim-ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, i-a fost adresată o telegra
mă de felicitare de către Veselin
Giuranovici. președintele Consiliului
Executiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, prin care
transmite cele mai cordiale felicitări
și cele mai bune urări de progres
continuu si noi succese poporului.

român prieten în construirea socia
lismului și pentru prosperitatea Re
publicii Socialiste România. In tele
gramă se exprimă convingerea că
relațiile de prietenie si colaborare
multilaterală dintre țările noastre ve
cine se vor dezvolta continuu cu
succes. în interesul popoarelor noas
tre. al păcii și securității în lume.
De asemenea, o telegramă de fe
licitare a trimis si dr. Leabua Jo
nathan. prim-ministru al Regatului
Lesotho.
..

Lucrările celui de-al XVI-lea Congres
internațional de istorie a științei
Cea de-a cincea zi a lucrărilor
Congresului international de istorie a
științei a programat noi comunicări,
care au retinut atenția participantilor
prin bogăția materialului faptic pus
în discuție, prin valoarea deosebită
a opiniilor exprimate.
Ca și in zilele precedente, oamenii
de stiintă reuniți la acest important
forum mondial au dat o 'naltă apre
ciere ideilor cuprinse în cuvintarea
tovarășei acad. dr. ing. Elena
Ceaușescu la ședința inaugurală a
congresului. Au fost relevate însem
nătatea acțiunii tuturor slujitorilor
științei in direcția întăririi colaboră
rii internaționale, asigurării condi
țiilor pentru ca toate popoarele să
beneficieze de acces neîngrădit la
cuceririle geniului uman, rolul im
portant al savantilor din întreaga
lume în edificarea unui climat în
care descoperirile științifice să ser
vească exclusiv progresului, păcii și
înțelegerii între națiuni.
Marti dimineață și-a început lu
crările secțiunea „Știința și tehnolo
gia în antichitate". Au continuat
dezbaterile în secțiunile consacrate
matematicii și mecanicii, precum si
problemelor metodologice în istoria
si filozofia științei.
După mai multe zile de dezbateri
au luat sfîrșit lucrările secțiunilor de
fizică și astronomie, stiinte biologice,
științe medicale și farmaceutice, teh
nologie și inginerie și ale celei dedi
cate relațiilor intre știință și societate.
Intervențiile specialiștilor români
au evidențiat creațiile de vîrf ale
științei românești ce au îmbogățit

Marti seara a părăsit Capitala to
varășul Athos Fava, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Ar
gentina, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită în țara noastră.
La plecare, în Gara de Nord, oas
petele a fost salutat de tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S, *
șl 5 septembrie. In țară : Vreme schim
bătoare. Cerul va ti variabil, cu tnnorări mal pronunțate tn Banat. Crlșana,
Transilvania, Maramureș și Moldova,
unde vor cădea ploi locale, însoțite izo
lat de descărcări electrice, tn celelalte
regiuni ploile vor ii răzlețe. Vîntul va

(Urmare din pag. I)

este unanim apreciată șl
peste hotare (întreprinde
rea livrează la export 93
la sută din producția de
vagoane de marfă și 95 la
sută din producția de va
goane de călători). Aradul
a intrat în conștiința în
tregii țări ca prim con
structor de strunguri —
de la cele mai simple la
cele mai complicate, cu
comandă numetică. e'.hipind masiv uzinele și fa
bricile României socialiste
cu mașini-unelte de mare
randament.
Strungurile
Aradului muncesc însă din
plin și în uzinele Braziliei,
Chinei. Egiptului. Zambiei,
Cubei etc. Aradul a intrat,
de asemenea. în conștiința
tării ca prim constructor
de ceasuri — aceie fine
mecanisme care măsoară
sever rodnicia timpului
nostru, echilibrîndu-ne efor
turile în urcușul realiză
rilor. Există Oare ramură
industrială care să nu-și
afle
corespondentul
in
organismul complex al Ara
dului 7 Industria construc

sufla slab ptnă la moderat. Tempera
turile minime vor £1 cuprinse între 7
șl 17 grade, cele maxime între 17 șl 27
de grade, pe alocuri mai ridicate în su
dul țării. Dimineața ceață îndeosebi
în Transilvania, tn București s Vremea
va fi relativ caldă, cu cerul variabil.
Tendințe de ploaie slabă. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor H cuprinse între 11 șl ÎS
grade, cele maxime între 28 și 28 de
grade. (Corneliu Pop, meteorolog da
serviciu).

ției de mașini, industria
materialelor de construcții,
industria prelucrării lem
nului, industria ușoară cu
întreprinderi textile, de
tricotaje și de confecții,
bucurindu-se de prestigiu
pe plan republican, indus
tria maselor plastice, inâus-

Peisaje, portrete, compoziții, sem
nate de peste 20 de artiști, sînt pre
zentate publicului iubitor de frumos
din tara noastră prin intermediul
expoziției „Pictura contemporană
din Republica Cipru", deschisă, marți
la amiază. în holul sălii mici a Tea
trului National din Capitală.
La vernisaj au participat Ladislau
Hegeduș, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste,
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Uniunii artiștilor
plastici, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
Au fost, de asemenea prezențl ,
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la București.
★
Cu prilejul marcării pentru prima
dată a „Zilei nealinierii" — 1 sep

• HOLOGRAFIE. sPecialiștii Institutului de cercetări
cinefotografice din Moscova au
realizat primul film holografic.
Este vorba de un scurt film ex
perimental care și-a propus să
verifice rezultatele cercetărilor
întreprinse in acest domeniu.
Verificarea a demonstrat că
drumul către crearea cinemato
grafiei holografice este deschis.
Acest prim film realizat in noua
tehnică și care creează iluzia
perfectă a volumului oameni
lor și obiectelor este luminat
de raza roșie a unui laser cu
rubin, iar imaginea este proiec
tată cu razele galbene ale unei
lămpi cu mercur. Cercetătorii
aceluiași institut au reușit să
obțină recent o hologramă avînd
dimensiunile de 75 centimetri

curs de elaborare in Ungaria,
sub îngrijirea Institutului car
tografic din această țară. Plan
șele vor reda în mod sugestiv
cum și de ce. în diferite țări
ale lumii, situația economică și
politică a evoluat în modul
știut ; el va mai prezenta mo
dificările în felul de viață și
cultura populațiilor acestor țări
și. de asemenea, diferitele fluc
tuații ale populației globului ca
urmare a exploziei demografice,

— Corvinul ; U.T.A. — Sportul stu
dențesc ; Universitatea Craiova —
Universitatea Cluj-Napoca ; Jiul —
C. S. Tîrgoviște; F. C. Olt — Steaua;
F.C.M. Brașov — F. C. Argeș. Toate
partidele vor începe la ora 17, cu
excepția jocului F.C.M. Brașov —
F. C. Argeș, programat de la ora 15
și care va fi televizat direct.

HANDBAL : Pregătirile echipei reprezentative pentru
campionatul mondial
Campionatul national de handbal
masculin se va întrerupe duoă pri
mele opt etape pentru a se face loc
pregătirilor lotului nostru reprezen
tativ. in vederea campionatului mon
dial (februarie—martie. R. F. Germa
nia). In luna octombrie, echipa re
prezentativă a României va partici
pa la un turneu in Cehoslovacia,
după care va urma un dublu meci
cu echipa R. F. Germania. Renumitul
„Trofeu Carpati", turneu ce va reuni
mai multe echipe naționale, va avea

280 milioane lei etc. Zes
trea economică și urba
nistică a Aradului a
crescut, în aceeași peri
oadă de timp, cu 95 noi
capacități de producție in
dustrială, cu 42 noi obiec
tive agrozootehnice, cu pes
te 12 200 noi apartamente
și un important număr de
obiective social-culturale și
edilitar-gospodărești — toate
înflorind pe întregul teri
toriu al județului, într-un
echilibru de gind și fapta
de care sînt capabili nu
mai oamenii care știu bine
care le este rostul și răs
punderea.

