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Prima ediție

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
factor hotMor al feinltârii ecnmico-nale a tării
„Este necesar să acționăm cu toată hotărirea
pentru creșterea mai puternică a productivității
muncii, pe baza unei mai bune organizări a produc
ției și a muncii, a mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție".
NICOLAE CEAUȘESCU
Se poate afirma cu certitudine că
astăzi nu există analiză a activității
productive la nivel de echipă, bri
gadă, atelier, secție și intreprindere
— și cu atit mai mult la nivelul eco
nomiei naționale — care să nu acor
de o importantă deosebită, pri
mordială productivității muni. Barometru sensibil al hâr
tiei și priceperii profesiona„ al inițiativei creatoare, in
dicator fundamental al eficienței cu care este utilizată
munca socială, productivitatea
muncii a intrat de mult în
limbajul oamenilor, fie că sint
mineri sau petroliști, siderurgiști sau strungari, chimiști
sau constructori, economiști
sau ingineri.
Da, cu toții sîntem și trebuie
să fim interesați în cei mai
înalt grad de ridicarea necon
tenită. în ritmuri tot mai sus
ținute, a productivității mun
cii. După cum tuturor ne este
și trebuie să ne fie limpede :
creșterea productivității mun
cii nu constituie o simplă pro
blemă de statistică sau de eco
nomie politică generală, ci o
problemă de viață, o cerință
obiectivă, determinantă a pro
gresului mai rapid al țării și
ridicării bunăstării întregului
popor. Aceasta constituie, de
fapt, una din direcțiile de ac
țiune majore pentru dezvol
tarea intensivă a economiei
naționale in etapa actuală,
cind. factorii calitativi, de efi
ciență. au un rol preponderent
în strategia creșterii economi
ce promovate de partidul nos
tru. Să ne reamintim însă
cîteva dintre prevederile pla
nului pe acest an :
In 1982, productivitatea mun
cii calculată pe baza producți
ei nete pe o persoană va creș
te in industria republicană cu
7 Ia sută, iar in activitatea de
construcții-montaj cu 6 Ia sută.
Pe ansamblul actualului plan cinci
nal, aproape 80 la sută din sporul
producției nete industriale se va ob
ține tocmai pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Iar aceste sarcini
trebuie considerate — dealtfel, ca
toate sarcinile privind creșterea efi
cienței — minime. Iată de ce, așa
cum s-a subliniat din nou la recenta
consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R., este necesar ca fiecare dintre

noi, la locul de muncă, in întreprin
derea unde lucrăm, să acționăm
concret, zi de zi, ceas de ceas,
pentru valorificarea tuturor posibili
tăților de sporire mai accentuată a
productivității muncii. Care sint fac-

CREȘTEREA
a productivității.

muncii în industrie

DE PRODUCȚIE NETĂ
DE
PESTE

MILIARDE LEI
torii obiectivi, rațiunile economice și
sociale care determină această con
secvență a ritmurilor înalte de creș
tere a productivității muncii ?
Mai întii, un argument cu profun
de rezonanțe patriotice. Cum bine se
știe, ne-am propus, prin documen
tele Congresului al XII-lea al parti
dului, obiectivul strategic mobiliza
tor de trecere in cursul acestui cin
cinal a României din stadiul de (ară

in curs de dezvoltare la stadiul de
(ară cu dezvoltare medie. Nu este
un obiectiv fantezist sau o simplă
dorință. Este o prevedere riguros
fundamentată, necesară și posibil de
realizat. Practica dovedește că, in
măsură decisivă, decalajele în
dezvoltare sint decalaje re
zultate din productivitatea di
ferită a muncii realizată în
tr-o țară sau alta. Și este o
realitate faptul că industria
românească a ajuns la un
nivel ' de dezvoltare foarte
înalt; au fost construite puter
nice întreprinderi, dotate cu
tehnica cea mai avansată. în
stare să soluționeze orice pro
blemă tehnică. Pe această bază,
an de an au fost obținute rit
muri relativ bune de creștere
a productivității muncii. To
tuși, în prezent, la noi produc
tivitatea muncii este de cîteva
ori mai mică decit în țările
dezvoltate. Ea nu este nici
chiar pe măsura bazei tehnicomateriale de care dispune in
dustria noastră. Așa cum sub
linia cu claritate secretarul
general al partidului, trebuie
să înțelegem că pentru a putea
asigura dezvoltarea generală a
țării, creșterea avuției naționa
le. trebuie să ajungem la ace
lași nivel de productivitate a
muncii. Ia același nivel de fo
losire a fondurilor fixe ca în
treprinderile cele mai bune pe
plan mondial. Orice procent
în Mus ip creșterea productivit&fii muncii fată de ritrmiț
prevăzut în actualul cihcinal
înseamnă, de fapt, reducerea
cu (patru-cinci ani a decalaju
lui industriei românești față
de țările dezvoltate.
Un alt argument: dîn punct
de vedere economic, producti
vitatea muncii măsoară canti
tatea de bunuri produse de un
muncitor într-o anumită pe
rioadă de timp. Mai concret și aplicat la interesul fiecăruia d ntre
noi, aceasta înseamnă că, atingind o
înaltă productivitate a muncii, ace
lași colectiv, cu aceeași dotare teh
nică și in aceeași unitate de timp,
poate să realizeze bunuri materiale
mai multe, fiecare după specificul
său cărbune, petrol, otel, utilaje
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BOTOȘANI :
19 unități industriale
au îndeplinit planul
pe cinci luni
Pină ieri, 20 mai, au raportat
îndeplinirea prevederilor de
plan pe cinci luni ale anului la
productia-marfă 19 unități in
dustriale din județul Botoșani,
în perioada care a rămas din această lună, cele 19 colective
muncitorești vor realiza și livra
suplimentar față de sarcinile
planificate produse în valoare
de peste 40 milioane lei. întreg
sporul obtinîndu-se pe seama
creșterii productivității muncii
și in condițiile reducerii chel
tuielilor materiale cu aproape
9 lei la fiecare 1 000 lei producție-marfă. (Silvestri Ailenei).

CÎMPENI :
O nouă capacitate
de producție
La întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Cimpeni a
intrat în funcțiune o nouă capa
citate de producție — fabrica de
scaune pliante. Noua capacitate
are o producție anuală de 200 000
scaune și este înzestrată cu uti
laje și instalații tehnologice mo
derne. Prin profilul său și prin
integrarea sa in circuitul pro
ductiv al unității, asigură o va
lorificare mai eficientă a între
gii materii prime. Realizarea acestui obiectiv de investiții se
înscrie în preocuparea pentru
dezvoltarea industrială a zonei
Țării Moților. (Ștefan Dinică).

CONSTANȚA:
începînd de astăzi,
trenul trece peste
ecluza de la Agigea
începînd de astăzi, 21 mai. că
lătorii care vor străbate cu tre
nurile distanța Constanța —
Mangalia, după ota 16. vor (re
ce peste poarta dinspre mare a
Canalului Dunăre — Marea
Neagră, ecluza de la Agigea, in
condițiile in care drumul este
mai scurt cu 1 km datorită in
trării in exploatare, cu o lună de
zile inainte dg termenul stabilit,
a. noilor .poduin - de cajki -wo «i e-,,
xecutâte de «instructorii de la
I.C.H., in colrroorare cu cei de la
grupul de șantiere nr. 5 Basarabi al centralei Canalului Du
năre — Marea Neagră. Primul
din cele două poduri, construit
in aval de ecluză, are o. lungime
de 350 metri, e dotat cu linie de
cale ferată dubiă și permite cir
culația trenurilor pe distanța
Constanța — Mangalia, iar cel
de-al doilea, lung de 85 metri,
străbate valea Agigea la distan
tă de 700 metri de primul, ser
vind calea ferată tehnică pen
tru transportul pietrei de Ia ca
riera Sitorman pentru construc
ția noului pod. înălțimea podu
rilor permite trecerea navelor
care vor străbate Canalul Dună
re — Marea Neagră pe sub ele.
(George Mlhăescu).

(Continuare in pag. a V-a)

Proședintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi, pe Arthur
Dunkel, directorul general al Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.), care a făcut o vizită
in țara noastră.
La primire a luat parte Dumitru
Bejan, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale.
Oaspetele a mulțumit călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru
întrevederea acordată, pentru posibi
litatea oferită de a vizita România,
de a cunoaște din realizările poporu
lui nostru. Totodată, el a dat o deo
sebită apreciere contribuției Româ
niei la activitățile G.A.T.T.
în timpul convorbirii, directorul
general al G.A.T.T. a prezentat pre
ocupările acestei organizații inter
naționale pentru însănătoșirea vieții
economice mondiale. în acest cadru,
a fost evidențiată importanța reu
niunii G.A.T.T. la nivel ministerial

Colectivul întreprinderii electrocentrale Porțile de Fier se situează, în pri
mele patru luni ale acestui an, pe primul loc in întrecerea socialistă pe
1982 in domeniul producerii energiei hidroelectrice. In cei zece ani care
au trecut de la intrarea in funcțiune a marii hidrocentrale de pe Dunăre
au fost furnizați in sistemul energetic național 64,5 miliarde kWh

în pagina a V-a publicăm PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE PATRU
LUNI ALE ANULUI.

Realizare de prestigiu în siderurgia gălățeană^

LAMINORUL DE SEMIFABRICATE

A PRODUS PRIMELE TAGLE DIN OTEL
(De Za Tudor-el Oancea). — Ieri. 20 mai,
constructorii și siderurgistii din cetatea de
metal a Galatiului au
obținut o remarcabilă
realizare : in cadrul
probelor tehnologice
la cald, au produs pri
mele tagle din otel.
Noul laminor va pro
duce anual 2,5 milioane
tone tagle și profile
intr-o largă gamă de
sortimente. Utilajele,
instalațiile și aparate
le, de inalt nivel tehnic, sint de fabricație
românească.
Cu acest prilej a
fost trimisă
__ o tetovarășului
legramă
Ceaușescu.
Nicolae
secretar general al
Comunist
^Partidului

Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România, de Comite
tul județean Galați al
P.C.R., in care se
spune : „Odată cu acest nou si prestigios
succes, pe care con
structorii siderurgisti
îl înscriu în cronica
amplei întreceri socialiste. ca rod semnificativ al gindirii si
inteligentei tehnice românești. al eforturilor
industriei noastre constructoare de mașini,
gindurile noastre se
îndreaptă cu adin
că prețuire ei re
cunoștință către dum
neavoastră. mult sti
mate tovarășe Nicolae
Ceausescu, multumin-

du-vă din inimă pen
tru prețioasele indica
ții pe care ni le-ați
dat. pentru sprijinul
permanent pe care
ni-1 acordați, hotăritor în depășirea unor
greutăți. în găsirea
unor soluții la problemele cu care ne-am
confruntat.
Vă asigurăm, mult
iubite și stimate to
varășe secretar gene
ral. că vom face to
tul pentru înfăptuirea
neabătută a marilor
sarcini ce ne revin,
dovedindu-ne demni
de marele exemplu pe
care ni-I oferiți, de
înaltele comandamen
te ale acestei epoci
revoluționare'

tegreze in atmosfera de lucru din
întreprindere, să-și îndrăgească noua
lor profesiune. Tinerii ingineri de
vin astfel, alături de cadrele tehnice
cu experiență și de muncitorii din
întreprindere, un puternic factor di
namizator, militînd pentru introdu
cerea progresului tehnic și participind activ la soluționarea complexe
lor probleme tehnice pe care le pune
în toate sectoarele de activitate eco
nomia noastră națională in plină dez
voltare,
O examinare mai atentă pune însă
în evidență faptul că în unele în
treprinderi chiar și cadrele tehnice
cu experiență se îndeletnicesc în
principal cu probleme administrati-

în curind va începe secerișul
în cîmpia de sud a țării, lanurile
de orz au dat in spic, iar în unele
locuri griul este in faza de burduf —
semne că nu peste multă vreme va
incepe campania de recoltare a ce
realelor păioase. Iată de ce. in spiri
tul sarcinilor subliniate la recenta
consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R., conducerile unităților agricole
de stat și cooperatiste, consiliile agro
industriale. cu sprijinul organelor și
al organizațiilor de partid, au datoria
să acționeze cu
perseverentă
și
răspundere pentru
încheierea în cel
mai scurt timp a
pregătirilor pen
tru campania agricolă de vară.
Lanurile de griu
și orz sint fru
moase și promit o
recoltă bună. Im
portant-este insă ca din producția
de cereale a acestui an să nu se piar
dă nici un bob. Aceasta impune —
așa cum s-a subliniat la consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. — ca
cerealele să fie strinse mai devreme,
in pirgă, iar secerișul să dureze cit
mai puțin. Este o cerință determinată
de natura acestor plante, care, dacă
nu sint recoltate la timo, se scutură,
pierderile de boabe fiind adesea foar
te mari. Experiența multor unități
agricole a demonstrat că este mult
mai bine ca orzul și griul să fie re
coltate la inceout cu o umiditate mai
mare și apoi să fie așezate in straturi
subțiri pentru a se usca, decît să se
aștepte să ajunsă Ia supracoacere,
cind pierderile sint foarte mari. Evi
dent, fac exceoție de la această ce
rință lanurile de griu și orz rezer
vate pentru sămînță. care se seceră
in momentul cind boabele sint bine
coapte.
Agricultura noastră dispune de o
bază tehnică superioară anilor precedenti. caze-s .ii; ».^a in gel
mplf 4" zile’ a recoltei de orz ' și in
maximum 8—9 zile in sud și' tO—12
zile in nordul tării a celei de griu.
între altele, vor fi folosite 38 000 de
combine, numeroase tractoare, ca
mioane si alte mijloace de tra.nsnort.
Important este ca toate aceste mașini
să fie pregătite de pe acum, cu cea
mai maro răspundere, pentru ca in
momentul declanșării secerișului să
se poată lucra din plin, fără intrerupere, să se evite orice pierderi de
boabe determinate de defecțiuni me
canice. Iată de ce ii primă problemă
care trebuie avută in vedere este încheierea reparării tuturor utilajelor.
Care este stadiul acestor lucrări ?
Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, pînă Ia 17 mai au fost repa
rate 85 Ia sută din combinele C-12,
in stațiunile de mecanizare a agri-

culturii din unele județe lucrările
fiind pe terminate. Cu toate că mai
este puțin timp pină la 5 iunie — cind
trebuie incheiate pregătirile pentru
recoltarea cerealelor — in unele ju
dețe proporția in care au fost repa
rate combinele este sub media pe
țară : Brăila — 71 la sută. Iași — 74
la sută. Galați — 82 la sută. Giurgiu
— 83 la sută ; și este vorba de ju
dețe situate in zonele in care sece
rișul începe mai devreme. Presele

se preveni neajunsurile manifestate
în alți ani este absolut necesar ca
cerealele culcate de vint să fie recol
tate cu coasele și secerlle. Iată de ce
conducerile unităților agricole trebuie
să se ingrijească din vreme de procu
rarea acestor unelte și să pregătească
oameni nricepuți să le minuiască.
Avind în vedere că in campania
agricolă din acest an cerealele pă
ioase vor fi recoltate in pirgă. deci cu
o umiditate mai ridicată, se impune
să se dovedească
o responsabilitate
sporită
pentru
condiționarea și
păstrarea lor. De
aceea, toate ma
gaziile, silozurile
și utilajele de recepționare și con
diționare a produselor
trebuie
pregătite cu cea
mai mare răspundere. In general,
stadiul de pregătire a spațiilor de
depozitare este avansat. Totuși, une
le rămineri in urmă în ce privește
curățarea și dezinsecția magaziilor
se constată in județele Olt și Vaslui,
întrucît griul recoltat în pîrgă va
trebui așezat în straturi mai subțiri,
pentru a se usca pe cale naturală,
organele de specialitate, cu sprijinul
consiliilor populare, au datoria să
identifice toate spațiile disponibile
din comune in care să fie depozitate
temporar produsele recoltate.
Stringerea în timp scurt șl fără
pierderi a cerealelor este o sarcină
economică, un examen de cea mai
mare răspundere pentru oamenii
muncii din agricultură. Iată de
ce, potrivit indicațiilor formulate
la recenta consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., organele și organiza
țiile de partid au datoria să acționeze,
prin toate pirghiile muncii politice,
educative, in vederea întăririi răs
punderii mecanizatorilor, cooperatorllof ți spectaliștifor, a tuturor oame
nilor muncii din agricultură, pentru
pregătirea și desfășurarea în cele mai
bune condiții a campaniei de recol
tare a cerealelor păioase.

Pretutindeni să se acționeze stăruitor pentru
terminarea reparațiilor la mașini și utilaje, pentru
pregătirea spațiilor necesare depozitării noii recolte

această activitate să fie realizată în
întreprinderi. Institutele de cerceta
re-proiectare și instituțiile de invă
țămint superior tehnic vor trebui să
rezolve in viitor adevăratele proble
me de cercetare-proiectare, eviți nd
să-și disperseze forțele pentru solu
ționarea, pe bază de contract cu în
treprinderile, a unor probleme tehnice curente, cum se mai intîmplă.
în sfirșit, trebuie să avem in ve
dere și faptul că o întreprindere în
care preocupările de introducere a
progresului tehnic sint lăsate întot
deauna pe planul al doilea, iar ru
tina este la ea acasă, creează uneori
elevilor și studenților care fac prac
tică o imagine falsă despre profe
siunea de inginer și despre celelalte
profesiuni tehnice și ii demobilizea
ză pe aceștia chiar in perioada stu
Opinii de
diilor. Or. o intreprindere ar trebui
să fie, dimpotrivă, o a doua școală,
acad. Radu P. VOINEA
o școală a vieții, care să instruias
că, să educe prin muncă și să
transmită studenților și elevilor oda
tă cu cunoștințele și deprinderile
ve, cele tehnice fiind de cele mai
practice și dragostea de tehnică, de
multe ori expediate institutelor de
viitoarea lor profesiune.
cercetare-proiectare ori instituțiilor
în intreprinderi este necesar să se
de invățămint superior tehnic. Or,
un suflu nou. întregul
mi se pare rațional ca asemenea ' manifeste
personal tehnic — ingineri. tehni
probleme să fie rezolvate in princi
cieni. maiștri și muncitori — trebuie
pal de personalul tehnic al între
să fie antrenat intr-o intensă și con
prinderii, și nu de ingineri sau de
tinuă
activitate de creație tehnică, de
cercetători din afară.
introducere a progresului tehnic.
Nu aș dori să fiu greșit înțeles, să
Mișcarea, de stimulare a creației tehse creadă fcă minimalizez activitatea
nico-științifice din cadrul Festivalu
organizatorică dintr-o intreprindere.
lui național „Cintarea României"
Inginerul este, fără îndoială, un con
constituie astăzi un cadru minunat
ducător și un organizator al procesu
de transformare a activității de re
lui de producție. De aceea, el este
alizare de inovații, invenții, de crea
înarmat incă de pe băncile școlii cu
ție tehnică intr-o adevărată mișcare
temeinice cunoștințe privind organi
de masă. Fără îndoială că realizările
zarea si conducerea întreprinderilor.
tehnice obținute pină in prezent in
Consider însă că activitatea esenția
cadrul acestui festival sint încuraja
lă. de conținut, a inginerului este și
toare, dar ele constituie doar un în
trebuie să rămină activitatea tehnică.
ceput care se cero mult intensificat.
Importantele sarcini cuprinse in do
Este o datorie de onoare, o da
cumentele de partid din ultimii ani :
torie patriotică a noastră, a tuturor,
reducerea consumurilor specifice
oameni de știință, cercetători, prode materii prime și materiale, de
iectanti, ingineri din îhtreorinderi,
combustibili și energie, recondiționatehnicieni,, maiștri, muncitori, ca
rea subansamblelor de mașini, recu
printr-o acțiune de masă, amplă, di
perarea și refolosirea materialelor
versificată. dar convergentă către oconsumabile, mecanizarea și auto
biectivele prioritare ale politicii
matizarea complexă a proceselor de
partidului nostru, să punem în va
producție etc. implică fără îndoială
loare întreaga noastră capacitate de
un ansamblu de importante măsuri
creație științifică si tehnică, să reali
organizatorice, dar și un imens vo
zăm prjn forte proDrii aceste obiec
lum de activitate tehnico-științifică.
tive. situind țara noastră pe noi
Este firesc .deci ca o bună parte din
culmi ale progresului și civilizației.

