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Prioritate dezvoltării bazei energetice și de materii prime

ȚĂRII, C1T MAI MULT CĂRBUNE!
Cărbune, tot mai mult cărbune țării I Ințelegînd strin

gența acestui inalt comandament patriotic, minerii din 
bazinul Gorjului, asemenea colectivelor de mineri din 
intreaga țară, muncesc fără preget pentru a extrage 
și livra ritmic cantitățile de lignit necesare funcționării 
in condiții cit mai bune a termocentralelor. Ziarul nos
tru a informat, la timpul potrivit, despre rezultatele de 
prestigiu obținute in prima parte a anului de oame
nii muncii din Combinatul minier Motru, despre pro
gresele înregistrate și măsurile ce se întreprind in mi
nele și carierele de la Jilț, Rovinari, Tismana, Roșia- 
Jiu, pentru a ne referi numai la cîteva exemple, in ve
derea impulsionării activității de extracție. In ansam
blul lor, aceste rezultate dau expresie responsabilității 
muncitorești, spiritului de fermă angajare in care ac
ționează detașamentul de mined gorjeni pentru dez
voltarea bazei energetice a țârii.

în acest an, din bazinul Gorjului 
Vebuie extrase circa 27 milioane 
-<$ne lignit, concomitent cu execu
tarea unui imens volum de desco
perită. care să permită creșterea pro
ducției de cărbune in anii viitori. Ca 
atare, in bazinul minier al Gorjului 
s-a trecut, pe baza indicațiilor date de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la aplicarea unui amplu program de 
măsuri menit să asigure sporirea 
producției de lignit in mine și ca
riere. Despre una din acțiunile în
treprinse in aceste zile, cu o semni
ficație deosebită, ne vorbește pen
tru inceput tovarășul Nicolae Bo- 
descu, secretar al Comitetului jude
țean de partid Gorj :

— Sînt cunoscute marile acțiuni 
de întrajutorare muncitorească, ini
țiate in anii precedenți, din indica
ția secretarului general al partidu
lui, care au avut un rol important 
in redresarea și impulsionarea acti
vității în carierele și șantierele mi
niere din Gorj. Expresie a interesu
lui constant, a preocupărilor majo
re ale conducerii de partid și de stat

va face o vizită de stat in țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, generalul Kenan Turcia, va efectua o vizită de stat în 
Evren, șef de stat al Republicii România în perioada 5—8 aprilie 1982.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază, pe Moha-

mad Isnaeni, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Indonezia in 
țara noastră. (Continuare in pagina 
a V-a).

Prin noua revoluție agrară
spre un puternic uvint ui agriculturii

Cariera de exploatare la suprafață a cărbunelui Girla, din bazinul minier al Gorjului
Foto : E, Dichiseanu

pentru sporirea extracției de căr
bune din această zonă a. țării. Mi
nisterul Minelor, împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării, cu alte 
ministere și organe centrale au a- 
doptat, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noi măsuri, de

întregul plan cincinal. în acest scop, 
la 15 martie a început o nouă ac
țiune de ' 
că. Pînă
Gorjului 
peste 20 
ca pînă în luna iunie să sosească și

întrajutorare muncitoreas- 
acum au venit in bazinul 
circa 1 200 de muncitori din 
de județe ale tării, urmind

ÎN BAZINUL MINIER AL GORJULUI, 
AMPLE ACȚIUNI PENTRU CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI DE LIGNIT■

a

largă perspectivă, menite să asigure 
creșterea continuă a extracției de 
lignit, tn principat, măsurile vizea
ză intensificarea lucrărilor de des- 
copertă in cariere, de deschidere și 
pregătire a unor noi abataje in sub
teran, care să conducă la realizarea 
și depășirea planului pe anul 1982, 
la pregătirea condițiilor pentru în
deplinirea sarcinilor prevăzute pe

alte torțe. în felul acesta se acope
ră deficitul de forță de muncă exis
tent la ora actuală in minele și ca
rierele gorjene și. in plus, se urmă
rește ca o parte din muncitorii so
siți să fie permanentizați. Comitetul 
județean de partid, comuniștii 
platformele miniere, întregul 
șament de mineri al Gorjului 
vesc cu adincă recunoștință

inestimabil sprijin, izvorit din ini
țiativa generoasă a secretarului ge
neral al partidului, sub semnul ho
tărârii unanime de a nu precupeți 
nici un efort in vederea asigurării 
cantităților de cărbune de care are 
nevoie economia noastră națională.

Așadar, prin grija statornică a 
conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi 
forțe muncitorești, din tot cuprinsul 
țării, sint angajate în amplul efort 
pentru a da tării tot mai mult căr
bune. în perioada următoare, in ba
zinul Gorjului vor sosi eșalonat 
aproape 8 000 de oameni ai muncii, 
în majoritate calificați, care vor fi 
dirijați spre următoarele activități :

® 1 260 pentru, completarea, ince- 
pind cu luna martie, a formațiilor 
de lucru din cariere ;

© 800 pentru completarea forma
țiilor de lucru existente și constitui-

„Toate măsurile luate în ultimul timp în do
meniul agriculturii creează un cadru mai bun - și 
organizatoric, și material, și politic - pentru reali
zarea neabătută a programului de dezvoltare a agri
culturii, 
rînd un 
liste".

de înfăptuire a noii revoluții agrare, asigu 
nou și puternic avînt al agriculturii socia

NICOLAE CEAUȘESCU

din 
deta- 
pri- 

acest

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Au îndeplinit planul trimestrial

niversarea în primăvara 
tui an a două decenii 
înfăptuirea revoluției socialiste 

în agricultură constituie un eveni
ment de mare însemnătate, 
multiple semnificații pentru pro
gresul economic și social al ță
rii. Evenimentul prilejuiește pentru 
oamenii muncii din agricultură 
un moment de gîndire prospec
tivă, de. aprofundate și respon
sabile reflecții asupra a ceea ce tre
buie să facem în prezent, și cu deo
sebire în viitor, pentru a realiza, 
In fapt, o agricultură intensivă, mo
dernă. de mare productivitate și cu 
o ridicată eficiență economică. Ac
țiunile întreprinse în scopul realiză
rii acestui important obiectiv eco
nomic trebuie să aibă in vedere că, 
in strategia globală a dezvoltării e- 
conomice și sociale a tării, partidul 
nostru situează agricultura în cen
trul preocupărilor sale, ca una din 
prioritățile de bază ale actualului 
cincinal. O astfel de orientare a fost 
reliefată pregnant în documentele 
programatice ale celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. și fundamentată 
științific la cel de-al II-lea Congres 
al țărănimii din februarie 1981, o- 
rientare vizind în esență înfăptuirea 
unei noi și profunde revoluții agra
re, care să asigure creșterea rolului 
agriculturii in procesul general de 
făurire și de întărire, pe multiple 
planuri, a orinduirii socialiste.

în concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. noua 
revoluție agrară este gindită ca un 
proces complex tehnic, organizatoric, 
economic și social, de durată, menit 
să conducă la înfăptuirea unor trans
formări radicale, de ordin cantitativ, 
dar mai ales calitativ, in domeniul 
forțelor de producție, respectiv al 
bazei tehnico-materiale, al asigurării, 
pregătirii profesionale și utilizării 
forței de muncă, precum și in cer
cetarea științifică, in organiza
rea și conducerea producției. în 
conștiința tuturor lucrătorilor care 
activează in agricultură. Toate a- 
ceste transformări au drept scop 
să determine creșterea substan
țială a producției agricole vegetale 
și animale, îmbunătățirea calității 
produselor și a întregii activități din 
agricultură, sporirea productivității 
muncii lucrătorilor agricoli, ridicarea

aces- 
de la

cu

nivelului tehnic în toate sectoarele 
producției agricole, creșterea eficien
ței economice și perfecționarea în
tregii activități sociale, generale din 
satele noastre.

în vederea realizării acestor obiec
tive de importanță vitală pentru dez
voltarea armonioasă a economiei na
ționale, pentru progresul general al 
tării și ridicarea bunăstării întregu
lui nostru popor, secretarul general 
al partidului a indicat și fundamen
tat științific direcțiile principale de 
acțiune. Experiența mondială, ca și 
propria noastră experiență, de
monstrează convingător că nivelul 
producțiilor obținute in agricultură 
este condiționat și depinde nemij
locit de modul In care este utilizat 
și gospodărit pămintul. Documentele 
programatice ale partidului nostru 
prevăd ca acest important obiectiv 
să se realizeze printr-un complex de 
măsuri și acțiuni tehnice, economi- 
co-organizatorice și juridice, care să 
asigure, pe de o parte, sporirea pînă 
în 1985 a suprafeței agricole cu 154 000 
hectare și îmbunătățirea structurii 
pe categorii de folosință a acesteia, 
iar pe de altă parte, creșterea po
tențialului de producție al tuturor te
renurilor. în Cadrul acestor măsuri 
și acțiuni, un loc central îl ocupă 
în prezent, și îl va ocupa și în vii-

torii ani, extinderea și gospodărirea 
eficientă a lucrărilor de îmbunăta-r 
țiri funciare. Atiftfel. în perioada 
1981—1985, amenajările pentru iriga
ții vor crește cu 700—1 000 mii hec
tare. din care BOB mii amenajări noi, 
iar 200 mii ha completări și modern 
nizări in sistemele actuale ; indigui- 
rile și desecările vor spori cu 800—850 
mii ha. combaterea eroziunii solu
lui cu 950—1 000 mii ha. 
perioadă se vor executa 
de torenți și ravene pe

în aceeași 
amenajări 
1 600 km.

Ridimrea fertilității eco 
a terenurilor agricole 
stitaie in prezent :

economlce
! con- 

. . vaconstitui șl in perspectivă o altă 
asi-

și
acțiune majoră, menită să 
gure Valorificarea superioară a fon
dului funciar al țării. în acest 
scop se au în vedere acțiuni care 
să asigure optimizarea economică a 
structurii culturilor pe zone și uni
tăți agricole, raionarea judicioasă a 
culturilor, soiurilor și hibrizilor de 
plante, stabilirea unor asolamente 
raționale, precum și o mai bună gos
podărire științifică unitară a intregu-

69 DE UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL 
MUREȘ. Colectivele de oameni ai muncii din 69 de 
întreprinderi industriale și unități economice din ju
dețul Mureș au raportat îndeplinirea, inainte de ter
men. a sarcinilor de plan ce le reveneau pe primul 
trimestru al acestui an. între acestea se numără între
prinderea chimică „Prodcomplex" și „Metalotehnica" 
din Tg. Mureș, întreprinderea „Republica" și l.F.E.T. 
Mureș-Reghjn, precum și întreprinderea de sticlărie și 
faianță din Sighișoara. Pe baza creșterii productivității 
muncii, folosirii din plin a timpului de lucru și creș
terii continue a indicelui de utilizare a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor de care dispun, cele 69 de uni
tăți economice vor realiza, pină la sfîrșitul lunii mar
tie, o producție suplimentară în valoare 
80 milioane lei. (Gh. Giurgiu).

10 UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL 
HARGHITA. Colectivele de oameni ai
mâni și maghiari din zece întreprinderi Industriale și 
unități economice din județul Harghita au raportat în
deplinirea sarcinilor de plan pe primul trimestru al 
anului. Succesul obținut se datorează bunei organizări 
a producției și a muncii, folosirii eficiente a timpului 
de lucru, creșterii continue a indicelui de utilizare a 
mașinilor și utilajelor din dotare. Avansul cîștigat 
creează posibilitatea colectivelor din unitățile respective 
ca pînă la finele lunii să realizeze o producție-marfă 
suplimentară In valoare de peste 25 milioane lei. De 
remarcat că acest spor de producție se va obține pe 
seama creșterii productivității muncii, diminuării costu-

de aproape

muncii ro-

rilor de producție, economisirii energiei electrice și 
combustibilului. (I. D. Kiss).

10 UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL 
VASLUI. Ca urmare a bunei organizări a activității, 
a utilizării eficiente a timpului de lucru, a materiei 
prime și materialelor, colectivele de oameni ai muncii 
din zece întreprinderi vasluiene au raportat îndepli
nirea planului la producția-marfă industrială pe pri
mul trimestru af anului. Printre ele se numără între
prinderea de materiale izolatoare Vaslui și întreprin
derea de ulei din Bîrlad. S-au creat astfel condiții ca 
pină Ia sfîrșitul lunii martie aceste unități economice 
să realizeze suplimentar o oroducție-martă in valoare 
de peste 43 milioane lei. (Petru Necula).

PATRU UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL 
SATU MARE. Colectivele de oameni ai muncii din 
patru unități economice din județul Sat.u Mare au ra
portat pînă in prezent realizarea înainte de termen a 
planului pe primul trimestru al anului la producția- 
marfă industrială, avans pe seama căruia se vor livra 
peste prevederi, pină la finele lunii martie, produse 
insumind peste 40 milioane lei. Potrivit estimărilor 
direcției județene de statistică, in următoarele 2—3 
zile vor mai realiza în devans prevederile pe primul 
trimestru întreprinderea de piese de schimb și utilaje 
pentru industria chimică, întreprinderea de materiale 
de construcții, întreprinderea textilă „Ardeleana" și 
U.J.C.M., al căror aport la producția suplimentară a 
acestei perioade se va concretiza in produse în valoare 
de 20 milioane lei. (Octav Grumeza).

Prof. univ. dr. tag. 
Sabin N1CA

(Continuare în pag. a V-a)

Șl MUNCA POPORULUI 
inepuizabil izvor de inspirație 
a! creației Hterar-artistice

ty întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală, de 
unde a pornit chemarea la între
cere către unitățile constructoare de 
mașini din întreaga țară, se mun
cește susținut pentru realizarea in
tegrală a planului la producția fi

zică și la export

OBIECTIVE CONCRETE NELIPSITE DIN PROGRAMUL ZILNIC

DE CONTROL Șl ÎNDRUMARE AL SPECIALISTULUI AGRICOL

■ Sol bine pregătit!
■ Sămînță bună!
■ Densitate optimă!

să-l aibă specialiștii dinCu fiecare zi se intensifică ritmul 
însămințărilor și al celorlalte lu
crări agricole, ritm care va spori și 
mai mult pe măsura încălzirii tim
pului și zvîntării suprafețelor. Pen
tru a se încheia semănatul tuturor 
culturilor din prima epocă pină la 
sfîrșitul acestei luni trebuie să se 
realizeze o viteză zilnică rle lucru 
de aproximativ 100 000 hectare. A- 
ceastă viteză este posibil de realizat 
dacă avem în vedere că au fost 
pregătite un număr suplimentar de 
tractoare cu semănători, că vor fi 
folosite numeroase agregate com
plexe de mare randament.

Grăbirea însămințărilor trebuie să 
fie însoțită de preocuparea pentru 
executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate, condiție hotărîtoare 
pentru obținerea de recolte mari la 
toate culturile care se insămînțează 
in această primăvară. Desigur, ni
velul recoltelor este hotărît de ca
litatea muncii mecanizatorilor, co
operatorilor. a celorlalți oameni al 
muncii din agricultură. Dar un rol 
hotăritor în această direcție il au și

trebuie 
agricultură.

încadrarea semănatului și a celor
lalte lucrări agricole de primăvară 
în termenele stabilite, respectarea 
tuturor normelor de calitate, între 
care asigurarea densității constituie 
un obiectiv principal, depind in mă
sură hotărîtoare de activitatea și 
munca de zi cu zi a inginerilor agro
nomi, a celorlalți specialiști din 
agricultură. Măsurile luate în ve
derea organizării mai suple a or
ganelor agricole și trecerea unui 
mare număr de specialiști in unită
țile agr.cole de bază și la condu
cerea formațiilor de mecanizatori și 
cooperatori creează condiții ca 
aceștia să-și îndeplinească mai bine 
rolul pe care îl au. să îndrume ope
rativ și să 
problemele 
în legătură 
agricole.

în aceste 
cole de primăvară se desfășoară pe 
un front larg, majoritatea specia
liștilor și-au mutat centrul activi

soluționeze competent 
multiple care se ridică 
cu realizarea producției
zile cînd lucrările agri-

tații lor în cîmp, unde identifică te
renurile care pot fi lucrate mai re
pede. reamplasează la nevoie unele 
culturi, îndrumă și conduc direct 
activitatea mecanizatorilor, a celor
lalți oameni ai muncii din agricul
tură, ajutîndu-i să aplice corect 
tehnologiile.

Deși campania agricolă de pri
măvară este la inceput — au fost 
insămințate doar 100 000 hectare — 
din analizele efectuate a rezultat că 
pe lingă miile de specialiști care ac
ționează cu răspundere și autorita
tea cuvenită pentru aplicarea corec
tă a tehnologiilor sînt și unii care 
nu au înțeles pe deplin nobila și 
marea lor răspundere de a veghea 
la fiecare lucrare care pune bazele 
recoltei acestui an ; unii admit 
executarea unor lucrări de slabă 
calitate la pregătirea terenului și 
semănat sau folosirea unor semințe 
cu corpuri străine și cu valoare bio
logică scăzută, trec cu vederea de
ficiențele la pregătirea patului ger
minativ. Pentru asemenea negli
jențe organele agricole de speciali
tate au aplicat sancțiuni. Dar ase
menea neajunsuri trebuie prevenite 
pentru ca oricit de drastică ar fi 
sancțiunea ea nu poate compensa 
nici pc departe prejudiciul adus re
coltei c’mar dacă lucrările respective 
sînt refăcute. Unele din aceste ca
zuri se explică prin aceea că spe
cialistul agricol nu-și consacră 
timpul său de muncă. întreaga sa 
capacitate activității practice pe te
ren. irosindu-se încă nrea mult timp
(Continuare in pag. a II-a)

Plantarea cartofilor Io C.A.F. Murighiol, județul Tulcea
Foto : Ion Sburlea

Mecanizatori, cooperatori, 
din agricultură! Acționați cu 
pricepere pentru încadrarea 
lui și a 
măvară 
pectați 
normele
acest an producții cît mai mari la toate 
culturile!

specialiști 
hărnicie și 
semănatu- 

celorlalte lucrări agricole de pri- 
în limitele timpului optim, reș
ca cea mai mare răspundere 
de calitate, pentru a realiza în

O importantă carac
teristică a 
care trăim 
grava și 
conștiință . 
tătii vieții 
ției umane, 
conștiință se exprimă, 
pe de o parte, in sen
timentul că formele și 
condiționările vieții 
omului de astăzi (atit 
de diferite intr-o țară 
cu puternică dezvol
tare economică și in
tr-o țară in curs de 
dezvoltare, părind a fi 
plasate pe planete di
ferite atunci cînd se 
compară o societate 
foarte industrializată 
cu una rămasă in ti
pare arhaice) sint re
zultate ale unei anu
mite evoluții istorice. 
Ea se afirmă, pe de 
altă parte, prin asuma
rea de către omul con
temporan a răspunde
rilor sale majore de 
participant la modela
rea istoriei, la stăvili
rea lunecării ei spre 
dezastrul cosmic pe 
care l-ar putea dez- 
lănțui nivelul actual al 
tehnicii militare și al 
armamentelor stocate 
pe diferite meridiane, 
dar amenințind an
samblul omenirii.

Această atracție a 
istoriei și a istoricită- 
ții a dat in anii aceș
tia roade bogate și 
in literatura noastră. 
Pentru a fi mai exacți, 
asistăm în zilele noas
tre la un fenomen 
contradictoriu (ca toa
te fenomenele din 
această lume) : 
manifestă puternica 
atracție a unui -nu
măr important de scri
itori români de as
tăzi spre dezbaterea 
unor teme ale istoriei 
noastre (în principal 
pentru a pune 
mină experiențe 
figuri exemplare, < 
tinuitatea unor 
saturi definitorii 
poporului nostru, 
lidaritatea dintre ; 
zent și trecutul 
care el 
sau spre 

fenomenelor existenți-

i epocii i n 
este foarte 

profunda 
a istorici- 
și civiliza- 

Această

se

în lu- 
! Și 
con- 
tră- 
ale 
so- 

pre- 
din 

s-a născut) 
examinarea

ale și psihologice năs
cute din istoricitatea 
ființei umane, și apa
re din cind în cind, 
fără insistență dar cu 
o anume consecvență, 
dezaprobarea unor 
critici sau teoreticieni 
ai literaturii împo
triva acestei atracții, 
îndreptată nu împo
triva întrupărilor lip
site de valoare este
tică a acestei largi 
sfere de probleme, ci 
îmbrăcind un aspect 
de principiu.

Din acest ultim 
punct de vedere s-ar 
părea că atracția spre

Opinii 
de Francisc 

PĂCURARIU

istorie — adică spre 
examinarea fenome
nelor umane în deter- 
minațiile lor istorice 
— ar putea fi intimpi- 
nată cu rezerve vred
nice" de atenție. Ast
fel, preocuparea scri
itorului pentru sonda
rea (și, evident, prelu
crarea estetică) a fe
nomenelor și experien
țelor istorice prin care 
poporul nostru și-a do- 
bîndit profilul propriu, 
specificitatea inconfun- 

' dabilă, locul său Ca
racteristic printre po
poarele lumii ar 
determina renunțarea 
la abordarea proble
maticii general-uma- 
ne, ar favoriza în
chistarea în regiona
lism, intr-o sferă strict 
locală de probleme, 
generînd opere vala
bile doar pentru un 
spațiu limitat al lumii 
și interzicîndu-le pă
trunderea in circuitul 
mondial al valorilor.

Obiecția se vădește 
chiar și la o exami
nare fugară ca lipsită 
de consistență, deoa
rece problemele ge- 
neral-umane nu res
piră intr-un spațiu 
metafizic, de abstrac
țiuni plutind în gol ca 
niște stoluri stranii, ci

dobîndesc expresie nu
mai in formele unei 
specificități.

Alte obiecții se nasc 
din credința că preo
cupările pentru teme 
oferite de 
literatura 
turi mai 
părind a 
doar de simplul fapt 
că „istoricii nu-și fac 
datoria1', lăsindu-i pe 
bieții scriitori să le 
suplinească lipsurile 
prin zugrăvirea unor 
momente, probleme și 
procese soclal-politice 
de a căror lămurire 
istoria s-a sfiit pină 
acum să se apropie, 
sau obligîndu-i să 
Înfățișeze „momente 
puțin cunoscute ale 
istoriei recente". A 
confunda modul cum 
istoria este studiată și 
prezentată de omul 
de știință șl cum este 
ea explorată și folo
sită de scriitor dove
dește insă o aseme
nea ocolire a specifi
cității reflectării es
tetice și a conținutu
lui uman descoperit 
sub desfășurarea eve
nimentelor istorice, in
cit nu merită prea 
multă atenție.