• UN ATLAS DE IS
TORIE
ECONOMICĂ,
SOCIALĂ Șl CULTURA
LĂ. unic in felul său, este in

FOTBAL : Astăzi, în divizia A

Campionatul diviziei A la fotbal
continuă astăzi cu desfășurarea me
ciurilor celei de-a V-a etape. In Ca
pitală sînt programate două jocuri,
care vor avea loc pe stadioane dife
rite : Dinamo — Politehnica Timi
șoara (stadion Dinamo) și Progresul
Vulcan — S. C. Bacău (stadion Pro
gresul). Iată intilnirile din tară :
F. C. Constanța — Chimia ; A.S.A,

dăruire, conștiință înain
tată). citim : mașini-unelte
în valoare de 250 de mi
lioane lei ; mașini și uti
laje pentru agricultură in
valoare de 750 milioane
lei ; 15 milioane metri
pătrați de țesături ; con
fecții textile in valoare de

pe un metru, ceea ce reprezintă
o adevărată performanță.

tembrie — în Capitală a avut loc.
marți, o adunare festivă, organizată
de Asociația de Drept International
și Relații Internationale și Liga Ro
mână de Prietenie cu Popoarele din
Asia și Africa. în cadrul căreia
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a vorbit
despre importanta evenimentului și
rolul mișcării de nealiniere in viata
internațională contemporană, prezentind. totodată, dezvoltarea amplă a
relațiilor dintre România și țările
nealiniate.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor instituții centrale si organizații
obștești din Capitală, oameni de cul
tură^ știintă și artă, membri ai
corpului diplomatic, precum si un
numeros public.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Aradul contemporan
tria alimentară. In cinci
nalul trecut și-a făcut cu
succes debutul industria
îngrășămintelor
chimice,
reprezentată prin uriașul
combinat din apropierea
orașului.
Grăbește-te încet ! —
deviză care le-a permis
arădenilor să raporteze
realizarea cincinalului 19761980. la producția indus
trială, cu 61 de zile mai
devreme. Traducind aceste
61 de zile în valori mate
riale suplimentare pre
vederilor planului (valori
încorporînd inteligentă teh
nică superioară, măiestrie,

Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de
șef de sectie la C.C. al P.C.R.. de ac
tiviști de partid.
A fost prezent Kalmar Gydrgy, în
sărcinatul cu afaceri al Republicii
Populare Ungare la București.
(Agerpres)

Cronica zilei

„Săptămina teatrului de comedie"
nii vor putea urmări spectacole sus
ținute, alături de teatrele-gazdă
(„Bulandra", „Comedie", „Ciulești",
„Mic", „Nottara". „Evreiesc") de că
tre colectivele artistice din Reșița
și Sf. Gheorghe. Naționalul craiovean
va fi prezent cu recitalul lui Tudor
Gheorghe : „Petrecere" (pe versuri
de Marin Sorescu).
în închiderea săptămînii : reluarea,
recentă, a unei binecunoscute piese
clasice : „Chirita în provincie" — cu
Tamara Buciuceanu în rolul titular.

Sărbătoarea națională
a poporului vietnamez prieten
Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam
HANOI

Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a Zilei naționale
a Republicii Socialiste Vietnam, în numele Comitetului
Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de
Stat. Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal. vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al
Partidului Comunist din Vietnam. Consiliului de Stat,
Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste
Vietnam și poporului vietnamez, un salut tovărășesc și
calde felicitări.
Poporul român, care a sprijinit multilateral lupta în
delungată a poporului vietnamez împotriva agresiunii
imperialiste, pentru eliberare națională și socială, pentru
reunificarea patriei, urmărește cu sentimente de simpatie
Si solidaritate eforturile oamenilor muncii vietnamezi,

Intrarea în noul cinci
nal 1981—1985 s-a înfăptuit
deci cu demnitatea și sa
tisfacția lucrului bine în
deschizind noi
deplinit.
orizonturi, industria ară
deană consolidîndu-și și extinzîndu-și baza tehnicomaterială, în principal in
ramurile sale de vîrf. pur
tătoare ale progresului teh
nic : volumul producției
chimice va fi cu aproape
50 Ia sută mai mare decit
în 1980. construcțiile de
mașini vor înscrie tot în
această perioadă, o creș
tere de peste 45 la sută.
Sînt obiective
temeinic
gindite de arădeni, potri
vit forțelor lor de creație,
ducînd și mai departe fru
musețea visului lor de viață
nouă, care începea. în zile
le acelea de septem
brie 1944, cu lupta în
tregului popor, condus de
partid, pentru construirea
unei noi lumi, în care li
bertatea. dreptatea socială
și națională. demnitatea
muncii creatoare constituie
rodul minunat al zilelor
noastre.

a numeroaselor epidemii și a
conflagrațiilor etc. Specialiștii
care sînt angajați in realizarea
acestei opere interdisciplinare
consideră că ea va putea fi ter
minată pină în anul 1985.

• VASE SANGUINE
ARTIFICIALE. In cazul trans
planturilor de vase sanguine,
medicii preferau pină acum
vene și artere „naturale", cele
artificiale
punind
probleme
Imunologice și, din cauza rela
tivei asperități a pereților in
terni, favorizind formarea chea
gurilor de singe. Un grup de
oameni de știință din Kyoto
(Japonia) au realizat vase san
guine a căror calitate permite
utilizarea lor chiar și in opera

loc în luna noiembrie, orașul-gazdă
fiind de astă-dată Tîrgu Mureș.
tn lotul nostru reprezentativ sînt
cuprinși cei mai buni handbaliști. in
frunte cu Radu Voina. Stingă. Durău,
Drăgănită. F6lker. Măricel Voinea,
Mironiuc. portarii Munteanu, Buligan,
lonescu și alții.'

în cîteva rinduri
• Marti, la Galați, tn cadrul com
petiției internaționale de volei mas
culin „Trofeul Danubiu", selecționata
României a întrecut cu scorul de
3—2 (15—10, 15—8, 16—18. 14—16,
15—11) reprezentativa Ungariei.
• Echipa de rugbi Farul Constan
ta a cîștigat turneul international de
la Annecy, obtinind următoarele re
zultate : 6—6 cu Annecy. 26—16 cu
selecționata Romans-Valence, 26—16
și 33—3 cu echipa galeză Cardiff

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Fotbal : F.C.M. Brașov — F,C. Ar
geș (Divizia A)
16.50 Tragerea Pronoexprea
17,00 imagini vietnameze
17.25 Avanpremiera Festivalului „Georga
Enescu" (ID
18,00 Inscripții la noul chip d țări! —
Constanta
18.25 Mult e dulce și frumoasă limba
ce-o vorbim...
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Universul femeilor
20.20 Telecinemateca : „Anna". Premie
ră pe tară.
22,10 Telejurnal
PROGRAMUL 5

19.00
19.25
19.50
20.00
20,15
21.25
22,10

Telejurnal
Flori de cîntec țării dragi
Arhitectonica plantelor
Buletinul rutier al Capitalei
Concert de arii din opere
Teleenciclopedia — reluare
Telejurnal

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

•
FOTOGRAFIERE
FĂRĂ FILM. Firma japoneză
Sony a prezentat zilele trecute
un nou tip de aparat de foto
grafiat a cărui principală parti
cularitate constă in suprimarea
utilizării filmului.
Fotografia
este imediat vizibilă cu ajutorul
unui receptor de < televiziune.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al guvernului
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România

.

