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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe 
publicistul Jehan Kuypers, comen-

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru grupul de ziare „Brabant 

din Olanda.

tator de politică externă la grupul 
de ziare „Brabant Pers“ din Olanda.

La primire a luat parte tovarășul 
Eugen Florescu. adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R.

SEMĂNATUL CULTURILOR I

In fiecare întreprindere- 
buiiă organizare, ordine

DIN PRIMA URGENTA
Oriunde starea terenului permite, 
lucrările să se desfășoare din plin!

Alianța muncitoreastă-țirinească.
principala forța a dezvoltării

și înaltă răspundere
în muncă!

de-alAu trecut două luni din cel 
doilea an al cincinalului actual, cin
cinal în care întregul popor este 
chemat să acționeze cu hotărire, pri
cepere și abnegație pentru a asigura 
creșterea și modernizarea continuă a 
producției materiale, realizarea unei 
înalte eficiente economice în toate 
domeniile de activitate. Experiența 
demonstrează că cu cit producem mai 
mult și mai eficient, cu consumuri 
materiale și de muncă mai reduse, 
cj, sv: societatea noastră dispune 
de- posibilități mai mari pentru 
dezvoltarea forțelor de producție 
ale țării, pentru ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai. Iată 
de ce, acum cind intrăm în ultima 
lună a primului trimestru din acest 
an se impune, cu firească îndreptă
țire, întrebarea : cu cit am reușit să 
îmbogățim în cele două luni ale a- 
nului avuția națională, ce contribu
ție ne-am adus 
în această peri
oadă la sporirea 
venitului națio
nal 7

Desigur, calcu
lele privind rea
lizările obținute 
pe ansamblul ce
lor două luni din 
acest an nu sînt 
încă definitivate 
la toți indicatorii. 
Dar, așa cum re
zultă din știrile 
primite la redac
ție, din constată
rile de 
locului, in dife
rite unități indus
triale, ale redac
torilor și cores
pondenților ziarului 
este cert: în majoritatea întreprin
derilor industriale prevederile de 
plan pe cele două luni ale anu
lui au fost îndeplinite și chiar depă
șite, realizîndu-se suplimentar în
semnate cantități de produse de o 
deosebită importanță pentru econo
mia națională. Bunăoară, minerii de 
la Vulcan au extras peste prevede
rile planului 20 000 tone cărbune, din 
care 12 000 tone în luna februarie ; 
energeticienii 
„Electrocentrale" 
sistemului energetic național 
prevederi, de la începutul 
aproape 25 milioane kWh 
elt ,rică.

Aceste exemple, ca și 
altele, probează realismul 
nilor de plan, faptul că planul pe a- 
cest an poate fi îndeplinit ritmic și 
integral, in condițiile unei eficiente 
ridicate— așa cum cer interesele 
fiecărei întreprinderi și ale econo
miei naționale in ansamblul său. To
tuși, în unele întreprinderi ritmul 
producției nu se situează la nivelul 
posibilităților, al sarcinilor de plan 
și, ca atare, în primele două luni 
s-au înregistrat însemnate nereali- 
zări la o serie de produse necesare 
economiei sau la unii indicatori ca
litativi, de eficiență. Or, este știut că 
planul constituie un tot unitar și el 
trebuie să fie îndeplinit de fiecare 
unitate economică la toți indicatorii, 
zi de zi, decadă de decadă, și pe an
samblul perioadei pentru care a fost 
elaborat. Aceasta constituie o cerință 
esențială pentru dezvoltarea armo
nioasă și în ritmurile prevăzute a e- 
conomiei naționale, pentru înfăptui
rea neabătută a programelor de ri
dicare a nivelului de trai al între
gului popor. Este limpede că nici o 
nerealizare a planului 
unități nu poate fi 
de plusurile obținute 
lective de întreprinderi, 
minere în urmă dintr-o 
re sau alta, dintr-un sector dă acti
vitate sau altul dereglează mersul 
producției în alte unități economice.

In spiritul exigențelor formulate 
de conducerea partidului pentru ac
tuala etapă de dezvoltare a econo
miei naționale, în prezent, în toate 
întreprinderile și, cu deosebire, în 
unitățile chemate să asigure baza de 
materii prime și energetică a țării, 
trebuie să se acorde o atenție maxi
mă realizării ritmice și integrale a 
planului la producția fizică. Ne 
referim îndeosebi la cărbune și pe
trol, la o serie de minereuri și ma
terii prime absolut necesare econo-
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procesului revoluționar in Româniaîn trei județe din sudul țării — 
Giurgiu, Teleorman și Ialomița — 
au început însămînțările de primă
vară. Pe măsura zvîntării terenu
lui, in zilele următoare insămînță- 
rile se vor extinde in județele si
tuate în sudul, sud-vestul și sud- 
estul țării, apoi in celelalte zone. 
Cerința practică este ca in această 
săptămină să se însâmințeze. in 
județele respective, cel puțin 17 500 
hectare cu mazăre, 5 500 hectare 
cu ovăz, 7 300 hectare cu legume 
din prima epocă — mazăre păstăi, 
ceapă, usturoi, rădăcinoase — pre
cum și însemnate suprafețe cu 
plante furajere din urgența I. Pen
tru intensificarea lucrărilor est-? 
necesar să fie scoase imediat in 
cimp toate tractoarele și mașinile 
agricole care vor fi folosite în 
această perioadă, iar pentru asigu
rarea reducerii de la bun început 
a consumului de carburanți trebuie 
să fie organizate taberele de cimp 
pentru mecanizatori. De asemene,, 
în 2—3 zile se impune a fi consti
tuite formațiile de lucru, astfel 
încît să se poată trece fără în- 
tîrziere la lucru. Conducerile uni
tăților agricole au datoria de a re
zolva toate problemele de care de
pinde buna desfășurare a insămin- 
țărilor : asigurarea semințelor, a 
carburanților și lubrifianților.

Deosebit de important este ca toți 
specialiștii, toate cadrele de condu
cere din unitățile agricole să-și

mute centrul activității in cimp, în 
grădini și livezi, acolo unde se pun 
de fapt bazele recoltelor din acest 
an. în condițiile acestei primăveri 
mai tardive trebuie să se treacă cu 
mai multă operativitate la identifi
carea terenurilor care se zvintă mai 
repede, astfel încît să sg poată înce
pe neintirziat semănatul. Totodată, 
este imperios necesar să se ma
nifeste o inaltă răspundere pentru 
calitatea lucrărilor, pentru asigu
rarea densității prevăzute la fiecare 
cultură, acestea depinzînd de 
munca de zi cu zi a mecanizatori
lor și cooperatorilor, dar mai pre
sus de orice, de exigența specia
liștilor.

încă din aceste zile, cind se pun 
bazele recoltei anului 1982, orga
nele de partid sînt chemate să des
fășoare o intensă activitate politi- 
co-organizatorică la sate, asigurind 
mobilizarea mecanizatorilor și coo
peratorilor, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură la efectua
rea însămînțărilor în termene mai 
scurte, executarea fiecărei lucrări 
la un nivel calitativ ridicat. Peste 
tot, în toate unitățile agricple, în 
toate satele, actuala campanie agri
colă de primăvară trebuie să se 
desfășoare într-un desăvirșit spirit 
de ordine și disciplină, astfel încît 
incepînd de la semănat să fie asi
gurate condițiile necesare obține
rii de recolte mari în acest an.

luptei revoluționare a maselor 
populare, afirmind că „poporul tre
buie să se organizeze, dar și 
lupte, căci numai prin lupta lui 
va mintui".

Clasa muncitoare a trecut și 
acțiuni directe de sprijinire a luptei 
țărănimii. Astfel, la Pașcani, mun
citorii de la Atelierele C.F.R., 
membri ai cercului socialist, îm
preună cu țăranii răsculați au 
atacat vagonul in care erau arestați 
numeroși țărani din Ruginoasa, eli- 
berînd pe cițiva dintre ei. O acțiune 
similară a avut loc și pe linia 
Dolhasca — Fălticeni. La Buhuși, 
un număr de peste 200 de munci
tori de la fabrica de postav din lo
calitate s-au alăturat țăranilor din 
împrejurimi, cerind împărțirea pă- 
mînturilo^. Momente de luptă co
mună a muncitorilor și țăranilor 
s-au mai înregistrat la Botoșani, 
Vaslui, Galați, ca și în orașe din 
Muntenia, ca Buzău, Rîmnicu 
Sărat, Alexandria etc., unde popu
lația nevoiașă a orașelor s-a ală
turat țăranilor răsculați.

în timpul răscoalei din 1907 pro
letariatul a organizat și unele ac
țiuni greviste. Deși aceste acțiuni 
au avut, în majoritatea cazurilor, 
un caracter economic și au fost de 
scurtă durată, ele au constituit un 
îndemn la luptă și pentru țăranii 
obligînd, totodată, autoritățile să 
mențină în centrele industriale 
trupe, ceea ce crea țăranilor posi
bilități mai favorabile de acțiune.

Manifestările variate de solidari
tate cu țărănimea ale clasei munci
toare din România își aveau te
meiurile — între alți factori deter
minant — In creșterea numerică a 
acesteia din urmă, ca și în dece-

Con(. unlv. dr. 
Vas’le BOZGA

luat forme mai puternice, mai or
ganizate — ceea ce a făcut să 
crească rolul și forța acestor două 
clase in întreaga viață poiitică și 
socială a țării, in dezvoltarea și 
transformarea României".

încă in anii premergători răscoa
lei, preocupările mișcării socialiste 
pentru problema agrară și țărăni
me s-au activizat ; gazeta „Româ
nia muncitoare" a manifestat un 
interes' sporit pentru lumea sate
lor. în ascuțirea contradicțiilor de 
clasă de la sate, în tensiunea cres- 
cindă a raporturilor dintre moșieri 
și țărani, socialiștii intuiau — cu 
remarcabilă perspicacitate politică
— semnele premergătoare, preves
titoare ale unei puternice zguduiri 
sociale. Iar M. Gh. Bujor, intr-un 
articol publicat în anul 1906, a 
formulat clar ideea — pe care a- 
vea s-o dezvolte în cunoscutul Ma
nifest lansat în toiul răscoalelor din 
1907 — că in cursul unor mișcări 
revoluționare ale muncitorilor sau 
țăranilor soldați! trebuie să refuze 
de a trage în masele exploatate.

Totodată, în documentele mișcă
rii socialiste apărea tot mai susți
nut — ca un veritabil fir roșu — 
ideea comunității de interese a 
proletariatului și țărănimii în lupta 
împotriva exploatării, a necesității 
apropierii acestor forțe sociale, 
determinată de condițiile lor mate
riale de existență.

Cind in nordul Moldovei a țîșnit 
fulgerul răscoalei, în fața mișcării 
socialiste s-au ridicat sarcini noi, 
formele de sprijin pentru țărănime 
s-au amplificat și diversificat. Ast. 
fel, cercurile socialiste au organizat 
mari adunări de solidarizare cu 
cauza țărănimii la București, Brăi
la și Galați. Au fost publicate și 
răspîndite manifeste — în ciuda re
presaliilor întreprinse de autorități
— au avut loc aprinse dezbateri. 
Presa socialistă, in speță „România 
muncitoare", susținea necesitatea

Marea răscoală a țăranilor din 
1907 — care a cuprins în furtunoa
sa ei desfășurare circa 25 la sută 
din totalul satelor României de a- 
tunci — a constituit una din pagi
nile mărețe ale luptei pentru drep
tate socială a poporului român. 
Totodată, așa cum s-a subliniat de 
către istoriografia marxistă româ
nească, ea a fost nu numai rezul
tatul situației grele a maselor ță
rănești, nu numai o manifestare vi
guroasă a suferinței și revoltei lor, 
ci și expresia concordanței dintre 
lupta și năzuințele țărănimii și ce
rințele obiective ale dezvoltării is
torice. Și, intr-adevăr, desființarea 
marii proprietăți moșierești și li
chidarea moșierimii ca clasă repre
zentau principala condiție de a că
rei înfăptuire depindea accelerarea 
mersului înainte al societății româ
nești. Ridicarea tumultuoasă a ță
rănimii, lupta și jertfele ei de sin
ge au adus astfel o contribuție de 
seamă la creația istorică a poporu
lui nostru, au pus in lumină nepie
ritoare rolul maselor populare de 
făuritoare ale istoriei.

Pe această bază, răscoala a avut 
un puternic răsunet în toate stra
turile societății, prilejuind clarifi
cări de atitudini, obligînd la lua
rea de poziție. în acest cadru ex
trem de complex, o însemnătate 
deosebită a avut poziția clasei mun
citoare și a mișcării socialiste față 
de lupta revoluționară a țărănimii. 
Așa cum se subliniază in cuvin- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
Consiliului Național al Agricultu
rii : „In cadrul acestor mari bătălii 
revoluționare s-a manifestat pen
tru prima dată într-o formă orga
nizată alianța dintre clasa munci
toare și țărănime. Dealtfel, tre
buie menționat că, odată cu apa
riția pe arena istoriei a clasei 
muncitoare, și luptele revoluțio- 

^nare, inclusiv ale țărănimii, au

să 
se
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miei naționale. Cit privește 
prinderile din 
accentul trebuie 
producției fizice, 
în structura și 
zute în plan, 
prioritate a priorităților în 
fiecărui colectiv o constituie 
zarea integrală și la termen a pro
ducției destinate exportului, in con
diții de sporită exigentă față de 
creșterea competitivității produselor 
românești pe piața externă, a efici
enței activității de comerț exterior. 
Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că sarcinile de 
plan din acest an atît în ce privește 
producția de materii prime și 
resurse energetice, cit și exportul 
sînt minimale și ele trebuie în
deplinite integral și chiar depășite. 
Aceasta presupune ca în unitățile 
unde s-au acumulat restante să se 

depună toate e- 
forturile pentru 
recuperarea grab
nică a acestora.

Pornind de la 
aceste obiective 
fundamentale sta
bilite de condu
cerea partidului 
pentru acest an, 
organizațiile de 
partid din fiecare 
unitate economi
că au datoria să 
asigure întărirea 
ordinii și disci
plinei, folosirea 
deplină, cu ma
ximum de randa
ment, a mașini
lor și utilajelor, 
precum și a tim- 

De reținut că în-

între- 
celelalte ramuri, 

pus pe realizarea 
a producției-marfă, 
sortimentele prevă- 

în același timp, o 
munca 
reali-

Toată atenția îndeplini
rii prevederilor la pro
ducția fizică, recuperării 
restanțelor
0 prioritate a priorități
lor : realizarea produc
ției pentru export 
Eforturi susținute pen
tru creșterea mai accen
tuată a eficienței eco
nomice

nostru, un lucru

de la întreprinderea
— Mureș au livrat 

peste 
anului, 
energie

multe 
sarci-

din unele 
compensată 

de alte co-
Orice ră- 

intreprinde-

pulul de lucru.
tr-un singur minut în industrie se 
realizează în acest an o producție de 
2,8 milioane lei, iar intr-o oră — de 
168 milioane lei! Numai și numai a- 
sigurind un cadru organizatoric bine 
pus la punct, în care fiecare om să 
știe zi de zi, ceas de ceas ce are de 
făcut, numai asigurind aproviziona
rea ritmică cu materii prime și ma
teriale, cu piese de schimb și suban- 
samble a tuturor locurilor de muncă, 
numai desfășurînd un control sever 
asupra întregii activități productive 
pot fi create condiții optime pentru 
realizarea în bune condiții a planului 
și angajamentelor pe acest an.

în spiritul exigențelor formulate 
de conducerea partidului, ale noului 
mecanism economico-financiar, un 
loc central trebuie să ocupe in ca
drul preocupărilor colectivelor de 
întreprinderi realizarea sarcinilor 
privind reducerea mai accentuată a 
consumurilor și valorificarea supe
rioară a resurselor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil, 
creșterea mai substanțială a produc
tivității muncii, înnoirea și moder
nizarea producției și tehnologiilor de 
fabricație, recuperarea și valorifi
carea tuturor resurselor materiale 
refolosibile. în fond, este vorba de 
cerințe esențiale ale dezvoltării in
tensive a economiei naționale in 
acest an și în întregul cincinal, de 
cerințe de prim ordin ale creșterii 
eficientei economice, ca una ■ din 
condițiile fundamentale ale sporirii 
venitului național. De rezultatele 
concrete obținute în această privință 
de fiecare colectiv de întreprindere 
depinde nemijlocit recuperarea fon
durilor alocate de societate pentru 
creșterea retribuției personalului 
muncitor, a alocațiilor de stat pen
tru copii și a pensiilor, ca urmare a 
majorării prețurilor de desfacere cu 
amănuntul la produsele agroallmen- 
tare,

în acțiunea de creștere mai accen
tuată a eficientei economice, de re
ducere continuă a consumurilor ma
teriale trebuie să se afirme puternic 
întregul potential de gîndire crea
toare al muncitorilor și specialiștilor 
din producție, cercetare și inginerie 
tehnologică, spiritul, lor gospodăresc 
în folosirea cu maximă economie a 
resurselor materiale și energetice. 
Aceasta este în interesul general al 
societății, al progresului economic 
necontenit al țării, al sporirii con
tinue a avuției naționale și ridică
rii. pe această bază sigură și trai
nică, a bunăstării întregului popor.

Ilie ȘTEFAN

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI 
Al MUNCII DIN AGRICULTURA I

Campania agricolă de primăvară a început și de hărni
cia, de răspunderea cu care veți munci acum, zi de zi, 
depinde executarea la timp și în bune condiții de calitate 
a însămințării fiecărei culturi I

Răspunzînd însutlețitoarelor îndemnuri ale secretarului 
general al partidului, puneți o bază solidă recoltelor dig 
acest an, pentru ca anul 1982 să marcheze un pas impor
tant în creșterea producției agricole, în înfăptuirea revo

luției agrare I (Continuare in pag. a Il-a)

!n secția ringuri a Filaturii de fire de melană din Botoșani

LA IM. U. MEDGIDIA

Noua oțelarie
a intrat parțial în producție

La I.M.U. Medgidia a intrat 
parțial în producție noua oțelărie 
care va avea în final o capacitate 
de 
pe 
de . . . ___  __
ția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dată cu prilejul unei vizite de lu
cru, se compune din 5 cuptoare 
electrice cu arc, acționate hidrau
lic, 3 linii mecanizate de formare, 
o instalație, de uscat nisip, stații 
de preparare a amestecului de for-

25 000 tone piese turnate 
an. Noua și moderna capacitate 
producție, construită la indica-

mare și a miezurilor. Din șarjele de 
oțel-carbon obținute la primul cup
tor intrat in funcțiune s-au turnat 
primele cantități de piese necesare 
fabricării utilajelor de serie pro
duse în unitate. Alte două cuptoare 
vor intra în funcțiune pină la sfir- 
șitul lunii martie, cu 4 luni mai 
devreme față de prevederi, cind 
capacitatea oțelăriei va ajunge la 
10 000 tone piese turnate, urmind 
ca noua capacitate să atingă para
metrii funcționali in luna iunie a 
acestui an. (G. Mihăcscu).

NEAMȚ

Livrări suplimentare 
la export

în perioada care a trecut din 
acest an, numeroase unități eco
nomice din județul Neamț au 
livrat importante cantități supli
mentare de produse parteneri
lor externi. Astfel, întreprin
derea de țevi din Roman 
depășit sarcinile 
pentru export cu 
Combinatul de 
Săvinești cu 300 
Combinatul de lianți și azboci
ment Bicaz cu 2050 tone ciment, 
întreprinderea „Comuna 
Paris" din Piatra 
150 tone cartoane și 
hîrtie.

Este de remarcat 
datorită calității 
produselor livrate, nu s-a înre
gistrat nici o obiecțiune din 
partea partenerilor externi. 
Dimpotrivă, numai aprecieri 
foarte bune. (Constantin Bla- 
govici).

și-a 
de plan la zi 
1 700 tone țevi, 
fibre sintetice 
tone melană.

din 
Neamț cu 

60 tone

făptui că, 
superioare a

De la fereastra trenului
Veneam de la Zlatna. La intrarea In Alba lulia tra

ficul se intensifică. Iată, in dreapta. cartierul Platoul 
Romanilor a ajuns cu blocurile pină in sosea. Doar in 
cițiva ani. Pe stingă, noul stadion municipal. II fac 
atent pe șoferul autobuzului : „Atenție, poate vine mo- 
cănița". Răspunde ca orice 
Șofer sătul de așteptat la 
bariere : „Gata, s-a dus || 
mocănița".

...Știam că se va re
trage Cu toate eforturile 
in ciuda gălăgiei pe care o . .
Alba lulia și alertind șoferii, mocănita răminea trenul 
unor alte vremi, al unor alte nevoi. Pentru călătorii me
reu grăbiți devenise prea leneșă. Pentru volumul măr
furilor. care trebuiau să urce sau să coboare de la 
Zlatna. de la întreprinderea metalurgică de metale ne
feroase. de la exploatarea minieră sau de la cea fores
tieră. mocănita nu mai avea putere si nici capacitate.

pe care le făcea, 
isca pufăind prin

La propriu și la figurat devenise o linie îngustă. Retra
gerea ei din circulație de pe ruta Alba lulia — Zlatna, 
36 kilometri, eveniment receptat nu fără nostalgie, este 
incă un indiciu al ritmului de dezvoltare economico-so- 
cială a Țării Moților in actualul cincinal.

In anii in care a fost în 
serviciu, mocănita a parcurs 
32 255 812 kilometri, a trans
portat 31 390 000 călători, 
precum si 18 832 000 tone 
bilanțul cu care a predat 
se pregătește de drum. Nu 
ținut această evidență, dar 

„No, te

RNEALA
—.__
de mărfuri. Acesta este 
ștafeta trenului mare care 
au fost moții cei care au 
ei sînt cei care spun cu firească înțelegere : 
du dară în repaos, noi om mere mai iute“.

Și de la fereastra trenului moții vor vedea multe 
alte împliniri.

i
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i
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Ștefan DINICA

Foto : S. Cristian

Tinăra generație sub semnul însuflețitor
al modelului comunist

de la crearea Uniunii Tineretului Co-Șase decenii 
munist...

Moment pe
România l-a înscris cu litere roșii în calendarul săr
bătorilor sale. „Tineretul este viitorul unui popor", scria 
incă în septembrie 1944 tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Multe se cuprind în acest adevăr fundamental : și do
vezile exemplare de luptă revoluționară în anii grei 
ai ilegalității ; și dăruirea totală, uneori pînă la sa
crificiul suprem, pentru cauza poporului, a Partidului 
Comunist Român ; și visul curat, aspirația înaltă din 
inimi și cugete ; și capacitatea de a percepe noul 
și de a acționa pentru înnoirile sociale ; și avîntul ge
neros, străbătut de romantism revoluționar cu care ti
neretul țării iși face azi datoria in edificarea socialis
mului pe pămintul drag al patriei.

Șase decenii de la crearea Uniunii Tineretului Co
munist...

care istoria mișcării revoluționare din

Răstimp în care organizația revoluționară a tinere
tului din România a rostit un vibrant prezent, cu con-‘ 
știința și cu fapta, la marile bătălii purtate de clasa 
muncitoare, condusă de partidul său, împotriva asu
pririi capitaliste, pentru democrație, independență și 
apărarea integrității teritoriale a patriei, pentru afir
marea celei mai drepte și umane orînduiri — orînduirea 
socialistă. Vlăstar tînăr, viguros al țării, tinăra ge
nerație și-a făcut din modelul de muncă și de viață 
al comunistului un crez așezat mai presus de orice, 
urmat cu neșovăire și neclintită încredere. Ancheta so- 
cial-politică de față își propune să surprindă tocmai 
înriurirea pe care o exercită modelul comunist, vibra
ția acestuia in rîndul generației tinere de azi, con- 
tinuctoarea demnă a celor șase decenii de istorie revo
luționară a Uniunii Tineretului Comunist

movează prin membrii săi. Iar ca să 
fiu și mai concret, mă opresc la un 
fapt : cu puțină 
cinci tineri de 
in pericol să 
întreprinderea, 
tîrzieri de 
dorul lelii.
Banță, om cu 
recunoscut, 1 
ajutor în pragul 
viață. Nu o mină de 
găduitor cu lipsurile, ci de tovarăș 
care rostește răspicat adevăruri ale 
vieții, oricit de neplăcute ar fi 
acestea pentru unii. Pe scurt, cei 
cinci nu numai că nu au terminat-o 
cu fabrica, dar azi se numără prin
tre fruntașii ei și continuă să lucreze 
sub privirile exigente ale lui Marin 
Banta, omul căruia vor să-i semene 
în stăpinirea meseriei, să binemerite 
și ei prețuirea de care acesta se 
bucură pe drept.

vreme în urmă, 
aici, de la noi, erau 
încheie socotelile cu 
Din vina lor — în- 

program, muncă în 
Marin 

prestigiu profesional 
le-a intins o mină de 

acestui impas de 
„om bun“, în

la
etc. Comunistul

„EXEMPLUL CEL MAI LU 
MINOS PENTRU NOI" 
nerețea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este, pentru noi, 
cel mai luminos exemplu". Sint cu
vinte rostite de un tînăr utecist din 
unitatea-pivot a industriei electro
tehnice românești : „Electroputere" 
Craiova. Circa 14 000 de oameni cu
prinde acest colectiv, care a făurit 
și făurește atîtea produse-unicat — 
multe cu o carte de vizită impresio
nantă recunoscută și peste hotare. O 
bună parte dintre aceștia sînt tineri 
uteciști. Ca Levi Maftei, secretarul 
comitetului U.T.C. de la fabrica de

„Ti-
aparataj electric, 
cuvintele de mai 
desprindă cîteva înțelesuri esențiale 
din cunoașterea drumului de muncă 
și de luptă, a tinereții revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

— Trezește o admirație fără mar
gini faptul că tovarășul Ceaușescu 
s-a integrat la o vîrstă atît de fra
gedă în rindurile tineretului comu
nist, ale partidului. După cum la fel 
de puternic vibrează în inimile ge
nerației mele curajul neînfricat do
vedit în fața zbirilor regimului bur- 
ghezo-moșieresc, încrederea neclin
tită în justețea drumului ales, capa
citatea organizatorică și profunzi
mea gindirii, știința de a pune în

căruia li aparțin 
sus. îl rugăm să

valoare uriașele energii de azi ale 
poporului pentru cauza socialismu
lui, repetatul îndemn adresat tine
rilor de a-și afirma personalitatea, 
de a-și împlini prin muncă avinta- 
tă aspirațiile cele mai cutezătoare, 
neobositul dialog cu țara și preocu
parea statornică pentru pacea lumii. 
Sînt toate acestea trăsături moral- 
politice care stirnesc nu numai pre
țuirea, ci generează în egală măsură 
și hotărîrea de a le âsimila, de a ni 
le Însuși ca un bun de preț pentru 
munca și viața noastră.