Dincolo de incon
sistența evidentă a 
unor obiecții facile 
(izvorâte insă din pre
ferința, cu o anumită 
coloratură dogmatică, 
pentru refugiul in 
anistoric, deci în me
tafizic ori fantastic) 
se naște insă in mod 
firesc întrebarea : ori
entarea spre substra
tul de istoricitate al 
existenței umane (căci 
marxismul a de
monstrat de mult că 
omul este o ființă is
toricește determinată, 
că nici o problemă 
fundamentală a sa nu 
este lipsită de core
lare cu o realitate is
torică foarte concret 
configurată, și că, așa 
cum s-a exprimat 
Marx : „întreaga așa- 
numita istorie univer-

istorie abat 
de la ros- 
importante, 
fi generate

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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PENTRU GRĂBIREA ÎNSAmINȚARILOR

Prioritate dezvoltării
bazei energetice

FIECARE ZI, FIECARE URA, flECARE
re mari, tot cu tractoare A-l 800, se pregă
tesc intr-un schimb prelungit cite 60 de hec
tare. Primarul comunei. Constantin Zamfir, 
împreună cu inginerul-șef al cooperativei, 
Cristache Popa, controlau permanent calita
tea semănatului.

Este un exemplu din multe altele care de
monstrează că acolo unde munca este bine 
organizată ritmul lucrărilor poate fi mult 
intensificat.

I

Exemplele foarte bune 
să fie și foarte multe

epoca I. Specialiștii urmăresc atent starea 
terenului pentru ca forța mecanică să fie 
concentrată operativ acolo unde se poate 
lucra. Mecanizatorii și cooperatorii din ju
dețul Olt sint hotăriți ca in următoarele 
6—7 zile să încheie semănatul tuturor' cul
turilor din epoca I.

Pe baza datelor verificate în teren, orga
nele agricole din județul Ialomița au anali
zat situația lucrărilor din campania de pri
măvară, stabilind măsuri concrete pentru re
cuperarea răminerilor in urmă la semănatul 
culturilor din epoca 1. Mazărea de cimp a 
fost insămînțată pe întreaga suprafață pla
nificată. Dar ia celelalte culturi suprafețele 
insămînțate pînă in prezent sint sub posibi
lități : 2 800 hectare in din 3 500 hectare ; 
3800 hectare lucerna din 9300 hectare ; 1800 
hectare sfeclă de zahăr din 15 700 hectare ; 
1 500 hectare sfeclă furajeră din 2 500 hectare.

Pentru grăbirea lucrărilor au fost stabilite 
următoarele măsuri : cele 1 300 tractoare cu 
discuri și grape reglabile să pregătească zil
nic 15 000 hectare, iar 900 tractoare cu com- 
binatoare și nivelatoare 
ih schimburi prelungite, 
re. Se apreciază că pînă 
fi insămințate toate suprafețele cu in. lu
cerna, sfeclă furajeră, cartofi și plante me
dicinale, iar pînă marți — întreaga supra
față prevăzută a se cultiva cu sfeclă de za
hăr. Pentru insămînțarea celor 36 200 hec
tare cu fioarea-soarelui au fost repartizate 
460 semănători, care vor realiza o viteză zil
nică de 6 100 hectare. Organizațiile de partid 
de la sate și conducerile unităților agricole 
au luat măsuri pentru mobilizarea coopera
torilor la cimp, pentru a curăța terenurile 
de resturi vegetale. Zilnic, specialiștii iden
tifică terenurile zvîntate, iar acolo unde su
prafețele au exces de umiditate fac schim
bări de amplasamente, creind astfel front de 
lucru mecanizatorilor. Cum se materializează 
aceste măsuri ? .

La cooperativa agricolă Sfîntu Gheorghe a 
fost folosită flecare oră bună de lucru în 
cimp. Ca urmare, la 24 martie s-a încheiat 
semănatul lucernei pe 80 hectare, borceagu- 
lui pe 30 hectare, coreandrului pe 133 hec
tare, inului pe 150 hectare și sfeclei fura
jere pe 15 hectare. Forțele sint concentrate 
acum la insămințarea sfeclei de zahăr pe cele 
140 hectare, realizîndu-ae din prima zi 20 
hectare. întreaga suprafață destinată sfeclei 
de zahăr a fost pregătită, iar pentru cele 490 
hectare de fioarea-soarelui această lucrare 
s-a executat ne 200 hectare. Este exnlicabil 
acest avans. Pe tractorul A-l 800 cu disc lu
crează. în două schimburi. Matei Vasile si 
Ion Coman, care pregătesc în 24 de ore cîte 
80 de hectare, iar cu cele două combinatoa-

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii

Mlhai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii*

Sămința, care trebuia 
să fie sub

să realizeze, 
10 000 hecta- 
duminică vor

și „temperatura" 
muncii

Odată cu îmbunătățirea vremii și creșterea 
temperaturii in sol, în unitățile agricole din 
județul Olt s-au reluat cu intensitate spo
rită însămințările de primăvară. Ieri, la co
operativa agricolă din Izbiceni au fost in 
cîmp peste 600 de cooperatori la plantarea 
verzei timpurii, lucrare ce s-a încheiat pe. 
toate cele 20 de hectare prevăzute. Tot la 
Izbiceni, ca și la cooperativele agricole Giu- 
vărăști și Tia Mare s-au plantat cartofi și 
a început pregătirea terenului pentru semă
natul sfeclei de zahăr. Aceeași masivă parti
cipare la muncă —și în fermele legumicole 
Scărișoara, Rusănești și Stoienești, unde 
sute de cooperatori au fost prezenți la plan
tarea verzei, la repicatul tomatelor și al 
vinetelor in răsadniță.

Specialiștii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole reamplasează unele cul
turi pe parcelele mai zvîntate și dirijează 
spre aceste sole formațiile de mecanizatori, 
La cooperativele agricole Jieni, Rusănești și 
Băbiciu, pe solurile nisipoase dih Lunca 
Oltului s-a lucrat cu toate forțele la pre
gătirea terenului pentru semănatul mazării 
și al sfeclei de zahăr. De remarcat . este 
fapt'd că în consiliul agroindustrial Rusă
nești au fost insămințate cu mazăre peste 
200 de hectare, din cele 500 prevăzute, tir- 
mînd ca azi-mîine să se încheie semănatul 
acestei culturi. Și în alte locuri, unde solu
rile s-au zvîntat și permit efectuarea unor 
lucrări de bună calitate, s-a trecut la pregă
tirea și insămințarea terenului. Pînă acum 
in unitățile agricole din județul Olt au fost 
insămînțate aproape 4 000 de hectare cu ma
zăre, borceag, in, sfeclă și alte culturi din

e... tot pe
brazdă, 
drum !

județul Dolj ac- 
fost dereglată de 
finele săptămînii 
stării de umidi-

unic agroindustrial Bechet, tovarășul Ion 
Popescu : „Nici pină acum nu avem la dis
poziție toată cantitatea de șămință de car
tofi. Dealtfel, din necesarul de 2 800 tone 
am primit pină acum 1 400 tone, deci numai 
jumătate. Toate demersurile pe care le-am 
făcut pentru asigurarea seminței s-au lovit 
de invariabilul răspuns că aceasta se află 
pe... drum. Pe care drum, noi nu știm. Cert 
este că, în curind, lucrările agricole se vor 
aglomera, se Vor suprapune, activitatea 
noastră nu se va mai putea desfășura nor
mal."

într-adevăr, lucrurile așa se prezintă, nu 
numai la Bechet, ci și în multe alte unități, 
după cum am aflat la trustul horticol al ju
dețului. întrucit județe orecum Covasna, 
Harghita și altele au încă restanțe serioase 
față de Dolj. Or, ar fi cazul, măcar acum, 
cind perioada optimă de plantare a carto
filor este depășită, să se acționeze cu fer
mitate in vederea asigurării seminței din care 
se va obține noua recoltă.

Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scinteii"

1

și de materii prime 
ȚĂRII CIT MAI MULT 

CĂRBUNE!
(Urmare din pag. I)
rea de noi formații în abataje și la 
lucrările de pregătire și deschidere ;

© 4 409 de muncitori vor lucra, în 
perioada iunie—octombrie. Ia 
pertarea și transportul masei 
rd, la executarea de drumuri 
nale în cariere, cu mijloace

desco- 
minie- 
și ca- 
fneca-

nice asigurate de consiliile popu
lare județene și de Ministerul Trans-

Pregătită exemplar, în 
tuala campanie agricolă a 
ploaia și zăpada căzute la 
trecute. Urmărind evoluția 
tate a solului, specialiștii din consiliul agro
industrial Bechet, consiliu situat în sudul 
județului, care dispune de însemnate su
prafețe de terenuri nișipoase, au hotărit re
luarea lucrărilor in cimp. Astfel, la C.A.P. 
Lișteava a reînceput plantarea cartofilor tim
purii. „După cum vedeți, ne spune șefa fer
mei, ing. Marina Dumitrescu, noi am mobili
zat azi 200 oameni in această zonă. Din cele 
150 ha planificate noi am plantat cu cartofi 
timpurii 35 ha, iar azi vom mai adăuga 
încă 7 ha".

Se muncește intens și la fermele nr. 1 șl 2 
ale cooperativei agricole Ostroveni. „Față 
de restul unităților din consiliu — ne spunea 
inginera Ecaterina Dragomir, noi sintem ceva 
mai avansați, întrucit am plantat cu cartofi 
pînă acum aproape 70 ha. Nu ne incintă to
tuși situația în care ne aflăm și, tocmai de 

■ aceea, avem astăzi la lucru 150 oameni". Tot 
la Ostroveni, in punctul Severin, 300 de coo
peratori plantau varza. Șeful fermei, ing. 
loan Biță, aflat la fața locului, ne spune : 
„Consiliul agroindustrial are planificat să 
planteze cu varză 20 ha, dar toată suprafața 
se localizează numai in cooperativa noastră. 
Arn plantat deja 6 ha, dar timpul ne-a obli
gat să intrerupem munca. Acum am 
si. dacă va fi soare, în cîteva zile, 
cheia de plantat și varza."

Dincolo de toate aceste aspecte 
trebuie să menționăm și un fapt ce 
repercusiuni nefavorabile asupra activității 
lucrătorilor din această zonă. Despre ce este 
vorba aflăm de la președintele bonsiliului

reluat-o 
vom in-

pozitive, 
va avea

Sol bine pregătit!
(Urmare din pag. I)
cu treburi care nu sint nici urgente, nici 
esențiale sau de care pur și simplu n-ar tre
bui să se ocupe specialiștii.

Decretul Consiliului de Stat privind apro
barea normelor tehnice pentru executarea 
lucrărilor agricole de bază la culturile de 
cereale și plante tehnice stabilește cu exacti
tate densitățile plantelor la unitatea de su
prafață, limitele la care trebuie încheiat se
mănatul fiecărei culturi. Prevederile acestui 
act normativ au menirea să întărească răs
punderea specialistului agricol pentru cali
tatea lucrărilor agricole, să-i dezvolte iniția
tiva și capacitatea de a adapta aceste norme 
tehnice la condițiile specifice din fiecare 
zonă. Aceasta ii obligă să acționeze perma
nent ia fața locului. împreună cu mecaniza
torii, cu toți cel aflați acum la cimp și în 
grădini.

Pretutindeni, specialiștii din agricultură, 
sprijiniți Îndeaproape de organele și organi
zațiile de partid, care au datoria să le întă
rească autoritatea și răspunderea, trebuie să 
acționeze ferm pentru aplicarea corectă a 
tehnologiilor. începind cu însămințările, pen
tru a se asigura recolte mari in acest an.

La C.A.P. Braniștea, județul Giurgiu, sint plantate cu cartofi ultimele suprafețe destinate acestei culturi Foto : E. Dichlseanu

AUTO APROVIZIONARE A

porturilor ;
© circa 1 500 de muncitori cali

ficați vor asigura intensificarea lu
crărilor de montaj a complexelor de 
carieră, activarea pairului auto și 
a utilajelor de construcții existente, 
precum și sporirea capacității de 
intervenție și reparație ;
• 560 vor contribui la realizarea 

ți intreținerea spațiilor de cazare.
în același context, in cadrul Com

binatului minier Motru va fi orga
nizat un mare șantier național, a 
cărui activitate va fi permanentiza
tă. Forțele sosite vor fi folosite in 
serii de 3—6 luni, astfel incit la în
cheierea anului 
bazinul Gorjului 
ci tori.

Prin volumul
menlare ce va fl executat in perioa
da martie—decembrie 1982 se vor 
putea realiza suplimentar 1,6 mili
oane tone lignit, astfel incit pro
ducția pe întregul an să ajungă la 
28,3 milioane tone cărbune. în ace
eași perioadă se vor excava peste 
prevederile de plan circa 10,4 mili
oane metri cubi de Steril. „Deși im
presionante, ne spunea directorul 
general al Combinatului minier Mo
tru, inginer Marin Ștefanache, aces
te cifre nu reflectă decit în parte 
sprijinul de care beneficiem. Pen
tru că, în principal, acest vast pro
gram se concretizează in punerea la 
punct a circuitelor de transport din 
cariere, in recuperarea răminerilor 
în urmă la lucrările de pregătire, în 
impulsionarea activității pe platfor
mele de montaj, a celorlalte lucrări 
care asigură condiții ca minele și 
carierele de la Motru, Jilț, Rovi
nari. Roșia-Jiu și Urdari să-și reali
zeze integral sarcinile de plan. Con
form măsurilor prevăzute. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini trebuie să livreze o serie de 
subansamble și piese de schimb, ast
fel incit, pe parcursul anului, să fie 
puse in funcțiune 11 excavatoare cu 
rotor și 5 mașini de haldat".

Așa cum menționam, in 
zile se consemnează primele 
de muncă din cronica acestei 
ziaste acțiuni muncitorești. Consem
năm mai jos cîteva opinii :

Ing. Nicolae Bercea, directorul 
întreprinderii miniere Rovinari : „în 
cadrul unității noastre au fost re
partizați 480 de muncitori din jude
țele Arad, Botoșani, Constanța, Dolj, 
Galați, Iași, Satu Mare, Teleorman, 
pe care, după o instruire prealabi
lă, i-am încadrat în formațiile 
lucru de 
joritatea muncitorilor sint tineri in
tre 20—30 de ani, pregătiți in mese
ria de lăcătuș, mecanic, electrician 
— adică profesii deosebit de cerute 
în activitatea din cariere. Ei au ma
nifestat interes deschis pentru 
munca ce o vor presta aici și, încă 
din primele zile, ne-au dat un spri
jin prețios la intreținerea și exoloa- 
tarea liniilor tehnologice. La Girla, 
Tismana I, Rovinari-est am trecut

198? să rămină in 
peste 3 500 de mun-

de lucrări supli-

aceste 
fapte 
entu-

de 
la circuitele de benzi. Ma-

inițiative, experiențe, măsuri gospodărești
IMPORTANTELE AVANTAJE ALE
CREȘTERII IEPURILOR DE CASĂ

Cum aste bine cunoscut, documentele de partid ți de stat adop
tate in ultimul timp, cuvintârile secretarului general al partidului au re
levat din nou importanța autoconducerii și autoaprovizionârii teritoriale, 
au subliniat necesitatea aplicării cu strictețe a acestor principii in ve
derea satisfacerii mai bune a cerințelor de consum ale populației. Chiar 
recent, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. a! P.C.R. din 
18 martie 1982, s-a subliniat că: „MASURI SPECIALE URMEAZA SA SE 
ADOPTE IN VEDEREA DEZVOLTĂRII PRODUCȚIEI DE CARNE DE 
IEPURE DE CASA PRIN CONSTRUIREA UNOR MARI FERME DE STAT, 
PRIN EXTINDEREA CREȘTERII LA COOPERATIVE - Șl CU DEOSEBIRE LA 
CELE DIN ZONELE DE DEAL Șl DE MUNTE - PE LINGĂ ȘCOLI, IN GOS- 
PODARIILE-ANEXA ALE INSTITUȚIILOR, PRECUM Șl IN GOSPODĂRIILE 
POPULAȚIEI. ACEASTA VA CONSTITUI O IMPORTANTA SURSA DE 
APROVIZIONARE A POPULAȚIEI Șl, TOTODATĂ, DE APROVIZIONARE A 
INDUSTRIEI CU PIEI". Cerința de a se dezvolta rapid și mai 
mult decit pină acum acest sector e cu atit mai justificată cu cit in țara 
noastră există tradiția ca oricare gospodar să crească animale mici, in
tre care, de pildă, iepurii de casă. Este o îndeletnicire care a cunoscut 
fa noi, In anii din urmă, o anumită extindere, comparativ insă cu alte 
țări dezvoltate există încă imense resurse de extindere a acestei ac
tivități.

Redacția noastră a publicat in acest an un șir de materiale despre 
creșterea animalelor mici. Continuăm azi serialul, analizind modul in care 
cresc ți se înmulțesc in gospodăriile populației iepurii de casă.

In acest sens, redacția a solicitat părerea citorva specialiști.

Experiența unui crescător
Cu cheltuieli mici, venituri mari

Creșterea iepurilor de casă este 
o îndeletnicire ușoară și plăcută, 
pentru care există condiții in fie
care gospodărie țărănească : se 
poate face chiar și de către copii 
sau persoane mai in virată. Familia 
mea. fără mare efort, a predat anul 
trecut — in urma contractului în
cheiat cu cooperativa locală — 
200 kg carne de iepure. Am înca
sat aproximativ 4 000 lei. De 
aceea m-am gindit să dublez va
loarea contractului.

Adăposturile se pot confecționa 
cu cheltuieli mici, folosind mate
riale din gospodăria proprie sau 
ușor de procurat de la cooperativa 
de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor. Lucrurile stau bine 
și în legătură cu furajele. Eu, de 
pildă, folosesc produse vegetale, 
resturi menajere, morcovi, cartofi, 
frunze, lăstărișuri, sfeclă furajeră, 
frunze de rădăcinoase, varză. Sint 
vegetale care se găsesc în fiecare 
gospodărie sau pot fi strinse cu

ușurință de pe diferite pajiști, 
margini de drumuri, din plivitul 
culturilor. Cu ușurință, imi asigur 
nu numai un ciștig garantat, dar 
am foarte des la masă carne de 
iepure — bună, gustoasă, ne place 
mai mult decit carnea de pasăre, 
de porc sau de vită. Si. desigur, 
față de oricare din aceste animale, 
iepurele are marele avantaj că 
crește foarte repede. în trei luni 
poate ajunge la o greutate de 3 kg, 
pe cind pasărea, în același timp, 
nu ajunge nici măcar la jumăta
tea acestei greutăți.

Cit mănîncă zilnic un iepure de 
casă ? Vă pot spune din experiența 
mea că nici măcar un kilogram de 
iarbă, iar un mic stoc de fin e bun 
în timpul zilelor de iarnă.

Pentru că veni vorba de Iarnă, 
amintesc că iepurele de casă e fo
lositor si nrin blana sa, moale și 
călduroasă.

Ion C. GINDOIU-II
comuna Tigveni, județul Argeș

substanța de uzură a organismului.
Carnea de iepure este o excelentă 

sursă nu numai de proteine, ci și
de vitamine din grupul C și, de 
asemenea, de săruri ș| substanțe 
minerale. Iată un tabel edificator :

Specia Starea de 
ingrășare

Proteine
%

Grăsime
%

Vit. C
mg. %

Bovine slabă 20,8 3,0 04
medie 20,0 12.4

Porcine slabă 20.5 5,0 04medie 18.0 16.2
Iepure de casă slabă 23,0 1,0 14

medie 21,8 5,5

După cum se vede, conținutul 
bogat in substanțe nutritive al căr
nii de iepure o recomandă, alături 
de celelalte produse animaliere, în 
alimentația umană, puțind fi soco-

tită un constituent și un fortifiant 
al organismului.

Dr. Orthansa POPESCU
Institutul de chimie alimentară

Ce spun calculele economice
Intr-un an 15000 lei!

O posibilitate realistă Cuvîntul specialistului
10000 tone de carne de calitate superioară Valoare nutritivă ridicată

Sînt. desigur, cunoscute avanta
jele creșterii iepurilor de casă, atît 
pentru fiecare crescător în parte, 
cit și pentru economia națională. Cu 
toate acestea, la noi în țară îndelet
nicirea respectivă nu e prea răspin- 
dită. Voi insista asupra citorva as
pecte mai concrete.

Menționez că o matcă de 5 femele 
și un mascul (animale de rasă); 
cărora li se dă o bună îngrijire, asi
gură o productivitate de eel puțin

40—45 iepuri livrabili anual de Ia o 
iepuroaică, deci in total 200—350 ca
pete de crescătorie.

în situația că acești iepuri se 
vind unităților cooperației la o 
greutate medie de 3 kg rezultă în 
total : 250 capeteX3 kg=750 kg car
ne iepuri in viu ; 750 kgX19 lei= 
14 250 lei venit. *

Inq. Vladimir COFAS
Centrala pentru produse avicole

Avantaje pentru crescători

în anul 1981 au fost crescuți în 
țara noastră aproximativ 150 000 de 
iepuri de casă. Este mult sau 
puțin ? După aprecierea specialiș
tilor, acest număr ă-ar putea înzeci 
în doi. trei ani. Socotind un iepure 
la greutatea medie de 3 kg, rezul
tă că in loc de 450 000 kg s-ar 
putea obține de la aceste animale, 
fără un efort deosebit, minimum 
10 000 000 kg carne de cea mai bună 
calitate. '

Argumentul principal în favoarea 
•cestui calcul îl constituie diferen- 

yțele care există de la județ la județ, 
oglindite in nivelul achizițiilor rea
lizate de cooperația de producție.

achiziții și desfacere a mărfurilor. 
Creșterea iepurilor de casă nu e 
legată de condiții geografice sau 
climaterice speciale și nici nu ne
cesită furaje deosebite. Cu toate 
că există condiții pretutindeni în 
țară, sint județe — ca Brașov. Su
ceava, Arad — in care s-au achizi
ționat în medie cite 15—20 t — și 
județe ca Bacău, Călărași, in care 
nu s-a achiziționat o tonă, două. 
La fel de nemotfvate sînt deose
birile dintre județe învecinate. Spre 
exemplu, din Argeș 3-au procurat 
42 de tone, din Vilcea 17, pe cind 
din Gorj, județ vecin, doar 5 tone.

Desigur, obișnuința, cu un anumit 
gust constituie o problemă de 
educație alimentară, dar și de prac
tică. In multe țări, inclusiv puternic 
dezvoltate — R.F.G., Franța. Italia 
ș.a. — carnea de iepure este con
siderată o delicatesă, datorită cali
tăților ei. Și în 
sumul de carne 
rasele special 
consum (cum ar 
fie din rasele „mijlocii", 
și pentru carne și pentru 
(Albastru vienez, Chinchila. Ango
ra). precum și a iepurelui de vir.at 
a intrat de mult în tradiție.

țara noastră, eon- 
de iepure, fie din 
selecționate Dentru 
fi Marele Belgian), 

crescute 
blană

Gustul, mirosul — calități spe
cifice — recomandă carnea iepure
lui de cașă ca o „materie primă" 
antă să 
dină.