Ponorul vietnamez sărbătorește as
tăzi împlinirea a 36 de ani de la
memorabila zi de 2 septembrie 1945,
data proclamării Republicii Democra
te Vietnam, primul stat al munci
torilor și țăranilor din Vietnam și
din sud-estul Asiei.
Constituirea R.D. Vietnam a repre
zentat un moment de cotitură în is
toria multimilenară a poporului viet
namez. incununînd lupta sa înde
lungată, eroică, plină de sacrificii,
purtată sub conducerea comuniștilor,
în frunte cu marele patriot si revo
luționar Ho Și Min, pentru lichidarea
dominației coloniale și a regimului
feudal, pentru împlinirea idealurilor
de libertate și independență națională.
In fata poporului vietnamez s-a
deschis astfel perspectiva concentră
rii tuturor eforturilor în direcția în
lăturării grelei moșteniri a trecutu
lui, a dezvoltării pe calea progresu
lui economic si social. In primii ani
de la eliberare au fost înfăptuite în
R.D. Vietnam profunde transformări
revoluționare, s-au obținut realizări
remarcabile in edificarea bazei teh
nico-materiale a socialismului. în
crearea condițiilor pentru înflorirea
rapidă a culturii, ștîintei. pentru ri
dicarea treptată a nivelului de trai.
Dar, după cum este bine cunoscut,
; construcția socialistă pașnică a fost
j întreruptă de intervențiile militare
străfne. în jumătatea de sud a tarii
fiind instaurat, cu sprijinul direct al
forțelor colonialiste și imperialiste,
un regim aservit acestor forte și urît

de popor. Ridicîndu-se cu hotărîre
împotriva intervențiilor coloniale și
îndeosebi a agresiunii americane,
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare, a libertății și independenței
patriei, poporul vietnamez a dat do
vadă de un eroism legendar ; în pri
măvara anului 1975, întregul teritoriu
al patriei a fost eliberat.
Victoria strălucită a poporu
lui vietnamez dornic de liber
tate a fost, totodată, o victorie a tu
turor forțelor progresiste, antiimperialiste. demonstrindu-se astfel încă
o dată că în zilele noastre popoarele
care își apără ființa națională, liber
tatea și independența și care se
bucură de solidaritatea celorlalte po
poare nu pot fi biruite. In iulie 1976
a fost proclamată Republica Socialis
tă Vietnam — eveniment de impor
tantă crucială, întruchipare a idealu
rilor celor mai scumpe ale întregului
popor de a fi liber și stăpîn pe
soarta sa, de a se dezvolta de sine
stătător într-o patrie unită.
în prezent, poporul vietnamez este
angajat cu toate forțele sale in trans
punerea in viață a hotărîrilor celui
de-al IV-lea Congres al Partidului
Comunist din Vietnam. în cuvintarea
pe care a rostit-o la recenta sesiune
a Adunării Naționale, tovarășul Le
puan, secretar general ai C.C. al
P.Cîv., a formulat drept principale
obiective pentru anii ’80 : ridicarea
nivelului de trai material și cultural
al populației, lichidarea dezechilibru

lui existent în cadrul economiei na
ționale și construirea pe întreg teri
toriul tării a bazei tehnico-materiale
a socialismului.
Poporul român se bucură sincer de
rezultatele obținute de Vietnamul
socialist, prin eforturile depuse în
construcția pașnică. Este un lucru
bine cunoscut că Partidul Comunist
Român, poporul român și-au mani
festat în permanentă solidaritatea de
plină cu lupta dreaptă a poporului
vietnamez împotriva colonialismului
și agresiunii imperialiste, pentru
salvgardarea libertății și independen
tei patriei. România și-a manifestat
solidaritatea activă acordîndu-i între
gul său sprijin — material, moral,
politic și diplomatic.
O importanță deosebită pentru evo
luția pozitivă a relațiilor românovietnameze au avut-o intilnirile și
convorbirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Le Duan, secretar general al
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Vietnam, care au impri
mat, de fiecare dată, noi impulsuri
colaborării multilaterale românovietnameze. Dezvoltarea continuă a
relațiilor multilaterale de prietenie și
țșlgbqțare .rQmiyjo-vjețnameze cores
punde întru totul ‘intereselor con1strucției socialiste in țările noastre,
cauzei generale a socialismului și
păcii.

Șantierele reconstrucției

La numai eiteva luni
după eliberarea Sudului,
rănile războiului mă înso
țeau ca o obsesie, de-o
parte și de alta a liniei
de demarcație. Am văzut
uneori gropi săpate de
obuze și bombe cu o dis
tanță de numai doi, trei
metri intre ele, poduri gi
gantice de metal făcute
sul ca un șpan, localități
rase de pe suprafața pămintului. Or, tocmai din
haosul acelui infern în
cheiat a început numaidecît
cu o pasiune de
înalt eroism civic marea
și neostoita epopee a re
construcției.
Si cum centrul Vietna
mului din apropierea pa
ralelei 17 a fost cel mai
distrus, printre primele
campanii
lansate
de
Partidul
Comunist
a
fost reconstrucția căilor
de comunicație. Tineretul
Ho $i Min (Organizația
revoluționară a tineretu
lui vietnamez) era la post,
sub aripile drapelelor, țaluzind pămînturile cără
mizii din zona cea mai
toridă a țării, feroviarii
incheiau noile tronsoane
de metal masiv ale po
durilor de cale ferată,
constructorii erau sus pe
schele. Iar, înaintea tutu
ror, geniștii detectau mi

nele rămase neexploda
te pentru repunerea in
circuit a terenurilor agri
cole rămase pustii si ințelenite ani de-a rindul.
Practic, toate meseriile
erau prezente in freamă
tul campaniei Și, privind
tăria de caracter șl opti
mismul oamenilor puși
pe fapte mari, mi-am adus aminte de perioada

reconstrucției noastre de
după război, e drept cu
distrugeri mai mici decit
cele din Vietnam. La
Hue, un grup de scriitori,
reintorși de la munca pa
triotică, proiectau viito
rul lor congres intr-o
țară liberă și unificată, în
orașul Ho Si Min familiile
tinere plecau să facă agricultură și pomicultură
pe loturile din preajma
orașului, iar corpul sani
tar pornea la opera de
eradicare a bolilor cum
plite lăsate moștenire de
dezmățul fostului regim
fantoșă de la Saigon. Ele
vii treceau prin oraș, in
camioane, cu uneltele in
mină, cintind cintece re
voluționare.
De -atunci au trecut șase

TELEGRAME
Cu ocazia Zilei, naționale a R. S.
Vietnam, ministrul afacerilor externe
al României a adresat o telegramă
de felicitare ministrului afacerilor ex
terne vietnamez.
Cu același prilej. Consiliul Centra!
a! U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Con
siliul Național al Femeilor. Comite
tul National pentru Apărarea Păcii.
Consiliul National al Societății de
Cruce Roșie, alte instituții centrale
si organizații de masă si obștești din
tara noastră au transmis telegrame
de felicitare organizațiilor similare
din Republica Socialistă Vietnam.

Se consideră că inovația, care
are la bază un sistem electro
magnetic. deschide o etapă
nouă în domeniul fotografiei.
Firme de specialitate din alte
țări, care lucrează și ele in
acest domeniu, consideră insă
că metoda „fără peliculă" nu
va inlocui aparatele tradiționa
le cu imprimare chimică, ci le
va completa. In orice caz, pu
nerea la punct a noii metode
mai necesită încă un timp de
testare și perfecționare, astfel
că trecerea la producția de se
rie nu se va realiza înainte de
18 luni.

ani. Presa vietnameză pe
care o primesc și eărțile
care-mi cad in mină, fil
mele vizionate, veștile aduse de colegii care au
călătorit in Vietnam îmi
certifică speranțele din
anii 1975 și 1976 : intr-un
timp record, poporul eroic al țării prietene a
spulberat rănile războiului
ca pe o nălucă chinuitoa

de Alexandru ANDRIȚOIU

re, a eradicat, tn același
timp, scepticismul din
conștiința celor mutilați
sufletește de război, redindu-le stenica și fru
moasa încredere in viață
și-n forțele proprii. O sta
tistică recentă demon
strează, în acești ani,
creșteri importante : la
orez cu 112,6 la sută, la
alte vegetale cu 216,5 la
sută, la industriagrea cu
aproape
100 la sută
ș.a.m.d. Ceea ce emoțio
nează și dă sens major
tuturor realizărilor insă
este dublarea numărului
celor ce învață carte și
saltul tirajului de cărți la
74,9 milioane exemplare :
deci cu aproape 60 de
procente in plus. Nu e de
mirare intr-o țară care In

urmă cu 1000 de ani fă
cea literatură de bună ca
litate și Iși împletea me
seriile cu artele, in an
cestrala dragoste de fru
mos.
Desigur că toate aceste
deschideri spre bunăstare
materială și spirituală
sint cuprinse statisticește
și, in fond, profund ome
nește intre parantezele a
numai șase ani. Dacă vom
lua insă in calcul evolu
ția Vietnamului incepind
cu revoluția din August
și proclamarea republicii
din 2 septembrie 1945, ci
frele devin și mai edifica
toare. Or, tocmai acea
proclamare din Piața Ba
Dinh, cu alegerea lui Ha
Și Min ca președinte al
tinerei republici, o sărbă
torim astăzi impreună cu
poporul vietnamez, sub
lumina prieteniei care ne
leagă. Din punctul ei de
sprijin se desfac, ca un
evantaî, toate victoriile
următoare, eposul istoric
de la Diem Bien-Phu și
scuturarea jugului colo
nialist, apoi căderea Saigonului și sfărtmarea ju
gului imperialist, unifica
rea țării, reprimenirea •conomiei și culturii, toa
te preceptele din istoricul
testament al lui Ho Și
Min.