— Dar aici, la locul de muncă, cum 
1 se înfățișează tînărului exemplul 
comunist din jur ?

— Tocmai prin aceste trăsături 
înaintate pe care partidul le pro

„COMUNISTUL ESTE 
PENTRU NOI OMUL DIN 
PUNCTELE GRELE, DE RĂS
PUNDERE ALE PRODUC
ȚIEI" ®e asociază acestei păreri 
Constantin Pescaru, Ion Olinci, Va
lerin Bădescu, Ion Megan, Ion Trifu, 
Gheorghe Lateș și alți 40 de mineri 
ce alcătuiesc efectivul complet al 
brigăzii tineretului din abatajul 2/5 
de la mina Motru-Vest. Citeva date 
recente din bogata fișă a brigăzii: în 
luna ianuarie 1982, aceasta a inre-

Hie TANASACHE 
și corespondenții „Scinteii

(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA - joi 4 martie 1982

'faptul1
DIVERS

I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I cu

ie

I
I
I
I
I
I
I

de

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

O tradiție 
folositoare

Obștea comunei Sllmnic, ju
dețul Sibiu, a stabilit pe ordi
nea de zi un singur punct : au- 
toaprovizionarea. Din vorbă-n 
vorbă s-a ajuns la... ciuperci.

— Ciuperci despre care noi, 
bătrinii, ne amintim că ni se 
dusese vestea peste tot. De ce 
să nu încercăm să reluăm tra
diția ?

— Da, dar cum ?
— Cum cum ? In pivnițele 

care zac nefolosite. Pentru în
ceput s-a amenajat in pivnițe
le unei vechi construcții o ciu- 
percărie in toată regula, cu o 
producție de 20 kg pe metru pă
trat in 45 de zile.

Odată demonstrat ce trebuia 
demonstrat, alte șapte pivnițe 
din comună au devenit de 
rind ciupercării.

Acțiunea continuă. Cine 
mai înscrie la cuvint 7 

Promptitudine
Datorită temperaturii scăzute, 

autovehiculul 31-IS-5863 a fost 
găsit cu motorina înghețată pe 
conducte. Șoferul acestuia, Con
stantin Cărare, a încercat s-o 
'dezghețe prin încălzirea cu o... 
flacără deschisă. Flacără care a 
produs aprinderea rezervorului 
de motorină, creîndu-se perico
lul unei explozii. Asistind fără 
să vrea la cele intimplate, paz
nicul M. SUrdu, de ia secția 
I.V.Ț. lași a căilor ferate, a 
alarmat imediat formația de 
pompieri voluntari din unitate. 
Datorită intervenției prompte a 
acestora, mașina a fost salvată 
de la o distrugere iminentei.

| De necrezut!
tn loc să-și vadă liniștit 

bătrinețe, Sebastian Comirzan 
din Tulcea, ajuns la virsta de 
73 de ani, bate drumurile in 
căutarea fiicei sale Pena Comir
zan. Și o caută nu de ieri, de 
alaltăieri, ci de multă vreme, 
de cind Pena i-a lăsat în grijă 
pe fiica ei, Daniela, deci nepo
țica bătrinului, cind aceasta a- 
vea doar citeva luni. Anii au 
trecut și Daniela a pășit acum 
pragul majoratului, cind are, 
mai mult ca oricind, nevoie de 
mamă. „Măcar s-o cunoască — 
ne spunea cu amărăciune bu
nicul ei — că de lipsit copilei 
am căutat să nu-i lipsească ni
mic*.

De 18 ani de zile, mama n-a 
mai dat nici un semn, parcă 
fiica ei, Daniela, nici n-ar fi 
existat pe lurtșd. De necrezut, 
dar așa stau lucrurile !

De fiecare dată cind bătrînul 
dădea de urma fiicei sale, aceas
ta iși schimba locul de muncă 
și domiciliul, fugind. Încotro 7 
Oare pină cind va mai putea sa 
fugă de propriul tată, de pro
pria fiică ? Sau poate fuge de 
ea însăși 7

„Inginer" 
cu patru clase

In cei 25 de ani de viață, Ion 
Vărzaru din comuna Cozmești, 
județul Teleorman, nu a reușit 
să „adune*  decit patru clase 
primare. In schimb, avea... cinci 
condamnări. După ce a ispășit-o 
pe ultima a promis că se face 
„băiat de treabă*.  Ba chiar ș-a 
și încadrat la un șantier de con
strucții, ca muncitor necalificat. 
„Să fiu trecut pe ștat pecalifi- 
cat — și-a zis el — că de cali
ficat, mă calific eu imediat*.  Și 
unde nu zici că s-a autotitrat... 
inginer. In noua lui „calitate*  a 
început să promită in stingă 
și-n dreapta tot felul de servi
cii. Bineînțeles, contra cost. A 
găsit destui creduli, carență a- 
runce cu banii în vint. Chiar și 
pe unul care i-a dat bani pen
tru un autoturism, pe care „in
ginerul*  l-ar fi avut, chipurile, 
in vamă...

Pină la urmi, „inginerul*  s-a 
împotmolit tocmai cind trecuse 
de o duzină de chilipirgii. Cu al 
13-lea nu i-a mai mers.
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Locatarii 
au decis
Adunarea generală a locatari

lor din blocurile C-l, C-2 și C-3 
dintr-un cartier din Cluj-Napo- 
ca. Toate discuțiile au decurs 
firesc, pină cind unul din loca
tari a ridicat problema unui 
ciine care nu-i lasă pe oameni 
să doarmă. Fiind vorba de un 
patruped neobișnuit cu confor
tul apartamentului, acesta lătra 
toată noaptea, astfel că locata
rii au votat pentru grabnica lui 
punere in slobozenie. Numai doi 
dintrț locatari au votat contra. 
Primul dintre ei era stăpinul 
cîinelui, iar al doilea și-a moti
vat potul după adunare astfel: 
„Ce să fac 7 Șint subalternul 
lui și nu vreau să mă pun rău 
CU șeful*.  Dar cel mai ciștigat 
dintre toți a fost dulăul, care 
s-a văzut eliberat din cușcă și 
s-a dus in lumea lui ca J‘~ 
pușcă !

Ca la raliu
Pină acum — și, după 

asigurările primite de la 
rile organizatoare, nici in 
_  nu a avut și nu va avea loc 
vreun raliu de... tractoare. Așa 
stind lucrurile, cazul petrecut 
pe drumul național 22 Rimnicu 
Sărat — Brăila a fost o iniția
tivă strict particulari. Aflat la 
volanul tractorului 41-BZ-1756 
și grăbit nevoie mare. Nicolae 
Curtache a depășit, fără să păs
treze o distanță laterală cores
punzătoare, un alt tractor — 
41-BZ-1209, care și el. la rindu-i, 
mergea cit putea de tare. Acroșat 
și impins spre acostament, trac
torul al doilea a accidentat grav 
un copil.

Unde duce nesăbuința...

din...

toate 
foru- 
viitor

I Rubneâ 'ealizatâ de
Petre POPA
si cOfțspondențil „Scinleii
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Lucrările de combatere a eroziuni^ 

solului vor fi reluate
O scrisoare, însoțită de o fotogra

fie, trimisă secretarului general al 
partidului nostru de un grup de 
cetățeni din comuna Pucheni, ju
dețul Dîmbovița, arăta că pentru 
combaterea eroziunii solului și 
consolidarea albiei pîriului Valea 
Largă, care traversează comuna, 
s-au început anumite lucrări, care 
au fost însă abandonate. Autorii 
scrisorii afirmau că s-au adresat 
organelor locale de resort, dar si
tuația a rămas neschimbată și so
licitau sprijin pentru terminarea 
lucrărilor, astfel incit banii statu
lui, cheltuiți pînă în prezent, să nu 
fie aruncați pe... apă.

Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R., care a primit spre soluțio
nare scrisoarea, a confirmat juste
țea sesizării. Astfel, în anii 1976— 
1977 oficiul de îmbunătățiri fun
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Pentru îmbunătățirea activității 
productive a întreprinderii

La întreprinderea de armături 
industriale de fontă și oțel din Za
lău, județul Sălaj, organizarea și 
amplasarea unor secții și compar
timente de producție nu sint co
respunzătoare — relata Nicula Va- 
sile, sculer-montator, într-o scri
soare trimisă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Astfel, se arăta în scri
soare, sculăria, deși bine dotată, 
este amplasată într-o zonă cu praf 
și trepidații, ceea ce produce pu
ternice deranjamente, afectînd pre
cizia utilajelor și calitatea produ
selor ; la tratamentul termic nu 
sint folosite utilajele de înaltă teh
nicitate existente, altele fiind su
puse degradării.

Secretarul general al partidului
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ALIANȚA ȚĂRĂNEASCĂ
(Urmare din pag. I)

niile anterioare de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a maselor 
muncitoare. în afară de aceasta, 
socotim întemeiat să afirmăm că — 
datorită împrejurărilor istorice ale 
formării sale ca clasă (majoritatea 
muncitorilor proveneau din țărani 
sărăciți, unii locuiau încă in mediul 
rural, de care nu se rupseseră com
plet, iar mulți aveau părinții, fra
ții, alte rude la țară) — proletaria
tul din România avea o înțelegere 
firească pentru problemele satului, 
o afinitate și un interes viu pentru 
necazurile și suferințele lui, o în
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1907: Muncitorii cer eliberarea răsculaților

Încă de timpuriu, mișcarea noastră muncitorească și socialistă a 
sesizat și dezvăluit marile nedreptăți sociale de la sate, a înțeles ce i 
uriaș potențial de energie revoluționară sălășluiește in rindurile ță- > 
rănimii, faptul că numai prin lupta unită a celor asupriți din fabrici i 
și de pe ogoare se poate clădi la noi o lume mal bună și mai dreaptă. J 
Este semnificativ in acest sens că, înscriind încă de acum un veac pe ț 
frontispiciul luptei lor țelul „Dac ei viitoare", socialiștii români / 
au înțeles-o ca pe „Dacia muncitorului și țăranului". Rod nemijlocit 1 

1 al activității militanților clasei muncitoare, la sfirșitul veacului tre- l 
cut iau ființă la sate circa 300 de cluburi socialiste și, fapt deosebit ? 
de revelator, in județele in care au fost create asemenea cluburi, 1 
răscoala țărănească din 1907 a avut cea mai largă sferă de cuprin- l 
dere teritorială. J

1 în cursul acesteia avea să te manifeste, dealtfel, In mod orga- l
i nizat alianța dintre muncitori și țărani. Prin amplul și răspicatul ,

strigăt de protest al muncitorimii împotriva represiunii guvernau- ț 
ților, pentru ca să înceteze, cum se scria in epocă, „chinuitoarea i
priveliște ce ni se ridică înaintea ochilor noștri : un popor întreg >
trintit la pămint și bătut". Prin greve, mitinguri, prin alăturarea ț 
muncitorilor la lovirea conacelor moșierești și arendășești, prin i 
încercările de eliberare a țăranilor arestați (care i-au inspirat de- I 
senul de mai sus, cu titlul „Solidaritate*,  lui A. Jiquidi). I

■ ■■■■■DBHBB HHBBaiB ■■■■■■■■■■■■■■■ BBBBBB

în aceste zile continuă vînza- 
rea biletelor pentru tragerea 
extraordinară Pronoexpres din 
7 martie 1982, Ia care se vor 
atribui cîștiguri în autoturisme 
„Daeia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
excursii în U.R.S.S. sau R. P. 
Ungară, precum și mari sume 
de bani variabile și fixe. Se vor 

ciare a executat unele lucrări în 
limitele proiectelor respective ; 
mai era insă necesară realizarea 
unor lucrări pe Valea Largă, dar 
ele nu au fost executate. In răs
puns se arată apoi că s-au purtat 
discuții la consiliul popular jude
țean și la oficiul de gospodărire a 
apelor, în vederea alocării de fon
duri pentru continuarea lucrărilor. 
S-a reușit in acest fel alocarea su
mei de 300 mii lei de către consi
liul popular județean, au fost re
făcute și proiectele, incit oficiul de 
gospodărire a apelor va continua 
în acest an execuția lucrării.

In încheierea răspunsului se pre
cizează că măsurile luate au fost 
discutate cu semnatarii scrisorii, 
aceștia declarîndu-se satisfăcuți 
de soluționarea cererii.

a hotărît ca scrisoarea să fie re
partizată pentru soluționare prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului.

Raportul de cercetare precizează 
Că sculăria a fost construită pe 
amplasamentul stabilit in baza pla
nului general al obiectivului de in
vestiții, amplasament corespunză
tor. Praful și trepidațiile care pro
voacă neajunsuri activității pro
ductive sint generate de anumite 
deficiențe din ansamblul activită
ții de producție, precum și de ne- 
realizarea coordonată a lucrărilor 
de la depozitul de nisip. Se subli
niază, astfel, că nisipul pentru tur
nătorie se descarcă în apropierea 
sculăriei, fără ca să se fi realizat

clinație naturală (nu numai poli
tică) spre colaborarea frățească, 
spre alianța cu țărănimea. Con
știința politică socialistă potența și 
conștientiza această înclinație.

Orientarea viitoare a mișcării 
muncitorești in problema agrară a 
fost puternic influențată de eve
nimentele revoluționare din 1967. 
Această influență — după cum a- 
rată istoricii perioadei — s-a mani
festat sub trei aspecte esențiale : 
1) în faptul că mișcarea muncito
rească a ținut mereu vie amintirea 
evenimentelor, aniversînd, an de 
an, marea răscoală din 1907 ; 2) în 
sporirea acțiunilor practice ale mlș-

1936: Umăr la umăr - pentru democrație, 
independență și pace

„Muncitori și țărani, uniți-vă !“. Lozinca înscrisă pe pancartele 3 
participanților la marea demonstrație de la 31 mal 1936 din Capitală, » 
era gravată adine și in cugete Intr-adevăr, in acea zi au demon- t 
strat numai in Capitală peste o sută de mii de muncitori și țărani, * 
pentru a-și afirma voința lor nestrămutată de a apăra și lărgi drep
turile democratice, de a bara drumul fascismului către putere, de a 
salvgarda independența și integritatea teritorială a țării, Iată rela
tări despre acea mare demonstrație din presa vremii; „Coloanele 
au pornit din toate părțile Capitalei. Masa manifeștanților striga 
revendicările poporului muncitor... Muncitorii purtau zeci de pla- 
earde cu inscripții : Jos fascismul ! Vrem pace ! Trăiască Blocul 
democratic (...) Și țărănimea Munteniei a manifestat grandios, mai 
cu seamă acolo unde muncitorii erau in frunte (...) Țăranii purtau 
placarde cu lozinci izvorite din suferința, mizeria și subjugarea ma
selor țărănești". („Scîntșia", 1 iulie 1936). „Marea masă a acestei țări 
a arătat eri precis că nu vrea dictatura, că respinge hitlerismul și 
fascismul și nu înțelege să renunțe la libertățile pe care Ie are. 
cl să lupte, dimpotrivă, pentru păstrarea și Întregirea lor". (Ade
vărul*,  2 iunie 1936).

Tragerea extraordinară Pronoexpres
efectua 13 extrageri tn patru 
faze, totalizînd 72 de numere 
La recenta tragere extraordi
nară din 10 Ianuarie, desfășuri- 
tă după aceeași formulă, s-iu 
înregistrat peste 137 000 de pre
mii ! Se poate participa pe va
riante simple, variante combi

un sistem eficient pentru captarea 
prafului. Izolațiile de la lumina
toarele sculăriei și ermetizarea 
geamurilor nu sint de calitate co
respunzătoare, ceea ce duce Ia in
filtrații de praf și apă pluvială, ca 
și la pierderi de căldură. De ase
menea, instalația de încălzire nu 
funcționează la parametrii proiec
tați, iar sculăria nu a fost dotată 
cu mijloace de ridicat și transpor
tat piese grele.

Se confirmă că secția de trata
ment termic nu este utilizată la 
capacitatea proiectată, la aceasta 
contribuind neintrarea încă în 
funcțiune a extinderii prevăzute 
pentru secția de turnătorie. Situa
ția se va normaliza odată cu darea 
în exploatare a extinderilor turnă
toriei, în curs de realizare.

Pentru cointeresarea personalu
lui muncitor, de acord cu condu
cerea unității s-a hotărît studierea

fg șolicițudine--Ja solicitarea 
cețițenȘor

întreprinderea „Inox“ din Bucu
rești a instalat în str. Dincă Ștefan 
o instalație tehnică (un hidrocolon 
lipsit de amortizare) — se relata 
într-o scrisoare semnată de mai 
mulți cetățeni din zonă adresată 
secretarului general al partidului. 
Aceasta poluează atmosfera în jur, 
emanind gaze toxice, praf, pe lingă 
zgomotul puternic care împiedică 
odihna cetățenilor. Autorii scrisorii 
mai relatau că deși au sesizat si
tuația conducerii Centralei indus
triei articolelor casnice și aceasta 
s-a angajat să rezolve lucrurile, 
totuși nu s-a intreorins nimic.

Din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a stabilit ca de solu
ționarea scrisorii să se ocupe se
cretarul de resort al C.C. al P.C.R.. 
președintele Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, 
precum și primarul general al Ca
pitalei.

Cercetările, efectuate de un co
lectiv de specialiști, au confirmat

cării socialiste pe linia creșterii in
fluenței socialiste la sate ; 3) in
sfîrșit, în amplificarea, după 1907, a 
interesului pentru abordarea teore
tică a problemelor social-economice 
și politice ale satului, iar, concomi
tent, în aceea că soluțiile propuse 
de conducerea mișcării socialiste 
pentru rezolvarea problemei agra
re prezintă o tendință generală de 
radicalizare. Acest al treilea as
pect a culminat, precum se știe, 
prin apariția în 1910 a lucrării lui 
C. Dobrogeanu-Gherea, „Neoiobă- 
gia", un adevărat eveniment in 
gindirea românească la începutul 
secolului al XX-lea.

Toate aceste progrese în teoria 
și in practica acțiunii socialiste la 
sate netezeau drumul spre înțele
gerea mai adincă a necesității o- 
biective a făuririi alianței munci- 
torești-țărănești.

Odată cu înființarea Partidului 
Comunist Român în 1921 s-a des
chis calea pentru rezolvarea celor 
mai de seamă sarcini ce stăteau

l

nate sau combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
tn cotă de 25 la sută. Varian
tele de 25 lei au drept de clști- 
guri la toate extragerile. Agen
țiile Loto-Pronosport vă stau la 
dispoziție pînă sîmbătă 6 fe
bruarie inclusiv. 

condițiilor pentru Introducerea 
acordului individual și pentru lu
crările de lăcătușerie, urmărirea în 
mod sistematic a calității lucrări
lor, asigurarea condițiilor pentru o 
mai bună valorificare a inițiative
lor oamenilor muncii.

Pentru lichidarea neajunsurilor 
sesizate, a căror justețe s-a confir
mat cu ocazia analizei, a fost ela
borat un program de măsuri însu
șit de conducerea întreprinderii, 
a centralei industriale și de Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, precum și de Comitetul 
județean Sălaj al P.C.R.

în timpul verificării s-au purtat 
discuții și cu autorul scrisorii, că
ruia l-au fost prezentate, detaliat, 
concluziile analizei și măsurile 
adoptate, acesta exprimîndu-și 
profunda satisfacție pentru modul 
în care secretarul general al parti
dului a răspuns sesizării sale.

justețea afirmațiilor. Astfel, Între
prinderea „Inox", ca urmare a dez
voltării capacității de producție, a 
pus in funcțiune, in anul trecut, 
un hidrocolon amplasat la limita 
exterioară a întreprinderii, provo- 
cînd cetățenilor din vecinătate in
convenientele și neplăcerile ară
tate. în urma sesizării locuitorilor 
din zonă, întreprinderea „Inox" a 
făcut unele -modificări, in sensul 
că a înălțat coloana de evacuare 
cu circa 10 m și a dirijat direcția 
de evacuare inspre incinta unității.

întrucît aceste măsuri s-au do
vedit insuficiente, s-a stabilit ca 
întreprinderea „Inox“ să constru
iască și un panou ,de protecție. în 
perioada pînă la realizarea aces
tuia, agregatul nu va mai func
ționa, urmind să fie repus in func
țiune după realizarea ansamblului 
de măsuri îndreptate spre elimi
narea poluării în zonă.

Neculai ROȘ CA

In fața mișcării muncitorești, in
clusiv a alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea. în anii grei ai ile
galității, P.C.R. a militat susținut 
pentru apărarea intereselor țărăni
mii, a desfășurat o largă activita
te politică pentru atragerea țără
nimii la lupta revoluționară a cla
sei muncitoare, pentru crearea a- 
lianței muncitorești-țărănești. în 
1933 s-a creat, sub conducerea dr. 
Petru Groza, Frontul Plugarilor, 
organizație democratică a țărănimii, 
care avea să joace un rol impor
tant In realizarea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare.

în focul luptei împotriva grupă
rilor fasciste, împotriva tendințelor 
hitleriste de acaparare a țării, iar 
apoi pentru scoaterea României 
de sub dominația regimului de 
dictatură fascistă, s-a întărit coe
ziunea forțelor sănătoase ale na
țiunii, a devenit posibilă eliberarea 
țării prin insurecția națională ar-

*
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Asigurarea bunei serviri a de
punătorilor constituie una din 
preocupările permanente ale 
Casei de Economii și Consern- 
națiuni. Pe această linie se în
scrie și măsura luată ca la emi
terea unui nou libret de econo
mii unitățile C.E.C. să inmin — 
ze depunătorului un tichet pe

Dezvoltarea bazei materiale 
a turismului în '82

Ca tn fiecare an, și în 1982 zestrea bazei materiale a turismului se va 
îmbogăți in mod substanțial. AtU pentru a crea condiții tot mai bune de 
petrecere a timpului liber, de odihnă activă șl refacere a sănătății oame
nilor muncii, cit și pentru promovarea mai activă a turismului românesc 
pe plan extern.

Ce priorități figurează pe agenda investițiilor turistice din acest an 7 
Informațiile primite de la direcția de resort din Ministerul Turismului 
conturează un tablou de larg interes, pe care-l înfățișăm cititorilor 
noștri.

Orientări noi pe litoral... Dacă 
pină acum accentul s-a pus pe con
strucții hoteliere, anul 1932 înscrie 
în domeniul investițiilor unele o- 
rientări noi. Este vorba de amena
jarea, intr-o concepție funcțională 
și sanitară modernă, a unor capa
cități simple de cazare, care să 
înlocuiască fostele locuri de popas 
care aveau pe alocuri un caracter 
improvizat. Asemenea construcții se 
vor amenaja pe cit posibil pentru 
sezonul estival din acest an în toate 
stațiunile. De asemenea, tot pentru 
viitorul sezon se vor da în folosin
ță și cele două hoteluri din Ma
maia aflate in construcție din anul 
anterior — hotelul nr. 8 și hotelul 
nr. 9, ipsumind împreună 500 locuri, 
în același timp, continuă acțiunea 
de remodernizare a vechilor hote
luri, de pregătire a întregii baze 
materiale pentru sezonul estival.

—și in stațiunile montane șl bal
neare. Nici stațiunile destinate 
practicării sporturilor de iarnă și 
curei balneare nu-și vor înscrie 
multe „construcții hoteliere noi“ ; 
doar- trei stațiuni — Felix, Covas- 
na și Sovata — vor fi înzestrate in 
acest an cu noi hoteluri avind o 
capacitate totală de peste 1000 
locuri, iar stațiunea internațională 
Poiana Brașov — cu un modern cen
tru cultural-sportiv multifuncțional, 
în schimb, turismul montan va 
face noi pași înainte pe linia dotă
rii cu mijloace de transport pe ca
blu, care facilitează ascensiunile, 
cit și practicarea de către un nu
măr mai mare de cetățeni a spor

mată, antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944.

Cotitura pe care revoluția de e- 
liberare națională și socială a re
prezentat-o în destinul patriei a 
determinat punerea in termeni noi 
a problemei făuririi alianței mun
citorești-țărănești. Aceasta s-a în
chegat și cimentat in bătălia pen
tru reforma agrară, pentru demo
cratizarea aparatului de stat, pen
tru refacerea gravelor distrugeri 
provocate de război, devenind baza 
politică a puterii populare din 
România pe toată durata proce
sului revoluționar, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Cooperativizarea agriculturii, 
consolidarea bazei tebnico-materi- 
ale a socialismului (între 1968— 
1970), trecerea la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România marchează tot atitea pro
cese sau intervale de timp ce ați 
dus la întărirea alianței muncito
rești-țărănești, la ridicarea ei spre 
forme mereu noi, mai complexe șî

1945: Sprijin muncitoresc pentru repararea 
uneltelor agricole

*
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Secvențe precum aceea surprinsă in fotografia de mai sus (mun
citori constănțeni reparind unelte agricole ale țăranilor din comuna 
Uzun) au putut fi tntilnite cu miile in primăvara anului 1945. Rds- 
puițzînd apelului Partidului Comunist Român, muncitorii din toate 
întreprinderile industriale ale țării au efectuat suplimentar mii de 
ore pentru confecționarea uneltelor agricole pe egre le-au dăruit ță
rănimii Numeroase echipe de muncitori ș-au deplasat, totodată, la 
sate pentru a ajuta la repararea uneltelor agricole. Astfel, pină tn 
octombrie 1945, muncitorii au reparat peste 2?t)0 de tractoare și ma- . 
șini agricole și au confecționat și dăruit țărănimii 10 200 de mașini 
șl unelte agricole.