I

rile membre ale G.A.T.T. să acorda
un sprijin mai susținut rezolvării
problemelor cu care se confruntă sta
tele in curs de dezvoltare. S-a apre
ciat că actuala situație economică și
politică internațională impune mai
mult ca oricind să se facă totul pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice
internaționale, care să asigure dez
voltarea mai rapidă a țărilor rămase
în urmă și, totodată, să deschidă
perspectiva progresului întregii eco
nomii mondiale, realizării unor re
lații de echitate și egalitate intra
toate statele lumii.
Totodată, a fost evidențiată necesitatea de a se acționa pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru redu___
cerea cheltuielilor militare, subliniindu-se ca uriașele sume astfel elibe
rate să fie puse în slujba propășirii
economice și sociale a națiunilor, în
deosebi a statelor in curs de dezvol
tare.
întrevederea a decurs într-o am
bianță cordială.
I

Creafia tehnică mai activ implicată
în înnoirea tehnologiilor
tn condițiile revoluției tehnico-știintifice contemporane, progresul so
cial este de neconceput fără aportul
substanțial al cercetării științifice.
Dacă ne referim la marile realizări
din ultimii ani din patria noastră —
zecile de platforme industriale, ma
rile hidrocentrale și îndeosebi cele
de la Porțile de Fier, Canalul Dunăre-Marea Neagră, metroul bucureștean etc... — toate acestea nu ar fi
fost posibile fără aprofundate studii
științifice. Am putea spune că fie
care dintre ele s-a născut de două
ori : o dată in mintea iscoditoare a
cercetătorului și pe planșeta proiec
tantului și a doua oară sub forma de
necontestat a unei realități obiecti
ve, mărturie a geniului tehnico-științific românesc.
în învățămîntul tehnic superior se
acordă astăzi o atenție tot mai mare
inițierii studenților, în primii ani de
studiu, in activitatea de cercetare în
cercurile științifice studențești și an
trenării lor. în ultimii ani de stu
diu, la rezolvarea. împreună cu ca
drele didactice, a problemelor importante ale economiei noastre na
ționale, Ei vor trebui nu numai să
„
cunoască foarte bine problemele teo
retice și practice ale domeniului pro
priu de activitate, nu numai să fie
capabili, după absolvire, să se orien
teze în ritmul accelerat de dezvolta
re a științei și tehnicii contempora
ne, fiind în permanență la curent cu
tot ce este nou pe plan mondial, ci
să poată contribui personal la spo
rirea patrimoniului științei și tehni
cii românești și universale.
Concepția revoluționară care stă Ia
baza politicii partidului și statului
nostru in domeniul învățămintului —
integrarea lui organică cu cercetarea
și producția — a început să dea roa
de. Astăzi, absolvenții învătămîntului tehnic superior se încadrează mult
mai repede depit in trecut în activi
tatea întreprinderilor, a șantierelor
sau a unităților agricole, Ei aduc, odată cu elanul tineresc, seriozitatea
unei pregătiri temeinice, cunoștințe
noi, tehnici modeme pe care sint
dornici să le aplice.
în cea mai mare parte a întreprin
derilor se acordă o atenție deosebită
tinerilor absolvjgnți : li se asigură
locuri de muncă potrivit pregătirii
lor, sint controlați și îndrumați con
tinuu, astfel incit, intr-un interval de
timp relativ redus, reușesc să se in-

care va avea loc în toamna lui 1982,
exprimindu-se convingerea că ea va
contribui la dezvoltarea liberă, echi
tabilă a relațiilor comerciale și eco
nomice internaționale, la promovarea
colaborării și ințelegerii intre na
țiuni.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
exprimat hotărirea României de a
acționa pentru reușita acestei reu
niuni.
A fost relevată importanta inten
sificării eforturilor in vederea așe
zării și desfășurării relațiilor comer
ciale pe baze noi, echitabile, elimi
nării tuturor barierelor artificiale din
calea schimburilor internaționale,
stabilirii unor dobinzi raționale, in
cadrul unor plafoane maxime pe
grupe de țări, cu niveluri mai favo
rabile pentru țările in curs de dez
voltare. realizării unui comerț fără
nici un fel de discriminări, intre sta
te egale in drepturi — principiu fun
damental al G.A.T.T. Șeful statului
român a subliniat necesitatea ca ță-

de balotat paie au fost reparate în
proporție de 84 la sută, in stațiunile
de mecanizare a agriculturii din 18
județe această lucrare apropiindu-se
de sfirșit. ’ Repararea acestor utilaje
este intîrziată mai ales în județele
Brăila (56 la sută). Teleorman (69 la
sută). Călărași și Timiș (79 la sută).
Repararea utilajelor ce vor fi folo
site in campania agricolă de vară tre
buie făcută cu cea mai mare răspun
dere și exigență pentru calitate. De
calitatea reparațiilor depind funcțio
narea cu înalt randament a acestor
utilaje, evitarea staționărilor păgu
bitoare in lanuri ce ar putea duce la
prelungirea recoltării. Calitatea repa
rațiilor presupune, totodată, buna
etanșeizare a combinelor pentru a se
preveni orice pierderi de boabe.
Aceasta incumbă o înaltă răspundere
in muncă din partea mecanicilor care
execută reparațiile, ca și din partea
comisiilor însărcinate cu recepționarea utilajelor.
în practică s-a dovedit că recol
tarea necorespunzătoace a cerealelor
paioase culcate de vint generează
mari pierderi de recoltă. Deocamdată,
grinele se mențin frumos, dar n-ar fi
excluse ploi și vinturi care să pro
voace căderea unor lanuri. Pentru a

• •

Permanența unei vocații
Unealta cea mai im
portantă din arsenalul
de unelte pe care le-a
folosit omul la lucra
rea pămintului — plu
gul — a dat în Tran
silvania numele pătu
rilor țărănești. Peste
Carpați, țăranii se
numesc plugari. Prin
tre primele indeletniciri
ale
omului
ivit pe lume a fost
cea de plugar, adică
de țăran. A zgirmânit
pămîntul cu degetele,
apoi cu o piatră, apoi
cu un băț, apoi cu un
plug, la început de
lemn, mai apoi de
fier. A înfipt din ce
in ce mai adine tăișul
in ogoare, cu fruntea
stropită de sudoare, cu
trupul istovit de oste
neală. descoperind tai
nele gliei, ale germi
nației. ale anotimpu
rilor, ale nopților și
zilelor, ale ploilor și
tuturor stihiilor, ci
tind mersul vremii
pe stele, statornicind
timpul prielnic de ie
șire la cîmp pe sem
ne transformate in
datini, in legi nescrise
dar verificate, trans
mise peste veacuri de
la o generație la alta.
Țăranul a devenit un
expert al meseriei lui
de plugar, citind in
cartea ogoarelor ca
intr-un ceaslov, in care
toate s-au orinduit
nu la întîmnlare. ex
periențe verificate, ve
rificate direct, corijînd ce era nevoie de
corijat, adoptind, îm
bunătățind. inventind.
A făcut o universita
te cu program neîn
trerupt. fără vacante,
predind urmașilor care
porneau Ia această
școlire de cind deschi
deau ochii in lumea
asta. Din leagănul
-unde-1 cucuia maica
lui pe copil, din um
bra carului sub care-1
așeza cind nărintii lu
crau ogorul, din cele
auzite, mai apoi vă
zute de cind se tira
de-a bușilea prin ogradă, copilul de plu
gar. de țăran, a luat
aminte Ia universul
ce-1 înconjura. A în
vățat nevoile dobitoa
celor. ale pămintului,
a descifrat vorbirea a
tot ceea ce-1 inconiura. A înțeles ce se întîmplă cind e lună pli
nă sau cind e mincată de vircolaci. Din
ce parte a boltii vine
ploaia, din ce parte se
înseninează chiar dacă
cerul e acoperit de
A învățat a

citi acea miraculoasă
plantă numită „rodul
pămintului", pe mă
ciulia căreia natura
însemnează ca pe un
răboj fiecare produs
al pămintului. A învă
țat să sape o fîntină,
să ridice o casă, să
sloboadă pinul peste
o roată ca să macine
griul, să înfigă spin
in urechea porcului
cind e bolnav, să taie
ata de sub limba pă
sărilor cind dă moli
mă peste ele. Toate
acestea și multe alte
le le-a inventat, de-a
lungul secolelor, nu
un inginer, nu un
doctor, nu un con
structor. Le-a inven
tat, de milenii, țăra
nul. Rudimentar dar

ÎNSEMNĂRI
de Ioana
POSTELNICU

funcțional, și au fost
preluate de tehnica
ce s-a dezvoltat de-a
lungul secolelor, construindu-se mașini și
sisteme cu randament
sporit, ușurind munca
plugarului, avind ca
puncte de pornire aceste invenții iscate
de. mintea și iscusința
lor.
Toate acestea îmi
trec prin minte ade
seori. de cind trăiesc
o mare parte din an
intr-un sat de lingă
București. Fiecare zi
reprezintă pentru mine
o... minune. Vecinii
mei din stingă, din
dreapta,
de
peste
drum sint deținătorii
.unei științe pe care
mi-ar trebui șapte
vieți să mi-o insușese. Sint țărani din
tată-n strămoși și ci
tesc jn cartea gliei
mai bine decit. citesc
eu in cartea profesiunii mele. Sint uluită
de cite cunoștințe au
in domeniul zootehniei (vaci..................
porci. găini), cunosc atitea in
agricultură, pomicul
tură. in meteorolo
gie... Ceea ce cuprin
de gospodăria unui
țăran e făcut de mina
lui. adică poate fi fă
cut de el. așa cum au
făcut părinții lui. dacă
unii n-ar fi descoperit
că e mai lesnicios să
cumperi cutare lucru
de la magazin, varul
să-1 iei gata stins și

păsările tăiate, cură
țate. bune să le arunci
in oală. Această men
talitate a cam adus o
comoditate în viața
unor țărani, rău înțe
leasă. Țăranul deține
o comoară de infor
mații, de exDeriență.
care nu trebuie valo
rificată doar în grădi
na lui sau pe lotul
personal, spațiu prea
redus pentru forța
și cunoștințele sale.
la
Multi
lucrează
C.A.P., dar mai multi,
în special a doua generație, in industrie.
ca navetiști sau statorniciți la oraș. E
drept, cei ce se intorc
seara acasă sau cei
care vin intr-o scurtă
vacantă
la
părinți
mai pun mina pe o
sapă, pe o coasă, che
mați de glasul nostal
gic al îndeletnicirilor
abandonate, 'și dau ajutor in gospodărie
sau in C.A.P. Dar e
prea puțin.
îmi spun Nicu Pîrvu
și soția lui, Pau
lina, vrednicii mei ve
cini. că in tinerețea
lor
n-aveau ceas.
Scurgerea vremii o
dădea un straniu cloncănit al cloștii și mai
apoi cîntecul cocoșu
lui : la răstimpuri
precis anunțate : „Aveam și noi întrecere,
cum ii zice acum, imi
spun. Care era om
harnic pleca la cimp
la întiiul cîntat de
cocoș. Cel ce mai intirzia o vreme in nat,
pleca pe Ia două-trei
noaoteai Noi pină atunci săpam un sfert
din ogor. Ei. fir-ar a
dracului, ziceau cei ce
veneau mai tirziu și
vedeau cit am lucrat,
în noaptea următoare,
ne-o luau ei înainte...
La seceră, la cosit. Ia
săpat... Acum, unii
Dleacă la ogor ca la
birou... La șapte, opt...
Hei ! Cit lucram noi
pină la ceasul ăsta !
Se muncea atunci, a
dracu’ de greu atunci
Se compară munca
din vremea noastră cu
ușurătatea de acum ?
Numai că. iată, cooiii
noștri aleg orașul. Nu
e bine... Unii trebuie
să mai rămină și în
sat. E o vorbă din bă
trâni valabilă și azi.
Țăranul e talpa tării,
Păi cum să nu fie,
dacă de la el vine
pîihea ?“.
(Continuare
în pag. a V-a)
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Amfora
| de la Unirea
ln ansamblul cercetărilor ar
heologice efectuate de-a lungul
anilor în județul Călărași, Unirea era singura localitate de pe
malul Borcei unde nu fuseseră
descoperite urme arheologice de
pe timpul geților. Era, ca să spunem așa, „pată albă" inexplicabi
lă in contextul descoperirii in
zonă (la Grădiștea, la Oltina și,
mai ales, la Jegălia) a mai multor
(așezări getice, lată insă că s-a
descoperit și la Unirea, intre
altele, o amforă de pe vremea
I geților, ceea ce atestă că și pe
aceste locuri el au fost... ca la
ei acasă.

I
I
I

I
I
I

decît
sportivitate
Pentru promovarea în prima
divizie la volei masculin, a avut
loc un meci de baraj intre echi
pele „Carpați" Rm. Vilcea și
„Motor" Baia Mare. După cum
s-a mal anunțat, partida s-a în
cheiat cu rezultatul de 3-2 pen
tru vilceni. După meci, unuia
dintre componența echipei „Car
pați" i s-a făcut rău și, real
mente, viața ii era in pericol.
Aflat în apropiere, Ludovic De
meter, medicul echipei din Baia
Mare, deși supărat de înfrânge
rea suferită de sportivii lui, a
intervenit prompt și salvator, cu
competență și dăruire profesio
nală. Și astfel, medicul învinși
lor a ciștigat, deopotrivă, stima
și prețuirea voleibaliștilor și su
porterilor.

Cursă neobișnuită

I

Am mai scris In ziarul nostru
ifespre diferitele experimente pe
care le fac specialiștii români
privind reducerea consumului de
transporturi.
combustibil in
Astăzi semnalăm aici întoarce
rea dintr-o cursă mai puțin obișnultă a unui autocamion
DAC-665 T. El a parcurs 20 000
km folosind drept carburant un
amestec format din 25 la sută
metanol și 75 la sută motorină.
Calculul arată că, prin folosirea
metanolului, autocamionul a rea
lizat, de-a lungul celor 20 000
km, o economie de circa 1000
litri motorină. Specialiștii Cen
trului de cercetări științifice și
inginerie tehnologică pentru au
tovehicule Brașov — autorii acestui experiment — apreciază
că, prin îmbunătățirile pe care
le vor aduce motorului cu care
sint echipată redpeativele.autb-,.
camioane, se poate ajunge la
creșterea proporției metanolului
in amestec pină la 30 și chiar
40 la sută.

1
I
I
I „Cascadorii"
I
I
i
I
I Buni de plată
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I laCorigentă
purtare
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Neavînd nici o ocupație, Mihai
Ierimia și Ioan Brașoveanu din
Bacău au ținut cu tot dinadin
sul să devină cascadori. Urcau
pe blocuri și, de acolo, escala
dau balcoanele. Intrau In locu
ințele oamenilor aflați la mun
că. Intrau pe geam și ieșeau pe
ușă. Firește, nu cu mîinile goa
le. Inșfăcau tot ce le ieșea in
cale. Cu deosebire, obiecte de
valoare, între care radiocasetofoane. Dar a ieșit cu... cintec și
amindoi fluieră acum a pagubă.

Locatarii unor blocuri dtn mu
nicipiul Tulcea au sesizat faptul
că sumele de bani pe care
urmau să le plătească întreprin
derii de gospodărie comunali și
locativă sint mult prea mari
față de valoarea serviciilor pe
care respectiva întreprindere le
prestase. Asociația de locatari
nr. 29 a fost obligată să plăteas
că un plus de 10 000 lei, repre
zentând contravaloarea unei can
tități de combustibil care nu
fusese, in realitate, nici livrat,
nici consumat. In urma insisten
țelor asociației respective, între
prinderea i-a restituit cei 10 000
de lei. Și cind toți locatarii se
bucurau că sesizarea fusese re
zolvată firesc, aceeași asociație a
fost încărcată, de aceeași între
prindere, la nota de plată pe
luna următoare cu... 20 000 lei.
Din nou sesizare, din nou între
bare : De ce ? Răspunsul între
prinderii :
— In scriptele noastre figurea
ză niște cantități mai mari de
combustibil și cineva trebuie
să-l plătească, nu ?
Da, dar cei care au ars gazul
și n-au întocmit scriptele corect.'

Avind mașină personală, a În
cercat o dată, de două ori, de
3, 4, 5 și 6 ori să obțină permisul de conducere auto, dar tot
de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ori M.V. din
Godeni-Argeș nu a promovat
examenul. Intr-o zi. l-a rugat
pe un șofer s-o ducă pină la
Pitești cu mașina sa. La intoarcere, M.V. s-a urcat la volan și
a fost surprinsă conducted fără
permis. După citeva zile, cel
care ii încredințase volanul,
aflat și el in culpă, a încercat
să-i ofere unui lucrător de mi
liție o „mică atenție", dar s-a
ales cu încă o infracțiune — în
cercare de dare de mită.
Și astfel, cei doi — după cum
ne informează procurorul P. Arsenescu din Cimpulung — au
fost trimiși să dea seamă in
fața legii.
Am uitat să facem precizarea
că M.V., care n-a promovat
examenul de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ori,
este corigentă și la purtare, fiind
de profesie... profesoară.
Rubrică realizatâ de

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii"
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Ne-am propus să urmărim, în citeva
comune din jțidețul Suceava, cum
se acționează pentru planificarea ju
dicioasă a muncii de partid, ca prin
cipală metodă de organizare și con
ducere a întregii activități politicoorganizatorice.
Din capul locului se cuvine relie
fat faptul că, în cadrul comitetelor
comunale de partid, al organizațiilor
de bază din unitățile care au con
stituit obiectul documentării noastre,
este tot mai pregnantă preocuparea
ca planurile de muncă să fie judi
cios întocmite. Există in acest sens
o bună experiență. Si există preo
cupări pentru a orienta activita
tea pornindu-se de la îmbinarea
sarcinilor curente cu cele de pers
pectivă : pentru a acționa corespun
zător hotăririlor conducerii partidu
lui. a legilor țării, indicațiilor și
orientărilor date de secretarul gene
ral al partidului, adaptate, desigur, la
specificul și condițiile concrete ale
locului de muncă. Semnificativ este
și faptul că acțiunile mai impor
tante, analizele planificate, ședințele
de birou și adunările generale sint
orientate spre aspectele de impor
tanță majoră.
Comuna Șcheia. Avem in față hotărirea adunării generale de dare de
seamă și alegeri și planul de muncă
pe trimestrul doi ai organizației de
bază din cooperativa agricolă de
producție. Hotărirea — rod al dezba
terilor. in spirit critic și autocritic,'
prin participarea unui mare număr
de comuniști — a devenit docu
mentul în lumina căruia vor fi orientate viitoarele acțiuni. Scopul
confruntării celor două documen
te? Să vedem in ce măsură s-a
asigurat trecerea de la sarcinile
prevăzute în hotărîre la acțiunile
concrete, eșalonate pe termene rigu
roase, cu răspunderi în funcție de
necesități și potențialul de forțe ce
pot fi antrenate la pregătirea și
desfășurarea lor.
Să urmărim fie și numai un obiec
tiv cuprins în hotărirea adoptată :
creșterea producției in sectorul zoo
tehnic. S-a pornit de la o realitate
viu dezbătută în adunarea de dare
de seamă și alegeri : producția de

lapte de oaie și lină a fost depă
șită, in schimb, planul la lapte
de vacă a fost realizat în pro
porție de numai 47 la sută. Ce se
prevede în planul de muncă trimes
trial ? Evident, măsuri concrete care
să determine o schimbare in bine
cit mai rapidă. Menționăm citeva
dintre ele : completarea efectivului
de animale ; asigurarea furajelor
necesare ; întregirea numărului de
îngrijitori și instruirea lor corespun
zătoare ;
alimentarea continuă cu
apă a fermei din satul Șcheia etc.
Termenele și responsabilitățile

Privim caietul de însemnări al to
varășului Gheorghe Babii, membru
al comitetului comunal de partid,
care răspunde de această organiza
ție :
— Urmărim atent fiecare acțiune
prevăzută nu doar pentru a avea o
„evidență" — ne spunea el — ci
pentru a putea analiza mai temeinic
această activitate în adunarea ge
nerală de partid din duna mai. Con
trolul înfăptuirii obiectivelor înscri
se in planul de muncă preintimpină
o eventuală autocritică din partea
celor ce au responsabilități directe,

IN ORGANIZAȚII COMUNALE OIN JUDEȚUL SUCEAVA
trecute în dreptul fiecărei măsuri
sint precise, clare.
Căutînd să vedem cum au fost
traduse in fapte de muncă cele pro
puse în planul de muncă pe trimes
trul II a.c., ne-am adresat comunis
tului Iacob Boruc. care are drept
sarcină să informeze periodic adu
narea generală de partid cu stadiul
îndeplinirii hotăririlor și a sarcinilor
încredințate fiecărui comunist.
— în funcție de sarcinile stabilite
putem spune că pină acum a fost
completat efectivul de animale cu 40
de capete, urmind ca pină la sfirșitul lunii iunie să mai aducem 20. Pre
vezi nd această creștere de efectiv, am
cultivat 90 de hectare de gulii și
sfeclă furajeră, la care facem prima
prașilă. Prin întreaga muncă da
partid desfășurată la nivelul comu
nei, prin discuții purtate cu oamenii
din satul Scheia am reușit să readu
cem la meseria lor tradițională mai
multi oameni care lucrau în Sucea
va, în frunte cu Dumitru Buhac. un
iscusit îngrijitor de animale. în pre
zent, se lucrează la desecarea cu
mijloace mecanice a celor 20 de hec
tare cuprinse in plan.

ne pune in situația de a lua măsuri
pe ioc, cu alte cuvinte, se asigură o
activitate continuă între adunări.
Rostul planurilor de muncă este
de a determina o organizare judi
cioasă a muncii, o repartizare rațio
nală a forțelor prin mobilizarea co
muniștilor la infăptuirea obiective
lor propuse.
— întocmirea planului de muncă
este doar începutul — ne spunea
Gheorghe Pădurescu, secretarul or
ganizației de partid nr. I din cadrul
cooperativei agricole de producție
din comuna Dumbrăveni. După ce
planul a fost definitivat, toți mem
brii biroului organizației de bază
trec îndată la organizarea acțiu
nilor. la mobilizarea oamenilor.
Am participat la adunarea gene
rală a acestei organizații, adunare în
care a fost aprobat planul de muncă
pe trimestrul doi și au fost repar
tizate forțele pentru îndeplinirea
obiectivelor prevăzute in plan. Au
fost constituite colective de comu
niști pentru sprijinirea principalelor
lucrări de primăvară : imbunătățiri
funciare, controlul calității insămințărilor, mobilizarea tuturor forțelor

Ia lucrările de întreținere a cul
turilor etc. De cultivarea fiecărei
„palme" de pămint in comună răs
punde un colectiv condus de Maria
Apetrei, membră a biroului. S-a
acordat atenția cuvenită și sarcini
lor specifice ce privesc viața inter
nă- de partid : pregătirea unor tineri
in vederea primirii lor in partid, con
tinuarea discuțiilor individuale, învățămintul politico-ideologic ș.a.
— La repartizarea sarcinilor con
crete fiecărui comunist sau la repar
tizarea lor pe colective șl grupuri
operative de acțiune — na spunea
Vasile Pascariu. secretarul comite
tului comunal de partid — s-a ținut
seama de experiența și aptitudinile
fiecăruia. Sarcinile mai grele au fost
repartizate spre rezolvare unor co
muniști cu mai multă experință ; pe
lingă ei am avut grijă să repartizăm
și tineri, pentru a-i forma în proce
sul muncii, al Îndeplinirii hotăririlor
de partid.
Dar viața nu stă în Ioc. apar noi
probleme, noi sarcini. Cum se pro
cedează in acest sens în comuna
Emil Bodnaraș aveam să aflăm de
la Gheorghe Podiuc, secretarul co
mitetului comunal de partid:
— în practica, muncii, membrii Co
mitetului comunal de partid folosesc
planul operativ (săptăminal), in ve
derea îndeplinirii sarcinilor curente,
în el se regăsesc, pe o perioadă
scurtă, obiectivele stabilite prin pia
nul de muncă trimestrial. Prin ur
mărirea modului cum ■ a fost dus la
îndeplinire planul operativ din săptămina precedentă sint scoase la
iveală și sint puse în valoare resur
se și posibilități suplimentare ne
cunoscute încă in perioada întocmirii
planurilor de muncă trimestriale.
Evident, un lucru bun. Ar fi fost
și mai bine insă dacă acest instru
ment de planificare a muncii l-am
fi întilnit și la nivelul birourilor or
ganizațiilor de bază la care ne-am
referit mai înainte, că șl la cele din
comuna sus-amfntită.