Gala filmului vietnamez
Celei de-a 36-a aniversări a Zilei
naționale a R. S. Vietnam i-a fost de
dicată. marți seara, o gală a filmu
lui vietnamez, organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste
la cinematograful „Studio" din Capi
tală. A fost prezentat lung-mețrajul
artistic „Răsunetul fluviului", film
inspirat din transformările petrecute
in viata tărij tnanii socialismului.
Au participat Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și

•
„OPERAȚIUNEA
VULTUR". In curînd, deasu
ții pe creier, ca in cazul hemo
ragiilor cerebrale. Tehnologia
speriată după care sînt realiza
te aceste vase sanguine permite
obținerea unor pereți interni
de o extremă netezime.

sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, pentru
construirea bazei tehnico-materiale a socialismului, pen
tru dezvoltarea economico-socială a patriei.
Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea
că, acționînd împreună, in spiritul înțelegerilor și prin
cipiilor convenite la nivel înalt, relațiile prietenești dintre
partidele și țările noastre se vor adinei și dezvolta con
tinuu, spre binele popoarelor român și vietnamez. în
interesul cauzei generale a socialismului, păcii și colabo
rării Internationale.
De ziua sărbătorii naționale adresăm poporului frate
vietnamez urarea de a obține noi succese în intimplnarea
celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din
Vietnam, în opera de construcție socialistă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al P. C. din Argentina a părăsit Capitala

,

în cadrul Festivalului național
„Cîntarea României", in Capitală a
Început ieri „Săptămina teatrului de
comedie".
Manifestarea va include piese de
Aurel Baranga („Opinia publică" și
„Sfintul Mitică Blajinul"). Teodor
Mazilii H,,Mobilă și durere"). Paul
Everac („Salonul"), Marin Sorescu
(„Exiști, ervi"), Tudor Popescu
(.Jolly .... ker"). Dumitru Solomon
(„Scurtcircuit la creier") și Paul
Comei Chitic („Mîrîiala"). Bucurește-

patrimoniul universal al cunoașterii,
activitatea prodigioasă, de pionierat
in unele domenii, a unei întregi
pleiade de savanti din țara noastră.
în aceeași zi s-au încheiat simpo
zioanele „Tehnologie, umanism si
pace — aspecte istorice". „Rolul in
strumentelor științifice în dezvolta
rea științei", și „Promovarea cerce
tării științifice și invătămintului în
istoria științei și tehnicii". A avut
loc. de asemenea, o interesantă dez
batere despre știinta și universitatea
în perioada Renașterii.
Tot marți s-a desfășurat prima
parte a simpozionului „Rolul femei
lor în dezvoltarea științei și tehnicii".
In cursul zilei au fost programa
te. de asemenea, două ședințe tema
tice : „Dezvoltarea științei si tehnicii
în țările Orientului îndepărtat" și
„Surse primare pentru istoria știin
ței și tehnicii. Tipologia surselor de
manuscrise".
Seria comemorărilor unor persona
lități de seamă ale științei si tehni
cii universale, cu o contribuție in
contestabilă la progresul cunoașterii
umane, a continuat cu evocarea vie
ții Si activității omului de stiintă ro
mân George (Gogu) Constantinescu,
descoperitorul sonicitătii — cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani de la
naștere. Au fost relevate, cu acest
prilej, teoriile și invențiile cunoscu
tului savant în domeniile transmisiei
puterii prin sunet, mecanicii sonice.
construcțiilor din beton armat, pre
cum si aportul școlii tehnice româ
nești la formarea sa ca om de știin
ță de talie mondială.
(Agerpres)
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pra pădurilor și piscurilor mun
ților Ceveni din Franța se vor
roti din nou vulturi, păsări care
de peste 40 de anj au dispărut
cu desăvîrșire din această re
giune. De mai bine de un de
ceniu specialiști și organizații
pentru protecția naturii și ani
malelor lucrează la proiectul
readucerii acestor uriașe zbură
toare care, asemeni altor specii
de animale, au căzut pradă
lipsei de înțelegere din partea
oamenilor. Mai ales in secolul
trecut, vulturul a fost sistema
tic decimat, fiind considerat un
dușman al animalelor mici,
cind în realitate el se hrănește
mai ales cu stîrvuri. In regiu

nea Cevenilor vor fi aduse 30
de perechi de vulturi, după ce,
tn prealabil, specialiștii au dus
o amplă campanie de informa
re a țăranilor și păstorilor de
aici asupra proiectului propriuzis și a modului de viață și
particularităților acestor pă
sări.

• MONȘTRII MARINI
- ILUZII OPTICE. Anima‘
lele marine fabuloase pe care
marinarii tuturor timpurilor
susțineau a le fi zărit, dar care
niciodată nu au putut fi captu
rate, nu ar fi decit obișnuite vie
țuitoare de apă. Potrivit rezul
tatelor unor experiențe și simu
lări efectuate pe calculator de
oameni de știință canadieni, un

Educației Socialiste, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, un numeros public.
La spectacol au luat parte, de ase
menea, Tan Phong, ambasadorul
R.S. Vietnam la București, și membri
al ambasadei, precum și șefi de mi
siuni diplomatice acreditați tn tara
noastră și membri ai corpului diplo
matic.
(Agerpres)
strat de aer cald suprapus, la
citiva metri deasupra nivelului
apei, peste unul rece, aflat în
apropierea oglinzii apei, este
suficient pentru a transforma
capul unei morse, de pildă, care
nu măsoară mai mult de 40 cm,
intr-un monstru uriaș, ieșit cu
8 metri deasupra apei. Efectul
optic se explică prin faptul că
razele luminoase sint deviate
tn straturile de aer de diferite
temperaturi și densități. Mon
ștrii marini erau văzutl mal
ales înaintea furtunilor, fiind,
de aceea, considerați prevesti
tori de vreme rea pe mare. Or,
acalmia dinaintea furtunii ur
mată de o bruscă urcare a tem
peraturii oferă tocmai condi
țiile ideale pentru asemenea
iluzii optice.
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IERI S-A DESCHIS LA PARIS

Conferința O.N.U. pentru problemele
țărilor celor mai puțin dezvoltate
PARIS I. Trimisul Agerpres, Ștefan Zaides, transmite : Marți au
început la Paris lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru problemele
țărilor celor mai puțin dezvoltate. Participă delegații din 154 de state
membre ale O.N.U., reprezentanți ai organismelor și organizațiilor din
sistemul O.N.U., ai unor organizații neguvernamentale, observatori.
Din România participă o delegație condusă de ambasadorul țării noas
tre in Franța, Corneliu Mănescu.