Iată, in acest sens, o relatare a unui ziar de epocă : „în fiecare 
săptămină și mai ales în fiecare duminică, sute de echipe de mun
citori Înzestrați cu scule și unelte ce îndreaptă spre sate și repară 
tractoare și piuguii. De multe ori muncitorii pun ei înșiși mina pe 
coarnele plugului și pășesc să răstoarne alături de țărani brazdele 
care vor rodi in toamnă hrana noastră, a tuturor".

DE LA C.E.C.
care este înscris numărul libre
tului de economii emis și este 
aplicată ștampila unității emi
tente.

Pe baza tichetului, unitățile 
C.E.C. au posibilitatea să iden
tifice in mod operativ fișa de 
cont a libretului de economii în 
cazul pierderii acestuia, în si

turilor de iarnă. Astfel, în acest an 
vor fi date în folosință două tele- 
cablne, care fac legături pe cablu 
cu zone turistice dintre cele mai 
solicitate. Este vorba de telecabina 
Babele-Peștera (in Bucegi) și de 
telecabina Capra Neagră — Kantzer 
(Poiana Brașov). De asemenea, în 
stațiunea turistică Borșa (Maramu
reș) se va da în folosință o linie 
de telescaun, iar in Paring și Borșa 
linii de teleschi.

Investiții pentru turismul de 
tranzit. Aceasta este, intr-adevăr, 
caracteristica principală a anului 
1982. Hotelurile construite de-a 
lungul unora din cele mai solicita
te trasee turistice vor însuma peste 
2 500 locuri. Premiera absolută o 
constituie darea în folosință, în Ca
pitală, a complexului hotelier , ei de 
agrement „Internațional" (pe 
fostei cofetării „Nestor") cu capa
citate de cazare de 850 locuri. Alte 
orașe in care se vor da în folosin
ță hoteluri noi sau reamenajate in 
spații existente sint Iași, Ploiești, 
Deva, Drobeta-Turnu Severin, 
Turnu Măgurele, Zimnicea, Huși, 
Curtea de Argeș, Arad ș.a.

Evident că atit in stațiunile mon
tane și de cură balneară, cît și pe 
traseele turistice noile edificii de 
cazare vor fi completate cu spații 
de alimentație publică și agrement, 
astfel ca locul de popas să ofere 
turistului tot ce-i trebuie pentru o 
ședere cît mai plăcută.

Constantin PRIESCU

mai cuprinzătoare. Această alian
ță se manifestă în prezent și tre
buie să se manifeste in primul 
rind în colaborarea în domeniul 
economic, in eforturile pentru dez
voltarea producției industriale și 
agricole, a schimbului de mărfuri 
între oraș și sat. Procesul de omo
genizare socială ce are loc in țara 
noastră adaugă și el un plus de 
coeziune acestei alianțe. Supusă 
unui proces dialectic de continuă 
înnoire, de perpetuă adecvare la 
conținutul specific al fazelor pe 
care le-am parcurs și le vom par
curge, alianța muncltorească-țără- 
nească alcătuiește, in continuare, 
acea temelie a structurilor noastre 
politice, sub a cărei oblăduiră 
România contemporană abordează 
și rezolvă problemele tot mai conv-j. 
plexa pe care i le pun in față '*■  
mersul dezvoltării istorice, înain
tarea pe calea socialismului, fău
rirea unei vieți de bunăstare șl ci
vilizație pentru întregul popor.

3
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tuația în care titularul nu cu
noaște numărul libretului de 
economii respectiv.

In acest scop, este necesar ca 
tichetul să fie păstrat separat 
de libretul de economii, fiind 
cel mai sigur mijloc de identi
ficare a fișei de cont a libretu
lui pierdut.

I
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Pentru asigurarea de furaje îndestulătoare 
necesare creșterii producției zootehnice 

£ VREMEA UNOR ACȚIUNI ENERGICE 
PENTRU AMELIORAREA PAJIȘTILOR I

MUREȘ: Agricultori pricepuți —
pășuni bogate

CONSTANȚA: Experiențele bune 
să fie larg extinse in tot județul

deplin temei că pa- 
mai ieftină sursă de

insămințare cu gra- 
leguminoase. Pe izlazuri, 
produceau 5—7 tone de 

aplicării 
se obțin

Obiective și sarcini actuale în economie

raiim BAZEI OE MATERII PRIME Șl ENERGETICE

Răspundere muncitorească și spirit gospodăresc 
pentru sporirea producției de petrol

Se spune cu 
jiștile sînt cea 
hrană a animalelor. Un adevăr con
firmat nu numai de rezultatele cres
cătorilor din zonele colinare și mon
tane, ci și ale celor din județele si
tuate la șes. în acest sens este con
cludentă experiența județului Con
stanța, unde pajiștile ocupă 60 000 
hectare. Acestea au fost inventariate 
și cartate agrochimie pentru a se 
stabili pe baze științifice programul 
de ameliorare, în raport cu fertilita
tea terenului și situația vegetației 
fiecărei parcele. în momentul de față 
continuă fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale și chimice, curățirea de res
turi vegetale.

Ce se face și ce trebuie făcut în 
continuare pentru crearea pășunilor 
cultivate ? După cum ne spunea ing. 
Petre Rudeanu, directorul întreprin
derii de imbunătățire a pajiștilor, 
pină acum s-au creat pășuni culti
vate pe o suprafață de 12 000 hecta
re, unde se aplică întregul complex 
de lucrări de pregătirp a terenului, 
fertilizare și 
minee și 
care abia 
iarbă la hectar, in urma 
măsurilor ameliorative 
18—20 tone, iar pe pășunile irigate 
recolta medie de masă verde depă
șește 40 tone. Se desprinde conclu
zia că, în condițiile agropedoclimati- 

ale Dobrogei, aplicarea diferen-
•tă a lucrărilor ameliorative asi

gură recolte de masă verde cu va
loare nutritivă echivalentă cu po
rumbul sau alte plante cultivate la 
costuri de cîteva ori mai reduse.

Specialiștii și lucrătorii întreprin
derii amintite au sprijinit coopera
torii din Cotu Văii să creeze o pă
șune cultivată pe 104 hectare iriga
te. Aici s-au executat lucrări de 
desțelenire, fertilizare, insămințare 
și tarlalizare. întreprinderea a pus 
Ia dispoziție un amestec de semințe 
format în proporție de 60 la sută din 
graminee și 40 la sută din le
guminoase. Pășunea a fost Îm
prejmuită, iar în interior împăr
țită în parcele delimitate prin 
borne. în această perioadă se face 
fertilizarea de bază cu 200 kg în
grășăminte chimice complexe. In 
•cursul iernii, cooperatorii au împrăș
tiat cu vidanjele cîte.15—20 tone de
jecții pe fiecanfe-hectar. După ăceas*  
ță fertilizare de bază va urma încă 
una după primul ciclu de pășunat 
și o alta în toamnă. Pentru a valo
rifica deplin potențialul productiv al 
pajiștii se aplică 5 udări pe an, după 
fiecare ciclu de pășunat, ultima fiind 
udarea de aprovizionare din toamnă.

Eficiența economică este mai mare 
in comparație cu oricare altă cultu
ră agricolă. înființarea pajiștii cul
tivate a costat 2 500 lei Ia hectar, 
sumă recuperată incă din primul an 
de producție. Pe cele 104 
pășunează din mai pînă în 
brie 1300 vițele, 
tone masă verde 
12 000 de unități 
utilizare asigură 

hectare 
octom- 
de 60 

conține 
a cărei

Producția 
la hectar 
nutritive, 
2 000 kg spor in

greutate la vițele. La această unitate, 
creșterea junincilor de prăsilă este o 
activitate rentabilă, cîștigîndu-se 
peste 2 000 lei la fiecare animal vîn- 

altor unități agricole cooperatiste.
Am insistat asupra acestei expe

riențe demne de urmat deoarece este 
cel mai bun antidot pentru comba
terea mentalității care mai persistă 
pe alocuri că pășunile n-ar avea 
eficienta altor culturi. Datorită 
unei asemenea mentalități, in uni-

La recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., consacrată unor 
probleme de bază ale zootehniei, 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, atrăgea a- 
tenția tuturor specialiștilor din acest 
sector de activitate să acționeze cu 
toată răspunderea pentru sporirea e- 
fectivelor și creșterea producției ani
maliere. Redresarea zootehniei în 
următorii 3—4 ani, obținerea produc
țiilor zootehnice de care are nevoie 
întreaga țară implică un efort colec
tiv, al tuturor specialiștilor din sec
toarele care concură la buna desfă
șurare a acestei activități, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, 
construcții de mașini, chimie, trans
port, energie etc.

Legea sanitară veterinară prevede 
că „apărarea sănătății animalelor... 
este o problemă de stat și constituie 
o sarcină permanentă pentru toate 
organele și organizațiile de stat, cele
lalte organizații, precum și o îndato
rire pentru toți locuitorii țării".

Prevenirea unor boli cu largă răs- 
pîndire, combaterea rapidă, eficace a 
altora, reducerea îmbolnăvirilor și a 
mortalității, realizarea producțiilor a- 
nimaliere, conform sarcinilor, depind 
in bună măsură și de asigurarea la 
timp, în cantitățile, sortimentele și 
la calitățile corespunzătoare, a pro
duselor biologice și medicamentoase 
de uz veterinar.

Cum se stabilește, pe ce criterii, 
necesarul de medicamente de uz ve
terinar? Dr. Vaier Teușdea, director 
al Direcției sanitar-veterinare din 
M.A.I.A., ne precizează că necesarul 
de produse medicamentoase se face 
pe baza solicitărilor din teren și a 
Programului acțiunilor sanitare ve
terinare obligatorii, care prevede, 
printre altele, la fiecare specie ce 
vaccin sau tratament trebuie să se 
administreze, precum și în ce pe
rioadă.

— Ce se întimplă, ce repercusiuni 
au lipsa, livrarea parțială sau neli- 
vrarea ritmică a produselor solicitate?

— Există mai multe situații. Une
ori, produsul este livrat unității de 
producție după ce a trecut ciclul 
evolutiv al parazitului ; de exemplu, 
la ovine tratamentul pentru comba
terea scabiei se face cu Lindavet de 
două ori pe an, in aprilie-mai și 
toamna. Degeaba ne livrează acest 
produs Combinatul chimic din Rîm-

„Cu 7—8 ani în urmă 
hectare, dar odată cu 
suprafețelor destinate 
nutreț, o parte a fost 
răminînd numai 1 135 
ne spune tovarășul

aplicarea 
au costat 
comunei 
iarbă de 
răminea

tățile agricole de stat suprafa
ța pășunilor cultivate a scăzut, în 
loc să crească. - - -
aveam 1 800 
restrîngerea 
plantelor de 
desțelenită, 
hectare —
Ion Bușu, directorul trustului I.Ă.S. 
Pe baza experienței unităților care au 
pajiști cultivate — întreprinderile a- 
gricole de stat Peștera, Dorobanțu, 
Poarta Albă etc, — vom reface 
și extinde pășunile cultivate. Dis
punem de 1 500 hectare loturi se- 
mincere. Am livrat cîteva sute de 
tone semințe de graminee și legumi
noase județelor Cluj, Brașov și al
tele".

Este însă necesar să se organize
ze combaterea buruienilor în lotu
rile semincere. La I.A.S. Amzacea, 
pe un lot semincer de 120 hectare, 
creat cu sâmință provenită din im
port, există riscul de a se înjumă
tăți producția din cauza buruienilor.

Concomitent cu înființarea pajiști
lor cultivate este necesară aplicarea 
lucrărilor de întreținere pentru creș
terea producției. Unii dintre benefi
ciarii pășunilor cultivate create de 
întreprinderea specializată încalcă 
norme elementare de exploatare, 
ajungindu-se pină la degradarea pă
șunilor respective. După 
lucrărilor ameliorative care 
2 800 lei la hectar, izlazul 
Tirgușor avea un covor de 
toată frumusețea. Nu mai 
decît să fie lăsat cîteva luni pentru 
a fi recoltat. Dar în loc să se intre 
cu coasele sau cu cositorile meca
nice la timpul potrivit, așa cum pre
văd normele tehnice, consiliul popu
lar a admis să se intre cu animalele 
peste plantele slab înrădăcinate pe 
care le-au distrus în cea mai mare 
parte. Și acesta nu e singurul caz 
de neglijență față de soarta pășuni
lor. La fel de nechibzuit’ s-a proce
dat și în comuna Ovidiu, anul tre
cut, cînd pajiștea semănată în apri
lie și pășunată prea devreme a 
ajuns in pragul degradării. în acest 
an se .fac eforturi de a repara ce s-a 
stricat. Nu era mai bine să se fi res
pectat de la bun început normele 
elementare de utilizare a pășunilor 7 

în județul Constanța e absolut ne
cesar să fie bine pusă în valoare 
experiența înființării. pajiștilor l'r'tftti- 
vate de la Palas și Cotu Văii, cit si 
de la Techirghiol, Rasova, Crucea, 
Saraiu și Castelu, pentru a se asi
gura animalelor hrană consistentă. 
Ia costuri reduse. Totodată, se im
pune reanalizarea posibilităților de 
irigare a pajiștilor. Pentru că nu se 
poate admite sub nici un motiv ea 
sistemele de Irigații să se oprească 
la marginea pășunilor, așa cum iu 
gîndit cei ce le-au proiectat. La 
Tuzla, de exemplu, amenajările pen
tru irigații s-au oprit exact în mar
ginea celor 140 ha de pășuni ame
liorate.

Aspectele la care ne-am referit 
pun în lumină experiențe bune de 
generalizare, modalități ce trebuie 
larg cunoscute și folosite pentru asi
gurarea semințelor, pentru mărirea 
ponderii leguminoaselor în structura 
plantelor de nutreț de pe fiecare pă
șune cultivată, extinderea amenajă
rilor pentru irigarea acestora și exe
cutarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor de întreținere, astfel incit 
fiecare hectar de pajiște să dea re
colte sporite de masă verde.

C. BORDEIANU

nicu Vîlcea după ce au Ieșit oile 
la pășune, cînd parazitoza nu mai 
poate fi combătută, dar în schimb 
este răspîndită de către animalele 
bolnave.

Un alt exemplu: fascioloza este o 
boală în care parazitul se localizează 
la ficat, în canalele biliare și produce 
pierderi prin slăbirea animalului și 
mortalitate. Tratamentul ei se face 
între 15 și 30 ianuarie cu Rafoxanid 
(produs românesc, eficace). în acest 
an (ca și in ceilalți, dealtfel), între
prinderea de medicamente București 
ne-a livrat 3 845 bidoane (de 4,5 litri) 

MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR - 
cenușăreasa Industriei de medicamente ?

în loc de 6 300, iar anul trecut 
53 616 bidoane față de 120 000, cit era 
necesar (și față de 90 000, cit s-au an
gajat prin contract). Dacă nu avem 
suficient Rafoxanid și la timp, de
geaba ii aplicăm mai tirziu, după ce 
parazitul a infestat pășunile, prin 
finețe ajungind din nou la alte ani
male și astfel boala se răspindește și 
mai mult. Deci livrarea parțială, ne
ritmică nu rezolvă problemele de să
nătate ale animalelor. Or, întreprin
derea de medicamente București, din 
necesarul pe acest an de 170 000 bi
doane, a contractat abia 70 000, ceea 
ce reprezintă mai puțin de jumătate 
decît anul trecut, deși cererea era mai 
mare: 120 000 în 1981 și 170 000 în 1982, 
în mod firesc, legat de creșterea e- 
fectivelor de animale.

în ceea ce privește produsele bio
logice realizate de Institutul de cerce
tări veterinare și biopreparate „Pas
teur" — singurul institut de profil, al 
M.A.I.A., față de solicitările din te
ren — la o serie de produse livrările 
nu se efectuează, nu numai la ni
velul cerințelor, dar nici măcar al 
contractelor încheiate. Or, ca să ne 
oprim numai la un singur exemplu, 
nerealizarea in 1981 a 1180 litri (din 

în județul Mureș, cele 13 comune 
necooperativizate (sau parțial coope- 
rativizate) dețin circa 19 000 hectare 
teren agricol și însemnate suprafețe 
cu pășuni. în această zonă sectorul 
zootehnic are o pondere de peste 65 
la sută in totalul producției agri
cole. în recentele adunări gene
rale, cele 13 comisii comunale 
s-au angajat ca, în spiritul in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, să contribuie în măsură 
sporită la aprovizionarea populației 
cu produse agricole. Țăranii din 
aceste comune și-au propus să 
livreze în acest an la fondul de 
stat peste 21 000 tone carne, 75 000 
hl lapte și peste 50 000 kg lină. Dată 
fiind ponderea pe care sectorul zoo
tehnic o are în această zonă monta
nă și submontană, oamenii își con
centrează acum forțele îndeosebi la

SIBIU: Cu utilaje, dar și cu mai 
multe forțe umane

în județul Sibiu au început lucră
rile de amenajare, de întreținere și 
fertilizare a pajiștilor. Prin acțiuni 
susținute și bine organizate de con
siliile populare comunale, la Bratei, 
Arpaș, Șeica Mare, Șura Mare, 
Loamneș, Alămor, Șelimbăr se exe
cută defrișări de arborete, desecări, 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului, amenajări de adăposturi pen
tru animale și alimentări cu apă etc. 
în primele două luni ale anului au 
fost executate asemenea lucrări în- 
sumînd peste două milioane lei. Pe 
16 000 hectare de pajiști au fost îm
prăștiate mușuroaiele și s-a înlăturat 
vegetația nefolositoare. Referindu-se 
la desfășurarea acestor lucrări, ing. 
Alexandru Pătruța, directorul între
prinderii județene de imbunătățire 
și exploatare a pajiștilor, ne-a spus : 
„Programul pe care-1 avem în acest 
an prevede ca pe 3 000 hectare să 
fie executate lucrări de amenajare 
in complex cu o valoare de 20,5 mi
lioane lei. De asemenea, urmează 
să se facă lucrări de întreținere a 
pajiștilor pe 140 000 hectare, fertili
zări cu îngrășăminte naturale pe 
16 700 hectare, iar cu îngrășăminte 
chimice — 80 300 hectare. Consider

BACĂU: Nici una din lucrări 
nu trebuie nesocotită

Crescătorii de animale din județul 
Bacău și-au propus să execute in 
această primăvară un mare volum de 
lucrări de întreținere pe cele 104 000 
hectare de pajiști naturale : să fer
tilizeze cu îngrășăminte chimice a- 
proape 80 000 hectare, iar cu îngră
șăminte naturale — 10 500 hectare, 
să facă defrișări de arborete pe 
1 000 hectare. Ce s-a întreprins pină 
la acest început de martie ? în une
le comune — Dealu Morii, Găicea- 
na, Sascut, Livezi, Scorțeni și Ure- 
chești — lucrările de întreținere și 
îmbunătățire a pajiștilor se desfă
șoară intens. Cele peste 700 hectare 
pășune din comuna Sascut, bunăoa
ră, sint împînzite de oameni și ma
șini. Se distrug buruienile, se nive
lează terenul și se împrăștie mușu
roaiele, continuă fertilizarea cu în
grășăminte chimice, iar peste 100 de 
țărani transportă gunpl de grajd. 
Se muncește intens și Ia întreținerea 
celor 1 200 ha pășuni ale fermelor 
Oprișești, Slobozia, Vultureni, din 
cadrul I.A.S. Traian.

Numai că în județ asemenea ac
țiuni sint încă destul de rare. Pină

10 000) de vaccin anticărbunos repre
zintă peste 1 800 000 bovine nevacci
nate sau un număr dublu de ovine, 
cu consecințe economice majore.

Sînt oare cunoscute aceste situații, 
pierderile care apar in producția ani
malieră prin neasigurarea la timp 
a produselor medicamentoase și în 
cantitățile cerute? Să vedem cum au 
înțeles prioritățile din acest sector 
important al agriculturii factorii de 
răspundere din domeniul medica
mentului de uz veterinar.

Din cele 52 produse de uz veteri
nar solicitate de M.A.I.A. a fi in

dustrializate In perioada 1982—1985, 
Centrala industriei de medicamente, 
cosmetice, coloranți, lacuri șl vopsele 
a acceptat să realizeze numai 38. 
Restul? Printre cele 14 produse ce nu 
vor intra in fabricație se numără și 
Nilvermul, Vitamitrinul, Carbado- 
xul, Dizenterul, Prostaglandinele de 
biosinteză, Etoxichinul, adică produse 
cu importanță deosebită, solicitate de 
specialiști din zootehnie și medicina 
veterinară.

Ministerul Industriei Chimice, prin 
centrala industrială de medicamente. 
Institutul de cercetări chimico-far- 
maceutice, întreprinderile de medi
camente au acceptat deci, față de ne
cesarul de medicamente de uz ve
terinar. doar contractarea anumitor 
produse, altele urmind a fi impor
tate, în cel mai bun caz.

Nici în ceea ce privește activitatea 
de cercetare pentru realizarea unor 
produse originale situația nu este 
mai bună. Astfel, din cele 33 de pro
duse solicitate de M.A.I.A. a fi luate 
în cercetare în perioada 1982—1985 în 
vederea asimilării lor la noi în țară. 
Institutul de cercetări chimico-far- 
maceutice a arătat că nu se poate 
angaja decit pentru 12 produse, ur- 

întreținerea pășunilor. De la Iuliu 
Cătană, tehnician principal la între
prinderea de îmbunătățire și exploa
tare a pajiștilor Reghin, aflăm că 
țăranii cu gospodării individuale 
participă în mare număr la execu
tarea tuturor lucrărilor necesare pe 
pășuni. Pînă acum au fost curățate 
1 000 hectare pășuni, alte 2 000 hec
tare fiind fertilizate cu gunoi de 
grajd, iar pentru alimentarea cu apă 
în perioada de vară au început lu
crările de amenajare a 45 captări de 
izvoare și puțuri de apă. Notăm, de 
asemenea, că cu asistența tehnică a 
întreprinderii de resort vor fi exe
cutate lucrări de suprainsămînțări și 
regenerări cu sămînță de graminee 
și leguminoase perene ; a fost ame
najat un lot semincer pe 1 035 hec
tare. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul ,,Scinteii“).

că realizările de pină acum — de 
10—12 la sută — sint nesatisfăcătoa
re. Doar la fertilizările cu îngrășă
minte naturale realizările sînt de 25 
la sută. Au fost mobilizate însă toate 
forțele și, pe măsură ce se zvîntă te
renul, pajiștile vor deveni adevărate 
șantiere de lucru la care vor parti
cipa, cum se cere, toți locuitorii sa
telor. în cîteva zile vor intra pe te
ren 20 de nivelatoare de pajiști, re
alizate la întreprinderea mecanică 
Mîrșa. într-un schimb, un astfel de 
utilaj nivelează 40—50 hectare de 
pajiști. Cu cele 20 de utilaje vor fi 
nivelate zilnic cel puțin 1 000 hec
tare".

Nu are nici o justificare executa
rea cu intirziere a lucrărilor de în
treținere a pajiștilor, lucrări care 
depind numai de oameni. Prin ur
mare, alături de cele 20 de utilaje 
folosite la nivelarea terenului, Ia 
executarea lucrărilor pe pajiști tre
buie să fie antrenați cit mai mulți 
oameni. în această direcție trebuie 
să acționeze cu mai multă energie 
consiliile populare și organele de 
specialitate. (Nicoîae Brujan, co
respondentul „Scînteii").

acum au fost executate lucrări de 
întreținere doar pe circa 20 la sută 
din suprafața prevăzută. Deși în ju
deț există cantități însemnate de în
grășăminte chimice, au fost fertili
zate doar 6 300 din cele 67 000 
hectare planificate. De asemenea, 
cu îngrășăminte naturale au fost 
fertilizate numai 790 hectare. Sint 
unități — ca cele din Podu Turcu
lui, Valea Seacă, Dămienești, Izvo- 
ru Berheciului, Secuieni, Negri și 
Roșiori — care n-au transportat pe 
pajiști nici un car de gunoi. Nu se 
acordă atenție nici lucrărilor de de
frișări, reînsămînțări și supraînsă- 
mînțări. De ce asemenea întîrzieri 7 
După cum am aflat la organele agri
cole, în multe locuri oamenii aș
teaptă o vreme frumoasă, călduroa
să. Or, acum este timpul să fie 
executate lucrările de îngrijire a 
pajiștilor, deoarece mai tirziu mun
cile agricole se vor aglomera. Iată 
de ce este necesară o mobilizare mai 
puternică a oamenilor la întreține
rea pajiștilor. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scînteii").

mînd ca pentru alte 6 să examineze 
noi posibilități. Printre cele 15 pro
duse care nu vor fi cercetate în ve
derea asimilării se află Virginiomi- 
cina, Fecunden, Foligon, Stenorol 
etc., al căror import influențează ne
gativ efortul valutar al țării.

Că medicamentul de uz veterinar 
nu s-a bucurat de prea mare aten
ție din partea celor ce aveau această 
sarcină o dovedește și ritmul in care 
industria chimică valorifică cercetă
rile originale. Adesea, de la încheie
rea cercetării și pină la industriali
zarea produsului respectiv se scurg 

anl buni, ani care se socotesc In 
cheltuieli valutare pentru medica
mente care s-ar putea produce în 
țară. Un adevărat record — de 12 ani 
— il deține etil amprolium, a cărui 
cercetare s-a încheiat în 1973, iar pro
dusul urmează să intre in fabricație 
abia in 1985. Terahelmintul urmează 
a fi fabricat la „Terapia" Cluj-Napoca 
abia in 1985, deși cercetarea a fost ter
minată in 1978. Producerea în țară a 
principiului activ ar ti posibilă, dar 
Ministerul Industriei Chimice preferă 
să importe substanța (pe banii de la 
M.A.I.A), cum s-ar spune, tot pe 
banii statului, paguba fiind in bu
zunarul tuturor.