Știința 
tritive __ ______ _  ... __
Conținutul ridicat în proteine, de 
aproximativ 22—23 la sută, o si
tuează printre cărnurile bogat nu
tritive. fiind comparabilă cu carnea 
de fazan și curcă. Ea repre
zintă o sursă importantă de ma
terie azotată, cu o valoare biologi
că mare, capabilă să completeze

intereseze fiecare eosno-
confirmă și calitățile nu- 
ale acestui tip de carne.

In 
rilor 
mal 
cooperației au achiziționat peste 4 . 
vagoane de came de iepure pro
dusă In gospodăriile populației. In 
comune ca Ciocănești. Pietroșani, 
Rotești, Costești, Clofrlngeni, Ce- 
pari. Domnești există cite 20—30 de 
crescători. Contăm ca numărul cres
cătorilor să sporească mult, pe te
meiul avantajelor oferite.

Astfel, COOPERAȚIA DE PRO
DUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFA
CERE A MĂRFURILOR, care dis-

județul Argeș, creșterea iepu- 
de casă se face pe scară tot 
Întinsă. In anul 1981 unitățile

pune de crescătorii, pune la dis
poziția amatorilor matca necesară, 
acordă conlractanților, la cerere, și 
avansuri in bani, pînă Ia 60 la sută 
din valoarea cantității contractate. 
Un kilogram de iepure de casă in 
viu se plătește cu 17,50 lei pentru 
iepurii care la predare au o greu
tate minimă de peste 2,800 kg și 
19 Iei kg pentru iepurii care la 
predare au o greutate intre 2,200— 
2,800 kg.

Ion RADU
președintele UJECOOP-Argeș

obține avantajeConcluzia acestor opinii este convingătoare : se pot 
mari nrin creșterea acestor animale. Unitățile coonerațiel de consum, că
rora le revine importantul rol de stimulatori ai producției in gospodări
ile țărănești, precum și consiliile populare, ca organizatori uniei ai acti
vității agricole, pot desfășura o activitate mai stăruitoare de extindere a 
acestei ocupații atit de plăcute și ușoare, rentabile și de mare folos.

deja la înlocuirea covoarelor de cau 
ciuc și a rolelor uzate, la revizuirea 
instalațiilor mecanice și electrice, la 
alte operații care au ca efect îmbu
nătățirea indicilor de funcționare a 
capacităților de producție și, ca ur
mare. realizarea și depășirea șarete 
nilor de plan".

Ing. Gavril Baican, directorul în
treprinderii miniere Jilț : „Deocam
dată forțele noastre au fost supli
mentate cu 200 de muncitori. Avind 
unele rămineri in urmă la lucrările 
de pregătire și deschidere in subte
ran, am constituit din rindul lor 
brigăzi compacte, care participă la 
asemenea lucrări in minele de la 
Mătăsari, Dragotești și Tehomlr. 
Forțele ce vor sosi ulterior le vom 
folosi, cu precădere, la descopertăr 
în cariera Jilț-sud și la dezvoltarea 
activității pe platformele de mon
taj".

Ing. Emil Huidu, director general 
al Combinatului minier Rovinari : 
„în prezent, în unitățile din raza 
combinatului au sosit circa 1 500 de 
muncitori, efectiv care în perioada 
iunie—octombrie va ajunge la aproa
pe 5 000 de oameni ai muncii. înțe
legem cu deplină responsabilitate 
sprijinul pe care ni-1 acprdă con
ducerea partidului și statului. El 
constituie pentru noi un puternic 
îndemn la acțiune fermă în vederea 
eliminării neajunsurilor, a recupe
rării restanțelor și realizării neabă-. 
tute a planului la producția de căite 
bune".

SUCCESE ÎN 
ÎNTRECERE
MINERII DIN VULCAN, ac

tualmente fruntași în întrecerea 
pentru mai mult cărbune, ce se 
desfășoară in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, raportează reali
zarea unui frumos succes,: ex
tragerea peste prevederi, în 
acest an, a 25 000 tone cărbune. 
Acest însemnat spor de produc
ție a fost obținut printr-o orga
nizare superioară a muncii, creș
terea randamentelor pe fiecare 
post și a producțivității muncii 
în abataje. (Sabin Cerbu).

HARNICII MINERI DE LA 
EXPLOATAREA DE CĂRBUNE 
FILIPEȘTI1 DE PĂDURE, afla
tă intr-o susținută întrecere a 
hărniciei, au reușit, de la înce
putul anului și pînă ieri, să 
scoată din subteran peste 7 500 
tone cărbune net în plus față de 
sarcina de plan. Acest succes 
a fost posibil ca urmare a ex
tinderii mecanizării, îmbunătăți
rii organizării producției și a 
muncii, folosirii in întregime a 
timpului de lucru în abatajele 
frontale 6 514 și 6 441 din sec
toarele Roșioara și Palanga-Sud, 
unde ortacii din brigăzile lui 
Stefan Dobre și Ion Milu de
pășesc decadă cu decadă planul 
cu 20—25 la sută. Ca buni gos
podari, minerii de la FilipeȘtii _ 
de Pădure au reușit să înre 
treze și importante economi 
lemn de mină, cherestea, eneri - 
gie electrică,. în valoare de a-.j- 
proape 500 000 lei. (C. Căpraru).

OAMENII MUNCII DIN CA
DRUL ȘANTIERULUI DE CON
STRUCȚII HIDROTEHNICE CO- 
LIBIȚA au atacat lucrările la 
prima hidrocentrală care se con
struiește in județul Bistrlța-Nă- 
săud, ce va dispune de o pu
tere instalată de 22 megawați. 
Aceasta se va alătura unei sal
be de microhidrocentrale afla
te în lucru. Una dintre ele și 
cea mai mare prin puterea in
stalată de 2,1 megawați este 
realizată de personalul munci
tor din cadrul oficiului de gos
podărie a apelor, beneficiar 
fiind secția de distribuție a e- 
nergiei electrice, iar alte 6 sînt 
construite de muncitorii și spe
cialiștii întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport Bis
trița, in regie proprie. Microhi- 
drocentralele vor valorifica e- 
nergia riurilor : Budac, Strimba, 
Pănuleț, Fiad, Valea Vinului, A- 
nieșu Mic șl Măria Mică. Men
ționăm că din cele 7 microhi
drocentrale 6 vor intra in func
țiune în 1982. In cincinalul ac
tual .vor începe să furnizeze e- 
nergie electrică în total 14 mi
crohidrocentrale, precum și alte 
trei turbine eoliene, producția a- 
cestora ajungind la aproape 30 
milioane kilowati-oră pe an, 
ceea ce reprezintă aproape un 
sfert din potențialul energetic 
inventariat al apelor de munte 
ce străbat meleagurile bistrițe- 
ne și năsăudene. în acest fel, 
județul Bistrița-Năsăud va fi 
pentru întiia oară nu numai 
consumator, ci și producător de 
energie electrică. (Gheorghe Cri- 
șan).

CONSTRUCTORII DE HI
DROCENTRALE DIN JUDEȚUL 
MUREȘ acționează în ritm in
tens. Pe șantierele celor 5 mi- 
crohidrocentrale de pe rîurile 
Gurghiu, Iuhod și Fîncel, a că
ror putere instalată va însjma 
750 kW, se muncește acum la 
turnări de betoane și la insta
larea agregatelor. în scopul im
pulsionării lucrărilor, pînă acum 
au fost realizate două posturi de 
transformare și o linie de 20 kV 
pină la amplasamentul celor 
două microhidrocentrale de pe 
rîul Fincel, al căror stadiu de 
execuție este avansat. Pentru 
echiparea noilor obiective, în
treprinderea de utilaje și mese 
de schimb din Reghin fabrică, 
pentru prima dată în țară, 7 ti
puri de microagregate cu pu
teri cuprinse inrre 1,3 și 361 kW, 
pentru căderi de apă de 20 m 
și debite pînă la 250 litri pe se
cundă. (Gh. Giurgiu).
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^ATSSS DAAÂÂAIECf UE ATU su^ s^mr>vl împlinirilor socialiste, al înfăptuirii 
JrilUL t^E /IEI aspirațiilor de progres și bunăstare ale țărănimii

AGRICULTURA SOCIALISTĂ A 1MPRIMĂVĂRAT
OAMENII, SATELE Șl CÎMPIILE ȚĂRII

în ultimele două-trei decenii s-a schimbat nu 
doar chipul, ci s-au schimbat chiar temeliile satului 
românesc. Este supremul argument al demonstra
ției ce dovedește superioritatea agriculturii socia
liste. Argumentele superiorității se numesc recolte 
incomparabile cu trecutul, sate urbanizate, meca
nizare, chimizare, irigații, mii de noi școli și așeză

minte culturale, se numesc atitudini noi în fața 
vieții, largi orizonturi.

lată reunite în această pagină cinci ipostaze ale 
satului românesc, cinci locuri ale țării aduse în fața 
ochilor noștri cu ziua lor de ieri, cu ziua lor de as
tăzi. Cu nemărginita lor încredere în noua primă
vară a agriculturii românești.

Dialog despre bunăstare

r Laloșu. județul Vîlcea. Aici, ca în 
mii de alte- așezări, au ars, înalte, 
flăcările răscoalei din 1907. Trei 
martori sînt adeseori oaspeții ele
vilor din comună : Ion Lăcraru, Ni- 
colae DincuXriă, Marin Moloagă. 
Aveau la vramea aceea între 10 și 
13 ani ; memoria copiilor de atunci 
păstrează vii astăzi zilele acelei 
tragice primăveri.

— într-una din dimineți — își 
deapănă amintirle moș Dinculiță — 
ne-am întîlnit ou o sumedenie de 
lume, care cu fupci și topoare, care 
cu sape și coase. Ne-am luat și noi 
după oameni să vedem ce se în- 
timplă... '

— Cit. eram noi de mici — reia I firul Ion Lăcraru — simțeam că nu 
se mai poate trăi . așa. Toată hrana 
noastră erau chisălița de poșircă. 
c nrba.de știr uscat, și zeama de fa
st

- 7-a terminat în ziua aceea cu
căci ținută pană la subsoară — 
il c< 'etează moș Moloagă. Altfel 
s-a b în primăvara aceea la 
porțile c acelor. Opincile călcau și 
ele altfel acele zile ale ridicării 
la luptă.

învățătoarele dau citire listei cu 
cei 124 de țărani din comuna Lalo- 
șu arestați după răscoală : Pătru 
Moloagă. Ioniță Cercelaru. Stancu 
Văduva, Vasile Ciucă...

— Era străbunicul meu — răsună 
în clasă cristalul* cîte unei voci...

— E bunicul meu — ar spune co
piii despre eroii altor intîmplări. De 
data aceasta, din 1945 — anul cind, 
la Laloșu, ca pe întreg cuprinsul ță
rii, nemaiașteptind o lege care în- 
tîrzia să vină, conduși de comuniști, 
țăranii au trecut la acțiunea revo-

Destin in destinul patriei---------------
luționară de Împărțire a pămintu- 
rilor moșierești.

— De astă dată — ne spune Ilie 
Păun, primarul de azi al comunei, 
s-a făcut deplină dreptate. Nu mai 
puțin de 315 țărani săraci au fost 
împroprietăriți. Titlurile de propri
etate le-au fost înminate de repre
zentanți ai Partidului Comunist Ro
mân, care, in primăvara aceea, s-au 
aflat în mijlocul nostru pentru să- 
virșirea unui mare șl drept act is
toric.

La 3 martie 1949, pe o parte din 
păminturile fostului moșier ia fiin
ță.una din primele gospodării agri
cole de stat. O gospodărie modestă, 
avind ca zestre 630 ha pămint — 
din care numai 80 ha arabil — 3 
tractoare. 2 semănători, apoi o casă 
cu 4 camere și pivniță, un grajd de 
scindură acoperit cu paie, o magazie 
de cereale și un pătul de porumb 
din ștacheți. Dar mai mult decit 
această avere, oamenii aveau voin
ța de a schimba fața pămintului, 
de a-i da noi rosturi și primeniri, 
așa cum ii învăța partidul.

Peste Laloșu, ca peste Întreaga 
țară. începuse să bată vîntul noilor 
rînduieli. Peste ani. cind in 1962 
se încheia cooperativizarea agricul
turii. aici cooperativa agricolă îm
plinea de acum cinci ani de exis
tență.

Apelăm și de astă dată Ia aminti
rile făuritorilor acestui act. ascul- 
tîndu-1 pe tovarășul forgu Muntea- 
nu. primul președinte al unității :

— Din cele 7 întovărășiri agrico
le. cîte se creaseră in comună încă 
din anii '50—’52. mai multi țărani 
am hotărit să ne unim altfel forțe
le și păminturile ce le aveam fie

care, să muncim laolaltă și să Im- 
părțim frățește. Deși n-aveam decit 
37 de hectare. 6 boi, 2 cai. 6 căruțe, 
5 pluguri. 2 grape și 2 prăsitori, cu 
forțele astea i-aro întrecut pe toți 
individualii. în timp ce ei nu obți
nuseră nici 50 de bânicioare de griu 
la hectar, noi am realizat 1 600 leg 
ia hectar, iar la porumb 1 300 kg. 
Or, prin locurile noastre nu se mai 
auzise de așa ceva, mai ales că da
torită pămintului sărăcăcios și vi
treg griul nu sărea, cum zicea o 
vorbă, de genunchiul broaștei. Vă- 
zind oamenii cum ne chibzuim și 
cum muncim in cooperativă, au în
ceput să vină pe rînd cu cererile. 
Așa se face că in anul încheierii 
cooperativizării agriculturii marea 
noastră familie număra 1 184 mem
bri...

Astăzi, in Laloșu. td, intimpină' 
sute de case not. Cunoaștem locuri 
prospere și oameni primitori.

— Anul trecut — ne informează 
Petre Lăcraru. președintele C.A.P. 
— am ocupat unul din locurile de 
frunte pe județ la toate culturile, 
în ce privește zootehnia, am ajtfhs 
„campionii" județului. Sigur, efor
turile și preocupările crescătorilor 
noștri de animale au fost și ele 
răsplătite cum se cuvine.

— Cineva, originar de aici, ne 
spunea că pămintul este sărăcăcios 
și vitreg.

— Nu este, ci a fost. Cu amenda
mente, l-am anihilat aciditatea. Cu 
lucrările ameliorative, i-am înlă
turat băltirile. Chiar in această pri
măvară vom prelua de la Oficiul 
de îmbunătățiri funciare ultimele 
200 de hectare care prezentau ex
ces de umiditate. După aceea, cu 
gunoiul de grajd și îngrășămintele

chimice am mărit randamentul pă- 
mîntului. Păi, știți cum sint oame
nii noștri ? „Dați-mi un punct de 
sprijin — zicea Arhimede — și voi 
răsturna pămintul". Țăranii din 
Laloșu zic altfel : „Dați-ne o pai- 
mă de pămint sterp și vi-1 facem 
ca. untul".

Iată că de la locuri am ajuns la 
oameni, la cooperatorii din Laloșu, 
care obișnuiesc să-și măsoare pu
terile nu cu vorbe, ci cu fapte dem
ne intr-adevăr de laudă. Dar și cu 
planuri ambițioase. Despre citeva 
din aceste planuri ne-a vorbit și 
Victor Manolache, economistul fer
mei zootehnice :

— La oca actuală avem un efec
tiv total de 430 bovine, peste 2 200 
de ol și mieluți și 100 de porci la 
Îngrășat, începind din acest.an vom 
continua "nu h'UrffSl ?u sporirea e- 
fectivelor existente, ci și cu crearea 
altora. De pildă, o fostă magazie 
am pregătit-o deja să devină cres
cătorie de găini ouătoare. Vechiul 
local al școlii, care la riadul .său 
s-a mutat intr-o clădire nouă, il 
transformăm in crescătorie de ie
puri.; Pe urmă, am și trimis un au
tocamion să aducă primul lot de 
porumbei pentru hulubăria nou 
înființată. V-aș putea spune mai 
multe, că multe sint și noutățile. 
Țin să precizez, totuși, că in acest 
an zootehnia va ajunge să dețină 
42 la sută din totalul producției 
globale a cooperativei noastre a- 
gricole, cu șase procente mai mult 
decit anul trecut. Și dinamica a- 
ceasta o vom menține pe tot par
cursul cincinalului.

Ion STANCIU /

— Tovarășe Mihai Sandu, cînd a 
luat ființă cooperativa agricolă de 
producție din Dumbrăveni — Su
ceava — al cărei președinte sînteti 
astăzi 1

— în 1961, deci acum 21 de ani. 
în primul ăn am obținut produc
ții mai modeste ; au urmat insă 
ani de muncă harnică, a sporit 
zestrea noastră materială. în 1971, 
C.A.P.-u) nostru a primit Ordinul 
Muncii clasa 1 ; trei ani mai tir- 
ziu am fost distinși cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste pentru 
producțiile record pe care le-am 
obținut. în 1977 am ocilpăt locul al 
treilea pe -țară la îndeplinirea tutu
ror indicatorilor. Creșterea puter
nică a producției vegetale și ani

male, ca urmare a cooperativizării 
agriculturii, și-a pus pecetea înnoi
toare asupra comunei, asupra vieții 
oamenilor.

— De exemplu ?
— Sint atîtea de spus că nu prea 

știu cu ce să încep... în ultimii 
20 de ani s-au ridicat in comună 
peste 400 de case frumoase și două 
blocuri cu 36 de apartamente. Avem 
patru școli generale, o grădiniță 
modernă cu 200 de locuri, un cămin 
cultural, un spital cu 55 de paturi, 
baie, brutărie. Avem sistem de a- 
limentare cu apă potabilă pentru 
500 de gospodării. Ce să vă mai 
spun ?

— Vorbiti-ne despre oameni...
— Oamenii au toate motivele să

fie mulțumiți cu ceea ce am reali
zat pină acum — dar nu sînt. în 
1981, de exemplu, am realizat la 
sfeclă 29 500 kg la hectar, dar unii 
cooperatori au realizat chiar și 51 
de tone ! Vă dati seama ce însem
na dacă asta era recolta medie... Se 
poate deci munci mult mai bine. 
Sintem mult mai exigenti. Acum, 
în primăvara asta, simt în consăte
nii mei un freamăt, o nerăbdare ; 
gîndim cu toții că va fi un an bun, 
și mai bun decit cei dinaintea Iui, 
și asta ne dă aripi. Noi. cei din 
Dumbrăvenii Sucevei, vrem să fim 
printre primii si în noua revoluție 
agrară.

Sava BEJLNAR1U

PRIVIȚI ACESTE DOUĂ CASE DIN 
DUMBRĂVENI 1907...

. • Casele aveau doar 
o cameră și o tindo f pa
turile erau făcute pe 
pari

• Numai in satul 
Dumbrăveni erau 7 cîr- 
ciumi

ă fn anul 1906, școa
la primară a *ost ab
solvită de 1 (un) elev

© Din 5 copii născuți 
(în medie) intr-o familie, 
doar doi treceau pragul 
vîrstei de 5 ani

...SI DUMBRĂVENI 1982
* 4

Intre o imagine și alta-revoluția socialistă

• Peste 500 de case 
au mai puțin de 20 de 
ani ; există două blocuri 
cu 36 de apartamente

® Comuna are două 
biblioteci cu peste 30 000 
de volume

• Școlile din comună 
sint frecventate de pes
te 1 600 de elevi

• Se desfac anual 
mărfuri de peste 21 mi
lioane de lei

© Funcționează un 
spital cu 55 de paturi

A venit... orașul la țărani!
Iernut, o comună din județul 

Mureș. Ieri — și acest ieri nu este 
chiar atit de îndepărtat... — in 
„centru", hirtoape in care se afun
da cite o gloabă ; astăzi, o șosea 
modernă care străbate un parc. 
Așa cum vedeți in fotografiile ală
turate.

Cele două imagini nu sînt despăr
țite doar de citeva decenii, ci de 
mult mai mult ; ele sînt despărțite 
de istorie : prima înseamnă orîn- 

. duirea burghezo-moșierească : a

doua — orinduirea care a înlăturat 
exploatarea omului de către om, 
cea care a creat condițiile deplinei 
înfloriri materiale și spirituale pen
tru toți oamenii muncii — socialis
mul. între aceste două fotografii 
poporul condus de comuniști a în
făptuit Revoluția.

Revoiuția a învins, și realitatea 
înfățișată in prima imagine a pie
rit. Revoluția a învins și a prins 
viață cealaltă realitate, nici măcar 
visată altădată de țăranii din Ier

nut, cea înfățișată de a doua ima
gine.

în Iernutul de odinioară existau 
8 case acoperite cu țiglă, 85 cu șin
drilă și 92 cu trestie.

Iernutul de astăzi are peste 400 
de apartamente doar în blocuri.

El este imaginea comunei agroin
dustriale. Pe teritoriul său se află 
o termocentrală de 800 MW ; ea 
furnizează întreaga producție de 
energie electrică a României din 
1938 in 55 de zile ; Iernutul mai are

o întreprindere de producere a nu
trețurilor combinate, a cărei capa
citate depășește 190 000 de tone pe 
Rn ; un complex cu 10 000 de tau
rine ; unui de porcine cu 48 000 de 
capete ; o fermă piscicolă...

...Și așa mai departe...
Dar mai edificatoare decit orice 

sint cele două fotografii de mai sus 
pe care vă invităm să le mai pri
viți o dată.

Gheorghe GIURGIU

Griu și lumină pe Valea Bistriței
căciunii care le făcea ster...Roznov, Zănești, Podo- 

leni. Costișa. Patru nume 
care evocă, astăzi, salba de 
hidrocentrale de pe Bistri
ța. locuri de unde izvprăș- 
te energia.

Cineva, odată, a făcut un 
calcul. Rezultatul a fost 
zguduitor. Ce a socotit și 
ce a aflat el ? Că in 1907, 
după răscoală, pentru „vi
na" de a nu mai fi putut 
răbda, de a-și fi cerut 
drepturile și dreptatea, de 
a fi voit să fie oameni, ță
ranii răsculați din cele pa
tru comune de pe Bistrița

au primit UN MILENIU 
de temniță !

Apele Bistriței au curs 
vijelioase mai departe. Dar 
mai viforoase decit apele 
ei a fost istoria. Cele pa
tru comune ău fost prinse 
in iureșul marilor prefa
ceri socialiste. La Zănești 
a luat ființă una dintre 
primele cooperative agri
cole de producție din Mol
dova. Mai Înainte luase fi
ință o întreprindere agrico
lă de stat. Oamenii au îna
intat ir, pas cu vremea și 
vremea în pas cu ei. Au 
muncit tot mai bine, au

învățat tot mai mult, mij
loacele lor au sporit. Anul 
trecut valoarea producției 
agricole a comunei a în
trecut 75 de milioane de 
lei.

Asemănător s-au petre
cut lucrurile și la Roznov, 
la Podoleni și la Costișa. 
Astăzi, călătorul de la Pia
tra Neamț la Buhuși are 
impresia că străbate una și 
aceeași comună mare, fru
moasă. cp case și curți gos
podărești La Roznov s-au 
înălțat și blocuri cu patru 
etaje ; in cele patru comu
ne sînt citeva sute de au

toturisme aparținînd local
nicilor.