voltării, care trebuie abordată global
în cadrul ceremoniei inaugurale a
de către comunitatea mondială. Este
luat cuvintul președintele țării-gazdă,
necesară o concertare a eforturilor
Franțois Mitterrand, care a subliniat
de dezvoltare ale omenirii, atit pe
că in condițiile actuale nu se poate
construi o nouă ordine economică in
termen scurt, cit și într-o perspec
tivă mai largă.
ternațională echitabilă și eficientă
decit privind „solidaritatea pentru
Aș vrea să subliniez — a spus
dezvoltare cu ansamblul lumii a
Kurt Waldheim — că asistența in
treia ca fiind cheia viitorului nostru
ternațională acordată țărilor in curs
comun și o necesitate pentru toți”.
de dezvoltare, îndeosebi celor mai
„A ajuta lumea a treia înseamnă să
slab dezvoltate, nu stabilește o re
te ajuți singur să ieși din criză", a
lație cu sens unic. Toate statele vor
spus șeful statului francez. De ase
profita de pe urma unei întăriri a
menea, el a subliniat că Franța e
economiei mondiale și a însănăto
convinsă că, „numai in cadrul unei
șirii conjuncturii pentru creșterea
economică și investiții. în încheie
strategii globale de dezvoltare, ac
re, el și-a exprimat speranța că „ac
țiunea in favoarea țărilor celor mal
tuala conferință de la Paris va ajun
puțin avansate va căpăta o semnifi
ge la concluzii pozitive și că va con
cație veritabilă".
tribui Ia cooperarea economică in
Lucrările conferinței au fost des
ternațională, în interesul tuturor
chise de secretarul general al
grupurilor de țări".
O.N.U., Kurt Waldheim, care a cre
Trecîndu-se la alegerea președinionat tabloul tot mai sumbru al si i telui Conferinței O.N.U. pentru pro
blemele țărilor celor mal puțin dez
tuației social-economice din țările
voltate, în această calitate a fost ales
cele mai puțin avansate, arătind și
implicațiile acesteia asupra situației ‘ șeful delegației franceze — țaragazdă — Jean Pierre Cot, ministrul
actuale din lume. „Relațiile econo
cooperării și dezvoltării.
mice și monetare mondiale sint din
Au luat apoi cuvintul Gamanl
ce in ce mai Încordate, țările in curs
Corea, secretarul general al con
de dezvoltare șl. Intre ele, mai ales
ferinței,
secretar
general
al
cele mai puțin avansate sint afec
U.N.C.T.A.D., și directorul general
tate de fluctuațiile imprevizibile ale
al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow.
ratelor de schimb ale principalelor
Pe ordinea de zi a conferinței de
monede, de criza energetică — toate
la Paris au fost Înscrise probleme
diminuind critic capacitatea acestor
privind realizarea unui acord asupra
state de a importa materii prime și
conținutului Programului de ajutor
echipament, esențiale pentru dezvol
pe anii ’80 și realizarea unui acord
tarea lor", a spus secretarul general
asupra volumului acestuia, îmbună
al O.N.U. Conferința la care parti
tățirea modalităților de asistență și
cipăm va trebui să se pronunțe nu
de coordonare a acțiunilor respective,
numai asupra obiectivelor noului
măsuri speciale — altele decît asis
program de asistență pentru anii ’80,
tența — în sectoare ca resursele na
ci și asupra mijloacelor necesare
turale, energia, politica comercială
pentru realizarea lui. E nevoie de o
și tehnologia ș.a.
nouă strategie internațională a dez

„Declarația de la Phenian"
la încheierea simpozionului țărilor nealiniate și în curs de dez
voltare privind creșterea producției alimentare și agricole
alimentare, rezolvarea problemelor
PHENIAN 1 (Agerpres). — La
create de sărăcie, foamete si subnu
Phenian s-au încheiat lucrările unul
triție. în același timp, se evidențiază
simpozion al țărilor nealiniate și el
rolul important ce revine cooperării
altor țări în curs de dezvoltare pri
— șl in acest domeniu — între sta
vind creșterea producției alimentare
tele nealiniate, în curs de dezvoltare,
șl agricole, la care au luat parte
ca factor de seamă in lupta lor pen
peste 300 de delegați din 80 de țări
tru doblndirea și consolidarea inde
ale lumii. Din România a participat
pendentei economice, pentru o nouă
o delegație condusă de Marin Con
ordine internațională. Colaborarea
stantin. adjunct al ministrului agri
dintre țările nealiniate si alte țări
culturii și industriei alimentare.
In curs de dezvoltare — se sublinia
După cum informează agenția
ză in document — trebuie să se ba
A.C.T.C., participant» au adoptat
zeze pe unitatea și solidaritatea lor.
textul „Declarației de la Phenian
pe respectarea principiilor egalității,
privind creșterea producției alimen
respectului mutual al suveranității,
tare si agricole". în care se sublinia
neintervenției in treburile interne și
ză existenta unei dependente crescînavantajului reciproc.
de — in domeniul aprovizionării cu
în context se recomandă o serie
alimente — a unor țări în curs de
de măsuri pentru progresul sectoru
dezvoltare fată de statele industria
lui agricol în cadrul strategiilor na
lizate exportatoare, apreciindu-se că
ționale de dezvoltare, precum și căi
această situație aie serioase conse
de acțiune susceptibile să contribuie
cințe social-economice. afectînd efor
la creșterea conlucrării în acest do
turile de progres ale țărilor „lumii a
meniu dintre statele nealiniate, in
treia". Actuala instabilitate agricolă
curs de dezvoltare. în încheiere, do
și alimentară cu care sint confrun
cumentul cere grupului de coordona
tate statele nealiniate si în curs de
re al țărilor nealiniate pentru agri
dezvoltare, se arată in doctitnent. are
cultură și alimentație să adopte mă
cauze istorice, fiind un rezultat al
surile necesare pentru a transpune
injustiției sociale rămase din perioa
în viată recomandările conținute în
da colonială, precum și al actualului
„Declarația de la Phenian" si a sta
sistem economic international inechi
bili în acest scop legături cu „Grupul
tabil. în vederea depășirii acestei
celor 77". „Organizația O.N.U. pentru
situații, menționează declarația, un
alimentație și agricultură" (F.A.O.), cu
rol esențial revine eforturilor proprii
alte organizații sau agenții speciali
ale țărilor în curs de dezvoltare
zate. regionale sau internaționale.
pentru doblndirea autoaprovizionării

„Dialogul Nord-Sud, pentru o nouă ordine
economică internațională”

^AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt

Viu interes fața de concepția președintelui României
privind necesitatea instaurării unor relații economice
noi, democratice
ATENA 1 (Agerpres). — Concepția
președintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la esența, particularitățile și
căile de instaurare a unei noi ordini
economice internaționale au făcut
obiectul prelegerii inaugurale la șimpozionul cu tema „Dialogul NordSud, pentru o nouă ordine economică
internațională", organizat în Grecia
de Institutul de relații internaționale
din Salonic in colaborare cu Organi
zația Națiunilor Unite.
Participant» la simpozion — eco
nomiști, juriști, politologi, cadre di
dactice și studenți din 32 de țări —
au manifestat un deosebit interes
fată de contribuțiile creatoare și con

structive, de înaltă ținută teoretică și
practică, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, ale României socialiste,
la soluționarea unora dintre proble
mele majore ale lumii contemporane
— lichidarea subdezvoltării și a ma
rilor decalaje care despart țările în
curs de dezvoltare de statele indus
trializate, instaurarea unor relații economice cu adevărat democratice,
care să asigure progresul și prospe
ritatea fiecărui popor, dezvoltarea
echilibrată a economiei mondiale,
pacea și securitatea internațională.
Prelegerea a fost tinută de confe
rențiar dr. George Marin de la Aca
demia de Studii Economice din
București.

Reîntoarcerea la o politică de destindere —
cerință majoră a actualității

Lucrările Comitetului interguvernamental

REPUBLICA MALDIVELOR ȘI
R. P. CHINEZA a fost semnat în

general al acestei formațiuni poli
tice pe Sayed Aii Shamenei, infor
mează ziarul „Republica Islamică",
organul P.R.I., citat de agenția
France Presse. El îi succede lui
Mohammad Djavad Bahonar, care
și-a pierdut viata în atentatul de
duminică de la Teheran. Sayed Aii
Khamenei este membru al Consi
liului Suprem al Apărării Națio
nale și deputat în Majlis (parla
mentul iranian), precizează ziarul
amintit.

drog pe care le desfășoară, poliția
din orașul vest-german Hamburg a
descoperit și confiscat 200 de kilograme de hașiș. în cursul operației
polițienești a fost arestată o persoană de origine britanică implicată
în traficul de stupefiante.