Dar vom vedea că nici produsele 
acceptate a fi industrializate nu sint 
livrate întotdeauna conform cerințe
lor din teren și nici la nivelul 
cantităților prevăzute prin contract. 
Iată numai cîteva exemple, care ne 
relevă din nou atitudinea celor datori 
față de medicamentele de uz vete
rinar. O zootehnie modernă presupune 
tehnologii noi și substanțe adecvate 
pentru obținerea unor producții de 
excepție. Din această categorie fac

Trăsăturile cunoscute ale petrolis
tului, operativitatea și hotărirea in 
intervențiile la sonde, concizia cu 
care își exprimă gindurile și ideile 
— pentru că fiecare minut este pre
țios, trebuie valorificat, însemnînd, 
practic, mai mult țiței — le-am re
cunoscut și în mijlocul oamenilor 
muncii de la Schela de extracție Vi
dele. înainte de a intra in alte amă
nunte, vă propunem să stăruim pu
țin asupra „cărții de vizită" a aces
tui colectiv de petroliști. Din bilan
țul realizărilor pe anul trecut 
consemnăm cîteva date : planul Ia 
producția-marfă a fost depășit cu 
2,7 milioane lei, cel de beneficii cu 
84 la sută, iar la producția de gaze 
s-a înregistrat un plus de 25,7 mili
oane metri cubi. Aceste succese, la 
care se adaugă depășirea producției 
nete și a productivității muncii pla
nificate, sint însă departe de a con
stitui motive de automulțumire pen
tru petroliștii din Videle. Chiar dacă 
în lunile ianuarie și februarie din 
acest an planul la producția-marfă 
și producția netă a fost substanțial 
depășit. După cum depășit a fost 
planul pe două luni și la producția 
de gaze utilizabile, iar în februarie 
și la petrol, urmind ca pînă la sfîr- 
șitul trimestrului să se realizeze 
peste prevederi 1 000 tone de petrol.

Dincolo de limbajul sec al cifre
lor, desigur sugestiv pentru efortu
rile depuse aici, să relevăm o stare 
de spirit dominantă pentru lucrăto
rii schelei de extracție. Fiecare mun
citor, fiecare specialist încearcă prin 
munca și aportul său direct să de
monstreze, zi de zi, că este pe de
plin conștient de faptul că sporirea 
producției de petrol înseamnă azi, 
mai presus de orice, o înaltă dato
rie patriotică. Acest climat mobiliza
tor are, desigur, și alte explicații. 
Una din ele. Anul trecut nu s-a rea
lizat integral ’producția planificată 
de țiței extras. Pe scurt, experiența 
și învățămintele anului 1981, marile 
sarcini ale acestui an au impus a- 
doptarea unui amănunțit plan de 
măsuri tehnice și organizatorice al 
cărui suport principal il constituie, 
înainte de toate, hotărirea și abne
gația oamenilor.

Despre ce este vorba 7
— Avem destul de frecvent pro

bleme cu materialul tubular, ne-a 
precizat tovarășul Aur Niță, opera
tor de extracție. Din cauza coroziu

La întreprinderea de geamuri din Mediaș

Căldura reziduală-un izvor de economii privit 
deocamdată cu... răceală de forurile de resort

De la o vreme, reflexele de buni 
gospodari ne sint tot mai evidente. 
Stingem aproape instinctiv becul ce 
arde fără rost în plină zi, înțelegem 
mai bine valoarea fiecărui kilowatt- 
oră economisit, simțim efectele cri
zei energetice care a cuprins întrea
ga lume. Altădată ne gindeam doar 
la prețul în lei, la infimul preț în 
lei al kilowattului-oră. Acum știm că 
valoarea acestuia este mult mai 
mare, așa cum știm despre toate re
sursele epuizabile, limitate cantita
tiv. Și dacă reflexele de gospodari 
buni își găsesc tot mai des locul in 
munca și viața noastră, acesta este 
un semn bun.

Veți înțelege de ce intr-un birou 
supraîncălzit, la întreprinderea de 
geamuri din Mediaș, reporterul, ca- 
re-și luase suficiente măsuri vesti
mentare împotriva gerului transil
van, și-a mutat scaunul de lingă ca
lorifer lingă... cuier I 

parte șl produsele hormonale. Indus
tria noastră a realizat produsele Go- 
nacor, iar I.C.V.B. „Pasteur" — Se- 
rigon, ambele absolut indispen
sabile tn reproducția la taurine, 
ovine, porcine, in condiții de crește
re industrială a animalelor, pentru a 
asigura o natalitate bună in tot 
timpul anului, potrivit cerințelor e- 
conomiei. Cum înțeleg să onoreze 
însă aceste livrări unitățile produ
cătoare? Dr. Elena Nereuță, căreia îi 
revin ca sarcini de serviciu, în cadrul 
aceleiași direcții, problemele medica
mentelor de uz veterinar, ne arată că 
în repetate rinduri au fost solicitate 
1,5 mii. flacoane de Gonacor, dar 
întreprinderea „Biofarm" nu a ac
ceptat, prin contract, să furnizeze de
cît 60 000 și au livrat abia 8 240 fla
coane în 1981, iar în primele luni din 
acest an, nici un flacon, deci chiar în 
momentul cînd ar fi fost mai nece
sar. în ce privește produsul Serigon, 
realizat atît ca cercetare, cit și ca fa
bricație de către Institutul de cerce
tări veterinare și biopreparate „Pas
teur", specialiștii de aici au livrat, 
conform contractului, 50 000 doze, o 
cantitate infimă față de necesarul de 
un milion doze! în plus, produsul are 
uneori titru maj scăzut, ceea ce, evi
dent, influențează asupra eficacității 
lui. Lipsa chiar și numai a acestor 
două produse hormonale se resimte 
prin diminuarea numărului de fătări 
și scăderea producției zootehnice.

Mai trebuie să arătăm că, datorită 
lipsei acestor produse hormonale, ju
mătate din sumele alocate pentru 
medicamente din import se cheltuiesc 
pentru ele. Se importă deci pe bani 
grei ceea ce s-ar putea și trebuie 
să se producă in țară.

Pentru a se ajunge la o fecunditate 
de peste 85 la sută, așa cum prevăd 
sarcinile din acest sector, trebuie să 
se înțeleagă și să se acționeze la toa
te nivelurile, de la cercetare pină la 
centrala și ministerul de resort, in 
așa fel incit aceste restanțe să se li
chideze cit mai curind prin efortul 
tuturor unităților care concură la 
realizarea produselor solicitate de 
specialiștii din zootehnie.

Elena MANTU 

nii țevilor se pierd cantități însem
nate de țiței. Iată de ce am acționat 
pe lingă furnizorul din Roman pre- 
dmdu-i o comandă fermă pentru 
țeavă de 12 mm. In cel mai scurt 
timp vom primi 50 km de conducte. 
Iată de ce am stabilit măsurile ne
cesare pentru a schimba operativ 
țevile defecte.

Evident, in marea lor majoritate 
măsurile avute în vedere vizează, în 
primul rînd, lichidarea neajunsurilor 
proprii existente în activitatea între
prinderii. O paranteză. Aplicarea a- 
cestor măsuri este strîns legată de 
îndeplinirea angajamentului asumat 
in recenta adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii :

Lfl SCHELA 
DE EXTRACȚIE VIDELE

extragerea peste plan a unei canti
tăți de 28 000 tone țiței.

— Consider necesară pentru reuși
ta deplină a eforturilor noastre îm
bunătățirea disciplinei in muncă — 
ne spune tovarășul Mihai Marian, 
șeful secției nr. 1. In 1981 s-au în
registrat peste 6 000 ore absențe ne
motivate, ,s-au făcut lucrări de cali
tate slabă la unele intervenții, ac
tele de indisciplină influențind ne
gativ nivelul producției de țiței. Prin 
aplicarea cu fermitate in acest an a 
prevederilor Decretului Consiliului de 
Stat, disciplina s-a îmbunătățit mult, 
iar efectele asupra producției sînt e- 
vidente : cantitatea zilnică de țiței ex
tras a crescut de la 2 700 tone in lu
na decembrie Ia 2 960 tone în ia
nuarie și 3968 tone în februarie. Deci, 
iată de ce rezervă puternică de creș
tere a producției dispunem.

Opinia tovarășului Mihai Marian 
nu este singulară. Și șeful secției a 
Il-a, tovarășul Constantin Pierșuna- 
ru, este de aceeași părere: „Nu tre
buie să căutăm prea multe explicații 
pentru neîmplinirile noastre. Am 
slăbit uneori intransigența față de 
noi înșine. Nu trebuie să mai accep
tăm o asemenea stare de lucruri. 
Autoconducerea muncitorească în
seamnă, în primul rînd, o luptă ho- 
tărită pentru înlăturarea propriilor 
neajunsuri. Noi am analizat foarte 
serios, în secție, lipsurile care ne a-

Risipim căldura aici 
ca să nu o risipim 

chiar de tot!
— Văd că nu vă faceți nici un fel 

de probleme în ce privește căldura. 
Bănuiesc că vara este mult mai frig 
la dumneavoastră.

— Aveți dreptate, vara este mai 
frig, adică este așa cum este vara. 
Iarna este mai cald fiindcă, recupe- 
rind căldura reziduală de la cuptoare, 
nu mai avem ce face cu ea — ne 
spune subinginerul Anania Popescu, 
de la biroul energetic.

— Deci sinteți nevoiți, practic, să 
vă permiteți acest... lux anacronic de 
căldură 1

— Da, și ni-1 permitem de ani de 
zile. Mai exact, iată despre ce este 
vorba : din 1978, in urma unei ini
țiative a tovarășului Vasile Miclea,. 
directorul intreprinderii noastre, noi 
recuperăm, după un sistem propriu, 
original, energia calorică degajată de 
cuptoare...

Interlocutorul ne-a povestit, apoi, 
Întreaga odisee a acestei inițiative. 
Vasile Miclea, deținător de mai 
mulți ani al înaltului titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", autor al mai 
multor invenții, care au adus unității 
un alt titlu, e drept, neoficial, dar 
la care ei, medieșenii, țin foarte mult 
— acela de mecanic-șef al industriei 
geamului — a întocmit un plan potri
vit căruia, prin recuperarea căldurii 
degajate de cuptoare, urma să se 
asigure atit încălzirea birourilor și a 
căminului de nefamiliști, cît și ne
cesarul de apă caldă. Și pentru că 
ideea „prindea" foarte greu, Vasile 
Miclea a dat dispoziție intr-o bună 
zi să fie dărîmate toate sobele din 
birouri. Sistemul de recuperare a 
căldurii pe care el l-a propus, dealt
fel simplu de aplicat, a scos, pur și 
simplu, din funcțiune centrala ter
mică a intreprinderii. Numai cu căl
dura degajată de la două cuptoare sg 
asigură necesarul (în exces chiar !) 
de căldură, ceea ce înseamnă că la 
cel de-al treilea cuptor existent în 
uzină nici nu a mai fost nevoie de 
instalarea recuperatorului. Anual se 
recuperează, incepind din 1978, a- 
proape 4 000 tone combustibil con
vențional ; efectul : peste 3 400 000 
mc gaze naturale economisiți. Ener
gia termică recuperată la întreprin
derea din Mediaș este de 5 Gcal pe 
oră. Energia termică... inutilă și ri
sipită — 2 Gcal pe oră.

Există soluția, 
există posibilități, 

dar există și... inerție
— Atunci, în 1978, a fost ușor să 

desființăm sobele. Acum ce să facem, 
să... dărîmăm și recuperatoarele pe 
care le avem ? Ori să dărimăm cup
toarele ? — se întreabă Vasile Mi
clea, pe bună dreptate nemulțumit 
de risipa ce se face sub ochii săi.

Să ne întoarcem în timp pentru a 
explica această nemulțumire. în urmă 
cu doi ani, același interlocutor, P°r- 
nind de la faptul că in condițiile sis
temului de recuperare pe care l-au 
aplicat se utilizează doar 20 la sută 
din energia termică reziduală, a per
fectat un proiect de recuperare in
tegrală, care, după cum se aprecia 
atunci, putea fi pus rapid în apli
care. Au trecut însă doi ani și lucru
rile nu au avansat prea mult Mai 
bine zis, n-au avansat deloc. 

parțin, și pentru anul 1982 ne-am or
ganizat mult mai bine activitatea. 
Iată, debitul de lichid extras a cres
cut de la 19 000 mc la 21 000 mc pe 
zi. Cu încă trei instalații IC 5 și o 
brigadă de intervenții, cred că pu
tem da peste plan in acest an 10 000 
tone de țiței".

Alți muncitori, printre care Maria 
Tudor, mecanic, Ion Vasile, sondor. 
Zamfir Minea, maistru, au insistat 
asupra necesității de a se declanșa 
o ofensivă mai hotărîtă pentru creș
terea factorului final de recuperare 
a țițeiului din zăcăminte de la 28.3 
la sută, cit este acum, la 40 la »ută 
in 1985.

Soluțiile, măsurile sînt de pe acum 
puse la punct, ca un corolar al ini
țiativei și înțelepciunii colective. 
Dintre acestea desprindem organiza
rea muncii în acord global, pe 
schimb și nu pe brigadă, fapt ce 
duce la diminuarea timpului nepro
ductiv ; înființarea unui atelier de 
reparat pompe de injecție, la Cle- 
jani, pentru eliminarea unor trans
porturi neeconomicoase ; întărirea 
brigăzilor de intervenții, amenajarea 
drumurilor de acces la sonde ; pu
nerea în funcțiune, intr-un timp cit 
mai scurt, a generatoarelor de apă, 
aprovizionarea ritmică cu piese de 
schimb pentru instalațiile de inter
venții IC 5.

Toate aceste direcții de acțiune, 
supuse dezbaterilor din recenta a- 
dunare generală a oamenilor muncii, 
au întrunit aprobarea unanimă a pe
troliștilor din schelă. Dealtfel, tot cu 
acest prilej, s-a mai conturat posibi
litatea și s-a luat hotărirea ca in 1982 
să se obțină suplimentar o producție- 
marfă in valoare de 3 milioane lei și 
o producție netă de 1.5 milioane lei, 
să crească cu 2 la sută față de plan 
coeficientul de exploatare a sonde
lor, prin reducerea cu 5 la sută a 
timpului neproductiv la lucrările de 
intervenții și reparații capitale, să 
se sape și să se pună in funcțiune 
82 sonde noi.

Cu alte cuvinte, este vorba de an
gajamente mobilizatoare pe acest an 
care — apreciind după abnegația oa
menilor — vor fi îndeplinite cu cer
titudine. O dovadă convingătoare în 
acest sens sint rezultatele din pri
mele două luni ale anului.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scînteii*

Soluția la care se ajunsese constă 
in construirea unei centrale care să 
transforme energia calorică in ener
gie electrică. Principiul de funcțio
nare are ia bază folosirea aburului 
supraîncălzit pentru punerea in miș
care a unei turbine care să acțio
neze un generator de energie elec
trică.

— Deci, susțineți in continuare că 
se poate aplica soluția pe care ne-ați 
prezentat-o ?

— Eu zic nu numai că se poate, dar 
și trebuie, este strict necesar să o 
aplicăm in cel mai scurt timp posi
bil. De ce zic că trebuie ? Lesne de 
explicat : nu este permis nimănui, 
niciodată, mai ales în condițiile pe- 
nuriei generale de carburanți și de 
energie, să neglijeze orice posibili
tate de a recupera, de a utiliza re
sursele energetice refolosibile. Prac
tic, prin aplicarea acestei soluții 
s-ar asigura 40—45 la sută din 
energia necesară întreprinderii, plus 
căldura și apa caldă necesare deopo
trivă întreprinderii și căminului de 
nefamiliști, cît și unui cartier de 
locuințe ce Însumează cam 5 000 de 
apartamente.
N-ar putea fi devansat 

termenul ?
Energia pe care ar livra-o anual 

centrala termoelectrică proiectată 
pentru Mediaș ar însuma 10 000— 
14 000 MWh pe an. Adică, aproape 
jumătate din consumul anual de 
energie al intreprinderii. Construirea 
sa este prevăzută insă pentru 1984— 
1985. Aceasta, în condițiile în care 
proiectul detaliat de execuție a tur
binei, cazanului și generatorului 
există. Și in condițiile In care ne con
fruntăm cu efectele acute ale crizei 
de energie și carburanți.

— In cît timp poate fi gata cen
trala termoelectrică ? Presupunind că 
v-ați apuca de lucru chiar astăzi.

— Ciclul de fabricare a turboagre- 
gatului durează 18 luni. Asta înseam
nă că peste 18—20 de luni o putem 
avea în stare de funcționare.

Și atunci se pune întrebarea : de 
ce tocmai in anii ’84—’85 ? Aceasta 
înseamnă că și de acum înainte, 
cițiva ani, se va risipi căldura, pre
țioasa căldură reziduală de la între
prinderea din Mediaș. Adică, în pa
tru ani, echivalentul a peste 20 mi
lioane mc de gaz metan.

Să fie tergiversările cauzate de 
faptul că investiția ar presupune 
vreo 64 milioane de lei ? Greu de 
crezut ! Anual se alocă fonduri În
semnate pentru construirea de noi 
capacități de producție, inclusiv pen
tru finanțarea unor investiții desti
nate recuperării unor resurse peri
sabile, cum este energia termică re
ziduală.

Să ne gîndim doar cite întreprin
deri din țară, din domeniul cerami
cii și geamului, ar putea prelua și a- 
plica soluția de la Mediaș. Să ne 
gîndim că proiectul există, că exe
cuția turboagregatelor se poate asi
gura în țară, că totul depinde de de
cizia unor factori care au menirea să 
impulsioneze, să încurajeze și să 
susțină inițiative precum aceea de 
la întreprinderea de geamuri din 
Mediaș. Mai precis, este vorba de 
decizia Centralei industriei sticlei și 
ceramicii fine și a Ministerului In
dustriei Ușoare.

Anlca FLORESCU
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Este un adevăr admis de 
toată lumea că într-o lite
ratură critica literară 
creează, prin legitimarea 
punctelor de vedere, nece
sara atmosferă de Încrede
re in propriile ei finalități. 
In lipsa unor atitudini pre
cis formulate, nici autorii și 
nici cititorii nu știu limpe
de ce orientări le definesc 
mai bine, mai deplin exi
gențele, unde să caute 
palpitul noului, al actuali
tății, cum să-și manifeste 
sprijinul sau reticența dacă 
sint sau nu de acord cu 
faptul literar concret

Nivelul intelectual și pro
fesional al criticii noastre, 
ilustrat de mari înaintași — 
Titu Maiorescu, Const Do- 
brogeanu-Gherea, G. Ibrăi- 
leanu, E. Lovinescu. P. Za- 
rifopol, M. Ralea, G. Căli- 
nescu, Tudor .Vianu, Per- 
pessicius — denotă eficiența 
cu care s-au găsit pe sine, 
in slujba culturii și a lite
raturii române, autoritățile 
critice de prim plan. Ele 
nu s-au izolat nlcicind de 
nevoile momentului soclal- 
istoric, au contribuit din 
plin la impunerea marilor 
noștri scriitori, a valoroa
sei lor experiențe. Se știe 
cit de mult a făcut Titu 
Maiorescu pentru susține
rea lui Mihai Eminescu, 
Gherea pentru justa înțe
legere a lui I. L. Caragiale 
și Coșbuc, E. Lovinescu 
pentru sondarea moderni
tății Hortensiei Papadat- 
Bengescu și a lui Tudor 
Arghezi sau Tudor Vianu 
cind a dat cheile poeticii 
lui Ion Barbu ș.a.m.d.

Pe marginea atîtor acte 
de înalt și activ patriotism 
s-a scris mult și pe drept 
cuvînt ; este deci de mi
rare că se mai găsesc voci 
să-și arate plictisul (chiar 
ostilitatea !) față de critică, 
sub cuvînt că atenția pe 
care ea o acordă literaturii 
n-ar fi necesară. Iar efor
tul ei de interpretare a 
cărților, dacă nu total pa
razitar, se epuizează, ori
cum, periferic.

Cîndva, G. Călinescu, In

tr-un articol Critici fl lite
rati, apărut în România li
terară, să tot fie cinci de
cenii de atunci (exact : nr. 
34, din 8 oct. 1932), discută 
așa-zisa incompatibilitate 
dintre critică și creație, a- 
firmind că in absența criti
cilor, a cronicarilor foileto
niști, cît și a criticilor cu 
spirit istoric, nimeni nu 
mai știe să integreze risi
pitele stele in constelațiile 
lor firești, căutările intr-o 
tradiție. La rindu-i. afectat 
de contestări, mai ales de

Critica literara—factor 
de opinie publică 

----------------------------------------- de Henri ZALIS ----------------------------------------

cele venite din partea unor 
confrați de generație, E. 
Lovinescu sub titlul Cri
ticii răspundea, pe jumă
tate glumind, pe jumătate 
îndurerat : „Ce este un cri
tic român ? Un om de o 
timiditate deconcertantă, al 
cărui travaliu e să accep
te orice ; nu poate fi un 
sever examinator al valori
lor decit dacă se izolează 
de literatură". Din fericire, 
E. Lovinescu, și ca el toți 
colegii săi reprezentativi, 
nu s-a izolat nici un mo
ment într-un turn de fildeș.

Simțind că a te izola de 
literatură revine la a te 
rupe de viată, căci viața 
literaturii este tot una cu 
examenul obiectiv al surse
lor creației, critica noastră 
de ieri, ca și cea de azi, și-a 
impus să fie exploratorul 
fenomenului literar in am
pla lui diversitate și com
plexitate.

Ca un podgorean In via 
lui, lacom de probe, criti
cul știe că are mari datorii 
față de confrați și altele la 
fel de mari, de esențiale, 

față de cititori. Din acest 
punct de vedere nu uit că 
într-o scrisoare, pe care 
Ion Barbu o adresa lui Tu
dor Vianu după apariția 
lucrării acestuia Poezia lui 
Ion Barbu, putem citi : 
„...acum este de crezut că 
voi fi mai ușor și mai bine 
înțeles : dealtfel, in fața 
ideii că poetul înfruntă un 
decalaj Intre intenție și 
propulsie, eu însumi mă 
identific, mai avizat, din 
interior".

Reperul stabil propus de 

critică se află, din felurite 
motive, supus întrebărilor. 
Este rolul criticii să avan
seze — dacă nu in totali
tate, măcar acele răspunsuri 
posibile — ferite de uni
formizare, răspunsuri efec
tiv din interiorul literatu
rii. Iar înainte de a se so
lidariza cu cele de căpătîi 
să caute raportul corect în
tre intenție și cercetare, 
intre fervoare și cumpănire.

Desigur, rămin destule de 
făcut. Ca elanul vital al 
creației să ajungă la cititor 
sint necesare virtuți de or
din problematic, expresiv, 
cu care cititorul să se con
funde pentru ca la capătul 
drumului actul de re-crea- 
țle să-1 cîștige. Sub forța 
fascinantă a fervorii aucto- 
rțale, inițierea celorlalți în
cetează să mai aibă carac
ter facultativ. Cu o condi
ție : să se transfere în su
fletul și spiritul receptori
lor, să-i angajeze emoțio
nal. Nu degeaba amintea 
Marin Preda, în convorbi
rile sale cu Florin Mugur, 
cit de mare ii este nevoia 

de descifrare lăuntrică. 
Cred că, egală in amplitu
dine, egală in dialectica in
tegrării culturale, ca semn 
distinctiv al puterii de ju
decată, apare și descifra
rea autorilor de către cel 
anume chemați să le expli
ce opțiunile.

Tinăra generație vede în 
rafturile librăriilor ediții 
din poeți, cum sint Octa
vian Goga. Vasile Voicu- 
lescu, Aron Cotruș, Dan 
Botta. Am enumerat îna
dins aceste nume ; ca să se 

priceapă mai limpede că 
un potențial estetic se 
epuizează greu dacă nu-i 
ajutăm pe cei interesați să 
separe griul, citește aurul 
poeziei, de neghina limite
lor, a unor aspecte sau la
turi caduce, care țin de con
textul istoric. De bună sea
mă critica literară are da
toria să facă accesibil un 
program nu in afara lor, ci 
în chiar semiconstantele a- 
celor existențe ce și-au de
finit particularitățile in 
chip complex și, nu o dată, 
contradictoriu. Or, cine 
să-i ajute pe acești autori 
să nu rămină sub spuzeala 
păgubitoare a manifestări
lor divergente dacă nu în
săși critica literară ! Ca 
disciplină a delimitărilor, 
subințelegînd că opiniile 
se grefează pe o salutară 
pluralitate.

Condiționarea socială, mo
rală, estetică a scrisului 
descoperă motivații pentru 
o imagine sau alta a perso
nalităților în' discuție. Și 
are darul, extrem de pre
țios, să amendeze traiecto-

focul discuțiilor 
haina cutărui 

cum contestarea 
de azi se întin-

riile, să le comenteze „acci
dentele de traseu". Nu ne 
pot lăsa deloc indiferenți 
atari indispensabile opera
ții, folositoare ca exercițiu 
de discernămint pentru că 
implică deschideri la tot ce 
este înaintat în gindire. 
Optica criticii militante se 
sprijină pe cuceriri de me
todă și de sistem. Ea ne 
ferește pe toți de defor
mări și simplificări, indi
ferent dacă sintem scrii
tori, editori, cititori, sau și 
una și alta. Din păcate, 
contestarea criticii sau, rhai 
bine-zis, a unor critici ia 
adesea forme subiective, 
inacceptabile. Ceea ce este 
și mai rău in aceste spora
dice răbufniri constă in 
antrenarea în măruntele 
interese „anticritice" a au
torității unor personalități 
istorice ale scrisului nos
tru. Vezi uneori cu amără
ciune cum 
atinge și 
clasic sau 
unui critic _. .. .
de și asupra înaintașului 
său ilustru căruia abia i 
s-a ridicat meritata statuie. 
Atari deformări și simplifi
cări nu folosesc nimănui. 
Critica reală, adevărată și 
obiectivă este o critică de 
susținere, și apărare a ' 
lorilor, de luminare 
semnificațiilor artistice 
morale și de subliniere, 
acest fel, a demnității 
teraturii naționale și 
creatorilor ei.