Toate acestea pentru . că 
oamenii au știut și știu să 
muncească bine și cu spor. 
Iată numai două exemple : 
față de 1962, in toate cele 
patru comune producțiile 
la hectar obținute la< griu 
s-au dublat, iar la porumb, 
cartof; și sfeclă de zahăr 
s-au triplat. Al doilea e- 
xemplu : țol față de 1962, 
suprafața agricolă a comu
nei Roznov 3 crescut cu 
500 de hectare Cele cinci 
sute de hectare au fost 
smulse fie apelor, fie us

pe.
Cum spuneam, doar două 

exemple — suficiente insă 
pentru a vorbi limpede 
despre dragostea de pă- 
mînt și despre voința de 
a-i spori roadele pe care o 
dovedesc locuitorii celor 
patru așezări. în această 
primăvară se pregătește 
ceea ce va fi — spun ei — 
cea mai bogată recoltă pe 
care au dat-o păminturile
lor.

Constantin 
BLAGOV1C1

Prin Vințul de Jos, Mu
reșul trece ca un brîu de 
apă care adună acum cu 
grabă șuvoaiele formate 
din topirea zăpezilor, sem
nul dinții al unei mai tîr- 
zii imprimâvărâri. Cindva, 
de mult, aici a existat un 
tirg de sare. Cînd s-a con
struit drumul de fier, Vin
țul a căpătat o oarecare 
importanță ; dar mai mult 
decit un punct de tranzit 
în mersul trenurilor și ci
teva slujbe de acari și frî- 
nari, n-a însemnat. Drumul 
pe care vințenii aveau să 
pornească era altul. Țăra
nii mulți de aici trudeau 
in luncile Mureșului, pe 
păminturile altora, cu co
nace și Interese prin alte 
părți. în ogrăzile oameni
lor se lăfăia sărăcia. Un 
car, două de bucate aduse 
toamna din cimp nu ajun
geau să acopere datoriile 
și celelalte nevoi.

Și aici, ca în toate satele 
țării, viața oamenilor avea 
să se schimbe din temelii 
odată cu transformarea so
cialistă a agriculturii. în 
toamna anului 1960. in co
mună ia ființă cooperativa 
agricolă de producție. Cu ce 
au pornii pe . acest nou 
drum ? tată averea ob
ștească de început : 400 fa
milii și-au. unit păminturile 
răzlețe — 60C hectare. La

olaltă, mai aveau 45 de boi, 
23 de vaci, 4 cai, 63 de 
care, grape, pluguri și 
altele.

Proiecte insă erau mul
te. Țăranii, părăsind ori
zontul ingust ai ogrăzii in
dividuale, ințeleseseră les
ne că numai întărind baza 
materială a cooperativei 
vor putea aduce bunăstare 
in comună. Așa se face că 
s-au apucat repede de 
treabă. Dintr-un reportaj 
publicat ia 26 mai 1961, in 
gazeta fostului raion Alba, 
cităm : „La Vîntul de Jos 
se construiește un grajd 
pentru 100 bovine mari, cu 
împrumut acordat de stat 
in materiale și cu meșteri 
pricepuți din comună. Pen
tru început s-a amenajat 
cu cheltuieli minime un 
grajd pentru' 16 vaci. Pentru 
ovine au construit un sai
van căptușit cu scindură 
cu o capacitate de 600 ca
pete."

— Noi, tn cooperativă si 
acum avem pămint puțin, 
că atît au avut oamenii — 
ne spune Nicolae Albu, 
președintele unității. în 
schimb, primăvară, vară, 
toamnă, iarnă, nu-1 scăpăm 
din ochi. Ii pretindem mult, 
dar cu socoteală. Cu mun
că, adică. De aceea se vor
bește cu respect de coope
rativa noastră.

Respectul este, în fapt, 
prețuirea care se acordă 
în societatea noastră mun
cii, hărniciei. Cooperativa 
agricolă din Vințul de Jos 
este Erou al- Muncii Socia
liste. Alte distincții : Ordi
nul Muncii și Meritul Agri
col, dobindite pentru pro
ducții record de griu și po
rumb. Se gindea cineva 
acum două decenii cind se 
înfiripa cooperativa agri
colă că vor ajunge să adu
ne de la un hectar 5 079 kg 
griu, 6 461 kg, porumb. 
57 420 leg sfeclă ele zahăr ? 
Acestea au fost producțiile 
din anul trecut.

Zootehnia, care a început 
cu un grajd pentru 16 vaci, 
s-a profilat cu timpul pe 
ingrășarea bovinelor. în 
acest an sectorul va livra 
la stat 750 tone carne. Ve
nituri sigure.

— De aceea la noi oame
nii au cam rămas locului — 
ne spune cooperatoarei 
Maria Mermezan. Mecani
zatorii, îngrijitorii sint lo
calnici. Și specialiștii. Nouă 
ne umblă numai renumele !

Vestea bună umblă, așa 
e. în județul Alba se spu
ne adesea : „Să-ți faci casă 
ca in Vinț", „Să obții re
colte ca ăi din Vinț".

— Noi sintem toată co
muna la șosea — spune cu 
tîlc primarul Ioan Piclișan.

Adică, Ia vedere. Ne Știe 
lumea. S-au construit in 
comună, in ultimii 20 de 
ani, aproape 1 000 de case 
noi. Acum doi ani am dat 
in folosință un bloc cu opt 
apartamente și spații co
merciale Ia parter Avem 
magazin universal cu etaj, 
nou. Am construit grădiniță 
nouă pentru 120 de copii. 
Tot cu etaj. S-a introdus 
în comună apa potabilă. 
S-a construit un pod mo
dern peste Mureș. Ulițe în
tregi au numai case noi. 
Iar in case, trai modern : 
mobilă, 800 de televizoare, 
zeci de mașini de spă
lat etc. Sătenii n-au ple
cat la oraș : a venit orașul 
la ei.

întreprinderea mecanică 
Cugir construiește in comu
nă o hală de producție. Mai 
rentabil pentru industrie, 
mai bine pentru comună. 
Președintele C.A.P.-uhii are 
și el gindul lui : „E bine 
să ai meșteri și utilaje in 
comună. Se mai strică una, 
mai dregi alta". Vințenii 
sint oameni ai pămintului, 
dar le place să audă vor- 
bindu-se prin gară : „Unde 
lucrezi, măi prietene 
„La fabrică, Ia Vințul de 
J os".

Ștefan D1N1CA

nrba.de
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de 
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și a anga- 
Experiența 
conducerea 
productive 
generaliza-

sint extrem de 
mai mare parte 
valoroase, care 

situația și reali-

nuiui din Alexandria 
pentru realizarea sar
cinilor ce-i revin.

■ i «V 
ie1
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Maiorescu, cel 
important, meni
al grupării. Fără 

argumentat în 
special, fenome-

realitatea româ- 
in desfășurarea

„Avram Iancu“ de 
„Răceala" de ' 

Sorescu, piese 
semnătura Iui

Din noul peisaj ol municipiului Bocdu Foto : C. Bursuc

„Umbra 
>“ de Ion Ma- 

„Despre purpură", 
..............sau „Aș-

RS
erbureanca, județul Dim- 

., brigada de mineri con- 
de Nicolae Stănescu a des- 

s o nouă galerie, care va 
ori producția de cărbune a 
inei Șotinga. S-a muncit bine 

i cu spor, planul la lucrările de 
naintare fiind depășit lună de 

lună.
Pină aici, o informație ca ori

care alta. Dar ceea ce ii confe
ră dreptul să apară in fruntea 
rubricii noastre este... inventivi
tatea minerilor. Deși galeria are 
sute de metri lungime, cind ce
rul este senin, soarele iși trimi
te razele pină la locul de mun
că al minerilor. Citeva oglinzi 
așezate de ei. intr-un anume fel 
iși transmit una alteia ' 
pînă in adincuri, făcind 
inutile pentru un mare 
de ore ale zilei becurile 
trice^ Ca sâ vezi!

Garoafe 
pentru pilot

Pilotul Stefan Alexandrescu 
{din cadrul TAROM este un 

vechi prieten al sătmărenilor. In 
calitate de comandant de aero- 

' navă, el a efectuat pe ruta 
București — Satu Mare și retur 
nenumărate curse.
. Deunăzi, cind a coborît din 
aeronava care a aterizat pe ae
roportul din Satu Mare, coman
dantul a fost înconjurat de un 
grup de localnici care i-au oferit 
un splendid buchet de garoafe. 
Florile preferate ale comandan
tului, care iși aniversa, odată cu 
ziua de naștere, șl 30 de ani de 
aviație. Timp in care a parcurs 
peste 5 milioane de kilometri 
pe toate rutele aeriene ale tării. 

La. buchetul de flori și urările 
adresate de sătmăreni, le adău
găm și pe ale noastre : 
mulți ani și... mereu la 
țime !“.
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Cu înaltă răspundere comunistă, pentru
valorificarea deplină a potențialului productiv

în ciuda secolelor pe care le-a 
traversat, municipiul Bistrița este 
azi mai tinăr ca oricind. Tinăr este 
orașul, tinără este industria sa, ti
neri sint și oamenii săi. Pe cîțiva 
dintre ei, circa 500 de comuniști, 
i-am intilnit, întruniți la casa de 
cultură, la conferința de dare de 
seamă și alegeri a organizației mu
nicipale de partid. Au discutat cu ma
turitate și răspundere, cu exigență 
și angajare despre împliniri, dar, 
mai ales, despre neajunsuri, cău- 
tîndu-se, de 
revirimentului, 
ti vi tații.

Cei peste 20 __ ___ _____
cuvinte de aleasă prețuire și mul
țumire. pornite din inimă, față de 
grija deosebită a conducerii parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, pentru 
dezvoltarea fără precedent a me
leagurilor bistrițene. Cifrele prezen
tate in fața participanților Ia con
ferință sint concludente. Numai in 
cincinalul trecut a fost materializat 
un volum de peste cinci miliarde 
Iei investiții, la care se adaugă 1,3 
miliarde lei în 1981. Fabrici noi, in
dustrii noi, necunoscute vreodată 
pe aceste meleaguri, au început să 
producă, în ultimii ani. utilaje teh
nologice de mare complexitate, acu
mulatori, articole de mecanică fină, 
mijloace de automatizare, cabluri 
de serrynalizare, conductori izolați, 
fire de lină. Practic marea majori
tate a Întreprinderilor municipiului 
Bistrița și-a început activitatea in 
ultimii 3—4 ani — numai in anul
trecut industria municipiului a în-

registrat un spor absolut, față de 
anul 1980, de 522 milioane lei la 
producția+marfă și 341 milioane lei 
la producția netă. Producția indus
trială a municipiului planificată în 
anul 1982 este de peste cinci ori 
mai mare față de cea realizată pe 
întregul județ cu zece ani în urmă. 
Fie și numai din aceste cifre reiese 
cu pregnanță orientarea industriei 
bistrițene spre latura prelucrătoare,

înaltă exigență. Este relevantă, in 
acest sens, una dintre sublinierile 
făcute in darea de seamă : „Există, 
desigur, experiențe bune acumulate 
in activitatea de partid și a consi
liilor oamenilor muncii din unele 
întreprinderi care și-au realizat in 
bune condiții planul pe anul trecut 
și în primele două luni din acest 
an. Dar faptul că in mai multe uni
tăți sarcinile de plan nu au fost

fiecare dată, drumul 
al îmbunătățirii ac-

de vorbitori au rostit
însemnări de la conferința municipală Bistrița

ceea ce presupune o inaltă califica
re, capacitatea de a stăpîni tehnica 
modernă, de a organiza bine munca 
în fiecare întreprindere.

De aici, de la aceste realități ale 
uriașului efort constructiv pe care 
l-a făcut statul pentru înălțarea 
unor fabrici moderne pe noua plat
formă industrială a Bistriței și de 
la cerința valorificării intensive a 
potențialului productiv creat au 
pornit participant!! Ia dezbateri in 
luările de cuvint, subliniind că cin
cinalul este unitar și că nerealiză- 
rile din anul trecut trebuie recu
perate, asigurindu-se îndeplinirea 
sarcinilor cantitative și calitative în 
fiecare întreprindere și la nivelul 
industriei municipiului. începînd cu 
darea de seamă și con ținui nd cu 
dezbaterile, problemele complexe 
ce stau in fața organizațiilor de 
partid au fost abordate deschis, cu

realizate in această perioadă de
monstrează că nu toate organizațiile 
de partid au reușit să conducă co
respunzător activitatea politico-or- 
ganizatorică, să asigure mobilizarea 
consiliilor oamenilor muncii, a în
tregului personal muncitor la reali
zarea sarcinilor de plan 
jamentelor asumate, 
bună în organizarea și 
eficientă a activității 
trebuie să fie extinsă și „____
tă, în folosul creșterii mai susținute 
a producției și a eficientei econo- 

i mice".
Da, munca de partid, întreaga ac

tivitate economico-socială pot și 
trebuie să fie mai bine organizate. 
Aceasta este ideea de bază care s-a 
regăsit intr-un șir de luări de cu- 
vînt. Maistrul Nicolae Țarcă, secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea de utilaj tehnojogic :

înțelepciune 
de țăran

Cel care au călătorit zilele tre
cute intre comuna Hilchlu și 
orașul Codlea n-an putut să nu 
se mire de un bătrinel care adu
n-a cu lopata pămintul afinat al 
mușuroaielor de cîrtite de pe 
marginea drumului și-l încărca 
intr-o carulă. întrebat ce face 
cu l, loa ngilă din Hălchiu

grădina. Ba am să-i d 
telul meu. Gheorghe 
din Codlea. care e pensionar, 
pentru solarul lui. Pămint fiuii 
bun de- îngrășat ca acesta, pc 
care-l scot sobolii, nu se găsește. 
E unt curat pentru legume. 
Anul trecut, tot cu astfel de pă
mint, frate-meu a scos legume 
multe și frumoase, de ziceai ca 
au crescut pe malul Dunării, 
unde> soarele e mal darnic decit 
cu noi aici, la umbra Măgurii 
Codlei“.

Pentru o biată 
vulpe...

Peste 30 de vinători. dintre 
cei mai buni ochitori, au răs
puns invitației f ilialei județene 
Cluj de specialitate de a parti
cipa la o descindere in zonele 
Spmeșenl, Feieac $i Ciurila. 
Scopul convocării : Iscusit-i ui
mitori să le vină de hac lupilor 
care dădeau tircoale la turmele 
de oi, dar mai ales la trufandale 
— mieii. Cei 30 si ceva de tintași 
și-au luat puștile la spinare și 
au plecat la drum.

Dar tocmai in ziua aceea, pen
tru a le face parcă in necaz, lupi?nu le-au lăsat in cale decit 
urmele. Ce-i drept e drept : 
urme proaspete spre și dinspre 
turmele de oi, dar... •
Pînă la urmă, după ce străbatu- 
s^ră zeci de kilometri, frint-i de 
oboseală și resemnați, unul din 
cei peste 30 de vajnici ochitori, 
speriat de o arătare ivită la doi 
pași, a apăsat pe trăgaci și a 
dat peste cap o vulpe, care nici 
măcar nu era mai acătării.

Gluma ?
Cinci tineri din comuna Mun

teni de Jos. județul Vaslui, s-au 
adunat la aniversarea Zilei de 
naștere a unuia dintre ei. Au 
petrecut ei cit au petrecut, după 
care au ieșit la o plimbare. Au 
mers ei cit- au mers, pină cind 
unul a arătat cu degetul :

-- Ia uitati-vă, mă. ce poartă 
nou-nouță și-a făcut ăsta !

— Hai să i-o luăm ■— a zis 
altul. „

— Și ce facem cu ea ?
— O zvirlim intr-o ripă...
Au luat poarta gospodarului și 

au aruncat-o într-o ripă. Apoi, 
au mai luat una, două. nouă... 
Exact nouă porți au fost smulse 
de la locurile și rosturile lor și 
aruncate care încotro. Cind au 
fost descoperifi, unul dintre ei, 
Ion Blegu (nu rideți. că așa il 
cheamă), a încercat să explice 
că au făcut „un spirit de glu
mi". Dar legea nu „glumește" 
deloc cu astfel de apucături...

La oră „de vîrf"
Ora 12. Oră „de virf“ in orice 

sector de activitate. Oră la care 
un control inopinat i-a surprins 
pe un economist, și un maga
ziner de la Baza județea
nă Bacău de aprovizionare 
tehnico-materială — nu la locu
rile lor de muncă, așa cum ar fi 
fost firesc, ci la berăria ,,Bicaz“, 
in plină competiție... bahică. în
trebați de sănătate, cei doi au 
făcut fețe-fețe. Să vedem ce vor 
zice mai marii lor „față" de a- 
ceastă chestiune.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii*

I
!

I

teratură a situării omului 
în istorie și față de istorie.

Vom putea constata, 
așadar, chiar și dintr-o su
mară trecere in revistă a 
literaturii noastre de azi, 
că principala temă a celor 
mai de seamă scriitori din 
țara noastră o constituie 
istoria și istoricitatea exis
tenței umane. Iar diversi
tatea modalităților de fo
losire a temelor oferite de 
istorie sau de procesele 
social-politice prin carp 
s-a format societatea ro
mânească de astăzi, sint 
rezultate ale unei vieți li
terare normale, neîngrădi
te de norme administrati
ve, capabilă să rodească 
stiluri și modalități foarte 
variate, și ale diferențelor 
de treaptă de realizare ar
tistică firești în oricare li
teratură, căci nu există in 
lume literatură care să

sală nu este altceva decît. 
generarea omului prin mun
ca umană"). pasiunea pen
tru abordarea unor teme is
torice spre a descifra spe
cificitatea situației noastre 
in lume, modul cum pro
blematica general-umană 
dobindește in existența 
noastră istoricește modela
tă expresii interesante și 
pentru oamenii de pe alte 
meridiane, sint doar spo
radice sau intimplătoare 
in literatura noastră ac
tuală, constituind apanajul 
unor scriitori deficitari 
sub unghiul capacității de 
a crea „universuri ficti
ve" ? Adică ; se manifestă 
oace, intr-un fel sau al
tui,, o fugă sau măcar o 
oardeare sfială a scriitori- 
lor/români „autentici", va- 
loipși. de'examinare a pro- _ ..____________ ___
blfnisrtteH" îrtorteeșta - for-.^<țproducă numai capodopere 
HțUte a țării noastre, O ------ “----
tendință de izolare a lor în 
orizontul unor vagi pre
ocupări pentru general- 
uman sau o dorință de 
exilare a lor în zarea unei 
realități abstracte, metafi
zice, imaginare, sau, pur și 
simplu, fantastice ?

Realitatea foarte grăi
toare, pe care o poate des
coperi ușor orieare cititor 
care a urmărit producția 
noastră literară din ultimii 
ani este insă următoa
rea : Cărțile desprinse de 
realitatea istoriei noastre, 
exilate intr-un spațiu de 
dezbateri general-umane 
lipsite de contingențe cu 
procesul istoric prin care 
venim de la Burebista pină 
în zilele noastre, cu pro
blemele istoricește deter
minate ale oamenilor din 
România, 
rare. Cea 
a cărților 
ilustrează _____  .. ____
tatea literaturii noastre de 
azi, sint implantate in is-

" a
pu- 
din 
po-

tori ci ta tea 
existenței 
nind in lumină teme 
trecutul îndepărtat al . 
porului nostru, sau intru» 
pi nd estetic dezbateri des
pre realitatea noastră de 
astăzi, atit de strins core
lată cu o întreagă istorie. 
Fie că este ancorată in 
examinarea unor proble
me, vii și astăzi, ale tre
cutului îndepărtat sau 
apropiat, fie că socotește 
subințeleasă problematica 
evoluției (pline de mo
mente eroice, ca și de as
pecte dramatice) din care 
a apărut situația existen
țială actuală a oricărui om 
din țara aceasta, literatura 
noastră de astăzi este o li-

sau lucrări excepționale.
Putem constata, sub 

acest unghi, că de un deo
sebit interes din partea ci
titorilor se bucură creațiile 
literare axate pe teme is
torice propriu-zise, zugră
vind pe baza unor ample 
documentații momente de 
intens dramatism sau de 
eroice lupte pentru apăra
rea pămintului românesc, 
pentru independență, li
bertate și dreptate socială, 
sesizind procese și sensuri 
umane profund revelatorii, 
modeiind figuri exemplare, 

descoperind adevăruri uma
ne zguduitoare și integrind 
adesea 
nească 
marilor linii de energie ale 
unor epoci, descoperind 
noi modalități romanești 
și îmbogățind astfel boga
tul tezaur al literaturii 
noastre pe teme istorice. 
Am putea aminti in acest 
orizont opere importante 
publicate in ultimii ani, 
ca : volumele apărute din 
marele ciclu romanesc 
„Zăpezile de-acum un 
veac" de Paul Anghel, 
„Plecarea Vlașinilor" și 
„întoarcerea Vlașinilor" de 
ioana Postelnicu, 
de la Cozia'' 
xim, 
„Rug și flacără' „ . 
teptindu-i pe invingători" 
de Eugen Uricaru, „Marele 
cîntec" de Mihail Diaco- 
nescu, „Drăculeștii" de 
Georgina Viorica Rogoz, 
piese ca „Zodia Taurului" 
de Mihnea Gheorghiu, 
„Ianeu la Hălmaglu", de 
Paul Everac, „Procesul lui 
Horea" de Alexandru Voi- 
tin, sau 
Mircea Micu, 
Marin 
purtind
D. R. Popescu, pentru a nu

cita decit prea 
tluri și autori.

O modalitate 
și originală a 
noastre de astăzi se con
stituie din efortul multor 
scriitori de a construi ima
gini alegorice ori metafo
rice, de sinteză Îndrăznea
ță, ale unor momente de 
răscruce aie istoriei, mer- 
gind mai puțin spre reda
rea exactă a evenimente
lor și problemelor, spre 
desemnarea fidelă a con
tururilor și spre fixarea de 
figuri istorice reale, cit 
mai cu seamă spre desco
perirea miezului viu al 
unui moment și transfor
marea lui in avertisment 
pentru prezent. Din aceas
tă categorie de romane voi 
aminti doar „Alexandra și 
Infernul", de Laurențîu 
Fulga, „Princepele" și 
„Săptămina Nebunilor" de 
Eugen Barbu, „Păsările" și 
„Racul" de Al. Ivasipc, „A 
treia zi după război" de 
Vasile Rebreanu, „Regele 
pălăriilor" de Ion Lungu, 
„Nebunul și floarea" 
Romulus Guga, deși 
trebui pomenite multe? 
tele.