FESTIVITĂȚILE DE LA

TRI-

| POLI. Jamahiria Arabă Libiană
Populară Socialistă a sărbătorit
I marți cea de-a XII-a aniversare a
Zilei Revoluției. Cu acest prilej, în
■ capitala tării. Tripoli, a avut loc o
paradă militară, la care a asistat
Conducătorul Marii Revoluții de la
i 1
Septembrie,
Moammer
El
Geddafi.
1

Președintele Prezidiului R.S.F. iugoslavia despre rolul mișcării
de nealiniere
BELGRAD 1 (Agerpres). — Luind
la o politică de destindere, de dialog
cuvintul la o ședință a Adunării
constructiv, de aplicare consecventă
R.S.F. Iugoslavia consacrată celei
și activă a principiilor coexistenței
de-a 20-a aniversări a mișcării de
pașnice.
nealiniere, Serghei Kraigher, pre
în încheiere, el a relevat necesi
ședintele Prezidiului R.S.F.I., a sub
tatea consolidării unității și solida
liniat că statele nealiniate constituie
rității statelor nealiniate, subliniind
imperativul soluționării tuturor dis
astăzi o forță morală și politică tot
mai importantă în viața internațio
putelor și problemelor litigioase pe
cale politică, în interesul propriu, ca
nală, în sprijinul luptei pentru pace
în întreaga lume, informează agen
și în interesul general. în context,
ția Taniug.
vorbitorul a arătat că în cadrul miș
Referindu-se la rolul mișcării de
cării de nealiniere sau al O.N.U.
nealiniere în viata contemporană,
trebuie să fie creat un mecanism
vorbitorul a menționat, totodată, că
pentru rezolvarea chestiunilor di
situația Internațională actuală poate
vergente dintre state, înainte ca
acestea să se transforme în conflicte.
fi depășită numai prin reîntoarcerea

MASA ROTUNDA CONSACRATA MIȘCĂRII DE NEALINIERE. La Novi
Sad s-au încheiat lucrările mesei rotunde consacrate politicii și mișcării
de nealiniere în anii ’80, la care au participat âproape 100 de oameni
politici, experți și publiciști din Iugoslavia și din alte țâri. Din țara noastră
a luat parte Cristian Popișteanu, redactor șef al revistei „Magazin istoric”.
La încheierea discuțiilor, desfășurate timp de patru zile, a luat cuvintul
Miloș Minici, președintele Consiliului federal iugoslav pentru relații inter
naționale, care a subliniat că principiile fundamentale ale mișcării de
nealiniere au o importanță trainică și de neprețuit.
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REMANIERE
MINISTERIALA
IN SPANIA. Șeful guvernului spa
niol, Calvo Sotelo, a procedat la o

remaniere ministerială, ca urmare
a demisiei . ministrului justiției,
Francisco Fernandez Ordonez, informează agenția E.F.E. Portofoliul
ministrului demisionar a fost pre
luat. de Pio Cabanillas Gallas. Totodată, Matias Rodriguez Inciarte a
fost numit ministru la președinția
consiliului.
APROBAREA
CONSTITUȚIEI
BELIZELOR. Camera deputaților

'

(parlamentul) a Belizelor a adoptat
in unanimitate, constituția noului
stat independent, care va intra în
vigoare de la 21 septembrie. Tot
odată, parlamentul a adoptat o se
rie de hotărîri privind participarea
tării la activitatea O.N.U. și a altor
organisme internaționale.

'
.

ALEGERE. Comitetul Central al
Partidului Republicii Islamice din
Iran I-a ales în funcția de secretar

■

NEW YORK 1 (Agerpres). — La sediul Organizației Națiunilor Unite
s-au desfășurat lucrările Comitetului interguvernamental pentru știință și
tehnică, in folosul dezvoltării, din care fac parte toate statele membre
ale O.N.U.
pronunțîndu-se pentru punerea neînSesiunea s-a înscris pe linia pre
tirziată în aplicare a ansamblului
ocupărilor susținute ale țărilor în
prevederilor programului de Ia Viena
curs de dezvoltare în vederea apli
corespunzător intereselor și nevoilor
cării hotărîrilor Conferinței de la
Viena din 1979 și ale Adunării Ge
țărilor in curs de dezvoltare in do
meniul științei și tehnicii. Totodată,
nerale privind necesitatea sprijinirii
delegația română s-a referit la nece
eforturilor acestor state de creare și
sitatea sprijinirii de către statele dez
dezvoltare a unor capacități științifi
voltate a eforturilor țărilor in curs
ce și tehnice proprii.
de dezvoltare pentru crearea și lăr
Delegația română a evidențiat im
girea bazei lor tehnico-știintifice, in
portanta pe care țara noastră o acor
clusiv pe calea transferului de resur
dă promovării științei și tehnicii ca
factor fundamental al dezvoltării.
se materiale și financiare.

de noi rachete intercontinentale
WASHINGTON 1 (Agerpres). —
O coaliție a adversarilor sistemului
de rachete americane „MX" și-a
făcut debutul in viața publică din
S.U.A., organizînd la Washington •
conferință de presă in care a cerut
opiniei publice din Statele Unite să
exercite presiuni asupra Adminis
trației pentru ca aceasta să renun
țe la proiectul „MX" — transmite
agenția A.P. Noua organizație din
care fac parte foști ofițeri, congresmani, reprezentanți ai cercurilor
sindicale și clericale, se pronunți

pentru anularea planurilor privind
construcția acestor rachete inter
continentale balistice.
Viceamiralul in retragere, John
Lee, membru al coaliției, a declarat,
la conferința de presă, că rachete
le „MX" sporesc pericolul unui
război și constituie un obstacol in
calea tratativelor privind controlul
înarmărilor. El a subliniat că noul
proiect „MX" nu este necesar pen
tru apărarea națională a S.U.A. și
ar constitui o povară financiară
grea pentru contribuabilul american.

sud-africane de pe teritoriul Angolei
cerută de țările nealiniate membre
ale Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Țările nealiniate membre ale Con
siliului de Securitate al O.N.U. au
prezentat un proiect de rezoluție care
condamnă cu fermitate Republica
Sud-Afrlcană pentru „actele ei de
agresiune premeditate, neprovocate
și care se perpetuează împotriva An
golei".
Țările autoare ale proiectului de
rezoluție au propus Consiliului de
Securitate să ceară „retragerea neîn
târziată și necondiționată a tuturor
trupelor sud-africane de pe teritoriul
Republicii Populare Angola".
în cadrul dezbaterilor pe marginea
proiectului de rezoluție, care au avut
loc în noaptea de luni spre marți, nu
meroși vorbitori au criticat vehement
acțiunile agresive ale regimului de
la Pretoria, pronuntîndu-se pentru
încetarea imediată a acestora. Re
prezentantul Angolei, Elisio de Fi-

Continuă luptele între
și trupele regimului rasist

de la Pretoria
mai sumbre decit trecutul șl pre
zentul, în special pentru țările cele
mai sărace. Ieri, unu din doi. azi. doi
din trei, iar mîine. trei din patru
locuitori ai planetei — in număr
de peste 6 miliarde la sfîrșitul se
colului, fată de numai 3 miliarde la
mijlocul lui — vor ’ fi săraci. Se
apreciază că în actuala decadă, rit
mul mediu anual de creștere a pro
dusului national brut nu va depăși
4,2 la sută în țările în curs de dez
voltare, ceea ce ar însemna un

