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Un moment important in creșterea rolului conducător 

al partidului in toate sectoarele vieții economico-sociale

ADUNĂRILE Șl COWERMTILE 
DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 
Alt ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Expresie a preocupărilor constante ale secretarului general al partidului pentru

realizarea de mașini agricole multifuncționale, de înalt randament, pentru creșterea

Creșterea rolului conducător al parti
dului în toate domeniile de activitate se 
reflectă în felul în care se înfăptuiesc 
Programul partidului, hotărîrile Congre
sului al XII-lea, se reflectă în modul cum 
se realizează planurile de dezvoltare eco- 
nomico-socială, programul ele ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a po
porului.

NICOLAE CEAUȘESCU

eficienței mecanizării lucrărilor in agricultură

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a intîlnit ieri, in cadrul unei vizite de lucru, cu specialiști 

din agricultură și industria construcțiilor de mașini
In cursul dimineții de vineri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-a intîlnit, la In
stitutul de cercetări, proiectări 
și inginerie tehnologică pen
tru mecanizarea agriculturii 
de la Băneasa, cu specialiști 
din agricultură și industria 
construcțiilor de mașini.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion Teșu, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, Ion Ceaușescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Angelo 
Miculescu, președintele Aca
demiei de Științe Agricole și 
Silvice, conducători ai unor 
institute de proiectări și cer
cetări de specialitate.
în cadrul unei expoziții, au fost 

analizate rezultatele obținute în ac
țiunea desfășurată, la indicația secre
tarului general al partidului, pentru 
realizarea unor agregate agricole 
complexe, capabile să efectueze con
comitent. adică la o singură trecere 
a tractorului, mai multe lucrări in 
scopul măririi randamentului acestor 
mașini, reducerii consumului de 
combustibil și diminuării procesului 
de tasare a solului.

Desfășurată la început de an, cînd 
In unitățile agricole se întreprind 
acțiuni intense pentru declanșarea 
la timp a apropiatei campanii agri
cole de primăvară și pregătirea pen
tru recolte cit mai bune in 1982. 
această întîlnire de lucru este ilus
trativă pentru preocuparea constantă 
a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii. în direcția 
conceperii și realizării unor mașini 
agricole multifuncționale complexe, 
de mare randament, impuse de în
făptuirea obiectivelor fundamentale 
ale noii revoluții agrare, a sarcinilor 
importante ce stau, in actualul cinci
nal, in fața agriculturii, ramură de 
bază a economiei noastre naționale.

Prin transpunerea In practică a 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul a numeroase 
vizite de lucru, întilniri și analize 
avute la fața locului cu specialiști, 
cercetători și oameni ai muncii din 
unitățile producătoare de mașini 
agricole s-au găsit soluții ca unele 
din actualele mașini aflate în fabri
cație curentă sau în dotarea unități
lor productive să fie transformate în 
agregate complexe, cu parametri 
economici și tehnico-funcționali îm
bunătățiți, urmărindu-se reducerea 
la strictul necesar a numărului de 
tipuri de bază, scurtarea duratei lu
crărilor agricole, executarea la timp 
a acestora și obținerea unei eficiența 
economice superioare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate mai Intii de către 
Gheorghe Manciu, secretar de stat în

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, tractorul de 65 CP 
adaptat pentru lucrul simultan cu 
două pluguri, unul în față și un altul 
în spate, precum și o serie de agre
gate combinate pentru pregătirea 
patului germinativ. S-a remarcat 
agregatul care combină patru utilaje 
— mașina de fertilizat, echipamentul 
de erbicidare. grapa cu discuri si 
grapa cu colți, relevîndu-se eficiența 
acestuia, el efectuînd la o singură 
trecere lucrări pentru -care înainte 
erau necesare trei treceri ale trac
torului.

S-au prezentat, de asemenea, și o 
serie de agregate pentru semănat, 
care asigură concomitent fertilizarea 
solului, semănatul propriu-zis, erbi- 
cidareă și administrarea insectici
delor.

Pentru Întreținerea culturilor au 
fost realizate și prezentate cu acest 
prilej agregate care se compun din 
cultivator, echipament de erbicida
re pe rîndul de plante și echipament 
de fertilizare.

Analizînd aceste utilaje, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut specialiș

tilor să perfecționeze agregatele 
complexe realizate, pornind de la 
necesitatea efectuării de către aces
te mașini a tuturor operațiunilor, in
clusiv , tăvălugirea solului după 
semănat.

Secretarului general al partidului 
l-au fost prezentate o gamă largă de 
alte utilaje complexe — mașina com
binată de semănat In teren nearat, 
agregatul pentru semănat în legumi
cultura, agregatul pentru plantat ră
saduri și cartofi, mașina de adminis
trat erbicide, agregate pentru arat in 
vie, pentru dezgropat vița de vie șl 
pentru prășit în vii, agregatul pentru 
afînarea solului în livezi.

Apreciind rezultatele obținute în 
realizarea acestor agregate multi
funcționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Indicat să se urmăreas
că, în continuare, tipizarea mașini
lor și utilajelor și reducerea conti
nuă a greutății lor prin reproiecta- 
rea unor subansamble din compo
nența acestora. Totodată, s-a cerut 
ca tractoarele de puteri mari să fie 
folosite în viitor pentru lucrări gre
le, acolo unde se justifică întrebu

ințarea lor din punct de vedere al 
gabaritului, al consumului de car
buranți. )

A fost examinat, in continuare, un 
șasiu universal pe care se pot mon
ta, după necesități, echipamente 
pentru diverse lucrări, precum și 
bene de diferite mărimi, interschim
babile, cu anumite destinații. Prin- 
tr-o operațiune simplă, benele pen
tru fertilizarea solului cu îngrășă
minte organice se pot transforma in 
bene pentru transportat produse a- 
gricole, pentru administrat îngrășă
minte chimice. Pe același șasiu se 
pot monta platforme de mare capa
citate pentru produsele de volum cu 
greutate specifică mică, cisterne 
pentru transportat produse lichide. 
S-a cerut specialiștilor introducerea 
în fabricație și a unor mașini mai 
ușoare pentru împrăștiat îngrășă
minte, care să poată fi tractate de 
animale.

Au fost apreciate rezultatele obți
nute in realizarea unor mașini com
binate pentru legumicultura, viticul
tură și pomicultură. Agregatele pre
zentate execută, ca și la culturile 

din cimp, mai multe operațiuni din- 
tr-o singură trecere. Pentru zonele 
colinare s-au creat agregate utiliza
te la Înființarea sau regenerarea 
pajiștilor, acționate de tractoare pe 
șenile, agregate care efectuează con
comitent prelucrarea solului, fertili
zarea și semănatul semințelor mici.

Examinind, în continuare, unele 
tipuri de combine de recoltat po
rumb, aflate in fabricație, la care 
s-au adaptat anumite echipamente 
speciale pentru colectarea produse
lor1 secundare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor ca 
in producerea acestor mașini să se 
aibă în vedere renunțarea la ope
rațiunea de depănușare a știu- 
leților în cimp. în acest scop, 
secretarul general al partidului a 
indicat fabricarea unor mașini spe
ciale pentru recoltat cocenii cu știu- 
leți, urmind ca depănușarea acestora 
să se facă in agregate speciale, sta
ționare. direct în unitățile agricole, 
evitindu-se astfel, cit mai mult posi
bil, pierderile de recoltă. S-a cerut, 
de asemenea, să se analizeze posibi
litatea ca și operațiunea de tocare a 
cocenilor, care în prezent se efectuea
ză în cimp, să se execute tot direct 
in unitățile agricole, eliminîndu-se 
astfel unele transporturi inutile, pre
cum și pierderile de produse.

La sfirșitul întilnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat munca 
desfășurată de institutele de specia
litate, de întreprinderile producătoa
re, de ministerele de resort pentru 
realizarea unor agregate complexe 
sau mașini combinate, capabile să 
efectueze concomitent o gamă mai 
largă de lucrări. Secretarul general 
al partidului a cerut, totodată, să se 
continue această activitate pentru 
definitivarea unor sisteme și mai 
perfecționate de mașini universale 
necesare extinderii mecanizării lucră
rilor din agricultură.

S-a indicat conducerii ministerului 
de resort să întocmească un program 
defalcat pe fiecare județ, în care 6ă 
se prevadă insămințarea pină la 1 
aprilie a unei suprafețe de cel puțin 
100 000 de hectare cu porumb furajer, 
asigurîndu-se astfel încă din lunile 
august-septembrie o bază de nutre
țuri pentru unitățile agricole cu pro
fil zootehnic.

Cei prezenți la această aprofundată 
analiză l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor acționa în 
continuare cu toată fermitatea în ve
derea înfăptuirii indicațiilor primite, 
izvorîte, ca de fiecare dată, din preo
cuparea statornică a secretarului ge
neral al partidului pentru dezvol
tarea și modernizarea agriculturii 
noastre, pentru aplicarea tehnologii
lor avansate in acest sector de bază 
al economiei naționale, de care 
depind buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare, în
făptuirea programului de ridicare 
permanentă a nivelului de trai al oa
menilor muncii corespunzător hotă- 
ririlor Congresului al XÎI-lea al 
partidului.

Ne aflăm în al doilea an al celui 
de-al VII-lea cincinal, etapă impor
tantă îii ascensiunea pe noile trep
te ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre zorii co
munismului. Este ceea ce ne-am 
obișnuit să spunem pe bun temei și 
în deplină cunoștință de cauză : cin
cinalul calității și eficientei, un pro
ces complex și amplu de rein- 
noire, care cuprinde în sfera sa 
toate laturile vieții economice, poli
tice și sociale. Și când afirmăm acest 
lucru avem, firește, in vedere și rea
lizarea unei noi calități in întreaga 
activitate a partidului, forța condu
cătoare a societății românești, făuri
torul destinului de astăzi și de miine 
al poporului român. în întreg acest 
proces evolutiv sînt și momente când 
privim retrospectiv spre ceea ce am 
înfăptuit, trecem in revistă forțele și 
posibilitățile de care dispunem scru
tine! perspectivele. Un asemenea mo
ment il constituie adunările și con
ferințele pentru dări de seamă și ale
geri, care vor avea loc, eșalonat, in
tre 1 februarie și 31 martie in toate 
organizațiile de partid, pină Ia cele 
municipale inclusiv.

Așa cum a arătat nu o dată tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, este evident că 
in tot ceea ce s-a înfăptuit, in tot 
ceea ce este pozitiv se reflectă acti
vitatea organelor și organizațiilor de 
partid, a comuniștilor ; precum evi
dent este și faptul că lipsurile exis
tente. minusurile reprezintă și defi
ciențele din munca acestora. Atît suc
cesele, cit și neîmplinirile reflectă 
modul cum acționează pentru în
făptuirea rolului de conducător poll- 
tio al partidului, pentru asigurarea 
unirii eforturilor tuturor oamenilor 
muncii în vederea rezolvării proble
melor complexe ridicate de dezvol
tarea economico-soclală a tării. Toc
mai de aceea, potrivit orientărilor 
stabilita de conducerea partidului, 
dările de seamă și dezbaterile ce vor 
avea loc in adunările și conferințele 
organizațiilor de partid vor trebui 
să determine o analiză aprofundată, 
In spirit de exigență și inaltă respon
sabilitate, a întregii activități desfă- . 
«urate de organele de partid respec
tive. pentru indeplinirea întocmai, 
potrivit specificului sau domeniului 
activității lor, a sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Congresului al XII-lea, 
ale plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale din noiem
brie 1931, din indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al II-lea al consiliilor oame
nilor muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația mărfurilor

L/una
Citeodată, mai ales 

in zilele de vară, in ■ 
momente de dulce re
verie cîmpenească, pri
vind ca intr-o mare 
răsturnată limpezimea 
albastră a cerului, 
unesc, ca intr-un joc, 
printr-o linie imagi
nară, stelele cele mai 
luminoase. Rezultă o 
geometrie inaltă pe 
care nu matematica o 
supune, ci visul șl cin- 
tecul — două chei de 
aur ce se întorc con
tinuu in poarta dăinu
irii noastre. O linie ca 
o rază pulsind mereu, 
de parcă o inimă i-ar 
imprima ritmul, uneș
te, prin ființa noastră 
spirituală, stelele care 
se numesc Miorița și 
Luceafărul, stele tute
lare pe bolta literelor 
române. Această linie 
este de fapt o imensă 
osie in jurul căreia se 
invirte universul unei 
inconfundabile spiritu
alități. Este spirituali-, 
tatea care are drept 
vatră graiul și simți
rea poporului român. 
Distanța dintre aceste 
stele șlefuite jos, pe 
pămint, de făurari 
fără seamăn, fie că 
este vorba de o în
treagă colectivitate, 
fie că « vorba de un 
singur om-demiurg, 
reprezintă una dintre 
cele mai durabile mă
suri ale omenescului 
— măsura iubirii. Căci 
măsură a iubirii este 
cintecul așezat sub 
semnul frumuseții și 
perenității, cintecul 
săpat in timp ca in
tr-o marmură de cea 
mai luminoasă purita
te.

Existența acestei li
nii sau osii a inceput, 
ca veșnicia, la sat. 
Pentru că Miorița a 
irumpt nu dintr-o anu
me perioadă de timp, 
ci din veșnicie. La fel, 
desigur, s-a Intimplat 
și cu Luceafărul emi- 

\ nescian. 

Literatura a fost, 
deci, este și va fi la \ 
sat in propria ei casă, 
mai precis spus, în 
propria ei casă părin
tească, pentru că as
tăzi cartea iși reven
dică, pe drept cuvint, 
o identitate mult mai 
cuprinzătoare.

Mi-a fost dat să cu
nosc satul nu numai 
prin reperele civiliza
ției modeme, care 
l-au solicitat din toa
te punctele cardinale 
— și care se pot ve
dea și din goana ma
șinii — ci in primul 
rind prin oamenii 
lui, țăranii. Imaginile

însemnări de Florin
COSTINESCU

vechi s-au mai estom
pat, dar memoria tot 
mai reține mica bi
bliotecă a unui trudi
tor al pămintului din 
Teleorman care, pe 
vremea aceea, imi de
păna amintiri despre 
1907. Nu citea prea re
pede, se descurca 
greu cu cititul, dar o 
bibliotecă tot isi în
jghebase. „...Dacă nu 
citesc eu prea mult, 
poate va citi fiu- 
meu“... imi spusese el, 
oarecum scuzîndu-se. 
Intre acel raft de 
cărți și bibliotecile din 
satele de azi este o 
distanță. Revin : nu
mai o simplă distan
ță ? Desigur, nu nu
mai o simplă distanță, 
de vreme ce elemen
tele de comparație 
sint atit de deosebite I 
Cufundat intre cărți, 
intirziind intre rafturi 
bine organizate, după 
cele mai exigente cri
terii, urmărind chipu
rile celor ce vin, cer 
cărți și citesc poți 
prea bine uita că te 
afli intr-o bibliotecă 
sătească...

șl finanțe, la Congresul al II-lea al 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, ale întregii ță- 
rănimi, la consfătuirile de lucru de 
la C.C. al P.C.R. și cu prilejul vizite
lor de lucru în județe. De asemenea, 
un accent cu totul deosebit se cere să 
fie pus pe modul de aplicare con
cretă a legilor și reglementărilor le
gale menite să asigure realizarea 
integrală a prevederilor din planul 
pe 1982 și pe întregul cincinal, întă
rirea autoconducerii și autoaprovizio- 
nării teritoriale, perfectionarea siste
mului de contractări și achiziții pen
tru stimularea mai puternică a țără
nimii în creșterea producției agricole 
și a livrărilor la fondul de stat, în
tărirea ordinii și disciplinei, sporirea 
răspunderii mecanizatorilor, specia
liștilor și conducătorilor din unitățile 
agricole față de creșterea producției 
vegetale $1 animale.

Desigur, dezbaterile din adunări șl 
conferințe vor purta amprenta condi
țiilor specifice in care își desfășoară 
activitatea organele și organizațiile 
de partid respective, a problemelor 
cu care acestea se confruntă. Astfel, 
în mod firesc, dările de seamă și 
programele de măsuri ale organiza
țiilor de partid din industrie vor fi 
axate, în principal, pe activitatea 
politico-educativă și organizatorică 
desfășurată pentru îndeplinirea inte
grală a planului de stat și a angaja- ' 
mentelor asumate în întrecerea socia
listă. În centrul atenției se vor situa, 
printre altele, realizarea producției 
de petrol și cărbune, creșterea resur
selor de materii prime și energetice. 
Un accent deosebit se va pune pe 
modul în care se acționează pentru 
realizarea producției fizice și nete la 
toate sortimentele planificate, a sar
cinilor prioritare pentru export. în 
domeniul investițiilor și construc
țiilor, atenția principală trebuie în
dreptată spre lichidarea grabnică a 
lipsurilor care mai persistă, urmă- 
rlndu-se In mod deosebit punerea în 
funcțiune, in termenele stabilite, a 
obiectivelor din plan, realizarea pa
rametrilor proiectați. în agricultură, 
în spiritul orientărilor cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului Ia recenta consfătuire de 
lucru consacrată unor probleme de 
bază ale zootehniei, precum și altor 
probleme deosebit de importante 
pentru dezvoltarea agriculturii. în 
strinsă legătură cu măsurile de creș
tere a cointeresării materiale a 
cooperatorilor stabilite prin proiectul 
Legii retribuirii muncii în unitățile 
agricole cooperatiste, vor fi exami
nate cu precădere cerințele efectuă
rii, încă din acest an. a unei cotituri
(Continuare in pag. a IV-a)

cărții la sate
Ce citesc oamenii ? 

De toate. Cărți de po
litică și de literatură, 
cărți de agronomie și 
de medicină, cărți ști
ințifico-fantastice și e- 
sc.uri filozofice. Lu
mea satului de astăki 
este foarte diversă, 
iar cartea trebuie să 
răspundă acestei di
versități. In drumul 
locuitorilor satelor de 
azi librăria și biblio
teca reprezintă „stații" 
obligatorii. Diversita
tea profesiilor es'.e 
dublată de exigența 
ce o manifestă oame
nii față de ceea ce 
spun cărțile. 11 mai 
interesează pe cititori 
și cum spun cărțile 
un lucru sau altul. 
Cine mai crede că o 
carte nereușită, naivi, 
artificială „merge" la 
sat se înșeală. Și ir. 
acest domeniu calita
tea e un imperativ șt 
un argument. Satul 
contemporan in plină 
edificare economică și 
spirituală are nevoie 
de carte — de carte 
bună, adevărată, des
chisă spre orizontul 
de cunoștințe și înțe
legere al omului de 
azi.

O asemenea carte 
corespunde modulul 
nou în care este privit 
locul satului in cadrul 
civilizației pe care o 
făurim nu numai cu 
metal și cu pline, dar 
și cu ajutorul cuvin- 
tului. O carte bună 
este ca pămintul bun 
și am impresia că 
dacă am așeza pe ea 
un bob de griu el n-ar 
întirzia să încolțească, 
să dea în spic. Să a- 
șezăm in mâinile obiș
nuite cu cititul pă
mintului cartea mira- 
bilă a dragostei pen
tru patrie și frumos, 
convinși fiind că fru
musețea întoarce, din 
belșug, tot frumusețe.

Carte frumoasă, cin
ste cui te-a scris. Și 
laudă cui te citește...
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Flori 
ale recunoștinței

Cuvinte calde de mulțumire si 
apreciere. $i flori. Foarte multe 
flori acum, in plină iarnă, i-au 
umplut brațele mecanicului Pe
tre Ursu de la întreprinderea 
„Sebeșul" din orașul Sebeș, în 
momentul emoționant al sărbă
toririi sale cu prilejul ieșirii la 
pensie. A lucrat aici, la „Sebe
șul", timp de 43 de ani neîn
trerupt, din care 31 ca mecanic- 
șef. O viață de muncă, de ve
ghe, pentru ca toate mașinile fi 
instalațiile să funcționeze neîn
trerupt, la parametrii prevăzuți. 
Acum, la despărțire, foștii săi 
ucenici i-au dăruit tradiționalul 
baston de pensionar.

— tl iau și vă mulțumesc, că 
așa e tradiția — le-a spus Petre 
Ursu. Am să mai vin pe aici, dar 
fără el. Ce-ar „zice" mașinile 
dacă m-ar „vedea" așa ?

Casa cu povești 
ilustrate

I Peste 1 000 de lucrări plastice 
semnate de copii, mii de re
produceri decupate din revistele 

I pentru copii din tară si de veste
hotare, cataloage cu timbre și 
plicuri poștale cu reproduceri 
din arta copiilor, 50 de albume 

Iși calendare de perete. desene 
ale copiilor sau pentru copii.

Toate acestea si incă multe al- 
Itele se găsesc in „casa cu po

vești ilustrate" din Tg. Jiu, str. 
Traian nr. 16. Este locuința în
vățătorului Grigore Haidău. De 

Iani de zile, el a colecționat, cu 
aceeași dragoste si migală cu 
care îndrumă cercul de arte 

I plastice al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei, cele mai felu
rite încercări plastice ale co- 

, piilor.

1 Cit ai zice
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Gestionarului magazinului aii- I 
mentar cu autoservire nr. 3 din | 
orașul Năsăud. Aurel Chizan. ii 
plăcea nespus.de mult comerțul ■ 
Cu ridicata, nu cu amănuntul. I 
Așa se face că in unitate vindea ' 
cu kilogramul, iar in spate, in 
magazie, cu sacul. Cit ai zice I 
„speculă", unuia i-a vindut 220 I 
kg de făină, iar altuia 160 de kg. ’ 
Dar nu pe ochi frumoși si la . 
preț legal, ci cu o „atentie" din I 
partea celor doi de 850 lei. In- I 
trebat cum se cheamă un astfel 
de comerț, era gata-gata să uite I 
că-i zice cu ridicata, dar fi-a a- | 
mintit imediat, cind a fost și el... 
ridicat.

Aventură 
pe șosea

I Eugen este un băiețel care n-a 
împlinit incă 13 ani, elev la una 
din școlile din comuna Ion Roa
tă. județul Ialomița. Tatăl său 

I l-a învățat să conducă tractorul
— și bine a făcut. Rău este insă 
faptul că nu i-a spus feciorului 

Ică una e să conduci tractorul pe 
cimp, și alta o mașină pe dru
murile publice. Af.l'mdu-se în lo- 

. cui de parcare a autovehiculelor 
I. de la popasul turistic Malu, Eu

gen a zărit un autoturism lăsat 
cu cheia in contact. Văzind că 

Inu it... vede nimeni, s-a urcat 
la volan, a pornit motorul și... 
hai la Slobozia, cale de zeci de 

I kilometri. Tocmai cind să intre
in oraș, în Slobozia, mașina s-a 
oprit singură. Nu mai avea 
benzină.

IAbia cind. s-a dat jos de la vo
lan și a văzut acel du-te-vino de 
mașini pe lingă el. pe Eugen

Il-a apucat frica. Măcar de i-ar 
fi de învățătură !

■ Busuioc 
de la Vaslui

IJn continuarea melodiei popu
lare „Trandafir de la Moldova", 
I Ion . Busuioc din Vaslui a adău

gat o zicere pentru el însuși, 
de „of și inimă albastră" — cum 
ii plăceg să spună : „Busuioc de 

Ila Vaslui / Păhărelu-i cit un 
cui / Cind il pui la gură. nu-i“.

Lăsind la o parte faptul că 
Iniei ultimele două versuri nu 

sint o creație a „inspirației" lui, 
ci „împrumutate" dintr-un mai 
vechi cintec. Ion Busuioc, 

Itată a trei copii, om zdra
văn și sănătos tun, semna 
in fiecare zi „condica de prezen- 

Iță“ prin restaurante. De ce 
nu muncea ? Că muncea, din 

» greu, soția. De unde bani ? Bani 
Idin munca soției. Si cum lui Bu

suioc i se părea că soția nu-l 
prea întreținea cum trebuia, a 
început cu scandalurile si bătăi- 

Ile. Pină cind a alungat-o din 
casă cu -copii cu tot. A fost ju
decat si condamnat. Acum e ca- 

Izul să-i vină „inspirația" si să-și 
zică singur : „Busuioc de la 
Vaslui i A ajuns la locul lui".

I
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Mijloc de deplasare comod fi 
sănătos, bicicleta ciștîaă tot mai 
mult... teren, fiind prezentă pe 
toate drumurile țării. Este a- 
ceasta o realitate, cum tot o 
realitate este si faptul că. to
tuși, de bicicletă nu te poți fo
losi oricind și oricum. Lucru 
știut și de Ion C., mecanic 
la hidrocentrala Băbeni, ju
dețul Vilcea, căruia li plăcea, 
realmente, să meargă cu bicicle
ta. Atit de mult, incit nu s-a 
indurat s-o abandoneze nici 
acum, la vreme de iarnă, chiar 
cind drumul pe care-l avea de 
străbătut prezenta porțiuni pe
riculoase de gheață și polei. Așa 
se face că. la vreme de seară, 
in timp ce mergea cu bicicleta 
pe digul lacului de acumulare, 
roțile acesteia au alunecat, omul 
a căzut in apa rece ca gheața Și 
n-a

I
I
I
I
I
I
I

mai putut fi salvat.

IRubticâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii^j

-------- AUTO APROVIZIONARE A---------

Aplicarea principiilor autoaprovizionării presupune o cotitură in practica gospodăririi 
județelor și localităților, in stilul de lucru al consiliilor populare, in conlucrarea întregului 
lor activ cu cetățenii. Recenta cuvintare rostită de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., constituie un exemplu de 
analiză realistă) științifică, in spirit revoluționar a diferitelor probleme practice de cea mai 
mare însemnătate pentru dezvoltarea agriculturii, potrivit cerințelor economiei naționale, 
pentru îmbunătățirea aprovizionării populației. Organele locale de specialitate, consiliile 
populare sint datoare să urmeze acest exemplu, chibzuind cu toată răspunderea asupra

Preocupări concrete, susținute pentru 
sporirea livrărilor de cereale, carne, lapte, ouă

stabilirii unor obiective de plan mobilizatoare, folosindu-și 'întreaga capacitate organizatorică 
pentru a trece, imediat, la înfăptuirea lor.

Prezenți la dezbaterea sarcinilor autoaprovizionării la adunările cetățenești, la se
siunile consiliilor populare, reporteri ai „Scînteii" au reținut diferite aspecte semnificative pentru 
modul de acțiune al organelor locale în problemele legate de autoaprovizionare. Se relie
fează astfel unele concluzii de o utilitate mai largă, valabile și pentru activitatea care ur
mează a se desfășura în continuare.

Adevăratul gospodar valorifică toate posibilitățile 
de creștere a producției agricole

Comuna Independenta, din județul 
Galati — așezată în lunca Șiretului
— este cunoscută pentru fertilitatea 
solului, pentru hărnicia locuitorilor, 
pentru recoltele mari. Apropierea de 
Galati (20 km) ar fi putut oferi pre
texte — nedorite, neiustificate. dar 
frecvente in anii din urmă în cazul 
altor comune din preajma marilor 
orașe — de scădere a interesului pen
tru munca in agricultură si pentru 
aprovizionarea de pe piața urbană. 
Dar nu s-a întimplat așa. comuna 
continuă să se situeze pe unul din 
locurile fruntașe în județ în activi
tățile agricole.

Pornind de la aceste premise, pla
nul producției agricole pe anul în 
curs — fundamentul programului de 
autoaprovizionare — avea un punct 
de plecare destul de înalt. Cu toate 
acestea, consiliul popular a hotârit
— în sesiune — niveluri și mai ridi
cate la majoritatea produselor vege
tale și animale. Pe ce resurse și po
sibilități s-au bazat aceste obiective?

Am fost de fată la dezbaterea a- 
cestor cifre, mai întîi cu cetățenii, si. 
apoi, în plenul deputatilor locali. 
Fundamentarea lor poate fi rezumată 
într-un singur cuvint: MUNCA. Și 
propunerile, și reținerile, și dialogu
rile de pe poziții inițial diferite — 
inerente unei dezbateri deschise, 
libere, cu adevărat democratice — si 
concluziile finale la care s-a ajuns — 
s-au axat pe această problemă-cheie: 
identificarea și punerea în evidență 
a rezervelor nefolosite de forță de muncă.

S-a discutat, sure exemplu, despre 
producția de cereale si. strîns legat de 
ea, despre aprovizionarea comunei 
cu pîine. Pămînturile cooperativei a- 
gricole produc suficiente grine pen
tru a se livra fondului centralizat al 
statului cantitățile planificate, cît și 
pentru a crea disponibilul necesar 
producerii plinii pentru cei 4 572 de 
locuitori, care se aprovizionează de 
la brutăria din comună. Dar. în adu
narea generală a cetățenilor, un 
număr de participantă cu diferite 
răspunderi in producția cerealelor — 
Neagu Frangulea, președintele coope
rativei agricole. Gheotghe Stroie. sef 
de fermă la cultura mare. Eugenia 
Chiriță, țărancă cooperatoare, vice
președintă a comitetului comunal al 
femeilor și alții — au ținut, să amin
tească și să precizeze, ca să fie bine 
reținut de toată lumea, că de .cele 
150 kg grîu și 30 kg porumb, pre
văzute în programul de autoaprovi
zionare pentru fiecare persoană, vor 
beneficia numai cooperatorii care vor 
realiza măcar norma minimă. Că să 
fie clar și să nu aibă pretenții cei

STRADA TURDA, NOUĂ ARTERĂ MODERNĂ 
A BUCUREȘTIULUI

Dintr-o veche stradă de 
cartier, Turda s-a transfor
mat intr-o modernă arteră 
orășenească, conectată or
ganic la traficul intens ce 
se desfășoară între zonele 
situate în nordul șl vestul 
Capitalei, deschizînd o cale 
de acces în prelungirea bd. 
Miciurin spre noul pasaj 
denivelat Grant, strada 
Turda asigură o legătură 
directă, fluentă, deci mai 
rapidă, intre ansamblurile 
de locuințe din Băneasa,

O recentă plenară a Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. a fost con
sacrată analizei activității desfășura
te de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile oamenilor muncii 
din unitățile economice și de cerce- 
tare-proiectare pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XII-Iea al Partidului Comu
nist Român in domeniul cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnologice 
și introducerii progresului tehnic. S-a 
conturat cu acest prilej o laborioasă 
activitate avînd drept corolar un 
bilanț bogat de realizări ce face 
cinste colectivelor de muncă sibiene. 
Am retinut că la sfîrșitul cincinalu
lui trecut ponderea produselor noi si 
reproiectate in volumul total al fa
bricației a reprezentat peste 60 la 
sută, cu mai bine de trei procente în 
plus față de ceea ce se prevăzuse 
inițial. în înnoirea și modernizarea 
substanțială a produselor, pe lingă 
unitățile de cercetare-proiectare, 
o contribuție importantă a avut 
și creația științifică și tehnică de 
masă desfășurată in cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Numai in cea de-a doua etapă au 
fast propuse spre rezolvare peste 
11 800 obiective, care au solicitat efor
tul de gindire și acțiune a mai bine 
de 74 000 muncitori, maiștri, ingineri, 
tehnicieni și alti specialiști ; dintre 
obiectivele realizate. 319 au fost bre
vetate ca invenții, iar 532 au fost cer
tificate drept inovații. Tocmai ca o 
recunoaștere a acestei bogate activi
tăți. comisiei județene de cercetare 
tehnico-științifică de masă i-a fost 
decernată diploma de onoare și ti
tlul de laureat pentru locul I pe tară, 
obținut în întrecerea între județe.

Bunele rezultate dobîndite in cinci
nalul trecut au insuflat elan și ho- 
tărîre pentru a duce mal departe, cu 
vigoare sporită, acțiunea de moderni
zare și înnoire a producției și în cel 
de-al șaptelea cincinal — cincinalul 
calității șl eficientei. Rezultatele ob
ținute pină in prezent confirmă 
cursul ascendent al realizărilor co
lectivelor de oameni ai mun
cii, însuflețiți de chemările adre
sate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru desfășurarea unei activități de 
calitate și cu eficiență tot mai înaltă, 
pentru creșterea competitivității pro

ce, sub un pretext sau altul, se sus
trag de la muncă. „Sint femei in 
putere care cred că, avînd soțul 
paznic, sau cu alt Dost pe la oraș, 
pot sta degeaba acasă, așteptînd totul 
de-a gata“ — arăta una dintre coo
peratoarele participante. Iar în a- 
ceastă situație se află nu numai 
femei. Sînt și alți locuitori ai comu
nei. care încă nu contribuie, după 
puterile lor, la activitatea coopera
tivei. '

încă un amănunt — poattf cuvîntul 
e impropriu tinind seama de impor
tanța faptului: pentru prima dată s-a 
prevăzut aprovizionarea locuitorilor 
din comună cu carne de bovine nu 
de la fondul de stat, ci din resurse

însemnări din comuna 
Independența, județul 

Galați

proprii. Desigur, prevederea ca într-o 
așezare agricolă să se obțină pe loc 
produsele de bază ale hranei locui
torilor este mai mult decit normală. 
Dar problema nu este atît de ușoară, 
simpla defalcare a unor cifre nu 
asigură, de la sine, atingerea lor. în 
sensul acesta, analiza făcută de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. in cuvin- 
tarea rostită la consfătuirea de lucru 
tinută recent la C.C. al P.C.R. a 
evidențiat. în mod clar, că necesarul 
de carne de bovină nu va putea fi 
obținut decît după maturizarea unei 
generații de animale. în comuna 
Independenta, cele 12 kg de came de 
bovină prevăzute pe locuitor presu
pun 55 de tone came tăiată. Resursele 
existente, adică vitele ce pot fi sacri
ficate, sint însă cu 26 de tone sub ne
cesar. Ce s-a stabilit pentru rezolvarea 
problemei? In primul rînd. creșterea 
greutății animalelor, la sacrificare, la 
cel puțin 400—120 kg, paralel cu spo
rirea numărului acestora cu încă 70. 
La lapte, consumul actual, de numai 
78 litri pe locuitor, este cu totul ne
satisfăcător. Pentru a ajunge la 200 
de litri anual, este nevoie de o pro
ducție de peste 9 000 hl. ceea ce în
seamnă dublarea numărului de vaci 
cu lapte in gospodăriile populației, 
astfel Incît să revină o vacă lâ 3 fa
milii. si. totodată, mărirea nroduqlei 
obținute de la cele existente. Desi
gur, nu e ușor să realizezi acest 
lucru. Dar modul realist, exigent, fără 
vorbe goale, fără generalități sau es
chivări. în care aceste cerințe au fost 
discutate cu cetățenii, constituie o 

bd. 1 Mai, bd. Nicolae Tl- 
tulescu șl platforma indus
trială Crîngași, Armata 
Poporului, Drumul Tabe
rei. Pină de curînd, aceas
tă legătură se făcea prin 
străzi Înguste și peste un 
pod Grant subdimensionat 
față de numărul mare de 
autovehicule și pietoni.

Odată cu restructurarea 
acestei străzi, se realizea
ză și un cadru arhitectural 
înnoit. Strada Turda este 

, aproape în întregime pla

cată cu blocuri de locuințe 
înalte, avînd forme șl vo
lume variateț trotuare largi 
și mici spații verzi. La in
trarea pe arteră sînt pre
văzute clădiri cu o plasti
că arhitecturală deosebită, 
ce se vor constitui în a- 
tractive capete de perspec
tivă. în total, pe noua ar
teră se vor construi circa 
4 500 de apartamente pen
tru tot atîtea familii de 
oameni ai muncii bucureș- 
teni.

Foto: S. Cristian

duselor românești pe piața externă.
Și totuși, in „tonul" general al 

dezbaterilor plenarei nu s-au re
marcat ecourile de automulțumire. 
S-au răstit răspicat destule critici si 
autocritici, s-au auzit chiar unele 
semnale de alarmă cu adresă preci
să. O stare de neimpăcare cu ceea 
ce s-a realizat, voința de a înainta și 
mai repede pe calea înaltei eficiente, 

EFICIENTA Șl CALITATEA MUNCII
- permanent înscrise pe agenda de lucru 

a organizațiilor de partid
modernizării produselor șl progresu
lui tehnic au constituit nota domi
nantă a discuțiilor din plenară, așa 
cum însuși materialul biroului comi
tetului județean de partid dăduse to
nul prin apăsata remarcă ce o făcea 
„că aportul activității de cercetare- 
proiectare, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic nu 
s-a situat incă la nivelul cerințelor 
actuale, al posibilităților materiale șl 
umane de care dispunem, al efortu
lui pe care statul îl face constant 
pentru perfectionarea acestei activi
tăți".

Deosebită rezonantă a găsit aceas
tă sănătoasă stare de spirit în cuvîn
tul reprezentantului unei mari între
prinderi constructoare de mașini din 
județ, care atrăgea atenția că tre
buie să se renunțe definitiv la prac
tica comparațiilor cu „tine însuți", cu 
trecutul mai îndepărtat sau mai a- 
propiat, relevind că „trebuie să ne 
cumpărăm permanent, in absolut 
toate cazurile, cu ceea ce este astăzi 
mai bun, mai avansat pe piața mon
dială. Trebuie să ne propunem —• 
sublinia acesta — ca produsele noas- 

primă treaptă serioasă în vederea 
îndeplinirii lor. In aceste condiții, ale 
analizării concrete, aplicate, a cifre
lor de plan, s-au hotărît, bunăoară, 
creșterea suprafeței de pășune îmbu
nătățită. sporirea producției de furaje 
la hectar, punerea in valoare a izla
zului comunal.

Nu totul s-a lămurit de la prima 
frază, nu toate s-au rezolvat cit ai 
bate din palme. Oamenii știau că nu 
dezbat probleme oarecare, abstracte, 
ci chestiuni esențiale ale traiului 
zilnic, baza aprovizionării lor în acest 
an si justificarea principalei meniri 
economice a comunei. Unele propu
neri au stirnit. pentru moment, ne
încredere sau nedumeriri. Au fost 
însă lămurite deschis și oamenii au 
înțeles ce au de făcut. Spre exemplu, 
la un moment dat. s-a anuntat pro
punerea, cuprinsă în programul de 
autoaprovizionare. ca. în fiecare gos
podărie să se crească cel puțin un 
porc și 50 de păsări. într-un colt din 
sala în care se desfășura adunarea 
cetățenească s-a produs putină ru
moare.

— Sînt alte puncte de vedere? — a 
întrebat cel care conducea dezba
terea.

— Ce să le dăm de mîncare?
— Furaje de pe lotul în folo

sință.
— Dar pe loturile personale am 

plantat vie.
— Vin nu bea toată familia, dar 

carne trebuie să mănînce toată fa
milia. Si apoi, ca să ai după ce bea 
vinul, trebuie să mănînci mai întîi 
friptură. Și de unde să cumpere să
teanul carne? De la stat? Adevărul 
este că puteti avea ce să le dati de 
mîncare, puteți avea furajele nece
sare, dar trebuie să utilizați mai 
gospodărește lotul în folosință.

— Dar dacă nu ajunge lotul pentru 
furaje?

— Ajunge, cum să nu. Ca să vă 
convingeți, trecetl dealul la vecinii 
din comuna Schela. Loturile nu-s mai 
mari, păm intui e lă fel — ei cum 
reușesc să aibă suficienta furaje și 
să crească animale ?

Am pus mai multor deputat! și 
locuitori întrebarea: ..Sinteti sigur că 
prevederile acestui program local de 

•autoaprovizionare vor fi îndeplinite ?“ 
Răspunsul, practic unanim, a foșt: 
. • S’țitntil pas a fost făcut „ si
făcut bine.

— Și care este primul pas ?
— înțelegerea clară a noilor răs

punderi.

Rodlca SERBAM

tre, fără excepție, să se măsoare din 
toate punctele de vedere cu cele mai 
bune creații similare de pe plan mon
dial. Trebuie să-i obișnuim sta
tornic pe partenerii noștri externi cu 
ideea că produsele românești sint «de 
marcă», la fel ea și produsele furni
zate de marile forțe industriale ale 
lumii. Avem capacitatea profesională 
și dispunem de mijloacele necesare

Obiectlve și acțiuni 
desfășurate 

în întreprinderile 
județului Sibiu

ca să aspirăm la o asemenea performanță".
Un gînd înaintat cu puternică re

zonantă in conștiința participanților 
la plenară, un gînd ce a răsturnat 
premise de evaluare a rezultatelor, 
incitînd ambiții profesionale.

Dealtfel, obiectivul ca tot ce se pro
duce să fie la nivelul tehnicii mon
diale s-a aflat în centrul dezbateri
lor plenarei. Este obiectivul esențial 
ce trebuie atins necondiționat in a- 
cest cincinal. Din această perspecti
vă s-a insistat cu precădere asupra 
neajunsurilor ce trebuie înlăturate, 
asupra căilor de acțiune pentru în
deplinirea acestui obiectiv. într-o 
foarte succintă enumerare, principa
lele probleme ridicate în plenară s-au 
referit la Înlocuirea si perfecționarea

Am asistat Ia o sesiune a Consiliu
lui popular al comunei Sinești — Ia
lomița. Ce trebuia să dezbată această 
sesiune ? Ceea ce preocupă la ora ac
tuală consiliile populare din întreaga 
țară : planul economic și de dezvol
tare a agriculturii și programul de 
autoaprovizionare.

Cum se conturează dezvoltarea co
munei Sinești in anul 1982 ? Produc
ția globală trebuie să depășească 
7 600 000 lei. Sînt de realizat, in afară 
de cereale, floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr — 238 tone carne in viu. 
11 500 hl lapte de vacă și 910 hl lapte 
de oaie și capră, 700 000 ouă, peste 
5 000 kg miere, 2 100 tone legume de 
cimp, 408 tone fructe și 147 tone stru
guri — aceste cantități fiind menite 
să asigure atît îndeplinirea obligații
lor la fondul de stat, cit și a preve
derilor din programul de autoapro
vizionare. Deci, prevederi precise, 
concrete, mobilizatoare.

In aceste condiții, cum se cerea să 
fie dezbaterea ? O discuție aplicată, 
idee cu idee și vorbă cu vorbă, sar
cinilor ce stau în mod direct și ne
mijlocit în fața comunei Sinești în 
anul în care am intrat. Si ce anume 
putea asigura o asemenea dezbatere 
aplicată sesiunii ? Desigur, concre
tețea cifrelor, a problemelor aduse 
de biroul executiv al consiliului 
popular în atenția deputaților, pe de 
o parte, iar pe de altă parte, ca
racterul activ al dezbaterilor.

Cum a fost, în fapt, sesiunea amin
tită ? Au fost prezentate două expu
neri — care au sunat ca niște ,.arti
cole teoretice* 1, corecte din punct de 
vedere politic, dar— lipsite de aproa
pe orice concretețe. în afară de pre
luarea mecanică a unor teze de ac
tualitate, aproape că nu s-a făcut 
simțit nici un efort propriu în elabo
rarea acestor documente, lipsind toc
mai esențialul: evidențierea a ceea ce 
trebuie făcut practic în comună. Ce
rința concretețe! era cu atît mai im
perioasă cu cît anul trecut, cu ex
cepția secției piscicole, nici o unitate 
economică din Sinești, și în primul 
rind cooperativa agricolă de produc
ție. nu și-a îndeplinit sarcinile de 
plan. Consiliul popular, ca unitate 
economică, nu a reușit să organizeze 
și să stimuleze in mod corespunzător 
creșterea producției animale și vege
tale în gospodăriile populației, să 
asigure valorificarea acesteia prin 
contractări șl achiziții.

Cum trebuie acționat, prin ce me
tode și mijloace, la ce termene și cu 
ce responsabilități ? în locul unor 
răspunsuri obligatorii la aoeste între
bări, alături de citeva cifre s-a fă
cut auzit un potop de fraze ge
nerale, de tipul : „se vor lua mă

grabnică a tehnologiilor de fabrica
ție cu consumuri mari de energie și 
materii prime ; reducerea substanția
lă a ciclurilor de asimilare la unele 
produse complexe, cu mare pondere 
în economia județului ; asigurarea 
unor programe judicioase de recicla
re a cadrelor din unitățile economice 
ce activează în domeniul cercetării, 
proiectării și dezvoltării tehnologice ;

extinderea acorduluj global in acest 
domeniu ; folosirea cu randamente 
superioare a mijloacelor electronice 
de calcul în activitatea de concepție 
și pregătire a fabricației ; mai buna 
organizare a consiliilor tehnioo-știin- 
tifice din întreprinderi, filiale, centre 
și institute de cercetare-proiectare ; 
desfășurarea permanentă de către 
organele șl organizațiile de partid a 
unei munci politice și organizatorice 
corespunzătoare pentru întărirea răs
punderii și disciplinei în muncă, 
pentru instaurarea unul spirit de or
dine și rigurozitate neceșar realiză
rii unei activități fructuoase in do
meniul cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și promovării pro
gresului tehnic.

Cele aproape trei ore de dezbateri 
s-au încheiat cu adoptarea unui am
plu program de modernizare și în
noire a producției în cincinalul ac
tual, program ce cuprinde practia 
toate sferele de activitate economică 
din județ. în actualul cincinal, aproa
pe 59 la sută din valoarea produc- 
ției-marfă o vor reprezenta produsele 
noi șl reproiectate ; în sectoarele de 

suri care să asigure atît exploa
tarea eficientă a resurselor agricole, 
teît și creșterea suprafețelor arabile 
prin folosirea tuturor locurilor virane 
din vatra satelor și din intravilan**  ; 
„in legumicultură se vor urmări atît 
creșterea producției la hectar, cit și 
realizarea. tuturor indicatorilor pre- 
văzuti in plan**  ; „se va urmări ca și 
în cadrul gospodăriilor populației le
gumicultura să se dezvolte într-un 
ritm mai rapid" ; etc., etc., etc., ge
neralități care, cum era de așteptat, 
nu au fast de natură să-i stimuleze 
pe deputați la dezbateri.

în calitatea lor de reprezentanți și 
purtători de cuvint ai celor peste 
3 000 de locuitori ai așezării, ar fi fost

Însemnări din comuna 
Sinești, județul 

Ialomița

de așteptat ca cel puțin deputății Să 
aducă în sesiune tonusul viu al co
munei, pulsul gindirii și inițiativei 
colective. Una din posibilitățile de a 
colecta, aceste idei și păreri ar fi fost 
adunarea generală cetățenească, ți
nută înaintea sesiunii consiliului 
popular, avînd la ordinea de zi toc
mai dezbaterea sarcinilor economice 
și a programului de autoaprovizio
nare al comunei. Dar cum să se fi 
realizat acest deziderat cind la res
pectiva adunare nu au participat de
cit doi din cei 17 deputați și. practic, 
nici unul din satele aparținătoare ? I

Am încercat să reconstituim des
fășurarea adunării după procesul- 
verbal întocmit. N-am putut afla insă 
mare lucru. înșiruirea de fraze aș
ternute acolo are un aer vetust, ru
tinier : „Au fost prezenți 76 de par
ticipant din 85". De ce din 85 ? Din 
care „85", că doar comuna nu are nu
mai 85 de locuitori ? De necrezut, dar 
explicația pe care ne-a dat-o vice
președintele biroului executiv al 
consiliului popular. Ion Radu, a fost : 
„Atîtea scaune se găsesc în sala unde 
s-a tinut adunarea : 85 !“.

Iată cum, datorită unei practici bi
rocratice, închistate, s-a ajuns in si
tuația ca la Sinești oamenii să nu cu
noască, de Ia bun început, cc sarcini 
precise revin fiecărei gospodării in 
cădnil planului de antoaproviziona- 
re. Tot așa, la data ținerii sesiunii 
nu se găsiseră încă soluții pentru 
asigurarea unei suprafețe desti
nate pășunatului, pentru organiza
rea unei lucerniere sau aplicarea da 
măsuri în stare să ducă la obținerea 

bază ale județului, cum ar fi. de pil
dă, construcția de mașini, ponderea 
acestora va depăși 72 la sută, gradul 
de înnoire sporind chiar pînă la 
86—87 la sută, cum este cazul între
prinderii mecanice din Mirșa și „Au- 
tomecanica" din Mediaș — unități cu 
mare pondere în ansamblul econo
miei județului, și nu numai a ju
dețului.

Că s-au limpezit multe probleme 
cardinale ale activității de cercetare 
și creației științifice de masă în a- 
ceastă plenară este un mare ciștig 
pentru colectivele de oameni ai 
muncii. Mai presus de toate este insă 
faptul că s-a operat cu acest prilej 
o radiografie exactă in stilul și me
todele de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, ale consiliilor 
oamenilor muncii din unitățile eco
nomice și de cercetare-proiectare din 
județ, relevindu-se necesitatea im
primării unui caracter permanent și 
cit mai cuprinzător acțiunilor ntenite 
să dezvolte creativitatea in rindul 
specialiștilor, al. tuturor oamenilor 
muncii, asigurării unei activități po
litico-educative concrete, variate și 
eficiente care să stimuleze ingeniozi
tatea și spiritul creator, să canalize
ze eforturile spre rezolvarea proble
melor cu care se confruntă fiecare 
Întreprindere.

S-au clarificat multe lucruri, s-au 
structurat mai’temeinic forțele pen
tru desfășurarea acestei ample și cu
prinzătoare bătălii pentru promova
rea a tot ce e nou și avansat în teh
nică, a soluțiilor tehnice și tehnolo
gice de înaltă eficientă economică. în 
timpul pe care îl avem de străbătut 
în acest cincinal vital pentru pro
pulsarea tării pe orbita progresului. 
Acesta este marele cîștig al dezbate
rii din plenară, care a avut Ioc în
tr-un moment esențial pentru revi
gorarea pulsului întregii activități de 
creație tehnico-științifică.