Viziunea critică transfor
mă creația Intr-un punct de 
sprijin nodal pentru cei 
care luptă să-și țină trează 
conștiința la problemele 
grave ale acestui timp.

A discuta despre critică, 
așadar, înseamnă să ne 
pronunțăm despre maturi
tatea literaturii de azi, des
pre responsabilitatea cu 
care căutăm un factor coa
gulant între diversele ipos
taze ale unei materii sen
sibile, distlngind între or
ganic și arbitrar, între 
caducitate și durată.

va- 
a 

Și 
, in 

li- 
a

O interesantă monografie despre noile 
funcții ale teoriei economice*)

•) Andrei VELA : „Di
namica structurii econo
mice in țările in curs de 
dezvoltare" — Editura 
politică.

Gravele perturbări care 
au loc in economia mon
dială au ridicat în fața 
țărilor capitaliste dezvol
tate multiple probleme 
contradictorii șl contro
versate, ce pun sub sem
nul întrebării sistemele 
tradiționale burgheze de 
gestionare a resurselor, 
ca și pe cele de gindire 
burgheză, de gîndire eco
nomică in general. Iată 
de ce s-a pus la ordinea 
zilei — mai ales după 
criza economică ciclică 
din anii ’70 — evaluarea 
mai atentă și chiar re
evaluarea acestor siste
me. .

In condițiile cind ase
menea reevaluări sint în
cercate de cele mal va
riate instituții științifice, 
de specialiști cu orientări 
politice diferite, publica-, 
rea in țara noastră la E- 
ditura politică a unei 
monografii intitulate „Re
structurări in economia 
politică", consacrate aces
tor probleme majore, este 
binevenită.

Pe baza unor îndelungi 
investigații asupra econo
miei țărilor capitaliste, ca 
și a cunoașterii succese
lor și problemelor econo
miilor socialiste, prin im
plicarea unei bogate și 
diverse literaturi de spe
cialitate, autorul — pro
fesorul Tudorel Postola- 
che — reliefează contribu
ția prestigioasă a secre
tarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ia

») Tudorel POSTOLA- 
CHE : „Restructurări in 
economia politică" — 
Editura politică. 

dezvoltarea gîndiril eco
nomice contemporane.

Lucrarea in ansamblul 
ei reprezintă un exemplu 
de aplicare a unității din
tre analiza cantitativă și 
cea calitativă, dintre cer
cetarea logică și istorică, 
dintre latura analitică și 
cea sintetică a cercetării 
și expunerii. Toate aces
tea, ca și numeroasele 
categorii și teze introdu
se de autor in circuitul 
nostru de idei îndreptă
țesc aprecierea că mono
grafia este predominant 
metodologică. Multe din 
tezele dezvoltate in lucra
re au caracter concluziv 
la dezbaterile de specia
litate ce s-au desfășurat 
de-a lungul ultimelor de
cenii, în timp ce altele 
pot fi considerate ca des
chizătoare de noi dialo
guri și dezvoltări crea
toare.

Pe bază de argumente 
logice și isțorice, în lu
crare se face „distincție 
intre periodizarea modu
lui de producție capitalist 
și a formațiunii sociale 
burgheze". In același 
timp, se susține că perio
dizarea acestora la scară 
universală nu coincide 
cu cea la scară național- 
statală. Se realizează ast
fel o interesantă periodi
zare a formațiunii social- 
economice burgheze, pe 
de o parte, și o etapizare 
a modului de producție 
capitalist, pe de altă par
te. In mod justificat, au
torul realizează o analiză 
comparativă a capitalis
mului monopolist de stat 
și a capitalismului de stat, 
arătînd că aceste două 
concepte desemnează pro

cese și fenomene distinc
te sub raport funcțional 
și istoric.

In lucrare este aborda
tă o problemă deosebit 
de actuală și de larg in
teres teoretic și practic : 
esența și locul istoric al 
imperialismului — ter
men căruia profesorul T. 
Postolache li atribuie trei 
sensuri, trei accepțiuni : 
una economică, ca stadiu 
distinct al modului de 
producție capitalist ; a 
doua vizează perioada 
descendentă a formațiu
nii capitaliste In ansam
blul ei ; a treia se referă 
la aspectul polltico-mili- 
tar, la tendința generală 
de asuprire, violență, cu
ceriri și dominație.

In ansamblul lucrării se 
remarcă o permanentă 
îmbinare a analizei logi
ce și a celei istorice. Une
le dintre argumentele șl 
comparațiile Istorice fo
losite sînt deosebit de 
concludente, evidențiind 
capacitatea deosebită a 
autorului de a opera cu 
o asemenea metodă de 
cercetare.

Dezvoltarea economie! 
politice — arată autorul 
încă în primele rînduri 
ale introducerii — este 
un proces continuu de a- 
cumulări abia perceptibi
le, dar care pregătesc 
premisele unor restructu
rări profunde, cind — 
fiind chemată să dea răs
puns unor probleme car
dinale noi, ridicate de 
practică — sînt puse sub 
semnul întrebării teze de 
bază larg acceptate ante
rior și se afirmă principii 
noi, cerind a fi restructu
rat întreg patrimoniul de 

cunoștințe ale teoriei eco
nomice. Pornind de la 
specificul actualelor res
tructurări, care nu mai 
pot fi determinate exclu
siv de teoriile din citeva 
țări foarte mari sau dez
voltate economic, de la 
necesitatea ca dimensiu
nea universală a eco
nomiei politice să se rea
lizeze ca o sinteză «con
centrată» a experiențelor 
teoretice naționale, auto
rul realizează o intere
santă schiță a studiilor 
teoretice publicate de e- 
conomiștii români după 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. cu scopul expres 
de a oferi „o imagine, fie 
și sumară, asupra dimen
siunilor eforturilor depu
se, asupra potențialului 
de gindire și creativitate 
de care dispunem în acest 
domeniu și care înscrie 
frontul cercetării econo
mice românești în acce
lerarea progreselor do- 
bîndite ca prim element 
constitutiv al restructu
rărilor din economia po
litică contemporană".

întreaga lucrare repre
zintă o contribuție meri
torie la concretizarea sta
diului cercetării economi
ce românești, cu împlini
rile și lipsurile acesteia, 
ca și, sau mai ales, la 
precizarea direcțiilor de 
acțiune viitoare pentru 
ca gîndirea economică ro
mânească să realizeze un 
adevărat salt calitativ, în 
vederea sporirii aportului 
ei la progresul general al 
țării.

Prof. dr.
Nită DOBROTA

„Antologia spectacolului cu piese românești"
în cadrul Festivalu

lui național „Cîntarea 
Românieț", sub egida 
Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, la 
Cluj-Napoca se des
fășoară, în perioada 
27 februarie — 6 mar
tie, o amplă și inte
resantă manifestare 
teatrală : „Antologia 
spectacolului cu piese 
românești". La orga
nizarea și buna el des
fășurare colaborează 
A.T.M., Comitetul ju
dețean de cultură și e- 
ducație socialistă, re
vista „Tribuna", Uni
versitatea „Babeș-Bo- 
lyai" și Teatrul Na
țional din Cluj-Na
poca.

„Antologia specta
colului cu piese româ
nești" include unele 
din cele mai bune 
spectacole realizate de 
teatre din întreaga 
țară și se bucură de 
participarea mai mul
tor teatre bucureștene.

Pe afiș figurea
ză pieseie : „Mor- 
mîntul călărețului a- 
var" de D. R. Po
pescu, in interpre
tarea Teatrului Națio
nal din Timișoara (re

gia — loan Ieremia), 
„Mobilă și durere" de 
Teodor Mazilu, în in
terpretarea Teatrului 
Național din Cluj-Na
poca (regia — Mircea 
Marin), „Cartea lui 
Ioviță" de Paul Everac 
(montarea Teatrului 
Național din Tîrgu 
Mureș — secția româ
nă, în regia lui Dan 
Alecsandrescu), „Jocul 
vieții și al morții" de 
Horia Lovinescu (spec
tacolul Teatrului „C. 1. 
Nottara" ; regia — Dan 
Micu), „Echipa de zgo
mote" de Fănuș Neagu 
(în interpretarea Tea
trului „Giulești" ; re
gia — Alexa VI- 
sarion), „Există nervi*  
de Marin Sorescu (re
gia — Florin Fătules- 
cu) și „Concurs de fru
musețe" de Tudor Po
pescu (regia — Al. To- 
cilescu), ambele spec
tacole ale Teatrului de 
Comedie, „Casa bătrî- 
nă“ de Csiki Lâszlo 
(spectacol al Teatrului 
maghiar din Cluj-Na
poca ; regia — Gh. 
Harag), „Interviu" de 
Ecaterina Oproiu, spec
tacolul Teatrului „Bu- 
landra" (regizat de Că

tălina Buzoianu), „în
tre etaje", de Dumi
tru Solomon (pus în 
scenă la I.A.T.C. ; re
gia — Ion Cojar) și 
„Mîrîiala" de Paul 
Cornel Chitic (specta
colul Teatrului Foarte 
Mic, regizat de Cris
tian Hadjiculea).

Așadar, spectacole 
realizate de regizori 
de prestigiu în am
bianțe scenografice 
inspirate șl expresive 
(printre autorii aces
tora figurind : Mihai 
Mădescu, Emilia Jiva- 
nov, Toth Lâszlo și 
alții), care au ca 
protagoniști actori de 
talent și de mare no
torietate, cum sînt : 
Gina Patrichl, Sanda 
Toma, Bereczky Julia, 
Mariana Mihuț, Dori
na Lazăr, Mircea 
Albulescu, George
Constantin, Octavian 
Cotescu, Amza Pellea, 
Vadasz Zoltan, Barko 
Gy„ Cornel Vulpe, Iu- 
rie Darie, Al. Repan, 
Dorel Vișan, C. Băl- 
tărețu, Mlhai Gingu- 
lescu și alții.

Originalitatea ma
nifestării este multi
plă. Mai întîi : festi

valul este itinerant în 
afara prezentării lor 
la Cluj-Napoca (pe 
scenele celor două 
teatre și pe cea a Ca
sei de cultură a stu
denților), majoritatea 
spectacolelor vor fi 
deplasate și progra
mate și In alte loca
lități din zonă, in o- 
rașe care nu au un 
teatru profesionist : 
Zalău, Bistrița, Alba 
Iulia. De asemenea, 
toate reprezentațiile 
beneficiază de cu- 
vintul introductiv al 
unui critic (prolog 
care va argumen
ta valorile ideatice 
și artistice ale tex
telor și realizărilor 
scenice respective) și 
vor fi urmate de dis
cuții cu spectatorii.

Sub semnul aceleiași 
preocupări de a da o 
cît mai largă și cit mai 
penetrantă difuzare 
fenomenului teatral, 
de a spori audiența și 
eficiența lui spiritua
lă — cu același pri
lej, în ziua de 6 mar
tie va avea loc un 
simpozion cu tema 
„Teatrul și publicul 
său".

„Antologia spectaco
lului cu piese româ
nești" va mai prilejui 
decernarea premiilor 
teatrale ale revistei 
„Tribuna", lansarea 
volumului de teatru

consacrat personalită
ții lui Ion Sava și 
inaugurarea unor ex
poziții de carte și afiș 
teatral.
Natalia STANCU

Largă investigație în mecanismul creșterii 
economice a țărilor în curs de dezvoltare*)
Analizele procesuale, 

fenomenologice, de tip 
structuralist, mai ales 
atunci cind sint făcute 
intr-o perspectivă mai lar
gă, abordînd aspecte esen
țiale pe spații problema
tice și de timp mai am
ple, dau întotdeauna ci
titorului posibilitatea îm
bogățirii orizontului, ușu- 
rindu-i înțelegerea unor 
fenomene complexe. In 
categoria acestor lucrări 
se numără și cartea lui 
Andrei Vela „Dinamica 
structurii economice in 
țările în curs de dezvol
tare", apărută la Editura 
politică. Ea se înscrie ca 
o lucrare de referință, nu 
numai pentru că se ba
zează pe serii statistice 
ample, prelucrate și nu
anțate în diferite iposta
ze, ci și pentru dublul 
suport al analizei, prin 
prisma evoluțiilor istori
ce și a incidențelor pro
ceselor și fenomenelor re
levate de autor, al efor- 

tului de a le conceptua- 
liza.

în pofida dificultăților 
pe care și le asumă au
torul, abordînd problema
tica creșterii economice 
prin intermediul unui 
concept central, cum este 
cel al modificărilor ce in
tervin în structurile eco
nomice, lucrarea repre
zintă un succes. Un suc
ces datorat în egală mă
sură efortului de a . aco
peri o arie problematică 
extrem de largă, ca și ri
gorii analizei ce pune in 
evidență semnificațiile 
mai profunde ale dezvol
tării, prin prisma modifi
cărilor structurale. Citi
torul se află, fără îndo
ială, in fața unei lucrări 
incitante, atit prin optica 
abordării dezvoltării, 
structura sa logică și in
strumentarul științific la 
care a recurs autorul, cit 
și prin relevanța proce
selor investigate, origina
litatea unor contribuții și 
pertinența unor concluzii.

Modul de tratare a di
namicii structurilor, pro
blematica decalajelor 
structurale, efectele pe

termen lung ale efortului 
investițional, evoluția rit
murilor medii dau po
sibilitate interlocutorului 
să sesizeze procese de 
bază ale dezvoltării. Nu
meroase aspecte cantita
tive șl calitative mai de 
detaliu, referitoare la mo
dalitățile de exprimare a 
decalajelor prin coeficien
ții de variație, la distor
siunile existente in struc
tura economiei mondiale, 
la corelațiile dintre indi
catorii de structură și ni
velul dezvoltării, facili
tează însă înțelegerea mal 
în profunzime a unor me
canisme intime implicate 
în procesele analizate.

Spuneam că relevanța 
proceselor investigate 
constituie unul din punc
tele „forte" ale lucrării. 
Analiza resurselor dez
voltării, acumularea și 
investițiile, corelația din
tre efortul propriu și aju
torul extern, criteriile ca
litative ale lichidării sub
dezvoltării, ca și cele pri
vind situația forțelor de 
producție în lume, ten
dințele de adîncire a unor 
decalaje și evoluția struc

turilor economice în lu
mea contemporană creea
ză un tablou edificator și 
coerent asupra fenomene
lor dezvoltării. Analiza 
marilor procese șl feno
mene implicate este com
pletată cu efortul auto
rului de a descifra unele 
elemente contextuale și 
conceptuale ale mecanis
melor implicate, cum ar 
fi factorii ce contribuie 
la schimbarea structuri
lor, contextul decizional 
privind rata acumulării 
șl criteriile de alocare a 
investițiilor șl Influența 
lor asupra structurilor și 
care cel mai adesea lip- • 
sesc din lucrările de acest 
gen.

Lucrarea lui Andrei 
Vela stîrnește un viu in
teres, pe alocuri fiind 
de-a dreptul pasionantă 
în urmărirea logicii auto
rului, a firului investiga
ției și naturii conclu
ziilor pe care le determi
nă, in concordanță cu 
concepția președintelui 
României asupra proble
melor ce confruntă ome
nirea in prezent

Tonltă OLTEANU

Tinăra generație sub semnul însuflefilor al modelului comunist
(Urmare din pag. I)

gistrat o avansare in frontul de căr
bune, cu complexul mecanizat, de 
aproape 90 de metri liniari. în ace
lași timp, brigada a extras suplimen
tar peste 1 000 tone de lignit în fe
bruarie acest colectiv de muncă a 
păstrat același ritm, iar pentru ur
mătoarele luni ambițiile sînt și mai 
mari.

Care este „cheia" reușitelor înfă
țișate? Să-l ascultăm pe ortacul 
Constantin Pescaru: „Formația noas
tră s-a constituit doar cu citeva luni 
în urmă. La inițiativa maistrului 
Ion Scricciu. Comunist de nădejde, 
care a sădit încrederea că sintem in 
stare să dăm țării, lună de lună, tot 
mai mult cărbune".

Ce ne spune fișa lui Ion «Scrieciu, 
comunistul aflat in fruntea brigăzii 
tineretului ? Are în urmă 30 de ani 
de minerit. Cei mai mulți — în sub
teranul Leurdei. „Este minerul co
munist mereu prezent în punctele 
grele, de răspundere, ale producției" 
aflăm de la ing. Nicolae Alecu, di
rectorul întreprinderii miniere Mo- 
tru. Argumente : la Leurda trebuia 
deschis un suitor. în condiții de' 
mare dificultate. Scrieciu cere să 
preia el conducerea brigăzii care a 
dus la bun sfirșit această misiune 
minerească. Trei ani mai tirziu se 
oferă să preia comanda primului 
complex de fabricație românească, 
își face și aici datoria de pionierat, 
realizind la utilajul în cauză o pro
ductivitate anuală record : jumătate 
milion tone de lignit! Venit la Mo- 
tru-Vest, in fruntea unei brigăzi 
constituite „din mers", sapă și beto- 
nează planul înclinat de bază al 
minei în numai 18 zile. (Numai 18 
zile vrea să sugereze, de asemenea, 
un record mineresc).

Și Încă un argument pe care tine
rii mineri îl cunosc prea bine : 
meșterul a început mineritul în 
fruntea unei brigăzi de tineri. „Și 
vreau să ajung la pensie tot cu ti
nerii, zice deseori Scrieciu. De ce ? 
Lucrind cu ei, am convingerea că 
reușesc să-i ciștig definitiv de par
tea noului. Miner destoinic este 
acela care îndrăznește mai mult, 
care nu obosește să învețe și să în
drăznească".

Meșterul miner comunist, ce caută 
ambianța tinereții, le cere ortacilor 
uteciști să învețe și să îndrăznească 
mereu. Adică să fie ași în meserie, 
să fie in măsură să deschidă pirtii 
noi, sg doboare recorduri, să facă, 
intr-un cuvînt, mai mult decit cei 
dinaintea lor. Ce le îndeamnă pe ti
nerele de la secția filatură a între
prinderii textile „U.T.A." — Arad, 
comunista Iuliana Walter ? S-o as
cultăm pe filatoarea utecistă Csiki

Magdalena: „Am învățat de la 
această muncitoare destoinică să 
lăsăm adolescenței atitudinile su
perficiale, de muncă și de viață. Am 
desprins de la ea hărnicia, spiritul 
de dreptate, cumpătarea, demnita
tea. Adică lucruri pentru toată 
viața".

Anii trec și Csiki Magdalena lșl 
cristalizează personalitatea avînd ca 
esențial punct de reper un anume 
model de muncă și de viață comu
nist. Un destin singular ? Nicide
cum ! Este destinul milioanelor de 
tineri care lșl potrivesc cadența pa
șilor, înălțimea aspirațiilor, întreaga 
conduită de- muncă și de viață după 
înaltul și mereu tinărul exemplu co
munist.

„CÎND ZICI COMUNIST, 
ÎL NUMEȘTI PE CEL AFLAT 
MEREU PE BARICADA 
NOULUI". Cum Iși susține acest 
punct de vedere Petru Sîrbu, stu
dent în anul V al Institutului poli
tehnic „Traian Vuia", din Timișoa
ra ? „Ideea robotizării mă preocupă 
de mult timp. Construirea unui ro
bot insă, se știe, nu-i o treabă 
ușoară. Și totuși, proiectul meu de 
diplomă se referă la un robot cu 
cinci grade de mobilitate, cu acțio
nare electrică. M-a îndemnat către 
aceasta șeful de lucrări ing. Cornel 
Rădulescu, comunist, omul aflat me
reu pe baricada noului. E și normal, 
deoarece are in urmă o întinsă ex
periență de producție".

— Cum au fost primite soluțiile 
propuse ?

— La un colocviu susținut de cu- 
rînd am primit nota maximă. Dar tot 
aici, prof. dr. ing. Nicolae Gheor
ghiu mi-a sugerat alte și alte per
fecționări. Cum privesc eu exigența 
acestor doi comuniști ? Drept o 
condiție de bază a autodepășirii, a 
autoperfecțlonării...

Exemplele bune pun In mișcare, 
se spune. Cu atit mai mult își afirmă 
această forță exemplul comunist 
pentru tinerii aflați la virsta ro
mantismului revoluționar, dornici să 
arate prin muncă ce pot, să deschi
dă porți largi ideilor novatoare, 
gata să ia pieptiș greutățile, să 
afle cheia Învingerii lor, să îmbogă
țească zestrea de valori moștenită.

— Diploma de tehnician veterinar 
mi-a folosit doar la._ încadrare, 
mărturisește, acum, tinăra Aurica 
Gabură. Adevăratul examen, care 
să-mi confirme această calitate la 
Stațiunea de cercetare și producție 
pentru creșterea bovinelor Dulbanu. 
județul Buzău, unde am mers după 
absolvire, a fost munca și iar munca

într-un colectiv cu o bogată expe
riență.

Cind Be referă la „colectivul cu o 
bogată experiență". Aurica Gabură 
îi are în vedere, înainte de toate, pe 
comuniști. Oameni aflați mereu in 
frunte, cu rezultatele cele mai bune. 
Oameni care pun in mișcare ener
giile, trezesc la toți dorința auto
depășirii. Ce a învățat tinăra teh
niciană de la aceștia ? Mai intii că 
meseria creșterii animalelor nu poa
te și nu trebuie să fie socotită... in
grată, ci de mare răspundere. Că 
nșeseria asta îți cere să iubești ani
malele. Că o producție medie de 
5 216 litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată, cit s-a obținut aici, in cin
cinalul trecut, este posibilă dacă te 
preocupi de furaje și asiguri o în
grijire „ca la carte". Că unii pot să 
se mai plingă de greutăți, dar tu, co
munist, mai în vîrstă ori mal tînăr, 
nu trebuie să te văicărești, ci să 
lupți pină la capăt pentru infringe- 
rea lor.

Nu, nu-i nimic senzațional în bio
grafia acestei tinere crescătoare de 
animale. Viața și munca ei se rea- 
zimă pe principii ferme, deprinse 
din felul de a munci și trăi al co
muniștilor din Jur ; bucuriile, sa
tisfacțiile de aici i-au venit. Tinăra, 
in căutare de modele de conduită. 
In urmă cu cîțiva ani a devenit ea 
Însăși, in acest climat de exigență 
revoluționară, un veritabil model.

„ȘTAFETA SE AFLĂ IN 
MÎINI BUNE I". vta* £iecârui 
om e jalonată de momente intrate In 
memorie, care-i măsoară drumul. 
Anul 1981 va rămine pentru tinărul 
locotenent Ioan Mititelu, comandan
tul unei subunități de frunte, cel mai 
luminos. In acest an, al aniversării 
a șase decenii de glorioasă existență 
a partidului, loan Mititelu a fost pri
mit in rindul comuniștilor.

— Mi s-a împlinit astfel un vis — 
declară el — nutrit încă de pe bănci
le liceului militar. M-a bucurat 
nespus și m-a onorat mult această 
cinste. Și pot să-i asigur pe comu
niștii care m-au creditat cu marea 
lor încredere: îmi voi face datoria 
exemplar, așa curn am învățat de la 
ei. Ștafeta se află in miini bune...

Tot 1981. Septembrie. Locul eveni

mentului: lanca, județul Brăila, Eve
nimentul — festivitatea de încheiere 
a unei noi serii de muncă patriotică 
pe șantierul fabricii de zahăr. Fes
tivitate care întirzie'pentru ță lipseș
te insuși... comandantul șantierului, 
Bogdan Slănică. Un tinăr de 18 ani, 
elev in ultimul an al Liceului de 
metalurgie „Panait Cerna", din Brăi
la. Cauza? N-a terminat încă de 
pozat un cablu la centrala termică. 
Cind, in sfirșit, sosește la careu, iși 
începe discursul cu peripețiile legate 
de montarea cablului. Și încheie : 
„Pentru mine, ca tînăr, șantierul de 
muncă patriotică a fost o lecție care 
îmi va folosi toată viața".

Șantierele de muncă patriotică ale 
tineretului — o competiție a muncii, 
purtătoare de tradiție de muncă. La 
timpul trecut acestea s-au numit 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, Hu
nedoara, Bicaz, Ozana-Cracău... La 
timpul prezent ele se numesc Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, Rovinari, 
Sistemul de irigații Ialomița-Călmă- 
țui, lanca etc. etc...

— Ai numit zilele de muncă pe 
șantierul de la lanca drept o lecție 
folositoare pentru toată viața. De ce, 
Bogdan Stânică?

— Eu am lucrat în echipa condusă 
de comunistul Șandru. Nu-i mal știu 
și celălalt nume, pentru că pe noi 
ne interesa omul. Ceilalți, in alte 
echipe, avînd, de asemenea, tot co
muniști in frunte. Ei bine, oamenii 
aceștia atit de mult ne-au stimulat 
ambiția să nu ne lăsăm in fața greu
tăților, incit aceasta a fost și pricina 
întîrzierii ia festivitatea din careu. 
Știți, se iviseră probleme neprevăzu
te la cablu, și pină nu ne-am făcut 
datoria cu pozatul lui nu ne-am 
lăsat.

— Ce-ți spune ție Bumbești-Live
zeni, Salva-Vișeu ?

— Știu, ele înseamnă perioada de 
pionierat a șantierelor de muncă 
patriotică. La „Laminorul" Brăila, 
unde tac practica productivă, sînt 
destui veterani care au muncit pe a- 
ceste șantiere. Ca maistru! Ion Hîncu, 
de exemplu.