Pe marginea primului raport al U.N.C.T.A.D. asupra
rezultatelor și perspectivelor economiei mondiale
în perioada 1945—2000
sensibil recul față de deceniile pre
cedente. cînd s-au înregistrat ritmuri
de 5,6 Ia sută (in anii ’70) și 5.9 la
sută (în anii ’60). Or, după calcu
lele specialiștilor amintiți. numai
pentru a stopa procesul de adîncire
a decalajelor, țările rămase în urmă
ar avea nevoie de un ritm anual de
creștere aproape dublu decît cel
care se anticipează.
Dar. așa cum o dovedesc evolu
țiile de pină acum, ceea ce se întimplă la baza piramidei mondiale
a veniturilor nu poate rămîne fără
urmări asupra situației din vîrful
ei. Interdependența mondială — pe
care unii economiști occidentali o
consideră drept „o formulă reto
rică" — este. în fapt, o realitate
politică, ce se manifestă printr-un raport de condiționare reci
procă și în cadrul căruia creșterea
economică a bogaților și săracilor
depind una de cealaltă. In ultimul
deceniu, ponderea țărilor în curs de
dezvoltare în exporturile de produse
manufacturate ale statelor dezvol

tate a sporit de la 15 la 30
la sută, iar valoarea totală a schim
burilor comerciale dintre cele două
grupuri de țări se ridică in pre
zent la 500 miliarde de dolari, ceea
ce înseamnă circa o treime din
comerțul mondial. în aceste condiții,
consecințele perpetuării și chiar
adincirii decalajelor sint dintre cele
mai serioase, nu numai pentru ță
rile rămase în urmă, dar și pentru
cele avansate, pentru care scăderea
cu numai unu la sută a ritmului
de creștere economică înseamnă o
pierdere de 300 de miliarde pe an.
Actualele fenomene șl tendințe ne
gative din economia mondială ac
centuează. în felul acesta, tot mai
mult antagonismele dintre o lume
săracă, ce are nevoie de un ajutor
substantial, adesea numai pentru a
asigura populației sale minimul ne
cesar subzistentei, și o lume bogată,
dar confruntată cu serioase pro
bleme social-economice.
Faptele dovedesc, astfel, că ac
tuala criză economică mondială nu
este o criză conjuncturală de mo
ment — așa cum încearcă să de
monstreze unii economiști occiden
tali — ci o criză structurală, de
durată. Ea este produsul unui sis
tem de relații profund inechitabile,
care adincește continuu decalajele
dintre state, cu consecințe dintre
cele mai grave asupra întregii
omeniri. De aceea, și în raportul
U.N.C.T.A.D. se remarcă faptul că
nici o acțiune vizînd ameliorarea
actualei situații nu va da rezultatele
scontate decît dacă va fi concepută
în cadrul eforturilor de edificare a
unei noi ordini economice interna
ționale chemate să ducă la elimi
narea subdezvoltării, a decalajelor
dintre state, la prosperitatea tu
turor popoarelor.

Gheorqhe CERCELESCU

LUANDA 1 (Agerpres). — Agenția
engoleză de presă. Angop. citată de
Reuter, informează că trupele inva
datoare sud-africane ocupă încă aproape în întregime provincia Cunene. din sudul Angolei. cu excepția
orașului Cahama. In apropiere de
această localitate, relevă agenția, au
loc lupte între unitățile militare an
goleze și trupele regimului rasist de
la Pretoria, care utilizează din plin
aviația. In provincie sînt concentrate
tancuri, elicoptere și unităti de in
fanterie
sud-africane.
apreciază
Angop, ceea ce dovedește, o dată mai
mult, falsitatea afirmațiilor guvernu
lui de Ia Pretoria, potrivit cărora
trupele sale s-ar fi retras din Angola.

Republica Centrafricană

Preluarea puterii
de către forțele armate
BANGUI 1 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că forțele armate au preluat
puterea marți în Republica Cen
trafricană.
Intr-un mesaj radiodifuzat adresat
națiunii, citat de agențiile France'
Presse. Reuter și Associated Press,
șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Andră Kolingba, a de
clarat că „a cerut și a obținut" de
misia președintelui David Dacko și a
guvernului său. Generalul Kolingba a
anunțat, de asemenea, suspendarea
constituției și a tuturor activităților
partidelor politice.
Agențiile internaționale menționea
ză că pe străzile capitalei. Bangui,
circulă pațrule militare, iar legătu
rile radio și telex cu exteriorul au
fost temporar întrerupte.

ACȚIUNE ANTIDROG LA HAM
BURG. In cadrul acțiunilor anti

MAJORAREA PREȚURILOR LA
AUTOMOBILE IN S.U.A. După

corporațiile „General Motors" și
„Ford", al treilea gigant al construcțiilor de automobile din
S. U.A., „Chrysler" a anunțat ma
jorarea prețurilor la modelele sale.
După cum anunță „Wall Street
Journal", costul modelelor pe anul
1982 va fi sporit în medie cu 7,7
la sută.
PRODUCȚIA INDUSTRIALA A
ITALIEI A SCĂZUT cu 5,Ț la sută

în primele cinci luni ale r rțtui an,
comparativ cu aceeașr"k A>adă a
anului trecut, Informează Țm ra
port al Institutului națjiona.^de statistică, dat publicității la Roma.
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„SA PRE1NT1MPINAM MOARTEA RtURILOR, LACURILOR Șl
MARILOR!". Un mare convoi de ambarcațiuni au început să străbată
distanța Torino — Veneția, pe unul din cele mai importante fluvii ale
Italiei — Padul — sub deviza „Să preîntimpinăm moartea riurilor, lacuri
lor și mărilor!". Această demonstrație, in apărarea mediului înconjurător,
urmărește să atragă atenția autorităților locale asupra pericolului pe care
il reprezintă deversarea deșeurilor întreprinderilor industriale in apele
riurilor.

NAȚIUNILE UNITE: Retragerea trupelor

a întregii comunități internaționale

Fapt și mal îngrijorător, datorită
nivelului lor de dezvoltare foarte
scăzut, țările cele mai sărace nu
beneficiază adesea de măsurile pe
care comunitatea internațională le
ia în favoarea ansamblului statelor
„lumii a treia".
Sărăcirea unor vaste zone ale
globului, se arată în raportul
U.N.C.T.A.D.. a diminuat puterea
de absorbție a pieței mondiale. La
rîndul ei, îngustarea debușeelor a
determinat o slăbire generală a
activității economice. Recesiunea din
țările capitaliste dezvoltate a redus
gradul de folosire a forței de mun
că. iar măsurile protectioniste pe
care le-au luat statele respective in
scopul combaterii șomajului n-au
făcut decît să încetinească și mai
mult ritmul de creștere econo
mică. datorită consecințelor lor ne
gative asupra comerțului interna
țional.
Proiectarea In viitor a actualelor
tendințe din economia mondială i-a
condus pe specialiștii U.N.C.TA.D.
la concluzia că perspectivele vor fi

UN ACORD DE COOPERARE
ECONOMICA ȘI TEHNICA INTRE

SU A.t Poziții împotriva fabricării

unitățile militare angoleze

dezvoltare au cunoscut o evoluție
lentă, iar cele mai sărace dintre
ele au bătut pasul pe loc sau chiar
au dat înapoi. S-au adîncit, astfel,
decalajele nu numai intre țările
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare, ci și în cadrul ultimului grup
de state. Dacă in 1960 venitul me
diu pe locuitor în țările cel mai
puțin avansate era de o treime din
cel care revenea ansamblului sta
telor în curs de dezvoltare. în 1980
el nu mai reprezenta decît un sfert.

plozie s-a produs la baza militară
aeriană americană din apropierea
orașului Tegu, din Coreea de sud.
După cum transmite din Seul
agenția Kyodo, citind o declarație
a oficialităților militare americane,
explozia a provocat distrugeri și
rănirea gravă a mai multor mili-tari.