în ce ne privește, nu ne mai ră- 
mîne de adăugat decît că vom reveni 
în unitățile reprezentative ale jude
țului pentru a urmări la fata locului 
modul în care prind viată hotărîrile 
Si orientările . acestei binevenite 
plenare.

Ioan ERHAN 
Nicolae BRUJAN 

unor culturi duble de furaje — con
diții fără de care nu vor putea fi 
realizata prevederile in domeniul 
creșterii animalelor. La aceste ne
ajunsuri se adaugă și constatarea — 
făcută dealtfel de unii deputați în 
sesiune — că la grîu. producțiile pre
văzute pentru anul in curs sint... 
mai mici decit cele obținute in 
1981, chiar in condițiile neindepli- 
nirii indicatorilor planificați, iar 
numărul total de taurine (inclu
siv de vaci cu lapte și juninci) sta
bilit pentru C.A.P.. inferior numă
rului de animale de acest fel deținut 
de cooperativa agricolă in momentul 
de față !

Sînt fapte care evocă semnificativ 
„calitatea" și „eficiența" ajutorului 
acordat de forurile județene acesiei 
comune ~ situate, e drept, la o dis
tanță de 96 km de municipiul de re
ședință.

Ținind seama de sarcinile de viitor 
și, mai ales, de neimplinirlle anului 
încheiat, participanții la dezbateri au 
criticat, unele neajunsuri in organi
zarea activității economice și gospo
dărești din comună, în ideea firească 
de a se face totul pentru ca prevede
rile stabilite să fie îndeplinite. în 
acest cadru, ei au formulat, totodată, 
chiar in condițiile deficiențelor or
ganizatorice amintite, și unele pro
puneri valoroase, din care spicuim : 
• loturile individuale pentru cultiva
rea sfeclei de zahăr și a florii-soare- 
lui să fie grupate, pe sate, asigurin- 
du-se astfel fertilizarea și luerarea 
lor cu mijioaee mecanizate și obține
rea unor producții cit mai mari ; 
® să se organizeze in comună un 
centru de preluare a legumelor și 
fructelor, spre a se stimula și pe 
această cale livrările la fondul de 
stat ; • să se ia măsuri pentru pre
luarea operativă a animalelor con
tractate de către centrul din Urziceni 
al întreprinderii județene de indus
trializare a cărnii, evitindu-se situa
țiile din trecutul nu prea îndepărtat, 
cind unii producători au făcut si cite 
cinci drumuri cu animalele pentru ale- 
putea preda ; • să se acționeze cu mai 
multă perseverență pentru folosirea 
cu adevărat gospodărească a fiecă
rei curți și grădini, a fiecărui metru 
pătrat de teren, pentni ridicarea po
tențialului productiv al pămintului, 
pentru valorificarea superioară a tu
turor posibilităților existente.

Ram ine dă sperat că propunerile 
judicioase țle felul celor amintite vor 
avea ecoul'cuvenit la organele locale 
ale comunei Sinești, care va benefi
cia pentru aplicarea lor de ceva mal 
mult ajutor decit a primit pentru or
ganizarea dezbaterilor...

Maria BABOIAN

DE LA ADAS
Asigurarea de accidente poate fi 

contractată de orice persoană în 
vîrstâ fie la 16 ani împliniți, indi
ferent de' profesie și de locul de 
muncă. Dintre evenimentele nepre
văzute cuprinse în asigurare, amin
tim : lovirea, căderea, alunecarea, 
prăbușirea de teren, explozia, trăs
netul. acțiunea curentului electric, 
înecul, degerarea. intoxicația subită, 
arsura, accidentele produse de 
funcționarea sau folosirea mașini
lor. instrumentelor, sculelor sau 
armelor, cele intimplate ca urmare 
a circulației mijloacelor de trans
port sau din cauza accidentelor in
timplate acestora etc.

Această asigurare se practică In 
următoarele variante :
• Asigurarea dc accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 090 de 
lei. se contractează pe durata de 3 
luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pină la 2 ani.

Pe aceeași perioadă se pot încheia 
una, două sau trei asigurări pentru 
sume fixe.
• Asigurarea de accidente pentru 

sume convenite se contractează pe 
durate de Ia 1 an la 5 ani. La a- 
ceastă asigurare primele se pot 
achita si in rate.

Primele de plată, la ambele va
riante. se stabilesc in funcție de 
mărimea sumei pentru care solici
tantul dorește să se asigure, precum 
și de durata contractului (de exem
plu. la asigurarea pentru sume fixe, 
prima de plată este de 15 lei pe 3 
luni, iar la asigurarea pentru 
sume convenite prima de plată este 
de 3,20 lei pe an pentru fiecare 1 000 
de Iei din sumele asigurate prevă
zute in poliță).
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde, pe lingă asiguratul 
principal, pe soția acestuia Si ne 
toți copiii, in virstă de 5 pină la 
16 ani. la sume totale de 15 000 de 
lei pentru fiecare persoană.

Prima de plată, pentru o durată 
a asigurării de 3 luni, este de 25 de 
lei. pentru toate persoanele cuprin
se în asigurare.

e Asigurarea „Turist" se reco
mandă a se contracta cu ocazia 
efectuării unor deplasări. Această 
asigurare cuprinde atît cazurile de 
accidente ale asiguratului, cît și 
cele de deteriorare sau distrugere a 
bunurilor casnice și gospodărești 
ale acestuia lăsate la domiciliu sau 
luate in deplasare.

Sumele asigurate sint între 15 000 
de lei și 40 000 de lei pentru cazu
rile de vătămări corporale (în func
ție de natura accidentului) și de 
20 000 de lei pentru pagubele la bu
nurile casnice si gospodărești. La 
această asigurare, prima de plată 
este de 15 Iei pentru o lună.

Asigurările de accidente pentru 
sume fixe, pentru sume convenite 
și cele familiale cuprind si pagube
le la bunurile casnice si gospodă
rești, pentru o sumă asigurată de 
5 000 de lei de fiecare poliță.

Pentru informații suplimentare Si 
pentru contractarea de asigurări ce
tățenii se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din unitățile 
socialiste, agentilor si inspectorilor 
de asigurare sau. direct, oricărei 
unitătl ADAS.

I
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COINTERESAREA face să rodească mai bogat
inițiativa, hărnicia și experiența oamenilor muncii din agricultură

Este bine cunoscut faptul că nu
mai o agricultură modernă,' temei
nic organizată, eficientă poate asi
gura o bună aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare șl 
a industriei prelucrătoare cu mate
rii prime. Pornind de la această 
realitate, conducerea partidului și 
statului nostru a elaborat un pro
gram judicios fundamentat, care ja
lonează direcțiile de dezvoltare a a- 
gri culturii potrivit programului sta
bilit de Congresul al XII-lea al 
partidului, urmărind realizarea 
neabătută a sarcinilor esențiale ce 
definesc noua revoluție agrară. în
făptuirea obiectivelor mari care stau 
în fața oamenilor muncii din aceas
tă ramură de bază a economiei na
ționale este inseparabil legată, pe de 
o parte, de dezvoltarea puternică a 
bazei sale tehnico-materiale, iar pe 
de altă parte de creșterea co
interesării materiale a producători
lor și obținerea unei eficiențe e- 
conomice maxime in toate sectoarele, 
la nivelul fiecărei unități agricole.

în ansamblul agriculturii noastre, 
sectorului de producere și industria
lizare a legumelor și fructelor ii 
revine sarcina de a asigura a- 
provizionarea corespunzătoare a 
populației cu asemenea bunuri 
agroalimentare, care tind să de
țină din ce în ce mai mult 
o pondere predominantă in alimen
tație. Pentru a argumenta o aseme
nea afirmație este suficient să arăt 
că numai in anul 1982, in această 
subramură a agriculturii trebuie să 
se producă 6,8 milioane tone legu
me, peste 2,4 milioane tone fructe, 
2 milioane tone struguri, 304 000 tone 
conserve de legume și fructe ș.ă.

Ca și în celelalte sectoare ale a- 
griculturii, condițiile de producție din 
horticultura au cunoscut in ultimii 
ani profunde transformări determi
nate de consecințele pătrunderii tot 
mai mult a progresului tehnic și, 
mai ales, a creșterii gradului de me
canizare și chimizare. Aceste schim
bări au făcut ca dependența horticul
turii de tehnica industrială să capete 
aspecte noi, mai complexe. Investi
țiile importante făcute in acest sec
tor, care prin specificul său poate 
atinge cea mai inaltă formă de fo
losire intensivă a pămintului, au 
avut o influență puternică asupra 
«poririi producției, dar, în unele ca
zuri, efectul lor imediat, prin pris
ma eficienței economice, s-a prelun
git peste termenui final de recupe
rare a fondurilor investite.

Influențele cele mai mari asupra 
creșterii costurilor de producție în 
horticultură le-au avut insă mărirea 
prețurilor materialelor industriale, 
energiei fi combustibilului, plata 
pentru lucrările mecanice și pentru 
efectuarea transportului, sporirea 
substanțială a retribuției ș.a.

Pe ansamblul horticulturii aceste 
majorări au determinat, in 1881, 
creșterea costurilor de producție la 
legume, fructe și conserve cu circa 

f 1 miliard lei. Bunăoară, pentru pro
ducerea unui kilogram de pastă de 
tomate se cheltuiește azi de aproa
pe 1,7 ori mal mult față de acum 
10—12 ani.

Influențe mari asupra costurilor 
de producție au exercitat modifică
rile de prețuri amintite, practic la 
toate produsele horticole, incepînd cu 
cel mai important sortiment de legu
me cultivat in țara noastră — to
matele.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ÎNTREBĂRI SI RĂSPUNSURI
cu privire ia proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste

Cum se constituie și cum se repartizează fondurile 
de retribuire și de participare ia beneficii?

Proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste 
cuprinde un ansamblu de măsuri de un deosebit interes referitoare la 
constituirea fondurilor de retribuire si de participare la beneficii a 
membrilor cooperatori. In legătură cu modalitățile concrete de con
stituire si repartizare a acestor fonduri, tovarășul Nicolae PRETORIAN, 
director adjunct la Banca pentru agricultură si industrie alimentară, 
ne-a răspuns la cîteva intrebări.
— Care sînt principalele trăsă

turi de ordin economic ce carac
terizează prevederile proiectu
lui Legii retribuirii muncii in 
unitățile agricole cooperatiste ?

— Prevederile proiectului Legii re
tribuirii muncii în unitățile agricole 
cooperatiste sint elaborate în strinsă 
concordanță cu principiile autocon- 
ducerii și autogestiunii. Aceasta pre
supune ca fiecare unitate agricolă 
cooperatistă să-și asigure acoperirea 
cheltuielilor de producție, retribuirea 
și stimularea cooperatorilor și con
stituirea fondurilor statutare numai 
din veniturile proprii, obținute pe 
seama sporirii producțiilor fizice și 
reducerii cheltuielilor de producție. 
De aici' rezultă necesitatea ca la în
tocmirea planului de producție si a 
bugetului de venituri și cheltuieli să 
se nominalizeze atit veniturile ce ur
mează a se realiza din producția ve
getală. animală, din industria mică și 
din alte activități, cit și cheltuielile 
materiale pentru efectuarea lucră
rilor cu mijloace mecanizate și pen
tru retribuirea muncii, astfel incit să 
se asigure un echilibru între venituri 
și cheltuieli și beneficiu.

— In proiectul legii se arată 
că. incă din faza întocmirii pla
nului de producție și a bugetului 
de venituri și cheltuieli, fiecare 
unitate agricolă cooperatistă tre
buie să-și stabilească fondul de 
retribuire a cooperatorilor. Cum 
se va constitui și cum se va 
utiliza acest fond 1

— La stabilirea fondului de retri
buire se are in vedere principiul pre
văzut de proiectul de lege — și anume 
că retribuția se acordă proporțional 
cu producția fizică realizată, respec— 
tindu-se cheltuielile și celelalte con
diții stabilite prin angajamente, fără 
ca veniturile cooperatorilor realizate 
din munca lor să fie plafonate. Dimen
sionarea fondului de retribuire a 
cooperatorilor se va face de fiecare 
unitate agricolă cooperatistă în raport 
cu nivelul producției si al veniturilor, 
asigurindu-se recuperarea integrală a 
cheltuielilor din veniturile proprii si 
obținerea unui beneficiu din care să 
se constituie fondul de dezvoltare 
economică, fondul de rezervă si ce
lelalte fonduri statutare, precum si 
fondul de participare la beneficii a 
cooperatorilor. Proiectul legii preve
de. totodată, că la constituirea fon
dului de retribuire a cooperatorilor. 
In raport cu volumul de muncă ne

în același timp însă, la un număr 
mare de produse horticole, prețurile 
de contractare au rămas nemo
dificate. ceea ce a determinat 
ca unele sortimente să se realizeze 
in condiții nerentabile. De exemplu, 
la tomatele de toamnă. în condi
țiile prețurilor de piuă acum. Ia fie
care kilogram se înregistra o pier
dere de 0,40 lei, ceea ce repre
zenta 50 la sută din prețul de li
vrare al produsului respectiv. Un 
calcul sumar arată că, la o pro
ducție medie de 20 tone toma
te la hectar, ferma producătoa
re înregistrează o pierdere de 10 000 
lei la hectar. Concluzia ce se des
prinde este limpede : în asemenea 

Noile prețuri de contractare 
și primele de producție 

stimulează creșterea 
cantității de legume și fructe 

puse la dispoziția 
consumatorilor

Augustin TODEA
adjunct ol ministrului agriculturii și industriei alimentare

condiții, producătorii nu erau co
interesați să cultive acele sortimente 
de legume la care prețurile nu aco
pereau cheltuielile de producție 
— stare de lucruri ce se află în 
totală contradicție cu cerințele ma
jore ale noului mecanism economi- 
co-financiar, cu interesele funda
mentale ale producătorilor.

O asemenea situație impunea așe
zarea pe principii economice a uni
tăților care produc legume și fructe 
sau conserve din asemenea bunuri, 
stabilirea unei corelări corespunză
toare intre costurile de producție, 
prețurile de producție șl prețurile 
de desfacere cu amănuntul.

Recentele măsuri de stimulare și 
cointeresare a producătorilor agri
coli vin tocmai să asigure o legătură 
nemijlocită între cele trei laturi ale 
noului mecanism economico-finan- 
ciar : autoconducere — autogestiune 
și autofinanțare — participarea oa
menilor muncii la beneficii. Sau, 
altfel spus, să asigure reglarea inti
mă a unui sistem ce în multe locuri 
nu dispunea de unul din elementele 
de bază ale existenței sale : benefi
ciul.

In ee constau noile măsuri de 
creștere a cointeresării producători
lor din domeniul horticulturii ? Țl- 
nind seama de rolul deosebit pe care 
îl are acest sector în aprovizionarea 
populației, < de cerința ca legumicul
tura să-și prelungească mult ciclul 
de producție — să asigure legume 

cesar executării lucrărilor si cu ta
rifele stabilite, în bugetele de ve
nituri și ■ cheltuieli să se stabilească 
și o rezervă pentru retribuire, de 
pînă la 15 la sută, din care să se aco
pere eventualele cheltuieli făcute în 
plus pe parcursul anului.

Pentru a se putea beneficia Inte
gral de fondul de retribuire prevă
zut în plan, este necesar să se reali
zeze producția fizică in limitele chel
tuielilor de producție prevăzute. Orice 
tonă de grîu, porumb, carne si alte 
produse realizate peste plan. în con
dițiile respectării nivelului planificat 
al cheltuielilor, creează fond de re
tribuire suplimentar și garantează 
cooperatorilor o retribuție majorată 
fată de nivelul stabilit prin plan. în 
raport cu rezultatele directe obținute 
în producție.

în vederea gospodăririi corespunză
toare a fondului de retribuire si cu
noașterii de către fiecare formație de 
lucru a nivelului acestuia, fondul de 
retribuire se repartizează pe ferme, 
brigăzi, sectoare și in cadrul acestora 
pe echipe, în funcție de structura 
culturilor, a speciilor si categoriilor 
de animale, de volumul de muncă si 
de cheltuielile prevăzute în devize șl 
tehnologii. Această prevedere are 
menirea de a crea fiecărei formații 
de muncă condiții ca. în funcție de 
rezultatele obținute, de efortul depus 
pentru realizarea producțiilor si ve
niturilor, pentru contribuția adusă la 
reducerea cheltuielilor, să primească 
o retribuție sporită.

— Care sînt elementele noi a- 
duse de proiectul legii referitoa
re la participarea membrilor coo
peratori la beneficiile realizate 
in cădrul planului și peste plan?

— în condițiile în care prevederile 
din proiectul legii sînt elaborate în 
concepția noului mecanism econo- 
mico-financiar, problema realizării și 
repartizării beneficiilor ocupă un loc 
de primă importantă. încheierea, acti
vității fiecărei unități agricole coope
ratiste in mod echilibrat și obținerea 
unui beneficiu constituie garanția si
gură a dezvoltării cooperativei, a 
creșterii continue a veniturilor coope
ratorilor. Elementele noi sînt determi
nate de faptul că și în cooperativele 
agricole de producție. în viitor, be
neficiul se va împărți în cadrul pla
nului și peste plan, și se stabilesc 
proporțiile concrete în care se repar
tizează, pentru constituirea fonduri

proaspete și verdețuri, practic, pe 
Întreaga durată a anului ,— Decretul 
privind contractările și achizițiile 
de produse vegetale prevede măsuri 
deosebit de stimulative pentra legu
micultori. Cointeresarea producători
lor se realizează prin două acțiuni. 
Este vorba în primul rînd de 
creșterea, incepînd cu 1 ianuarie 
1982, a prețurilor de contractare la 
produsele ce au ponderea cea mai 
mare in aprovizionarea populației și 
care s-au dovedit deficitare in anu
mite perioade ale anului. A doua 
acțiune constă în acordarea de pri
me, in mod diferențiat, peste prețu
rile de bază ale legumelor, fructelor 
și strugurilor pentru producătorii 

care contractează și livrează la fon
dul de stat cantități sporite la uni
tatea de suprafață. Spre deosebire de 
prețurile vechi care stimulau produ
cătorii in producerea și livrarea de 
legume timpurii, noile prețuri stimu
lează puternic și realizarea de produ
se care trebuie să asigure aprovizio
narea populației pe perioada de vară. 
A crescut prețul de bază la toma
tele de vară, chiar la cele pentru 
industrializare, de la 0,80 la 1,20 lei 
pe kilogram, respectiv cu 50 la sută. 
Dacă la acest preț se adaugă/ și pri
ma de producție, de 0,20 lei, înseam
nă un venit total pe kilogram de 
1,40 lei, adică o creștere de 70 la 
sută. O creștere asemănătoare a pre
țului s-a stabilit și la varza de vară 
pentru a realiza legătură între re
colta timpurie și cea de toamnă.

Nu este nicidecum vorba de ne
glijarea producției de legume timpu
rii sau extratimpurii, întrucît din 
analizele economice făcute pe fie
care sortiment rezultă că nivelurile 
prețurilor stabilite asigură o eficien
ță sporită acestor produse ; dimpo
trivă, este vorba de o acțiune ne
cesară prin care se realizează o co
relare judicioasă a prețurilor de li
vrare a produselor horticole, cores
punzător schimbărilor intervenite tn 
nivelul cheltuielilor socialmente ne
cesare, efortului de muncă efectivă 
pentru realizarea fiecărui produs. 
Pornind de la această idee funda
mentală, a comensurării exacte, prin 

lor prevăzute de lege ce vor reveni 
cooperatorilor.

Merită subliniat faptul că, in coope
rativele agricole de producție, cota in 
cadrul căreia se constituie fondul de 
participare a cooperatorilor la benefi
cii este mult mai ridicată față de co
tele prevăzute de lege pentru între
prinderile de stat. De exemplu, din 
beneficiul realizat în cadrul planului, 
cooperativele agricole pot repartiza 
pentru stimularea cooperatorilor pînă 
la 15 la sută. Modul de repartizare a 
beneficiului prevăzut în bugetul de 
venituri și cheltuieli ia începutul fie
cărui an va fi cunoscut din timp de 
cooperatori, astfel că, în condițiiie in 
care își vor realiza producțiile fizice 
planificate și beneficiul stabilit, vor 
avea garanția că pe lingă retribuția 
ce o vor primi în raport cu munca 
depusă și rezultatele obținute, vor 
primi și partea cuvenită din bene
ficii.

în ce privește beneficiul ce se va 
realiza peste plan, elementele de sti
mulare a cooperatorilor sînt si mai 
accentuate. Potrivit noii legi, 50 la 
sută din beneficiul' ce se va realiza 
peste plan va fi destinat suplimen
tării fondului de participare la be
neficii al cooperatorilor, care se va 
repartiza sub formă de retribuție su
plimentară formațiilor de lucru și 
cooperatorilor care au contribuit ne
mijlocit la realizarea de producții și 
beneficii peste plan, sumele ce se pot 
primi fiind nelimitate.

Ca Si retribuția de bază, retribuirea 
suplimentară a cooperatorilor, care 
se acordă din beneficiul peste plan, 
constituie elemente de puternică mo
bilizare și stimulare a celor care de
pun eforturi susținute pentru creș
terea continuă a producțiilor vege
tale și animale, pentru reducerea 
cheltuielilor'de producție, contribuind 
astfel la sporirea eficienței activității 
cooperativelor agricole de producție.

în condițiile prevăzute de proiec
tul legii, retribuirea cooperatorilor 
care îndeplinesc funcții de președinte 
de cooperativă, șefi de ferme, eco
nomiști etc. se va face în raport cu 
veniturile efectiv realizate de coope
ratori. și nu în ‘funcție de numărul 
normelor, așa cum se proceda în tre
cut. în aceste condiții, modul de sta
bilire a retribuției pentru conducerea 
cooperativei constituie un puternic 
stimulent pentru trecerea la organi
zarea temeinică a producției și a 
muncii, la aplicarea tuturor măsurilor 
menite să asigure reducerea sistema
tică a cheltuielilor de producție, in
troducerea unei ordini și discipline 
desăvîrșite în întreaga activitate a 
cooperativelor agricole de producție.

Convorbire consemnată de
Aurel PAPADIUC 

preț, a cheltuielilor sociale de pro
ducție și a celorlalți factori ce in
fluențează mecanismul producerii și 
desfacerii mărfii, de la raportul 
real dintre cerere și ofertă (prin 
cerere înțelegind absolut toate nece
sitățile reale ale economiei naționa
le) s-a avut în vedere că la unele 
sortimente corelarea costurilor de 
producție cu prețul de livrare să șe 
facă mai ales prin intermediul pri
melor de producție. Așa se explică 
nivelurile mari ale primelor de pro
ducție stabilite Ia unele produse de 
mare importanță pentru economia 
națională, produse care trebuie să-și 
recapete locul important, pe care 
l-nu avut în alimentația poporului 
nostru, cum sînt prunele, merele, 
caisele, cireșele, vișinile ș.a. Se poate 
vorbi deci, în cazul produselor hor
ticole, de o aplicare creatoare a prin
cipiilor care reglementează sistemul 
de relații intre producători și consu
matori care așază, pentru prima 
dată la noi, activitatea din agricul
tură pe principii economice eficien
te. Agricultorul are astăzi certitudi
nea că dacă muncește bine, poate 
obține rezultate economice bune, 
chiar și in anii cu condiții climatice 
mai puțin favorabile. Or, o aseme
nea încredere in rezultatul final al 
muncii este de natură să stimuleze 
efortul pentru muncă mai multă și 
de' mai bună calitate, muncă ce poate 
și trebuie să aibă drept rezultat fi
nal sporirea substanțială a produc
ției de legume și fructe.

Pentru horticultori campania agri
colă ’82 a început, cum s-ar spune, 
încă din 1981. Puternic stimulați de 
noile măsuri de cointeresare, produ
cătorii de legume și fructe acționea
ză acum, cu forțe sporite pentru 
pregătirea și asigurarea bazei mate
riale necesare realizării planului 
horticol pe 1982. Am reușit să asigu
răm și chiar să creăm un excedent 
de semințe și material săditor, in
clusiv pomicol, care este pus la dis
poziția tuturor producătorilor agri
coli. Am început și se desfășoară, 
conform programului stabilit, acțiu
nea de producere a răsadului, care 
se va ■ realiza eșalonat pentru cultu
rile extratimpurii și cele de vară. 
Ca o măsură deosebită pentru redu
cerea consumurilor energetice am 
elaborat un program special în ve
derea extinderii metodelor de pro
ducere a răsadului prin mijloace 
biologice.