Un interes extrem 
viu suscită numeroasele 
creații literare ce sondează 
realități umane caracteris
tice din a căror desfășu
rare dramatică s-a năs
cut România socialistă 
de astăzi, procesele social- 
politice complexe prin 
care s-a format societatea 
noastră actuală și premi
sele dezvoltării ei viitoa
re. Din îmbelșugatul rod 
oferit in ultimii am de in
teresul deosebit manifestat 
de scriitori pentru aborda
rea variată, multilaterală, 
sub unghiuri diferite și cu 
modalități artistice origi
nale, pătrunzătoare, capa
bile să meargă spre miezul 
problemelor examinate și 
să descoperă adevăruri 
profunde vom cita doar 
citeva romane, cum sint : 
„Cel mai iubit dintre pă- 
minteni" de Marin Preda, 
„Suferința urmașilor" și 
„Fiul Secetei" de Ion Lăn- 
crănjan, „Galeria cu viță 
sălbatică" și „însoțitorul" 
de Constantin Țoiu, „Cobo- 
rînd" și „înainte de tăce
re" de Paul Georgescu, 
„Pumnul și palma" de Du
mitru Popescu, „Marșul 
alb" de Pop Simion, „Cei 
doi din dreptul Țebei" și 
„Iepurele șchiop" de D. R. 
Popescu, „Fețele tăcerii", 
„Orgolii" și „Vocile nop
ții" de Augustin Buzura, 
renunțind, și aici, la re
amintirea multor altor ro
mane remarcabile de mare 
valoare.

Modalitățile literaturii

„istorice" sint foarte va
riate și orice încercare de 
clasificare e amenințată să 
râmină arbitrară, plină de 
delimitări forțate, de su
prapuneri firești, așa cum 
e, probabil, și cea propusă 
in acest articol. Dar prin
cipala dificultate in profi
larea exactă 
probabil, 
cultatea 
exactă a 
teratură 
pentru a 
tic domeniul 
față — de „roman istoric". 
In realitate, orice roman 
care nu-și exilează perso
najele intr-un spațiu me
tafizic, fantastic sau atem
poral, ci încearcă să păs
treze legături cu realitatea 
concretă a unui timp ai is
toriei (din care general- 
umanul răsare ca determi- 
nație a unor condiționări 
temporale uneori foarte 
complexe) care ne permit, 
de pildă, să situăm foarte 
sigur intîmplările ți eroii’ 
în aparență atemporali din 
„Craii de Curtea Veche", 
intr-o perioadă anumită a 
dezvoltării societății ro
mânești, e, in esență, isto
ric, și cu o anumită exa
gerare poate fi numită „ro
man istoric" chiar și o 
construcție epică amplă 
care încearcă să fixeze 
foarte concret realitatea 
trecătoare a unei zile in-, 
tr-un foarte precis delimi
tat oraș (ca faimosul 
„Ulysses" de Joyce sau ex
celentul „Adăn Buenos- 
ayres" de Leopoldo Mare- 
chal).

Romancierul e obligat, 
de însuși materialul com
plicatei sale arte,, la o op- 
țiunăy fundamentală: sau 
acceptă să devină un umil 
autor de romane „istorice" 
(ori ale „isforicității") sau 
se autoexilează intr-un 
spațiu atemporal și ireal, 
extirpîndu-și legăturile' cu 
realitatea. Este insă neîn
doielnic că nici scriitorul 
și nici personajele șale nu 
pot trăi in afara istoriei. 
Se pare că pînă și roma
nele de știință fantastică 
sint siltte să găsească o 
fixare, oricit de vagă, a 
relatării intr-un moment 
al timpului infinit, pentru 
a dobindi măcar o credibi
litate minimală. E cu atit 
mai puțin probabil ca o li
teratură dornică să asimi
leze și să întrupeze reali
tăți umane zguduitoare, 
dimensiuni semnificative 
ale existenței, orizonturi 
convingătoare ale destinu
lui uman să se poată' lipsi 
de însuși materialul de 
viață capabil să-i dea pu
tere și eficiență.

izvorăște, 
tocmai din difi- 
de delimitare 

conceptului de li- 
„istorică" sau — 
ingrădi și teore- 

discuției de

„Colectivul nostru trebuie să asi
gure, conform planului, creșterea, 
in acest an. față de anul trecut, cu 
peste 40 la sută a producției nete și 

■ cu 27 la sută a producției-marfă.
Sint sporuri substanțiale a căror 
realizare depinde, in măsură decisi
vă, de nivelul calificării forței de 
muncă și de starea disciplinei in 
producție. Iată de ce in aceste două 
direcții ne vom concentra in cea 
mai mare măsură munca noastră 
politico-organizatorică".

La rindul său, inginerul Vaieriu 
Bodeanu. directorul întreprinderii 
de produse electrotehnice, sublinia : 
„în acest trimestru producția-marfă 
a întreprinderii noastre înregis
trează o creștere record, de 20 la 
sută față de ultimul trimestru al 
anului trecut. Este un ritm mare, 
care nu tace decit să ne situeze cit 
mai aproape de nivelul cerut pen
tru valorificarea potențialului pro
ductiv modern de care dispunem. 
Spun -aproape-, pentru că in con
tinuare, in trimestrele următoare, 
trebuie să ne situăm la cota unor 
ritmuri de producție la fel de inal- 
te. Este necesar ca fiecare om să 
acționeze la locul său de muncă, in
diferent de funcția pe care o de
ține, de la muncitor și pînă la di
rector, ca adevărat proprietar, pro
ducător și beneficiar".

în fiecare întreprindere, în fie
care sector de activitate, rezultatele 
de pînă acum pot și trebuie să fie 
mai bune. Aceasta a fost concluzia 
majoră, însoțită de măsuri concre
te, desprinsă și din cuvintul mais
trului Alexandru Ver, secretarul or
ganizației de partid de la Fabrica 
de bere, Valeria Hiata, secretar al 
comitetului U.T.C. de la întreprin
derea de sticlă. Alexandru Mitraș- 
ca, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de construcții- 
monțaj, Magdalena Ionașcu, ----- 
tara comitetului de partid de la Fa
brica de mobilă.

Din cuvintul tovarășului
Marina, prim secretar al Comitetu
lui județean Bistrița al P.C.R., re
ținem o idee, care trebuie să 
călăuzească activitatea fiecărui co
lectiv bistrițean. „Numai in anii 1980 
șl 1981, deci de la precedenta confe
rință municipală de partid, in Bistri
ța au fost puse în funcțiune fonduri 
fixe in valoare de peste patru miliar
de lei. Cu alte cuvinte, noi. toți cei 
care trăim și muncim pe aceste me
leaguri, pînă acum am primit din 
partea statului o zestre tehnică și 
tehnologică modernă, dar a sosit 
timpul să răsplătim acest efort, să 
restituim sumele impresionante 
avansate de stat 
rea municipiului 
nostru. In acest 
cesară o muncă 
zatorică susținută 
rea calificării și -------
calificării, realizarea unor produse 
de înaltă calitate și competitivitate, 
promovarea tehnologiilor moderne, 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă, concentrarea atenției 
spre soluționarea operativă a pro
blemelor. Pe scurt, se impune un 
efort susținut pentru aplicarea în
tocmai a principiilor și exigențelor 
noului mecanism eoonomico-finan- 
ciar, ale autoconducerii muncito
rești".

impresionante 
pentru dezvolta

și a județului 
scop este ne- 
politico-organi- 
pentru ridica- 

extinderea poli-

Gheorqhe CRIȘAN 
Viorel SĂLAGEAN

Festivalul de jaz 
Sibiu ’82

La Sibiu a început cea de-a XTI-a 
ediție a festivalului de jaz, la care 
și-au dat intilnire formații cu o sus
ținută activitate in viața cluburilor de 
jaz și in precedentele ediții ale 
festivalului, parte din ele cu adevă
rat reprezentative pentru mișcarea de 
gen din țara noastră. Printre acestea, 
cvartetul Garbls Dedeian din Bucu
rești, „Carusel" din Atad, cvintetul 
de percuție al Conservatorului 
„Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, 
„Crepusculul" din Timișoara, „Tomis- 
Studio" din Constanța. „Paralela 45“ 
din lași, ca și Big-bandul Radiotele- 
viziunii romane condus de Sile Di- 
nicu, formația de dixiland din Re
șița, „Vocal Jazz Quartet" și „Reflex" 
din Sibiu. Prin lărgirea, incă de la 
ediția a X-a, a sferei de participare 
la festival cu formații de peste ho
tare, iubitorii de jaz au posibilita
tea să urmărească pe parcursul celor 
patru gale formația „Allegro" din 
U.R.S.S., duo Emil Vyklicky din R.S. 
Cehoslovacă, sextetul Morkoviei — 
Gut din R.S.F. Iugoslavia, c$ și bine
cunoscutul trio Gunther Hampel din 
R.F. Germania.

In afara concursului festivalului ți 
a galelor zilnice, agenda prestigioasei 
manifestări sibiene cuprinde gale Ae' 
filme ale marilor festivaluri de jaz, 
intilniri cu caracter de schimb de 
experiență ale președinților cluburi
lor de jaz din țară și ale șefilor de 
formații etc. (Nicolae Brujan)

Exeget și comenta
tor activ al fenome
nului literar-cultural, 
filozofic și sociologic 
din etapa modernă a 
spiritualității noastre, 
Z. Ornea și-a relevat 
personalitatea, deopo
trivă, printr-o seamă 
de lucrări de amploa
re (Junimea și juni
mismul, 1965 ; ed. ÎI, 
1975 ; Poporanismul, 
1972 ; Sămănătorismul, 
1971 ; Țărănismul. 
1969), ca și prin volu
me cu studii și artico
le rezultate oarecum 
din' activitatea curen
tă de editor, prefața
tor și publicist (Trei 
esteticieni, 1968 ; Stu
dii și cercetări, 1972 ; 
Confluențe, 1976). Ac
tualele Comentarii 
(Ed. Eminescu, 1981) 
se inscriu celei de-a 
doua secțiuni, ele în- 
sumind studii, artico
le, prefețe, cronici și 
recenzii, vizind 
cîtva perioada 
în vedere și în 
grafii (de la 
Principatelor la 
lea război 
cu firești incursiuni în 
actualitatea imediată. 
Aproape toate textele 
se referă la aspectele 
semnificative ale lite
raturii și culturii noas
tre și trebuie spus că 
interpretările, disocie
rile, contribuțiile do
cumentare sau reeva
luările pe care ni le 
propune autorul sint 
în bună măsură con
vingătoare, 
contribuie, 
inteligenta 
pregătirea 
toare, care, 
alternarea 
cumularea unghiurilor 
de vedere, familiari
zarea îndelungă cu 
epocile și cu scriitorii 
abordați, patosul afir
mativ care-i incălzeș- 
te fraza. Accentul 
cade cind pe aspecte 
social-politice sau de 
doctrină sociologică, 
cind pe chestiuni lite- 
rar-cullurale și publi
cistice ori de teoria 
culturii. Două artico
le il privesc pe Titu 
Maiorescu. în pri
mul, autorul argu
mentează, poate, ca 

( « și in alte locuri din 
carte, cam prea fără 
nuanțările necesare, 
pentru disocierea din
tre junimism și înaio- 
rescianism, in ințe- 
lesul că in cadrul ge
neral al junimismului 
există elemente cc 
configurează gindirea 

. și rolul distinct al lui 
Titu “ ' 
mai 
bru 
a fi 
chip 
nul a fost intuit și de 
Lovinescu, G. Căli-
nescu și de alții, Z. 
Ornea avînd acum
meritul (după cele 
schițate în monogra
fia amintită) de a 
face mai pregnante 
atare diferențieri și a 
le lumina sub diver
se aspecte, fapt ce va 
trebui luat In sea
mă in orice privi
re globală asupra lui 
Maiorescu și Junimii, 
ca și cele spuse In 
eseuj T. Maiorescu și

întru- 
avută 

mono- 
Unirea 
al doi- 

mondial),

La aceasta 
deopotrivă, 
sa critică, 
cuprinză- 

i-i permit 
și uneori

prima generație 
maiorescieni. Tot ast
fel, în legătură cu 
C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, pentru care are 
preocupări mai vechi 
și de amploare, Z. 
Ornea alege un as
pect al activității a- 
cestuia (sociologia Iui 
în ultimul deceniu de 
viață, adică de după 
apariția în 1910 a 
Neoiobăgiei), subli- 
niindu-i complexitatea 
și originalitatea, pe
renitatea în multe 
privințe. Punctul de 
vedere îi este confir
mat în chip convingă
tor și de cele citeva 
scrisori inedite, schim
bate de Șerban Voi- 
nea cu Kari Kautsky 
și cu R. Abramovitz 
despre Gherea. Puse 
la dispoziție de pro
fesorul H. H. Stahl 
(ale cărui Amintiri și 
gindurj sint suplu 
recenzate), scrisorile 
se cuveneau reprodu
se si în limba

mană (în care au fost 
redactate), după cum 
cite o fișă mai amplă 
era utilă pentru si
tuarea fiecărui emi
tent. Același lucru se 
cuvenea făcut și în 
legătură cu o seamă 
dintre destinatarii mai 
puțin cunoscuți din 
lotul de scrisori ine
dite ale lui C. Stere, 
pe care le publică și 
comentează succint Z. 
Ornea, întregind por
tretul marelui gîndi- 
tor, militant politic și 
romancier.

Ca și în alte lucrări 
ale lui Z. Ornea, ac
centul cade și aici mai 
cu seamă pe aspecte 
ale ideologiei literare, 
cu ' ’ ' ' _
de stingă, căreia 1 se 
reliefează noi dimen
siuni, fie că este vor
ba de vremea începu
turilor (ca în tex
tele despre revista 
„Contemporanul" sau 
despre loan Nădejde. 
Gherea etc.), oea a 
maturității (ca în ca
zul studiilor despre 
Stere. „Viața româ
nească") ori a con
fruntării cu fascismul 
(articolele despre Sa
doveanu, Lucrețiu Pă- 
trășcanu. Petre Pan- 
drea sau despre volu
mul Cumpăna cu via
tului, alcătuit de Geor
ge 
ta 
de 
tă

Sesizarea — 
prilej de analiză 

temeinică 
a activității 
întreprinderii
Pornind de la o se

sizare adresată redac
ției, in legătură cu u- 
nele neajunsuri din 
activitatea întreprin
derii de prelucrare a 
lemnului din Alexan
dria 
unor 
plan, 
rectă 
vi nd 
ducției, 
organizarea muncii și 
în utilizarea forței de 
muncă etc.). Comitetul 
județean Teleorman al 
P.C.R. a hotărit să 
se constituie un colec
tiv din specialiști de 
la Inspectoratul gene
ral de 
controlul 
dușejor. 
deteană 
bleme de muncă și o- 
crotlri sociale, sucur-

(neîndeplinirea 
indicatori de 

raportarea inco- 
a unor date pri- 
realizarea pro- 

deficiențe in

stat pentru 
calității pro- 
Direcția ju- 
pentru pro»

sala județeană a Băn
cii Naționale și In
specția teritorială fi
nanciară, care să efec
tueze un control com
plex la întreprinderea 
respectivă. Desfășura
te pe baza unei tema
tici concrete la toate 
cele trei secții ale în
treprinderii — din A- 
lexandria, Roșiori de 
Vede și Turnu Măgu
rele — verificările au 
avut drept obiectiv 
talitatea produselor și 
serviciilor, realitatea 
datelor raportate in 
anul trecut la mai 
mulți indicatori : pro- 
ducția-marfă indus
trială, producția netă, 
costurile 
marfă, 
etc. ; controlul a ur
mărit, totodată, modul 
cum s-a făcut înca
drarea personalului, 
cum se respectă regu
lamentul de organiza
re și funcționare și 
cel de ordine interioa
ră, cum iși desfășoa
ră activitatea organe
le de conducere co
lectivă, cum este folo-

•)„ Z. Ornea : 
mentârit".

producțici- 
investițiile

sită forța 
că etc.

Constatîndu-se, pe 
lingă aspectele poziti
ve, și unele deficiențe 
în aceste domenii, co
lectivul de control a 
propus un șir de mă
suri pentru înlătura
rea acestora. Practic, 
au fost elaborate pro
grame cu termene și 
responsabilități con
crete, a căror îndepli
nire este urmărită de 
organeîe de specialita
te de la nivelul jude
țului. Au fost, de ase
menea, aplicate și u- 
nele sancțiuni disci
plinare și contraven
ționale celor vinovați 
de neajunsurile con
statate, măsuri care se 
adaugă celor adoptate 
anterior la secția din 
Roșiori de Vede, prin 
care fusese destituit 
din funcție șeful uni
tății și sancționate pe 
linie de partid și alte 
cadre. In același timp, 
s-a cerut centralei și 
ministerului de resort 
să acorde mai mult 
sprijin întreprinderii 
de prelucrare a lem-

A nesocotit 
încrederea 

obștii...
Nicolae Șerban, 

leetrician la coopera
tiva agricolă de pro
ducție din comuna 
Slobozia Moară, jude
țul Dîmbovița, și mem
bru în comitetul co
munal de partid, a a- 
dresat redacției o am
plă sesizare privind 
unele neajunsuri din 
activitatea unor cadre 
cu munci de răspun
dere de la nivelul co
munei, cu consecințe 
negative asupra înde
plinirii sarcinilor de 
dezvoltare economico- 

a localității, 
semnatarul 

afirmă că sg- 
comitetului 

de partid și

e-

socială
Concret, 
scrisorii 
cretaru!
comunal 
primarul comunei. Ion 
Constantinescu, folo
sește un stil de mun
că defectuos, tolerează

indisciplina, el însuși 
eomițînd abateri de la 
normele disciplinei de 
partid și de stat, de 
la legalitate.

Din verificările e- 
feetuate de un colec
tiv de activiști ai Co
mitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R. a 
reieșit că faptele sem
nalate corespund rea
lității. S-a constatat 
că I. Constantinescu 
nu și-a îndeplinit cu 
răspundere îndatoriri
le ce le avea, a neso
cotit principiul condu
cerii și muncii colec
tive, nu a sprijinit co
mitetul de partid din 
C.A.P. și organizațiile 
de bază in pregătirea 
și tinerea cu regula
ritate a adunărilor 
generale de partid, nu 
a manifestat atitudine 
combativă, intransi
gentă, autocritică, față 
de lipsuri, nu a ajutat 
consiliul de conduce
re din C.A.P. pentru 
o mai bună organizare 
a muncii, nu a acțio
nat pentru respecta
rea legalității la atri
buirea loturilor în fo-

losință, a fost deseori 
văzut sub influența 
băuturilor alcoolice.

în urma analizei 
întreprinse secreta
riatul comitetului ju
dețean de partid, con- 
statind că I.C, a neso
cotit încrederea obștii, 
a hotărit înlocuirea sa 
lin funcțiile deținute, 
iar comitetul comunal

de partid l-a sancțio
nat cu „vot de blam". 
Au fost, de asemenea, 
stabilite și alte mă
suri politico-organiza- 
torîce de natură să 
asigure îndeplinirea in 
bune condiții a sarci
nilor economice, poli
tice și sociale ce re
vin comunei Slobozia 
Moară.

răspunsuri
• întreprinderea județeană de gospodărie co

munală și locativă Gorj : Pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă a blocurilor de locuințe din 

' comuna Turceni sint în curs de realizare lu
crări pentru extinderea surselor de 'șpă pota
bilă. Pină la definitivarea acestor lucrări, s-au 
luat măslin cu sprijinul întreprinderii „Elec- 
trocentrale“-Turceni, y pentru racordarea provi
zorie a rețelei la unul din cele două puțuri 
forate, asigurindu-se și utilajele de pompare 
necesare.

® Direcția județeană de poștă și telecomu
nicații Iași : Sesizarea locuitorilor din comuna- 
Cozmești. in legătură cu intirzierile înregistrate 
în distribuirea trimiterilor poștale și a presei, 
este justificată. Cu toate demersurile făcute pe 
lingă conducerea I.T.A.-lași, de la care s-a în
chiriat mașina pentru transportul poștei și al 
presei, aceasta nu a revenit asupra hotăririi 
luate prin care interzisese ca ' Tțina să circule 
încă 13 km (de la oficiul poștal Gorban pînă

Spicuiri din

Ivașcu și Antoane- 
Tănăsescu). Demnă 
reținut, în aceas- 
direcție, este preo

cuparea autorului de a 
sublinia amploarea și 
organicitatea gindirii 
raționaliste românești, 
perspectiva ei con
stant creatoare și mi
litantă, originalitatea 
acesteia în context eu
ropean, modernitatea 
și forța ei de a struc
tura specific dimensi
unile de ansamblu, ca
racteristice ale spiritu
alității noastre pină 
in contemporaneitate. 
De unde, intoleranța 
la tot ce i se pare a

restringe acest cadru 
(ca in cam pateticem 
Nedumeriri sau in ob
servațiile, uneori prea 
aiergice, și alarmate, 
privind aparatul critic 
al vol. IX din Opera 
lui Eminescu etc.). Z. 
Ornea este un bun di
agnostician, insă jși 
pierde uneori cumpă
tul in focul argumen
tării, punind toate ca
rențele descoperite 
cam pe același plan, 
incit ironia necesară 
nu-și mai găsește fi
rescul cimp de mani-' 
testare, lama floretei 
se îngroașă și-și redu
ce, prin neierarhizare, 
din puterea de disoci
ere și convingere. In 
«tare situații, adevărul 
obiectiv se poate ve
dea umbrit de patima 
polemistului. Discipol 
declarat al lui Mihail 
Ralea, iubitor al lui 
Gherea și Sadoveanu, 
ei uită din cind in 
cind de îndoiala pole
mică a acelora, de ca
pacitatea lor de a res
pinge cu demnitate și 
de a nu da amploare 
nereprezentativului, e- 
jementelor nesemnifi
cative, marginale. Pa
tima polemistului, o 
știe Z. Ornea prea 
bine, este estetică și 
constructivă, nu aglo- 
meratoare de informi- 
tăți, caz in care nu-și 
mai atinge ținta.