Virqii GHEORGHIȚA
Sava BEJ1NAR1U
corespondentul

„Scinteii*

AUTOAPROVIZIONAREA — în întrebări și răspunsuri... fuptice
Comuna Iara din județul Cluj, cu
peste 6 500 de locuitori, așezată la
poalele masivului Băișorii. veșnic
inzăpezit, se află în... pragul urbani
zării : are blocuri de locuințe pentru
cei care lucrează în exploatarea mi
nieră. în unitatea de explorări geo
logice, în cea forestieră sau la între
prinderea de transporturi ; in cen
trul comunal, cît și în satele apar
ținătoare au luat ființă magazine
pentru desfacerea produselor agroalimentare și industriale, unități
pjeșteșugăreștt Orașul. .. înaintează
in-viața satului,'transformind rapid
viața oamenilor. „Ceea ce — inter
vine primarul comunei, tovarășul
Alexandru Făgădaru — nu înseam
nă că activitatea noastră de produ
cători de bunuri agroalimentare tre
ce pe planul doi. Ba, dimpotrivă".
Ni se povestește că. la un moment
dat, unii locuitori, mai ales dintre
cei încadrați in unitățile industriale
apropiate, cam începuseră să crea
dă că legumele, carnea, laptele,
ouăle ar crește... în rafturile maga
zinelor. uitindu-și vechile tradiții de
cultivatori ai pămîntului și crescă
tori de animale. Intr-un cuvint. ce
reau să cumpere din magazine și
ceea ce ei inșiși puteau produce.
„Aplicarea cu simț gospodăresc și
perseverență a principiilor autoconducerii și autoaprovizionării — con
tinuă interlocutorul — a dovedit ne
temeinicia acelei grabe a unora de a
diminua latura de producători de
bunuri agroalimentare. în favoarea
celei de consumatori. Astăzi, comu
na noastră, cu elementele sale ur
bane in dezvoltare, nu numai că se
autoaprovizionează cu produse agro
alimentare, dar contribuie cu canti
tăți considerabile și Ia fondul cen
tralizat al statului". ...Pe panoul din centrul comuneix
citim că. in 1932. cetățenii de aici
vor livra la fondul centralizat de
stat : 400 bovine. 200 porci. 2 600 oi
și miei, aproape 6 000 păsări. 1685
hl lapte, importante cantități de
cartofi, miere și altele. Acestora li
se adaugă producțiile celor două
cooperative agricole — din Iara și
Cacova Ierii, care, lucru firesc, re
prezintă principalele surse de autoaprovizionare a localității și de con
tribuție la fondul județean de 'apro
vizionare.

Cu toate condițiile pedoclimatice
aspre, acestea au obținut anul trecut
recolte care le-au permis să depă
șească cu 24 la sută livrările la fon
dul de stat, ceea- ce a dus și la o
creștere considerabilă a veniturilor
cooperatorilor. „Pentru anul acesta
— ne spune tovarășul Alexandru
Lung, președintele C.A.P. Iara —
ne-am pregătit și mai bine. Am fer
tilizat mari suprafețe cu îngrășămin
te organice, griul a ieșit frumos, am

siderate. cu nu mult timp în urmă,
nefolosibile au devenit astăzi o sur
să pentru creșterea producției de
lapte și carne. „Pămint nefolosibil nu
există — continuă primarul ideea.
Există insă, mai precis a existai,
pămint nefolosit. Care, după cum a
demonstrat-o experiența noastră,
eonstituie, atunci cind se trece la va
lorificarea lui gospodărească, o ade
vărată bogăție".
Istoria punerii în valoare a aces

EXPERIENȚA DOVEDEȘTE CĂ
FIECARE SUPRAFAȚĂ DE TEREN
POATE FI MAI BINE FOLOSITĂ
O

convingătoare

demonstrație

clujeană
încheiat insămințatul porumbului in
condiții tehnice superioare, cu soiuri
mai productive și mai precoce. Avem
și pămint pe care nu se poate lucra
cu mașinile agricole. 60 de hectare
în pantă. Acesta a fost repartizat
unor gospodari harnici. în acord glo
bal. spre cultivare cu cartofi și fu
raje".
Și sectorul zootehnic beneficiază
de condiții mai bune. Aici problema
numărul unu este aceea a furajelor.
Pentru soluționarea ei au fost ex
tinse suprafețele cultivate cu trifoi,
sfeclă furajeră și lolium ; pe întin
sele pășuni ale C.A.P. s-au executat
lucrări de regenerare, fertilizare și
suprainsămințare, iar pășunile mon
tane au fost amenajate pentru pășunatul in timpul verii. Spre a se
asigura in totalitate furajele nece
sare pe timp de iarnă, și fînurile
din domeniile forestiere vor fi re
coltate și conservate. Terenuri con

în

comuna

Iara
tei „adevărate bogății" în sectorul
necooperativizat din satele montane
e simplă : o comisie comunală de
producători agricoli, activizată de
consiliul popular, a identificat mari'
suprafețe pe care se puteau cultiva
furaje și anumite soiuri de cereale,
dar care stăteau de ani în șir necul
tivate. cu falsa firmă de „nefolosi
bile". După identificarea acestora,
proprietarii lor au primit semințe
de plante furajere, griu de primăva
ră. lap pentru arat, acolo unde tere
nul o permite, a fost alcătuită o for
mație specială de mecanizatori. Este
drept, pentru valorificarea acestei
bogății — pămîntul — mai sînt încă
multe de făcut. De exemplu, depu
tata Ileana Zaprea. din satul Ocolișel, cerea cooperativei comunale să
procure sătenilor pluguri cu cormane
late și schimbătoare, ca și caiele
pentru potcovitul cailor. Cerere in-

dreptățită. pe care mica industrie
este datoare s-o onoreze fără întîrziere.
Dar nici urbanizarea nu pătrunde
în comună ...cu miinile goale, și ea
își aduce contribuția la autoaprovizionare. Astfel, terenul bătătorit de
lingă exploatarea minieră, atribuit
cantinei acesteia, s-a transformat in
două hectare de grădină, legumele
fiind folosite la pregătirea meniuri
lor pentru oamenii din/ subteran.
Aceeași cantină are în .gospodăria
anexă 65 de porci. Internatul șaolii
din centrul comunal a preluat un
hectar tot din pămintul asa-zis „ne
folosibil" și l-a transformat, la fel,
în grădină de zarzavat ; o altă su
prafață a fost atribuită spitalului.
S-au descoperit suprafețe care au
fost atribuite minerilor și care sint
acum brazde de legume. Pentru a-i
încuraja pe gospodarii comunei să
cultive orice parcelă liberă» consi
liul popular s-a îngrijit de procura
rea semințelor, a uneltelor agricole,
prin intermediul cooperativei de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor.
Dealtfel, chiar magazinele coope
rației de pe raza comunei și-au
transformat structura : ele nu mai
sint simple centre unde se vinde
marfă contra bani, ci adevărate
„puncte de intilnire dintre sat și
oraș", primind spre cumpărare pro
duse agroalimentare in schimbul
mărfurilor industriale. Cooperativa
are și o brutărie care fabrică piine
pentru mineri și pentru populația
comunei, din griul produs aici sau
obținut din alte părți. în schimbul
unor produse agroalimentare ce de
pășesc necesitățile consumului local.
— Nu putem considera că am
epuizat posibilitățile reale ale comu
nei privind autoaprovizionarea, ne-a
spus in incheiere primarul. Pe agen
da. de lucru a primăriei rămin, in
continuare, punctele : folosirea de
plină a pășunilor, pajiștilor și tine
telor din poieni ; generalizarea creș
terii animalelor, incit să nu mai
existe gospodărie fără vite in curte.
Așa că. după cum vedeți, este încă
suficient cimp de acțiune.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"

LEGILE ȚĂRII - TEMEINIC CUNOSCUTE, FERM
Cele citeva cazuri pe
care mi le-a istorisit tova
rășul Ștefan Catrina. procurorul-șef al procuraturii
din Cimpulung, județul
Argeș, vorbesc despre oa
meni care, dintr-un motiv
sau altul in boxa acuza
ților sau la bara martori
lor și a „părților vătă
mate". ajung in fata in
stanțelor de judecată. în
toate cazurile — cum spu
nea el — este vorba des
pre conflicte individuale
sau despre acte . antiso
ciale, in care mai totdeauna
există un „pîrit" șl o „parte
vătămată". aceasta din
urmă venind aici pentru
ca legile țării s-o apere,
s-o apere pe ea și să
apere.
totodată, starea
•morală a societății împo
triva unor manifestări ce-i
atacă integritatea. Vorbim
adesea despre aceste fapte
și manifestări invitind ci
titorii la meditație pe
marginea lor. Procurorul
Ștefan Catrina ne propiine
astăzi să ne întoarcem
privirile și asupra
unor
atitudini și mentalități ce
aparțin celor care cer și
se cuvine a fi apărați.
„Partea
vătămată" :
N.S. , contabil dintr-un
sat de pe lingă Corabia.
Se afla In munți, la o ca
bană („Dealul Sasului"),
la o instruire (strașnice
instruiri mai fac unii !).
într-o noapte 1 s-au furat

din mașina
proprietate
personală. prin efracție,
haine și alte Obiecte de
oarecare valoare. Hoții
sint prinși imediat de că
tre un milițian de toată
isprava. Totuși, ancheta
rea cazului merge mai
anevoie. Așa incit, la un
moment dat. păgubașul se
impacientează. Și reclamă
că se intirzie trimiterea in
judecată a hoților. Reclamatie nu tocmai înteme
iată. Se grăbește, totul și
iată: ziua înfățișării în in
stanță.
Se citește rechizitoriul,
sint audiați martorii și
este ascultat N. S. —
„partea vătămată". El vine
la bară și zice răspicat :
— Nu mi s-a furat ni
mic !
Lesne de imaginat că de
clarația a stirnit stupoare.
I s-au amintit faptele în
desfășurarea lor : reclamația. cercetarea. prin
derea infractorilor, decla
rațiile sale anterioare...
— A. da. a fost ceva dar
obiectele le-am găsit a
doua zi intr-un coș de gu
noi...
Procurorul-șef Ștefan Ca
trina surîde acum...
— Puneți-vă în situația
mea de atunci și veți ve
dea de cît calm am avut
nevoie. Mi-am dat seama
imediat cam despre ce ar
putea să fie vorba și am
cerut amînarea cu citeva

ore a ședinței. Aveam
dreptul s-o fac. După care
l-am invitat la mine in
birou pe N.S. și am dis
cutat. ca să zic așa. ca de
la om la om... Și-am aflat. Cu o săptămină îna
intea procesului, infrac
torii. aflați in
libertate,
se duseseră acasă la omul

din societatea noastră în
legătură cu o astfel de si
tuație. Anume, că un fapt
ca cel petrecut la cabană
nu trebuie, sub nici o
formă, să râmină nepedep
sit. Nepedepsit, el încura
jează pe răufăcători, pe
cei in cauză, ca și pe alții.
Că sintem datori să apă-

— Și dacă... ?
— Nu mai există nici
un dacă, vă asigur. Avem,
in privința asta, o expe
riență îndelungată. Chiar
dacă amenințările cu pri
cina erau „sincere", dar in
marea majoritate a cazu
rilor ele nu sint decit o
manevră ieftină, tot n-ar

Construcții noi de locuințe la Moinești Foto : C. Bursuc

Pentru
îmbunătățirea
activității
întreprinderii
„In unele sectoare
ale întreprinderii mi
niere Cimpulung
(I.M.C.). județul Ar
geș. se sesiza intr-o
scrisoare, s-au consta
tat nereguli și abateri
de la normele legale
și de disciplină a
muncii". între altele,
se relata că inginerulșef al sectorului mecano-energetic, C. Du
bi nțov, a luat unele
materiale din între
prindere pentru con
strucția casei proprie
tate personală, folo
sind mașinile unității
oentru transportul acestora. El a fost spri
jinit de inginerul-șef
al sectorului „Supra
față" „Schitu Golești",
Petre Chirvasiu. S-au
comis și alte abuzuri
și ilegalități despre
care au fost informați,
la vremea respectivă,
atit directorul I.M.C.,
cit și secretarul comi
tetului de partid din
întreprindere, dar nu
s-a intervenit cu mă
suri ferme, operative,
pentru prevenirea și
înlăturarea lor".
Redacția a îndrumat
această sesizare, pen
tru soluționare. Co
mitetului
județean
ArgvȘ a! P.C.R. Din
referatul întocmit de
Comitetul
orășenesc
de partid Cimpulung,
aprobat de comitetul
județean. reiese că
verificările au fost
efectuate de un colec
tiv complex, format
din activiști de partid
și de stat de la nivel
județean și din partea
Ministerului Minelor.
Cu prilejul analizei
s-a ținut seama de
faptul că în legătură
cu problemele respec
tive au existat mai
multe sesizări. Ca ur
mare a concluziilor
rezultate și a gravită
ții faptelor constatate,
birotil comitetului ju
dețean de partid a
hotărit
sancționarea
cu „vot de blam cu
avertisment" a inginerului-șef
energetic,
C. Dubințov. înlocui
rea sa din funcție si
trecerea în activita
tea direct producti
vă ; sancționarea dis
ciplinară cu diminua
rea retribuției și pe
linie de partid cu „vot
de blam" a directoru
lui întreprinderii, Florea Stoienescu ; sanc
ționarea pe linie de
partid cu „mustrare"
secretarului comite

lui : 5 lei). Femeia a țipat,
cițiva trecători si locatari
din vecinătate au sărit și
l-au prins pe răufăcător.
Anchetă, apoi proces. La
proces, exact ca în cazul
precedent, după ce mar
torii au povestit în amă
nunt tot ce-au văzut și
ce-a fost, femeia susține.

ancheta socială
răm, pe orice cale, acura
tețea morală a vieții noas
tre. a societății. Și că pen
tru ăsta se cere fermitate,
putere de a rezista pre
siunilor și. desigur, une
ori, curaj. în . cazul lui,
despre nevoia de curai
era vorba. Amenințările,
reale desigur, intrînd și
ele sub incidența legii,
trebuiau aduse la cunoș
tința păzitorilor legii. Din
prima clipă. Ca să se poată
administra, pentru dove
direa lor, probele nece
sare. L-ăm asigurat că se
află sub ocrotirea noastră
și l-am convins. La relua
rea ședinței. N.S. a spus
tot adevărul.

fi primejdioase. Pedeap
sa, ideea că adevărul
iese învingător, il descu
rajează pe infractor. Iar
prin amenințările profe
rate el știe că se află —
și chiar se află — în aten
ția păzitorilor legii.
încă un asemenea caz :
într-o seară. venirid din
schimbul doi de la fabrică,
muncitoarea Eleonora Ște
fan este atacată de Ninu
Spătăruș. un ins fără ocu
pație, deși calificat sudor,
certat însă mai demult cu
bunele rinduieli ale so
cietății.
Tilhări^,
I-a
smuls femeii poșeta și. din
deget, un inel (valoarea

Terenurile
dintre blecuri
- gospodărite
mai judicios
Răspunzînd
unei
scrisori adresate re
dacției de loan Budai
din cartierul „Dealul
florilor" din munici
piul
Dej,
județul
Cluj, în care se fă
ceau unele propuneri
referitoare la mai
buna folosire a tere
nurilor dintre blocuri
in scopul cultivării
lor cu legume si zar
zavaturi, comitetul execuliv al consiliului
popular municipal ne-a
adus la cunoștință cele
ce urmează.
In cartierul respec
ta, ca si. ip.. ..celes
te zone ale munici
piului. terepurlle dlhțre blocuri sînt folo
site pentru amenajări
de spatii verzi, peluze
de flori, căi de acces,
spatii de joacă pen
tru copii etc. în ca
drul acțiunilor desfă
șurate pentru utiliza
rea intensivă a tu

turor terenurilor bune
de cultivat, organele
de specialitate ale
consiliului popular au
intensificat si reparti
zat suprafețele dintre
blocuri ce pot fi plan
tate cu legume și
zarzavaturi. S-a făcut
totul cu grijă, respectindu-se detaliul de
sistematizare al zoneler respective. Unii
cetățeni.
nesccctind
insă măsurile stabili
te. au ocupat terenuri
tară aprobare. pe .■
care le-au imprejmip^
cu tot felul de gar^-.
duri executate din di
verse materiale (sus
trase de pe șantiere
le de construcții), au
tăiat pomi fructiferi,
copaci
ornamentali
etc. Pentru înlătura
rea și prevenirea unor astfel de aspecte
nedorite. conducerea
consiliului
popular
municipal a dispus
desființarea completă
a împrejmuirilor exe
cutate necorespunză
tor. urmărind apoi
ca terenurile să fie utilizate potrivit desti
nației stabilite. Deci,
nu esțe cituși de pu
țin vorba că s-ar
restrînge sau s-ar re
nunța la cultivarea de
legume si zarzavaturi
pe unele terenuri
dintre blocuri. Dim
potrivă — se urmă
rește tocmai ca aces
te, acțiuni să se des-f
fășoare — și așa se f
desfășoară in prezent
— in mod organizat,
pe suprafețele stabili- I
te si repartizate de că
tre consiliul popular
tuturor
cetățenilor
care locuiesc în zo
nele respective si dor.esc să cultive legume
și zarzavaturi.

Spicuiri din răspunsuri
• Uniunea județeană a cooperativelor agri
cole de producție Suceava : Intr-adevăr, pe o
suprafață de circa 30 ha. din șesul riu'ui Su
ceava, aparținind C.A.P. Dolhasca, există exces
de umiditate. Amenajările de canale executate
Dină acum pentru înlăturarea acestui fenomen
n-au dat rezultate bune. Terenul respectiv a
fost cuprins în planul de desecări pe bază de
tuburi ceramice îngropate ce se vor executa in
următorii doi ani in zona riurilor Suceava si
Șiret. deJa Udești pină la Dolhasca.
® Grupul întreprinderilor pentru producerea
mașinilor agricole (G.I.P.M.A.) : în legătură cu
propunerea făcută de Vasile I. Bahrin din ca- ,
drul C.A.P. Coțușca. județul Botoșani, precizări,
că unitățile de producție din fiecare județ ale
Ministerului Agriculturii si Industriei Alimen
tare asigură in mod curent fabricarea unor
echipamente de recuperat pleavă, ce se adap
tează la combinele C-12. Pentru executarea
unor asemenea adaptări, unitățile agricole se
pot adresa întreprinderilor respective ale
M.A.I.A.
• Uniunea județeană a cooperativelor mește
șugărești Dolj : Duwă efectuarea probelor teh
nologice si a recepției, noua spălătorie chimică
din Calafat a fost pusă în funcțiune. Unitatea
asigură condiții bune pentru servirea populației
din oraș si din localitățile învecinate.

Gheorghe PIRVAN

APLICATE

Ripostă hotărită oricărui fapt antisocial!
nostru și au încercat mai
intîi să-i cumpere retrac
tarea declarațiilor inițiale.
El a refuzat. Atunci au
trecut la amenințări di
recte : „Dacă o să fim
condamnați, cind
ieșim
din închisoare te termi
năm". Și chiar cu citeva
minute înainte de proces
și-au repetat, in termeni
și mai categorici, amenin
țarea, spunindu-i că-1 vor
„aranja" chiar după pro
ces dacă... In termeni ju
ridici asta se cheamă in
stigare la mărturie min
cinoasă și se pedepsește
aspru. I-am spus atunci
omului nostru ceea ce
trebuie să știe orice om

tului de partid din
întreprindere.
Ion
Ghizdavăț. De aseme
nea, plenara comite
tului de partid al
I.M.C. a sancționat cu
„vot de blam" pe șe
ful sectorului „Supra
față", P. Chirvasiu.
stabilind și schimbarea
acestuia din funcție.
Au fost, totodată, adoptate și alte măsuri
pentru Îmbunătățirea
activității de ansam
blu a întreprinderii,
pentru prevenirea aba terilor.