— Tu, tinăr brigadier, ce ai avea 
de spus brigadierilor veterani?

— Să fie fără grijă. Ștafeta pe 
care am preluat-o de la ei se află in 
miini bune. Vom ti la înălțimea tra
diției. o vom duce și mai departe.

Tinerețea a țintit totdeauna mai departe, tocmai pentru faptul că a 
avut ca aliat viitorul; ea reprezintă intr-adevăr „viitorul unui popor". La 
jubileul celor șase decenii de existență, organizația revoluționară a tinere
tului din patria noastră poate sta cu fruntea sus în fața poporului, a par
tidului, al cărui crez politic ii catalizează energiile. înflăcărată de exem
plul comunist, linăra generație rostește, mereu și mereu, un vibrant pre
zent in bătălia pentru socialism, meritindu-și pe drept renumele de glo
rioasă continuatoare a unei îndelungi tradiții revoluționare.

Noi studii despre naționalitatea maghiară 
din România*)

Recent, sub egida Insti
tutului de științe politice 
șl de studiere a proble
melor naționale și a Con
siliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă 
România, în Editura 
Kriterion a apărut vo
lumul „Naționalitatea 
maghiară din România" 
(redactor coordonator : 
Koppândi Sândor). Cei 29 
autori ai interesantelor 
și cuprinzătoarelor studii 
inserate, activiști de 
partid și de stat, oameni 
de știință, cadre didacti
ce, scriitori și ziariști, ro
mâni și maghiari, și-au 
propus și au izbutit prin 
această carte să aducă o 
bogată și actuală contri
buție la dezvoltarea lite
raturii cu privire la na
ționalitatea maghiară din 
România, la conviețuirea 
ei frățească cu poporul 
român, precum și la ac
tivitatea sa consacrată 
dezvoltării patriei noastre 
socialiste.

Volumul subliniază cu o 
deosebită pregnanță că 
transformările revoluțio
nare și înnoirile din viața 
politică, economică și so
cială din România au 
creat cadrul optim al dez
voltării națiunii noastre 
socialiste, politica Parti
dului Comunist Român a- 
sigurînd climatul și con
dițiile de afirmare a mun
cii creatoare pe toate tă- 
rîmurile de activitate a 
tuturor cetățenilor țării.

Studiile „De la opri
marea habsburgică la 
scuturarea jugului hitle- 
rist", „Națiunea română 
(Repere ale construcției 
și evoluției sale)", „Na
țiunea socialistă, etapă

•) „Naționalitatea ma
ghiară din România" — 
Editura Kriterion.

superioară in dezvoltarea 
națiunii", „Unitatea și 
frăția dintre poporul ro
mân și naționalitățile con
locuitoare — forță motri
ce a României contempo
rane" se completează in 
mod unitar cu cele dedi
cate unei problematici 
concrete dintr-un perime
tru strict definit, cum ar 
fi, de exemplu, „Imaginea 
contemporană a județului 
Covasna". Studiul „învă- 
țămintul în limba mater
nă" prezintă o imagine 
tonică a realităților exis
tente in patria noastră, 
dreptul la învățătură ilus- 
trînd concludent deplina 
libertate de afirmare a 
oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalita
te. „Literatura științelor 
naturii" oferă o privire 
cronologică (prima de 
acest fel) asupra unor 
momente mai semnifica
tive, îndeosebi din ultimii 
treizeci de ani, din acti
vitatea științifică a unor 
fii ai naționalității ma
ghiare din România, tn 
domeniile matematicii, fi
zicii, chimiei, cercetărilor 
lnterdisciplinare, biolo
giei, științelor agrico
le și geologice, pe tărî- 
mul practicii și științei 
medicale. Un alt studiu 
e consacrat gindirii socia
le in anii puterii popu
lare. Din aceeași imagine 
unitară fac parte și stu
diile privind munca ling
viștilor maghiari din 
România, cercetările et
nografice maghiare, des
fășurate azi In cadrul 
mai multor Institute de 
științe și muzee ale 
României socialiste, ori 
studiul asupra culegerii 
actuale a folclorului. Sint 
prezentate in cuprinsul 
lucrării fapte și date con
cludente privind partici
parea oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
la complexa și larga miș
care culturală de ma6ă 
din România de azi sau

in legătură cu activitatea 
muzeistică. Studiul „Car
tea maghiară din Româ
nia" relevă prin fapte și 
date elocvente că — ai
doma celei germane, sir- 
bo-croate, ucrainene și 
idiș — ea are o valoare 
specifică în peisajul edi
torial al României socia
liste, că, alături de edi
tura „Kriterion" din 
București, prima editură 
a naționalităților, înfiin
țată în urma unei hotă- 
riri a partidului nostru 
din decembrie 1969, tipă
resc cărți în limbile na
ționalităților conlocuitoa
re editurile politică, „Da
cia", „Facla", ..Eminescu", 
„Albatros", „Ion Crean
gă", științifică și enci
clopedică, „Ceres" și teh
nică, Editura didactică și 
pedagogică. Concludente 
sînt datele care ilus
trează faptul că edi
turile amintite cuprind 
toate domeniile vieții spi
rituale a oamenilor mun
cii maghiari din Româ
nia, toate sferele artelor 
și activităților în dome
niul tehnic.

Volumul înfățișează 
numeroase alte aspec
te grăitoare ale vie
ții spirituale a oamenilor 
muncii maghiari din țara 
noastră. Cităm in această 
ordine de idei studiul 
„Literatura maghiară din 
România". Pornind de la 
interpretarea făcută acum 
patru decenii de Gaăl 
Găbor, care indica . drept 
criteriu al acestei litera
turi apartenența de 
România, studiul conchi
de : „determinanta socia
lă a literaturii maghiare 
din România este intrea- 
ga realitate din România 
și, in cadrul ei, înainte de 
toate, viața naționalității 
maghiare, problematica 
rezultată dintr-însa", lite
ratură care, „incadrin- 
du-se In curentul celor 
mai progresiste stră

duințe... formulează a- 
devărurile umanismului 
modern, concretizate in 
opere durabile". In acest 
context, sint de relevat, 
de asemenea, studii 'e 
consacrate unor aspecte 
din istoria publicisticii 
maghiare din România, 
ale cărei Începuturi le a- 
testă „Kialtd Szd" (Stri
gătul), înființat în 1921, 
revistele social-culturale 
care își îndeplinesc cu 
consecvență sarcina de 
promovare a literaturii, 
de a împleti străduința de 
cultivare a tradițiilor cu 
promovarea valorilor noi 
pe care le creează viața 
noastră socialistă, ca și 
studiul „Mijloace de in
formare" — o amplă și 
documentată prezentare a 
numeroaselor ziare care 
apar, azi, în România, in 
limba maghiară, a emi
siunilor Radioului și Te
leviziunii române în a- 
ceastă limbă. Studiile 
consacrate activității celor 
șase teatre maghiare e- 
xistente In țară, precum 
și vieții muzicale, artelor 
plastice pun, de aseme
nea, in lumină mesajul 
unitar al culturii noastre 
socialiste.

Volumul „Naționalita
tea maghiară din Româ
nia" constituie, fără În
doială, un aport merito
riu la îmbogățirea infor
mației cititorilor cu pri
vire la trecutul istoric, 
condițiile politice, econo
mice și sociale, climatul 
tn care trăiește și mun
cește naționalitatea ma
ghiară din țara noastră, 
care astăzi se bucură de 
cele mai largi drepturi și, 
împreună cu toți oame
nii muncii, cu întregul 
popor, participă Ia înfăp
tuirea marilor obiective 
ale dezvoltării economlco- 
sociale a patriei comune 
— România socialistă.

Al. POPESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez sincere mulțumiri dumneavoastră, Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România și poporului frate român pentru felicitările fru
moase transmise cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperare dintre Vietnam și România să 
se întărească șl să se dezvolte tot mai mult.

Vă doresc multă sănătate, noi și tot mai mari Succese în înalta dum
neavoastră misiune.

TRUONG CHINH
Membru al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mulțumiri sincere mesajul de felicitări pe care Excelența 
Voastră a avut amabilitatea să-1 transmită cu ocazia Zilei naționale a Thai
landei.

Poporul thailandez șl cu mine dorim să adresăm Excelenței Voastre ace
leași bune urări și să reafirmăm convingerea că legăturile de prietenie din
tre țările noastre se vor întări in continuare In anii ce vin, in avantajul 
reciproc.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ECUADOR

QUITO
Cu profund regret am luat cunoștință despre încetarea din viață a to

varășului Pedro Saad, fost secretar genera! al Partidului Comunist din 
Ecuador, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești Interna
ționale. Vă adresăm sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate sentimentele 
noastre de compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tv
PROGRAMUL 1

, 11,00 Telex
11,05 Șoimii patriei
11,15 Desene animate
11,25 Teatru TV : Oameni de fiecare 

zi" de Radu Theodoru. (Partea i)
12,00 P' ntnk curtea și grădina dv.
12,05 a ușoară
12.20 Universul femeilor
16,00 Telex
16,05 Viata culturală
17,00 Studioul tineretului

vremea

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

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

La orizont — finala cea mare

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,40 Fenomene astronomice în martie 

1082
21,00 Memoria documentelor. în slujba 

independentei și suveranității 
României — Nicolae Titulescu

31.25 La frontierele cunoașterii — serial 
științific. (Episodul 4).

21,50 Meridianele cintecului
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL Z
30,00 Telejurnal
20.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radi otel e viziunii
32.15 Telejurnal 

veetul țării. Vor rădea precipitații mal 
ales sub formă de ploaie ce se vor 
transforma spre sfîrșitul intervalului 
in '.apoviță și ninsoare in nordul țării 
șl In regiunile deluroase. Vlntul va 
sufla moderat, cu Intensificări locale. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 6 și pluș 4 grade, iar cele 
maxime Intre 2 șl u grade. Ceață lo
cală.

Început, ca la orice meci, erau 
tentați să țmă cu echipa ce pornea 
cu șansa a doua) s-uu apucat să le 
scandeze numele.

Numărul unu a fost șl de această 
dată, ca in toate celelalte întîlniri, 
Vasile Stingă. Intrucit era accidentat 
(entorsă de gleznă la piciorul sting), 
antrenorii, medicul și coechipierii 
l-au acceptat să intre pe teren mal 
mult in scop tactic, pentru a atrage 
spre el apărătorii și să-i lase posi
bilitatea să șuteze lui Marian Dumi
tru. Dar formidabilul hunedorean 
(azi student la I.E.F.S. și jucător la 
„Steaua'*  București) nu s-a putut 
împăca nici o clipă eu un asemenea

Timpul probabil pentru zilele <ie 5, 6 
șl 7 martie, tn țară : Vremea va fi in 
general umedă. Ceryl va fi schimbător, 
cu innorări mai pronunțate in nord-

In sfirșit, ne-a mal venit inima la 
loc in privința evoluției handbaliști- 
lor noștri la această a 10-a ediție a 
campionatului mondial ce se desfă
șoară in R.F. Germania. Circum- 
gpecți trebuie să fim și vom fi și de 
acum înainte, pentru că încă nu s-a 
încheiat competiția, dar îngrijorarea 
noastră inițială a făcut loc treptat 
unei încrederi tot mai justificate. 
Să ne reamintim : cu echipa Dane
marcei, reprezentativa noastră a ju
cat inegal, trădînd unele slăbiciuni 
în apărare, dar a reușit, într-un 
final dramatic, nu numai să evite 
egalitatea, ba chiar să mai înscrie 
și să realizeze o victorie la două 
goluri diferență care, iată, se dove
dește deosebit de prețioasă. In fața 
Cubei a jucat excelent in prima re
priză a < neglijent in a doua, invin- 
gind fu. uri scor nu atit de mare pe 
cit ar fi putut. Apoi, In compania 
Iugoslaviei au urmat, de asemenea, 
o primă repriză foarte bună și o a 
doua nereușită (înfringere la un 
punct în fata unul adversar care a 
făcut cu noi cea mai bună partidă 
a sa la acest campionat). Meciul cu 
Suedia a anunțat o intrare în formă 
(victorie la 7 goluri) pe care ma
niera de joc in fața Ungariei a con
firmat-o pe deplin.

Sigur că victoria eu echipa Unga
riei era previzibilă, chiar dacă pină 
atunci aceasta era neînvinsă (avea 
la activ trei egalități și o victorie). 
Marți seara, în scurtul drum spre 
Boblingen, oraș care se află legat de 
Sindelfingen, la 15—18 km de Stut
tgart, discutam cu jucătorii și nu 
vedeam nici un motiv ca tradiția 
întilnirilor dintre cele două formații, 
bazată pe o superioritate valorică a 
handbalului romanesc, să nu se res
pecte și de astă-dată. Iar scorul 
(24—10) a adeverit presupunerile 
noastre. Dar poate și mai mult 
dorit această diferență de 5 goluri 
în favoarea jucătorilor noștri, ne-a 
bucurat primul lor meci bun din 
toate punctele de vedere, jocul lor 
minunat, siguranța și calmul eu care 
au acționat. Toată echipa României 
a jucat bine, dominind copios repre
zentativa Ungariei pe toate planu
rile I tehnică, tactică, pregătire fi
zică și morală, eficacitate. Totuși, 
4 jucători din cei 12 folosiți s-au 
distins atit de mult încit, la un 
moment dat, spectatorii (cere, la

IALOMIȚA • Inaugurarea Tea
trului popular din orașul Fetești a 
coincis cu premiera piesei „Opinia 
publică** de Aurel Baranga in in
terpretarea unui colectiv format 
din muncitori, profesori, ingineri
• Sala de expoziții a Casei de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Slobozia găzduiește in aceste zile 
expoziția de artă plastică avind 
drept temă „Omagiu păcii". Lu
crările aparțin artiștilor plastici 
din cadrul cenaclului județean 
„Ștefan Luchian". (Mihai Vișoiu).

CLUJ • Cu ocazia unei consfă
tuiri organizate la Cluj-Napoca de 
către Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste pe probleme ale in
terpretării cîntecelor populare și a 
unei consfătuiri a dirijorilor de 
formații corale, a avut loc un spec
tacol instructiv susținut de cele 
mai bune formații corale și folclo
rice din municipiul Cluj-Napoca, 
municipiul Dej, căminele culturale 
din Viișoara, Palasca, Batin, gru
purile vocale din Dumbrava, Po
ieni și Ciucea. (Al. Mureșan).

BRĂILA • Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă și 
Consiliul popular municipal Brăila 
au editat un interesant album
catalog intitulat „Donaris ’81", care

corespondenta
DIN R.F. GERMANIA

rol pasiv î a strins din dinți de 
durere, s-a înălțat ca și clnd piciorul 
i-ar fi fost teafăr si a înscris ca și 
altă dată gol după gol : 7 din acțiuni, 
plus 4 din lovituri de la 7 m. De 
partea cealaltă, contracandidatul său 
la titlul de golgeter (Peter Kovacs) 
nu a putut să marcheze decit trei 
goluri, astfel că Stingă al nostru (cu 
un total de 50 de goluri) și-a de
vansat urmăritorul cu 9 goluri, de- 
păștnd de pe acum și cifra de 47 cu 
care polonezul Klempol cucerea tro
feul eficacității' la campionatul mon
dial din 1978.

Tot atîtea goluri cite a marcat 
Stingă a salvat la poarta noastră 
senzaționalul Nicolae Munteanu. 
Atent c« un vulpoi la pîndă »i agil 
ca o panteră, el a prins ori a res
pins mingi trase de la distanță, din 
semicerc, de pe extreme, din centru, 
de oriunde, A apăraț chiar și două 
lovituri de la 7 metri. Practic, i-o 
scos din mină și din calm pe adver
sari cu siguranța și reflexele sale. 
Alături de acești doi „ași**,  și îm
preună cu el. Radu Voina s-a „ex
primat*  eu aceeași inteligentă si 
dezinvoltură cere au făcut mai de
mult din el un conducător de joc 
printre primii la ora aceasta in 
handbalul mondial. Iar Marian Du
mitru (care abia peste două săptă- 
mini împlinește 21 de ani) a jucat

cuprinde tn principal reproduceri 
ale lucrărilor realizate In prima 
ediție a taberei de sculptura In 
orașul de la Dunăre • La teatrul 
pentru copii din Brăila a fost ver
nisată o expoziție de măști popu
lare. Lucrările stnt realizate de 
membrii cercului de artă plastică 
de la Școala geheraJâ nr. 23. (Cor- 
neliu Ifrim).

SUCEAVA • împlinirea unul se
col de la premiera operetei „Crai 
nou" de Ciprian Porumbescu, a 
fost sărbătorită printr-o emoțio
nantă evocare organizată In cadrul 
clubului „Armonia" de către comi
tetul municipal al femeilor. O ma
nifestare asemănătoare a avut loc 
și la observatorul astronomic din 
Suceava, unde membrii cercului de 
astronomie „Crai nou" de la liceul 
„Petru Rareș" din municipiu au 
prezentat un spectacol de poezie și 
muzică elasieă. (Sana Bejineriu).

VASLUI • „Forme și mijloace 
ale muncii politico-educative pen
tru întărirea ordinii și disciplinei

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Maroc, ambasadorul acestei 
țări la București, Boubker Boumah- 
dl, a oferit miercuri seara o recepție.

Au participat Ion Pățan. vice- 
prim-mlnistru, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, Gheor- 
ghe Chivulescu, ministrul justiției. 
Marin Capisizu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

■ La întreprinderea „Electro- 
plast", una din unitățile care vor 
intra in funcțiune în acest an pe 
platforma industrială a municipiului 
Focșani, ou început probele meca
nice și rodajul unor mașini in secția 
de prelucrări mase plastice, sculărie 
și in atelierul mecano-energetic.

■ Colectivul întreprinderii județe
ne pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Vas
lui, unitate fruntașă in întrecerea so
cialistă pe ramură în 1981, și-a în
deplinit și depășit cu aproape 10 la 
sută principalii indicatori de plan 
și pe primele două luni din acest 
an. Au fost colectate și trimise su
plimentar industriei in această pe
rioadă peste 500 tone fier vechi, 12 
tone neferoase, 25 tone hîrtie și 
textile, importante cantități de mase 
plostice și altele.

■ Prin îmbunătățirea tehnolo
giilor și modernizarea unor instala
ții și utilaje, la întreprinderea texti
lă „Oltul" din Sf. Oheorghe se ob
țin importante economii de energie 
electrică și combustibil. In luna ia
nuarie s-au economisit 5 MWh, iar

r

-COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

ți el marți seara cum îl așteptam 
mai demult, cunoscindu-i talentul și 
forța de șut. Impulsionat de reuși
tele din partida de duminică seara 
cu Suedia (cînd marcase 8 goluri), 
el a tras cu destul curaj și spre 
poarta echipei Ungariei, a cărei 
plasă a scuturat-o de cinci ori. In 
cazul lui incep sâ dea roade exerci
țiile individuale de tras la poartă cu 
blocaj in față, la care este supus 
in antrenamente speciale. După cinci 
meciuri jucate (printre care 4 cîști- 
gate) și înainte de ultimele două 
confruntări cu adevărat decisive, se 
cuvine să sperăm că și ceilalți hand- 
baliști ce ne reprezintă aici îți vor 
face datoria din ce in ce mai bine.

De ce am reamintit toate acestea ? 
Pentru a convinge și cititorii de ceea 
cene-am convins noi aici; că echipa 
de handbal a României se află intr-o 
formă crescîndă, de la meci la meci 
fiind mai viguroasă, mai conștient*  
de valoarea ei și deci mai stăpînă 
pe sine. E6te și motivul pentșu care 
credem în continuare in succesul ei.

Astă-seară, de lă ora 20. ora 
Bucureștiului, la Frankfurt pe Main, 
echipa noastră intilnește ambițioasa 
reprezentativă a Spaniei — victo
rioasă în întilnirea cu Suedia, egală 
cu Ungaria, infrintă de Danemarca 
și Iugoslavia. O nouă victorie româ
nească este foarte posibilă, chiar 
dacă sirguincioșii elevi spanioli, care 
au Învățat handbal de la jucătorii 
noștri, au ..smuls'*  luna trecută, pe 
teren propriu, un accidental 17—17 
de la „profesorii" lor. Victoria, indi
ferent cu ce scor, ar însemna cali
ficarea în finala cea mare (pentru 
locurile 1—2), ce se va juca dumi
nică după-amiaza la Dortmund, cali
ficare la care dealtfel ar mai 
putea aspira Și Danemarca (in caz 
de ciștlg cu Ungaria) și Iugoslavia 
(care are un mecj relativ ușor cu 
Suedia).

Dacă băieții noștri vor juca șl azi 
la valoarea lor, ei se vor impune 
însă autoritar, iar celelalte rezultate 
nu ne vor mal interesa. Din cite 
i-am observat, sint hotăriți să nu 
dezamăgească și să ajungă să joace 
pentru medaliile de aur cu echipa 
Uniunii Sovietice care este califi
cată, indiferent da rezultatul ei de 
astăzi cu R.D. Germană.

Gbeorqhe MITROI

în producție" a fost tema schimbu
lui de experiență organizat de 
consiliul județean al sindicatelor 
la întreprinderea de rulmenți din 
municipiul Birlad. (Petru Necula).

NEAMȚ • La galeria „Arta" din 
Piatra Neamț s-a deschis expoziția 
anuală a artiștilor plastici amatori 
din județ. Cele 80 de lucrări expu
se au ca principală temă lupta 
pentru pace. (Constantin Blagovici).

ALBA • In municipiul Alba lu- 
lia a fost inaugurată galeria de 
artă a asociației județene a artiș
tilor plastici amatori. Cu acest pri
lej, a fost vernisată o expoziție de 
pictură și sculptură cuprjnzind cele 
mai reprezentative lucrări din crea
ția artiștilor amatori din județ, 
unele premiate in cadrul fazei pe 
țară a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Printre expozanți 
se află Claudia Mlhalcea, Grigore 
Mețaxa, Joan Popa. Mihai Szekely. 
Dumitru Iepure, Ivan Fleissig și 
alții. (Ștefan Dinică).

CARAȘ-SEVERIN • La cămine
le culturale din comunele Vrani,

zilei
Cu aceeași ocazie, ambasadorul 

Marocului la București a vorbit 
miercuri la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, miercuri, schimbul scri
sorilor diplomatice pentru intrarea în 
vigoare a Acordului de cooperare 
economică și tehnică pe termen lung 
dintre Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Republicii 
Populare Bangladesh.

Schimbul a fost efectuat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și A. W. 
Shams-Ul Alam, ambasadorul R.P. 
Bangladesh la București.

(Agerpres)

în februarie aproape 10 MWh ener
gie electrică.

■ De citeva zile, orașul 
Victoria dispune de un nou spital 
cu o capacitate de 200 locuri. El 
este înzestrat cu aparatură mo
dernă.

■ Lucrătorii din cadrul Oficiului 
de gospodărire a apelor din județul 
Teleorman continuă acțiunea de re
gularizare a rîului Vedea, începută 
anul trecut. In anul 1982 vor fi re
date agriculturii alte 50 de hectare.

■ Una dintre principalele unități 
comerciale ale comunei Văculești, 
județul Botoșani, stă închisă de cite
va luni. Motivul : „Lipsă de... gestio
nar" — spune primarul comunei. Să
tenii spun altceva : „Lipsa de preo
cupare din partea"... înțelegeți dum
neavoastră I

B In orașul Tîrgu Secuiesc a fost 
dat in folosință un nou cămin de 
nefamiliști pentru tinerii muncitori 
de la întreprinderea de confecții 
„Secuiana". Construcția căminului a 
fost grăbită prin munca patriotică 
a locatarilor săi de astăzi.

FOTBAL
• Ieri, la Craiova, în sferturile de 

finală ale „Cupei- campioniloreuce— 
peni", echipa Universitatea a intilnit 
formația vest-germană Bayern Miln- 
chen. Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 2—0 (2—0) in favoarea oaspeților, 
prin punctele marcate de Breitner 
(min. 7) și Rummenigge (min. 20).

Partida retur se va juca la 17 
martie, in orașul Milnchen.
• Alte rezultate înregistrate 

miercuri in cupele europene de fot
bal (meciuri tur, sferturile de finală): 
„Cupa campionilor europeni**  : Dina
mo Kiev — Aston Villa 0—0 ; „Cupa 
cupelor": Legi a Varșovia — Dinamo 
Tbilisi 0—1 (0—1) ; Lokomotiv Leip
zig — F.C. Barcelona 0—3 (0—0).
• Disputat la Bagdad, în prezența 

a pește 20 000 de spectatori, meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
Irakului și R.D. Germane s-a termi
nat nedecis : 0—(ț. Cele două repre
zentative vor susține o nouă intîl- 
nire in cursul acestei sftptâminl,

RUGBI
In campionatul de rugbi, ieri s-au 

disputat trei partide restanță : Dina
mo — Sportul studențesc 20—3 ; Ști
ința Baia Mare — Steaua 7—3 ; 
C.8.M. Suceava — Știința Petroșani 
10—0.

In clasament conduce Dinamo, cu 
37 puncte, urmată de Farul Constan
ta și Steaua cu eite 32 puncte.

VOLEI
Miercuri, in sala sporturilor de la 

Floreasea, in cadrul campionatului 
masculin de volei, Dinamo a învins 
cu 3—0 (15—12, 15—6, 15—7) pe
Steaua.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 3 MARTIE 1982

Extragerea I; 38 39 9 16 37 20
Extragerea a Il-a : 32 35 30 14 6 11
Fond total de ciștiguri : 1 184 978

lei, din care 56 955 lei report la ca
tegoria I.

Vărădla, Domașnea, Slatina Nera, 
Doclin, Brebu și Everiș, sub generi
cul „Satul nou, mindră grădină", au 
avut loc concursuri pe teme ale coo
perativizării și dezvoltării agricul
turii, însoțite de expoziții de artă 
populară din zonele respective, pre
cum și de spectacole artistice. (Ni-*  
colos Cătană).