De asemenea, s-a stabilit ca toate 
unitățile care au asigurate condițiile 
să-și producă răsadul în fermele le
gumicole proprii, pentru a se evita 
cheltuielile mari ocazionate de 
transportul acestuia. Prin acțiunile 
care se întreprind acum pentru am
plasarea culturilor de legume și pro
ducerea eșalonată a răsadului se 
continuă măsurile începute in anii 
precedenți privind organizarea de 
culturi anticipate, asociate și succe
sive pentru a asigura folosirea su- 
perintensivă a pămintului. Depunem 
eforturi deosebite în scopul asigu
rării materialului de susținere pen
tru o suprafață mare ce se va cul
tiva cu tomate timpurii. La cartpfi, 
se lucrează intens pentru asigurarea 
cantităților de semințe supuse pre- 
încolțirii, . astfel îneît, odată ce 
timpul va permite, să se treacă 
la plantarea celor 18 0(10 hectare 
destinate producției extratimpurii șl 
timpurii.

în pomicultură și viticultură se 
poate vorbi de o adevărată campanie 
agricolă de iarnă : se lucrează din 
plin la stropirea pomilor pentru com
baterea bolilor și dăunătorilor, acum 
cind această acțiune are cea mai 
mare eficiență. Tot acum se execu
tă tăierile la pomi și în podgorii, se 
pregătește terenul pentru viitoarele 
plantații.

Pe scurt, se muncește din plin și 
cu răspundere in toate sectoarele 
horticulturii. Avem condiții deosebi
te pentru a realiza în 1982 produc
ții de legume și fructe corespunză
tor cerințelor reale ale populației, 
ale economiei naționale. Anul 1982 
va însemna, pentru unitățile din 
acest sector, anul în care se va rea
liza saltul calitativ pe drumul creș
terii eficienței întregii producții de 
legume și fructe.

ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI

Bogăția pajiștilor •— prosperitatea 
zootehniei. Iată legătura de la cauză 
la efect, pusă în evidentă pretutin
deni unde sporirea producției de 
masă verde la hectar, ca urmare a 
măsurilor de ameliorare a pajiștilor, 
s-a tradus prin creșterea substanțială 
a producției de carne si lapte din 
zootehnia locului.

La recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., analizind posibi
litățile ce concură în mod real și cu 
mare eficiență la dezvoltarea zoo
tehniei țării. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia necesitatea strin
gentă ca fiecare județ să treacă neîn- 
tirziat la punerea în valoare a pă
șunilor și tinetelor naturale de oare 
dispune, la amenajarea lor după me
tode moderne.

Exemple bune. în acest sens, 
le oferă. în primul rînd. o serie 
de unități de cercetare din Brașov. 
Sighetu Marmației, Jucu-Cluj, Re- 
diu-Iași. Davidești-Argeș, de pildă, 
care au realizat și în 1981 patru 
cicluri de recoltă, însumînd o pro
ducție anuală de 50—68 tone la hec
tar masă verde. în condiții de neiri- 
gare, iar in condiții de irigare, la 
Fundulea și Palas. de pildă, de 70— 
80 tone masă verde la hectar. Rezul
tate deosebite s-au obținut însă și 
în diferite unități agricole de pro
ducție din județele Argeș. Teleor
man, Bacău, Arad, Sibiu, unde, îna
inte de aplicarea măsurilor de ame
liorare a pajiștilor permanente, pro
ducțiile de masă verde la hectar se 
ridicau abia! la 6—9 tone.

în ce privește efectul • direct pe 
care creșterea cantitativă si calitati
vă a producției de iarbă o are asu
pra zootehniei, vom cita un singur 
exemplu, cel oferit de ferma Crint, 
din cadrul Trustului Gostat I.A.S. 
Sibiu. Bovinele care pasc pe cele 
1 300 hectare de pajiști, actualmente 
cu producții de masă verde de peste 
10 ori mai mari decît înainte de 
aplicarea tehnologiilor de ameliorare
— și calitativ comparative, după opi
nia specialiștilor, cu cele din Elveția
— înregistrează constant sporuri în 
greutate de peste 700 grame pe zi.

Din păcate însă, suprafețele cu 
randament record de masă verde, 
raportate la cele 4,5 milioane de hec

Asemenea cooperative sînt oglinda reală 
a posibilităților agriculturii noastre 
C. A. P. — Smirna demonstrează cit de mult poate produce 
o cooperativă și cit de mari pot fi veniturile cooperatorilor

La cooperativa agricolă din Smir
na, județul Ialomița, printr-o bună 
organizare a muncii și aplicarea 
corectă a tehnologiilor au fost ob
ținute rezultate remarcabile in spo
rirea producțiilor și creșterea veni
turilor. în aceste zile de iarnă, aici 
se muncește de zor. în zootehnie, 
la grajdurile de vaci, in saivanele 
de oi. activitatea nu încetează nici 
o clipă. Cooperatorii din sectorul 
vegetal sînt și ei la fel de ocupați 
Cu transportul ultimelor cantități de 
gunoi de grajd în cîmp. cu fertiliză- 
rile faziale la grîu și orz, munci 
prestate de bărbați. în timp ce fe
meile selectează la masă semințele 
de floarea-soarelui ce vor fi însă- 
mînțate în primăvară.

„Acum, cînd măsurile pentru creș
terea producției agricole si a livră

Cultura
Cantitate 

livrată 
— tone —

Primă 
lei/tonă

Total venituri 
suplimentare 

— lei —

Veniturile 
suplimentare 

ale cooperatorilor 
total lei

porumb 3128 600 1 877 000 375 360
floarea-soarelui 815 800 652 000 130 040
sfeclă de zahăr 6 542 . 250 1 636 000 327100

Să efectuăm aceleași calcule la nivelul fermei conduse de Stela Bîrnaure :

porumb 984 600 590 000 184 020
floarea-soarelui 281 800 225 000 44 960
sfeclă de zahăr 2 057 250 515 000 102 850

Mergînd mai departe cu calculele, 
rezultă că Ia nivelul unei echipe, 
respectiv celei conduse de Ion Știr- 
bu, formată din 15 cooperatori, se va 
beneficia de o primă suplimentară 
de 65 400 lei, revenind fiecărui coo
perator un cîștig suplimentar de 
4 360 lei.

Numai de la aceste trei culturi, 
cooperativa din Smirna va bene
ficia de un cîștig suplimentar in 
valoare de 4 185 000 lei,

Realizări importante au fost ob
ținute și în zootehnie. La ora ac
tuală, producția realizată de sec
torul zootehnic reprezintă aproape 
50 la sută din valoarea producției 
anuale, în 1981 s-au realizat : 4 000

La secția de mecanizare Bragadiru a S.M.A. Măgurele, din Sectorul agricol Ilfov, se lucrează de zor la repararea trac
toarelor care vor fi folosite în campania agricolă de primăvară Foto : E, Dichiseanu

tare de pajiști din România re
prezintă o pondere mult prea mică, 
în timp ce majoritatea pășunilor și 
finețelor produc sub potențialul lor 
real.

De ce în unele județe ca Mehe
dinți, Gorj. Olt. Vaslui, producțiile 
medii se cifrează abia la 4, 5. 8 și 
respectiv 8.5 tone la hectar ?

Din discuțiile cu specialiștii rezul
tă că principala piedică in calea tre
cerii cu succes la cultura intensivă 
a pajiștilor o constituie insuficienta 

• Opinii despre necesitatea unor studii și măsuri practice 
la nivelul fiecărui județ, al fiecărei unități de producție © O ce
rință de stringentă actualitate : tratarea pajiștilor pe picior de 
egalitate cu celelalte culturi agricole © O experiență care de
monstrează că pe pășunile bine întreținute se pot obține sporuri 
zilnice în greutate de cel puțin 700 grame de fiecare bovină

cunoaștere a fondului pastoral, ca
racterizat prin condiții ecopedologice 
extrem de variate.

într-adevăr. pină în prezent nu 
există la nivelul întregului fond pas
toral al tării decit un singur studiu 
pur orientativ — La scara 1 : 50 000 — 
asupra calității resurselor de pajiști. 
E suficient să parcurgi lucrarea de 
sinteză a acestui studiu, publioat re
cent de Academia de știinte agri
cole și silvice (ing. dr. Dumitru 
Teaci și colaboratori), pentru a 
înțelege necesitatea unor noi studii ( 
interdișciplinare amănunțite pentru 
fiecare hectar de pajiște în parte. 
Din datele apărute în sinteză re
zultă că. practic, nu există terenuri 
cu pajiști pe care să nu se manifeste 
efectul a cel puțin unui factor limi
tativ al producției de masă verde ; 
eroziunea solului, alunecări de teren, 
exces sau deficit de umiditate, inun- 
dabilitate. sărăturare. aciditate etc. 
Pe de altă parte, datorită faptului 
că peste 74 la sută din fondul pastoral e 
situat pe pante, numai 18 la sută din 
totalul pajiștilor este mecanizabil 
fără nici o dificultate. în consecință, 
necesarul de lucrări ameliorative 
trebuie puternic diferențiat pe teri
toriu. Tocmai pentru aceasta se im- 

rilor la fondul de stat vin să sti
muleze hărnicia și competenta pro
fesională iar primele de contractare 
și achiziții pentru produsele agrico
le vegetale răsplătesc munca co
operatorilor, contribuind la pro
gramul de dezvoltare și moderniza
re a agriculturii, cooperatorii din 
Smirna se străduiesc să fie la înăl
țimea grijii pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul și statul 
le-o poartă pentru a avea viata mai 
îmbelșugată* 1. Aceste cuvinte apar
țin inginerului Vasile BERBECEL, 
președintele cooperativei agricole, 
care ne-a prezentat*  atît rezul
tatele de producție și financia
re obținute în 1981, cît și perspecti
vele ce se deschid sporirii producției 
și veniturilor prin aplicarea pre

litri lapte de la fiecare vacă fu
rajată, 9 kg lină de la fiecare oaie 
tunsă, 230 ouă de la fiecare găi
nă, livrîndu-se suplimentar 1 000 hi 
lapte vacă, 150 tone carne, 7 000 kg 
lină și 300 000 ouă.

Există condiții ca producțiile și 
veniturile să crească și mai mult. 
Din toamnă au fost arate absolut 
toate suprafețele ce vor fi însă- 
mînțate în primăvară cu porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
fertilizate cu îngrășăminte natura
le, în funcție de cartările agrochi- 
mice. Pentru abținerea de produc
ții tot mai mari au fost procurate 
semințe de înalt randament, semin
țe ce au fost verificate de specia

pune efectuarea de studii interdisd- 
plinare detaliate, la scară mare, la 

.nivelul fiecărei unităti de producție 
și parcele cadastrale în parte.

Utilitatea economică a unei astfel 
de evidente este lesne de irnaginat. 
Identificind cu precizie factorii limi
tativi în dezvoltarea vegetației, su
prafețele mecanizabile și categoriile 
de pajiști după calitatea furajelor — 
ea ar asigura. în primul rînd. o mai 
corectă stabilire a măsurilor de ame
liorare a pajiștilor, o mai bună pla

nificare a producției furajere si zoo
tehnice.

— O astfel de evidentă detaliată 
pentru pajiștile fiecărui județ in 
parte ne-ar fi și nouă de mare lo- 
los — apreciază ing. Romulus Mun- 
teanu. din serviciul bază furajeră al 
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Repartițiile de în
grășăminte chimice, de amendamen
te și alte mijloace le-am putea face 
pe baze științifice, diferențiat. în 
funcție de nevoile reale ale solului, 
precis determinate.

Pină în prezent însă, doar pentru 
județul Brașov a fost efectuată o ast
fel de evidentă — la scara 1 : 10 000 
— asupra pajiștilor de care dispune. 
Ea este rezultatul muncii pasionate 
a trei cercetători (conduși de dr. 
ing. Marcela Neacșu), evident un 
pedolog, un botanist și un agronom 
specialist în pajișft, pe parcursul a 
patru ani de inventariere, cartare si 
stabilire a celor mai adecvate tehno
logii, în funcție de caracteristicile 
fiecărei parcele de pajiște.

Cum s-ar putea extinde această lu
crare la nivelul ' tuturor județelor 
tării ?

— Desigur că prin constituirea 
unor echipe interdișciplinare de pe- 

vederilor cuprinse In recentele de
crete ale Consiliului de Stat.

în 1981, cooperatorii din Smirna 
au realizat 6 031 kg grîu la hectar, 
9 005 kg porumb la hectar, 3 400 kg 
floarea-soarelui la hectar, 35 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar. Toate a- 
ceste producții înseamnă adevărate 
recorduri, unitatea livrînd supli
mentar Ia fondul de stat 1 000 tone 
grîu, 1 500 tone porumb și 200 tone 
floarea-soarelui. în condițiile noilor 
reglementări privind contractările si 
achizițiile de produse agricole ve
getale, obținîndu-se in 1982 doar 
aceleași producții ca anul trecut, 
cooperatorii din Smirna vor bene
ficia de primele maxime. Ele vor 
aduce suplimentar cooperatorilor de 
aici următoarele venituri : 

liștii unității. Totuși, cooperatorii 
din Smirna spun : puteam mai 
mult. De unde acest „puteam mai 
mult**  ? Ferma condusă de ingine
ra Stela Bîrnaure a obținut 9 300 
kg porumb boabe la hectar, iar 
ferma condusă de inginerul Matei 
Constantin — 6 700 kg grîu la hec
tar și 3 600 kg floarea-soarelui la 
hectar. Echipa condusă de Ion Mi- 
halcea a realizat 10 000 kg porumb 
boabe la hectar și 48 000 kg sfeclă 
de zahăr.

...Oamenii își cunosc deci și po
sibilitățile și forțele.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Sclnteii*

dologl, ecologi, botanist! si „păsu- 
niști**  — apreciază directorul Institu
tului de cercetare și producție pentru 
cultura pajiștilor Brașov, dr. ing. 
Vasile Cardașol, unul din coautorii 
acestei prime lucrări complete și to
todată al unei metodologii speciale de 
determinare a calității pajiștilor — 
redactată sub forma unor instruc
țiuni precise de lucru (sub îngriji
rea Institutului de pedologie si agro
chimie. cit și a celui de cultura pa
jiștilor Brașov), posibil de folosit in 
întreaga țară. în această acțiune ar 
putea fi antrenate institutele agrono
mice, stațiunile de cercetări agri
cole. întreprinderile județene de îm
bunătățire si exploatare a pajiștilor, 
cît și oficiile județene de studii pe- 
dologice și agrochimice. în ce pri
vește finanțarea, ar fi de reținut că 
o caracterizare complexă a terenuri
lor de pajiști — la scara 1 : 10 000, 
deci cu stabilirea normelor necesare 
de aplicare directă în producție — 
țostă 30 de lei la hectar.

Necesitatea extinderii pe Întregul 
fond pastoral a acestor studii reiese 
cît se poate de clar in contextul ac
tual al măsurilor de mare anvergură 
cuprinse în programul national de 
ameliorare a pajiștilor pe perioada 
actualului cincinal (regenerarea in 
proporție de un milion hectare pe 
an a pajiștilor, prin lucrări de însă- 
mințare, supraînsămîntare si fertili
zare; luarea în planul de cultură șl 
introducerea periodică în asolament 
a circa 2 milioane hectare de finețe 
și pășuni ; crearea unui mare număr 
de loturi semincere specializate care 
să asigure, pînă la sfîrșitul cincina
lului, îmbunătățirea prin însămînțări 
și suprainsămințări a unei suprafețe 
de 3 985 000 hectare de pajiști etc).

Pentru ca fiecare leu investit sau 
efort depus in acest scop să se sol
deze cu un maximum de eficientă 
economică este absolut necesar să se 
acționeze în cunoștință de cauză, 
prin măsuri diferențiate. adecvate 
fiecărei porțiuni de pajiște. Iar 
acestea pot fi stabilite numai prin- 
tr-un „diagnostic**  precis, după cu
noașterea prealabilă a terenurilor 
din toate punctele de vedere.

Ioana DABU
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Patriotismul marelui scriitor
Multă vreme a stăruit 

impresia, alimentată de 
răuvoitori, înguști la min
te și șovini, că I. L. Cara- 
giale nu și-a iubit țara și 
că opera lui n-ar fi altce
va decît defăimarea ei sis
tematică. Așa credea, prin
tre cei dintîi, Dimitrie A. 
Sturdza, care afișa un ri
gorism moral, pentru unii 
impresionant, și ca atare, 
în ședința de la 14 aprilie 
1891, a Academiei Române, 
cu ocazia discutării premi
ilor literare, a rostit un a- 
devărat rechizitoriu, în 
care califica opera lui Ca- 
ragiale ca imorală și anti- 
românească. Alți detractori 
ai operei lui Caragiale, 
dintr-un unghi de vedere 
tot atit de fals, o conside
rau prin tematică prea 
strîns legată de un mo
ment istoric de tranziție și, 
ca atare, destinată pieirii. 
Nici vorbă, pentru aceștia, 
de viabilitatea ei și de po
ziția lui viitoare, în con
știința publică, alături de 
Eminescu și de Creangă, 
printre marii clasici ai li
teraturii noastre.

O asemenea operă, prin 
caracterul ei înalt educativ, 
implicînd progresul moral 
și intelectual al societății 
noastre, cu eradicarea su
perficialității, a verbalis
mului și a Venalității poli- 
ticieniste, poate fi corobo
rată, în principiile ei fun
damentale, cu aceea a lui 
Eminescu, diferențele din
tre cei doi mari prieteni 
fiind numai de ordin tem
peramental. Nici unul din 
ei, totuși, din aceeași pu
doare a sentimentelor in
time, precum și din dez
gust față de declamațiile 
patriotarzilor, n-a afișat 
un, ca să zicem așa, pro
fesionalism al iubirii de 
țară.

Sint însă destul de sem
nificative pentru ilustrarea 
sincerului și adîncului pa
triotism al autorului Scri
sorii pierdute, cîteva din 
momentele vieții și operei 
lui. Astfel, cu ocazia ex
pulzării unor ardeleni, la 
cererea guvernului cezaro- 
crăiesc, la o întrunire stu
dențească, in ziua de 28 
septembrie 1897, Caragiale 
a rostit aceste memorabile 
cuvinte, nu îndeajuns de 
cunoscute : „Românii sub
jugați ne sunt indispensa
bili ca aerul".

Aș aminti de o curioasă 
nuvelă profetică, intitulată 
Poetul Vlahuță („Epoca li
terară", 10 iunie 1896), în 
cursul căreia ațipind, preo
tul ardelean Mantu visea
ză realizarea idealului uni
rii tuturor românilor șl in-

trarea triumfală a capului 
statului în Alba-Iulia, după 
ce „s-a isprăvit în sfîrșit 
cu bine un război uriaș".

în corespondența cu Vla
huță, la o întrebare catas
trofică a poetului, Caragi
ale îi răspundea cu încre
dere optimistă :

„...Să se prăpădească 
neamul românesc ?

Dar intoarcă-se Oltul ?i 
Mureșul de-a-ndaratelea 
cătră obirșia lor in creierii 
munților Ciucului, neamul 
românesc tot el, neam 
românesc va fi, lucrind cu 
minte, așteptind cu răbdare 
vremea cind să dea și el 
culturii și civilizației euro
pene concursul lui specific, 
pe cit va fi fost înzestrat 
pentru asta...", (Morală și

lasuprapusă", iar nu 
popor, ale cărui calități le 
cunoștea, le prețuia și le 
formula astfel :

„Noi românii, de exem
plu, suntem o națiune pli
nă de excelente calități. 
Cei din Ardeal muncesc 
bine ; cei de pe Olt negus
toresc bine, cel de pe Șiret 
și Prut fac politică bine ; 
cei din susul lalomiței, de 
pe la Tîrgoviște, vorbesc 
bine — gură vestită I — cei 
de pe Ialomița de jos că
lăresc minunat : e greu 
să-i ajungi — au și loc larg 
de alergătură. Fiecare re
giune are deosebită aple
care ; și după loc, deose
bite apucături s-au dezvol
tat. In genere, românii 
sunt bravi și sobri, răbdă-

130 de ani de la nașterea 
lui Ion Luca Caragiale 

însemnări de Șerban CIOCULESCU

educație, scris. IX, în 
„Universul", 2 iunie 1909). 
• în anul următor, aceeași 
formulă a ineluctibilității 
acestui ideal național se 
precizează cu ocazia evo
cării vizitei domnitorului 
Unirii la Ploiești, în clasa 
institutorului Basile Dră- 
goșescu, cind acesta a 
scris cu caractere latine 
urarea sa :

„Așa entuziasm n-am 
văzut altul de-atunci și 
cred că numai odată s-ar 
mai putea vedea ; dar acea 
odată, sunt prea bătrin.ca 
s-o mai pot apuca... 
pare destul de rău de 
dar nu atit de rău cit 
n-aș crede că alții, 
tirziu ori mai curind, tot o 
vor apuca ; fiindcă, desigur, 
cine gîndește că are să 
scape de asta, se amăgește ; 
căci de asta n-are să scape, 
decit poate atunci cind 
Oltul și Mureșul or să por
nească a curge de-a-ndara- 
tele dela vale la deal către 
munții Ciucului, de unde 
izvorăsc din același sin 
aclîhc — și nici atunci !“. 
(Peste 50 de ani, în „Uni
versul", 15 februarie 1910).

Atit Pompiliu Eliade, cit 
și Constantin Bacalbașa, la 
interval de 35 de ani, îi re
proșau lui Caragiale că 
spunea adesea, fie că țara 
e proastă, fie întreba :

— Țară e asta, mă ?„.
Nici unul din ei nu a în

țeles însă că vorba se re
ferea la țara oficială, 
conducerea ei. la ceea ce 
Eminescu numise „pătura

Îmi 
asta, 
dacă 
mai

la

CĂMINELE CULTURALE ÎN FAȚA UNOR FERTILE OPȚIUNI

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Coana Chirița — 15;. O scrisoare pier
dută — 20; (sala Atelier) : Cartea lui 
lovită — 10.
• Opera Română : Tosca — 19.
a Teatrul de operetă : Victoria șl-al 
ei husar — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 15; Mormintul călărețului 
avar — 19,30; (sala G-rădina Icoanei) : 
Poezia muzicii tinere — 15; 19,30.
a Teatrul Mic : Niște țărani — 19,30.
> Teatrul Foarte Mic ; Stop pe auto
stradă — 20.
a Teatrul de comedie (tn sala Tea
trului „Ion Vasilescu“) : Concurs de 
frumusețe — 19,30.
a Teatrul „Nottara44 (sala Magheru): 
Idioata — 16; 19,30; (sala Studio) : 
Cinci romane de amor — 15,30; 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Opinia publică — 15; Pericle — 19,30. 
a Teatrul evreiesc de stat : Spectacol 
de folclor evreiesc — 18,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy) : Vorba lui Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Idoluj femeilor 
— 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română44 : 
După datina străbună — 19.
a Teatrul „Ion Creangă44 : Inșir-te 
mărgărite —■ 17.
a Teatrul „Țăndărică44 : Bu-Ali — 17. 
a Circul București : Fantastic circ — 
16; 19,30.
• C.C.E.S. (la Palatul sporturilor și 
culturii) : „Melodii ’8144 — concurs de 
muzică ușoară românească. Gala 
laureaților — 18.
a Studioul de teatru al I.A.T.C. ; 
Intre etaje — 15,30; Iertarea — 19,30,

i n a

9;

15,30; 
17,30;

— 15; 
17,30;

• Destine romantice : SCALA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,
• Saltimbancii : CENTRAL —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15. LIRA — 
15,30: 17,45; 20.
• Non stop : COTROCENI — 
17,30; 19,30, COSMOS — 15.30;
19 30
• Maria Mirabela : MUNCA 
17,15; 19,30, FLACĂRA — 15,30; 
19,30.
• Oglinda spartă : ȘAUA MICA A 
PALATULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20.
• Ultima cursă ; TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Despărțirea : BUCUREȘTI — 9; 
12,15; 16; 19,15, MODERN — 9; 12; 16; 
19, FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
• Bronco Billy : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30, FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un prieten pierdut : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
• Capitolul al doilea : STUDIO — 10; 
12,15; 14,30; 17; 19,30.
• Astrid, dragostea mea : DRUMUL 
SARTI — 15,30; 17.45; 20.
• Pietonii aerului : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30, POPULAR — 15; 
17,15; 19,30.
• Mașina zburătoare ; PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Moscova nu crede tn lacrimi : 
VIITORUL — 9: 12,30; 16; 19.
• Ultima vînătoare : PROGRESUL — 
15,30; 17,30; 19.30.
a Program de desene animate — 
9.15; 11; 12,45; 14,15; 15.45, Nici măcar 
n-ați visat — 17,30; 19,30 ; DOINA.
• Principiul dominoului : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Provinciala : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Pe aripile vîntulul : LUCEAFĂ
RUL — 9; 13.30; 18.
a Trecătoarea : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20. '
• Lupii mărilor t VICTORIA — 9 ;
11,30; 14; 17; 19,30._ 
a Vulcanul 
13.30; 15.45;
11,15; 13,30; .

' — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Hangar 18: VOLGA — 9; 11,15 
13,30; 15.45; 18; 20.15, ARTA — 9 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

: FEROVIAR — 9; 11,15; 
18; 20,15, AURORA — 9; 
15.45; 18; 20, CULTURAL

tori și cuminți; pricep 
ușor; sunt spirituali și 
vorbesc o limbă colorată Și 
elegantă".

Felul cum caracterizează 
pozitiv calitățile poporului 
nostru, fie după regiuni, 
fie în specificul său națio- 

încâ 
lui 

după 
anti- 

cu desăvîr- 
și pătimașă. 
despre Ca
de fiul său 
în „Ideea

nai, ne dovedește 
o dată că aserțiunea 
Dimitrie, A. Sturdza, 
care opera lui ar fi 
națională, era 
șire eronată 

în Amintiri 
ragiale, scrise 
mezin, Luca, 
Europeană" de la 4—11 ia-, 
nuarie 1920, este de reținut 
reacția sa morală cu oca
zia răscoalelor țărănești : 

„Una din amintirile pu
ternice, pe cari le păstrez 
despre părintele meu, e 
aceea cind i-am adus In- 
tiiul jurnal nemțesc care 
amintea revolta țăranilor 
din 1907. In omul acela, 
care persiflase veșnic avin- 
turile patriotice, o groazni
că suferință morală a în
ceput să clocotească. A stat 
zile întregi nemișcat, 
capul 
Cind ii 
din vis 
bărilor 
urmă ______ __  __
înăbușită de revoltă. Striga 
că bine le face ciocoilor. 
Voia să plece să vază ce se 
intimplă in țara lui, si dez
nădejdea iarăși il paraliza, 
intr-o noapte, febril si iri
tat, a scris brofura „1907 
din primăvară pină in 
toamnă“, a trimes la „Die

. . cu
sprijinit in miini. 
vorbeai se trezea ca 
și răspundea între
cu glas obosit. Pe 
deznădejdea era

Zeit" din Viena prima 
parte tradusă de Mite 
Kremnitz, iar manuscriptul 
românesc l-a închis intr-un 
sertar".

Ulterior, a acceptat unele 
soluții progresiste, sugera
te de socialistul Cristache 
Racovski și, la mirarea lui 
Luca, i-a răspuns : „Bine 
— nu înțelegi tu că mi-a 
făcut critica ideilor poli
tice, nu a stilului... Acolo 
era dinsul mai tare".

Din unica scrisoare păs
trată a lui Caragiale către 
celălalt fiu al său, Mateiu, 
din același an, se desprind 
aceste rînduri revelatoare : 
„împrejurările prin cari a 
trecut și trece țara noastră 
și care-mi întristează atît 
de adine bătrinețile mele, 
să-ți fie indemn la dra
gostea pentru patrie. Dum
nezeu să-ți facă ție parte 
de vremuri mai bune la 
bătrinețe. Noi am început 
cu veselie și sfirșim cu 
mihnire. Să vă dea vouă, 
tinerilor, Domnul să nu mai 
vedeți nici un rău abătin- 
du-se pe biata noastră 
țară".

Este o mărturie zgudui
toare și o dovadă mai mult, 
dacă mai era nevoie, de 
adincul patriotism al lui 
Caragiale, asupra căruia 
evenimentele tragice din 
1907 au avut un ecou mo
ral mai puternic decît ar fi 
putut crede cei mai apro- 
piați prieteni și prețuitori 
ai săi.

Un ultim cuvînt al ma
gistralului artist care a 
fost Caragiale ! Răspunzîn- 
du-i lui Teodor Râdulescu, 
director al Casei de Depu
neri din București, la feli
citarea cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 60 de ani, marele 
scriitor-filolog exclama :

„Trăiască frumoasa și 
cumințea limbă română! 
Fie in veci păstrată cu 
sfințenie această scumpă 
Carte-de-boierie a unui 
neam călit la focul atitor 
încercări de pierzare !“.

Nu se putea o mai fe
ricită și călduroasă carac
terizare a limbii noastre, 
ale cărei secrete Caragiale 
le pătrunsese ca și Emi- 
nesduțși Creangă, spre a o 
impune printre cele mai 
bogate și de viitor idio
muri ale lumii (vezi opini
ile unui Alwin Kun și Va
lentin Kiparski — primul 
considerînd-o limba virtual 
universală în relații econo
mice, iar al doilea cea mai 
interesantă din toate).

Cu opera lui Caragiale, 
literatura noastră se poate 
mîndri că, adine națională, 
ea ne situează totodată în 
universalitate.

Noutatea a căpătat distincție 
încă din genericul afișelor ce 
au fost difuzate în toate comunele 
botoșănene : „Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă (in 
colaborare cu numeroase alte insti
tuții educaționale) organizează, intre 
20 ianuarie —» 20 februarie a.c. 
«luna convorbirilor agricole — Agro 
’82»“. Așadar, o posibilă nedumeri
re : intră în atribuțiile instituției 
respective (și ale altora, pe care le 
vom nominaliza mai jos) organiza
rea unor acțiuni cu un asemenea 
conținut? Organizatorii dau un răs
puns afirmativ, chiar sub genericul 
amintit (generic, ce-i drept, nu în- 
tr-atit de cuprinzător pe cîț s-a 
dorit, decît o impunea, dealtfel, 
conținutul real al manifestărilor). 
Iar „stratagema" aleasă pare a fi 
dintre cele mai fericite, avindu-și 
suportul într-un adevăr recunoscut: 
că un spectacol artistic — de mu
zică populară, ușoară, de cinema, 
teatru, brigadă artistică etc. — po
larizează atenția și antrenează par
ticiparea publicului celui mai larg 
în mult mai mare măsură decît o 
dezbatere științifică, profesională. 
Prin urmare. îmbinarea bine dozată 
a celor două genuri de manifes
tări (practicată nu fără succes în 
deceniile anterioare, dar trecută pe 
nedrept la „arhivă") poate asigura 
condițiile necesare înfăptuirii am
belor obiective. în acest scop, or
ganizatorii au implicat cele mai va
loroase forte artistice ale județului 
— actori ai Teatrului „Mihai Emi
nescu", Filarmonica. — cu concerte 
„simfonic-populare" — formații fol
clorice ca „Rapsozii Botoșanilor". 
„Datina" etc., ori corale — cum 
sînt cele din Flămînzi. Botoșani 
Dorohoi — brigăzi artistice, îndrăgiți 
interpreți vocali sau instrumentiști. 
De asemenea, prin întreprinderea 
cinematografică locală, s-a asigurat 
prezentarea unor filme artistice in
spirate din viața trecută sau pre
zentă a satului („Răscoala", „Co
moara din Vadul Vechi" ș.a.), ca și 
a unor pelicule documentare („Cul
tura porumbului în condiții de me
canizare totală", „Legumicultura în 
România socialistă" etc.). Centrul 
de librării și biblioteca județeană 
s-au „înscris" cu lansări de noi 
cărți de specialitate („Densitatea

optimă a plantelor agricole" de Gh. 
Șipoș, „Modernizarea tehnologiilor 
la cultura cartofului" de Eronim 
Socol etc.); aceleași instituții orga- 
nizînd și vernisind. in mai multe 
„exemplare", o expoziție de carte 
intitulată „Drumul agriculturii noas
tre socialiste — 1962—1982". sau ini
țiind numeroase concursuri gen 
„Cine știe cîștigă". dotate cu pre
mii. Adăugind un șir lung de șeză

de taraful școlii populare de artă. 
La al doilea cămin cultural, dr. ing. 
Alexandru Nicolau, de la Stațiunea 
de cercetări agrioole Secueni- 
Neamț, a expus ultimele noutăți in 
cultura sfeclei de zahăr, a răspuns 
numeroaselor întrebări ce i s-au a- 
dresat, ascultînd apoi, împreună cu 
sătenii, taraful E.G.C.L. Botoșani, 
recent laureat ai Festivalului na
țional „Cintarea României". La am-

De la spectacole artistice
la arta de a spori 
recoltele ogoarelor

O fructuoasă experiență în județul Botoșani: 
o lună de activități cultural-știlnțifice pentru 

oamenii muncii de la sate

torl literare — avînd ca învitatl 
scriitori prestigioși din București, 
Iași și Cluj-Napoca — acestea ar fi 
în mare suportul artistic al „Lunii", 
valoros prin el însuși si, tocmai de 
aceea, așa cum s-a dovedit, atrac
tiv, mobilizator pentru cit mai nu
meroși săteni. Cum s-a realizat însă 
subînscrierea acestuia obiectivului 
principal avut în vedere de orga
nizatori? Mai lntîi. spre ilustrare, 
redăm 1 programul desfășurat în a- 
ceeași zi în două cămine culturale 
din comunele Vorona si. respectiv, 
Vf. Cimpului. La primul, după con
sultația tehnică „Mecanizarea lu
crărilor în cultura cartofului", sus
ținută de dr. ing. Aurel Lavric. de 
la Stațiunea de cercetări agricole 
Suceava (la care au participat 
toți mecanizatorii comunei și nu 
numai ei), a urmat un atrac
tiv moment folcloric prezentat

bele manifestări, nici un semn de 
plictiseală, de „lungimi" obositoa
re. Dimpotrivă, o participare acti
vă la dezbateri, aplauze pentru 
specialistul invitat, pentru artiștii 
amatori oaspeți. Și, astfel, aproa
pe seară de seară, la fiecare din
tre căminele culturale comunale ale 
județului...

Dincolo de aspectele evidențiate, 
„Luna convorbirilor" la care ne re
ferim se distinge, sub raportul pro
gramării și al conținutului manifes
tărilor, și prin alte cîteva atribu
te. In primul rînd s-a avut în ve
dere o cit mai diversificată gamă 
a modalităților de prezentare a 
noutăților tehnico-științifice in fie
care comună (simpozioane, dezba
teri, consultații tehnice, mese ro
tunde, acțiuni de microgrup etc.) 
astfel incit, de la o zi la alta, parti- 
cipanților să li se ofere, și sub a-

cest aspect, acel „altceva" ce poa
te menține starea de interes, de 
curiozitate. Apoi, demn de subli
niat este faptul că atenția a fost 
concentrată asupra sectoarelor cu 
cea mai mare pondere în agricul
tura localităților, a județului, in 
general. Astfel, în comunele Tudo- 
ra, Vorona, Corni, Bucecea, Vf. 
Cimpului, Mihâileni și Dersca — 
reprezentînd „bazinul" recoltelor de 
cartofi și de sfeclă de zahăr al ju
dețului — marea majoritate a ac
țiunilor tehnico-științifice au avut 
în vedere posibilitățile de sporire 
a producțiilor la aceste culturi. în 
altele — Stăuceni, Răchiți, Că
lărași, Ștefănești etc. — au fost a- 
bordate cu precădere noutățile din 
legumicultura, iar la Vlădeni, Un- 
țeni, Nicșeni, Ungureni, Vorniceni 
ș.a. cele din domeniul cultivării po
rumbului. Pentru ca acțiunile să 
beneficieze de o cit mai autoriza
tă competență, s-a solicitat — și 
s-a primit — sprijinul a aproape 
60 de specialiști din 8 institute ori 
stațiuni de cercetări agricole sau 
zootehnice din țară, incepînd cu 
cele din Fundulea și Brașov, pină 
la unitatea locală, din Popăuții Bo
toșanilor. Toate acestea, pe lingă 
utilizarea „intensivă" a tuturor ca
drelor de specialitate locale.

Organizat într-o perioadă de in
tensă pregătire politică și profesio
nală a oamenilor muncii de la sate, 
ciclul de manifestări „Agro ’82“ — 
în cadrul cărora un loc deosebit 
revine popularizării legilor si decre
telor recent adoptate privind activi
tatea în agricultură și perfecționarea 
ei, prezentării ample a ideilor și 
orientărilor cuprinse in cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1981, la consfătuirea recentă 
de lucru — completează substan
țial cursurile învățămîntului agro
zootehnic de masă, ce se des
fășoară în aceste zile, concre- 
tizînd și aprofundînd însemnate căi 
de acțiune ale noii revoluții agra
re. Și propunind, în același timp, 
o posibilă și eficientă modalitate 
de integrare a instituțiilor cultu
ral-educative în înfăptuirea impe
rativului amintit.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii

Adunările și conferințele de
(Urmare din pag. I)

dări de seamă și alegeri

...Programare, tehnicâ de codificare, controlul proceselor economice — iată, 
astăzi, cîteva dintre expresiile cele mai uzuale intrate in limbajul curent 
al studenților Facultății de planificare și cibernetică economică, în activita

tea lor de pregătire (și de producție) la calculatoarele electronice

CRONICA TEATRALĂ
Un scatiu scenic cit se 

poate de simplu : podeaua 
sălii Atelier, dominată din 
trei nărti si de sus de pri
virea spectatorului : în 
fundal — un gard de lemn 
suaerin'd metereze... Trage
dia Ifigeniei repovestită de 
Mircea Eliade si pusă azi 
In scenă de regizorul Ion 
Cojar (scenografia : Mihai 
Tofan) începe... Cu mijloa
cele recuzitei moderne, 
prin cîteva efecte de lu
mină. ne un fond de neli
niștitoare obscuritate, in 
sonoritățile rafinate imagi
nate de compozitorul Aurel 
Stroe. ni se comunică 
atmosfera dorită de M/ E- 
liade : nu atit starea vre
mii — tumultul ..mării 
inospitaliere" si viielia ce 
nu mai încetează (tinîn- 
du-i de trei luni oe loc. 
în Aulida. ne grecii por
niți sore Troia si spre bo
gatele cetăti ale Asiei), cit 
starea sufletelor : apăsare, 
nemulțumire, disperare. In 
scenă apar ostași cu hai
ne ponosite — pionii unei 
armate ce amenință cu di- 
6Olutia sau revolta. Cele 
dintîi replici ale decupaju
lui realizat de Ion Cojar arată — dincolo de aspec
tele mai nuanțate ale idea
lului — că răzbunarea le
gată de răpirea preafru- 

, moașei Elena este un pre
text ce ascunde setea de 
înavuțire a unor condu
cători setoșl de averi și 
putere, singurul mobil a- 
devărat al expediției. A- 
celași dialog ne dezvălu
ie pericolul care o ame
nință pe Ifigenia, fiica 
regelui Agamemnon : che
mată din Micene sub pre
textul căsătoriei cu Achile, 
ea este destinată sacrifi
ciului cerut de zeița Arte
mis. Interpretii mesajului 
zeesc. dacă nu chiar auto
rii acestuia sînt însă oame
nii. conducătorii, clasa do
minantă. în spectacol îi ză
rim. insuficient de bine 
mascati de calugă sau de 
coif — chiar oe Ulise si 
Menelaus barind drumul

solului menit să oprească 
venirea Ifigeniei. si popu- 
larizînd printre soldați — 
ca ne unica si singura cale 
a ieșirii din imoas — sa
crificarea prințesei. Ideea 
că asa-numita ..voință a 
zeilor" exprimă de fapt de
cizia si manevrele unor oameni (desacralizare și is- 
toricizare a mitosului și 
tragediei cu «care ne-am 
întîlnit si In alte montări 
ale anticilor, făcute de oe 
pozițiile concepției mate- 
rialist-dialectice), ca și cea 
a manipulării indivizilor de 
către mediatorii înțelepciu
nii divine, este în conti
nuare subliniată în sce
nele cu Agamemnon.

în ciuda protestelor dis
perate ale Clitemnestrei. 
nefericita mamă a Ifigeniei. 
cu toată noblețea eroică cu 
care Achile încearcă să-și 
anere virtuala logodnică, 
solidar crezului „nereat 
mundus. fiat lux", tînăra 
prințesă va trebui să piară.

Cu multe elemente epice, 
psihologice, de acțiune si 
intrigă inspirate de mit si 
chiar de țesătura mai fină 
a tragediilor scrise de Eu- 
rioide si Racine. ..Ifigenia" 
de Mircea Eliade este to
tuși o scriere de un tragism mai pur și autentic toto
dată, o adevărată replică 
variantă românească a mi
tului antic. Ca să înțele
gem mai bine să ne a- 
mintim că eroina lui Ra
cine, în cele din urmă 
acceptă arderea oe rug („a- 
servită unor legi ne care 
a trebuit să le resoect". 
spune ea) si că piesa fran
ceză se termină cu o mi
raculoasă salvare.

în ..Ifigenia" lui Eliade 
un obicei barbar este con
vertit într-un act de dă
ruire spirituală : mitul 
jertfirii este înlocuit cu cel 
al sacrificiului asumat. 
Astfel absurdului i se im
pune un sens : un destin 
crud este „negat", cristali
zat într-o semnificație u- 
mană afirmativă, optimis
tă : crimei, „terorii istoriei" 
îi sînt opuse superioritatea

radicale în această ramură de bază a 
economiei naționale, punindu-se ac
centul pe felul organizat și discipli
nat în care se va acționa pentru 
mobilizarea mal activă a comuniști
lor. a tuturor locuitorilor satului în 
vederea realizării planului de pro
ducție vegetală și ânimalieră, a în
făptuirii programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare. Pretutin
deni se va face o analiză temeinică 
a preocupărilor pentru punerea în 
valoare a rezervelor de creștere a 
productivității muncii, reducerea sub
stanțială a consumului de materii 
prime, materiale, combustibil și ener
gie, combaterea risipei si lipsei de 
grijă față de avutul obștesc, folo
sirea judicioasă a mașinilor șl utila
jelor, întărirea ordinii și răspunderii 
la fiecare loc de muncă.

în vederea creării unui cadru de dis
cuții fertile, constructive și eficiente, 
pretutindeni, dările de seamă trebuie 
să fie astfel întocmite încît să oglin
dească sintetic preocupările organe
lor și organizațiilor de partid, să 
scoată în evidență experiența pozi
tivă a acestora, dar și să examineze 
cu exigență și răspundere, intr-un 
puternic spirit critic și autocritic, ră- 
mînerile în urmă, neajunsurile, difi
cultățile, rezervele insuficient folosi
te. Deoarece, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, nu
mai poziția fermă, critică și autocri
tică, hotărîrea de a trece • la măsuri 
pentru lichidarea lipsurilor și îmbu
nătățirea activității constituie garan
ția că neajunsurile vor fi înlăturate, 
că în 1982 se vor asigura mai buna 
conducere și organizare a întregii ac
tivități.

Se cunoaște, lipsurile șl neajunsu-

rile din activitatea unor unități lși 
au originea fie în apariția unor cauze 
obiective, fie în nepriceperea și lipsa 
de experiență a unora, fie în super
ficialitatea, delăsarea, comoditatea și 
imobilismul altora. Așa cum au dove
dit-o numeroase colective de pe în
tregul cuprins al tării, care și-au 
evaluat critic posibilitățile, ele au 
reușit să îngrădească sau chiar să în
lăture complet efectul cauzelor obiec
tive prin autoutilări, prin înlocujrea 
unor materii prime și materiale de
ficitare, prin elaborarea unor tehno
logii proprii de fabricație. Avînd de 
învins greutățile inerente începutu
lui, fiind confruntate cu cerința de a 
învăța din propriile greșeli și din buna 
experiență a altora, colectivele mul
tor unități noi au izbutit într-un timp 
scurt să se alinieze prin rezultate și 
eficientă celor experimentate și cu 
vechi tradiții. Tocmai de aceea, or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria de a stabili căile și modali
tățile cele mai eficiente de a pune in 
valoare cea mal prețioasă materie 
primă, creativitatea, inteligența, ima
ginația, disponibilitățile profesionale 
și afective, talentul muncitorilor, ță
ranilor, inginerilor, cercetătorilor, oa
menilor de cultură și artă. în același 
timp, superficialității, delăsării, co
modității. imobilismului să li se dea 
riposta cuvenită, ele neavînd ce căuta 
în profilul moral al unui comunist.

Un loc important în dările de sea
mă și în intervențiile comuniștilor 
trebuie să-1 ocupe analizarea activi
tății membrilor de partid cu funcții 
de răspundere. Să fie combătute cu 
vigoare și pe nume acele cadre de 
conducere care își limitează atribu
țiile lor în „a pasa" altora sarcinile 
ce le revin, fără a pune ei înșiși 
umărul la învingerea dificultăților.

fără a coborî în mijlocul colectivelor 
de muncă, dind întîietate practicilor 
birocratice, hîrtiilor, în spatele cărora 
adesea stă ascunsă incompetența.

Concepută de partid ca o puternică 
pirghie de conștientizare și mobili
zare a oamenilor muncii ia înfăp
tuirea sarcinilor construcției socialis
te, în fiecare sector de activitate, ac
tivitatea politico-educativă reprezintă 
o componentă de bază in preocupă
rile organelor și organizațiilor de 
partid. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului sublinia că ..este 
necesar să se acorde atenția cores
punzătoare activității politico-educa
tive. ridicării conștiinței nolitice a 
fiecărui om al muncii, finind seama 
că pe măsură ce fiecare Înțelege tot 
mai bine rolul ce ii revine in cadrul 
colectivelor de muncă, in societate, 
cu cit participă mai activ și respon
sabil la soluționarea problemelor, cu 
atit rezultatele vor fi mai bune in 
toate domeniile". Iată de ce se im
pune ca în toate dările de seamă să 
se examineze exigent felul în care 
a-a acționat pentru ridicarea lâ o ca
litate superioară a întregii activități 
ideologice și politico-educative de 
formare și educare revoluționară a 
oamenilor muncii. Aceasta este cu 
atît mai necesar cu cit pe alocuri 
este evident un decalaj între nivelul 
forțelor de producție și cel al conști
inței. că munca politică pentru for
marea conștiinței socialiste înaintate 
a membrilor societății nu se desfă
șoară întotdeauna la nivelul exigen
țelor actuale, nu asigură legătura 
strînsă cu realitatea concretă, cu 
problemele care-i preocupă pe oa
menii muncii.

Prin structura sa organizatorică, 
prin normele și principiile care stau 
la baza activității sale, prin telurile

Noblețea ascrtnării sacrificiului
și victoria morală a asumă
rii morții. Și dacă Achile 
era predestinat nemuririi, 
fiind semizeu, Ifigenia, 
fragilă „trestie gînditoare" 
și-o dobindește prin voința 
de a da sfirșitului ei un 
nobil, elevat sens moral. 
Disțingem în „Ifigenia" lui 
Eliade ideea nemuririi do-

ale Iul Eliade) șl cu ima
gistica. atît de familiară 
nouă, a capodoperelor e- 
minesciene. Agamemnon. 
imDlorînd dezlănțuirea na- 

din 
de 
de 
u- 

ale

și totodată litera- 
și, -în sens mai 

spiritualității româ- 
— apar mai puțin

turii pentru a ODrl 
drum corabia chemată 
la Mlcene. amintește 
Meșterul Manole. ca sl 
nele din replicile finale

ia" de Mircea ELIADE
pe scena Teatrului Național

bîndite Drin generoasă dă
ruire pentru 
multi, pentru 
lui" (ambele 
unei judecăți 
identificate ___ ___
idealuri). Astfel. ..Ifigenia" 
lui Eliade este o tragedie 
din cele mai autentice si 
înălțătoare.

Se cuvine remarcat în 
mod deosebit, de asemenea, 
specificul românesc al u- 
nor motive : interesanta re
considerare, îmbogățire a 
mitului Ifigeniei cu valen
țele filozofice, cu viziunea 
românească din baladele 
..Mioriței" si ..Meșterului 
Manole" (care, să nu ui
tăm. au fost obiectul unor 
6tudil si meditații speciale

binele celor 
..visul tată- 
— nesupuse 
supreme, ci 

unor mari

eroinei ce afirmă mlndria 
unei iertfe conștiente, 
probînd superioritatea o- 
mulul. a unei iertfe gene
ratoare de certitudini spiri
tuale. resurse creatoare. Nu 
o dată Ifigenia îsi vede 
sortitul ca oe un erou e- 
minescian. ..ca oe un În
ger al morții", „palid", „cu 
buze însîngerate". ..Ochii 
mirelui meu ard ca două 
văoăi nestinse, fruntea e 
luminată de un luceafăr" 
— afirmă Ifigenia. Moartea 
îi aoare astfel eroinei ca o 
„nuntă mioritică" de struc- . 
tură cosmică.

Aceste elemente de ori
ginalitate a gîndirii și ar
tei eliadești, această di
mensiune specifică Iul E-

Iiade 
turii 
larg, 
nesti 
pregnant într-un spectacol
în genere valoros, dar tră- 
dînd. partial, o anume ne
încredere în modernitatea 
si atractivitatea tragediei 
si. ca atare. încercînd o 
modificare a soecificiilui ei 
în direcția unei drame cu 
eroi mai aoropiati de co
tidian. mai familiari, mai 
puțin sublimi, marcatl de 
un anume grotesc. După 
opinia noastră, convenția 
estetică a tragediei de 
factură clasică, aseme
nea celei a dramei ro
mantice — sînt cel puțin la 
fel de generoase în idei si 
trăiri actuale ca si drama 
realistă. Si citirea lor mai 
„terestră" se dovedește, 
doar oină la un punct, mai generoasă.