împotriva tuturor eviden
telor, că nici vorbă să se fi
întimplat așa ceva... Din
nou se suspendă ședința,
din nou o discuție des
chisă cu procurorul-șef.
Și. din nou. la mijloc fu
seseră amenințările... S-a
adăugat astfel, la dreapta
sentință pentru tîlhărie. și
aceea, la fel de dreaptă,
pentru instigare la mărtu
rie mincinoasă. De adău
gat aici mai întii nedume
rirea și apoi indignarea
martorilor — oameni se
rioși — care, in numele
ideii de cinste, de adevăr,
de salubritate socială, au
alergat și l-au prins pe
răufăcător, apoi au accep

tat să fie puși pe drumuri
pentru a da declarații si
pentru a se înfățișa la
proces — și nu-i puțin lu
cru să faci toate astea
fără un interes direct. Ei
au înțeles insă că interesul
lor. nefiind direct. era
totuși in directă legătură
cu viata lor. cu mediul in
care trăiesc și pe care și-l
doresc, cum ni-1 dorim cu
toții, curat. In fața ges
tului „părții vătămate" (și
fusese vătămată, intr-a
devăr. ei văzuseră totul,
unul dintre ei îi adusese
femeii un pahar cu apă ca
s-o liniștească, altul ii
pansase degetul rănit),
deci în fata declarației
femeii cum că nu s-a intimplat nimic s-au simțit
jigniți. Și chiar au fost.
Cind au aflat adevărul
s-au luminat și i-au spus :
— Dar înțelege, femeie,
că așa cum te-am apărat
atunci o să te mal apărăm
încă o dată sau incă de o
sută de ori, dacă o să fie
nevoie. Nu numai noi. toți
oamenii între care tră
iești. Nu te mai lăsa inti
midată de flecăreala unui
netrebnic ! N-ai văzut ?
La primul strigăt a și
rupt-o la fugă... Iar acum,
n-ai grijă, o să stea 6ă
mediteze ani in șir. Și
poate se întoarce și el in
rindul lumii.
Un al treilea caz istorisit
de procuror vine să ne

indice atitudinea firească
in astfel de situații. Doi
tineri muncitori. jefuiți
intr-o seară de un ins cu
vechi îndeletniciri de acest
fel, au primit, pină la
proces, nenumărate vizite
și mesaje din partea rău
făcătorului. Ca să le cum
pere tăcerea, el le oferea
sume in creștere continuă.
Pină cind. plecați la ar
mată intre timp, au pri
mit „oferta" unei sume
frumușele. Băieții, depar
te de a se lăsa convinși,
iși sporeau înverșunarea
împotriva insului care. în
cele din urmă, a trecut și
el la amenințări. La pro
ces tinerii au relatat totul,
cu sfînta indignare a ce
lui ultragiat in cinstea și
în conștiința sa civică, in
credința sa față de adevăr.
De ce. la urma urmei,
am istorisit aici toate
'acestea ? Doar așa. ca fapt
de viață ? Am făcut-o. in
primul rind. ca un îndemn,
la fermitatea opiniei atunci cind ea este menită
să condamne și să spulbere
din viața noastră de toate
zilele orice act antisocial.
Singura amenințare reală
ar putea veni doar de la
actul abdicării de la aceas
tă fermitate de opinie si
de acțiune împotriva a
ceea ce poate să întunece
seninul vieții noastre.

Mihai CARANFIL
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£ vremea prașițuluH
0 recoltă bună obligă ca întreținerea culturilor
să se facă Ia timp și de bună calitate
MEHEDINȚI
în timp lucrează mecanizatorii, cooperatorii și,
alături de ei, alți locuitori ai comunelor
Cu fiecare zi, în unitățile agri
cole din Mehedinți se intensifică
ritmul lucrărilor de întreținere a
culturilor. Pretutindeni, accentul
se pune acum pe organizarea te
meinică a muncii, pe creșterea ran
damentului mașinilor și a muncii
oamenilor, astfel ca intr-un timp
cit mai scurt culturile să fie eli
berate de buruieni.
Timp de o zi ne-am aflat în unitățile din consiliul agroindustrial
Strehaia. în cele trei ferme ale
C.A.P. Butoiești, peste 350 de co
operatori împînziseră cîmpul încă
de la ivirea zorilor. Și se muncea
cu spor, mai ales că în timpul
nopții plouase cîteva ore. Pe sola
unde se prășea mecanic, întrece
rea declanșată cu cîteva zile in
urmă intre mecanizatori avea ca
obiectiv : 20 hectare prășite zilnic.
„După cum vedeți — ne spune
Constantin Răduț,
președintele
C.A.P. — la noi tot satul se află
in cîmp : cooperatori, mecanizatori,
personalul muncitor din unități
si instituții. Lucrările de întreți
nere la toate culturile le efectuăm
în acord global. în felul acesta,
sporește grija pentru calitate, dar
și pentru executarea cit mai re
pede a primei prașile. Cu forțele
pe care le avem, în cel mult 8 zile
încheiem această lucrare la toate
culturile".
Ajunși în comuna Stîngăceaua
consemnăm același aspect: ordine
și disciplină la executarea lu
crărilor de întreținere. Pe cele

10 hectare cu cartofi, nici urmă
de buruieni. Prașila s-a efectuat
cu trei zile în urmă pe în
treaga suprafață. Sola cu cele
20 hectare sfeclă furajeră arată
la fel. Forțele mecanice și ma
nuale sint concentrate acum pe
solele unde porumbul s-a însămînțat mai devreme și se poate lucra
intens la prășit.
La Breznița de Motru, Grozești,
Strehaia, Greci și Voloiac, în toate
unitățile pe ale căror terenuri am
ajuns în cursul raidului, ritmul
muncii creștea cu fiecare oră. „In
zona noastră — precizează Ion Borișteanu, inginerul-șef al consiliu
lui agroindustrial — cea mai mare
pondere o are cultura porumbului,
care ocupă 4 746 hectare. Pentru ca
prima prașilă s-o încheiem în cel
mult 8 zile pe întreaga suprafață,
acționăm atit cu forțele mecanice,
cit și cu cele manuale. Zilnic pră
șim, în medie, pină la 500 hectare.
La consiliul agroindustrial, pes
te 3 100 de cooperatori și locuitori
ai satelor au luat sapa în mină și
se află permanent in cîmp".
In spiritul sarcinilor și exigențe
lor subliniate la recenta consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R., meca
nizatorii, cooperatorii, specialiștii,
alți locuitori ai satelor din consiliul
agroindustrial Strehaia au trecut cu
toată răspunderea la fapte. Fiecare
zi înseamnă pentru ei culturi bine
întreținute, viguroase, care anun
ță un rod bogat. (Virgiliu Tătaru,
corespondentul „Scînteii").

VASLUI
Exemplul fruntașilor să-i stimuleze
pe cei rămași in urmă!
Pe ogoarele județului, numeroa
se forțe umane și mecanice sint
concentrate la întreținerea cultu
rilor. Dintr-un motiv bine în
temeiat, prașilele trebuie făcute re
pede și bine. Căldura excesivă a
făcut ca solul să piardă din umi
ditate. „Noi știm că o prașilă face
cit o ploaie bună — ne spune Grigore Ghiban, președintele consi
liului agroindustrial Dimitrie Cantemir. De aceea, lucrăm întreaga
zi-lumină la prășitul florii-soarelui. Am executat pină acum prima
prașilă mecanică pe 420 hectare
din cele peste 1 300, iar cea meca
nică pe 60 hectare. Trebuie să ne
grăbim pentru că, în curind, va în
cepe și prășitul porumbului. Sîntem consiliul agroindustrial care a
încheiat primul din județ însămînțările și vrem să fim primii și la
întreținerea culturilor".
în altă parte a județului, la
C.A.P. Miclești, peste 300 de coo
peratori prășeau sfecla de zahăr.
După cum ne-a spus Vasile Lungu, președintele unității, au și fost
prășite 31 hectare din cele 80 insămințate cu această cultură. Pen
tru a se realiza 90 000 plante recoltabile la hectar, se completează pe

Deviza „Țării, cît mai mult căr
bune". sub genericul căreia ziarul
nostru publică frecvent aspecte ale
întrecerii minerilor, menite să spo
rească necontenit producția de „piine“ destinată industriilor cocsocnimice și energeticii, a fost de curind
întregită,' înnobilată — am putea
spune — cu o inițiativă de o deo
sebită eficientă economică și de lar
gă aplicabilitate în domeniul extrac
ției de cărbune. Autorii ei sint experimentații mineri din Uricani,
constanți in obținerea unor rezulta
te pozitive, in efortul de permanen
tă autoperfecționare și autodepășire. efort care ii situează. în perioada
ce a trecut din acest an. pe primul
loc în întrecerea dintre colectivele
întreprinderilor miniere din Valea
Jiului.
Intensa activitate organizatorică și
politico-educativă desfășurată. in
primele luni ale acestui al doilea an
al cincinalului actual, de către or
ganizațiile de partid și, sub îndru
marea acestora, de cele sindicale și
ale U.T.C.. a determinat aici o re
evaluare. pe cît de exigentă, pe atit
de necesară, a resurselor și posibili
tăților fiecărui colectiv de muncă, o
cunoaștere profundă a cerințelor
economiei naționale și a determinat
o mai clară înțelegere a ceea ce în
seamnă aplicarea la condițiile con
crete. specifice fiecărui loc de
muncă, a mobilizatorului îndemn al
tovarășului Nicolae Ceaușescu. rostit
in cadrul cuvîntării ținute la Plena
ra C.C. al P.C.R. din 31 martie a.c.
„Trebuie să luăm măsuri hotărite in
vederea reducerii consumurilor ma
teriale, a consumurilor energetice,
tinind seama că pe unitatea de pro
dus avem incă consumuri mult mai
mari comparativ cu cele ce se reali

loc golurile. Aici se impune mobi
lizarea tuturor forțelor la prășit,
în timp ce la Chircești și Popești
cooperatorii impinziseră cîmpul, in
satul reședință de comună — Mi
clești — destui oameni pierdeau
timpul stind la taifas pe străzi.
Pină miercuri seara, în județul
Vaslui prima prașilă mecanică la
floarea-soarelui a fost executată pe
6 875 hectare, reprezentînd 50 la
sută din suprafața cultivată, iar cea
manuală pe 4 006 hectare — 29 la
sută. Lucrările sint avansate în unitățile din consiliile agroindustri
ale Murgeni, Fălciu, Vaslui, Huși,
Crasna. Prășitul trebuie intensifi
cat îndeosebi în unitățile din con
siliile agroindustriale Banca și Zorleni. Sfecla de zahăr a fost prășită
manual pe 2 915 hectare, ceea ce
înseamnă 69 la sută din suprafață,
iar mecanic — pe 700 hectare. Uni
tățile din consiliul agroindustrial
Fălciu au încheiat ambele lucrări,
iar in cele din consiliile Huși,
Bîriad prașilele sint înaintate. Fi
rește că ritmul de lucru se impu
ne a fi intensificat deoarece crește
porumbul și trebuie să se lucreze
la prășit pe un front larg. (Petru
Necula, corespondentul „Scînteii").

zează pe plan mondial la produse
similare" — arăta secretarul general
al partidului.
Din această indicație limpede, din
acest apel vibrant adresat conștiin
ței tuturor producătorilor de bunuri
materiale, minerii din Uricani au în
țeles că cerința de a asigura țării
cit mai mult cărbune se cere înso
țită de străduința de a diminua cit
mai mult costurile de producție, reducind consumul de materiale. în
deosebi consumul de energie elec
trică.
Printr-o fericită coincidență. în
ziua cind pe unul din vagoneții cu
cărbune scos din subteran cineva
scrisese cu cretă 17 000. cifră care
reprezenta tonele de cărbune cocsificabil extrase peste prevederi in
primele patru luni din acest an, in
ziua aceea a fost organizată la
I.M. Uricani și o largă dezbatere
care și-a propus să identifice căi și
mijloace concrete de reducere a con
sumului de energie electrică in ex
tracția cărbunelui. Au participat mi
neri, șefi de schimb și de brigadă,
lăcătuși și electricieni, maiștri și
tehnicieni energetici, șefi de sectoa
re. cadre tehnice de conducere și ac
tiviști ai sindicatelor. Și atunci, la
acea dezbatere, in cadrul căreia au
luat cuvîntul șefii de brigadă Peter
Gheorghe și Aurel Sosoi. minerii
șefi de schimb Aurel Cusai. Mihai
Ciontoș și loan Geampalia, șefii sec
toarelor II și III. inginerii Iacob
Stoica și loan Dănilă, maistrul mi
ner Vasile Giurgiu, șeful biroului
energetic ing. Petru Hanciu. Nicolae
Tuvene. șeful unei formații de
muncă din sectorul VI. loan Geană,
secretar adjunct al comitetului de
partid din întreprindere, cu toții au
căutat și găsit argumente care să

PAGINA 3

Creșterea producției de cereale — in acest an trebuie să se obțină
25 milioane tone — constituie un obiectiv prioritar al înfăptuirii noii re
voluții agrare. Pe lingă cultivarea integrală a suprafețelor destinate prin
plan, una din căile de realizare a acestui obiectiv este obținerea celei de-a
doua recolte de porumb boabe. Nevoile economiei naționale impun reali
zarea unei recolte cit mai mari de porumb boabe in cultură dublă. Iată
de ce este de mare importanță ca incă de acum să se stabilească măsuri
eficiente pentru ca porumbul din cea de-a doua cultură să ajungă la
maturitate. Si, in acest sens, experiența județului Olt dovedește că metoda
cea mai sigură de realizare a celei de-a doua recolte de boabe o reprezintă
cultura de porumb prin plantarea de răsad. Este vorba ca in locul semă
natului propriu-zis să se planteze răsad de porumb. Prin această metodă,
perioada de vegetație se scurtează cu 25—30 de zile, ceea ce înseamnă, de
fapt, posibilitatea ajungerii la coacerea deplină a porumbului obținut pe
această cale.

Cîteva elemente
ale tehnologiei culturii
La stațiunea de cercetări agricole
Caracal s-au făcut mai multi ani la
rind experimentări pentru stabilirea
tehnologiei specifice culturii porum
bului, realizată prin plantarea de ră
sad. Tovarășul dr. ing. Constantin
Olaru, directorul stațiunii, ne-a pre
zentat elementele de bază ale aces
tei tehnologii :
AMPLASAREA CULTURII. Plan
tarea se execută numai in terenuri
cu posibilități de irigare. Porum
bul plantat se amplasează după
culturile ce se recoltează între 15
iunie și 5 iulie. Plantele care oferă
această posibilitate sint mazărea,
rapița, cartofii timpurii, orzul, griul
din soiuri timpurii.
LUCRĂRILE SOLULUI. Pentru a
putea executa o plantare corectă
este necesar ca pregătirea terenu
lui să se facă prin arătură, nu prin
discuire. Arătura se execută la adîncimea de 20—22 cm, uniformă,
fără spinări sau greșuri. Pentru o
pregătire foarte bună, ultima lu
crare este necesar să fie executată
cu combinatorul.
PLANTATUL. Epoca de plantare
optimă este cuprinsă intre 15 iunie
și 7 iulie. Se execută cu răsad din
hibrizii, din grupele 200 și 300. Faza
de plantare este cînd porumbul are
5—6 frunze. Pentru o unitate agri
colă timpul de plantare nu trebuie
să depășească 6—8 zile. Pentru a
avea răsad corespunzător, semăna
tul pentru producerea lui trebuie
făcut cu circa 25 de zile inainte de
plantare, eșalonat in funcție de pe
rioada stabilită pentru plantarea
întregii suprafețe.
IRIGAREA CULTURII. Concomi
tent cu plantarea se începe irigarea
culturii pentru ca plantele să aibă
posibilitatea de a se prinde și a-și
reface rapid sistemul radicular.
Este indicat ca de la plantare și
pină la irigat să nu treacă mai mult
de 4—5 ore, in funcție de umidita
tea solului. Cu cit irigarea se face
mai repede, cu atit prinderea este
mai sigură. Cantitatea de apă ce se
dă la prima udare este de 300 mc

la hectar. A doua udare trebuie fă
cută la 7 zile după prima, cu 500
metri cubi apă la hectar, apoi ori
de cîte ori este nevoie. Faza pină

Scoaterea răsadului se face prin
dislocare mecanică cu cultivatorul
la care cuțitele de tăiere, bine as
cuțite. se aranjează la adîncimea
de 12—15 cm. După dislocare, răsa
dul se adună prin smulgere de că
tre lucrător, se așază în lădițe și
se transportă la locurile de plan
tare.
Acestea sint principalele elemen
te de tehnologie. Dar, ne-a precizat
tovarășul Constantin Olaru, AM
PLASAREA CULTURII NUMAI PE
TERENURI CU POSIBILITĂȚI DE
IRIGARE ȘI FOLOSIREA HIBRI
ZILOR DIN GRUPELE 200 ȘI 300
SÎNT ELEMENTE OBLIGATORII
PENTRU OBȚINEREA PRODUC
ȚIEI DE BOABE. Dealtfel, și re
zultatele stațiunii de cercetări con-

stabilit un amplu program pentru
realizarea celei de-a doua culturi
de porumb pentru boabe prin plan
tarea de răsad.
— Mai întii — ne-a precizat to
varășul Doru Rădulescu, directorul
direcției agricole județene — tre
buie înțeles temeinic faptul că ac
țiunea are un caracter foarte im
portant pentru economia țării, și
tocmai de aceea trebuie tratată cu
toată seriozitatea pentru a fi încu
nunată de succes. Am ținut seama
de suprafața din sistemele de iri
gații care se recoltează în luna
iunie și in primele zile din iulie.
Am depistat 18 000 de hectare. Din
acestea însă, in mod obligatoriu,
trebuie să rezervăm importante
suprafețe pentru culturile succesi

PORUMBUL PLANTAT PRIN RĂSAD
o metodă sigură, verificată de practică, pentru
obținerea producției de boabe in cultura a doua
la care se irigă cultura este aceea
de lapte spre lapte ceară.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE.
Se execută ca la cultura normală a
porumbului.
PRODUCEREA RĂSADULUI DE
PORUMB. Răsadul se produce cu
25—27 zile înainte de plantare, prin
semănat în cîmp cu semănătoarea
SU-29 sau SPC-8, eșalonat in func
ție de planta premergătoare. De
pildă, dacă orzul se recoltează in
jurul datei de 20 iunie, porumbul
pentru răsad se seamănă la 20—22
mai. Și așa cu orice altă plantă
premergătoare. De fapt, această pe
rioadă de timp ciștigată prin răsad
permite realizarea sumei gradelor
și a celorlalte condiții necesare ajungerii porumbului la coacere de
plină. Terenul pe care se seamănă
răsadul se pregătește în mod obiș
nuit ca pentru cultura normală de
porumb. Semănatul se face in rînduri apropiate de 25—30 cm, asigurîndu-se o densitate de 700 000 —
900 000 plante la hectar, cu care se
pot planta 13—15 hectare. în func
ție de densitatea aleasă pentru
plantare — 50 000 sau 55 000 plante
la hectar. De exemplu. pentru
plantarea unei suprafețe de 50 hec
tare, o unitate agricolă are nevoie
de 4 hectare pentru producerea ră
sadului.

firmă acest lucru. Iată. de.exemplu,
producția realizată în cîmpurile ex
perimentale la diferiți hibrizi de
porumb în anul 1979.

Hibridul
HD—96
HD—120
HS—218
HD—305
HS—400

Producția Umiditatea
boabelor
de boabe
(în
(kg Ia hectar) procente)
1963
20,5
2 079
22,5
5 007
24,5
4 007
27,5
4 085
35,5

Rezultă așadar că cele mai bune
rezultate, avantajoase și din punct
de vedere economic, se obțin la hi
brizii din grupele 200—300, ca și
la cei din grupa 400. Sint rezul
tate ale cercetării care au fost ob
ținute însă și în multe unități agricole din județ, cum sint coope
rativele agricole Bucinișu, Redea,
Vișina, Cezierii, Caracal, Corabia.

Ce se prevede
în programul
județului Olt ?
Ținînd seama de experiența ani
lor anteriori, în județul Olt s-a

ve de legume, plantele furajere și
viitoarea cultură de sfeclă de za
hăr. Din analiza efectuată s-a ajuns la concluzia că în județul Olt
sint condiții pentru plantarea ră
sadului de porumb pe 10 000 hec
tare. Această suprafață a fost de
falcată pe consilii unice agroindus
triale. pe fiecare unitate agricolă.
Acum, ținînd seama că în sudul
județului secerișul orzului va incepe la 15—20 iunie, în toate uni
tățile agricole s-a trecut la semă
natul eșalonat al porumbului pen
tru producerea răsadului. Avînd în
vedere rapiditatea și intervalul
scurt de timp în care trebuie făcut
plantatul, la această lucrare vom
folosi atit cele peste 400 de mașini
speciale construite în județ pentru
plantarea răsadului de porumb, cît
și forțele manuale. S-au întocmit
programe la nivelul fiecărei co
mune, astfel ca în perioada plan
tării întreaga forță de muncă a sa
telor — membrii cooperatori. încadrații și elevii — să participe
la plantarea porumbului pentru ca
lucrarea să se desfășoare cu ma
ximum de operativitate și să se
încheie în cel mult 6—8 zile.

Cîteva probleme
în atenția specialiștilor
Am reținut de la directorul ge
neral, cit și de la alți specialiști
care au practicat această metodă și
eiteva probleme reieșite din expe
riența județului Olt, de care tre
buie să se tină seama in mod obli
gatoriu pentru reușita deplină a
plantării răsadului de porumb.
ÎN PRIMUL RÎND este absolut
necesar să se realizeze o perfectă
corelare a momentului semănatu
lui pentru producerea răsadului cu
cel al plantării, astfel încît răsadul
să nu aibă mai mult de 15—18 cm
înălțime, ceea ce corespunde unui
stadiu de dezvoltare de 4—5 frunze,
maximum 6. Folosirea unui astfel
de răsad asigură un coeficient de
prindere de 90—95 la sută. Aceasta presupune asigurarea forței
de muncă necesare pentru ca ră
sadul ajuns in această fază să fie
plantat cît mai repede. Orice întirziere provoacă creșterea răsadu
lui peste limitele menționate, ceea
ce reduce procentul de prindere si
determină îmbătrînirea prematură a
plantelor, înainte de a rodi.
ÎN AL DOILEA RÎND pentru
desfășurarea cu rapiditate a plan
tării este nevoie ca întreaga acti
vitate să fie organizată în flux
continuu. De la recoltare, elibera
rea terenului de paie, pregătirea
terenului și începerea plantatului
nu trebuie să treacă mai mult de
24 de ore. altfel se pierde umidita
tea din sol.
ÎN AL TREILEA RÎND este ne
voie ca la pregătirea terenului să
se asigure o doză de minimum 50
kilograme de azot în substanță ac
tivă pentru a se crea condiții plan
telor să pornească repede în ve
getație.
Experiența unităților agricole din
județul Olt dovedește că. respectind toate elementele tehnologiei
plantării răsadului de porumb, se
poate obține în mod sigur produc
ție de boabe de la a doua cultură.
În perioada imediat următoare este
necesar ca, pe baza elementelor de
tehnologie prezentate, să se treacă
de urgentă la semănatul porumbu
lui pentru producerea răsadului,
astfel ca in această vară să poată
fi plantate cu porumb suprafețe
cit mai mari.