Carte care atestă un 
spirit altfel deschis, 
sensibil la nou, ca și 
Ia lecția înaintașilor 
sau a contemporanilor 
maj virstnici (cum e 
cazul cu articolele des
pre amintirile lui F. H. 
Stahl sau ale lui ?te- 
fan Voicu, des- 
tima carte a ’ 
Nieolescu, p-' 
neașteptată 
„uitat" în ' 
țele ' 
pra«, 
ori.!,» 
tineri

SiE- 
mentu.ui în care au 
fost ..oblicate mai în- 
tîi, ca și mai neîndes
tulătoarei supravegheri 
cu prilejul readunării 
lor in volum, unele 
texte se vor qomplc- 
tate sau poartă cu ele 
an anume balast ce pu
tea fi evitat. Se repetă 
citate, revin aceleași 
argumente sau rapor
tări istorice, reapar 
sintagme cu alură de 
tic („diagnoze și prog
noze", „teoreme", „spa
țiul nu ne îngăduie", 
„ne grăbim să preci
zăm". „să adăugăm", 
„să atragem atenția" și 
altele) care, fără a fi 
esențiale, diminuează 
expresivitatea unor 
secvențe. Căci, altfel 
bine structurate, adu- 
cind contribuții și ar
gumente notabile în 
clarificarea istoriei u- 
nor probleme, atrăgind 
atenția asupra unor 
personalități oarecum 
neglijate, fixind cî- 
teva coordonate bine 
cunoscute ale Valori
ficării moștenirii lite
rare etc., noua carte a 
lui Z. Ornea se în
scrie in actualitatea 
noastră literar-cultu- 
rală, generează su
gestii și posibile punc
te de vedere noi.

ul- 
J. C. 
cu o 

>șie și 
nsigen- 

dce, su- 
epoca), 

ribuțiile mai 
confrați, 
datorită mo-

In comuna Cozmești). $1 cind te gîndeștl că 
atit ‘întreprinderea de transport, cit și direcția 
de poștă se află în subordinea aceluiași mi
nister !
• Comitetul județean Maramureș al F.C.R. : 

în urma controlului financiar efectuat la Con
siliul popular al comunei Bocicoiu Mare s-a 
tonstatat că, intr-adevăr, Vasilena Holovcici, se
cretară a biroului executiv. Silvia Wergoszta, 
contabilă, și Vasile Popovici, agent fiscal, și-au 
însușit, prin fals, unele sume de bani. Pentru 
faptele săvîrșite li s-a desfăcut contractul de 
muncă, iar dosarul încheiat a fost înaintat or
ganelor de urmărire penală.
• întreprinderea de transporturi auto Bucu

rești : Pentru a se evita paralelismul in trans
portul de călători cu mijloace auto și pe calea 
ferată au fost suspendate cursele de pe ruta 
București — Brădet-Băi, județul Argeș. Legă
tura între București și Pitești este asigurată pe 
calea ferată cu o frecvență corespunzătoare și 
in mod mai economicos, iar prin cursele 
ale I.T.A. Argeș se realizează transportul 
torilor pină și din comuna Brădet.
• Comitetul județean Brăila al P.C.R. :

blemele cuprinse în sesizarea adresată „I___
teii", referitoare la consumul de carburanți, asi
gurarea pieselor de schimb, repararea operati
vă a utilajelor etc. au fost analizate împreună 
cu conducerea șantierului „utilaj greu pentru 
transporturi-construcții", adoptindu-se un pro
gram corespunzător pentru soluționarea lor. 
S-au luat, de asemenea, măsuri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de cazare a muncitorilor.

auto 
călă-

Pro- 
,Scin-

Gheorghe P1RVAN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul MOHAMAD ISNAENI 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde șl prietenești salu
tări din partea președintelui Repu
blicii Indonezia, general Suharto; 
impreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate continuă pen
tru poporul român.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador, după ce sînt 
subliniate bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări 
și popoare, se spune : „Sint convins, 
domnule președinte, că la adincirea 
cooperării economice și a schimbu
rilor comerciale dintre Republica So
cialistă România și Republica Indo
nezia stau ideile și sugestiile Exce
lenței Voastre**.

în continuare, în cuvîntare se ex
primă îngrijorarea Guvernului Re- 

'publicii Indonezia față de sursele de 
tensiune și conflictele care au 
izbucnit în multe părți ale globului 
și, în general, față de problemele po
litice și economice complexe cu care 
se confruntă în prezent întreaga 
omenire. „Țările nealiniate, se sub
liniază in cuvîntare, trebuie să întă
rească permanent unitatea și solida
ritatea dintre ele pentru a putea fi 
în măsură să joace un rol semnifi
cativ în prevenirea izbucnirii' unui 
război distrugător și in edificarea u- 
nei păci trainice".

După ce se relevă buna colaborare 
dintre România și Indonezia pe plan 
internațional, în rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității, in 
cuvîntare se spune : „Republica So
cialistă România și Republica Indo
nezia întrețin, de mult timp, relații 
prietenești. Cele două țâri au puncte 

vedere și poziții politice Identice

Republicii Indonezia
în legătură cu diverse probleme in
ternaționale".

în încheierea cuvîntărli se subli
niază hotărirea ambasadorului indo
nezian de a nu precupeți nici un 
efort pentru a dezvolta in continuare 
prietenia și colaborarea dintre cele 
două țări și popoare.

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru salutul prietenesc 
adresat și a transmis președintelui 
Republicii Indonezia cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și progres pen
tru poporul indonezian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se exprimă 
satisfacția față de cursul ascendent 
al raporturilor româno-indoneziene, 
pe plan politic, economic și în alte 
domenii de activitate, se apreciază 
că este necesar să fie intensificate in 
continuare eforturile comune în di
recția adîncirii conlucrării dintre ță
rile noastre, îndeosebi prin creșterea 
schimburilor comerciale și prin ini
țierea unor acțiuni de cooperare eco
nomică de mai mare amploare. 
„Asemenea acțiuni — se arată în 
cuvîntare — vor conferi un mai 
mare dinamism și o perspectivă mai 
largă relațiilor româno-indoneziene, 
reciproc avantajoase, ceea ce cores
punde pe deplin intereselor de dez
voltare liberă și independentă a ță
rilor noastre, aspirațiilor de progres 
și bunăstare ale popoarelor român 
și indonezian".

După ce se evidențiază intensa ac
tivitate pe care o desfășoară po
porul român pentru realizarea unor 
vaste programe de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei, în cu
vîntare se arată că, pe arena inter
națională, România militează activ 
pentru depășirea actualei situații de 
tensiune și încordare existente în 
lume, pentru reluarea cursului po- 

Prin noua revoluție agrară — 
spre un puternic avint ui agriculturii
(Urmare din pag. I)
lui teritoriu al țării, indiferent de 
natura și caracterul proprietății asu
pra pămintulul.

Din documentele programatice ale 
partidului, apărute după cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., din cuvin- 
tările ținute in această perioadă de 
secretarul generai al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
și din numeroasele întilniri de lucru 
cu oamenii muncii, cu specialiștii din 
agricultură, se desprinde cu o deo
sebită claritate faptul că înfăptuirea 
unor transformări revoluționare in a- 
gricultură presupune, ca o direcție 
prioritară de acțiune, ridicarea con
țin» *1 a nivelului tehnic și tehno
logic1':"' producției în toate sectoare
le dce" 'tivitate productivă. în acest 
cadru,- Y rol hotărîtor îl are și-l va 
avea ș’uy viitor înzestrarea agricul
turii ci’T^amă largă, variată, mul
tifunction. ■ și nereu mai perfec
ționată de'^n.'eti e și mașini, care 
să permită tn'a zarea tuturor lu
crărilor agric» u.t in sectorul pro
ducției vegeta , ' cit și în zootehnie, 
scurb'rea duram, de execuție a a- 
ces*jr .‘lucrări ; efectuarea lor la 
uri nivel calitativ. întreg an-
sarrb ul, de măsuri și acțiuni refe
ritor ’> creșterea nivelului tehnic 
și ’ rnologic al producției agricole 
au ca scop final să ajungem in si
tuația de a încheia recoltarea griu
lui în 8—10 zile, a orzului în 4 zile, 
a porumbului in 30 de zile. Reali
zarea acestor obiective, coroborată cu 
o utilizare deplină și eficientă a tu
turor celorlalte mașini agricole, cu 
folosirea unor agregate complexe, 
care să efectueze concomitent mai 
multe procese tehnologice, va con
stitui garanția executării la timp și 
de calitate a tuturor lucrărilor, â- 
sigurind o adevărată revoluție în do
meniul mecanizării.

Dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea susținută a pro
ducției agricole sint și vor 

fi condiționate, intr-o foarte mare 
măsură, de realizările obținute in 
activitatea de cercetare științi
fică și de operativitatea cu care 
acestea sint introduse și genera
lizate in practică. în această pri
vință sint luate in considerare mă
suri și acțiuni dare să dinamizeze, 
în spirit revoluționar, întreaga cer
cetare științifică din agricultură. 
Specialiștilor care lucrează in acest 
important domeniu de activitate le 
revine ca o sarcină centrală obți
nerea in cel mai scurt timp, pen
tru toate zonele de cultură și la toa
te plantele, a unor soiuri și hibrizi 
cu mare potențial de producție și 
cu un conținut ridicat de substanțe 
nutritive.

Eforturi deosebite se depun pen
tru îmbunătățirea activității de cer
cetare din zootehnie, unde există 
serioase rămineri in urmă. Amelio
rarea raselor de animale, pornind de 
la rasele autohtone, aclimatizate la 
condițiile din țara noastră, constituie 
o sarcină principală a cercetăto
rilor științifici. Scopul urmărit este 
să se obțină rase cu potential bio
logic ridicat, care să asimileze mai 
bine hrana, să realizeze producții 
mari in perioade scurte si cu un 
consum mai redus de unități nutri
tive pe unitatea de produs. întru- 
cit rezultatele superioare in dome
niul cercetărilor cu caracter aplica
tiv nu sînt practic posibile fără o 
dezvoltare x puternică a cercetărilor 
fundamentale. secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a trasat Academiei de 
științe agricole și silvice sarcina să 
dezvolte și să intensifice cercetările 
din domeniul geneticii și biologiei, 
fiziologiei și biochimici.

Perfectionarea în continuare a 
tehnologiilor actuale de pro
ducție pentru toate ■ sectoa

rele din agricultură, elaborarea de 
noi tehnologii cu consumuri mai 
reduse de energie și combusti

bil și concentrarea într-o măsură 
sporită a forțelor și a mijloa
celor de care dispun unitățile de 
cercetare către introducerea și ge
neralizarea in unitățile de produc
ție a rezultatelor obținute, sînt alte 
sarcini de bază ale cercetării știin
țifice din agricultură, de îndeplini
rea cărora este legată nemijlocit 
înfăptuirea obiectivelor fundamen
tale ale noii revoluții agrare.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pre
cizat .că înfăptuirea noii revoluții 
agrare nu este practic posibilă fără 
un înalt nivel de pregătire profesio
nală a tuturor celor care lucrează 
tn agricultură, fără o continuă ridi
care a calificării lor. în prezent și 
cu atît mai mult in viitor, fiecare 
lucrător agricol. fiecare specialist, 
indiferent de sectorul în care lu
crează, trebuie să stăpînească un vo
lum cit mai mare de cunoștințe teh
nice și biologice și să știe să mînu- 
iască practic întreg setul de trac
toare și mașini aflat în dotarea uni
tăților agricole. Acestea sînt cerin
țele de la care trebuie să se por
nească în activitatea de îmbunătă
țire a pregătirii cadrelor de specia
liști, a tuturor lucrătorilor agricoli. 
Sarcini de mare răspundere revin 
în acest sens invățămîntului supe
rior agricol. Organizat pe principiul 
integrării organice cu producția și 
cercetarea științifică, acesta este 
chemat să pregătească specialiști cu 
un profil larg, cu aprofundate cu
noștințe teoretice și cu reale deprin
deri practice, oameni pasionați pen
tru meseria aleasă, capabili să aplice 
cu maximum de randament in pro
ducție cuceririle științifice și în
treaga experiență pozitivă a țără
nimii noastre.

Pornind de la transformări
le rapide care intervin în 
știința și tehnica agricolă,

în tehnologiile de producție și care 
trebuie aplicate cu competentă 
în practică, apare cît se poate 
de evident necesitatea unor îmbu
nătățiri radicale în pregătirea și re
ciclarea cadrelor din agricultură, 
precum și in învățămîntul agricol 
de masă.

Trebuie însă arătat că aportul 
cadrelor de specialiști, și al forței de 
muncă în general, la Înfăptuirea 
noii revoluții agrare este legat și 
de modul cum aceste cadre sînt 
utilizate, de gradul in care este asi
gurată o largă participare la muncă, 
în unitățile de producție, a tuturor 
lucrătorilor agricoli, a întregii țără- 
nimi. Măsurile preconizate recent 
în această direcție de către condu
cerea partidului au în vedere o mai 
intensă participare la muncă a tutu
ror lucrătorilor agricoli, cu deose
bire a țăranilor cooperatori, și o mai 
bună utilizare și repartizare pe 
sfere de activități a cadrelor, de 
specialiști, in sensul ca marea lor 
majoritate să lucreze nemijlocit în 
producție.

Un factor de bază în conducerea 
eficientă a producției agricole, ca 
direcție de acțiune în înfăptuirea 
noii revoluții agrare, căruia i se 
acordă o atentie deosebită in etapa 
actuală, ca și în perspectivă, îl con
stituie aplicarea fermă, in toate sec
toarele de activitate productivă, a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, care impune ca întreaga acti
vitate de producție, economică și 
socială ce se desfășoară în unită
țile agricole să fie așezată pe princi
piile economice ale autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și auto
finanțării.

Activitatea de producție va fi ast
fel organizată și condusă incit, din 
veniturile realizate, fiecare unitate 
să-și acopere cheltuielile de produc
ție. să-și onoreze toate obligațiile 
față de stat și să obțină în plus și 
beneficii. Rezultă deci că eficiența 
economică, al cărei indicator final 
de apreciere este beneficiul, repre

t V
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Moment folcloric
15.15 La volan
15,30 Muzică din Bangladesh
15.50 Emisiune In limba germană
11,40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri

18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.35 Arc peste timp in satul românesc. 
21,00 Pe strune de vioară cu orchestra 

ansamblului „Doina"
21,10 Film artistic : „Spaniole la Paris". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor spaniole

22,20 Tălejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Flori de cintec, tării mele — me
lodii populare 

liticii de pace și destindere, de dez
voltare independentă și largă coo
perare internațională. „Țara noastră 
— se subliniază în cuvîntare — se 
pronunță și acționează cu fermitate 
pentru reglementarea tuturor pro
blemelor dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, pentru 
realizarea de pași hotăriți pe calea 
dezarmării generale, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, pentru 
securitate și cooperare in Europa și 
în întreaga lume, pentru democrati
zarea relațiilor dintre state, pentru 
respectarea dreptului fundamental 
al fiecărui popor la o viață demnă".

„îmi exprim convingerea — se 
arată în continuare in cuvîntare — 
că intensificarea conlucrării între 
țările noastre in viața internațională, 
în cadrul O.N.U., al grupului celor 
„77“ și al mișcării țărilor nealiniate, 
acțiunile comune pe care România 
și Indonezia le desfășoară în direc
ția soluționării problemelor majore 
aie contemporaneității servesc inte
reselor fundamentale ale popoarelor 
român și indonezian, cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii în întreaga 
lume".

Șeful statului român a urat am
basadorului indonezian succes în 
misiunea încredințată și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său 
personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut intr-o at
mosferă cordială cu ambasadorul 
Mohamad Isnaeni.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Indonezia la Bucu
rești.

zintă coordonata fundamentală a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. Factorii de care depinde nivelul 
eficientei economice sint : produc
ția. cheltuielile de producție și pre
țurile de producție.

întrucit preturile actuale de pro
ducție și de livrare asigură, în con
dițiile realizării randamentelor sta
bilite pentru fiecare zonă, o renta
bilitate corespunzătoare pentru toate 
unitățile și la toate produsele, re
zultă că maximizarea producției șl 
minimizarea costurilor unitare de 
producție constituie factorii hotă- 
rîtori, decisivi, pentru sporirea efi
cienței economice, a rentabilității, 
pentru aplicarea pe scară largă în 
practică, la toate palierele produc
ției, a noului mecanism economi- 
co-flnanciar.

Din experiența acumulată in pe
rioada construcției socialiste 
rezultă că nu se pot obține re

zultate superioare de producție de- 
cît in condițiile asigurării unei înal
te discipline a muncii, ale res
pectării și aplicării cu rigurozitate 
in practică a normelor și normative
lor legale de organizare a produc
ției și a muncii, înscrise în legile 
țării, ca și in statutele de organizare 
și funcționare a unităților agricole 
socialiste.

în această privință întărirea or
dinii și disciplinei in activitatea 
de utilizare rațională a fondului 
funciar, conform cu prevederile le
gale, ca și a celorlalte resurse ma
teriale, cu care sint dotate unitățile 
agricole, reprezintă astăzi, ca și pe 
viitor, o necesitate stringentă și o 
obligație statutară elementară, o în
datorire patriotică a fiecărui om al 
muncii din agricultură. întărirea 
disciplinei de plan, achitarea inte
grală și la timp a obligațiilor către 
fondul de stat sint, și vor rămine 
fără îndoială, sarcini de cea mai 
mare răspundere in asigurarea pro
gresului continuu al agriculturii. 
Participarea efectivă Ia muncă, pe 
tot parcursul anului a lucrătorilor 
agricoli, cu deosebire a membrilor 
cooperatori, intr-un cadru organizat 
și în conformitate cu cerințele pro
ceselor de producție, executarea în 
timp util și de calitate a tuturor 
lucrărilor agricole impun, firește, 
creșterea rolului organelor de con
ducere din unitățile agricole.

Ordinea și disciplina trebuie să se 
manifeste cu și mai multă tărie și 
în domeniul repartiției producției 
obținute, al retribuirii muncii lucră
torilor. Repartizarea pe fonduri a 
producției nete și a beneficiilor rea
lizate. cu respectarea normelor și 
normativelor în vigoare, constituie 
nu numai o obligație, dar și o con
diție de bază pentru dezvoltarea 
economică a unităților.

Ridicarea conștiinței țărănimii, a 
lucrătorilor din agricultură și 
ridicarea nivelului lor politic, 

economic și cultural sint factori 
și condiții de bază in înfăptuirea 
noii revoluții agrare. Intensificarea 
activității politico-educative în rîn- 
dul țărănimii, al tuturor lucrătorilor 
agricoli constituie o direcție de ac
țiune esențială pentru ridicarea con
științei lor socialiste, pentru lărgi
rea orizontului lor politic, economic 
și cultural.

Realizarea în practică a tuturor 
acestor acțiuni, direcționale către 
Înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, constituie în prezent și 
va trebui să constituie și în viitor o 
preocupare de bază a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, a 
tuturor cetățenilor patriei noastre 
socialiste. O astfel de preocupare va 
asigura, fără îndoială, dezvoltarea 
puternică a agriculturii, ceea ce va 
spori și mai mult contribuția a- 
cesteia la dezvoltarea armonioasă, 
de ansamblu, a economiei naționale, 
la progresul general al țării și la ri
dicarea bunăstării întregului nostru 
popor.

15.25 Civica
15,45 Album coral
16,00 Caseta cu imagini
17,00 Stadion
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Modest Cichlrdan. Solist : 
Nicolae Licaret

22,05 Generația deceniului IX. La ini
țiativa Consiliului A.S.C. Dezba
tere

22,20 Telejurnal

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte sensibil la amabilele felicitări pe care mi le-ați adresat cu 
ocazia aniversării mele, transmit Excelenței Voastre sincerele mele 
mulțumiri. Sint convins că apropiata vizită a Excelenței Voastre în Grecia 
va contribui la întărirea pe mai departe a relațiilor de prietenie care există 
între cele două țări ale noastre. •

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Cronica
Joi dimineață, tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de activiști 
ai C.C. ai P. C. Bulgar, condusă de 
tovarășul Iordan Golemanov, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P. C. Bul
gar, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a efectuat o vizită de prietenie ia 
țara noastră.

în cursul primirii a fost evocată, 
cu satisfacție, evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-bulgare, in toate 
domeniile, în spiritul intîlnirilor, 
convorbirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria. A fost exprimată 
dorința ca aceste bune relații să se 
dezvolte continuu, in interesul po
porului român și poporului bulgar 
prieten.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Todor Stoicev To
dorov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București. ★

Tovarășul Emil Bobu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, a primit, joi, 
pe tovarășul Kovacs Antal, președin
tele Oficiului Național al Apelor 
din R. P. Ungară, care face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme legate de cooperarea in 
domeniul gospodăririi apelor, in con
formitate cu înțelegerile convenite 
la cel mai înalt nivel.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Iliescu, președintele Consiliului 
Național al Apelor.

A fost de față Sandor Rajnai, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București.

Tovarășul Ion Iliescu, președinte
le Consiliului Național al Apelor, a 
avut o întrevedere cu tovarășul Ko
vacs Antal, în cadrul căreia a fost 
relevată experiența acumulată in 
aplicarea Convenției hidrotehnice 
româno-ungare și căile de dezvolta
re a colaborării in domeniul gospo
dăririi apelor dintre cele două țări.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspetele și specialiștii care îl în
soțesc au vizitat institute de proiec
tare și cercetare, trustul de lucrări

De la Direcția regională C.F.R, București
Direcția regională C.F.R. București 

anunță că datorită unor lucrări de 
cale ferată ce se execută intre sta
țiile București-Nord—București-Bă- 
neasa, în ziua de 2 aprilie a.c. se 
fac următoarele modificări în mersul 
unor trenuri de călători care circulă 
pe magistrala București — Constan
ta intre orele 9,15—16,15 : trenul ac

TURISM SI BALNEOLOGIE

Clasificarea stațiunilor
în funcție de profilul curei balneare

Ilustrată din stațiunea Borsec

Pentru orientarea celor care au 
nevoie de cură balneară, medicii de 
specialitate indică în cele ce ur
mează posibilitățile de tratare a di
feritelor afecțiuni în stațiunile bal
neoclimaterice din întreaga tară.

în afecțiuni ale aparatului loco
motor. • eumatismale, neurologice, 
periferice, ortopedico-traumatologi- 
ce se poate opta pentru oricare din 
următoarele stațiuni : Amara, Căli- 
mănești-Căciulata, Eforie Nord, Fe
lix, Geoagiu, Govora, Herculane, 
Mangalia, Moneasa, Pucioasa, Slă- 
nic, Slănic Moldova, Sovata, Vatra 
Dornei.

Pentru boli ale aparatului cardio
vascular sint indicate stațiunile 
Borsec, Buziaș, Covasna, Vatra Dor
nei și Tușnad, iar afecțiunile gine
cologice se tratează la Amara, Efo
rie Nord. Felix, Geoagiu, Manga
lia, Moneasa, Slănic, Sovata, Te- 
chirghiol. La rîndul lor, stațiunile 
Eforie Nord, Govora, Mangalia, Slă

teatre
H Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Coana Chirița — 19,30.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Roman) : Concert 
simfonic. Dirijor : Modest Cichirdan. 
Solist : Nicolae Licareț — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Vedere 
de pe pod — 19.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
■sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormăitul călărețului avar — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Tar- 
țuffe — 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : vin- 
zătorul de păsări — 19,30.
91 Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul/și 
bunul dumnezeu — 18,30.
■ Teatrul Foarte Mic <14 09 05) : Pre
miera — 20.

zilei
hidrotehnice speciale în domeniul 
gospodăririi apelor și lucrări hidro
tehnice din județele Brașov și Pra
hova. ★

Joi, la Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc un simpozion dedi
cat centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, la care au participat 
membri ai conducerii ministerului, 
funcționari superiori și alte cadre 
din M.A.E.

Comunicările prezentate au evo
cat gindirea politică a lui Nicolae 
Titulescu, activitatea consacrată pro
movării și apărării principiilor de
mocratice, progresiste în relațiile 
internaționale, acțiunea sa consec
ventă în favoarea cooperării econo
mice și culturale internaționale, a 
păcii, securității și dezarmării. Dez
baterile au reliefat, totodată, actua
litatea ideilor lui Nicolae Titulescu, 
aprecierea de care se bucură și în 
zilele noastre opera și personalita
tea marelui diplomat român.