Principala sarcină (re
plici, gesturi, atitudini, fi
lozofie), indiferent de con
cepția regizorală, stă în 
„Ifigenia" pe umerii in
terpretei rolului titular. 
Acest rol. Încredințat acum 
patru decenii, la premi
era absolută, Aurei Bu- 
zescu este o povară greu 
de ridicat chiar și de o 
actriță cu dotare excep
țională și cu o anume expe
riență. Există în evoluția 
scenică a interpretei. Tania 

, Filip, studentă la I.A.T.C.. 
momente bune, de firesc, 
simplitate, de dăruire si 
poezie adevărată — îndeo
sebi în a doua iumătate a spectacolului. Din păcate, 
destule scene însă sînt . 
jucate stîngaci, Iar replici
le par rostite „cu o străină 
gură".

Spectacolul 
— în genere 
dernitatea și 
scenelor de 
impune mai 
două creații scenice, de o 
valoare deosebită. Primul 
confirmă capacitatea lui 
Adrian Pintea de a întru
chipa eroi emotionanti nu 
nrin carură. or numai prin 
frumusețea morală, ci si

■e remarcă 
— prin mo- 

dlnamismul 
masă. El se 

ales prin

prin intensitatea, flacăra 
trăirii si afirmării etosului, 
a credinței în dreptate, a- 
devăr. omenie. întruchipa
re a idealului cavaleresc — 
actorul exprimă concludent 
o dimensiune mai moder
nă a personalului, dubiul 
acestui Achile cu privire la 
voința zeilor, dubiu îm
pins Dină in pragul revol
tei împotriva celor care le 
traduc voința.

Cea mai importantă rea
lizare mi se oare aceea a 
lui Mircea Albulescu în ro
lul marelui strateg. Un A- 
gamemnon — simbolul 
idealului eroic militar si 
totodată o marionetă nepu
tincioasă in miinile profi
torilor expansiunii, un per
sonal ce joacă un rol nu
bile nurtînd o mască dar. 
totodată, atunci cind masca 
nu se mai poate menține 
be chip —. un om ce tră
iește o dramă si ororăbu-- 
sire ne măsura forței si 
măreției sale. Mircea Albu
lescu îsi comnune rolul re- 
fuzind tioarele consacrate 
ale gestului patetic, dar 
mentinînd măreția eroului, 
contrapunct!nd — cu știin
ță si artă — atitudinea 
sublimă cu ironia discretă ori, spre final, grotescul 
anăsat. Remarcabile sint 
cu deosebire în interpre
tarea lui Mircea Albulescu : 
felul în care ioacă revela
țiile. șocurile si apoi ipos
tazierile liniștii reflexive si 
ale resemnării.

Incontestabil, spectaco
lul Naționalului bucu- 
restean are meritul de a 
atrage atentia asupra uneia 
din cele mai interesante 
tratări moderne ale legen
dei Ifigeniei ; o operă care, 
refuzînd moda demitizării. 
a actualizărilor fortate. a 
relativizării absolutului, a 
înlocuirii tragicului prin 
grotesc si căutînd nuncte 
de spriiin în spiritualitatea 
autohtonă arhaică îsi pro
pune să vorbească despre 
frumusețea si forța omu
lui

Natalia STANCU

umaniste, partidul nostru este o or
ganizație politică cu un profund ca
racter democratic. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu arată cu 
claritate că „democrația de partid 
este o cerință a bunei funcționări a 
partidului, a întăririi forței și capa
cității de luptă a partidului, a unității 
sale, dar constituie totodată și o par
te componentă a democrației socialis
te, muncitorești in România". Este, 
deci, logic ca dările de seamă și dez
baterile să abordeze cu exigență mo
dul în care au fost aplicate princi
piile muncii și conducerii colective, 
ale autoconducerii și autogestiunii, 
cum se acționează pentru adincire*  
și dezvoltarea democrației muncito
rești, în ce măsură organele și orga
nizațiile de partid îndrumă și spri
jină consiliile oamenilor muncit or
ganizațiile de masă și obștești, cum 
își îndeplinesc sarcinile încredințate 
comuniștii trimiși să lucreze în or
ganismele sociale și ale organizațiilor 
obștești, combătindu-se tendințele de 
formalism și superficialitate care sa 
mai manifestă încă în acest domeniu.

Apropiatele adunări și conferințe 
pentru dări de seamă și alegeri tre
buie să dezbată în spirit critic și 
autocritic munca desfășurată de la 
alegerile precedente pină în prezent, 
măsurile întreprinse pentru buna 
planificare a muncii — a organizării 
practice a aplicării, precum si contro
lul îndeplinirii hotărîrilor conducerii 
de partid și de stat, cit și a proprii
lor hotărîri — dezvoltarea democra
ției interne, aplicarea neabătută 
principiului muncii colective st întă
rirea spiritului partinic, revoluționar, 
creșterea răspunderii comuniștilor în 
indenlinirea sarcinilor. Este necesar 
ca în apropiatele adunări si confe
rințe pentru dări de seamă si ale
geri să fie analizat temeinic, iar în 
hotărîrile ce se vor adopta să fia 
cuprinse clar si precis, cu responsa
bilități concrete si termene ferme de 
îndeplinire, măsurile ce. se cer luata 
pentru creșterea capacității de orga
nizare si mobilizare a fiecărei orga
nizații de partid, atragerea la rezol
varea problemelor organizației a fie
cărui comunist. întărirea calitativă i 
organizațiilor de bază ale partidului, 
respectarea cu strictete a disciplinei 
de partid s.a.. măsuri care să deter
mine creșterea rolului politic con
ducător al fiecărei organizații da 
partid in mijlocul colectivului de oa
meni ai muncii în care acționează.

Actualele adunări și conferințe de 
partid sint, totodată, chemate să 
aleagă noile organe de partid. Unul 
din criteriile de bază care trebuie 
să genereze aceste . opțiuni îl repre
zintă abnegația, tenacitatea, pasiunea 
revoluționară cu care cei ce urmează 
să fie aleși in organele de partid do
vedesc prin fapte, prin munca lor de 
zi cu zi, că sint atașați cauzei parti
dului, punindu-și Întreaga capacitate 
de muncă și creație in sluj bai înfăp
tuirii mărețului Program de înflo
rire și propășire a României.

Asigurînd o componență echilibrată 
a birourilor și comitetelor de partid 
— în rindul cărora experiența și ma
turitatea comuniștilor cu stagiu în
delungat să se împletească armonios 
cu elanul și entuziasmul tinerilor 
membri de partid — adunările gene
rale și conferințele trebuie să se în
grijească ca în noile organe de con
ducere să fie alese un mai mare 
număr de femei, ceea ce va asigura 
valorificarea la un nivel superior a 
potențialului creator de care ele dis
pun.

Activiștii, cadrele de partid pot șl 
trebuie să aducă o contribuție deose
bită la analiza în spirit partinic a 
stărilor de lucruri existente, la pu
nerea în valoare a experienței bune 
și dezvăluirea neajunsurilor și defi
ciențelor, la elaborarea unor dări de 
seamă analitice și exigente, care să 
reliefeze cu claritate direcțiile prin
cipale spre care să fie concentrate 
unitar toate forțele. întreaga activi
tate organizatorică, ideologică și poli
tico-educativă, încît să se asigure 
înfăptuirea exemplară a tuturor 
obiectivelor, precum și întocmirea 
proiectelor de hotărîri. care să cu
prindă. precis și concis, sarcini și 
răspunderi concrete, eșalonate pe 
etape de realizare.

Pentru toți cei care fac parte din 
puternicul, marele detașament al co
muniștilor, adunările și conferințele 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru dări de seamă și alegeri vor 
semnifica încă o dovadă elocventă a 
unității indestructibile și coeziunii de 
granit a partidului în jurul Comite
tului Central, al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului.
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TELEGRAME DE FELICITARE
ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face plăcere 
să vă adresez, în numele țării mele și al meu personal, cele mai sincere 
felicitări și ceie mai bune urări dumneavoastră și poporului prieten al Româ
niei, dorindu-vă multă sănătate și prosperitate, iar relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite intre țările noastre, dezvoltare continuă și înflorire.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit 
călduroase urări de sănătate și de succese în distinsa dumneavoastră 
activitate.

ENRICO BERLINGUER
________________________________________________________

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘEȘCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere doresc să vă adresez, Excelență, 
cele mai bune urări de sănătate și viață lungă pentru a servi în continuare 
poporul român.

HARSHA ABEYWARDENA
Secretar general al Partidului 
Național Unit din Sri Lanka 

(partid de guvernământ)

Excelenței Șale Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU 
. Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă urăm multă 
fericire și putere de muncă pentru promovarea bunelor relații dintre popoare
le României și Greciei, a colaborării între popoarele balcanice, pentru binele 
păcii internaționale.

Cu ocazia aniversării zilei de naș
tere, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-au mai fost 
adresate cordiale felicitări și calde 
urări de noi succese pentru prosperi
tatea României, pentru triumful cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării in
tre popoare de către decanul Corpu
lui Diplomatic, ambasadorul Uniunii 
Sovietice — V. I. Drozdenko, în nume
le Corpului Diplomatic din București, 
ambasadorii Re.publicii Socialiste 
Cehoslovace — Josef Simon. Republi
cii. Populare Polone — Boleslaw Ko- 
perski, Republicii Populare Democra
te Coreene — Sin In Ha, Republi
cii Democrate Germahe — Siegfried 
Bock, Republicii Populare Mongole — 
Namsrain Luvsanravdan. Republi
cii Populare Ungare — Sandor Raj- 
nai, Republicii Socialiste Vietnam — 
Tan Phong, Republicii Arabe Egipt — 
Mohamed Wafik Hosny, Indiei — 
Kanwar Gajendra Singh, Italiei — Be
nedetto Santarelli, Spaniei — Jose 
Maria Alvarez de Sotomayor y Cas
tro. Thailandei — Seth Herabat. re

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL DE CRUCE ROȘIE
Vineri a avut loc în Capitală ple

nara Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie, care a luat în 
dezbatere, in lumina expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, la plenara C.C. al 
P.C.R., din noiembrie 1981, raportul 
de activitate al Consiliului Național 
pe anul 1981 și a stabilit sarcinile 
Societății de Cruce Roșie pe anul in 
curs.

Raportul prezentat, luările de cu- 
vint, precum și măsurile adoptate 
exprimă hotărirea Societății de Cru
ce Roșie de a desfășura în continua
re, împreună cu unitățile sanitare, 
cu organizațiile de masă și obștești 
și cu alți factori eficiente acțiuni de 
educație igienico-sanitară pentru 
promovarea cerințelor unui compor
tament de viață rațională, sănătoa
să, de prevenire a îmbolnăvirilor și 
accidentelor, pentru instruirea popu
lației în probleme de acordare a pri
mului ajutor, sporindu-și astfel a- 
portul la întărirea sănătății, vigorii 
și capacității de muncă a cetățenilor 
patriei.

în încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vintul tovarășul Ludovic Fazekas.

HARALAMBOS PROTOPAPAS
in numele Biroului Politic al Partidului 

Socialismului Democratic (KO. DL SO.) din Grecia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, în numele partidului E.D.I.K. 
și al meu personal, Vă adresez cele mai călduroase felicitări și vă exprim 
urările mele cele mai sincere de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre partidele, țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta din ce în ce mai mult spre binele păcii și înțelegerii 
în Balcani și în lumea întreagă. Apreciem foarte mult, domnule președinte, 
eforturile și inițiativele dumneavoastră de anvergură în această direcție.

Cu stimă și prietenie,
IOANNIS ZIGDIS

Președintele Partidului Uniunea Centrului 
Democratic (E.D.I.K.) din Grecia

*

prezentantul permanent la București 
al S.W.A.P.O. din Namibia — Erastus 
Shamena, Victor Motapanyane. re
prezentantul permanent al Congresu
lui National African din Africa de 
Sud (A.N.C.) la București.

Cu același prilej, au adresat tele
grame de felicitare Abdel Salam Da- 
jani, directorul Centrului de Infor
mare al Organizației Națiunilor Unite 
pentru România, R. F. Rabenold, re
prezentantul rezident al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
în România, Audun Ofjord, directo
rul Centrului european pentru învă- 
țămîntul superior al U.N.E.S.C.O., 
prin care transmit președintelui Re
publicii Socialiste România celp mai 
sincere urări de sănătate, viață lungă, 
putere de muncă și noi împliniri în 
activitatea prodigioasă și neobosită 
dedicată prosperității poporului ro
mân, cauzei dezarmării, păcii, coo
perării și justiției internaționale, 
creșterii rolului O.N.U. în rezolvarea 
problemelor majore ale contempora
neității.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
adresat, de asemenea, călduroase fe- 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă însuflețită, parti- 
cipanții la plenară au adoptat tex
tul unei telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. in care se spune printre alte
le : Plenara Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie, toți mem
brii săi. vă asigură, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vor ac
ționa ferm in spiritul principiilor 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru ca 
înaltele idealuri de progtes, pace, 
prietenie, înțelegere și colaborare 
între popoare, pe care le promovați 
cu neobosită înflăcărare, să triumfe 
in întreaga lume. Recenta aniversa
re a zilei dumneavoastră de naștere, 
se subliniază în telegramă, sărbă
toare scumpă tuturor cetățenilor 
României socialiste, ne oferă plăcu
tul prilej de a vă adresa din adîn- 
cul inimilor, mult stimate și- iubite 
tovarășe secretar general, ani mulți 
și fericiți, sănătate deplină, și pu
tere de muncă pentru binele și pros
peritatea scumpei noastre patrii.

(Agerpres)

pauză, scorul era favorabil handba- 
liștilor români cu 12—8. în celelalte 
meciuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Japonia — Cuba 32—23

Știri sportive
(17—14) ; U.R.S.S. — R. P. Chineză 
40—18 (21—6). '

în clasament conduce selecționata 
U.R.S.S., cu 6 puncte, urmată de re
prezentativele României și Spaniei 
— cite 5 puncte, Japonia — 2 punc
te, Cuba și R.P. Chineză — 0 puncte.

♦

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar, general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 64-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere îmi este plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări și cele 
mai sincere și bune urări, în numele guvernului, al Consiliului Popular de 
Salvare, al poporului Republicii Liberia, al doamnei Doe și al meu personal.

Doresc Excelenței Voastre multă sănătate, viață îndelungată, iar guver
nului și harnicului popor al Republicii Socialiste România pace permanentă, 
fericire și prosperitate.

în noul an să acționăm împreună pentru promovarea păcii și înțelegerii 
internaționale, pentru realizarea unei noi ordini mondiale, în care bună
starea omenirii să fie peste tot promovată șl apărată..

Să se întărească tot mai mult prietenia și cordialitatea care, în mod 
atît de fericit, caracterizează relațiile dintre națiunile și popoarele noastre.

Cu sentimente de cea mai înaltă considerație și stimă,
Al dumneavoastră sincer,

Comandant Suprem SAMUEL K. DOE
Șef al Statului și președinte

al Consiliului Popular de Salvare al Republicii Liberia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 64-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă transmitem felicitările noastre și vă urăm mulți ani, sănătate, fericire 
personală și activitate creatoare spre binele poporului român.

* COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Garrana, 
prietenie 
Punghis, 

Asociației

licitări, împreună cil cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă. de bunăstare pentru poporul ro
mân, Vicenzo Adinolfi, președintele 
Asociației de prietenie dintre Italia 
și România, Harry Gold, secretarul 
Asociației de prietenie Marea Brita- 
nie—România, dr. Farouk 
președintele Asociației de 
egipteano-română, Zamfir 
președintele Comitetului 
grecilor originari din România, Daya 
Weththasinghe, secretarul Asociației 
de prietenie Sri Lanka—România, 
Barbu Niculescu, președintele Fun
dației culturale americano-române, 
Ioana Tsatsos, președintele Consiliu
lui de conducere al Casei do Cultură 
h prieteniei eleno-române, și Theo- 
doros Catrivanos, secretar general al 
Consiliului, K.A. Kbhler, directorul 
Galeriei „România" din Stockholm, 
Societatea de prietenie România— 
Mauritius.

Au mai transmis telegrame de fe
licitare Giulio Andreotti. Mario An- 
tonacci, primarul orașului italian Al
bano, Oddo Biasini, membru al Di

Sesiune științifică cu tema : „Revoluția 
tehnico-științifică, dezvoltarea socială 

și făurirea civilizației socialiste în țara noastră"
în zilele de 28—29 ianuarie s-au 

desfășurat la Bucureștj lucrările se
siunii științifice cu toma, „Revoluția 
tehnico-științifică, dezvoltarea socia
lă și făurirea civilizației socialiste 
în țara noastră", organizată de Cen
trul de cercetări sociologice, sub 
egida Academiei de științe sociale 
și politice și Universității București. 
Sesiunea a dezbătut principalele pro
bleme teoretice și practice ale apli
cării trenare a marilor cuceriri ale 
științelor naturii și tehnice, ale știin
țelor sociale în procesul dezvoltării 
calitative economico-sociale a țării, 
ale promovării progresului tehnic, 
dezvoltării armonioase rurale și ur
bane, ale făuririi civilizației și cultu
rii socialiste, ridicării calității vieții 
și muncii întregului nostru popor.

în încheierea lucrărilor, participan
ts la sesiune au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „împreună cu toți 
oamenii de știință din țara noastră, 
cu întregul partid și popor, ne ex
primăm admirația pentru uriașa con
tribuție originală pe care ați adus-o 
și o aduceți la imbogățirea teoriei și

------------------ ,-----------------------------

• Selecționatele de juniori ale 
României continuă să obțină victorii 
in cadrul turneului internațional de 
tenis de la Sofia, Echipa masculină 
a întrecut cu scorul de 2—0 forma
ția Ungariei și și-a asigurat califi
carea în turneul pentru locurile 
1—3, in timp ce junioarele au în
vins cu 3—0 a treia selecționată a 
Bulgariei.

Alte rezultate : feminin : Ungaria 
— Iugoslavia 2—1 ; Bulgaria (B) — 
R. D. Germană 2—1 masculin :
Bulgaria (A) — R.D. Germană 2—0; 
Iugoslavia — Bulgaria (B) 3—0 ; ;
Grecia — Cipru 2—0. 

recțiunii Partidului Republican Ita
lian, Allen Greenwood, vicepreședin
te al Companiei de aviație „British 
Aerospace" din Marea Britanie, Fran
cesco Gligora, președintele Academiei 
Internaționale de Propagandă Cultu
rală din Roma, Ghostine Khouri, re
prezentantul companiei libaneze de 
navigație „Zeus Shipping Company" 
Constanța, Vito Grasso, directorul In
stitutului italian de cultură din Bucu
rești, dr. Paolo Gianfelici, director al 
Centrului de Studii Politice Europene 
din Italia, și dr. Angelo Luongo, se
cretar general al centrului, Alberto 
Rosado G. Canton, rectorul Univer
sității din Yucatan, Robert Maxwell, 
editor din Londra, Michel Șcalistiris, 
director și președinte al Grupului in
dustrial Șcalistiris din Grecia, Sidney 
Weighell, secretar general al Uniunii 
naționale a sindicatelor muncitorilor 
feroviari din Marea Britanie, Basil 
Coronakis, editor al săptămînalului 
elen „Business et Finance", An
tonio Barone, editor din Italia, dr. C. 
Michael Titus și doamna Titus din 
Anglia.

(Agerpres)

practicii revoluționare, la continua 
înnoire a tezaurului teoretic al parti
dului nostril, a științei și culturii ro
mânești cu7 teze, idei și concluzii cu
tezătoare, la generalizarea experien
ței construcției socialiste in țara 
noastră, la clarificarea marilor pro
bleme ale vieții social-politice con
temporane, înscriindu-vă numele în 
rindul celor mai proeminenți gindi- 
tori revoluționari și oameni politici 
ai zilelor noastre. Exemplul luminos 
pe care-1 dați în promovarea spiri
tului novator, militant în gîndire și 
acțiune, nedezmințita dumneavoastră 
probitate științifică și îndrăzneală 
creatoare în elaborarea și soluțio
narea problemelor complexe ale fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în afirmarea plenară a 
revoluției tehnico-științifice în toate 
domeniile vieții sociale și politice, 
curajul exemplar și înalta competen
ță cu care acționați pentru o gîn
dire înaintată, revoluționară, pe baza 
concepției socialismului științific, ne 
însuflețesc și pe noi în efortul de a 
spori valoarea teoretică și practică a 
științelor sociale, contribuția cercetă
rii sociologice la înfăptuirea obiecti
velor cuprinse în Programul cercetă
rii științifice adoptat de Congresul al 
XII-lea al partidului".

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 29 IANUARIE 1982

EXTRAGEREA I t 15 10 33 25 14 
79 66 78 28.

EXTRAGEREA A II-A 1 50 58 11
84 81 36 44 22 71.

Fond total de cîștigurl : 1 074 413 lei.

Lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a subcomisiei 
mixte de cooperare 
in știință și tehnologie 

intre România 
și R. F. Germania

în perioada 26—29 ianuarie s-au 
desfășurat la București lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a subcomisiei 
mixte de cooperare -în știință și teh
nologie între Republica Socialistă 
România și Republica Federală 
Germania.

Cu acest prilej a fost analizat sta
diul cooperării tehnico-științifice din
tre cele ’două țări și s-au convenit 
măsuri pentru extinderea si adinci- 
rea acesteia în domeniile energiei 
nucleare și nenucleare, noilor surse 
de energie, seismologiei, sănătății, 
materiilor prime, agriculturii, chi
miei. metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, precum și noi obiective de 
interes reciproc.

Rezultatul lucrărilor sesiunii a fost 
consemnat în Protocolul semnat de 
Valeriu Ceoceonică. din partea Con
siliului Național pentru Știință si 
Tehnologie, și de Reinhard Loosch, 
din partea Ministerului Federal pen
tru Cercetare și Tehnologie.

La semnare au participat Ion 
Ursu. prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință si Teh
nologie. și Michael Jovy. ambasado
rul Republicii Federale Germania la 
București.

* ★

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
tovarășul Ion Ursu a primit pe 
membrii celor două delegații.

în discuțiile purtate cu acest prilej 
a fost evidențiată în mod pozitiv co
laborarea tehnico-științifică dintre 
cele două țări. Pornindu-se de la 
marile posibilități de cooperare pe 
care le oferă economiile celor două 
popoare, a fost subliniată voința co
mună de a extinde și adinei aceste 
relații, mai ales în domeniile cerce
tării aplicative.

★

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unități de cerce
tare și producție din Capitală și din 
țară.

■ir

în aceeași zi. Ia Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare a 
fost semnat Protocolul celei de-a 
VIII-a sesiuni a grupei de lucru 
româno—vest-germane pentru cerce
tare agricolă din cadrul Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
în domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Federală Germania.

Protocolul a fost semnat de Du
mitru Vasiliu. director general in 
Ministerul Agriculturii și' Industriei 
Alimentare și de Gerhard Gloy. di
rector în Ministerul Federal pentru 
Alimentație. Agricultură și Silvicul
tură din R. F. Germania.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația ministrului de interne 

al Republicii Socialiste România, 
vineri a sosit în țara noastră, într-o 
vizită oficială, Gerhart Rudolf 
Baum, ministrul federal de interne 
al R.F. Germania. La sosire, oaspe
tele a fost întîmpinat de tovarășul 
George Homoștean, ministru de 
interne.

s *

• Turneul zonal masculin de șah 
care se desfășoară la Băile Hercula- 
ne a continuat vineri. Șubă l-a în
vins pe Ghindă, partidele Lukacs — 
Inkiov. Gheorghiev — Velikov, 
Schmidt — Pinter. Radulov — Cio- 
Ciltea. Spiridonov — Pavlov și Ribli 
— Sâx încheindu-se remiză. , .

în clasament conduce Ribi (Unga
ria) cu 13 puncte, urmat de Mihai 
Șubă (România) cu 11.5 puncte.

• La turneul de handbal mascu
lin „Trofeul Spaniei", ce se dispută 
în localitatea spaniolă Jerez de la 
Frontera, echipa României a ter
minat la egalitate : 17—17 în com
pania formației Spaniei, după ce, la

In Capitală, la Palatul sporturilor 
și culturii, se desfășoară, începînd 
de vineri, etapa finală a concursu
lui de muzică ușoară românească 
„Melodii ’81".

Organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. în colaborare 
cu Uniunea compozitorilor și muzi
cologilor și Radioteleviziunea româ
nă, concursul urmărește îmbogăți
rea repertoriului de muzică ușoară' 
românească cu lucrări de înaltă va
loare artistică, cu un bogat conținut 
de idei și cu o mare putere emoțio
nală. de largă accesibilitate, inspi
rate din universul de gîndire și 
simțire al oamenilor muncii, din 
cele mai nobile aspirații ale con
structorilor socialismului. în cadrul 
spectacolelor găzduite timp de trei 
zile vor fi prezentate, de către în
drăgiți soliști de muzică ușoară, 41 
de melodii semnate de cunoscut! 
compozitori ai acestui gen muzical. 
Lucrările care vor întruni cel mai 
mare număr de puncte acordate de 
juriu, precum șl de către spectatori, 
vor fi premiate și prezentate în ca
drul unui concert al laureaților ce 
va avea loc marți, 2 februarie.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

ianuarie, 1 și 2 februarie. în țară : Vre
mea va fi relativ caldă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, atit sub formă de ninsoare, cit 
și sub formă de lapoviță și ploaie. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele între minus. 2 și plus 8 gra
de. Ceață locală, izolat polei. în Bucu
rești : Vremea va fi relativ caldă, cer 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt moderat, temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și zero 
grade, iar maximele între zero și plus 
3 grade. Ceață slabă. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Un important act politic pentru evoluția 
relațiilor româno-vest-germane, pentru 
promovarea destinderii și securității

europene
Se împlinesc 15 ani de Ia sta

bilirea relațiilor diplomatice între 
Republica Socialistă România si Re
publica Federală Germania. în an
samblul situației din Europa postbe
lică. în împrejurări cind se mai re- 
simțeau încă frecvent și puternic 
răbufnirile ..războiului rece", stabili
rea relațiilor diplomatice între cele 
două țări s-a înscris ca un important 
eveniment al vieții Internaționale. 
Acest act. cutezător și lucid, a con
stituit o nouă expresie a pozițiilor 
principiale ale României, care, mili
tând pentru adîncirea continuă a 
prieteniei si colaborării cu țările so
cialiste. s-a pronunțat si a acționat, 
totodată, așa cum face consecvent și 
astăzi, pentru dezvoltarea raporturi
lor cu toate celelalte state, indife
rent de orînduirea lor socială. în spi
ritul coexistentei pașnice. Partidul și 
statul nostru, pornind de la reali
tatea. istoricește constituită, a exis
tenței celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală Germania — au 
considerat că numai prin abordarea 
realistă a problemelor vieții inter
naționale se poate 
ajunge la norma
lizarea și îmbu
nătățirea relați
ilor pe întregul 
continent.

„Realitățile au 
demonstrat — spu
nea recent tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU re- 
ferindu-se la sta
bilirea relațiilor 
diplomatice româno-vest-germane — 
că aceasta a avut un important rol 
pozitiv in evoluția vieții internațio
nale, îndeosebi în Europa, a contri
buit mult la politica de destindere, 
la depășirea perioadei «războiului 
rece»".

Desfășurarea evenimentelor inter
naționale a confirmat. într-adevăr. 
pe deplin — si nu după mult timp a 
făcut să fie larg înțeleasă — juste
țea acestui act politic, importanta sa 
pentru deschiderea si lărgirea unor 
drumuri noi, spre întărirea încrede
rii și colaborării pe continent, cu 
efecte pozitive atît pe plan bilateral 
cit. și pe un plan mai general, potri
vit intereselor cooperării intereu- 
ropene. securității si păcii. Angaja
rea ulterioară a noi si noi state pe 
această cale a marcat însemnate 
progrese ale procesului amplu și 
complex de normalizare a raporturi
lor politico-diplomatice si economice 
pe continent — proces oare a con
stituit premisa fundamentală a dez
voltărilor ce aveau Sisă ducă la con
vocarea Conferinței pentru securita
te și cooperare europeană de la 
Helsinki.

Acest rol de pionierat a fost, de
altfel. subliniat in repetate rinduri 
de.... diferite personalități politice 
vest-germane. Plastic s-a exprimat 
în acest sens Werner Figgen. im
portantă personalitate politică social- 
democrată west-germană. care decla
ra : „România a (ost unul din pri- 

■mele state est-ewropene cu care am 
normalizat relațiile. Acest lucru este 
bine întipărit în conștiința noastră și 
sîntem conștienți că, pornind și de 
aici, noi am putut dezvolta o politică 
de colaborare și înțelegere cu state 
cu oținduiri social-politice diferite'1.

Intemeindu-se ferm pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
relațiile dintre România și Republi
ca Federală Germania au înregistrat 
în acești 15 ani o evoluție pozitivă, 
caracterizată prin extinderea conti
nuă a schimburilor comerciale, in
tensificarea cooperării economice, a 
conlucrării pe tărîm tehnico-stiinti- 
fic. cultural și în alte domenii de 
interes reciproc. Ca o concretizare a 
prevederilor documentelor. înțelege
rilor și acordurilor încheiate, volu
mul schimburilor economice s-a du
blat în ultimii cinci ani. R.F.G. nu-

15 ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice 

dintre România 
și R.F. Germania

★
Intre ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
Stefan Andrei, și ministrul federal 
de externe al Republicii Federale 
Germania, Hans-Dietrich Genscher, 
a avut loc un schimb de telegrame 
cu ocazia împlinirii a 15 ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre cele două țări.

în telegrame se evocă semnifica
ția profundă pe care a avut-o acest 
act pentru raporturile bilaterale, 
pentru normalizarea relațiilor între 
statele europene și deschiderea po
liticii de destindere în Europa. Ex

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 FUm artistic : „Burebista" (ambe

le serii). Producție a Casei de fil
me Cinci .

13,30 La sfîrșit de săptămînă
17,40 Ianuarie — cronica evenimentelor 

politice .
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Teleenciclopedia • Ev mediu ro

mânesc. Cetatea Rîșnov • Lumea 
animală. Comportament reflexiv • 
Terra, Oceanul planetar • Muzeele 
lumii : Ermitaj (VII) 

mărindu-se printre principalii par
teneri comerciali ai României.

La dezvoltarea acestor raporturi, 
o contribuție determinantă au adus 
întîlniriie si convorbirile președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii Republi
cii Federale Germania. Intf-o pe
rioadă de timp relativ scurtă, 
președintele României s-a întîlnit 
cu președintele Gustav Heinemann 
(la București în 1971 și la Bonn 
în 1973). cu președintele Karl 
Carstens (la București in 1981), 
cu cancelarul Willy Brandt (la Bonn 
în 1973), cu cancelarul Helmut 
Schmidt (la Helsinki în 1975 și 
București 1978). Documentele sem
nate cu asemenea prilejuri — Decla
rația solemnă comună din 1973 șl 
Declarația comună din 1978 — con
semnează angajamentul celor două 
țări de a se respecta în relațiile re
ciproce. cit și în raporturile cu cele
lalte state, principiile noi ale legali
tății internaționale, principii a că
ror rodnicie a fost confirmată de 
însăși evoluția pozitivă a relațiilor 
româno—vest-germane. Această evo

luție confirmă, o 
dată mai mult, 
justețea poziției 
principiale a 
României socia
liste, care susține 
cu consecvență că 
atunci cind se 
pornește de la 
dorința sinceră 
de a colabora, pe 
baza egalității și 
respectului reci

proc, deosebirile de orînduire socială 
nu pot și nu trebuie să constituie o 
piedică în calea promovării de rapor
turi normale, fructuoase intre state.

Recentul dialog la nivel înalt, cu 
ocazia vizitei președintelui R.F.G. în 
România, a confirmat dorința re
ciprocă de a promova în continuare 
colaborarea multilaterală între cele 
două țări. Pornindu-se de la consta
tarea că există largi posibilități pen
tru intensificarea relațiilor economi
ce, o atenție deosebită a fost acor
dată identificării mijloacelor1 de îm
bunătățire a structurii schimburilor 
dintre cele două țări, astfel incit să 
se ajungă la o balanță comercială 
echilibrată — singura modalitate de 
a asigura o bază reală adincirii și 
dezvoltării unei cooperări reciproc 
avantajoase.

Există, totodată, un larg teren de 
conlucrare între cele două țări si pe 
plan international. Ca țări europene. 
România si Republica Federală Ger
mania sînt profund interesate în 
restabilirea unui climat de încredere 
pe continent. în reluarea politicii de 
destindere și colaborare, în încheie
rea cu rezultate pozitive a reuniu
nii de la Madrid si continuarea pro
cesului de edificate a securității pe 
continent.,, t

Stabilirea acum 15 ani a relațiilor 
diplomatice între România si R.F.G. 
si evoluțiile pozitive multilaterale 
care i-au succedat dobîndesc o sem
nificație deosebită în condițiile ac
tuale, cînd climatul european și in
ternațional este împovărat de nori 
întunecați, reflectînd o dată în plus 
necesitatea fructificării cu grijă si 
răbdare, cu spirit de răspundere a 
tuturor posibilităților de apropiere 
între popoare, de dezvoltare a cola
borării și întăririi păcii mondiale.

La împlinirea a 15 ani de la acest 
act politic există toate temeiurile 
pentru a afirma că el a corespuns pe 
deplin intereselor celor două țări, ca 
Si intereselor generale ale popoare
lor Europei, extinderea în continua
re a colaborării dintre România si 
R.F. Germania fiind de natură, fără 
îndoială, să aibă efecte pozitive nu 
numai pe plan bilateral, ci și în an
samblul climatului politic interna
țional. pentru afirmarea cauzei păcii, 
securității si cooperării Ve continent 
și în lume.

Petre STANCESCU
it

primind satisfacția in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Republica Federală Germania, 
pe baza înțelegerilor și documentelor 
comune adoptate cu prilejul vizitelor 
la nivel înalt, cei doi miniștri de 
externe au reafirmat hotărirea celor 
două țări de a acționa, în spiritul 
convorbirilor recente de la București, 
pentru a da un nou impuls colabo
rării bilaterale și conlucrării pe plan 
internațional, pentru reluarea politi
cii de destindere, ințelegere, pace ■și 
respect al independenței naționale, 
pentru dezarmare.

21,00 Film serial : „Tranzacția". Episo
dul 3

21,45 Melodii ’81 — muzică ușoară
22.25 Telejurnal
22,40 Sport și muzică. Patinaj artistic 
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.25 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a tării pe micul ecran. Ju
delui Olt

21,35 Videoteca muzioală. Maeștrii artei 
muzicale românești. Ileana Iliescu 
— portret coregrafic

22.25 Telejurnal
22,40 Pagini muzicale de mare popu

laritate
23,00 închiderea programului

• CENTRALĂ EOLIA
NĂ PE... ȘINE. Un tentator 
american a propus ca o nouă 
modalitate de obținere a electri
cității o linie ferată cu cir
cuit închis, pe care se de
plasează un fel de cărucioare ac
ționate de vînt Prin intermediul 
unor „aripi" de aluminiu. Rotile 
cărucioarelor sint conectate la 
generatoare electrice, care trans
mit Prin sine curentul in rețea. 
Deocamdată inventatorul a rea
lizat o instalație experimentală 
ale cărei ..aripi"' au o înălțime 
de 10 metri. în prezent el caută 
un întreprinzător care să facă 
investiția necesară unei instala
ții de mare capacitate, cu „aripi" 
de 60 de metri înălțime, care va 
produce 175 milioane kilowați- 

oră energie electrică Intr-un 
an.

• ACE DE DIAMANT. 
Specialiștii sovietici au realizat 
un ac de diamant pentru repro
ducerea înregistrărilor sonore. 
Noul ac este piesa cea mai mică 
dar totodată cea mai importan
tă a picupurilor de tip mo
dern. Acul de diamant este de 
10—20 de ori mai rezistent decît 
cel obișnuit și poate funcționa 
continuu pină la o mie de ore. 
Important de notat este că ase
menea ace se pot fabrica din re
ziduurile producției de diaman
te. Un alt avantaj : coeficientul 
de frecare între diamant si ma
terialul din care este făcut dis
cul este mic. ceea ce înseamnă 
că hu numai acul poate fi folo
sit timp îndelungat, ci și discuL

• MOTOARE CU 
SPIRT. în orașul brazilian Sao 
Carlos, din statul Sao Paolo a 
intrat în funcțiune prima fabri
că din tară care produce trac
toare dotate cu motoare acțio
nate cu alcool etilic obtinut din 
trestie de zahăr. Brazilia se nu
mără printre țările care înfăp
tuiește cu succes echiparea unei 
părți a mijloacelor de transport 
cu motoare cu spirt, ceea ce îi 
permite să reducă treptat impor
tul de petrol. în Brazilia există 
deja citeva sute de mii de auto
mobile, inclusiv camioane, care 
funcționează în acest mod.

• SÎNT RECHINII PE
RICULOȘI ? Conform păre
rii adine încetățenite, răspunsul

la această întrebare este cate
goric da. Dar. după părerea cu
noscutului biolog cubanez Dario 
Guitarta. părerea le nedreptă
țește profund pe aceste ființe 
din cele mai vechi cite există pe 
pămint. Din cele aproximativ 
250 de specii diferite, afirmă 
biologul, doar citeva prezintă 
un periool potențial pentru oa
meni — înotători, pescari sau 
naufragiați. în apele care scaldă 
țărmurile Cubei, constată savan
tul, trăiesc foarte mulți rechini, 
dar din anul 1959 încoace a fost 
înregistrat un singur caz de a- 
tacare a omului de către un 
rechin.

• UN HIBRID DE 
OREZ DE ÎNALTĂ PRO
DUCTIVITATE a fost creat 
de specialiști chinezi. Spicele 
sale numără aproximativ 200 
de boabe, fiecare, fată de 50—70 
la celelalte varietăți socotite 
bune. Aceasta înseamnă un plus 
de recoltă de circa 750 kg la 
hectar, adică de 20—30 la sută. 
Avînd rădăcini bine dezvoltate, 
el are o rezistentă bună la se
cetă. Boabele conțin proteine 
Intr-o proporție de 9—11 la sută, 
cu 2—4 la sută mai multe decît 

boabele varietăților de la care 
s-a -pornit la încrucișare. Avînd 
o capacitate ridicată de înfrăți
re, pentru semănarea unui hec
tar sînt suficiente doar 15 kg de 
boabe, adică doar o zecime din 
cantitateta necesară de boabe 
ale altor varietăți.

• CEA MAI LUNGĂ 
CALE FERATĂ MAGNE
TICĂ DIN EUROPA rea
lizează. după cercetări asidue 
care au durat peste zece ani. în 
R.F. Germania. Specialiștii a- 
preciază că prima ei porțiune, 
de 31.5 km. va fi dată în exploa
tare anul viitor. Supraexpresul 
magnetic va avea 196 de locuri 
și va atinge o viteză de 400 de 
km pe oră. El se va deplasa nu 
pe șine, ci pe o bandă lată fero- 

magnetică suspendată ne piloni, 
în timpul rulării între această 
bandă și tren se va menține un 
spațiu liber de zece milimetri 
asigurat de 60 de electromagneti 
puternici.

• „CONTACTE" ÎN
TRE GALAXII. Dup& în‘ 
delungi cercetări, cu ajutorul 
unor telescoape puternice, astro
nomii australieni au aiuns la 
concluzia că, în urmă cu apro
ximativ două miliarde de ani, 
galaxia noastră s-a ciocnit cu 
una străină. în urma acestui 
eveniment cosmic, Calea Lapte
lui s-a îmbogățit cu milioane de 
stele, pe care, avînd o forță de 
atracție mai puternică, le-a 
prins ca într-o capcană. După 
cum afirmă Alec Rogers, șeful 

grupului de astronomi de Ia 
Universitatea din Canberra, a- 
cesti „oaspeți" au o structură 
diferită fată de stelele din gala
xia noastră, se mișcă ne alte 
orbite decit cele „firești" și cu 
alte viteze.

• „FARURI" BIOLO
GICE. Agenția indoneziană 
Antara a anuntat că in două 
mari lacuri din partea răsăritea
nă a insulei Kalimantan (Bor
neo) trăiesc misterioase animale 
fosforescente, care au supravie
țuit aici, probabil, din epoci 
geologice îndepărtate. Pescarii 
locali le spun ..faruri fantomă" 
si au învătat să tragă foloase 
practice din întîlniriie cu ele în- 
trucît. de regulă. îsi fac apariția, 
singure sau în grupe mici. în 
mijlocul bancurilor de pești.
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Biroul Politic al C. C. al P. C. Bulgar a dat o

înaltă apreciere rezultatelor 
convorbirilor dintre tovarășii
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ORIENTUL MIJLOCIU

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
SOFIA 29 (Agerpres). — Biroul Po

litic al C.C. al P.C. Bulgar a ascul
tat o informare privind vizita de 
prietenie efectuată în România, în 
perioada 14—17 ianuarie, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, transmite 
agenția B.T.A.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor convorbirilor dintre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu. 
care vor contribui la întărirea și lăr
girea continuă a relațiilor dintre 
P.C. Bulgar și Partidul Comunist Ro
mân, dintre Bulgaria și România, ex- 
primindu-și satisfacția față de noua 
intîlnire dintre conducătorii celor 
două țări.

Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au discutat probleme im
portante ale relațiilor economice bul- 
garo-române, realizîndu-se noi înțe
legeri pe linia specializării și coo
perării în producție, folosirii capa
cităților de producție și creșterii 
schimburilor reciproce de mărfuri.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar a relevat că a fost reafirmată

hotărîrea Bulgariei și României de 
a acționa în folosul întăririi comu
nității socialiste, de a acționa în co
mun cu celelalte țări socialiste fră
țești, cu toate forțele antiimperialis- 
te și iubitoare de pace în direcția 
încetării cursei înarmărilor și dezar
mării, pentru întărirea păcii gene
rale.

în informația B.T.A. se arată că 
In timpul convorbirilor s-a acordat 
o atenție deosebită înfăptuirii secu
rității și cooperării în Europa, sub- 
liniindu-se necesitatea ca reuniunea 
de la Madrid să se încheie cu re
zultate pozitive.

Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au reafirmat hotărîrea ce
lor două țări de a-și aduce și in 
viitor contribuția activă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare dintre po
poarele balcanice, la întărirea în
crederii în Balcani, la transformarea 
acestei regiuni intr-o zonă denu- 
clearizată.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar a dat indicații departamentelor 
centrale respective de a stabili mă
suri concrete pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor adoptate și înțelegerilor con
venite privind dezvoltarea continuă 
a relațiilor bulgaro-române.

ALGER 29 (Agerpres). — Un schimb 
de mesaje de prietenie a avut loc 
la Alger între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
Chadli Bendjedid, președintele Repu
blicii Algeriene Democratice si Popu
lare. secretar general al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, cu o- 
cazia primirii de către șeful statului 
algerian a tovarășului Trandafir Co- 
cîrlă, ministrul energiei electrice, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă româno-algeriană de coopera
re economică, tehnică și științifică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost adresate președin
telui Algeriei urări de sănătate si 
fericire personală, de succes, prospe
ritate și pace poporului algerian 
prieten.

Președintele Chadli Bendjedid a 
transmis, la rindul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri

pentru mesaj și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare poporului român 
prieten.

în cadrul convorbirilor care au ur
mat a fost exprimată dorința Româ
niei și Algeriei de aprofundare a ra
porturilor de prietenie dintre cele 
două popoare, de extindere si diversi
ficare a schimburilor comerciale, a 
cooperării reciproc avantajoase. Au 
fost subliniate, de asemenea, rolul care 
revine Comisiei mixte în dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor bila
terale, precum și dorința celor două 
părți ca actuala reuniune să se în
cheie cu rezultate concrete.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
au participat Nabi Belkasem, mi
nistrul energiei și industriei petro
chimice, președintele părții algeriene 
în Comisia mixtă, si Pompiliu Celan. 
însărcinatul cu afaceri, a.i. al Româ
niei la Alger.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. s-a 
Întrunit vineri in sesiune 
ordinară pentru a dezbate 
ția creată prin anexarea de ___
Israel a înălțimilor Golan — terito
riu sirian ocupat de forțele israelie- 
ne în războiul din 1967. Sesiunea a 
fost convocată de secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
în baza unei , rezoluții adoptate de 
Consiliul de Securitate — organ care, 

nu a putut adopta 
să determine Is- 
asupra anexării 
din cauza vetou-

extra- 
situa- 
către

după cum se știe, 
măsuri de natură 
raelul să revină 
înălțimilor Golan 
lui opus de S.U.A.

Lucrările sesiunii extraordinare au 
fost deschise, conform 
O.N.U., de președintele 
36-a sesiuni ordinare 
Generale, Ismat Kittani

procddurii 
celei de-a 

a Adunării 
(Irak).

înd din acest an, în R. P. Bulgaria

Autoaprovizionarea cu produse agricole 
a județelor și celorlalte unități teritoriale
SOFIA 29 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția B.T.A., înce- 
pînd cu anul 1982, în R.P. Bulgaria 
se prevede autoaprovizionarea cu 
produse agricole a județelor și ce
lorlalte unități teritoriale. Potrivit 
noului sistem, unitățile teritoriale nu 
vor mai primi din fondul central

acele produse care se pot realiza pe 
teritoriile respective.

Deosebirea față de sistemul vechi 
— precizează B.T.A. — constă în 
trecerea de la autoaprovizionarea 
unor anumite unități teritoriale 
autoaprovizionarea unor județe 
t.regi.

la 
în-

IICunoștințele și forțele oamenilor de știință 
in slujba păcii și a omului"

Declarația particlpanților la Conferința științifică 
de fa Hamburg

Russel, Joliot-Curie, consideră 
cesar să se pronunțe 
pacea și înțelegerea 
Cunoștințele și forțele noastre 
trebuie să servească scopurilor mi
litare, este necesar ca ele să fie di
rijate și puse in slujba păcii și 
omului. De aceea noi chemăm gu-, 
ternul țării noastre să renunțe la 
sprijinirea hotărârilor N.A.T.O. și să 
nu permită amplasarea 
R.F. Germania a unor 
nucleare americane cu 
de acțiune.

BONN 29 (Agerpres). — Sub devi
za „Moartea atomică ne amenință 
pe toți, Oamenii' de știință în slujba 
păcii", la Hamburg au început lucră
rile unei conferințe științifice la 
care iau parte cunoscuți reprezen
tanți ai vieții științifice, profesori la 
principalele instituții de învățămînt 
superior din R.F. Germania.

Participanții la acest forum au dat 
publicității o declarație în care se 
spune că oamenii de știință vest- 
germani, conștienți de răspunderea 
ce le revine pentru menținerea păcii 
și continuind tradițiile lui Einstein,

ne
activ pentru 

între popoare, 
nu

pe teritoriul 
noi rachete 
rază medie

TEGUCIGALPA

Schimb de mesaje intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și noul președinte al

TEGUCIGALPA 29 (Agerpres). — 
La Tegucigalpa a avut loc un schimb 
de mesaje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și noul președin
te al Republicii Honduras, dr. Ro
berto Suazo Cordova.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu s-au transmis un mesaj de 
felicitare și urări de succes președin
telui Roberto Suazo Cordova, de 
prosperitate și pace poporului hon- 
durian.

Președintele Republicii Honduras a

Republicii Honduras 
mulțumit călduros pentru felicitările 
și urările transmise și, la rindul său, 
a adresat șefului statului român un 
salut cordial de prietenie și cele mai 
bune urări de pace și prosperitate 
poporului român, subliniind dorința 
guvernului său de a continua și dez
volta relațiile cu România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia participării unei misiuni spe
ciale române, condusă de Constantin 
Băbălău. ambasadorul României în 
Mexic, la festivitățile de instalare in 
funcție a șefului statului hondurian.

Șeful statului Guineea Ecuatoriala
■I

l-a primit pe ambasadorul român
MALABO 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Militar Suprem, 
șeful statului și al Guvernului Re
publicii Guineea Ecuatorială, Teodo- 
ro Obiang Nguema Mbazogo, l-a pri
mit pe ambasadorul țării noastre la 
Malabo, Porfir Negrea.

Președintele Mbazogo a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, urări de viață 
îndelungată, sănătate și fericire per-

sonală, de progres, prosperitate și 
pace poporului român prieten.

Cu prilejul primirii au fost discu
tate posibilitățile de cooperare dintre 
România și Guineea Ecuatorială în 
domeniile pescuitului oceanic, pro
iectării și construirii unor obiective 
hidroenergetice, cercetării geologice 
și exploatării de substanțe minerale 
utile, exploatării și industrializării 
lemnului, formării de cadre și să
nătății.

Preocupări social-economice în țările
în curs de dezvoltare

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Am aflat cu deosebit regret vestea privind gravul accident de cale ferată 

care s-a produs la 27 ianuarie pe linia Alger—Oran.
în aceste triste împrejurări vă adresez din partea mea și a poporului 

român sincere condoleanțe, iar familiilor victimelor sentimentele noastre de 
profundă compasiune.

★

ALGER 29 (Agerpres). — Catas
trofa feroviară care a avut loc 
miercuri dimineața în localitatea al
geriană Bouhalouane. la 100 km vest 
de Alger, a provocat pină in prezent 
moartea a 125 de persoane și răni
rea altor 146. a anunțat președintele

FRANCE PRESSE > „S, IV. ZI. P. 0. va ciștiga cu

ușurință orice consultare electorală in Namibia"

o cores- 
trimisului 
in Nami- 
Guilbaud, 
subliniază

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★

de anchetă. In ceea ca 
pagubele materiale, s-a 

că un tronson de 600 metri 
ferată a fost avariat, 6 va-

comisiei 
privește 
precizat 
de cale
goane ale trenului de pasageri și 2 
ale celui de marfă fiind distruse.