IAȘI • Teatrul popular „Petru 
Rares" din Hirlău a prezentat cea 
de-a 20-a premieră de la înființare. 
Este vorba de un spectacol cu piesa 
„Stan Pățitul", dramatizare după 
Ion Creangă, de Uvia, Ionescu. 
Spectacolul a fost realizat de sec
ția de copii și tineret. (Manole 
Corcaci),

ARGEȘ • La Căminul cultural 
din comuna Dragoslavely a fost or
ganizată manifestarea culturală 
„Sfatul oierilor" dedicată crescăto
rilor de ovine din zona montană a 
Muscelului. Programul a cuprins o 
consfătuire despre dezvoltarea 
acestui sector, o expoziție cu ovine 
de rasă și obiecte specifice oieritu- 
lui, o gală de filme documentare cu 
aspecte din agricultură, un spectacol 
folcloric și acordarea de diplome 
oierilor fruntași din zon*.  (Gh. 
Cirstea).

CRONICA LUNII FEBRUARIE

Măsuri și regiemantări 
de semnificație majoră

Densă in evenimente de deosebită 
Însemnătate politică și socială, cro
nica lunii februarie consemnează 
REUNIREA ÎN ȘEDINȚE DE LU
CRU ȘI PLENARE A FORURILOR 
SUPREME ALE CONDUCERII DE 
PARTID ȘI DE STAT, A ORGA
NISMELOR REPREZENTATIVE ALE 
DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIA
LISTE — Comitetul Central al 
P.C.R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat, Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, Con
siliul Național al F.D.U.S. După cum 
se știe, rezultatul amplelor dez
bateri desfășurate in acest ca
dru s-a concretizat in adoptarea 
unor reglementări de însemnă
tate deosebită privind majorarea 
și îmbunătățirea corelării, pe princi
pii economice, a prețurilor cu amă
nuntul Ia produsele agroalimentare 
și majorarea retribuțiilor tarifare ale 
personalului muncitor, a alocațiilor 
dc stat pentru copii, a pensiilor și 
acordarea altor drepturi in raport de 
nivelul retribuțiilor sau pensiilor.

Trăsătura definitorie a acestui an
samblu de măsuri, elaborat și fun
damentat științific sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constă in faptul că sint 
pătrunse de o înaltă responsabilitate 
pentru progresul economic al tării, 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al poporului, fiind izvorite 
din necesități economice obiective. 
In fapt, această actualizare a prețu
rilor a apărut necesară ca urmare a 
creșterii puternice a preturilor pe 
plan mondial, a sporirii cheltuielilor 
de producție in unitățile agricole și 
in industria alimentara, a majorării 
substanțiale a retribuțiilor persona
lului muncitor — toate acestea de- 
terminind ridicarea costurilor și pre
țurilor de producție, afectind nivelul 
rentabilității. Rolui noilor reglemen
tări este tocmai de a corecta 
neconcordantele ce s-au creat, asi- 
gurind un raport mai bun între pre
țurile diferitelor produse in funcție 
de valoarea lor nutritivă, de cheltu
ielile reale pentru producerea lor, în 
vederea cointeresării corespunzătoare 
a unităților economice în realizarea 
tuturor produselor și sortimentelor 
de care populația are nevoie.

O însemnătate deosebită, princi
pială și practică, are faptul că, șl de 
data aceasta, în spiritul politicii 
profund umaniste a partidului și sta
tului nostru, măsurile de majorare a 
prețurilor la produsele agroalimen
tare au fost adoptate în condițiile 

..sporirii.,xeUibutiei personalului mun
citor, a alocației de ștat pentru copii 
șl a pensiilor, asigurînd creșterea 
retribuției reale a oamenilor muncii, 
a veniturilor reale ale populației. A- 
ceasta demonstrează forța economiei 
noastre socialiste, politica consecven
tă a partidului de a asigura — pe mă
sura dezvoltării forțelor de producție 
și sporirii bogăției naționale — creș
terea continuă a bunăstării poporu
lui.

In mod pregnant s-a vădit din 
nou rolul esențial, determinant al 
secretarului general al partidului 
in stabilirea obiectivelor concrete 
ale dezvoltării și modernizării eco
nomiei românești in condițiile com
plexe, deosebit de dificile, create de 
criza economică mondială, CUVÎN- 
TAKILE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU în forurile naționale 
ale democrației socialiste constituind 
documente dq mare însemnătate, de 
larg orizont pentru înțelegerea între
gii politici de prețuri a partidului și 
statului nostru, a rațiunilor și sensu
lui măsurilor adoptate, avind tot
odată un puternic caracter mobiliza
tor prin jalonarea direcțiilor majore 
de acțiune in vederea realizării 
hotăririlor Congresului al XU-lca.

Este un temei de încredere și opti
mism pentru poporul nostru con
statarea secretarului general al parti
dului referitoare la faptul că, in con
dițiile eind in multe state s-a ajuns 
la o restringere a activității econo
mice, la reducerea simțitoare a 
veniturilor populației, la noi, ca 
urmare a realizărilor obținute in dez
voltarea economiei, in creșterea ve
nitului național, retribuția reală și 
veniturile reale ale populației au 
crescut, O dată mai mult se con
firmă astfel justețea politicii eco
nomice a partidului, politică ca por
nește in mod constant de la necesi
tatea asigurării unor raporturi echi
librate, intemeiate pe principii eco
nomice, intre industrie și agricultură, 
între cheltuielile de producție din 
diferite ramuri, între veniturile popu
lației de la orașe și de la sate, a 
realizării unei concordanțe intre evo
luția prețurilor de desfacere șl spo
rirea retribuției, a celorlalte venituri 
ale populației, corespunzător intere
selor generale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tării, creșterii siste
matice a nivelului da trai.

Amplă mobilizare 
în vederea 

înfăptuirii politicii 
partidului

Ca moment de amplă semnificație 
In viața socială a țării, cronica lunii 
februarie Înscrie PLENARA CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL AGRICUL
TURII, care a adoptat, după o temei
nică dezbatere, măsuri de deosebită 
Însemnătate referitoare la pregătirea 
și desfășurarea campaniei agricole de 
primăvară, dezvoltarea zootehniei și 
sericiculturii, aplicarea prevederilor 
programului de autoaprovizionare te
ritorială. CUVÂNTAREA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU a 
prezentat bilanțul însuflețitor al ma
rilor realizări dobindite de la înche
ierea cooperativizării, ilustrare grăi
toare a superiorității agriculturii 
socialiste și a jalonat obiectivele și 
direcțiile principale de acțiune în 
vederea înfăptuirii noii revoluții 
agrare, conturînd un ansamblu de 
măsuri concrete, menite să asigure 
dezvoltarea intensivă și modernizarea 
agriculturii.

în același context al preocupărilor 
statornice ale conducerii partidului 
pentru înfăptuirea consecventă a 
hotăririlor Congresului al XII-lea 

se situează VIZITELE DE LU
CRU ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN JUDEȚELE BRA
ȘOV ȘI TIMIȘ, care au prilejuit im
portante indicații referitoare la mo
dalitățile practice de transpunere in 
viață a prevederilor noului cincinal.

Concludente pentru înalta conștiință 
socialistă, pentru maturitatea politică 
a cetățenilor țării sint nu numai de
plina înțelegere și aprobare cu care 
ei au primit noile reglementări adop
tate in cursul lunii februarie, dar și 
acțiunile inițiate in cadrul întrecerii 
socialiste, în fiecare întreprindere, 
pentru ridicarea eficienței economice, 
angajamentele asumate de numeroase 
colective muncitorești de a recupera, 
pină la sfîrșitul anului, nu doar 30 la 
sută — așa cum s-a preconizat, ci 
aproape jumătate din valoarea com
pensațiilor acordate in legătură cu 
reașezarea prețurilor. în același sens, 
ritmul intens al pregătirilor pentru 
campania agricolă de primăvară re
liefează hotărirea lucrătorilor ogoa
relor de a obține o recoltă bogată in 
adest an.

Dealtfel, orientarea spre imprima
rea unui spirit realist de autoexi
gență și combativitate partinică in 
fiecare colectiv de muncă, ampla mo
bilizare a forțelor în vederea reali
zării sarcinilor de plan au fost 
impulsionate și de Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea planului pe 
1981. Satisfacția îndreptățită pentru 
rezultatele de ansamblu obținute anul 
trecut, în condițiile efortului susținut 
de a reduce la minimum influența 
exercitată asupra economiei româ
nești de efectele crizei economice 
mondiale, se îmbină cu succesele de 
prestigiu in producție obținute în 
această lună, invederind hotărirea 
neabătută a oamenilor muncii de a 
desfășura o activitate mai susținută, 
mai rodnică pentru realizarea inte
grală a producției fizice la fiecare 
sortiment și în fiecare unitate, pen
tru recuperarea in 1982 a unei părți 
cit mai însemnate din nerealizările 
anului trecut, astfel ca prevederile 
cincinalului să fie in întregime reali
zate.

In bogata agendă a manifestărilor 
politice din cursul lunii februarie se 
înscrie începerea adunărilor și con
ferințelor pentru dare de seamă și 
alegeri în organizațiile de partid, 
menite să determine noi perfecțio
nări în activitatea de partid, creș
terea rolului conducător al partidu
lui in toate domeniile vieții sociale.

înalta prețuire acordată de partid 
glorioaselor tradiții ale luptei de 
eliberare socială și națională ale 
poporului și-a găsit expresie, in 
cursul lunii februarie, în ansamblul 
manifestărilor consacrate apropiatei 
aniversări a șase decenii de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist, precum 
și împlinirii a 75 de ani de la marea 
răscoală țărănească din 1907, care 
coincide cu marcarea a două decenii 
de la încheierea cooperativizării a- 
griculturii.

Dialog larg 
cu toate statele lumii

Și pe planul vieții internaționale, 
luna februarie a constituit o peri
oadă de intensă activitate, ilustrînd 
dinamismul și caracterul constructiv 
al politicii externe a partidului și 
statului nostru, înalta răspundere cu 
care acționează secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
crearea condițiilor de paee și liniște 
necesare înfăptuirii marilor obiective 
ale edificării socialiste in România, 
pentru destinele întregii omeniri.

Noi și semnificative momente vin 
astfel să reliefeze consecvența cu 
care țara noastră acționează pentru 
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE 
PRIETENIE ȘI COLABORARE 
MULTILATERALA CU ȚĂRILE 
SOCIALISTE — orientare funda
mentală, definită de Programul 
P.C.R. și reafirmată de Congresul al 
XH-lea al partidului. Se impun în 
acest sens consemnate întilnirea și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Dușan Dra- 
gosavaț, care, în fruntea unei dele
gații a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră. Prilejuind un 
aprofundat schimb de vederi asupra 
Stadiului actual și perspectivelor 
relațiilor româno-iugosjave, dialogul 
la nive] inalt de la Timișoara a pus 
în evidență dorința ambelor părți de 
a extinde și adinei colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică, prin 
valorificarea mai eficientă a posibi
lităților de care dispun cele două 
țări, de a Întări conlucrarea lor pe 
plan internațional in promovarea 
idealurilor păcii, independenței și 
destinderii in lume.

Pe aceeași linie s-au Înscris vi
zita delegației Marii Adunări Națio
nale in U.R.S.S. și a unei delegații 
guvernamentale economice în R. P. 
Chineză, precum și vizita Ia Bucu
rești a tovarășului Jozef Czyrek, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul aface
rilor externe al R. P. Polone.

în această perioadă, la invitația 
guvernului român, a efectuat o vi
zită in țara noastră Alexander Haig, 
secretar de stat al Statelor Unite 
ale Americii. Convorbirile româno- 
amerlcane, ca și contactele oficiale 
prilejuite de prezența ministrului 
român al afacerilor externe in El
veția, precum și IntUnirlle la nivel 
guvernamental intre România și o 
serie de țări în curs de dezvoltare 
ilustrează preocuparea tării noastre 
pentru DEZVOLTAREA RAPORTU
RILOR DE COLABORARE CU 
TOATE STATELE LUMII, fără deo
sebire de orinduire socială, potrivit 
imperativului depășirii fenomenelor 
de tensiune din viața politică inter
națională, creșterii încrederii intre 
state, cerințelor majore ale păcii.

Pacea, obiectiv primordial 
al vremurilor noastre

Așa cum este bine cunoscut, abor- 
dfnd problemele esențiale ale con
strucției socialismului în patria 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat neobosit interdependența 
dintre preocupările interne șl cele 
de ordin internațional, reliefind 
IMPERATIVUL ASIGURĂRII PĂ
CII, atit de necesare, în fapt, tutu

ror popoarelor. Pentru că, așa cum 
arăta secretarul general al partidu
lui, nici un popor, indiferent de 
orinduirea socială sau de nivelul 
său economic, nu se poate dez
volta în condițiile intensificării 
cursei înarmărilor, ale uriașelor 
cheltuieli care se fac astăzi pentru 
noi mijloace de distrugere în masă. 
De aceea, problema centrală a acti
vității internaționale a României 
socialiste o constituie lupta pentru 
Jncetarea cursei înarmărilor, pentru 
a opri amplasarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune in Europa și 
retragerea celor existente, pentru 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rind la dezarmare nucleară.

în acest sens, așa cum a subliniat 
cu toată tăria tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și în cursul ultimei luni, 
o răspundere de importanță deose
bită revine mijloacelor de infor
mare in masă — presei scrise și ra- 
dioteleviziunii. Mesajul adresat de 
președintele României participanților 
la reuniunea internațională a ziariș
tilor pentru dezarmare, securitate și 
pace, organizată la București, se con
stituie într-un vibrant îndemn către 
slujitorii presei de a acționa pentru 
mobilizarea largă a opiniei publice, 
în spiritul comandamentului suprem 
al zilelor noastre — înfăptuirea 
dezarmării și asigurarea păcii în în
treaga lume.

Ilustrativă pentru creșterea, in 
rîndul celor mai largi pături ale 
opiniei publice, a curentului împo
triva înarmărilor'este amploarea pe 
care au cunoscut-o in această peri
oadă manifestațiile de masă din Eu
ropa și de pe alte continente pentru 
dezarmare și pace. Sint tot mai 
frecvente acțiunile de protest iniția
te de organizații politice și obștești 
vest-europene din țările unde, potri
vit proiectelor N.A.T.O., urmează să 
fie amplasate noile tipuri de rachete 
cu rază medie de acțiune, se inten
sifică luările de poziție Împotriva 
înarmărilor în nordul Europei, unde 
se organizează manifestații și mar
șuri în sprijinul creării unei zone 
denuclearizate în această parte a 
continentului, se desfășoară mari 
campanii in țările Atlanticului, ca 
și ale Pacificului pentru interzicerea 
armelor nucleare, a tuturor armelor 
de distrugere în masă, pentru dezar
mare și pace.

Marilor probleme 
ale actualității — 

soluții conform intereselor 
tuturor popoarelor

în perioada Ia care se referă cro
nica <te față și-a reluat lucrurile 
REUNIUNEA GENERAL-EURO- 
PEANA DE LA MADRID — eveni
ment important al actualității inter
naționale. Obiectivul actualei etape 
a acestor negocieri-maraton era 
încheierea procesului de redactare a 
documentului final, pe baza proiec
tului prezentat anterior de țările 
neutre și nealiniate, proiect primit 
în mod pozitiv, la vremea respec
tivă, de marea majoritate a statelor 
participante. Din păcate, dezbaterile 
au avut pină acum un pronunțat ca
racter polemic, ele fiind dirijate de 
unii participant spre probleme mar
ginale sau ținînd strict de compe
tența și suveranitatea unui stat sau 
altuia, ceea ce, evident, vine în to
tală contradicție cu sarcinile reuni
unii de la Madrid, cu înseși princi
piile Înscrise in Actul final de Ia 
Helsinki, atit de frecvent evocate in 
cadrul reuniunii. în actuala ambian
ță, a devenit incertă încheierea, in 
această etapă, a forumului de la 
Madrid, așa cum cer interesele ge
nerale ale păcii și securității.

Motive de serioasă preocupare 
pentru cercurile largi ale opiniei pu
blice internaționale oferă PERSIS
TENȚA CRIZEI ECONOMICE MON
DIALE, cu multiplele ei consecințe 
pentru toate țările și națiunile. Ra
poartele și studiile unor organisme 
internaționale publicate in această 
perioadă atestă o stagnare 8 acti
vității economice în numeroase țări 
ale lumii, ceea ce atrage după sine 
sporirea șomajului, in unele țări ca
pitaliste inregistrîndu-se adevărate 
recorduri.

In această conjunctură nefavora
bilă, presa internațională a adus noi 
mărturii privind soarta șl condițiile 
de viață ale muncitorilor străini (al 
căror număr este de ordinul milioa
nelor), devenlți primele victime ale 
accentuării crizei. Au avut, astfel, un 
amplu ecou internațional măsurile 
oficiale preconizate in ultimul timp 
de R.F,G„ Franța, de alte țări occi
dentale pentru Sistarea accesului 
imigranților și diminuarea, cu tim
pul, a numărului celor existenți. A- 
semenea măsuri vin să pună în lu
mină condiția dramatică a acestor 
„oameni de prisos", lipsiți de drep
turi și de apărare, de acela infinite 
și nevăzute legături cu semenii lor» 
cu patria natală.

In ansamblul preocupărilor gene
rate de persistența crizei economice, 
este deosebit de semnificativ de
mersul perseverent al țărilor in curs 
de dezvoltare pentru a conlucrare 
largă in vederea soluționării pro
blemelor în conformitate cu intere
sele tuturor popoarelor. Pe această 
linte se înscrie recenta reuniune con
sultativă de la New Delhi a unor 
țâri tn curs de dezvoltare, intre care 
și România, reuniune ce ți-a propus 
să analizeze posibilitățile de deblo
care a dialogului dintre „Nordul" 
bogat și „Sudul" sărac șj de relansa
re a negocierilor globale și in pro
blema Înfăptuirii noii ordini econo
mice internaționale.

★
întreaga desfășurare a evenimen

telor din luna trecută a pus din nou 
în evidență că, pe deasupra deosebi
rilor de opinii într-o problemă sau 
alta, pe deasupra deosebirilor de 
orinduire socială sau grad de dez
voltare, interesele tuturor statelor 
cer să se acționeze cu cea mai mare 
hotărîre pentru restabilirea încrede
rii Intre națiuni, pentru crearea unui 
climat de pace, destindere șl secu
ritate, care să permită fiecărui popor 
să se dezvolte liber, demn ți, suve
ran — obiectiv spre a cărui înfăptui
re România socialistă ișl concentrea
ză toate eforturile.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU
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Premierul Italiei l-a primit pe ministrul 
de externe al României

ROMA 3 (Agerpres). — Tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, aflat în vizită oficială în 
Italia, a fost primit miercuri de 
primul ministru al guvernului ita
lian, Giovanni Spadolini.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
un salut și cele mai bune urări. 
Mulțumind, primul ministru italian 
a evocat cu căldură primirea sa de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
convorbirile avute la București și a 
rugat să se transmită șefului statului 
român cele mai alese urări de sănă
tate și fericire personală.

S-a remarcat că relațiile de tradi
țională prietenie și colaborare dintre 
România și Italia au înregistrat o 
evoluție dinamică și s-a exprimat 
hotărîrea guvernelor celor două țări 
de a se acționa pentru intensificarea 
schimburilor comerciale, pe o bază 
echilibrată, adecvat structurată și 
reciproc avantajoasă, pentru apro
fundarea cooperării economice și

★

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei a avut o întîlnire cu ministrul 
italian al comerțului exterior, Nieola 
Capria. S-a procedat la examinarea 
stadiului și a perspectivelor de dez
voltare a relațiilor economice româ-

Un interviu al președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 3 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat televiziunii din 
Belgrad, Serghei Kraigher, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, s-a 
referit la situația economică a țării, 
subliniind în special necesitatea 
creșterii exporturilor și întăririi com
petitivității economiei iugoslave pe 
piețele externe — transmite agenția 
Taniug.

Abordînd probleme ale vieții inter
naționale, Kraigher a arătat că cursa

ANGLIA

Plan de redresare economică propus de Partidul Laburist
LONDRA , 3 (Agerpres). — Cu o 

săptămînă înainte ca guvernul con
servator al Marii Britanii să-și pre
zinte bugetul (și, implicit, programul 
său economic). Partidul Laburist, de 
opoziție, a dat publicității propriul 
său plan de redresare economică 
prevăzînd crearea a 2,5 milioane noi 
locuri de muncă în următorii cinci 
ani. Prezentind planul, Peter Shore, 
purtător de cuvînt laburist pentru 
probleme economice, a arătat că „de 
trei ani Marea Britanie alunecă 
neîntrerupt pe panta declinului eco

Revenirea la protectionism implică mari pericole
— avertizează președintele Consiliului Ministerial al C.E.E.

TOKIO 3 (Agerpres). — Ministrul 
belgian de externe, Leo Tindemans, 
care efectuează o vizită oficială la 
Tokio în calitate de președinte al 
Consiliului Ministerial al Pieței co
mune, a apreciat, miercuri, la Clubul 
presei japoneze, că în actuala situa
ție de recesiune mondială există un 

dezvoltarea raporturilor tehnico-ști- 
ințifice și cultural-artistice, în alte 
domenii de interes reciproc.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale vieții internaționale, 
exprimîndu-se Îngrijorarea față de 
galopanta cursă a înarmărilor și 
deteriorarea climatului mondial. S-a 
subliniat necesitatea ca, prin eforturi 
conjugate, toate statele să acționeze 
pentru promovarea cauzei păcii, des
tinderii și stabilității în lume, pentru 
trecerea la măsuri hotărîte de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru eliminarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru 
dezvoltarea conlucrării și înțelegerii 
între toate națiunile lumii, pe baza 
respectului riguros al egalității în 
drepturi, independentei și suverani
tății tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Roma, Ion Mărgineanu.

★

no-italiene și au fost discutate mă
suri care să permită dezvoltarea con
tinuă a schimburilor comerciale, ex
tinderea și adîncirea cooperării eco
nomice dintre cele două țări.

înarmărilor a atins proporții atît de 
absurde incit nu se mai poate vorbi 
de echilibru militar, ci de un „echi
libru al distrugerii". Președintele 
Prezidiului R.S.F.I. a apreciat, pe de 
altă parte, că pregătirile pentru vii
toarea întîlnire la nivel înalt a țărilor 
nealiniate oferă acestor țări posibi
litatea să contribuie la ameliorarea 
situației internaționale și la demo
cratizarea relațiilor pe plan mondial.

nomic și mulți oameni au trăit 
experiența umilitoare a șomajului 
pentru prima dată". Situindu-se pe 
o poziție diferită de cea conserva
toare, care pune accentul pe resu
recția vechilor structuri clasice ale 
capitalismului și pe favorizarea 
sectorului privat, laburiștii au pre
zentat un program în care propun 
•canalizarea unei bune părți a buge
tului spre sectorul de stat, care, la 
rîndul său, ar urma să îl reînvio- 
reze pe cel particular.

pericol real ca statele occidentale să 
revină la protectionism. Avertizînd 
asupra pericolelor majore pe care le 
implică protecționismul, el a cerut 
S.U.A., Pieței comune și Japoniei să 
se angajeze mai mult în negocieri 
pentru a soluționa fricțiunile comer
ciale, care au atins o intensitate deo
sebită.

Lucrările reuniunii general-europene de la Madrid
MADRID 3 (Agerpres). — Cores

pondență de la Radu Adrian : în 
cadrul reuniunii general-europene, 
ale cărei lucrări continuă la Madrid, 
miercuri a avut loc o nouă ședință 
plenară. Au luat cuvintul reprezen
tanții Poloniei, R.F.G., Belgiei, 
S.U.A, Ciprului și U.R.S.S.

Reprezentanții unor state au subli
niat, în discursurile lor, că actuala 
stare de lucruri din cadrul reuniunii 
este de natură să complice și mai 
mult desfășurarea lucrărilor, să ducă 
la îndepărtarea de obiectivul stabi
lit prin consens la sfîrșitul anului 
trecut. Pentru depășirea dificultăți
lor prezente este necesar să se re
nunțe la confruntare și la polemicile 
sterile, să se restabilească dialogul 
și încrederea. Procesul C.S.C.E. a 
fost conceput nu ca un mijloc de 
confruntare, ci ca un forum de ne
gocieri între cele 35 de state suve
rane și egale în drepturi, confrun
tarea fiind împotriva spiritului și 
prevederilor Actului final.