Aurel PAPADIUC
Emilian ROUĂ

Prin hărnicie,
spre producții mari

— PISCICULTURA- - - - - - - - - - - -

Cooperativa agricolă din Gîrbovi !— Ialomița este cunoscută
pentru recoltele mari pe care le
obține, an de an. la toate cul
turile.^ Iar aceasta se datorește
executării la timp și de bună
calitate a lucrărilor agricole. în
primăvara acestui an, după ce
s-a încheiat semănatul fiecărei
culturi, a plouat, ca la comandă.
Plantele au răsărit repede și
cresc frumos. Cooperatorii din
Gîrbovi sint din nou fruntași la
executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Ei au încheiat
prima prașilă și răritul sfeclei
de zahăr pe toate cele 400 hec
tare ; au fost prășite — mecanic
și manual — cele 700 hectare
cultivate cu floarea-soarelui.

cue o baza temeinica — rezultatele să fie pe măsura

confere substanță inițiativei pe care
au denumit-o clar și expresiv :
„Pentru fiecare tonă de cărbune ex
trasă — 1 kWh energie economi
sit !“. Toate aceste argumente au
fost apoi concretizate intr-un cu
prinzător plan de măsuri.

La recenta consfătuire de lucru de
la C.C. al P.C.R.. analizîndu-se pro
blemele dezvoltării pisciculturii, a
fost subliniată necesitatea sporirii
producției în acest sector care tre
buie să-și aducă o contribuție sub
stanțială la aprovizionarea popu
lației cu produse alimentare. In această direcție sarcini importante re
vin județului Tulcea, unde piscicul
tura are o mare pondere. Explicabil
de ce. Delta Dunării oferă condiții
dintre cele mai bune pentru dezvol
tarea pisciculturii și deci pentru
sporirea producției de pește. Cum
sint valorificate aceste condiții ?
începînd din 1960, ca urmare a restrîngerii suprafețelor destinate pes
cuitului în regim liber de inunda
ție, a îndiguirilor efectuate in lunca
și Delta Dunării, patrimoniul pisci
col al județului Tulcea s-a diminuat,
în schimb, s-a textins piscicultura
dirijată, intensivă. Astfel. în ultimii
20 de ani. in lunca și Delta Dunării
s-au amenajat bazine în suprafață de
48 200 de hectare, din care aproxi
mativ 5 000 hectare sint pepiniere
piscicole. Cu toate acestea, produc
ția de pește nu a crescut în mod co
respunzător, în 1981 ea fiind cu 15 000
tone mai mică față de cit se planifi
case. Pentru acest an se prevăd spo
ruri simțitoare de producție, ceea ce
presupune măsuri organizatorice co
respunzătoare. Este și motivul pen
tru care, in spiritul indicațiilor con
ducerii partidului, comitetul județean
de partid a analizat, în una din ple
narele sale, măsurile ce se impun
pentru realizarea programului de
dezvoltare a pisciculturii. Ce conclu
zii au fost desprinse ?
în acest an, din lunca șl Delta Du
nării, precum și din zona maritimă a
județului urmează să se pescuiască
45 000 tone de pește. Această canti
tate — au afirmat participanții la
discuții — este încă mică față de

ducerii lor" ; „S-au luat măsuri de
înlocuire a transportoarelor TR cu
transportoare cu bandă, cîștigind ast
fel, la punerea in funcțiune, 30 de
zile ; aceeași măsură asigură redu
cerea consumului de energie electri
că cu circa 50 la sută, intrucit capaci-

eforturile care au fost făcute de stat
pentru dezvoltarea pisciculturii în această zonă a țării. Pentru realizarea
și depășirea cantităților de pește pre
văzute este absolut necesar să spo
rească gradul de exploatare a ba
zinelor piscicole amenajate. Anul
trecut nu s-a realizat producția
prevăzută în acest sector, deoare
ce in 15 din cele 28 de amena
jări piscicole n-au fost atinși pa
rametrii proiectați. în plenara co
mitetului județean de partid s-a arătat că toate aceste amenajări tre

ÎN JUDEȚUL TULCEA
buie... reamenajate. De ce ? Pentru
că întocmirea proiectelor s-a făcut
fără o cercetare prealabilă a meto
delor de ameliorare rapidă a tere
nurilor și fără ca proiectantii să cu
noască locurile, în multe situații
ghidindu-se numai după hărți sau
survolind terenul cu elicopterul. In
al doilea rind. nu au fost executate
unele lucrări de compartimentare a
bazinelor. Experiența a dovedit că
în bazine mari, de sute de hectare,
nu se poate dirija creșterea peștilor,
iar producțiile obținute sint mici,
sub prevederile cuprinse în studiile
tehnico-economice. Compartimenta
rea bazinelor mari este soluția cea
mai indicată și care, de fapt, se aplică cu bune rezultate in unele zone
din Deltă. Iată de ce este necesar să
fie grăbite aceste lucrări, astfel incit
să se asigure condiții corespunzătoa
re creșterii peștilor.
Producerea puietului necesar popu
larii bazinelor este o altă condiție de
care depinde sporirea producției de
pește. Este un lucru bine cunoscut:
numai dacă se asigură puiet se poa
te crește pește, dar care a fost uitat

lui de partid. Apoi, ne-am folosit
și de alte calcule. Iată, avind în ve
dere puterea calorică a cărbunelui
energetic livrat de țninerii Văii Jiu
lui pentru Uzina electrică Paroșeni.
în funcție de care se produce 1 kWh
energie electrică cu circa 950 grame

Cărbune cît mai ieftin,
cu energie electrică mai putină
O acțiune cu reală eficiență economică a minerilor
de la I.M. Uricani - colectiv fruntaș în întrecerea din Valea Jiului
S-a spus între altele la acea dezba
tere : „Vom introduce regula ca la
fiecare adunare generală a organiza
țiilor de bază, precum și in ședințele
de sindicat, U.T.C. și C.O.M. să ana
lizăm cu maximă răspundere rezer
vele interne existente, modul cum
acționăm pentru valorificarea propu
nerilor făcute și îndeplinirea planu
lui de măsuri stabilit, astfel ca pen
tru fiecare tonă de cărbune extras
să revină un consum de energie elec
trică cît mai redus" ; „Să fim infor
mați operativ asupra evoluției con
sumurilor pentru a putea interveni
Pe loc, fără intirziere, in scopul re

tatea de transport a cărbunelui a
crescut de la 120 tone/oră la 240 tonei
oră" ; „Avem toate condițiile de a ne
realiza angajamentul aprobat de adunarea generală a oamenilor muncii
in care ne-am prevăzut economisirea
In acest an a peste 1 100 000 kWh
energie electrică".
,
— In conceperea și lansarea ini
țiativei am pornit de la posibilitățile
reale pe care le avem, precum și de
la rezultatele pe care le-am obținut
în primul trimestru al acestui an.
cînd am economisit 300 000 kWh
energie electrică — ne-a precizat
Cornel Bololoi, secretarul comitetu

de multi specialiști și cadre de con
ducere de la Centrala Delta Dunării.
Neglijarea acestei cerințe a făcut ca
anul trecut să se obțină doar 50 la
sută din puietul necesar popularii.
Poate fi rezolvată această problemă?
Evident că da. Acolo unde tehnolo
giile de reproducție stabilite s-au aplicat cu strictețe rezultatele au fost
foarte bune. Astfel, la ferma nr. 4
Iazurile, nu numai că s-au atins pa
rametrii proiectați de 1 100—1 200 kg
puiet la hectar, ci s-au și depășit.
Aici, in 1981, s-au produs peste plan

cărbune, ne-am gîndit că. folosind
mai deplin resursele interne, putem
economisi incă din faza de extracție
o însemnată cantitate de energie
electrică, urmînd ca aceasta să fie
distribuită in alte locuri importante
ale economiei noastre naționale.
Am discutat și cu inginerul Carol
Schreter, directorul minei. El ne-a
vorbit argumentat despre măsurile
concrete ce se vor întreprinde pen
tru ca această valoroasă inițiativă
să-și atingă scopul propus. Din pro
gramul de măsuri complex ce ne-a
fost prezentat redăm pe scurt cîteva
dintre direcțiile de acțiune :

2 tone de puiet de vară I, care acum
va popula iazurile din Delta Dunării.
Pentru asigurarea puietului necesar
au fost luate măsuri ca experiența
fermei Iazurile să fie larg răspindită in toate pepinierele piscicole.
Puietul, odată asigurat, trebuie
folosit cu cea mai mare grijă. Piscicultorii experimentați spun că puie
tul nu poate fi aruncat oricum și in
orice apă. ci numai în una pregătită
să-l primească. Or, în multe cazuri
nu s-a respectat această cerință.
Acum, odată cu măsurile de reamenajare a bazinelor, cu distrugerea
vegetației dure și a plaurului plutitor,
există condiții ca tot puietul să rămînă in viață și să se dezvolte co
respunzător.
Creșterea dirijată a peștilor nece
sită cantități mari de furaje. Or,
anul trecut au fost asigurate doar
51 la sută din cantitățile necesare.
Problema poate fi rezolvată prin ex
tinderea speciilor de pești fitofagi,
care consumă hrană naturală. Con
comitent cu măsurile care se în
treprind în pepinierele piscicole pen
tru înmulțirea peștilor fitofagi, se

• In toate brigăzile și sectoarele,
șefii formațiilor de lucru și de sec
toare vor urmări respectarea rigu
roasă a ciclogramei de lucru, atit Ia
extracția cărbunelui, cit și la lucră
rile de pregătire, astfel incit încăr
carea cărbunelui sau a sterilului să
sc realizeze intr-un timp cit mai
scurt, după care utilajele de trans
port să fie oprite • Se vor înlocui
ventilatoarele pneumatice cu cele
electropneumatice, ceea ce înseamnă
o reducere in raport de 10 la 1 a
consumului de energie electrică
• Evitarea funcționării în gol a
transportoarelor din subteran și a
mașinilor-unelte de la suprafață
• Eliminarea neetanșeitătilor la re
țelele de aer comprimat și dimensio
narea corespunzătoare a acestora
• Respectarea întocmai a timpilor
de funcționare a compresoarelor,
oprirea unora dintre ele intre schim
buri • Functionarea rațională a in
stalațiilor de extracție prin încărca
rea la capacitate a coliviilor și re
ducerea numărului de curse • In
troducerea contorizării consumului
de energie electrică pe sectoare, în
scopul cunoașterii mai exacte a con
sumurilor și eliminării risipei, a ori
cărui consum inutil de energie elec
trică.
Prin aplicarea acestor măsuri, ca
și a altora. în acest an la mina Uri
cani se pot economisi aproximativ
1 milion kWh energie electrică, cu
care s-ar putea extrage suplimen
tar 20 000 tone de cărbune. Pentru
ca inițiativa la care ne referim să
se soldeze cu efectul scontat, este
necesar ca organizațiile de partid,
sindicat și U.T.C. să acționeze prin
tr-o susținută muncă politică de la
om la om pentru a mobiliza fiecare

acționează în direcția aplicării ace
lor măsuri menite să favorizeze apa
riția hranei naturale și care pot în
locui în mare măsură furajele. Desi
gur, la zecile de mii de hectare ame
najate pentru piscicultură în Delta
Dunării sint necesare și unele can
tități de furaje. Iată de ce. la indica
ția comitetului județean de partid,
au fost luate măsuri ca toate terenu
rile arabile din Deltă, să fie cultiva
te cu orz și porumb, astfel încît să
se asigure, din producție proprie, cea
mai mare parte a furajelor pentru
pește.
Plenara comitetului județean de par
tid a pus in evidentă măsuri pe care,
in general, cei care muncesc in secto
rul piscicol le cunosc, dar nu le aplică.
De aceea, s-a cerut organizațiilor de
partid să întărească munca politică
și să întroneze o disciplină desăvirșită in aplicarea tehnologiilor stabi
lite. Și, mai ales, să cultive price
perea și pasiunea lucrătorilor din
sectorul piscicol pentru această me
serie care acum se practică la cote
superioare. Sint însă multe probleme
care nu pot fi rezolvate de Centrala
Deltei Dunării, de organele județene
de partid și de stat din județul Tul
cea. De aceea, e nevoie ca toți cei im
plicați în proiectarea și executarea
necorespunzătoare a bazinelor pisci
cole să vină in Deltă și să pună
umărul la rezolvarea problemelor.
în Delta Dunării, mai ales în sec
torul piscicol, s-au făcut investiții de
milioane de lei. investiții care acum
trebuie fructificate din plin, obținîndu-se producții superioare de pește.
Prin aplicarea măsurilor cuprinse in
hotărîrea adoptată de plenara comi
tetului județean este posibil ca. pină
la sfirșitul actualului cincinal, pro
ducția de pește obținută în lunca și
Delta Dunării să se dubleze.

Neculai AM1HUEESE1
corespondentul „Scînteii"

miner, fiecare brigadă și colectiv din
sectoare Ia aplicarea riguroasă a tu
turor măsurilor stabilite și să con
tribuie direct, la locul lor de muncă,
la economisirea energiei electrice.
Inițiativa-chemare a minerilor din
Uricani constituie un puternic exem
plu mobilizator pentru toate minele
din Valea Jiului și din țară, o cale
de acțiune pentru creșterea eficien
tei activității economice, de reducere
a unei importante cantități de ener
gie electrică. în acest an. cele 10 uni
tăți miniere ale Văii Jiului vor ex
trage peste 10 milioane tone de căr
bune. Dacă inițiativa de la Uricani
se va extinde și aplica la toate mi
nele din acest bazin carbonifer s-ar
putea economisi peste 10 milioane
kWh energie electrică.
Această valoroasă inițiativă se în
scrie în cadrul preocupărilor pentru
economisirea severă a materiilor
prime, combustibililor și energiei
electrice. Tocmai dp aceea este im
perios necesar ca atit Comitetul mu
nicipal de partid Petroșani, cît și
cele orășenești din Lupeni. Vulcan
și Petrila. organele și organizațiile
de partid din unitățile miniere ale
Văii Jiului, comitetele de sindicat.
Uniunea sindicatelor din întreprin
derile miniere, petrol și geologie să
urmărească cu perseverentă, pas cu
pas. preluarea și aplicarea acestei
valoroase inițiative, mobilizînd pe
toți minerii și electromecanicii la
valorificarea integrală a tuturor re
surselor interne de economisire a
energiei electrice.

Constantin MORARU
Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*
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CENACLUL LITERAR
— laborator de creație, mediu de cultură,
univers deschis către marele public
„Trebuie să stimulăm mai mult spiritul de creație al maselor în sfera culturii, dez
voltând cenacluri literare, cercuri artistice, cercuri cu caracter științific și tehnic. In acest
scop este necesar să se extindă concursurile de creație și interpretare artistică atît la
nivelul comunelor, orașelor și județelor, cît și la nivelul întregii țări, veghind ca acestea să
capete un caracter activ, nu formal, și să reprezinte un mijloc eficient de manifestare a
talentelor autentice de masă“.
NICOLAE CEAUȘESCU
La Focșani, in vatra Mioriței, oraș de numele
căruia se leagă în eternitate marele act ai
Unirii de la 1859 și care, în acești ani, cunoaște
un veritabil avint cultural, oraș cu o bogată
viață artistică, de nivel republican, s-a desfășu
rat zilele trecute, în cadrul noii ediții a Festi
valului național „Cîntarea României", prima con
sfătuire pe țară a cercurilor și cenaclurilor lite
rare. Organizată de Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, Uniunea scriitorilor și Comitetul de cul

O bază largă de selecție
jz promovare a talentelor
din popor
Desigur, numărul membrilor re
prezentativi ai cenaclurilor este cu
mult mai mare decit al acelora veniți la Focșani. In raportul Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, prezentat de tovarășul Gheorghe Constantin, director la C.C.E.S.,
în cadrul consfătuirii, creșterea
fără precedent a creației ar
tistice de masă, de la înce
perea Festivalului național „Cîn
tarea României", este ilustrată de
următoarele cifre : dacă numărul
cercurilor literar-artistice în primii
ani ai festivalului era de 22 000
(cu aproape 400 000 de membri), la
cea de-a treia ediție, încheiată anul
trecut, numărul lor a crescut la
45 446, iar cel al creatorilor (nu nu
mai de literatură, ci și de pictură,
muzică, film, fotografie, artă popu
lară etc) la peste 804 000 : munci
tori, tehnicieni, ingineri, medici,
țărani, pionieri, elevi, studenți,
ostași, alte categorii socio-profesionale. Avem, intr-adevăr, in față
datele unui vast proces democratic
de atragere a maselor la creație, la
făurirea culturii noi, socialiste. De
sigur, statistica nu este un indica
tor de prim plan în domeniul crea
ției, însă este imposibil să ignori
larga bază de masă ce tinde să se
alcătuiască in acest domeniu re
zervat valorilor autentice. Căci ceea
ce semnifică elocvent atari cifre nu
se referă la cantitate pur și simplu,
ci la asigurarea numerică a unui
cimp tot mai întins de selecția,
promovare și valorificare a creato
rilor adevărați, a talentelor din rin
dul poporului, fenomen cu adevă
rat nou, revoluționar, inexistent
vreodată.
Ce loc ocupă în acest con
text, al diversificării creației de
masă, cenaclurile literare ? In apri
lie 1976 — înaintea declanșării Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei" — erau Înregistrate circa 440
de cenacluri, cu 8 500 de membri (se
înțelege, și nu mai revenim asupra
acestui fapt, că nu este vorba de tot
atiția „poeți", „prozatori", „autori":
atari cifre inregistrează, pe lingă
cei ce scriu și, eventual, au talent,
pe cei care, in asemenea forme de
activitate artistică, se instruiesc,
învață să înțeleagă, respectiv, să ci
tească poezia, proza ș.a.m.d.). La
prima ediție a festivalului : 1 000 de
cenacluri cu 16 000 de membri,; la
a treia ediție : 1 754 de cercuri li
terare în care activau 23 400 de oa
meni. în anii festivalului au apărut
și s-au dezvoltat cenacluri literare
in mari centre muncitorești, plat
forme industriale din Valea Jiului,
Hunedoara, Reșița, Galați, Brașov,
Baia Mare, Pitești, Focșani, Călă
rași, București ș.a. îmbucurător
este că satele noastre au trimis spre
lumina creației mai mulți iubitori ai
cuvintului scris ca niciodată: țărani
din Arad, Caraș-Severin, Bihor,
Suceava, Alba, Bistrița-Năsăud, Covasna ș.a. iși aștern în versuri și
cintece, adesea de factură popu
lară, visurile și împlinirile, năzuin
țele și sentimentele lor de dragos
te față de patrie (de o valoare cu
totul deosebită este activitatea ce
naclului din Ruginoasa. animator
fervent al vieții culturale). Intere
santă și semnificativă este, dealtfel,
însăși compoziția socio-profesională
a cenaclurilor (se înțelege că aceas
ta nu determină în nici un fel ta
lentul, dar în mod sigur are o in
fluență însemnată asupra conținu
tului, tematicii, orientării generale
spre o problematică anume) : peste
30 la sută sint muncitori, tehnicieni,
ingineri : 20 la sută țărani, restul
fiind cadre didactice, medici, acti
viști, militari etc.

Concursul de creație —
un mijloc activ
de manifestare
a vocațiilor autentice
Ce rezultate literare au dat con
cursurile organizate în fiecare edi
ție a festivalului ? La etapa repu
blicană a celei de-a treia ediții, ju
riile alcătuite din membri ai Uniu
nii scriitorilor au avut de analizat
peste 8 000 de poezii (309 autori),
300 lucrări în proză (170 de autori
din care 50 au prezentat reportaje,
eseuri, monografii), 53 de montaje
literare, piese de teatru, programe
pentru brigăzi artistice, literatură
satirică și folclor. Ce șanse de a rămine in literatură au acești autori?
Destul de multe dacă ținem seama
că dintr-o culegere, „O sută de
poeți", tipărită cu mai mulți ani in
urmă, aproximativ o treime sint
astăzi nume cunoscute in literatu

tură și educație socialistă al județului Vrancea,
consfătuirea s-a integrat armonios unui Festival
al artelor „Miorița", desfășurat în întreaga lună
mai in Focșani și în celelalte localități ale jude
țului. Alături de formații locale, de'un bun nivel
artistic, în aceste zile se întîlnesc aici, cu un
numeros public, o serie de mari și prestigioase
colective artistice profesioniste, creatori, persona
lități ale vieții noastre culturale și științifice,
într-un ansamblu de manifestări cu mare efici

ră, confirmind prin evoluția ulte
rioară selecția inițială. Toată aceas
tă intensă muncă de identificare,
de selectare și antrenare la creația
artistică a unui număr cît mai mare
de oameni, tineri și vîrstnici, de
cele mai diverse profesii, ^răspunde
generoaselor îndemnuri ale secreta
rului general al partidului de a
promova prin această activitate o
artă profund angajată, patriotică.
Un astfel de concurs, fără rabat
Ia calitate, a fost organizat cu pri
lejul Consfătuirii pe țară a cenaclu
rilor de la Focșani, rodnic și exi
gent schimb de experiență, verita
bil atelier de creație literară in ca
drul căruia un mare număr de
membri ai cenaclurilor și-au reci
tat ei înșiși lucrările. Un juriu
competent, compus din membri ai
Uniunii scriitorilor, poeți, proza
tori și critici literari, a decis să

mulți decit cel zece premiați re
prezintă valori certe constituie o
garanție că în cenacluri se desfă
șoară, in general, o muncă bună,
exigentă și că, mai ales, acolo unde
sint talente ele sint bine îndrumate
și vor fi și mai atent urmărite gra
ție spiritului critic mai pregnant
pe care Uniunea scriitorilor este
decisă a-1 asigura prin prezența de
mare preț a membrilor săi la ac
tivitatea cenaclurilor, la dezbate
rile lor, precum și la numeroasele
concursuri de poezie din întreaga
țară : spre a mări exigența oricărui
începător față de propria sa mun
că și a revela publicului larg „pu
terea cuvintelor" asupra vieții oa
menilor — cum atit de exact spu
nea președintele Uniunii scriitori
lor, Dumitru Radu Popescu, con
ducătorul dezbaterilor din cadrul
consfătuirii.