Lucrările simpozionului au prile
juit relevarea principiilor, obiecti
velor și orientărilor politicii externe 
a Republicii Socialiste România. în
semnătatea contribuției președinte
lui Nicolae Ceaușescu la fundamen
tarea și promovarea acestei politici 
pe plan internațional, in scopul asi
gurării unui climat de pace și cola
borare pe continentul european și 
în întreaga lume.

Cu acest prilej a fost vernisată o 
expoziție, în cadrul căreia sint reu
nite fotografii și documente reflec- 
tînd viața și activitatea lui Nicolae 
Titulescu. ★în perioada 23—25 martie a făcut 
o vizită la București președintele 
Uniunii scriitorilor din R.P. Un
gară. Hubay Miklos. în cursul vizi
tei, oaspetele a discutat cu Dumitru 
Radu Popescu, președintele Uniunii 
scriitorilor, cu alți membri ai con
ducerii uniunii probleme privind 
colaborarea dintre organizațiile 
scriitorilor din cele două țări. Cu 
acest prilej, s-au convenit măsuri 
pentru dezvoltarea, în continuare, a 
relațiilor dintre cele două uniuni.★

Ambasada Republicii Populare 
Bulgaria la București a organizat, 
joi, o conferință de presă. în cadrul 
căreia au fost prezentate aspecte ale 
dezvoltării și diversificării turismu
lui bulgar, ale lărgirii relațiilor tu
ristice dintre România și țara vecină 
și prietenă.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Turismului și Sportului. 
Ministerului Afacerilor Externe, zia
riști. (Agerpres) 

celerat 822 de la Constanța cu so
sirea în București-Nord va avea ca 
statie de destinație gara București- 
Băneasa, iar trenul accelerat 827, cu 
plecarea din București-Nord Ia ora 
13,10, va pleca din București-Bănea- 
sa la ora 13,15.

(Agerpres)

nic Moldova oferă condiții bune 
pentru tratamentul afecțiunilor a- 
paratului respirator.

Bolile de nas, git și urechi se 
tratează ia Slănic Moldova, cele en
docrine la Borșa, Borsec, Stîna de 
Vale, dermatologice la Eforie Nord, 
Mangalia, Techirghlol. Amara, afec
țiunile tubului digestiv și ale glan- 
delor-anexe (hepato-biliare etc.) 
pot fi tratate, la alegere, in sta
țiunile Borsec. Călimănești-Căciula- 
ta, Olănești, Singeorz. Slănic Mol
dova, bolile de nutriție.la Călimă- 
nești-CSciuIata, Olănești, Slănic 
Moidova, Singeorz, iar cele urore- 
nale la Călimănești-Căciulata, Olă
nești, Slănic Moldova.

Pentru nevroze, medicii recoman
dă stațiunile Borsec, Borșa, ,Monea
sa, Sinaia, Stina de Vale, Tușnad, 
iar în cazul unor boli profesionale 
cură balneară la C&limănești-Căciu- 
lata, Sinaia.

B Teatru! de comedie (18 64 60) ; Sen
timental tango — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Karamazovii — 18,30;
(aala studio) : Cinci romane de amor 
— 19,30.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a tăcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30.
S Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65) ; 
Frumosul din pădurea zăpăcită... — 
19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
<13 13 00) : De Ia lume adunate — 19. 
fl Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Joc dublu — 19.30.

5 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu
ll — 17; (clubul „Republica") : Le
genda ctntărețulul — 17.

B Conservatorul „Clprian Porumbes- 
cu“ (14 26 10) : Recital instrumental al 
studenților — 15.
B Studioul de teatru a) I A.T.C. 
(15 72 59) : Intre etaje — 19,30.

ZIUANATIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

Excelenței Sale HOSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Administrator-șef al Legii marțiale 

Republica Populară Bangladesh
DACCA

Cu prilejul aniversării independenței Republicii Populare Bangladesh, 
vă transmit felicitări și cele mai bune urări de progres, pace și bunăstare 
poporului prieten al țării dumneavoastră.

Am convingerea că relațiile reciproc avantajoase dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Bangladesh se vor extinde și în viitor, 
în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii, dezvoltării inde
pendente, destinderii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
11 ani de la apariția 
pe harta politică a 
noului stat indepen
dent Republica Popu
lară Bangladesh.

Stat situat în regiu
nea Asiei de sud, Ban
gladesh este străbătut 
de apele fluviilor Gan
ge și Brahmaputra, al 
căror bazin aluvionar 
se numără printre cele 
mai fertile din lume. 
Aici trăiesc aproape 90 
milioane de oameni 
care se ocupă cu a- 
gricultjira, cultivînd 
iută, orez, griu, ceai, 
trestie de zahăr ș.a. 
Prima dintre aceste 
plante ocupă un ioc a- 
parte în economia ță
rii, situind Bangla
deshul in fruntea pro
ducătorilor mondiali 
de iută și furnizîn- 
du-i circa trei sferturi 
din veniturile în de
vize. în cele peste 70 
de întreprinderi de 
prelucrare a iutei, al 
căror centru principal

se află la Narayan- 
ganj, In apropiere de 
Dacca, muncesc 2 mi
lioane de lucrători. 
Expansiunea înregis
trată de acest sector 
al economiei naționa
le constituie doar un 
aspect al eforturilor 
depuse de poporul din 
Bangladesh în anii de 
după proclamarea in
dependenței pentru în
lăturarea grelei moș
teniri a trecutului de 
dominație colonială. 
Tn acest răstimp au 
fost naționalizate sute 
de întreprinderi parti
culare, băncile și 
companiile de asigu
rări, societățile de 
transport și comerțul 
exterior ; a luat fiin
ță o industrie proprie ; 
s-au întreprins mă
suri pentru dezvol
tarea agriculturii.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state inde
pendente, România so
cialistă a stabilit cu 
Bangladesh relații de

R. S. VIETNAM Realizări în întîmpinarea 
Congresului partidului

Oamenii muncii din R.S. Vietnam 
intimpină cel de-al V-lea Congres 
al Partidului Comunist din Viet
nam. care își va începe lu
crările sîmbătă, cu noi succese in 
construcția economică. Unul dintre 
cele mai importante obiective ener
getice aflate în construcție este hi
drocentrala de Ia Hoa Binh. de pe 
Fluviul Negru. Barajul hidrocen
tralei va avea o înălțime de 125 
metri, o lungime de 640 metri și o 
capacitate de reținere a apei de 9.5 
miliarde metri cubi. Centrala va fi 
dotată cu 8 turboagregate cu o pu
tere instalată'totală de 1,9 milioane 
kW. Producția acestei unități va fi

R. P. POLONĂ
Crește producția de cărbune

Potrivit agenției P.A.P., minerii po
lonezi înregistrează succese impor
tante In îndeplinirea planului de 
producție. Astfel, producția de hui
lă a țării a depășit, in luna februa
rie, 15 milioane de tone, fiind su
perioară cu 1 686 000 tone celei din 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Tot în luna februarie. în carierele 
de cărbune brun au fost extrase 
pest.e trei milioane de tone de com
bustibil, depășindu-se prevederile 
planului. în primele două luni ale 
anului, centralelor industriale le-au 
fost livrate peste 6,5 milioane de 
tone de cărbune.

R.P.D. COREEANĂ Obiectivul: 7 milioane 
tone de îngrășăminte chimice

Cel de-al IH-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea a tra
sat sarcina atingerii unei oroducții 
de 7 milioane tone de îngrășămin
te chimice, unul dintre cele zece 
obiective principale ale construc
ției economice stabilite pentru ac
tualul deceniu. Creșterea puterni
că a producției de îngrășăminte 
este una din condițiile pentru în
făptuirea altui obiectiv important și 
anume obținerea unei recolte a- 
nuale de 15 milioane de tone de 
cereale.

In cursul șesenalului (1971—1976) 
au fost extinse uzinele chimice de 
îngrășăminte existente și s-au 
construit altele noi, s-au deschis 
numeroase mine de apatită. Astfel, 
a fost atinsă în 1975, cu un an și 
patru luni mai devreme decit se

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 șl 29 martie. In țară : Vremea va 
continua să se Încălzească, Îndeosebi 
In prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu Innorări mai accentua
te în nordul și estul țării, unde vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
burniță și ploaie. In rest, ploaie izo
lată. VIntuI va sufla slab, pînă la mo
derat, cu unele intensificări în estul

Prima gală semifinală a „Centurii de aur“
Competiția internațională de box 

„Centura de aur" a continuat asea
ră, la Palatul sporturilor din Capita
lă, cu prima reuniune a semifina
lelor, care a cuprins citeva meciuri 
interesante, de bun nivel tehnic, ur
mărite de peste 5 000 de spectatori.

în limitele categoriei muscă, pugi- 
listu! român Alexandru Șchiopu l-a 
învins prin abandon pe francezul 
Alain Limard, iar Constantin Tițoiu, 
intr-o formă bună, constantă și foarte 
combativ, s-a calificat în finală 
printr-o victorie la puncte in fața 
lui Gheorghe Govici. La categoria 
pană, finaliștii vor fi Anatoli Miku- 
lin (U.R.S.S.) și Sim Ge I! (R.P.D. 
Coreeană). Primul l-a întrecut la 
puncte pe Radu Daniel, iar cel de-al 
doilea s-a calificat, de asemenea, 

colaborare întemeiate 
pe principiile respec
tului independenței și 
suveranității naționa
le. deplinei egalități 
în drepturi, neameste
cului în treburile in
terne și avantajului 
reciproc, relații care 
cunosc un curs mereu 
ascendent. Acordurile 
și înțelegerile încheia
te între cele două țări 
au dat un puternic im
puls conlucrării dintre 
ele, pe cele mai diver
se planuri, în interesul 
reciproc. După cum 
se arată in telegrama 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, publicată 
mai sus. România 
nutrește convingerea 
că relațiile reciproc 
avantajoase dintre 
cele două țări se vor 
extinde și în viitor, în 
interesul reciproc al 
popoarelor noastre, nl 
cauzei păcii, dezvoltă
rii independente, des
tinderii și colaborării 
in întreaga lume.

de aproape cinci ori maî mare de- 
cit a tuturor uzinelor electrice din 
zona nordică a țării.

Recent a fost inaugurat, in sudul 
tării, la Tri An, șantierul unui alt 
obiectiv energetic .— o hidrocentra
lă de 320 000 kW. Centrala de pe flu
viul Dong Nai va livra energie e- 
lectrică orașului Ho Și Min, precum 
și unor unități economice din Delta 
Mekongului. zonă cultivatoare de 
orez de importanță națională. Apele 
lacului de acumulare ce va apărea 
pe harta țării prin construirea hi
drocentralei vor permite, pe lingă 
astgurarea funcționării centralei, și 
irigarea a 250 000 hectare de teren 
agricol.

Pe de altă parte, după cum rela
tează aceeași agenție, există condi
ții ca. în primul trimestru al aces
tui an, exportul polonez de cărbune 
— una din principalele surse de de
vize ale țării — să se cifreze la 
circa 5 milioane tone, cu mult mai 
mult decit se preconiza inițial. în 
întregul an 1982 Polonia va expor
ta aproximativ 20 milioane de tone 
de cărbune superior, față de 15 mi
lioane in anul trecut. Principalele 
țări cumpărătoare ale cărbunelui 
polonez sint. in mod tradițional. 
Finlanda, Danemarca, Republica 
Federală Germania și Austria.

prevăzuse inițial, producția de 3 
milioane de tone, revenind mai 
mult de o tonă de îngrășăminte 
pentru fiecare hectar de teren a- 
grlcol. Sarcina de a produce o can
titate de 5 milioane de tone de 
îngrășăminte chimice în cursul ce
lui de-al doilea plan șesenal (1978— 
1984) a fost fixată in 1977. De a- 
tunci producția a crescut sistema
tic. an de an : în 1978 cu 23 la sută 
față de anul precedent, iar in 1979 
cu 13 la sută față de 1978.

în vederea realizării noului o- 
biectiv, urmează să fie puse in 
funcțiune noi întreprinderi, pe baza 
valorificării resurselor naturale bo
gate de care dispune țara pentru 
dezvoltarea continuă a acestei pro
ducții atît de importante pentru 
agricultură.

țării și la munte, predominînd din 
nord-vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 3 și plus 6 
grade, maximele Intre 6 și 16 grade, 
local mal ridicate la începutul inter
valului. In primele nopți, brumă loca
lă. In București : Vremea va continua 
să se tncălzească. Cerul va fl variabil, 
favorabil ploii tn a doua parte a in
tervalului. Vint slab plnâ la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinsa 
Intre zero și trei grade, cele maxime 
Intre 12 șl 15 grade. In primele nopți, 
condiții de brumă. (Ileana Mlhăilă, 
meteorolog de serviciu).

printr-o victorie la puncte. In dau
na lui Ravsal Otgonbaier (R. P. Mon
golă). în cadrul categoriei mijlocie- 
mică, intr-un meci cu schimburi pu
ternice de lovituri, Nicolae Chiovea- 
nu și-a adjudecat victoria la puncte 
in fața lui Marinică Ouatu și-I va 
întîlni în finală pe francezul Patrick 
Magneto. victorios în meciul cu 
iugoslavul • Nuredin Nedzard.

Rezultate înregistrate la alte ca
tegorii : ușoară : Ultimino Ramos 
(Cuba) b.p. Mircea Fulger ; Viorel 
Mihăilă b.p. Mihai Constantin ; semi
grea : Georgică Donici b.p. Ion Cîr- 
lan ; Mihai Pascal b.p. Constantin 
Florea.

Astăzi, la ora 18,00 este programa
tă cea de-a doua gală semifinală.

(Agerpres)



phenian: Schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Kim Ir Sen
PHENIAN 25 (Agerpres). — Kim 

Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, a pri
mit pe' tovarășa Cornelia Filipaș, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, președintele părții 
române în Comisia interguverna- 
mentală consultativă in problemele 
relațiilor economice și tchnico-știin- 
țifice dintre România și R.P.D. Co
reeană.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist, Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Kim Ir 
Sen un salut prietenesc și urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
și importante succese în edificarea 
socialistă a patriei, în realizarea no
bilei aspirații de reunificare pașnică, 
democratică și independență a Co
reei.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
tovarășul Kim Ir Sen a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu salutul 
său cordial și urări de noi succese in 
■activitatea ce o desfășoară in frun
tea partidului și statului, pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. Mențio-

nind că așteaptă cu plăcere noua în- 
tilnire de la Phenian cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Kim Ir 
Sen a arătat că poporul coreean îl 
va întîmpina pe conducătorul parti
dului și statului român ca pe cel mai 
apropiat prieten al său.

A fost evocat cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și strinsă co
laborare dintre cele două partide și 
țări, care slujesc interesele ambelor 
popoare, cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Viceprim-ministrul guvernului ro
mân a apreciat spiritul constructiv 
în care se desfășoară lucrările se
siunii a X-a a Comisiei ințerguver- 
namentale consultative, dorința am
belor părți de a da un nou impuls 
dezvoltării relațiilor de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică dintre România șl R.P.D. Co
reeană.

La primire au participat Kon Gin 
The, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier 
al Consiliului Administrativ, preșe
dintele părții coreene în Comisia in- 
terguvernamentală consultativă, și 
Li Giong Mok, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. A fost pre
zent, de asemenea, ambasadorul țării 
noastre la Phenian, Constantin If- 
todi.

geneva: „Necesitatea asigurării unei dezvoltări 
largi a schimburilor economice și tehnico-științifice 

intereuropene** 
Intervenția reprezentantului român in dezbaterile generale 

ale Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 25 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor celei de-a XXXVII-a 

sesiuni plenare a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa au început 
dezbaterile generale asupra activităților desfășurate in ultimul an de acest 
organism regional al Națiunilor Unite.

în majoritatea intervențiilor de 
pînă acum a fost subliniată necesi
tatea ca în condițiile internaționale 
actuale să fie intensificate eforturile 
tuturor țărilor membre pentru pro
movarea cooperării economice și teh- 
Aico-științifice în domenii de interes, 
ca fundament pentru realizarea des
tinderii și păcii pe continent și in 
întreaga lume. în același timp, in 
cursul dezbaterilor au apărut și în
cercări de a orienta discuțiile spre 
probleme lăturalnice, prin abordarea 
unor situații care țin de competenta 
exclusivă a statelor suverane.

Luind cuvîntul, șeful delegației 
țării noastre, ambasadorul Constan
tin Ene, a prezentat concepția pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind evoluția situației internațio
nale și necesitatea asigurării unei 
dezvoltări largi, neîngrădite a schim
burilor economice și tehnico-științi- 
fice intre toate țările europene.

România — a arătat vorbitorul — 
consideră că mai presus de situațiile 
Complexe care s-au ivit în lume, de 
deosebirile care se manifestă in a- 
bordarea problemelor existente tre
buie să stea interesul tuturor state
lor continentului de a acționa îm
preună, în strinsă colaborare, pen
tru realizarea obiectivelor de pro
gres, destindere și pace.

Reprezentantul român a subliniat 
că. așa cum arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să por
nim de Ia faptul că popoarele euro
pene au multe probleme in comun.

un trecut, un prezent și un viitor 
comun. Ele trebuie, de aceea, să 
conlucreze mai intens, să se reali
zeze o unitate a țărilor europene, 
bazată pe respectul orinduirii sociale, 
al independenței și suveranității fie
cărei națiuni, pe o cooperare activă 
pentru asigurarea progresului fiecă
rui stat.

Vorbitorul a exprimat îngrijorarea 
față de accentuarea unor fenomene 
negative în economia regiunii, cum 
sint încetinirea ritmului de creștere 
a producției și productivității muncii, 
penuria de energie, caracterul ne
echilibrat sau regresiv al schimburi
lor economice și fluxurilor comercia
le, creșterea inflaționistă a prețuri
lor și dezechilibrele balanțelor de 
plăți, accentuarea măsurilor protec- 
ționiste și restrictive în domeniul 
comercial. în context, a fost evoca
tă, în mod special, politica dobînzi- 
ior excesiv de ridicate la creditele 
internaționale.

Reprezentantul român a exprimat 
convingerea că actualele dificultăți 
din economia mondială, inclusiv din 
regiunea europeană, pot fi depășite 
numai prin intensificarea cooperării 
economice, a schimburilor libere, 
lipsite de bariere discriminatorii.

Vorbitorul a prezentat unele su
gestii în ce privește dezvoltarea ac
tivității comisiei in domeniile co
merțului, cooperării industriale, coo
perării științifice și tehnologice și a 
pus in evidență necesitatea unor ac
țiuni la nivel european in domeniul 
energiei.

Leonid Brejnev despre unele aspecte 
ale politicii externe sovietice

• Reafirmarea hotârîrii U.R.S.S. privind încetarea unilaterală a 
desfășurării armamentelor cu rază medie de acțiune • Aprecieri 

cu privire la relațiile sovieto-chineze
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Tașkent a avut loc o adunare festi
vă prilejuită de înmînarea Ordinu
lui „Lenin" R.S.S. Uzbece — infor
mează agenția T.A.S.S.

în cuvintarea rostită la adunare, 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a evocat rezultatele obținute de a- 
ceastă republică sovietică în cel 
de-al X-lea cincinal, rezultate ce au 
determinat acordarea înaltei dis
tincții.

Vorbitorul s-a referit apoi la unele 
aspecte ale politicii externe sovieti
ce, reamintind că Uniunea Sovietică 
a hotărît, recent, încetarea unilate
rală a desfășurării armamentelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
partea europeană a U.R.S.S. și efec
tuarea chiar a unei anumite reduceri 
a rachetelor din această clasă exis
tente, precum și noile propuneri ale 
U.R.S.S. privind limitarea activității

militare a statelor. în continuare, 
L. Brejnev a - vorbit despre relațiile 
Uniunii. Sovietice cu o serie de țâri 
asiatice.

„Noi nu am negat și nu negăm e- 
xistența în China a orinduirii socia
le socialiste", a spus vorbitorul. „Re
cunoaștem pe deplin suveranitatea 
R.P. Chineze asupra insulei Taiwan". 
„Sintem gata — a spus vorbitorul 
— să discutăm problema cu privire 
la posibilele măsuri pentru întărirea 
încrederii reciproce în regiunea fron
tierei sovieto-chineze". „Sintem gata, 
a continuat L. I. Brejnev, să ajun
gem la o înțelegere, fără nici un fel 
de condiții prealabile, cu privire la 
măsurile acceptabile ambelor părți 
pentru îmbunătățirea relațiilor so
vieto-chineze, pe baza respectării re
ciproce a intereselor, neamestecului 
în treburile celuilalt și avantajului 
reciproc — și, firește, nu în detri
mentul țărilor terțe".

NAȚIUNILE UNITE

Reuniunea Consiliului de Securitate privind situația 
din teritoriile palestiniene și arabe ocupate

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit miercuri pentru a lua in discuție situația in curs de 
deteriorare din teritoriile palestiniene și arabe ocupate — dezbatere so
licitată de grupul celor 22 de țări arabe.

Dezbaterile au fost deschise de re
prezentantul Iordaniei, care a cerut 
Consiliului de Securitate să adopte 
măsuri pentru încetarea politicii de 
opresiune, de confiscări de bunuri și 
de violență pe care Israelul o desfă
șoară în teritoriile ocupate și să 
utilizeze toate mijloacele de care dis
pune pentru a pune capăt ocupației 
ce. durează de 15 ani. El a cerut, de 
asemenea, să fie restabilite drepturile 
Consiliului municipal El Bireh din 
Cisiordania.

în intervenția sa, reprezentantul 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei a cerut, de asemenea. Consi
liului de Securitate să acționeze ra
pid pentru restabilirea drepturilor 
cetățenilor din Cisiordania.

Delegatul Egiptului a avertizat, la 
rîndul său, Israelul că „dinamica 
procesului de pace și structura de 
securitate regională pot fi compro
mise total" și a cerut Israelului să 
repună in drepturi Consiliul munici

pal El Bireh și pe primarul Ibrahim 
El Tawil și să înceapă să pună în 
aplicare măsurile menite să sporeas
că încrederea poporului palestinian, 
în ..conformitate cu acordurile de la 
Camp David.

Delegatul Siriei s-a pronunțat. în 
intervenția sa, pentru sancțiuni in
ternaționale severe împotriva Israe
lului, ca urmare a politicii acestui 
stat in teritoriile ocupate.

A luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentantul Israelului, care a încer
cat să justifice politica țării sale de 
înlocuire a administrațiilor militare 
in teritoriile ocupate cu administra
ții civile israeliene.

în același timp cu dezbaterile, în 
rîndul membrilor Consiliului de Se
curitate a fost distribuit un docu
ment care urmează să constituie e- 
sența unei rezoluții, a țărilor arabe 
în această problemă. Dezbaterile 
Consiliului de Securitate vor fi re
luate la o dată ce va fi stabilită ul
terior.