O serie de vorbitori au relevat că 
proiectul de document prezentat de 
țările neutre și nealiniate oferă o 
bună bază pentru finalizarea nego

ORIENTUL MIJLOCIU
• Recrudescența actelor de violență in Liban • Contacte 

politico-diplomatice
BEIRUT 3 (Agerpres). — Trei ex

plozii cu bombe s-au produs marți 
în Liban, consemnind o nouă recru
descență a actelor de violență. Cea 
mai puternică dintre ele a fost în
registrată în orașul Tripoli, din nor
dul țării. Produsă de un dispozitiv 
de 50 de kilograme TNT, amplasat 
la bordul unui automobil parcat pe 
o stradă principală a orașului, în 
apropierea unui punct de control al 
Forței Arabe de Descurajare, explo
zia a cauzat rănirea a 20 de persoa
ne și importante pagube materiale.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Yitzhak Navon a avut 
miercuri o primă rundă de convor
biri cu președintele Franței, Fran- 
țois Mitterrand, sosit în aceeași zi 
într-o vizită oficială în Israel. La 
sfîrșitul întrevederii, șeful statului 
francez a declarat că au fost exa
minate probleme ale relațiilor bila

28,5 milioane de șomeri în țările O.C.D.E.
O relatare a agenției France Presse

Miniștrii muncii din țările membre 
ale Organizației pentru Colaborare și 
Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) se 
întrunesc, joi și vineri, la Paris 
pentru a căuta soluții șomajului, fla
gel care se agravează în majorita
tea acestor țări. La sfîrșitul primului 
semestru al acestui an, statele mem
bre ale O.C.D.E. vor număra 28,5 
milioane de șomeri, ceea ce repre
zintă 8 la sută din totalul populației 
active. Situațiile diferă de la un stat 
la altul. Situația cea mai preocupan- 
tă este in țările vest-europene, in 
care sînt înregistrați în tdtăl 16.5 
milioane șomeri. Numai în decursul 
lunii ianuarie, numărul șomerilor 
din Piața comună a crescut cu 
450 000, atingînd 10.7 milioane, adică 
9,7 la sută din populația activă, în 
creștere cu 26 la sută față de ianua
rie 1981. Marea Britanie este cea 
mai puternic lovită de șomaj, înre- 
gistrînd peste 3 milioane de șomeri, 
sau 12,5 la sută din populația activă, 
în continuare se situează Belgia și 
Olanda, cu rate ale șomajului de 11 
la sută din populația activă, apoi 

cierilor reuniunii, pentru adoptarea 
documentului final. O mare parte 
dintre probleme și-au găsit deja re
zolvarea. Celelalte, inclusiv definiti
varea mandatului conferinței pentru 
măsuri de creștere a încrederii și 
dezarmare în Europa și asigurarea 
continuității procesului C.S.C.E. prin 
stabilirea datei și a locului viitoarei 
reuniuni general-europene, pot fi so
luționate dacă se va da dovadă de 
înțelegere și respect reciproc, dacă 
mai presus de orice se va pune ceea 
ce unește și nu ceea ce dezbină po
poarele europene. Acumularea imen
să de armamente în Europa, perico
lele pe care această acumulare Ie 
reprezintă pentru civilizația și însăși 
viața de pe continent arată cît este 
de important ca la Madrid să se a- 
jungă la convocarea unei conferințe 
europene pentru măsuri de creștere 
a încrederii și dezarmare.

Reprezentanții mai multor state au 
adresat apeluri la moderație, pentru 
revenirea la o atmosferă normală, 
pentru a se acționa în așa fel incît 
să nu se aducă nici un fel de atingeri 
rezultatelor înregistrate pînă acum 
in cadrul reuniunii, procesului 
C.S.C.E.

terale, precum și situația din Orien
tul Mijlociu. La rîndul său, postul 
de radio israelian, reluat de France 
Presse, menționează că un loc im
portant în cadrul convorbirilor asu
pra situației din regiune l-au ocu
pat aspectele legate de problema 
palestiniană.

DAMASC 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a 
primit pe trimisul special al pre
ședintelui S.U.A. în. Orientul Mijlo
ciu, Philip Habib, aflat la Damasc 
în cadrul unei noi misiuni în regiu
ne. După cum informează agenția 
S.A.N.A., reluată de agențiile inter
naționale de presă, oaspetele a 
transmis șefului statului sirian un 
mesaj din partea președintelui Ro
nald Reagan. La rîndul său, pre
ședintele Assad a remis diplomatu
lui american un mesaj adresat pre
ședintelui S.U.A.

Franța și Italia, cu rate de aproxi
mativ 9 la sută. R.F.G. este relativ 
favorizată, cu o rată de numai 7,2 la 
sută din populația activă, dar șoma
jul a sporit în această țară cu cir
ca 50 la sută într-un an și el va con
tinua să crească pînă în 1985. în 
Suedia rata șomajului este de 3,6 
Ia sută, în Finlanda — 5,5 la sută, 
iar în Norvegia — de 2,1 la sută. Ex- 
perții se așteaptă la o nouă și rapi
dă creștere a șomajului în aceste 
țări. In țările din sudul Europei 
membre ale Pieței comune, șoma
jul s-a agravat în proporții îngrijo
rătoare, atingind chiar 16,4 la sută 
în Turcia.

în Peninsula Iberică, Portugalia, 
cu o rată a șomajului de 8,2 la sută, 
este mult mai bine plasată decît 
Spania, care are o rată de 13,86 la 
sută.

în Statele Unite s-ar putea înre
gistra, în acest an, un nou record al 
șomajului, cu același nivel din 
timpul recesiunii anilor 1974—1975, 
adică 9 la sută din populația activă.

AMPLE ACȚIUNI ÎMPOTRIVA CURSEI 
ÎNARMĂRILOR, PENTRU PACE Șl DEZARMARE

„Nu !“ rachetelor nucleare 500 000 de semnături
pe teritoriul vest-german pe „Apelul

BONN 3 (Agerpres). — Tinerii So
cialiști vest-germani (JUSO) — 
grupare de tineret a Partidului So
cial-Democrat din R.F. Germania — 
au cerut guvernului federal de la 
Bonn să respingă decizia adoptată 
de N.A.T.O., în decembrie 1979, pri
vind instalarea noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul vest-german.

Președintele JUSO, Willi Piecyk, 
a declarat, in cadrul unei conferin
țe de presă, că organizația pe care 
o conduce va ridica problema ra
chetelor nucleare americane la

Spirala prețurilor 
în Occident

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Rata anuală de creștere a prețurilor 
se situa, în luna decembrie, in prin
cipalele state occidentale industria
lizate, la nivelul de 9,2 la sută, 
relevă statisticile publicate, la Wa
shington, de Fondul Monetar Inter
național. Se precizează că spirala 
prețurilor era în ascensiune în țări 
ca Austria, Belgia, Canada, Franța, 
R.F.G., Olanda, Norvegia și Elveția, 
în aceeași lună însă, rata anuală 
medie de creștere a prețurilor în ță
rile în curs de dezvoltare neprodu
cătoare de petrol era de 36 la sută, 
în frunte situindu-se Argentina, cu 
nivelul de 100,8 la sută.

Pe de altă parte, statisticile F.M.L 
semnalează o accentuare a tendințe
lor de încetinire a ritmului de creș
tere a volumului comerțului inter
național. Datele disponibile relevă 
că 11 țări industrializate occidentale 
înregistrau, în decembrie, in conti
nuare, o reducere a importurilor, iar 
patru, o reducere a exporturilor. 

apropiatul Congres federal al 
P.S.D. (programat în aprilie), în po
fida hotărîrii conducerii partidului 
de a amina dezbaterea asupra 
acestei controversate probleme pînă 
in toamna anului viitor.

★

Mișcarea pentru pace din R.F.G. 
a anunțat că va organiza, la 10 iu
nie, o amplă demonstrație împotri
va înarmărilor, de proporțiile celei 
desfășurate la Bonn în luna octom
brie anul trecut, la care au parti
cipat peste 300 000 de persoane — 
informează agenția Reuter.

Evoluția situației din Salvador
• Detașamentele insurgenților — din nou în ofensivă • Liderul 
Frontului Democratic Revoluționar se pronunță pentru o 
soluționare politică a conflictului • Congresman! americani 

cer Încetarea sprijinului militar pentru junta salvadoriană
SAN SALVADOR 3 (Agerpres). — 

în intenția de a asigura succesul o- 
perațiunii lansate' împotriva detașa
mentelor de gherilă, trupele regimu
lui au recurs, în ultimele 24 de ore, 
la bombardamente de aviație și la 
suplimentarea numărului de soldați. 
Cu toate acestea, patrioții nu numai 
că au rezistat, dar au și declanșat 
o serie de contraatacuri, provocînd 
inamicului pierderi grele în oameni 
și tehnică de luptă.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Guillermo Ungo, președintele Frontu
lui Democratic Revoluționar (F.D.R.) 
din Salvador, aflat în vizită la Wa
shington, s-a pronunțat pentru gă
sirea unei soluții politice la situația 
conflictuală din țara sa — a anunțat 
agenția E.F.E. Negocierea politică, a

de la Paris“
PARIS 3 (Agerpres) — In ulti

mele cinci luni, aproximativ 500 000 
de francezi au semnat „Apelul de 
la Paris", inițiat de Mișcarea pen
tru pace din Franța. Documentul 
citat se pronunță împotriva insta
lării in Europa a noilor rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
pentru desfășurarea de negocieri 
fructuoase in această problemă, 
cerind, totodată, interzicerea bom
bei cu neutroni.

Consiliul Național al Mișcării 
pentru pace a anunțat, in cadrul 
recentei sale reuniuni, intensifica
rea, in lunile următoare, a campa
niei pentru strlngerea de semnă
turi pe „Apelul de la Paris". Se 
preconizează ca la Festivalul tine
retului pentru pace și prietenie, 
programat la Nimes, intre 21 și 23 
mai a.c., sâ fie anunțate rezultatele 
acestei inițiative in favoarea păcii.

Pentru încetarea
producerii 

și amplasării
armelor atomice

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Mișcarea pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor ia amploare în 
S.U.A., informează agenția Asso
ciated Press. Pînă marți seara 
peste 160 de localități rurale din 
statul american New England au 
aprobat, cu o mare majoritate de 
voturi, o rezoluție care cheamă la 
înghețarea imediată a modiueni, 
experimentării și ampBșfey ' de 
arme nucleare, rachete și bombar
diere nucleare. Rezoluția a fost re
dactată și supusă spre aprobare 
grupurilor locale de luptă pentru 
pace.

spus el, reprezintă singura alternati
vă la războiul civil din Salvador.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a adoptat cu 396 voturi 
pentru și 3 contra o rezoluție prin 
care cete președintelui Ronald Rea
gan să promoveze o politică vizînd 
angajarea tuturor părților din con
flictul intern din Salvador în „discu
ții fără condiții", care să permită 
realizarea unei soluții negociate a 
acestui conflict, relatează agențiile 
U.P.I., A.P. și France Presse. în ca
drul dezbaterilor din subcomisia pen
tru afacerile externe a Camerei Re
prezentanților, mai mulți deputați, 
care au vizitat recent Salvadorul, 
și-au reafirmat opoziția față de acor
darea in continuare de către S.U.A. 
de sprijin militar juntei salvadoriene.

Povara dobînzilor înalte - factor de adîncire a crizei
Agențiile de presa 

transmit;

și piedică în calea dezvoltării economice mondiale
Ratele inalte ale dobînzilor ban

care practicate de Statele Unite in 
scopul frînării inflației de pe piața 
americană și influența lor asupra 
economiilor celorlalte țări capita
liste dezvoltate se află în miezul 
dezbaterilor unui grup de experți 
reuniți la Paris pentru a pregăti 
lntîlnirea la nivel înalt a „celor 
șapte" (S.U.A., Japonia, R.F. Ger
mania, Franța, Marea Britanie, Ca
nada și Italia) programată pentru 
începutul lunii iunie la Versailles, 
în „miezul dezbaterilor" este, insă, 
un fel de a spune, căci, în realita
te, e vorba — așa cum relatează 
agenția France Presse — de „mie
zul criticilor" tot mai severe din 
partea țărilor vest-europene la 
adresa politicii monetare ameri
cane.

Dealtfel, nimic surprinzător 
lntr-o asemenea evoluție a nego
cierilor de la Paris, din moment 
ce chiar în ajunul deschiderii lor 
se anunțase realizarea unui acord 
la nivel înalt între Franța,
R. F. Germania șl Italia cu privire 
la „adoptarea în comun a oricărei 
măsuri susceptibile să reducă con
secințele dobînzilor înalte din
S. U.A. asupra economiilor vest- 
europene". Acordul amintit — care 
va fi supus aprobării celorlalți par
teneri din Comunitatea Economică 
Europeană la reuniunea la nivel 
înalt a „celor zece", care va avea 
loc la sfîrșitul lunii martie, la 
Bruxelles — răspunde, într-un fel, 
apelurilor repetate ale președinte
lui Franței, Franțois Mitterrand, 
„la cea mai largă ripostă" față de 
tendințele de pe piața creditului 
internațional. Tendințe care, după 
aprecierile cancelarului R.F.G. 
Helmut Schmidt, „împing econo
miile vest-europene în prăpastie".

Firește, datorită faptului că Sta
tele Unite sînt principala putere 
financiară a lumii capitaliste, poli
tica lor în domeniul dobînzilor se 
răsfrînge negativ și asupra țărilor 
dezvoltate. Dar, întrucît statele 
avansate sînt și ele furnizoare de 
Împrumuturi externe și deci au 
posibilitatea, în această ipostază, 
să recupereze o parte din pierde
rile suferite de pe urma practici
lor cămătărești ale S.U.A., cele mai 
afectate sînt, desigur, țările rămase 
in urmă, net debitoare, ca urmare 
a marilor lor nevoi pentru dezvol
tare, pentru lichidarea grelei moș
teniri a trecutului colonial.

De fapt, politica „banilor scumpi" 
promovată de S.U.A. afectează in 

mod direct principiile și formele 
de așa-zis „ajutor" pentru țările in 
curs de dezvoltare ; ea se înscrie 
în concepția globală a administra
ției americane cu privire la rela
țiile dintre „Nordul" bogat și „Su
dul" sărac, potrivit căreia țările ră
mase în urmă trebuie să se descurce 
cum pot, iar dacă apelează totuși 
la creditul internațional — și unele 
din ele sînt constrînse chiar de 
necesitatea de a asigura supravie
țuirea -populației lor — n-au decît 
să se adreseze „pieței libere", adică 
băncilor particulare, care prin do- 
bînzi excesiv de mari le aruncă 
poveri tot mai insuportabile, le fac 
și mai dependente de marele ca
pital, îndeosebi de cel american.

• Cînd „nota de plată" a cheltuielilor militare devine insuportabilă • Statele vest- 
europene în alertă ca urmare a persistenței ratei ridicate a dobînzilor americane
• „Banii scumpi" accentuează recesiunea, inflația și șomajul • Un „ajutor" care se

transformă, de fapt, în contrariul său și devine inacceptabil

Această politică s-a reflectat in 
ultima vreme în creșterea vertigi
noasă a datoriei externe a țărilor 
„lumii a treia", care a atins anul 
trecut impresionanta sumă de 521 
miliarde de dolari, și, mai ales, în 
sporirea mult mai rapidă a ponde
rii dobînzilor decit a ratelor de 
amortizare a datoriei propriu-zise 
în veniturile acestor state din ex
porturi.

Negocierile de la Paris arată, 
Insă, că practicile cămătărești ale 
S.U.A. devin tot mai inacceptabile 
chiar și pentru celelalte țări capi
taliste dezvoltate. Deși nu se poa
te afirma că politica „banilor 
scumpi" promovată de Statele Uni
te constituie chiar principala cau
ză a dificultăților economice și fi- 
nanciar-valutare din țările vest- 
europene. Japonia și Canad3, 
această politică contribuie, totuși, 
într-o mare măsură la agravarea 
recesiunii, șomajului, inflației și a 
altor probleme critice care con
fruntă statele în cauză. „Am ajuns 
in punctul in care investițiile pro
ductive au devenit, practic, impo
sibile" — declara revistei america
ne „NEWSWEEK" ministrul francez 
de externe, Claude Cheysson, care 
explica noua situație prin aceea că 
fondurile folosite în trecut pentru 
stimularea creșterii economice se 

îndreaptă acum spre operațiuni 
monetare cu caracter pur spe
culativ.

într-adevăr, dobînzile excesiv de 
ridicate din S.U.A. antrenează o 
amplă mișcare de capitaluri spre 
piața americană, care oferă astfel 
perspectiva unor cîștiguri mai mari 
și mai rapide decît piețele țărilor 
de origine. în același timp, încer
cările statelor vest-europene de a 
stăvili fuga capitalurilor prin spo
rirea propriilor dobînzi bancare nu 
fac decît să le amplifice dificultă
țile. Scumpirea generală a creditu
lui descurajează și mai mult inves
tițiile în economie, ceea ce accen
tuează declinul producției și favo
rizează, implicit, creșterea șomaju

lui. Statisticile publicate recent de 
Comisia Pieței comune arată că 
producția industrială a „celor zece" 
a cunoscut anul trecut o scădere 
absolută (—0,6 la sută), in timp ce 
șomajul s-a ridicat la cel mai inalt 
nivel de la crearea, cu 25 de ani in 
urmă, a comunității vest-europene 
(peste 10 milioane de persoane).

Pe de altă parte, ca urmare a 
ratei înalte a dobînzilor au loc con
vertiri masive de capitaluri din 
alte valute în dolari, ceea ce duce 
la întărirea monedei americane, 
multă vreme In pierdere de valoa
re, concomitent cu slăbirea devize
lor principalilor parteneri ai 
S.U.A., dintre care unele tradițio
nal „ferme", ca marca vest-germa- 
nă sau yenul japonez. La rîndul ei, 
inversarea tendințelor de pe pie
țele valutare contribuie la creșterea 
substanțială a cheltuielilor țărilor 
occidentale pentru importurile de 
petrol și alte materii prime cotate 
în dolari. Astfel, potrivit statistici
lor Organizației pentru Colaborare 
și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), 
din care fac parte cele 24 de țări 
capitaliste dezvoltate, sub efectul 
creșterii cursului monedei ameri
cane, prețul țițeiului importat de 
statele membre, cu excepția S.U.A., 
a crescut în monede naționa’e 
(franci, lire, yeni etc.) cu 21—23 la 

sută în 1981. Din aceleași date re
zultă că numai o singură țară — 
Franța — a pierdut pe această cale, 
într-un singur an, 17 miliarde de 
franci, adică peste trei miliarde 
dolari. Desigur, scumpirea impor
turilor nu poate să nu se reflecte în 
creșterea costurilor de producție, a 
prețurilor de desfacere și, în cele 
din urmă, în sporirea presiunilor 
inflaționiste in întreaga economie. 
Chiar și o țară cum este R.F.G., 
considerată pînă nu de mult drept 
o „oază a stabilității prețurilor", a 
cunoscut în 1981 o rată a inflației 
aproape dublă față de cea înregis
trată cu numai doi ani în urmă.

Politica „banilor scumpi" n-a ră
mas însă fără efecte negative nici 

asupra economiei americane : ea a 
agravat recesiunea și șomajul, fără 
să ducă, în schimb, la reducerea 
sensibilă a inflației. Potrivit statis
ticilor oficiale, numai în a doua 
jumătate a anului trecut numărul 
șomerilor americani a sporit cu 
două milioane — cea mai puterni
că creștere, intr-un interval atit de 
scurt, din perioada postbelică. De 
aceea, criticile la adresa folosirii 
exclusive a practicilor monetaris- 
te restrictive pentru combaterea 
inflației vin nu numai din afara 
Statelor Unite, ci și din interiorul 
lor, îndeosebi din partea sindicate
lor, care reproșează responsabililor 
politici de a fi strangulat econo
mia prin dobînzi inalte și de a fi 
agravat și mai mult situația șome
rilor prin reducerea cheltuielilor 
sociale.

Dealtfel, în cercurile de speciali
tate occidentale este tot mai muit 
acreditată ideea că principala cau
ză a dobînzilor ridicate din S.U.A. 
nu are nimic de-a face cu feno
menele de pe piața monetară și 
nici cu marile împrumuturi con
tractate de firmele americane 
pentru a-și finanța investițiile 
în economie. „Factorul determi
nant, scrie publicația „INTERNA
TIONAL CURRENCY REVIEW", 

este, evident, contradicția dintre 
politicile bugetară și monetară ale 
guvernului". La rîndul său, ziarul 
„INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" consideră că „un conflict 
este pe cale să izbucnească în 
S.U.A. între politica bugetară ex
pansivă și cea monetară restric
tivă".

Firește, oricît de severă ar fi am
putarea cheltuielilor sociale din bu
get, ea n-ar putea compensa ma
rile sporuri pentru înarmări. Enor
mele cheltuieli militare de peste 
230 miliarde de dolari, pe care ad
ministrația americană ar dori să 
le vadă adoptate pentru anul fiscal 
1983, lasă un gol de aproape 100 de 
miliarde în buget. Cu alte cuvinte, 

pe de o parte, sint promovate do- 
binzi inalte pentru a stăvili infla
ția, iar, pe de altă parte, sint to
lerate deficite bugetare tot mai 
mari, care tind să dea inflației noi 
impulsuri. „Statele Unite — spu
nea în acest sens Guido Carii, pre
ședintele Federației Europene a 
Asociațiilor Patronale — seamănă 
cu o trăsură care se clatină, de
oarece este trasă de două perechi 
de cai în direcții diferite". Se poa
te spune că S.U.A., angajîndu-se 
tot mai mult în cursa înarmărilor, 
alocă în acest scop majoritatea co- 
vîrșitoare a fondurilor disponibile, 
iar atunci cînd, totuși, acordă al
tora credite percep dobînzi cămă
tărești, transformind astfel această 
practică monetară intr-un instru
ment de protejare și susținere a 
politicii de înarmare.

Este evident că și pentru cea mai 
dezvoltată țară din lumea capita
listă povara înarmărilor devine iot 
mai apăsătoare, iar încercările de 
a o face suportabilă pe seama al
tora nu duc decit la agravarea di
sensiunilor interoccidentale. „Ris
cul pe care și-1 asumă strategia 
S.U.A. prin slăbirea economiilor 
vest-europene, scrie ziarul „FI
NANCIAL TIMES", este șî un risc 
strategic. Dacă ea va accentua fe
nomenul de alienare a Europei 

occidentale, care a început să se 
manifeste față de politica militară 
a S.U.A., dauna va fi dublă". în 
același sens, ziarul „DIE WELT" 
arată : „Washingtonul nu trebuie 
să fie surprins de creșterea tendin
țelor antiamericane in Europa de 
vest dacă oamenii fără lucru ajung 
la concluzia că politica americană 
de înarmări este una din cauzele 
șomajului lor".

în aceste împrejurări, actualele 
întîlniri interoccidentale nu fac 
decît să pună și mai mult în evi
dență efectele profund negative ale 
politicii înarmărilor, care accentu
ează fenomenele crizei economice, 
venind în contradicție cu interesele 
de progres și pace ale popoarelor. 
Iar această „stare de spirit preo- 
cupantă" din rîndul ppiniei publice 
vest-europene este, în fapt, dovada 
concludentă că, așa cum sublinia 
președintele României, nici un 
popor, indiferent de orinduirea so
cială sau nivelul său economic, nu 
se poate dezvolta in condițiile in
tensificării cursei înarmărilor, ale 
uriașelor cheltuieli care se fac as
tăzi pentru noi mijloace de distru
gere.

Or, toate popoarele sînt profund 
interesate să se dezvolte pe calea 
progresului economic și social, în 
condiții de pace și colaborare. 
România, angajată cu toate resur
sele și energiile în efortul de dez
voltare, militează neobosit pentru 
extinderea colaborării internațio
nale, pe baze echitabile, pentru o 
nouă ordine economică mondială, 
care să permită dezvoltarea tuturor 
țărilor și, în primul rînd, a celor 
rămase în urmă. în condițiile ac
tuale, ținînd seama că dobînzile 
foarte înalte fac insuportabile cre
ditele externe. România — ața 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în interviul acordat re
vistei americane „Newsweek" — a 
hotărît să-și continue dezvoltarea cu 
forțele proprii, fără a mai recurge 
la credite, și să pună accentul pe 
realizarea unor operațiuni comer
ciale care să asigure un echilibru 
complet — comercial și de plăți — 
și anume prin ceea ce s-a numit 
compensarea corespunzătoare a im
portului cu exportul. Este o pozi
ție care corespunde pe deplin in
tereselor de dezvoltare indepen
dentă ă țării noastre, intereselor 
destinderii și păcii în lume.

Gh. CERCELESCU

PROIECTE ALE UNțS!7.9 ÎN .
EGIPT. La Cairo se desfășoară lu- 

Icrările unei reuniuni a UNESCO I 
consacrate lansării unei campanii 
internaționale pentru construirea | 

Iunui muzeu național al civilizației | 
egiptene la Cairo și a unui muzeu 
nubian la Assuan. Directorul gene- ■ 
ral al UNESCO, Amadou Mah- 

Itar M’Bow, a cerut pregătirea • 
studiilor asupra celor două proiecte 
și a cheltuielilor necesare. Costul I 

I primului muzeu este estimat la 85 |
milioane dolari, iar al celui de-al 
doilea la 10 milioane.

I COMUNICATUL COMUN dat
I publicității la încheierea convorbi- . 

rilor dintre președintele statului 
I Malawi, Kamuzu Banda, și pre- I

ședințele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, care a efectuat o vizită oficială 

Ila Lilongwe, exprimă satisfacția 
părților pentru evoluția relațiilor 
bilaterale și se pronunță pentru 
adîncirea cooperării dintre ele pe 

I multiple planuri. Comunicatul re
afirmă atașamentul ambelor țări la 
principiile O.N.U. și O.U.A. privind 

I menținerea păcii și securității in
ternaționale.

. CONVORBIRI BRAZILIANO-
PORTUGHEZE. Miniștrii de ex- 

I terne brazilian, Ramiro Saraiva .
Guerreiro, și portughez, Gongalves 

I Pereira, au avut, la Brasilia, o I
rundă de negocieri privind posibi
litățile de lărgire și diversificare a I 

I cooperării bilaterale — transmite |
agenția A.P. Au fost, de asemenea, 
abordate aspecte ale evoluției si
tuației politice internaționale.

REUNIUNE LATINO-AMERICA-
NA. La Ciudad de Panama au in- I 

Iceput lucrările reuniunii Comite- | 
tului de acțiune a Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.) 

I pentru crearea Agenției latino-
americane de servicii informative 
speciale. Participă reprezentanți din . 
Costa Rica, Cuba, Guyana, Haiti, 

I Mexic, Nicaragua, Peru, Venezuela I
și ai țării-gazdă. Ei analizează pro
gramul pentru începerea activității

I agenției în anul 1983. Agenția res
pectivă va difuza sinteze cu privi
re la cooperarea, identitatea cultu
rală, arta, știința și cultura țărilor

I membre.
CAPRICIILE VREMII. Mai mul- I 

Ite regiuni din nordul Angliei și | 
Scoția au fost afectate de una din 
cele mai puternice furtuni din ul- 

Itimii ani, viteza vintului atingînd, 
potrivit serviciilor meteorologice, 
peste 145 kilometri pe oră. Furtu
na a fost însoțită de ploi torenția- 

I le, care au provocat inundații și 
I întreruperea circulației pe unele 

șosele.
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