ATITUDINI

\
\
\
\
\

î
l

PROPUNERI

• „A te preocupa de cenacluri nu înseamnă un
gest de bunăvoință, ci a te preocupa de viitorul lite
raturii" (Ion Cristoiu, „Scînteia tineretului").
• „Cenaclul nu trebuie să fie o enclavă la adă
postul căreia să se facă schimburi de amabilități,
izolindu-se de marele public" (G. Brăescu, Neamț).
• „Să spunem nu mediocrității și veleitarismului“ (Lucian Valea).
© „Poți fi scriitor fără să calci zilnic pragul re
dacțiilor din marile orașe". „Să se asigure o circu
lație mai intensă, prin librării și biblioteci, a culege
rilor literare valoroase" (Radu Ghenceanu, Mara
mureș).
• „Viitoarea consfătuire să se desfășoare in ca
drul unor dezbateri pe secții : poezie, proză, teatru"
V(Gheorghe Vulturescu, Satu Mare).

c.

premieze zece poeți pentru creații
le lor (premiile, decernate la ini
țiativa conducerii Uniunii scriito
rilor de către președintele său, pro
zatorul și dramaturgul Dumitru
Radu Popescu, au constat din cea
mai nouă apariție editorială, mo
numentala Istorie a literaturii ro
mâne de la origini pină in prezent
de G. Călinescu) : Mircea Birsilă
(Călărași), Ion Burnar (Maramu
reș), Gh. Ene (Prahova), Corneliu
Fotea (Iași), Gall Eva Emese (Har
ghita), Grigore Grigore (Dîmbovi
ța), Claudiu Istrate (M.A.I.), Vio
rel Munteanu (Vrancea), Nicolae
Sa va (Neamț) — poezie și Ion Lică
Vulpești (Argeș) — proză. Unii din
tre aceștia sînt deja cunoscuți, ca
M. Birsilă, Ion Burnar sau Ion
Lică Vulpești, despre alții cu sigu
ranță vom mai auzi, căci sînt poeți
în toată puterea cuvintului, poeți
care aduc în creațiile lor o tema
tică nouă, mai puțin frecventă, un
suflu liric neobișnuit de puternic, o
stringentă problematică și o foarte
mare „priză" la realitățile în care
le este dat să trăiască acolo unde
muncesc, cum ar fi, ca să dăm un
exemplu, impiegatul de mișcare
Nicolae Sava de Ia autobaza din
Tg. Neamț. Este mai mult decit
evident că acești tineri scriitori,
poeți ori prozatori, descoperi ți prin
intermediul largii râspindiri și
dezvoltări a cenaclurilor literare
în aproape toate localitățile țării,
ieșlți la iveală tocmai datorită accen
tuării necontenite a caracterului de
masă a acestei mișcări de creație,
aduc în lucrările lor tonalitățile
vii. proaspete ale vieții de azi, idei
inspirate de realițățile socialiste pe
care le trăiesc nemijlocit (sint
muncitori, tehnicieni, profesori,
medici, ingineri), de starea de spi
rit a poporului nostru, constructor
al socialismului. Ei dovedesc prin
felul cum gîndesc creația o gravă
răspundere față de prezentul și
viitorul țării, față de menirea cu
vintului scris și rostit, față de des
tinul limbii române în care iși ros
tesc, cu emoție și infinit respect,
creațiile patriotice, poeziile dedica
te patriei, partidului. Poeți ca
aceștia și, desigur, mulți alții
din rindul cenaclurilor litera
re (mă gîndesc la Dumitru
Țiganiuc, Ion Căliman, Dinu Olărașu și alți tineri de real talent
care au prezentat lucrări în cadrul
concursului, la Focșani) îndreptă
țesc încrederea că viitorul poeziei
românești este pe mîini bune, con
firmă — prin propria lor creație,
dar și prin atitudinea exigentă față
de orice ofertă artistică — speranța
că numai dezvoltînd larg formele
de descoperire a talentelor de pe
întreg cuprinsul țării vor crește în
continuare volumul și calitatea
creației artistice de masă. Care nu
este, firește, în întregime de o va
loare indiscutabilă, in care se stre
coară și pseudovalori, creații în
care personalitatea unor autori,
simpli veleitari, e imposibil de
identificat, stind, în mare măsură,
în umbra modelelor prea apăsă
toare, nutrindu-se nu o dată din
mode efemere sau parodiind cu
inocență și lipsă de talent perso
nalități și stiluri consacrate. Dar
faptul că din peste 80 de autori
care și-au prezentat lucrările mai

ență educativă în rindul exigentului public focșănean, care, generos cu arta adevărată, este
departe de a accepta improvizația, sub orice
formă, iată de ce s-a dovedit o inspirată idee
a organizatorilor de a alege acest frumos și
civilizat oraș ca loc al primei consfătuiri pe țară
a cenaclurilor literare, la care au participat peste
150 de creatori, autori, animatori, iubitori ai
cuvintului scris.

și barbarizarea limbii române, ce
nacluri în care se folosește o limbă
română sărăcită nu doar de ter
meni, ci mai ales de sugestii ale
conținutului de idei. Sint destule
cenacluri care n-au apelat o sin
gură dată, de cînd există, la un
conferențiar de specialitate care să
le pună in valoare coordonatele
ideologiei partidului nostru, n-au
apelat o singură dată la un exeget
critic de autoritate, care să le des
cifreze semnificațiile esteticii pe
care o promovăm în literatura
noastră. Nimic mai destinat zădăr
niciei decit activitatea unor astfel
de cenacluri unde nu pătrund pu
ternic prospețimea și vigoarea is
toriei noastre contemporane, legi
tățile materialismului dialectic și
istoric, cenacluri în care mentorii
respectivi se citesc numai pe ei și
se laudă numai între ei, care-și

SUGESTII

• „Cenaclul uzinei «Electroputere» propune un
concurs de poezie patriotică în cinstea zilei de 23
August" (Mihai Duțescu, Craiova).
• „Premiile obținute Ia concursul pe țară din
Festivalul național «Cintarea României» îndreptățese o atenție mai mare din partea editurilor în
cadrul politicii de tipărire a debuturilor" (I. Vădan,
Satu Mare).
• „Ar fi bine să se creeze, la nivel județean și
național, comisii formate din scriitori cu o mare
experiență, reprezentanți de frunte ai cenaclurilor
literare și ai instituțiilor pe lingă care acestea își
desfășoară activitatea, in scopul de a veghea asupra
modului cum se descoperă, se formează și se aiirmă noile talente" (Niculae Stoian).

Funcția militantă,
artistică și socială
a cenaclului
Ar părea, la o privire superfi
cială, că teoria nu face casă bună
cu specificul concret, practic al
muncii in aceste „laboratoare de
creație" care sint cenaclurile lite
rare. Nimic mai fals în realitate,
pentru că funcțiile cenaclului smt
multiple, iar evoluția literaturii, ea
însăși, este o permanentă, neînce
tată regindire a specificului, impli
cațiilor, stilurilor și modalităților
sale. Iată ce spunea prozatorul
Laurențiu Fulga, vicepreședinte
al Uniunii scriitorilor, subliniind
inalta menire artistică, socială, educativă a cenaclului literar:
„Este imperios necesar de a
concepe un fel de „tablă a legilor*1
fără de slujirea căreia există riscul
de a rămîne prizonier al unui vis
neîmplinit. A ști să arzi pentru
fiecare pagină scrisă, dar și a ști să
dai focului ceea ce nu corespunde
așteptărilor acestei țări. A-ți res
pecta vocația de creator, pentru a
merita și respectul celor care te ci
tesc. A învăța de la marii tăi îna
intași că nimic nu este mai de
neiertat decit refuzul de a-ți rămine credincios ție însuți și pre
zentului in care ți s-a dat respon
sabilitatea să trăiești și să trudești
pentru cinstirea limbii în care scrii,
a adevărurilor timpului tău. Aceste
condiții îndeplinite, tinărul crea
tor, membru al cenaclului lite
rar din Sighetu Marmației, de la
Tg. Neamț sau Suceava n-are de
ce să se simtă complexat că debu
tează intr-un cenaclu de Ia mar
ginea țării, fiipdcă nu există per
sonalitate a literaturii române, oricit de incomparabilă, care să nu-și
fi revelat tăria primului act de
creație într-o formă sau alta de
cenaclu sau cerc literar. Am citit
în manuscris culegerea de versuri
„Lingă inima țării", pe care Consi
liul Culturii și Educației Socialiste
o pregătește spre editare, și vă pot
asigura că textele acestei culegeri
nu sint cu nimic mai puțin valo
roase decit poezia celor mai auto
rizate nume ale liricii actuale ro
mânești. Ce dovedește aceasta ? Că
în România, de aproape patru dece
nii. dreptul condiției umane de a se
afirma plenar, pe măsura tuturor
virtuților sale, este un adevăr
indiscutabil, strălucit demonstrat
de uriașul val creator născut din
geniul poporului, afirmat plenar in
cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României".
Cu toate acestea, o serie de lip
suri, de deficiențe se manifestă în
activitatea cenaclurilor, grevînd
asupra calității producției lor : „Să
observăm că sint cenacluri literare,
din București și din țară a căror
activitate de creație continuă să
fie dominată de formalism și de
schematism, continuă să se desfă
șoare manifestări de paradă și veleitarism. continuă să fie lăudate
tendințele de abordare abstractă și
livrescă a problemelor, fără nici un
fel de legătură cu sarcinile ce le
revin. Sînt cenacluri în care se ig
noră frumusețea și acuratețea lim
bii române, acceptînd vulgarizarea

țl
,

îi
|
ț
ț,I
ț,
Iț
țiI
I(

închipuie că harul (dacă sint în
zestrați cu asemenea har) este su
ficient să le asigure eternitatea,
dind cu tifla în scriitorii profesio
niști sau apărindu-și pretinsa gloriolă cu memorii contra unor or
ganisme care, pasă-mi-te. îi împie
dică să iasă in lume. Sint destule
cenacluri care au trecut oarbe și
surde pe lingă marile aniversări
ale literaturii române, care au tre
cut — și mai grav 1 — cu ignobilă
indiferență pe lîngă mari eveni
mente aljî istoriei naționale sau
ale istoriei mișcării muncitorești.
Fără îndoială, ca să împărțim răs
punderea pe dreptate, și Uniunea
scriitorilor are partea sa de vină,
fiindcă nu s-a înscris în suma de
organisme răspunzătoare de cin
stirea și sărbătorirea în cenacluri
a unor astfel de evenimente. Abia
de curînd, la inițiativa președinte
lui uniunii noastre, s-a luat con
tact nemijlocit cu toate comitetele
județene de cultură, pentru a se
elabora planuri concrete de colabo
rare, pentru a răspunde indicației
conducerii partidului ca scriitorii să
participe mai eficient la înflorirea
culturală a orașelor țării, ca ei să
fie cît mai prezenți, alături de co
legii lor, în viața socială și cultura
lă a tuturor județelor țării".

Laborator de creație,
nu fabrică de scriitori
„Un cenaclu nu poate face poeți
sau prozatori, el nu este fabrică de
scriitori — iată opinia criticului
literar Daniel Dimitriu (Convor
biri literare — Iași). Un scriitor
se formează în lumea în care tră
iește, în viață și la masa de scris.
Cenaclul reprezintă, în schimb,
prima posibilitate de audiență că
reia i se adaugă șansa unei compe
tiții. In al doilea rind, cenaclul este
un mediu de cultură : a forma un
asemenea mediu, într-un oraș, în
tr-o colectivitate, oricare ar fi ea,
constituie un obiectiv mult mai
dificil decît a „inventa" talente.
Marea realizare a cenaclului con
stă in a ajunge să fie considerat
ca o necesitate acolo unde se află:
el impune un nivel de receptare,
formează publicul literar, răspîndește în mase largi criteriile discernămîntulul, ale separării valo
rilor de non-valori. Ambiția cena
clului nu ar fi să formeze scriitori
buni, ci buni cititori de literatură :
aceasta sintetizează, de fapt, func
ția educativă generală a manifestă
rilor oricărui cenaclu în cadrul că
ruia trebuie instalate repere so
lide, ferme ale valorilor autentice.
De aceea este atît de necesară pre
zenta bunilor scriitori consacrati,
căci nti poate exista o artă ama
toare bună fără o artă profesionis
tă bună. După primul Congres al
educației politice și culturii socia
liste. viața cenaclurilor a cunoscut
o dezvoltare fără precedent, au
apărut mari și promițătoare rezer
ve de talent, o masă de oameni
mai apropiați de literatură, iar nu
mărul celor care pretind a fi pu
blicați a sporit considerabil. Asu
pra redacțiilor s-a exercitat o pre
siune din ce în ce mai puternică,
iar oamenii din presă, redactorii
publicațiilor noastre ar trebui să-și

mai modifice sistemul de evaluare
și apreciere: și anume în direc
ția sporirii exigenței față de tot ce
publică, spre a da, astfel, posibili
tatea valorilor autentice să se
afirme. Cum ? Prin regîndirea se
lecției literaturii aparținînd unor
autori consacrați. Căci nu este nor
mal ca, de exemplu, grupaje ale
unor poeți cu notorietate să fie in
ferioare grupajelor publicate de un
tînăr debutant. Nu e normal, apoi,
ca critica debutanților să exami
neze cu exigență pe începători in
timp ce, in aceeași revistă, cărți
inferioare volumelor de debut să
se bucure de o privire superlativă,
în concluzie : stimularea tinerilor,
a „celor ce vin", nu trebuie privită
ca un fapt izolat, în afara muncii
scriitorilor, ci in directă legătură
cu concepția generală asupra crea
ției, cu exigențele și criteriile ge
nerale de apreciere".

Un „spațiu tipografic“
insuficient valorificat:
scena căminului cultural
și a casei de cultură
Să se reducă oare activitatea ce
naclurilor la asaltarea porților di
verselor reviste din țară 1 Nici pe
departe, căci, deși este absolut fi
resc să li se creeze celor mai talentați posibilități mai largi de pu
blicare, afirmarea lor nu se reduce
doar la aceasta, ci îmbracă multiple
forme. Despre care au vorbit mulți
participanți la consfătuire. Poetul
Mihai Duțescu (Ramuri — Craio
va) spunea pe bună dreptate că
„un cenaclu înseamnă mai mult
decît o mînă de versificatori („e
mai important să formezi un bun
cititor decît un poet mediocru") :
el înseamnă un factor de climat
spiritual intr-o mare colectivitate
muncitorească, așa cum esteâcenaclul uzinelor „Electroputere", ade
vărată școală de literatură (nu fa
brică de scriitori 1) și, in același
timp, universitate serală muncito
rească, cadru de prezentare și dez
batere a noutăților in literatură,
plastică, muzică, partener la discu
țiile cu istorici și critici literari,
organizator al prelegerilor cultu
rale cu un numeros public, al co
locviilor și schimburilor de opinii,
precum și gazdă a actorilor Națio
nalului craiovean — intr-un cuvint, prezență activă în viața spi
rituală a uzinei, orașului, județu
lui. Aici își fac simțită prezența
poeți din rindul muncitorilor (Ion
Prunoiu), autori de cărți care, Îm
preună cu alți tineri muncitori, la
rindul lor muzicieni, interpreți, re
citatori, dau spectacole de muzică
și poezie patriotică și revoluționară
în unități industriale, în cluburi".
în favoarea acelorași trăsături
ale cenaclului ca univers deschis,
atașat cerințelor spirituale ale pu
blicului larg, vorbea și Elena Cătă
lina Pangrati (Giurgiu) : mijloace
de educație, instrumente de propa
gandă în favoarea bunei literaturi
contemporane, cenaclurile nu-și pot
limita activitatea la „ședințe de
atelier" — uneori, în multe locuri,
sterile — ci trebuie să promoveze
mai larg întîlnirea, dialogul cu pu
blicul. Judecind cu exigență, nu tot
ce se prezintă în cenaclu trebuie
tipărit, iar pentru ceea ce merită
cu adevărat să fie cunoscut există
destule alte modalități de afirmare:
de la culegeri judicios întocmite
la întîlnirile cu cititorii, alcătuirea
unor montaje puse in scenă de
echipe de interpreți amatori, tea
tru scurt, texte pentru brigăzi ar
tistice, spectacole după modelul ce
lor ale cenaclului „Flacăra" al ti
neretului revoluționar sau „Conflu
ențele" Scînteiț tineretului. într-un
cuvînt, ei trebuie să se manifeste
ca veritabili activiști culturali, care,
in modalități proprii, desfășoară o
intensă activitate de educație po
litică, cetățenească, estetică.
Sînt, intr-adevăr, modalități cu
mare eficiență educativă (cu con
diția de a le asigura permanent
calitatea corespunzătoare), capa
bile să orienteze cenaclul cu fața
spre public în îndeplinirea uneia
din majorele sale funcții civice,
revoluționare. „Spectacolul de ce
naclu complex, bine pregătit, în
care să răsune ritmul poeziei mi
litante și al cintecului revoluționar,
de înaltă valoare, realizate de
membrii lui, este — sub raport in
formativ. educativ, instructiv —
echivalentul unei „publicații" care
nu-și pune problema economisirii
hîrtiei !“. Așadar, un larg „spațiu
tipografic" de prezentare a creației
din cenacluri insuficient valorifi
cat : scena căminului cultural, a
clubului, a casei de cultură din fie
care județ, din fiecare localitate.
Iată o concluzie demnă jie reținut
și aplicat.
Consfătuirea de la Focșani a ară
tat, prin calitatea creației prezenta
te, prin ideile șl propunerile din
dezbateri, prin largul schimb de
experiență realizat — așa cum sub
linia in concluziile dezbaterilor to
varășul Ion Găleteanu, secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste — că în aceste nuclee
literare ale diverselor categorii de
oameni ai muncii există un climat
politic și artistic corespunzător cu
sarcinile actuale, cu exigențele pe
care Festivalul național „Cîntarea
României" le instaurează in întrea
ga activitate de creație din țara
noastră.

C. STANESCU
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Pa cea - bunul cel mal de preț

al omenirii
porumbelul alb" de Dora Rotaru,
Pacea a constituit și constituie
„Ilegalitate" de Aurel Nedel sau
bunul cel mai de preț al umanită
„Piine" de Ion Sălișteanu — sen
ții, condiția esențială pentru ca oa
suri ample, bogat sugestive.
menii să se poată afirma in pleni
Pictura românească a ciștigat în
tudinea capacității lor creatoare.
ultimii ani un substanțial teren in
Fapte adine înscrise în memoria
explorarea
îndrăzneață și originală
națională, descifrabile odată cu
a unor variate aspecte pe care via
fiecare act solemn al istoriei noas
ța contemporană le-a oferit artiș
tre, lupta patriotică a înaintașilor
tilor in cercetarea marilor mutații
subliniind și mai mult aspirația
sociale și tehnice la care asistăm.
continuă spre o existență pașnică,
Pictura poate deveni, pare să ne /
liberă și demnă, spre pace. Idealul
indice expoziția, o adevărată croni- 1
umanitar descifrabil in momen
că, un mijloc de a aminti genera
tele trecutului, dar și conștiința
țiilor viitoare marile înfăptuiri a
unei indestructibile legături cu eve
prezentului nostru. Realitățile vie
nimentele de vitală importanță ale
ții și muncii cotidian desfășurate
prezentului, cu lupta contemporană
pe șantierele și ogoarele 'patriei
pentru pace sint idei generoase ce
s-au dovedit in acest sens elocven
pot fi desprinse din lucrările de
te
purtătoare ale unor mesaje ar
pictură și sculptură — dintre cele
tistice de pace. Inspirate de ase
mai valoroase ale ultimilor ani —
menea aspecte, lucrări cum sînt
reunite sub titlul sugestiv „Pacea
acelea semnate de Nicolae Groza,
— bunul cel mai de preț al ome
Eugen Popa, Viorel Mărginean, Enirii" în expoziția din sălile de la
lena Greculesi, Petru Popovici, Ion
parter ale Muzeului de artă.
Bițan, Vladimir Șetran, Ion Grigo
Lupta pentru pace, pentru o ere, Geta Năpăruș, Gh. I. Anghel,
xistență liberă a generat, de-a lun
Gh. Șaru, Liviu
gul
timpului,
cum ne de
Suhar ș.a. con
monstrează atribuie. conform
ceastă expoziție,
datelor deja aînsemnări
imagini de o
fi rinate ale per
reală forță emo
sonalității fiecă
de la o expoziție
țională! Prezen
ruia dintre rea
tată pe unul din
lizatori. la con
panourile cen organizată în cadrul turarea existen
trale, o lucrare
ței românești in
cum este „Sem „Primăverii culturale raport cu ipos
narea apelului
tazele timpului,
bucureștene“
pentru pace" de
Ia investigarea
Camil Ressu se
în anotimpurile
dovedește pur
și momentele ei
tătoare a unor
majore. De fie
valori emblematice, străbătută de
care dată, pictorii au ales, au subli
un dramatism impregnat de un pu
niat sau au modificat elemente
ternic suflu poetic, de un ethos ce ale lumii studiate pentru a pune
pătrunde substanța compozițională în evidență sensuri superioare ;
și cromatică a acestei adevărate
exigența calitativă s-a îmbinat cu
pagini de antologie din istoria pic
necesitatea transmiterii de sensuri
turii românești. Grupate în jurul
prin imagine, ajungindu-se la o re
ei : sculptura lui Gheorghe D. An
construcție, în sens artistic, a rea
ghel „Vrem pace", de o caldă pre lității pentru ca ideea dominantă
țiozitate a modelajului și materia
pe care sint axate să fie mai preg
lului folosit, atitudinea lirică, me
nant subliniată. Lectura acestor
ditativă a unui portret de Corneliu
imagini are loc însă atît în planul
Baba, vigurosul „Cap de cioban"
discursului rațional, cit și in acela
semnat de Ion Jalea, caracterul
al sensibilității. Un simplu vas cu
sintetic, armonia cromatică a com
flori poate fi, de asemenea, in inter
poziției intitulate „Export de trac
pretarea unor artiști precum Con
toare" de Alexandru Ciucurencu
stantin Piliuță, Grigore Vasile sau
punctează, prin cîteva exemple de
Pavel Codiță un emoționant oma
prestigiu, permanențe ale unei te
giu adus ideii de pace.
matici de o deosebită generozitate.
îmbogățind în cbip creator date
Pornind de la aceste exemple in
le unei tradiții strălucit reprezen
trate în patrimoniul de aur al cul
tate in expoziție prin lucrarea lui
turii noastre, vizitatorul expoziției Gheorghe D. Anghel, sculptura re
poate urmări, de-a lungul simezeaduce in atenție cîteva realizări
lor, expresia umanistă către care
care, circumscriindu-se din punct
converg căutări stilistice dintre cele
de vedere tematic intregii selecții,
mai diferite ale pictorilor și sculp
ilustrează înnoirile problematice
torilor contemporani, poate desci
specifice genului, impuse de dez
fra date ale spiritualității noastre,
voltarea sculpturii contemporane.
felul in care cei mai buni dintre
O ilustrează, de exemplu, lucrărp.
artiștii contemporani își privesc
semnate de Vida Gheza, Ion Iri.
lumea și își definesc poziția față
mescu, Ion Vlasiu, lulia Oniță, Pe
de ea. Sensibilitatea artiștilor își
ter Balogh, Ioana Kassargian, Pa
dovedește pe deplin in această ex
vel Bucur, Petre Jecza, Grigore
poziție capacitatea de a se apropia
Minea, care se impun atenției prin
de tema atît de generoasă a între
mesajul lor uman și social ca tot
gii manifestări sondîndu-și valen
atitea realități artistice particulare
țele de exprimare emoțională care,
in esența lor, ca tot atitea viziuni
și de această dată, înseamnă apro
personale.
piere de viață, de aspirația etern
Interesul pentru social, pentru
umană de a clădi viitorul in con
problemele esențiale ale societății
și individului în cadrul societății
diții de pace și prosperitate. Pic
românești de astăzi, este, după
tura capătă astfel — odată cu ima
cum ne demonstrează reprezentati
gini precum „Primăvara Republi
va expoziție deschisă în sălile Mu
cii" de Sever Frențiu, „Imn" de
zeului de artă al Republicii Socia
Mihai Rusu, „Pămintul copiilor" de
liste România, o realitate care con
Brăduț Covaliu, „Oameni, nu vă
turează in domeniile picturii și
uitați copilăria" de Traian Brăsculpturii prezența unei arte de
dean, „Mesaj de pace" de Sabin
semnificație, in care esteticul este
Bălașa, „Tineri" de Virgil Almăîmbinat organic cu socialul, politi
șanu, „Darurile păcii" de Marius
cul, eticul, patrioticul.
Cilievici, „Moment solemn" de Vasile Celmare, „întrebare pentru
Marina PREUTU
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Festivalul „Timișoara muzicală"
Ieri seara, la sala
„Capitol", s-a dat sem
nalul deschiderii celei
de-a VIII-a ediții a
Festivalului „Timișoa
ra muzicală", o sărbă
toare a muzicii, care
cuprinde peste 20 de
remarcabile momente
care dau spectatorilor
imaginea
succeselor
artei componistice și
interpretative
româ
nești. Pe primul plan
se află muzica româ
nească — pagini corale,
simfonice, vocal-simfonice, de balet, teatru
instrumental — opusuri
de dată recentă, alături
de prima audiție mon
dială a „Suitei Castela
ne" (1911) de George
Enescu, de noi variante
interpretative ale unor
binecunoscute lucrări
din literatura univer
sală de gen.
Cum spunea directo
rul Filarmonicii „Ba
natul", dirijorul Remus
Georgescu : „Aceasta a
fost dorința timișore
nilor, de a da un pro
fil distinct primăveri
lor muzicale. Anume,
fiecare ediție să lanse