DE PRESĂ

PARIS 29 (Agerpres). — Aduna
rea Națională a Franței a adoptat 
proiectul de lege privind naționali
zările. Cu același prilej, majoritatea 
guvernamentală a respins moțiunea 
de cenzură a opoziției in legătură cu 
legea respectivă.

Agenția France Presse menționea
ză că textul legislativ asupra națio-

nalizărilor fusese modificat anterior 
de guvern, ținînd cont, pe de o par
te, de obiecțiile Consiliului constitu
țional, care contestase, la 16 ianua
rie, validitatea a trei dintre dispo
zițiile proiectului inițial, iar, pe de 
altă parte, de observațiile majorită
ții deputaților socialiști șl comuniști.

RANGOON 29 (Agerpres). — Bir- 
mania a înregistrat importante suc
cese în dezvoltarea culturii orezului, 
de așa manieră incit acesta repre
zintă astăzi o importantă sursă de 
venituri externe, scrie ziarul elve
țian „Neue Ziircher Zeitung". Anul 
trecut, relevă acest ziar, orezul a 
constituit 45 la sută din volumul to
tal al exporturilor, urmat de lemn 
cu 20 la sută. Cele cinci recolte re
cord succesive se datorează condi
țiilor climaterice favorabile, dar și 
introducerii unor noi soiuri de orez, 
mai productive, folosirii îngrășă
mintelor și îmbunătățirii sistemului 
de irigații.

de la fabrica din orașul Kobra (In
dia), cu o producție anuală de 40 000 
tone laminate. Prin darea acestei 
secții în funcțiune, fabrica va pro
duce cu întreaga capacitate — 100 000 
tone aluminiu anual. Fabrica de alu
miniu produce în prezent pentru eco
nomia națională folii si cabluri de 
aluminiu folosite în transport, con
strucții și alte ramuri.

ABEBA 29 (Agerpres). 
următorilor doi ani, în E- 
fi introdus un sistem de

DELHI 29 (Agerpres). — S-au în
cheiat lucrările de dare în folosință 
a secției de laminate din aluminiu

ADDIS 
în cursul 
tiopia va 
învățămînt politehnic — s-a anunțat 
la Addis Abeba. Sistemul a fost ex
perimentat cu succes în 25 de școli 
din țară in perioada ultimului an de 
învățămînt și, în prezent, se acțio
nează pentru aplicarea lui și în alte 
instituții de învățămînt.

depart^ In vigoare In 
toată zona operațio
nală. La Windhoek, 
capitala Namibiei, afi
șe lipite la intrarea 
magazinelor pun in 
gardă asupra riscurilor 
pe care le implică o 
deplasare in această 
regiune a înfruntări
lor armate, denumită 
aici «țara S.W.A.P.O.-".

Trimisul A.F.P. re
levă in continuare că 
„in cursul vizitei fă
cute in mai multe sate 
din Ovamboland, lo
cuitorii au avut nu
mai cuvinte de laudă 
la adresa S.W.A.P,O, 
și chiar 
ezitat 
marea 
care se 
dul localnicilor 
nizația condusă 
Sam Nujoma. Un eu
ropean, care trăiește

In această regiune de 
mai mulți ani, a măr
turisit că „flecare fa
milie ovambo (această 
etnie numără circa 
450 000 persoane, adică 
aproape jumătate din 
populația totală a Na
mibiei) are cel puțin 

,un fiu, un nepot sau 
un văr în rîndurile 
S.W.A.P.O. La rindul 
său, conducătorul co
munității albe din Na
mibia și șeful partidu
lui național local, Kosie 
Pretorius, nu-și face 
nici o iluzie asupra 
rezultatelor unor e- 
ventuale alegeri pe 
baza sufragiului uni
versal: „S.W.A.P.O., a 
declarat el cotidianu
lui -Afrikaan Beeld» 
din Johannesburg, va 
ciștiga o 
consultare 
rință".

TRANSMIT

asemenea

lichidarea do-

La 29 ianuarie, agen
ția FRANCE PRESSE 
a transmis 
pondență a 
său special 
bia, Herve 
in care se
că „Organizația Po
porului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
se bucură de o mare 
popularitate în sinul 
populației negre din 
acest teritoriu" și că, 
in ciuda operațiunilor 
represive întreprinse 
de R.S.A. împotriva 
taberelor de refugiați 
din R.P. Angola, lupta 
pentru 
minației rasiștilor sud- 
africani ia o tot mai 
mare amploare. „De-a 
lungul frontierei an
goleze, in regiunea 
Ovamboland, situația 
rămine extrem de în
cordată. Măsurile ex
cepționale rămin

unii albi n-au 
să recunoască 
influentă de 

bucură in rîn- 
orga- 

de

In timp ce Republica Sud-Africanâ încearcă să-și prelungească dominația 
asupra Namibiei, torpilind eforturile pentru traducerea în viață a planului 
O.N.U. privind accesul la independență al acestui teritoriu, patrioții na- 
mibieni își intensifică lupta, sub conducerea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), in vederea lichidării ocupației străine, a 
înfăptuirii aspirațiilor legitime de libertate și independență. In fotografie: 

o unitate a S.W.A.P.O. in timpul pregătirilor de luptă

Probleme stringente ale dezvoltării contemporane abordate în recenta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Apărarea păcii, cea mai importantă sarcină a zilelor noastre
După cum este cunoscut, la recenta 

ceremonie omagială cu prilejul zi
lei de naștere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, a 
rostit o importantă cuvîntare, în care a 
făcut o aprofundată analiză a evoluții
lor vieții internaționale.

Prin complexitate, prin pozițiile ex
primate, cuvîntarea se constituie în- 
tr-un document de o deosebită însem
nătate cu privire la unele probleme din 
cele mai stringente ale actualității — 
probleme pe care ne propunem să le 
abordăm în cîteva articole.

potrivă, să-și intensifice eforturile. In 
acest sens, în cuvintare se adresea
ză chemarea ca în următoarele săp- 
tămini să se dea o nouă amploare 
acțiunilor consacrate dezarmării și 
păcii, să se întărească legăturile cu 
toate mișcările ce militează pentru 
pace din Europa. Și, desigur, cu cit 
acest exemplu va fi urmat pe sca
ră mai largă, cu cit noi și noi for
țe se vor ralia luptei împotriva înar
mărilor, cu atît există premise mai 
favorabile să cîștige teren cauza 
păcii.

în ultimul timp, In repetate rîn-' 
duri — în cuvîntarea la marea adu
nare populară din Capitală de la 
5 decembrie 1981, în Mesajul de Anul 
nou și in cuvîntarea la întilnîrea cu 
corpul diplomatic, intr-un șir de 
alte documente — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras stăruitor atenția 
asupra gravelor amenințări la adresa 
păcii mondiale existente în momen
tul de față. Intr-adevăr, este o reali
tate faptul că în diferite regiuni ale 
globului se mențin conflictele vechi 
și au apărut altele noi ; se manifestă 
cu intensitate sporită tendințele da, 
consolidare și reîmpărțire a sferelor 
de influență ; criza economică s-a 
agravat continuu ; iar cursa înarmă
rilor a atins proporții fără prece
dent — toate acestea sporind consi
derabil încordarea internațională, 
periclitind securitatea și independen
ța popoarelor, soarta întregii civili
zații.

De la această premisă fundamen
tală se pornește in recenta cuvîntare 
a tovarășului — ■ -
pentru a se sublinia cu putere ideea 
că nu există in prezent problemă 
mai importantă decît aceea a apără
rii păcii.

Nicolae Ceaușescu

PE PRIM PLAN — LUPTA PEN
TRU DEZARMARE. Ca o direcție 
principală a eforturilor pentru apă
rarea păcii se impune necesitatea 
dezvoltării luptei pentru dezarmare 
— în primul rind pentru renunțarea 
la amplasarea de noi rachete în 
Europa, retragerea și reducerea 
celor existente, denuclearizarea con
tinentului.

In legătură cu aceasta. In cuvîn
tare se subliniază necesitatea de a 
se intensifica eforturile pentru a 
determina încheierea cu succes a tra
tativelor ce se desfășoară la Gene
va între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite. Importanța acestor ne-

gocieri este binegocleri este bine cunoscută, ținln- 
du-se seama că de rezultatele lor 
depinde dacă popoarele Europei vor 
fi eliberate de coșmarul războiului 
nuclear sau, dimpotrivă, dacă pe
ricolele și poverile generate de po
litica înarmărilor vor spori, cu toa
te consecințele imprevizibile ce 
decurg de aici.

Și tocmai fiindcă privesc nu 
numai cele două părți angaja
te in tratative, 
turor popoarelor 
nia a preconizat 
de la Geneva 
tr-o formă sau 
continentului — cerință reînnoită și 
accentuată cu deplin temei în re
centa cuvîntare. Este știut că nu o 
dată în trecut sursa unor conflicte 
pentru care multe popoare au plă
tit un' greu tribut de singe a con
stat tocmai în faptul că hotărîri 
care le priveau în mod direct au 
fost luate, peste capul lor, de către 
alți factori ; or, în zilele noastre, se 
afirmă cu tot mai multă vigoare 
dreptul juridic și moral al fiecărei» 
națiuni de a nu fi redusă la un rol 
pasiv, ci, dimpotrivă, de a se im
plica in mod activ, de a-și face au
zit glasul și a-și promova intere
sele in toate problemele care o pri
vesc direct. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit în cazul de față nu este vor
ba de anumite interese înguste, in 
probleme periferice, marginale, cl de 
insăși asigurarea dreptului la viață. 
Iată de ce se poate spune cu temei 
că negocierile de la Geneva sint o 
problemă a tuturor statelor conti
nentului european. Mai mult, deși 
este, desigur, prematur să se facă 
aprecieri asupra ritmului de lucru 
și rezultatelor negocierilor de la Ge
neva, se poate totuși afirma cu cer- 

,'titudine că participarea largă a sta
telor europene, în formele ce s-ar 
conveni, ar contribui la impulsio-

narea și dinamizarea acestora, pen
tru desfășurarea lor eficientă și în
cheierea lor cu succes.

cl destinele tu- 
europene, Româ- 
ca la tratativele 

să participe, în
alta, toate statele

ACȚIUNILE DE MASA — IN
TR-UN STADIU SUPERIOR. în 
cuvîntare se relevă însemnătatea 
deosebită pe care o au mișcările de 
masă în sprijinul dezarmării. Așa 
cum se știe, poporul nostru a salu
tat cu spirit de solidaritate amplele 
mișcări de masă din numeroasele 
țări ale Europei și de pe alte conti
nente pentru dezarmare, destindere 
și colaborare internațională.

Răspunzind unanim și cu Însufle
țire inițiativei de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
de pe tot întinsul țării, întregul 
nostru popor și-au afirmat, In cadrul 
marilor mitinguri, demonstrații, adu
nări populare, marșuri, voința și ho
tărîrea de a acționa ferm, împreună 
cu toate popoarele, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la măsuri efective de dezarmare. Pe 
bună dreptate, cercuri largi ale 
opiniei publice mondiale, presa din 
numeroase țări au apreciat că am
plele manifestări pentru pace din 
România pot constitui un factor mo
bilizator pe plan internațional, un 
exemplu și un îndemn la acțiune 
și pentru alte state șl popoare. 
Este un adevăr axiomatic că toate 
popoarele sînt vital interesate In 
salvgardarea păcii — și cu cit glasul 
lor se va face auzit cu mai mare 
vigoare 
atît ele 
ținerea 
această

Tocmai pornind de la această con
vingere, în cuvîntare se arată că 
masele populare din România nu 
intenționează cîtuși de puțin să se 
„odihnească" după puternicele ac
țiuni de la sfîrșitul anului trecut, 
să-și „încrucișeze brațele", ci, dim-

în favoarea dezarmării, cu 
vor reuși să determine ob- 
de rezultate concrete în 

direcție.

PROBLEMELE ACTUALITĂȚII — 
PRIN PRISMA INTERESELOR PA- 
CIL Reține atenția faptul că 
in cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se subliniază necesitatea 
ca în abordarea tuturor probleme
lor de mare actualitate și diversi
tate ale vieții internaționale să se 
pornească de la considerentul că 
pacea estp problema fundamentală a 
zilelor noastre — și că prin aceas
tă prismă se cer privite orice alte 
probleme. Ne amintim că nu de
mult, într-o altă cuvîntare, secreta
rul general al partidului arăta că 
pacea se cere apărată acum, cînd 
sintem în viață, deoarece după ce ar 
cădea primele bombe nucleare va 
fi prea tîrziu, atunci nu va mal a- 
vea cine să-i judece pe vinovați, nu 
vor mai exista nici vinovății, nici 
judecătorii I Aceste cuvinte sînt va
labile și in legătură cu problemele 
actuale. Dacă pacea nu va fi salv
gardată, nu va mai fi cine să apre
cieze care opinii au fost întemeiate 
și care nu, cine a expus puncte de 
vedere juste și cine nu. Pacea este 
condiția primară, esențială și fun
damentală pentru orice confruntare 
de opinii, pentru validarea adevăru
rilor.

în legătură cu cerința asigurării 
păcii, în cuvîntare se relevă impor
tanța hotăritoare pe care o are în 
această privință respectarea norme
lor de bază ale relațiilor interna
ționale — știut fiind că atunci cînd 
aceste norme sînt respectate se con
solidează pacea și destinderea. In 
mod deosebit, se cuvin subliniate 
importanța respectării independenței 
și suveranității fiecărui stat, a drep
tului fiecărui popor Ia dezvoltare 
liberă, așa cum dorește, a principiu
lui neamestecului in treburile inter
ne ale altora — ca o premisă esenția
lă a bunelor raporturi între state șl 
popoare. Este evident că orice încer
cări de a impune propriile puncte de 
vedere în legătură cu problemele 
interna ale altor țări, de a prescrie

sub amenințarea cu sancțiuni ce mă
suri să se adopte sau nu, orice forme 
și practici ale politicii de ingerință și 
dictat sint într-o flagrantă contra
dicție cu dreptul suveran al fiecă
rei națiuni de a-și hotărî singură 
soarta, cu principiile larg recunos
cute ale legalității internaționale, 
consemnate de Carta O.N.U., în Ac
tul final de la Helsinki și în alte 
documente internaționale. Asemenea 
practici nu pot să nu aibă repercu
siuni profund negative, să nu afecte
ze cursul spre destindere și colabo
rare, interesele păcii. în Europa și, 
in general, în lume sînt și așa des
tule probleme acute nerezolvate, in
cit rațiunea impune abținerea de la 
orice acte de natură să complice și 
mai mult stările de lucruri existente.

ÎN ATENȚIA REUNIUNII DE LA 
MADRID — PROBLEMELE ÎNTĂ
RIRII SECURITĂȚII EUROPENE. 
In promovarea securității, destinde
rii și cooperării pe continent, un rol 
important revine reuniunii general- 
europene de la Madrid. Este știut 
că această reuniune s-a prelungit 
mult, pefinalizîndu-se nici după pes
te un an de tratative ț invocîndu-se 

■ felurite motive, situații din diferite 
părți ale globului, nu s-a putut ajun
ge la încheierea cu succes a lucră
rilor. Iar acum, în ajunul reluării 
reuniunii, se fac auzite voci expri- 
mînd intenția de a se recurge din nou 
la asemenea practici contrare inte
reselor națiunilor participante. Pe 
bună dreptate, în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost subli
niată cu toată vigoarea necesitatea 
de a nu se admite ca atenția popoa
relor europene să fie atrasă spre 
alte probleme. Statele și-au trimis 
reprezentanții la Madrid cu misiu
nea clară și precisă de a dezbate 
căile de întărire a păcii și securită
ții în Europa — grav amenințate 
prin instalarea eurorachetelor — de a 
stabili convocarea conferinței pentru 
măsuri de încredere și dezarmare 
pe continent, de a asigura continui
tatea procesului început prin sem
narea Actului final de la Helsinki. 
Acestea sînt adevăratele probleme 
pe care sînt chemați să le discute 
participanții reuniunii de Ia Madrid 
— și este de datoria tuturor să res
pingă orice tentative de a se trece 
cu vederea aceste obiective funda
mentale și a se deturna atenția spre 
alte probleme.

IMPERATIVUL ACȚIUNII UNITE 
ȘI SOLIDARE A FORȚELOR PĂ
CII. Relevînd amploarea și acuita-

tea obiectivului fundamental al pă
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază și calea practică pentru 
înfăptuirea sa, și anume întărirea 
unității de acțiune a maselor, a ce
lor mai largi forțe social-politice, a 
popoarelor — factorul hotăritor al 
evoluției istorice. Așa cum arată 
secretarul general al partidului, 
■.este necesar să facem totul pentru 
unirea popoarelor, a forțelor înain
tate din lumea întreagă, pentru o 
conlucrare tot mai strinsă în vede
rea opririi încordării internaționale, 
a reluării și dezvoltării politicii de 
destindere și pace, de colaborare și 
respect al independenței tuturor na
țiunilor". Experiența istorică a de
monstrat că lipsa de unitate a for
țelor progresiste a favorizat dezlăn
țuirea celui de-al doilea război mon
dial. Tocmai pentru ca o nouă con
flagrație să nu mai fie cu putință, 
se impune cu necesitate să se ac
ționeze pentru întărirea solidarității 
și colaborării internaționale.

Desigur, între forțe social-politice 
atit de diferite există — și de fapt 
nici nu pot fi evitate — păreri deo
sebite asupra multor probleme ale 
contemporaneității. Sint, desigur, 
controverse, chestiuni care trebuie 
discutate, dar nici un moment nu 
trebuie să se piardă din vedere ce
rința primordială, imperativul ar
zător pe care ii constituie apărarea 
păcii. Iată de ce in actualele îm
prejurări este mai necesar ca ori- 
cind să se facă totul nu pentru a 
ascuți divergențele și neînțelegerile 
pe diferite probleme complexe ale 
vieții internaționale, ci pentru de
pășirea lor, pentru întărirea unită
ții, a solidarității de acțiune. Nu
mai acționindu-se în acest mod, pu- 
nîndu-se pe prim plan lucrul cel mai 
vital — și ce poate fi mai vital de
cît salvgardarea civilizației umane ? 
— se va răspunde intereselor fun
damentale ale tuturor popoarelor, 
cauzei progresului social, a libertății 
și păcii.

In acest spirit, popoarele lumii pot 
fi încredințate — așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
partidul și poporul nostru, România 
socialistă vor acționa, și de aici înain
te, in strinsă solidaritate și colabo
rare cu toate forțele democratice și 
progresiste, în scopul de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea securității 
europene, pentru realizarea marelui 
obiectiv al zilelor noastre, asigurarea 
unei păci trainice pe întreaga pla
netă.

ADUNARE FESTIVA. Cu ocazia I 
împlinirii a 123 de ani de la Uni
rea Principatelor Române, sub aus
piciile Asociației culturale „Dacia" i 
din Belgia, în orașul Willebroek a 
fost organizată o adunare festivă. • 
In alocuțiunea sa, președintele a- . 
sociației, Isabella Adriaensens, a I 
evocat semnificația actului de la | 
24 Ianuarie 1859 in istoria noastră 
națională, arătind că Unirea a re- I 
prezentat împlinirea unor aspirații I 
seculare ale poporului român, rea
lizată prin lupta și propriile lui i 
jertfe.

FUNERALIILE * LUI MIHAIL 
SUSLOV. La 29 ianuarie, la Mosco- | 
va au avut loc funeraliile lui Mihai', J 
Suslov, membru ai Biroului Poli- 
tic, secretar al C.C. a! P.C.U.S.. . 
deputat al Sovietului Suprem . al | 
U.R.S.S. La mitingul de doliu din I 
Piața Roșie din Moscova au parti
cipat Leonid Brejnev, secretar ge- I 
neral al C.C. al P C.U.S., președin- I 
iele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., alți conducători de | 
partid și de stat sovietici,

STATUT DIPLOMATIC MISIU
NII O.E.P. LA ATENA. Reprezen- I 
tantul la Atena al Organizației I 
pentru Eliberarea Palestinei a. pre- 1 
zentat ministrului grec de externe, ■ 
loannis Haralambopoulos, scrisori- I 
le sale de acreditare, misiunea | 
O.E.P. dobindind în acest fel, ofi
cial. statut diplomatic. O hotărîrc I 
in acest sens fusese anunțată în I 
luna decembrie anul trecut de pri- 1 
mul ministru Andreas Papandreu, i 
cu. prilejul vizitei la Atena a pre
ședintelui Comitetului Executiv a! I 
O.E.P., Yasser Arafat.

ÎNTREVEDERI FRANCO—VEST-
GERMANE. Primul ministru al ’ 
Franței, Pierre Mauroy. a efectuat, 
vineri o vizită oficială la Bonn. I 
unde a conferit cu cancelarul Re- | 
publicii Federale Germania. Hei- . 
mut Schmidt. La sfîrșitul convor- j 
birilor. premierul francez și canoe- I 
larul vest-german au confirmat, la o1 
conferință de presă comună, că au • 
ajuns la un acord privind intensi- I 
ticarea cooperării, franco—vest- l 
germane în domeniile politic, eco
nomic. precum și in legătură cu I 
Piața comună. Totodată, părțile au | 
convenit să ceară Statelor Unite 
să-și reducă ratele înalte ale dobin- I 
zilor — calificate de către cel doi | 
șefi de guvern ca fiind ..deosebit ' 
de nocive pentru economiile euro- . 
pene".

INTERVIU. Intr-un interviu 
acordat televiziunii italiene, pre- > 
ședințele Egiptului, Hosni Muba
rak, a declarat că problema pales- I 
tiniană este piatra unghiulară a 
problemei Orientului Mijlociu, fără I 
reglementarea căreia nu este posi
bilă instaurarea unei păci dura
bile. I

REUNIUNE. Viitoarea reuniune | 
Ia nivel înalt a principalelor state 
occidentale industrializate se ya I 
desfășura în perioada 4—6 iunie

| acest an, se anunță intr-un cortiu- ' 
nicat al președinției Republicii . 

I Franceze dat publicității la Paris.
ÎN SPANIA, trei deputați din 

I grupul parlamentar al Uniunii i
Centrului Democratic (partid de I 
guvernămint) au anunțat că s-au • 
raliat Partidului Alianța Populară. 

I Observatorii politici din Madrid. I
citați de agenția France Presse, a-1 
preciază că hotărirea celor trei de- 

Iputați ar putea avea consecințe I 
pentru guvern, care dispune în pi'e- I 
zent in Congresul Deputaților (Ca- 
mera inferioară a Cortes-urilor —. 

I parlamentul) de sprijinul a 151 din
totalul de 350 de deputați. Agenția I 
A.P. relevă, la rindul său, că nu 
este exclusă eventualitatea ca, in I 

I ultimă instanță, premierul spanioi I
să dizolve parlamentul și să con
voace alegeri generale anticipate, i 

| DESCHIDEREA DE NEGOCIERI, I 
| „fără condiții prealabile, pentru a 
găsi o ieșire politică din conflictul I 

I Salvadorian" a fost propusă de I
Frontul Farabundo Mart.i pentru 1 
Eliberare Națională (F.M.E.N.) din i 

I Salvador. Intr-o scrisoare adresată I 
președintelui Statelor Unite și dată I 
publicității la San Josâ de către a- 
genția de știri A.I.P.; Frontul pro- I 

Ipune „o negociere cu caracter glo- | 
bal, fără condiții prealabile pentru 
părțile in conflict". I

I VIZITA. Ministrul afacerilor ex- • 
terne al R.P. Bulgaria, Petăr Mla- 
denov, a efectuat o vizită în R.F. I 

I Germania. El a fost primit de can- | 
celarul federal ai R.F.G., Helmut 
Schmidt, cu care a avut o convor- I 

Ibire privind relațiile dintre cele I 
două țări. 1

PARLAMENTUL REPUBLICII 
ZIMBABWE a adoptat un proiect 
de lege privind crearea unei so
cietăți de stat însărcinate cu co
mercializarea produselor mineral'’ 
din tară. Proiectul a fost adoptat 
cu 58 de voturi pentru și 16 îm
potrivă, respectiv membrii Frontu- 
lu’ Republican al fostului prim- 
ministru Ian Smith.

Ion FÎNTINABU

I O EXPERIENȚA NUCLEAR/'
I SUBTERANA a fost efectuată foi ' 
I de către S.U.A. pe poligonul din .
Nevada, a anunțat Ministerul Ener- I 

Iniei. Se precizează că dispozitivul | 
a avut o încărcătură echivalind cu 
o putere cuprinsă intre 20—150 kt- i 

| lotone.
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