încordarea continuă să crească 
în Cisiordania

• In mai multe localități au avut loc manifestații • Sectorul 
de est, arab, al Ierusalimului — teatrul unor numeroase 

incidente
TEL AVIV 25 (Agerpres). — încor

darea a continuat să crească, în 
cursul zilei de joi, în Cisiordania, ca 
urmare a transportării de trupe blin
date și de unități de elită israeliene 
la Nablus, Ramallah și Hebron și în 
alte localități. în apropierea sediilor 
organelor municipale din aceste ora-, 
șe, încercuite de parașutiști israe- 
lieni. au patrulat vehicule blindate.

Interdicțiile de circulație au fost 
menținute, joi, pentru â cincea zi 
consecutiv, în mai multe orașe pales
tiniene. Cu toate acestea, manifestații 
sporadice au avut loc în mai multe 
localități. La Beit Sahour, m apro
piere de Bethleem, a avut loc o de
monstrație spontană, imediat după 
anunțarea destituirii altor doi pri
mari palestinieni — din Nablus și 
din Ramallah — ca urmare a refu

zului acestora de a recunoaște admi
nistrația civilă israeliană. Armata 
israeliană a intervenit, folosind gre
nade cu gaze lacrimogene.

Demiterea primarilor din Nablus 
și Ramallah are loc la numai o săp- 
tăminâ de la înlăturarea primarului 
din El Bireh, după ce acesta refu
zase să coopereze cu administrația 
civilă israeliană, măsură care a de
clanșat actualul val de protest îm
potriva ocupației israeliene.

Sectorul de est, arab, al Ierusali
mului a fost, joi, teatrul unor nu
meroase incidente, in urma cărora 
au fost arestați 19 tineri palestinieni 
— relatează agenția France Presse. 
Greva comercianților a fost aici to
tală. De asemenea, orașul Gaza a 
fost complet paralizat de o grevă 
generală.

PENTRU SECURITATE, DEZARMARE I
AGENȚIILE

Șl PACE ÎN EUROPA Șl ÎN LUME DE PRESĂ I
„Prin eforturi comune să preîntîmpinăm 

izbucnirea unui dezastru"
mei nucleare și să condamne un 
asemenea act ca o crimă împotriva 
umanității.

TRANSMIT

uriașă manifestație 
avut loc zilele trecute 
Cu trenuri, avioane.

TOKIO. O 
pentru pace a 
la Hiroshima. _ 
pe jos, în orașul in care la 6 august 
1945 au pierit in urma exploziei 
atomice aproape 200 000 de oameni, 
au sosit, zeci de mii de cetățeni din 
toate colțurile țării pentru a-și ex
prima hotdrirea de a preintimpina 
un nou război, a cere interzicerea și 
lichidarea armamentului nuclear.

„200 000 de viețuitori își spun 
cuvîntul in numele a 200 000 de 
mor.ți“ — o placardă uriașă cu aceas
tă inscripție se afla la intrarea in 
Parcul Păcii unde, la tribunele im
provizate din camioane așezate unul 
lingă altul, au luat cuvîntul repre
zentanți ai unor partide politice, ai 
sindicatelor, gospodine, studenți, oa
meni de știință, scriitori și artiști. 
Reamintind de tragedia prin 
au trecut japonezii 
ei au făcut apel la 
ții întregii populații 
pentru a împiedica 
asemenea dezastru.

___«...j care 
în august 1945, 
întărirea unită- 
a țării in lupta 
repetarea unui

Din zeci de mii de piepturi răzbă- 
tea tulburătorul refren al cântecu
lui „Ascultați, oameni !", compus de 
eleva J. Sukaomto. Mama ei a su
praviețuit ca prin minune exploziei 
atomice de la Hiroshima, iar tatăl — 
celei de la Nagasaki. „Amintiți-vă 
ce a fost atunci. Amintiți-vă și nu 
uitați" — îndeamnă cintecul.

în chemarea adresată de partici
panta la marele miting se averti
zează că dacă ar izbucni un război 
nuclear, în indiferent ce colț al Pă
mântului, acesta ar cuprinde in 
vilvătăile sale întreaga omenire. 
„Conștienți de aceasta, trebuie să 
înlăturăm, tot ceea ce ne desparte 
pentru ca, prin eforturi comune, să 
împiedicăm izbucnirea unui război 
și să obținem lichidarea armamen
tului nuclear". Ne adresăm guver
nelor, întregii omeniri — se arată in 
document — să acționeze pentru 
realizarea cit mai grabnică a unui 
acord care sd interzică folosirea ar-

în

în favoarea creării 
unei zone 

denuclearizate 
nordul continentului 

european
HELSINKI 25 (Agerpres), - lo 

Helsinki a avut loc un seminar in
ternațional, convocat din inițiativa 
Comitetului finlandez pentru secu
ritate europeană, la care au parti
cipat delegați din partea tuturor 
partidelor politice din țară, ai unor 
organizații religioase, sindicale, de 
tineret, precum și invitați din Bel
gia, Uniunea Sovietică și Norvegia. 
Reuniunea a fost consacrată proble
melor păcii și securității in nordul 
continentului european și creării 
unei zone denuclearizate în această 
parte a lumii.

In apropierea bazei de la Greenham Common, din comitatul Berkshire, o avut loc un festival al păcii, lo 
care au participot peste șase mii persoane, venite dm toate colțurile țării, pentru o protesta impotriva deciziei 
de amplasare pe teritoriul Modi Britanii a rachetelor nucleare „Cruise". După incheiereo festivalului, numeroși 

partizani ai păcii au blocat cele opt intrări și ieșiri ale bazeiJ

PLENARA C.C. AL P. C. FRAN
CEZ. La Paris au început lucrările 
unei plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez, 

| consacrată examinării rezultatelor 
alegerilor cantonale, desfășurate 
recent, precum și a unor probleme 

. de cadre. Raportul la plenară a 
fost prezentat de Madeleine Vin
cent, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.F.

I LA INVITAȚIA CONSILIULUI 
I EXECUTIV FEDERAL AL R.S.F.

IUGOSLAVIA, Andrei Gromîko, 
I ministrul afacerilor externe al U- 

niunii Sovietice, va face o vizită 
oficială în Iugoslavia, la începutul 

l lunii aprilie — anunță agenția 
T.A.S.S.

EXTINDEREA COOPERĂRII 
I CHINO-BRAZILIENE. Premierul 

Consiliului de Stat al R. P. Chi- 
1 neze, Zhao Ziyang, l-a primit, joi, 
Ipe ministrul de externe al Brazi

liei, Ramiro Saraiva Guerreiro, 
care se află în vizită oficială la 
Beijing. în cursul convorbirii care 

Ia avut loc — relevă agenția China 
Nouă — a fost subliniată dorința 
Chinei și Braziliei de a dezvolta 

I relațiile bilaterale, remareîndu-se 
posibilitățile de extindere a coo
perării pe multiple planuri.

I REZULTATELE ALEGERILOR 
PROVINCIALE DIN OLANDA.

I La Haga au fost date publici- I tații rezultatele alegerilor provin
ciale desfășurate miercuri în 
Olanda. Cel mai mare număr de 
voturi — 33,4 la sută — a revenit I Partidului Apelul Creștin-Demo- 
crat. Partidul Popular pentru Li
bertate și Democrație a obținut 

122,2 la sută, Partidul Muncii — 
21,75 la sută, iar Partidul Democra
ții '66 — 8,3 la sută. Restul voturi
lor au revenit unor formațiuni po- 

Ilitice mai mici.
NIGERIA A ANUNȚAT SUS

PENDAREA TUTUROR IMPOR- 
ITURILOR, interzicînd băncilor să 

finanțeze orice inițiativă privind 
cumpărarea din exterior a unor 

I produse — informează agenția
Reuter, citind surse oficiale din 
Lagos. Această măsură, precizează I agenția, a fost adoptată ca urma
re a scăderii veniturilor obținute 
la export. Rezervele valutare ale 
țării sint de 2,7 miliarde dolari.

I

I

AMERICA CENTRALĂ

„Nicaragua nu dorește 
confruntarea, ci pacea*

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. din New York 
au început, joi, lucrările reuniunii 
Consiliului de Securitate consacrate 
examinării plingerii Republicii Nica
ragua în legătură cu pericolul unei 
intervenții străine în treburile sale 
interne.

In deschidere a luat cuvîntul Da
niel Ortega Saavedra, coordonatorul 
Juntei guvernului de reconstrucție 
națională din Nicaragua, care a 
arătat că politica guvernului S.U.A. 
este în contradicție cu realită
țile Americii Centrale. „Iminența 
unei intervenții în America Cen
trală ne-a obligat să cerem _ con
vocarea acestei reuniuni", a’ spus 
Ortega Saavedra. El a făcut respon
sabil guvernul S.U.A. de organizarea 
unor „acțiuni destabilizatoare" îm
potriva țării sale. Reprezentan
tul nicaraguan a arătat, totodată, că 
țara sa „nu dorește confrunta
rea, ci pacea și liniștea". Ni
caragua — a afirmat vorbitorul — 
este gata „să înceapă imediat con
vorbiri directe și deschise cu S.U.A." 
și este dispusă să semneze un pact 
de neagresiune cu toate țările din 
America Centrală, „pentru a garan
ta pacea și securitatea regiunii".

Evoluția situației
* a

din Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 25 (A- 

gerpres). — După lovitura militară de 
stat de la 23' martie, a noua in acest 
secol in Guatemala. în capitală și în 
țară domnesc calmul și liniștea — 
transmit, din Ciudad de Guatemala, 
agențiile internaționale de presă.

Președintele juntei militare care a 
preluat puterea, generalul Efrain Rios 
Montt, a solicitat ajutor din partea 
investitorilor particulari și a „po
poarelor frățești" pentru soluționarea 
problemelor economice ale țării.

Vorbind la posturile de radio, ge
neralul Montt a afirmat că in planu
rile sale convocarea de alegeri ocupă 
un loc prioritar, fără să avanseze 
însă o dată pentru acestea. El a pre
cizat că organizarea unui nou scrutin 
„depinde de situația din țară".

SALVADOR
Lupte puternice între 
insurgenți și armată

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). — 
Acțiunile de joi ale insurgenților sal- 
vadorieni în departamentele Mora- 
zan și San Vicente au ținut în șah 
trupele regimului timp de mai multe 
ore — transmit posturile de radio 
din America Centrală reluate de a- 
genția Prensa Latina. Informațiile 
difuzate precizează că la San Fran
cisco Gotera, capitala departamentu
lui Morazan. detașamentele Frontu
lui Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) au încer
cuit elemente ale armatei salvadorie- 
ne și mențin un asediu ferm asupra 
pozițiilor acestora. Trupele regimului 
se află în dificultate, deoarece in si
tuația în care se află, ele nu pot 
primi întăriri.

Lupte puternice s-au dat șl în zona 
de frontieră cu Hondurasul, la El 
Tigre, unde, cu o săptămină în Urmă, 
insurgenții au aruncat în aer un pod 
strategie, tăind legăturile rutiere cu 
capitala.

FESTIVITĂȚILE 
DIN GRECIA

ATENA 25 (Agerpres). — La Ate
na și în alte orașe elene au avut loc 
joi manifestări festive consacrate 
celei de-a 161-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Elene. în 
capitală a avut loc o paradă milita
ră în prezența președintelui Constan
tin Karamanlis, a primului ministru 
Andreas Papandreu, a altor perso
nalități ale vieții politice din Grecia.

în mesajul adresat națiunii, pre
ședintele Karamanlis a evocat lupta 
dusă pentru dobindirea independen
ței și realizările obținute de poporul 
elen. La rîndul său, primul ministru 
a relevat că guvernul elen înaintea
ză pe calea independentei naționale, 
a vieții pașnice și a progresului.

CONGRESUL P. C. DIN INDIA
DELHI 25 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist din India, ce 
se desfășoară la Varanasi (statul in
dian Uttar-Pradesh), Rajeswara Rao, 
secretarul general ai Consiliului Na
țional al partidului, a prezentat liniile 
directoare conținute în proiectul re
zoluției politice supus dezbaterilor fo
rumului comuniștilor.

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN
CUVÎNTUL DE SALUT

AL REPREZENTANTULUI P.C.R.
ROMA 25 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor Congresului Partidului 
Socialist Democratic Italian a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Cazacu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
șeful delegației partidului nostru.

Adresînd participanților la con
gres, in numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său generai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din România, un 
salut cordial și cele mai bune urări, 
vorbitorul a relevat bunele relații 
existente între partidele noastre, 
bazate pe stimă și respect reciproc, 
și a exprimat convingerea că ele se 
vor dezvolta în continuare in spiri
tul intilnirilor și convorbirilor 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și Pie
tro Longo, secretar general al Parti
dului Socialist Democratic Italian,-

Poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, in frunte cu 
tovarășul Nicolai Ceaușescu, se
cretar general al partidului, depune 
eforturi susținute pentru ca, pe baza 
obiectivelor fundamentale stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, in noul cincinal 1981—1985 să 
se asigure realizarea unei noi cali
tăți în toate domeniile de activitate, 
dezvoltarea în continuare a forțelor 
de producție, ridicarea pe o treap
tă superioară a activității din 
agricultură . și înfăptuirea unei noi. 
revoluții agrare, creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, crăîndu-se 
condițiile care să permită trecerea 
României de la stadiul de tară so
cialistă în curs de dezvoltare la cel 
de țară socialistă mediu dezvoltată 
— a spus șeful delegației P.C.R.

Arătind că in lume au Ioc în pre
zent mari prefaceri revoluționare, 
sociale și naționale, vorbitorul a 
relevat că Partidul Comunist Român, 
România socialistă consideră că pro
blema centrală a vieții internațio
nale este lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și retra
gerea celor existente, pentru adop
tarea unor măsuri de dezangajare 
militară și, în general, pentru tre

cerea la dezarmare și, în primul 
rind, la dezarmarea nucleară.

Relevind că în Europa s-a ajuns la 
o încordare care creează mari perico
le pentru dezvoltarea și progresul 
economico-social al tuturor popoare
lor, vorbitorul a subliniat necesitatea 
de a se realiza o unitate a țărilor 
europene, bazată pe respectul orîn- 
duirii sociale, al independenței fie
cărei națiuni, pentru progresul și su
veranitatea fiecărui stat, ceea ce co
respunde atit intereselor popoarelor 
din Europa, cit și cauzei generale a 
destinderii și păcii în lume.

Partidul Comunist Român acordă o 
importanță deosebită întăririi conti
nue a relațiilor ’ de colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-demo
crate, cu partidele democratice, pro
gresiste din noile state independente, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele înaintate antiimperialiste 
de pretutindeni, relații bazate pe de
plină egalitate în drepturi, pe stimă 
și respect reciproc, pe dreptul fie
cărui partid de a-și elabora linia po
litică, strategia și tactica sa. pornind 
de la necesitatea unirii eforturilor 
maselor populare în lupta pentru 
pace, dezarmare, independență na
țională și progres social.

în încheiere, vorbitorul a reafir
mat dorința de a dezvolta și în vii
tor relațiile de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.S.D.I., dintre 
România și Italia, dintre cele două 
popoare și a dorit succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor congresului, 
în activitatea viitoare a partidului 
consacrată apărării intereselor și as
pirațiilor oamenilor muncii din 
Italia, pentru pace și progres sociaL

Salutul a fost primit cu viu in
teres de delegați și invitați și sub
liniat cu aplauze.

în numele conducerii P.S.D.I 
tuturor participanților, tova&șul 
Pietro Longo, secretar general al 
P.S.D.I., a rugat să se transmită 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru prezența delegației 
Partidului Comunist Român, apre
ciind .sentimentele de prietenie și so
lidaritate ale partidului nostru față 
de P.S.D.I.

Lucrările congresului continuă.

Președintele P. S. D. I. și secretarul general 
s-au întilnit cu conducătorul delegației P.C.R.
ROMA 25 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Socialist Democratic 
Italian, senatorul Giuseppe Sara- 
gat, și Pietro Longo, secretar gene
ral, au primit pe tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației Parti
dului Comunist Român care parti
cipă la lucrările celui de-al XIX-lea 
Congres al P.S.D.I.

Cu acest prilej au fost transmise din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. președintelui 
P.S.D.I. și secretarului general un 
cald și tovărășesc mesaj de salut, 
urări de sănătate, de succes deplin 
în desfășurarea congresului.

Exprimind cele mai vii mulțumiri 
pentru urări. Giuseppe Saragat a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere urări de 
sănătate. sentimentele sale de 
profundă stimă și admirație pen
tru prodigioasa activitate desfășurată 
în fruntea partidului și statului, pen
tru progresul și bunăstarea poporului 
român, precum și pentru rolul deo
sebit în asigurarea păcii și destinde
rii în Europa și în întreaga lume. în 
apărarea intereselor fundamentale 
ale popoarelor, a independenței 
naționale și suveranității tuturor 
statelor.

La rîndul său, Pietro Longo a 
arătat că își amintește cu deosebită 
plăcere de recenta intîlnire avută cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. trans- 
mițind conducătorului partidului și

statului nostru un cordial si priete
nesc salut, profunda gratitudine 
pentru prezența unei delegații a 
P.C.R. la Congresul P.S.D.I.. ceea ce 
reprezintă o nouă mărturie a rapor
turilor fructuoase de colaborare din
tre cele două partide.

Cu prilejul convorbirilor care au 
avut loc s-a arătat că legăturile 
dintre P.C.R. și P.S.D.I. se dezvoltă 
cu succes, in spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, că ele con
stituie un factor pozitiv în contextul 
relațiilor de colaborare și prietenie 
dintre România și Italia. S-a relevat, 
totodată, că amplificarea acestor 
raporturi reprezintă o contribuție de 
seamă la adîncirea și diversificarea 
relațiilor dintre țările noastre în 
toate domeniile de activitate si în 
mod deosebit pe plan economic, ceea 
ce corespunde intereselor fundamen
tale ale țărilor și popoarelor noastre, 
cauzei păcii, destinderii, securității si 
independenței naționale.

Au fost abordate probleme actuale 
ale situației internaționale, cr1 bț'că- 
dere problemele europene. prVind 
oprirea încordării. încetarea ;’sei 
înarmărilor, realizarea dezat o.
în primul rind, a dezarmării ’u- 
cleare, necesitatea unirii eforturilor 
tuturor forțelor politice, democratice 
și progresiste, ale maselor populare,, 
ale opiniei publice pentru a se asi
gura încheierea cu succes a lucră
rilor reuniunii de la Madrid.

La intîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială. a participat ambasadorul țării 
noastre in Italia, Ion Mărgineanu.

BANGLADESH

„Politica externă a țării se va menține neschimbată**
a declarat Administratorul șef al Legii Marțiale

DACCA 25 (Agerpres). — Politica 
externă a Republicii Bangladesh se 
va menține neschimbată și toate 
acordurile cu celelalte țări vor fi res
pectate — a declarat, la Dacca, ge
neralul Hossain Muhammad Ersha.d, 
administrator-șef al legii marțiale 
după lovitura de stat militară de 
miercuri — informează agenția de 
presă indiană P.T.I. citată de Taniug.

într-o alocuțiune transmisă de pos
tul de radio național — citată de 
P.T.I. —, generalul Ershad a arătat

că Republica Bangladesh va menține 
raporturi normale și de prietenie cu 
statele vecine, precum și cu celelalte 
țări, bazate pe principiile egalității 
suverane și neamestecului în trebu
rile interne.

Noua conducere a statului — a spus 
el — va promova politica adoptată de 
fostul președinte Ziăur Rahman față 
de statele din Asia de sud și cu pri
vire la cooperarea regională, pre
cum și relațiile de prietenie și coope
rare cu statele islamice și cu cele 
nealiniate.

Problemele economice ale Administrației S.U.A. se agravează
Ziarul britanic „The Guardian" o publicat un articol privitor la cele 

mai recente evoluții aie economiei S.U.A., din care reproducem cele cs 
urmează : *

„Ca urmare a creșterii șomajului 
in Statele Unite, problemele eco
nomice ale președintelui Reagan se 
agravează, indicind o continuă 
adîncire a recesiunii.

Departamentul Muncii a raportat 
că 288 000 de oameni s-au alăturat 
luna trecută numărului total al șo
merilor, mărind rata șomajului 
pînă la 8,8 la sută din totalul for
ței de muncă (doar cu ceva mat 
scăzută față de nivelul cel mai înalt 
— de 9 la sută — atins în perioada 
postbelică).

Aceste cifre constituie știri depri
mante pentru președintele Reagan. 
Ele arată că prezisă însănătoșire de 
primăvară a economiei americane 
este din ce în ce mai improbabilă, 
în condițiile menținerii ratei Aobin- 
zilor ridicate, ale pierderii încrede
rii pe piețele financiare și ale creș
terii șomajului in sectoarele-cheie 
ale industriei.

Dacă însănătoșirea s-ar produce

în acest moment, s-ar putea să fi- 
totuși prea tirziu pentru a mai per
mite republicanilor să dea o lo
vitură in alegerile parțiale din no
iembrie, cind întreaga Cameră a 
Reprezentanților și o treime din 
Senat vor fi realese.

Luind latura cea mai bună a ci
frelor, dl. Murray Weidenbaum, 
președintele Consiliului consilieri
lor economici, spunea că a fost în
curajat de faptul că cifrele din 
luna februarie nu au fost mai ri
dicate decit cele din decembrie. 
„Aceasta este un indiciu ferm că 
economia a depășit punctul critic si 
începe'să se îndrepte".

Dar aceste cifre sint privite cu 
neliniște de grupul de presiune al 
sindicatelor, ca și in Congres.

Lane Kirkland, președintele A.F.L.- 
C.I.O., declara că aceste cifre „ates
tă din nou deteriorarea condițiilor 
econom ce".

Henry Reuss, președintele Comi

tetului economic mixt al Congresu
lui S.U.A., a pus la indoială con
vingerea exprimată de președintele 
Reagan că S.U.A. nu se îndreaptă 
spre o depresiune. Se obișnuia sd 
se pună întrebarea : „Cind se vor 
îndrepta lucrurile?", pentru ca 
acum întrebarea să devină : „Cit de 
prost merg ele?".

Ne aflăm in cele mai întunecate 
săptămâni ale recesiunii pentru 
Administiația Reagan. Indicatorii 
economici principali arată o conti
nuare a declinului economiei. Vin- 
zările de autoturisme au atins nive
lul cel mai scăzut din ultimii 2j de 
ani, iar prețurile, conform indexu
lui industrial Dow Jones, au atins 
nivelul cel mai scăzut din ultimele 
22 de luni. •

Toate acestea au condus la • 
dezbatere aprinsă in țară cu pri
vire la măsura in. care S.U.A. se 
află la marginea unei noi depresiuni 
ce va rivaliza cu cea din anii ’30 
Teama este că atit timp cit rata 
dobînzii rămîne ridicată — rata de 
bază se menține acum la 15 5 la 
sută — nu ex.stă șanse de însă
nătoșire".

(Agerpres)
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