ze prime audiții româ
nești, prime audiții
mondiale, să pledeze
pentru valorile compo
nisticii naționale. La
Timișoara s-a ascultat
pentru prima oară „Vo
cea naturii" de George
Enescu,
iar
acum
„Suita Castelană", de
asemenea un opus ne
terminat al genialului
compozitor. La Timi
șoara au răsunat, pen
tru prima oară, pagini
simfonice și corale
scrise in ultimii ani de
tinerii noștri compozi
tori".
Răsfoim programul
ji. intr-adevăr, remar
căm pledoaria muzicie
nilor timișeni pentru
creația națională : ală
turi de George Enescu,
compoziții semnate de
Doru Popovici, L. Profeta. Alexandru Pașcanu, Mihai Moldovan,
Nicolae Brinduș, C.
Cazaban, D. Buciu...
Nu numai In concerte
și spectacole, dar și in
dezbateri, in simpozi
oane, in colocvii, in re
pertoriul Filarmonicii

„Banatul", al scenei li
rice și formațiilor ca
merale.
Ieri seara deci a
avut loc deschiderea
festivalului timișorean.
Și, fără îndoială, con
certul „Madrigalului",
condus de distinsul
muzician Marin Con
stantin, s-a constituit
intr-un moment-simbol : un excepțional
preludiu la colocviul
„Muzicienii români și
pacea" — care va avea
loc astăzi in sala Li
ceului de artă „Ion
Vidu", cu participarea
unor cunoscuți compo
zitori, muzicologi, scri
itori ; o convingătoare
invitație către iubitorii
artei sunetelor de a
urmări toate eveni
mentele acestui festi
val, care, nu intîmplător, va face să răsune,
in final, adică peste
două săptămâni, cea
de-a IX-a Simfonie
beethoveniană, cu me
reu tinăra „Odă a
bucuriei".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Survolînd teritoriul României frățești, vă adresez dumneavoastră perso
nal, iar, prin intermediul dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, Guvernului și poporului Republicii Socialiste România cele
mai bune urări și mari succese in construcția socialistă.

General de armată WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Polone,
Președintele Consiliului Militar
pentru Salvare Națională

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Am fost mișcat de mesajul cald de felicitare pe care ați binevoit să mi-1
adresați cu ocazia realegerii la magistratura supremă a țării.
La rîndul meu, vă rog să primiți vii mulțumiri și cele mai bune urări
pentru fericirea dumneavoastră personală și bunăstarea marelui popor român.
Sint încredințat că relațiile excelente care leagă partidele, popoarele și
guvernele noastre se vor întări continuu in folosul Guineei și României, al
instaurării unei lumi mai juste, a păcii și înțelegerii universale.
Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general
al Partidului Democrat Guineez,
Președintele Republicii Populare
Revoluționare Guineea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și bunele
urări pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi le adreseze cu
prilejul Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
In Capitală a avut loc sesiunea
științifică a Institutului de economie
m ■dială cu tema „Participarea acV
și eficientă a României la viata
U___
mică
__________________
internațională in_ concep____ „
ția președintelui Nicolae Ceaușescu".
Sesiunea a avut loc odată cu aniver
sarea a 15 ani de la înființarea insti
tutului și a 50 de ani de la inițierea
primelor, cercetări conjuncturale ro
mânești.
Participanții la sesiune — cercetă
tori. cadre didactice, lucrători din
unități economice — au adre
sat o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

tv
15,00
15.05
15.30
15.45
17.40
17.50
18,00
20,00
20.30
20.50

PROGRAMUL 1
Telex
Viața școlii
La volan
Emisiune in limba germană
Tragerea Loto
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Film artistic: f,Buzduganul cu
trei pecețl". O producție a Casei

Republicii Socialiste România, In
care se exprimă și cu acest prilej to
tala adeziune și devotamentul nemărginit față de politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, angajamentul de a acționa cu
toate forțele pentru a duce la înde
plinire în cele mai bune condiții
indicațiile și orientările conducăto
rului partidului și statului privind
ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a activității de cercetare în
domeniul economiei mondiale spre a
putea contribui astfel, alături de în
tregul popor, la realizarea in prac
tică a istoricelor documente adoptate
de Congresul al Xll-lea al P.C.R.
de filme unu șl â Casei de filme
trei. Ultima parte _
22.15 Dezbateri culturale
22,45 Telejurnal
PROGRAMUL 2
15.00 Opereta veșnic tlnără
16.00 spirit revoluționar, combativitate
16.25 Melodii populare
•17,00 Stadion
17,50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,30 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii „G. Enescu"
22,30 Generația deceniului IX. O for
mulă de succes — echipa
22,45 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
POLO
în turneul internațional de polo
pe apă de la Tbilisi, selecționata
României a întîlnit reprezentativa
U.R.S.S., deținătoarea titlului olim
pic, cu care a terminat la egalitate :
9—9 (4—4, 2—3, 1—2, 2—0).
In comentariul agenției T.A.S.S.
se scrie că a fost un meci viu dis
putat, în care inițiativa a aparținut
mai mult echipei române. De ase
menea, este subliniată evoluția foar
te bună a jucătorului român Vlad
Hagiu, care a înscris în Sceastă
partidă 7 goluri.
Anterior, selecționata României
învinsese cu scorul de 12—11 (3—2,
3—3, 1—3, 5—3) formația Cubei.
Alte rezultate : U.R.S.S. — Suedia
16—5 (3—0, 4—1, 5—2, 4—2) ; Cuba —
Suedia 10—7 (3—3, 2—4, 3—0, 2—0) ;
C "îda — Spania 7—7 (2—1, 2—2,
12—3) ; Spania — R. S. S. Gru
zină 11—7 (3—1, 2—3, 4—2, 2—1).
în clasament conduc echipele
României, U.R.S.S. și Spaniei — cu
5 puncte din cite 3 meciuri dispu
tate.

din acest an. I.F.K. Goteborg cîștigase cu 1—0 primul meci, dar puțini
se așteptau ca in deplasare să obțină
victoria și în nici un caz la un ase
menea scor. în partida de pe „Volkspark" suedezii au fost suverani,
dominîndu-și partenerii in toate com
partimentele de joc".
★
La Recife, în prezența a peste 60 000
de spectatori, s-a disputat meciul in
ternațional amical de fotbal dintre
echipele Braziliei și Elveției. Partida
s-a incheiat la egalitate : 1—1 (1—1).
Gazdele au deschis scorul in minu
tul 7 prin Zico (din lovitură de la
11 m), golul egalizator fiind marcat
de Sulser (min. 38).
★
La Viena, în meci de pregătire pen
tru turneul final al compionatului
mondial din Spania, reprezentativa
de fotbal a Austriei a învins cu sco
rul de 1—0 (1—0) echipa Danemarcei.

Panoul fruntașilor pe primele 4 luni ale anului

SARCINILE Șl ANGAJAMENTELE ASUMATE

IN ÎNTRECERE - EXEMPLAR ÎNDEPLINITE
Întrecerea socialistă se desfășoară cu succes în întreprinderile in
dustriale, pe șantierele de construcții, în transporturi și agricultură, în
unitățile din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii,
în centralele industriale. Ca urmare a rezultatelor obținute în îndepli
nirea planultli pe perioada 1 ianuarie — 30 aprilie 1982 și a punctajului
general, stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți în criteriile de organi
zare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii aprilie *) pe primele locuri
se situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Anina, județul Caraș-Severin, cu
445,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția netă, 3,8 la sută la producția fizică, 3,5 la sută la productivitatea muncii, 5,6 la sută la volumul
de deschideri miniere ; cheltuielile
totale planificate la 1 000 lei producție-marfă au fost-^eduse cu 6,9
la sută, iar cele materiale cu 6,3
la sută.
Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier", județul
Mehedinți, cu 610,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul
de punere la dispoziția sistemului
energetic național ; unitatea a înde
plinit sarcinile de plan la producti
vitatea muncii ; a redus cheltuielile
planificate prevăzute în buget cu
3,5 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Rimnicu Vîlcea.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA —
SUBRAMURA METALURGIEI
FEROASE
Locul I : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, cu 336,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,2 la sută la pro
ducția netă și producția fizică. 6,1
la sută ia producția-marfă vindută
și încasată, 3.3 la sută la producti
vitatea muncii ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale
au fost reduse cu 0,8 la sută, iar
cele de energie electrică și combus
tibili cu 2,6 la sută.
Locul II : Combinatul siderurgic
Reșița.
Locul III : întreprinderea „Cio
canul" Nădrag, județul Timiș.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE,
MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE, TURISME.
RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de meca
nică fină Sinaia, județul Prahova,
cu 796,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția netă. 0,4 la sută la produc
ția fizici 5,2 la sută la producțiamarfă vindută și încasată, 1,5 la sută
la productivitatea muncii ; sarcinile
de plan îa export au fost depășite
substanțial ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 1,1 la sută, iar
cele materiale cu 4,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de ma
șini agricole „Semănătoarea" Bucu
rești.
Locul III : întreprinderea meca
nică Brașov.
IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
CHIMIE ANORGANICA
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : Combinatul chimic Rim
nicu Vilcea, cu 738 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,3 la sută la pro•) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii,
costurile de producție fi benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

industriale și agrozootehnice Bucu
rești.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— REGIONALE DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate
Iași cu 250,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
ducția netă, 37 la sută la export, 6,5
fost depășiți cu : 7,2 la sută la pro
la sută la producția-marfă vindută ducția
netă, 0,3 la sută la volumul
și încasată, 16,6 la sută la produc
de transport, 9,6 la sută la produc
tivitatea muncii, 16,4 la sută la be tivitatea
muncii, 1,2 la sută la greu
neficii ; cheltuielile totale planifi tatea medie
brută a trenului de
cate la 1 000 lei producție-marfă au
marfă ; s-a realizat o utilizare a
fost reduse cu 4,8 la sută, iar cele
mijloacelor de transport cu 6 la sută
materiale cu 4,4 la sută.
mai bună decît cea planificată ;
Locul II : Combinatul chimic Vic cheltuielile
totale planificate au fost
toria, județul Brașov.
reduse cu 0,9 la sută, iar consu
Locul III : Combinatul chimic mul
de
combustibil
și energie elec
Făgăraș, județul Brașov.
trică cu 0,1 la sută.
Locul II : Regionala de căi ferate
IN INDUSTRIA
Galați.
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul III : Regionala de căi ferate
Locul I : întreprinderea forestieră Constanța.
de exploatare și transport Rimnicu
IN DOMENIUL
Vilcea, cu 730 puncte.
COMERȚULUI INTERIOR
Principalii indicatori de plan au
ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
CU AMĂNUNTUL
ducția netă, 5 la sută la producția
fizică, 4 la sută la export, 2,1 la sută
Locul I : întreprinderea comercia
la producția-marfă vîndută și înca
de stat pentru mărfuri alimentare
sată, 4,7 ia sută la productivitatea lă
Galați, cu 515 puncte.
muncii ; consumurile normate de
Principalii indicatori de plan au
energie electrică și combustibili au
fost depășiți cu : 1,1 la sută la des
fost reduse cu 1,8 la sută ; unitatea
faceri
de mărfuri cu amănuntul. 1,5
s-a încadrat în normele de consum
sută la volumul de desfaceri
pentru materii prime și materiale la
mărfuri pe un lucrător, 2,3 la sută
și in nivelul planificat al cheltuie la
recuperarea materialelor refololilor totale și materiale la 1 000 lei
șibile ; unitatea a realizat depășiri
producție-marfă.
substanțiale la beneficii ; cheltuie
Locul II : întreprinderea fores
lile de circulație planificate la 1 000
tieră de exploatare și transport
lei desfacere au fost reduse cu 4,6
Constanța.
sută.
Locul III : întreprinderea fores la Locul
II : întreprinderea comertieră de exploatare și transport Su
cială de stat mixtă Luduș, județul
ceava.
Mureș.
Locul III : întreprinderea comerÎN INDUSTRIA TEXTILA
cială de stat metalo-chimice Pi(BUMBAC)
tești.
Locul .I .
: ___
întreprinderea
________________
„Filatura
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
românească de bumbac" București,
ȘI VALORIFICĂRII
cu 666 puncte.
Principalii indicatori de plan au MATERIALELOR REFOLOSIBILE
fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
Locul I : întreprinderea județea
ducția netă, 36 la sută la producția
nă pentru recuperarea și valorifi
pentru export, 2,5 la sută la pro
carea
materialelor
refolosibile
ducția fizică, 3,3 la sută la bene
Vrancea, cu 605,4 puncte.
ficii, 5 la sută la productivitatea
Principalii
indicatori
de
plan au
muncii ;. consumurile normate de
fost depășiți cu : 21 la sută la vo
energie electrică și combustibili au
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ÎN DOMENIUL
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Locul
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reduse cu 11 la sută.
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Bacău,
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de stat Urziceni, județul Ialomița.
Principalii indicatori de plan au
Locul III : întreprinderea agricolă
fost depășiți cu : 27,6 la sută la în
de stat Tg. Frumos, județul Iași.
casări din activitatea de producție
și prestări servicii, 2,2 la sută Ia
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE prestările de servicii pentru popu. lație, 11,8 la sută la beneficii. 50,8
Locul I : Trustul de instalații și
la sută la valoarea producției în
automatizări București, cu 132,4
industria mică ; cheltuielile totale
puncte.
planificate la 1 000 lei producțiemarfă și prestări servicii au fost re
Principalii indicatori de plan au
duse cu 3,7 la sută, iar cele mate
fost depășiți cu : 1,8 __
la sută______
la proriale cu 3.8 la sută.
ducția netă, 3 la sută la produc
Locul II : întreprinderea județea
tivitatea muncii, 7,2 la sută la bene
nă de gospodărie comunală și locaficii : cheltuielile totale planificate
tivă Vrancea.
la 1 000 lei producție de construcLocul III : întreprinderea jude
ții-montaj au fost reduse cu 0,9 la
țeană de gospodărie comunală și lo
sută, iar cele materiale cu 3,8 la
ca ti vă Neamț.
sută.
Locul II : Trustul de construcții
(Agerpres)

VOLEI
Meciurile desfășurate in ziua a treia
a competiției internaționale mascu
line de volei de la Berlin s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Bul
garia — România 3—2 (15—11, 15—11,
7—15, 6—15, 15—9); R.D. Germană (A)
— R.P.D. Coreeană 3—0 (15—5, 15—8,
15—8) ; Cuba — R.D. Germană (B) —
3—0 (15—5, 15—8, 15—11).

TENIS
în turul II al campionatelor inter
naționale de tenis ale Italiei, care se
desfășoară pe terenurile de la „Foro
Italico" din Roma, tînărul jucător
francez Thierry Tulasne l-a eliminat
cu 7—5. 6—1 pe argentinianul Jose
Luis Cletc. favoritul nr. I al con
cursului.
Alte rezultate: Higueras (Spania) —
Dent (Australia) 6—7. 6—2. 6—3 ;
Fibak (Polonia) — Slozil (Cehoslova
cia) 6—4, 6—4 ; Gomez (Ecuador) —
Ilie Năstase (România) 3—6, 6—3,
6—0 ; Gerulaitis (S.U.A.) — Perez
(Uruguay) 3—6, 6—2, 7—5.

FOTBAL
Comentînd finala „Cupei U.E.F.A."
la fotbal, corespondentul sportiv al
agenției France Presse relatează,
printre altele : ' „în cea de-a doua
manșă a finalei, echipa S.V. Ham
burg, virtuală campioană a R.F. Ger
mania, a suferit un veritabil duș rece
pe teren propriu, pierzînd cu 0—3 în
fața formației suedeze I.F.K. G6teborg, revelația fotbalului continental

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Hașemit al Iordaniei, joi
a avut loc la Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea o
manifestare culturală. Au participat
membri ai conducerii I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți dr. Nasir Batayneh. ambasadorul Regatului Hașemit
al Iordaniei la București, si membri
ai ambasadei.
★
La Muzeul literaturii române din
Capitală a fost deschisă o expoziție
fotodocumentară consacrată vieții și
operei scriitorului austriac Arthur
Schnitzler. Consacrată împlinirii a
120 de ani de la nașterea poetului,
dramaturgului și prozatorului aus
triac, expoziția, organizată de muzeu,
în colaborare cu Institutul ..Arthur
Schnitzler" din Viena și Amba
sada Austriei la București, reu
nește manuscrise, pagini de co
respondentă, acte, piese iconogra
fice, recompunînd existența și activi
tatea de creație a scriitorului. O sec
țiune specială a expoziției este con
sacrată operei scriitorului austriac în
spațiul culturii românești și cuprin
de traduceri, exegeze critice și stu
dii apărute în țara noastră.
Personalitatea complexă a scriito
rului. contribuția sa la dezvoltarea
literaturii austriece au fost sublinia
te, în alocuțiunile rostite la vernisaj,
de prof. univ. Edgar Papu și de
Andreas Somogyi, ambasadorul Aus
triei la București.
★
In suita manifestărilor consacrate
centenarului nașterii lui Nicolae Titulescu, joi dimineață a avut loc la
sediul Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale o masă
rotundă în cadrul căreia dr. Walter
Bacon, profesor la Departamentul de
științe politice al Universității Ne
braska, Omaha, S.U.A., a prezentat

o expunere cu tema „Un manuscris
inedit al lui Nicolae Titulescu". I
Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători în domeniile
istoriei și relațiilor internaționale,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.
în cursul vizitei efectuate în țara
noastră la invitația A.D.I.R.I., profe
sorul Walter Bacon, care și-a susți
nut teza de doctorat cu titlul „Poli
tica externă a lui Nicolae Titulescu",
a fost oaspetele Filialei din Sibiu a
A.D.I.R.I.. prilej cu care a vorbit
despre personalitatea marelui diplomat român.
★
Joi a avut loc, în Capitală, dezbaterea interdisciplinară cu tema „Con
ceptul de sistem politic în socialism ;
evoluția funcțiilor statului nostru în
condițiile societății socialiste multila
teral dezvoltate", organizată de Aca
demia de științe sociale și politice.
Academia „Ștefan Gheorghiu" și re
vista „Era socialistă".
în lumina contribuției creatoare a
Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la teoria șl
practica conducerii politice a societații, dezbaterea a analizat aspecte
ale structurii și funcționării sistemului politic socialist pe baza concepției materialismului dialectic și istoric și a teoriei socialismului științi
fic. particularitățile sistemului poli
tic din țara noastră. A fost pus în
lumină rolul Partidului Comunist
Român de forță conducătoare în so
cietate. în acest context, a fost analizată evoluția funcțiilor statului
nostru, adaptarea lor la cerințele
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate. îmbinarea activității
de partid, de stat și obștești în ca
drul sistemului politic din tara noas
tră, cerințele actuale ale aplicării și
dezvoltării autoconducerii. autogesțiunii și democrației participative în
condițiile sistemului politic român.
(Agerpres)

Creșterea mai accentuată
a productivității muncii
(Urmare din pag. I)

tehnologice, confecții, autoturisme
etc. Iar calculele arată că :
sporirea cu un singur procent a
productivității muncii echiva
lează la nivelul anului 1982 cu
un plus de producție-marfă in
dustrială de 9,2 miliarde lei.
O valoare importantă, concretizată
in produse necesare economiei. Se
înțelege de la sine că mărind pro
ducția de mașini, utilaje și instalații
asigurăm posibilități superioare de
înzestrare a fabricilor și uzinelor, a
șantierelor și agriculturii cu tehnică
modernă ; sporind producția de materii prime, combustibil și energie
creăm condiții pentru buna aprovizionare tehnico-materială a fiecărei
unități economice. De fapt, recupera
rea restanțelor din primele patru
luni ale acestui an la o serie de
produse, precum și depășirea preve
derilor de plan la produsele solici
tate de economia națională și la ex
port depind în prezent, într-o măsu
ră hotărîtoare, tocmai de creșterea
mai susținută a productivității mun
cii.
Să ne reamintim un lucru cunos
cut : consumul de muncă, precum și
ponderea retribuției nominale pe
unitatea de produs scad concomitent
cu creșterea productivității muncii.
Ce importanță prezintă această re
lație ? Una deosebită, și anume : re
ducerea cheltuielilor de producție nu
are loc pe seama scăderii retribuției,
ci prin diminuarea consumului de
muncă pe unitatea de produs. în acest fel, retribuția nominală se re
partizează asupra unei mase mai
mari de bunuri, ceea ce se reflectă
direct asupra costurilor, rentabilită
ții, a eficientei economice în general.
Este concludent în acest sens urmă
torul calcul : dacă în acest an am
realiza în industrie o creștere a productivității muncii de 8 la sută, față
de 7 la sută cît s-a planificat,
am putea obține suplimentar o
producție netă în valoare de

Vaccinarea antirujeoncă a copiilor

CICLISM
Cursa Păcii a continuat joi. după
o zi de repaus, cu etapa a 9-a
Szamotuly—Frankfurt pe Oder (171
km), în cursul căreia caravana ciclistă a intrat pe teritoriul R.D. Ger
mane. A fost o etapă foarte rapidă
(medie orară 43,800 km), cu momente
interesante și desprinderi spectacu
loase. printre fruntași aflindu-se și
ciclistul român Cornel Nicolae. cla
sat pe locul trei în același timp,
3 h 54’ 02”, cu învingătorul, italianul
Bottoia, și al doilea sosit, cubanezul
Orestes Mora. Pe echipe, a cîștigat
Italia, urmată de Cuba și România,
în clasmentul general individual se
menține lider Zagretdinov (U.R.S.S.).
Pe echipe, conduce R.D. Germană.
Astăzi, se dispută etapa a 10-a
Frankfurt pe Oder—Neubrandenburg (198 km).