pentru știință și tehnică in folosul dezvoltării

Lichidarea subdezvoltării - o problemă
Imaginați-vă o piramidă a cărei
bază se lărgește mereu pină ce
însuși vîrful dispare odată cu pră
bușirea ei șl veți avea o imagine
concludentă a ceea ce ar putea fi
urmările actualelor tendințe din
ecdnomia mondială. Tocmai o ase
menea eventualitate este sugerată de
primul raport anual al U.N.C.T.A.D.
(Conferința Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare), în care sint
analizate rezultatele și perspecti
vele economiei mondiale între anii
1945 și 2000.
Publicat în preajma deschiderii,
la Paris, a conferinței O.N.U. con
sacrate problemelor ce confruntă
țările cele mai sărace din lume,
studiul amintit atrage atenția asupra
faptului că. în absența unor pro
grese notabile In direcția edificării
unei noi ordini economice interna
ționale, omenirea cunoaște pe plan
economic o evoluție contrară inte
reselor sale. Căci actuala ordine
economică mondială — adică siste
mul de relații dintre state și divi
ziunea internațională a muncii care
îi dau conturul — nu mai satisface
două cerințe esențiale : de a fi un
cadru stimulator dezvoltării multi
laterale a fiecărei națiuni si de a
promova sistematic colaborarea in
ternațională. pe bază de egalitate si
avantaj reciproc. Concludente. în
acest sens, sînt datele din raportul
U.N.C.T.A.D. care scot in evidentă
accentuarea subdezvoltării, creșterea
vertiginoasă a datoriilor externe și
agravarea penurie! de alimente in
Sudul sărac, paralel cu acutizarea
fenomenelor de criză economică, a
inflației și dezordinii monetare în
Nordul bogat.
Concretizînd, raportul arată că
în ultimele două decenii, cu excep
ția cițorva țări — bogate în resurse
naturale. în special petrol — care
au făcut unele progrese. marea
majoritate a statelor în curs de

EXPLOZIE LA O BAZA MILI
TARĂ AMERICANA DIN CO
REEA DE SUD. O puternică ex

capitala maldivă Male. După cum
menționează agenția China Nouă,
acesta este primul acord intervenit
intre cele două țări, marcînd o nouă
treaptă in dezvoltarea relațiilor de
prietenie și cooperare chino-maldive.

.

guelredo, a arătat că agresiunea mi
litară sud-africană în Angola conti
nuă, iar o parte a tării rămîne încă
sub ocupație.
In favoarea proiectului de rezolu
ție au votat 13 membri ai Consiliului
de Securitate, între care și Franța.
Dintre celelalte două state occidenta
le membre permanente ale consiliu
lui, Marea Britanie s-a abținut, iar
Statele Unite au votat împotrivă,
împiedicînd prin vetoul lor adopta
rea proiectului de rezoluție.

CARACAS

Obiective prioritare
ale dezvoltării economice
și sociale ale Venezuelei
CARACAS 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei, Luis Herrera
Campins, a prezentat liniile generale
ale viitorului plan de dezvoltare eco
nomică și socială a Venezuelei. care
prevede o creștere anuală a produ
sului intern brut de 4,3 la sută, că
urmare a extinderii activității în in
dustrie. construcții și agricultură.
Totalul cheltuielilor publice pentru
realizarea obiectivelor economice și
sociale cuprinse in plan se ridică la
aproximativ 58,8 miliarde dolari, din
tre care 18,4 miliarde sînt destinate
industriei petroliere, ce va rămîne
principalul sector al economiei. O
mare parte din fonduri vor servi Ia
valorificarea zăcămintelor de petrol
greu din zona denumită „Centura
Orinoco", a precizat ^președintele.
Ca urmare a construiri^ și dării în
folosință a unor noi int *inderi in
dustriale. vor fi creat j^/ă 900 000
de locuri de muncă.
Pe de altă parte. președintele
Cam pins a arătat că un obiectiv
prioritar îl constituie creșterea cali
tății vieții, care se va realiza. între
altele, prin extinderea rețelei școlare
și reorganizarea celei sanitare.

Tendințe și evolnții în America Centrală
După o perioadă de relativă acal
mie, știrile provenite din țările Ame
rica Centrale sînt din nou prezente
în paginile de actualitate politică ale
presei internaționale. Evantaiul eve
nimentelor este larg, pornind de la
noile acțiuni insurecționale ale for
țelor de opoziție din Salvador pînă
la recenta reuniune, de la Tegucigal
pa (Honduras), a miniștrilor de ex
terne din cele șase state ale regiunii,
sau contactele care au adus în ca
pitalele din zonă factori responsabili
din diplomația unor state occidentale
ca Franța sau S.U.A. Toate acestea,
ca și alte evenimente, ce se succed
cu repeziciune într-una sau alta din
fostele „republici ale bananelor", au
darul să releve faptul că. la fel ca
în 1979 sau 1980, America Centrală
este una dintre zonele lumii puternic
marcate de convulsii politice, econo
mice și sociale.
„Cel puțin 15 000 de persoane au
fost victime ale violenței politice, in
1980, în Salvador și Guatemala —
scria, recent, ziarul parizian „LE
MONDE", adăugind : Anul trecut au
fost mai mulți morți in Salvador
decît în toate celelalte țări ale Ame
rica Latine, in ansamblul lor. Marea
majoritate au căzut sub loviturile
comandourilor de extremă dreaptă".
Violența politică constituie faptul
concret, incontestabil al situației, dar,
pentru multi observatori ai zonei,
aceasta nu este decît partea vizibilă
a aisbergului, baza sa, care o gene
rează, fiind grava criză economică,
determinată de structurile socio-economice vetuste ce persistă, implica
țiile acestora asupra vieții celor peste
21 de milioane de oameni, răspîndiți
pe un teritoriu de aproape 600 000
kmp. „60 la sută din familiile din
America Centrală se află intr-o stare
de sărăcie absolută : o familie din
două nu ajunge niciodată in cursul
vieții să se alimenteze in mod
normal" — se spune într-un raport
al UNICEF. Și aceasta. într-o re
giune care furnizează cafea, zahăr,
cacao și banane pentru zeci si zeci de
milioane de oameni din alte colturi
ale lumii. Dealtfel, la reuniunea de
la Tegucigalpa, cei șase miniștri de
externe ai țărilor Americii Centrale
au readus în atenție gravele probleme
economice cu care se confruntă re
giunea — stagnarea activității pro
ductive. Inflația, dezechilibrele ba
lanțelor comerciale, nivelul ridicat al
datoriilor externe — cerînd să fie
sprijinite pentru soluționarea lor.
Reuniunea din capitala Hondurasu-

lui a urmat unor contacte bilaterale,
cum ar fi vizitele efectuate în zonă
de ministrul t de externe francez.
Claude Cheysson, de adjunctul se
cretarului de stat al S.U.A. pentru
probleme latino-americane. Thomas
Enderson, sau chiar unor întîlniri
multilaterale, ca, de exemplu, cea de
Ia Nassau (Bahamas), intre miniștrii
de externe ai S.U.A., Canadei. Mexi
cului și Venezuelei, unde au fost puse
in discuție probleme legate de acor
darea de asistență țărilor centroamericane pentru ameliorarea situa
ției lor economice. La Nassau, pozi
țiile de principiu ale Washingtonului,
pe de o parte, și Mexicului și Ve
nezuelei, pe de alta, au fost diferite,
cele două state latino-americane impunîndu-și opinia potrivit căreia
asistența preconizată trebuie să
excludă ajutorul militar, să nu fie
condiționată politic și să fie acordată
tuturor statelor în cauză. „Mexicul,
ca și Venezuela sau alte state latinoamericane, scrie publicația engleză
„LATIN AMERICA WEEKLY RE
PORT", consideră că vechea ordine
din America Centrală nu poate
supraviețui și că statele de aici, care
își caută noi drumuri, sint capaoile
să se ocupe de propriile probleme,
fără intervenții din afară".
La această întîlnire, ca dealtfel și
la altele similare, a ieșit în evidență
că situația din America Centrală este
mult mai complexă decît cu decenii
în urmă. Schimbările survenite în
acest spațiu. în ultimii ani, interfe
rența unor factori interni și externi
fac caducă teoria unei „mediterane
americane", nuantînd pozițiile parte
nerilor la discuții în funcție de pro
priile interese și impunînd luarea în
considerare a realităților de fapt din
America Centrală în elaborarea ori
cărui proiect ce o privește. Iar una
dintre aceste realități, poate cea
mai pregnantă, o constituie faptul că.
după decenii de accentuat imobilism
al structurilor sale politice, econo
mice și sociale, regiunea — cu rare
excepții — traversează un amplu
proces de transformări pe linia
emancipării politice și economice.
Acest proces are reverberații ce
depășesc limitele zonei, integrînd-o
direct circuitului vieții internaționa
le, ceea ce a făcut ca vechea lume a
Americii Centrale, considerată un fel
de „curte din dos" a continentului,
să devină unul din punctele fierbinți
ale globului.

Valentin PAUNESCU
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