Cronica

GALATI. La Galați s-au des

fășurat lucrările simpozionului
„Rolul factorilor educaționali în
formarea tinerei generații pentru
muncă și viață", organizat de con
siliul județean de educație politică
și cultură socialistă, în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Activiști de partid și de stat,
cadre didactice, specialiști din do
meniul justiției, oameni de cultură
au prezentat interesante comuni
cări și referate cuprinzînd o arie
largă de preocupări in strînsă le
gătură cu tema pusă în dezbatere.
(Rodica Șerban).
CLUJ.

în cadrul festivalului

județean „Omagiu partidului", la
casele de cultură din Dej, Huedin
și la căminele culturale din Chinteni și Mociu au avut loc specta
cole la care și-au dat concursul
formațiile muzical-coregrafice, echipele de teatru, brigăzile artis
tice, formațiile de montaje literare
și recitatori de poezie din localită
țile amintite și din comunele înve
cinate. (Al. Mureșan)
TELEORMAN. Secția pro
pagandă a comitetului județean de
partid a organizat, la Alexandria,
o dezbatere cu tema „Rolul consi
liilor locale de educație politică și
cultură socialistă in mobilizarea
oamenilor muncii la înfăptuirea
sarcinilor economico-sociale". Au
participat secretarii adjunct! cu
problemele de propagandă ai co
mitetelor orășenești și comunale
de partid. (Stan Ștefan)
GORJ. La Tg. Jiu șl Tg. Cărbunești s-a desfășurat cea de-a
doua ediție a Festivalului interjudetean de creație literară ..Tudor
Arghezi". în cadrul manifestării au
avut loc simpozionul cu tema
„Tendințe și direcții ale dezvoltării actuale a literaturii române",
montaje literar-artistice. spectacole de muzică și poezie. dezbateri
culturale si altele, la care si-au adus contribuția scriitori amatori,
publiciști, oameni de cultură și artă
din 27 de județe ale tării, precum
și membri ai cenaclurilor literare
gorjene. (Dumitru Prună).

OLT. In pădurea Călugăreas
ca, din comuna Radomirești, unde
crește renumitul bujor românesc,
declarat monument al naturii, a
avut loc o manifestare cultural-artistică de tradiție, aflată la cea de
a 12-a ediție. Formații artistice ale
căminelor culturale Seaca. Mihăești, Daneasa și Radomirești. pre
cum și ale Casei de cultură a sindi
catelor din Slatina, Casei de cultură
Drăgănești-Olt și ale Școlii populare
de artă din Slatina au prezentat
programe artistice. (Emilian Rouă)
NEAMȚ. In toate localitățile
județului se desfășoară acțiuni educative cuprinse in tradiționala
manifestare anuală „Zilele educa
ției juridice", aflată in acest an la
cea de-a XH-a ediție și care cu
prinde un însemnat număr de con
intilniri __
ale
ferințe. simpozioane. _____
oamenilor muncii cu activiști de
partid și de stat. cu juriști.
(C. Blagovici).
BACĂU Clubul petroliștilor
din Moinești a găzduit o suită de
manifestări cultural-educative și ar
tistice înmănuncheate sub generi
cul „Primăvara tinerelor talente".
Pe lingă expuneri, simpozioane, re
citaluri de poezie, vernisaje de expoziții, a avut loc un concurs de
muzică ușoară și populară, la care
au luat parte numeroși tineri talentați din rindurile petroliștilor, tăie
torilor de lemne, metalurgiștilor,
gospodinelor etc. (Gh. Baltă).
CARAȘ-SEVERIN.

Ca tn

fiecare an, în luna mai, și de această
dată, mii de oameni ai muncii din
județul Caraș-Severin au luat par
te la sărbătoarea florilor, organi
zată în localitățile și în zonele cu
liliac și narcise. (Nicolae Cătană)
IAȘI Au avut loc la Iași „Zi
lele teatrului studențesc", manifes
tare care a reunit formații din cen
trele universitare Tg. Mureș. Timi
șoara, Cluj-Napoca, București, Bra
șov și Iași, care au prezentat spec
tacole îndelung aplaudate. (Manole
Corcaci)

Timpul probabil pentru intervalul 21
mal, ora 21 — 24 mai, ora 21. In țară :
Vreme tn general frumoasă, cu cerul
variabil. Pe alocuri se vor semnala
descărcări electrice și vor cădea averse
de ploaie, mai ales în zonele de deal
și de munte. Vînt slab, pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 șl 16 grade, mai coborîte
in depresiunile din estul Transilvaniei,
iar maximele intre 20 și 30 de grade.
In București : Vreme in general fru
moasă. Cer variabil, favorabil aversei
de ploaie. VInt slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre 8 șl 11 grade, cele maxime Intre
26 și 29 de grade. (Liana Cazacioc,
meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)

O mentalitate absurdă a
disprețuit, în trecut, pă
tura țărănească, pe ea, de
ținătoarea tuturor daruri
lor poporului nostru. Lim
ba. obiceiurile, tradiția, cu
rățenia moravurilor, folclo
rul nostru fără egal, senti
mentul perenității, al sta
torniciei pe meleagurile
străbune, au fost cultivate,
păzite și transmise de această puternică pătură so
cială care, in trecut, a fost
privită adeseori cu dispreț,
iar apelativul „țăran" aruncat ca o calificare jig
nitoare. Situația asta a
fost produsă de starea în
care a fost ținută țărăni
mea. serbia. slugă la
boier, viață amară, lipsit
de oămînt. flămind și umil,
neapărat de legi. împo
vărat de o casă de copii,
nu le-a putut da altă școa
lă decît aceea începută de
la primii pași, la grajd, pe
ogor, la pădure. Buchiile nu
i le-a putut da, pentru că
n-avea bani să plătească
taxele și nici nu se putea
lipsi de brațele de muncă
ale copiilor săi. Țăranul a
fost considerat om de mun
că, aflat' pe o treaptă in
ferioară pentru că nu-șî
putea semna numele decît

In perioada 1—15 iunie 1932 se va
desfășura in întreaga țară cea de-a
patra campanie națională de vac
cinare a copiilor împotriva pojarului
(vaccinarea antirujeolică).
în acțiunea de vaccinare vor fi cuprinși copiii nâscuți între 1 septembrie 1980 și 31 august 1981, precum și
copiii omiși din diferite motive în
campania din anul 1981.
Copiii din grupa de virstă arătată
mai sus care au fost vaccinați antirujeolic în cadrul unor vaccinări li
mitate anterioare, ca și copiii care au
suferit de rujeolă (pojar) sînt excep
tați de la vaccinare.
La această vaccinare sînt invitați
să se prezinte la dispensarele me

apăsînd degetul pe crucea
însemnată cu cerneală.
Astăzi, țăranul a dobîndit
un statut de noblețe. A fi
țăran, astăzi, însemnează a
deține una din măsurile
cele mai grele și mai im
portante. Statul îngrijindu-se de școlarizarea lor și
a copiilor lor, i-a pus în si-

dicale. cu copiii din grupa de vîrstă
arătată, atit localnicii cît și familiile
care au domiciliul flotant pe raza
dispensarului respectiv. Familiile cu
copii vaccinabili și care în intervalul
respectiv se află ocazional in alte
localități decît cea de domiciliu, se
Vor prezenta la cel mai apropiat dis
pensar medical.
Se subliniază rezultatele deosebit
de favorabile obținute prin aplicarea
vaccinărilor antirujeolice în perioada
1979—1982, fapt ce a determinat scă
derea importantă a numărului de
îmbolnăviri, precum și dispariția aproape completă a cazurilor de ru
jeolă complicată și a deceselor pro
vocate de această boală.
(Agerpres)

conectate la electricitate,
vocabularul s-a îmbogățit,
ideile s-au înmulțit. A avea
astăzi o conversație cu un
țăran însemnează a avea
un schimb de idei cu un om
luminat; informat politic,
care l-a citit pe Eminescu,
care știe ce-i aceea aprin
dere la motorul combinei,

peste 3 miliarde lei și un venit
net de 1,5 miliarde lei.
In același timp, pretutindeni, în
toate unitățile economice, trebuie să
se înțeleagă — așa cum a subliniat
conducerea partidului — că produ
sele românești, pentru a putea să
concureze la egalitate cu cele simi
lare din străinătate, pe lingă nivelul
tehnic, ele trebuie 6ă fie și rezulta
tul unei înalte productivități a mun
cii, deci să poată rezista și la con
curența în ce privește prețurile.
Cu toții dorim să trăim din ce In
ce mai bine și să ne bucurăm din
plin de binefacerile civilizației mo
derne — o năzuință firească, un obiectiv fundamental pus de partidul
nostru în plin centrul atenției în cin
cinalul 1981—1985. Pentru aceasta
este necesar să creăm, în primul
rînd, o temelie economică solidă, să
asigurăm un plus de productivitate.
Fără satisfacerea acestei cerințe nu
poate fi asigurată o bază reală pen
tru, ridicarea nivelului de trai. Tutu
rora trebuie să ne fie limpede că
aplicarea importantelor prevederi re
feritoare la creșterea bunăstării în
tregii populații in acest cincinal de
pinde, în măsură hotărîtoare, de în
deplinirea integrală, an de an, a
sarcinilor de sporire a productivită
ții muncii.
Care sint principalele direcții de
acțiune ? în această privință, in fie
care întreprindere există resurse
inepuizabile. în primul rînd, un ac
cent deosebit trebuie pus pe perfec
ționarea organizării producției și a
muncii, folosirea cu eficiență maxi
mă a mașinilor și utilajelor, introdu
cerea de noi tehnologii de fabrica
ție și perfecționarea celor existente,
extinderea mecanizării și automati
zării. Cu hoțărîre trebuie să se ac
ționeze, totodată, pentru generaliza
rea muncii la mai multe mașini, uti
lizarea rațională a timpului de lucru,
folosirea tehnicii electronice în pro
gramarea și urmărirea producției. în
lucrările de calcul și evidență și, pe
această bază, reducerea la strictul
necesar a personalului auxiliar și
funcționăresc. De asemenea, pregăti
rea tehnico-profesională a persona- ■
lului muncitor trebuie ridicată în
toate unitățile la nivelul de comple
xitate și tehnicitate al tehnologiilor
și producției moderne, asigurîndu-se,
totodată, normarea științifică a mun
cii, întărirea ordinii și disciplinei.
Avem nevoie de o productivitate
din ce în ce mai mare pentru că
ne-am propus o dezvoltare economi
că și socială din ce in ce mai susți
nută. Și tot ce ne-am propus, sub
conducerea înțeleaptă a partidului,
am dovedit că putem înfăptui neabă
tut cind la marele interes general
sint racordate gindul și fapta fiecă
ruia, priceperea și hărnicia tuturor
la un loc. Printr-o riguroasă organi
zare și spirit gospodăresc este pe
deplin posibil și necesar să realizăm
sarcinile stabilite privind creșterea
mai accentuată a productivității
muncii, asigurind pe această cale o
temelie trainică pentru sporirea avuției naționale, pentru progresul
economico-social necontenit al țării.

șă că un țăran, cu ceea ce
îi oferă statul- socialist, va
fi un excelent muncitor al
pămîntului, un priceput
agronom sau zootehnician,
avînd mașini și animale, un
specialist in munca agro
nomică.
Formația socială care se
numește sat este de fapt

Permanența unei vocații
tuația de a se bucura de
binefacerile civilizației. La
zestrea pe care le-au dat-o
strămoșii s-au adăugat cele
puse la dispoziția lor de
către statul nostru cu o
orinduire avansată. A fost
ridicat la egalitate cu toate
păturile sociale, in toate fo
rurile unde priceperea lui
este chemată să dea roade.
Astăzi, a fi țăran însem
nează a fi deținătorul unei
prețioase averi moștenite,
la care se adaugă ceea ce
tehnicitatea timpului
a
adus in ajutorul rudimenta
rei gospodării țărănești :
astăzi găsești in frumoase
le lor case noi biblioteci,
găsești aparate de uz casnic

un meci de fotbal sau piesa
de teatru pe care televizo
rul i-o aduce in casă. Aces
te urcări pe spirala civili
zației și a confortului nu
trebuie să-l îndepărteze pe
țăran de zestrea lui fun
damentală, care trebuie va
lorificată. Trebuie cultivată
mindria de a fi țăran și da
toria de a se întoarce spre
îndeletnicirea străbună. Această întoarcere este de
fapt recunoștința lui față
de o orinduire care l-a scos
din glod, din bordei, din
trudă și i-a pus cartea in
mină și mijloace tehnice
avansate, care să-i ușureze
munca. Trebuie stăruit prin
toate mijloacele să înțelea-

o mare familie. In satul Comana. în care-mi scriu căr
țile și îngrijesc grădina,
trăiesc ca într-o familie de
2 000 de locuitori. Gardurile
sînt joase, fiecare vede in
gospodăria celuilalt și sare
in ajutor cînd e nevoie. Se
întîmplă ceva în capul sa
tului : vestea se răspindeste peste toate gospodăriile
ca mireasma florilor de tei.
Nașterea unui prunc, înte
meierea unei familii, con
flictele care sînt inerente
în orice așezare omenească
antrenează tot satul, dove
dind forța lui, coeziunea
lui, spiritul de judecată și
dragostea pentru ceea ce a

fost, ceea ce este și ceea
ce va fi.
Astăzi, țăranul este che
mat să dea toată forța și
priceperea lui muncii agri
cole. Să sporească rodul
ogoarelor, să crească șeptelul, să deschidă porțile
belșugului.
Copiii cărora statul le-a
pus la dispoziție școli tre
buie să se orienteze — la
ceasul opțiunii — și spre
meseria părinților lor. Lucrind ogorul, conducînd
tractorul, îngrijind anima
lele pot duce același trai ci
vilizat ca și la oraș, civili
zația acestuia devenind o
realitate și în cuprinsul
vetrei in care s-au născut.
Mai mult ca orlcînd. astăzi
țăranul poate să înțeleagă
că n-are voie — și nici ne
voie — să dezerteze de la
misiunea lui milenară. Cei
vîrstnici au datoria de a
împărtăși, îndemna, stimu
la cu sfaturi și participare
pe fiii lor, chemindu-i
alături. Statul nostru socia
list ă deschis un nou capi
tol în domeniul agrar. Ță
ranii trebuie să sprijine cu
toată forța lor realizarea
planurilor preconizate. Este
o sarcină de onoare, un act
patriotic pe care țărănimea
trebuie să-l împlinească. Șl
il împlinește.
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0 nouă mărturie a înaltului prestigiu de care se bucură in Italia

președintele României, a prețuirii activității sale prodigioase,

la Palermo a fost prezentat volumul

„UMANISMUL POLITIC AL LUI CEAUȘESCU11
ROMA 20 (Agerpres). - La Palermo a avut loc o
manifestare, in cadrul căreia a fost prezentat volumul
„UMANISMUL POLITIC AL LUI CEAUȘESCU", apărut

y

Organizată de autorită
țile locale ale regiunii si
ciliene, de municipalitatea
Palermo și de Universita
tea de studii, această
nouă acțiune se înscrie ca
o grăitoare mărturie a
înaltului prestigiu de care
se bucură în Italia pre
ședintele Republicii So
cialiste România, a stimei
și prețuirii opiniei pu
blice față de personalita
tea tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Au participat membri ai
Camerei deputaților și Se
natului, ai conducerii or
ganelor locale, ai Senatu
lui universitar, un numeros
public.
In cuvîntul său, prof,
univ. dr. Nino Buttitta,
decanul Facultății de lite
re și filozofie, a arătat că
„Palermo, leagăn al unei
străvechi culturi și civili
zații, cu trainice legături
de prietenie cu România,
orașul care a cinstit me
moria marelui revoluționar
român Nicolae Bâlcescu,
ce a trăit și a murit aici,
pe țărmul Mediteranei,
este mindru și fericit să
aducă omagiul său unei
strălucite personalități a
vieții politice internaționale, președintelui Româ-

niei, Nicolae Ceaușescu,
să exprime sentimentele
de caldă prietenie față de
poporul român".
Vito Cusumano, deputat
in Parlament, membru al
C.C. al Partidului Socialist
Italian, semnatarul prefe
ței lucrării prezentate, a
arătat, între altele, in cu
vîntul său, că „a vorbi des
pre președintele Nicolae
Ceaușescu înseamnă a
pune in lumină figura unui
om politic genial, apărător
neobosit al destinderii și
păcii in lume, susținător
convins al depășirii poli
ticii de bloc, figura unui
ginditor și teoretician care
vede in om unicul desti
natar și beneficiar al pro
gresului". Relevînd că, in
actuala situație interna
țională, caracterizată prin
tensiune și focare de
război, prin accentuarea
cursei înarmărilor, se cere
mai mult ca oricînd o
altă semnificație a res
ponsabilității, unirea efor
turilor tuturor popoarelor
pentru apărarea vieții, a
păcii, vorbitorul a spus :
„Prin toate acțiunile sale,
prin politica sa neobosi
tă, Nicolae Ceaușescu
demonstrează strălucit că
omul reprezintă nu o

recent in Italia, sub semnătura lui Ugo Ragozzino,
eseist politic, scriitor și cunoscut ziarist, director politic
al mai multor publicații.

dogmă, ci o realitate, in
numele căreia președin
tele României a acționat
și acționează atit pe plan
intern, cit și internațio
nal".
Deputatul
CalogerO
Premilia, reprezentant al
Partidului Democrat-Creștin, referindu-se la faptul
că deosebirea de orînduire socială și politică, mo
dul diferit de a aborda o
problemă sau alta pe
plan politic și ideologic
nu trebuie să împiedice
dialogul, înțelegerea, dacă
se pornește de la respec
tul reciproc, de la ne
amestecul în treburile in
terne, a arătat că, „in
această
lume plină de
contradicții, nu se poate
să nu apreciezi opera
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, viziunea sa
îndrăzneață, capacitatea
sa de a elabora o poli
tică externă independen
tă, viguroasă, Pentru aceasta, este considerat
un mare om politic al
contemporaneității".
Franco Taormina, pre
ședintele Grupului liberal
în Parlamentul regional,
Michelangelo Russo, pre
ședintele Grupului comu
nist, și Rocco la Verde,

A
Se amplifică acțiunile de masă
împotriva cursei înarmărilor
Peste doua milioane de semnături pe Apelul
pentru denudearizarea nordului Europei
HELSINKI. — Peste două milioa
ne de locuitori din Danemarca,
Norvegia, Suedia, Islanda și Fin
landa și-au pus semnăturile pe Apelul privind transformarea cit
mai grabnică a nordului Europei
intr-o zonă denuclearizată — a fă
cut cunoscut organizația „Partiza
nii păcii din Finlanda".

Referindu-se la rezultatele „ofensivei de primăvară", s-a relevat
că numai la demonstrația antimilitaristă care a avut loc la Goteborg
(Suedia'), sub lozinca „Pentru .0 zo
nă denuclearizată in nordul Euro
pei, pentru o Europă fără arme nu
cleare", au participat peste 100 000
de oameni.

„Ideea unui război nuclear limitat este absurdă**
WASHINGTON. Organizatorii ma
nifestației pentru pace, care ur
mează să se desfășoare la 6 iu
nie la Pasadena, au ținut o con
ferință de presă, în cadrul căreia
au explicat obiectivele acțiunii lor.
Cu acest prilej — transmite agen
ția France Presse - „Patti Davis,
fiica cea mai tînără a președinte
lui Ronald Reagan, precum și mu
zicienii Stevie Wonder și Graham
Nesh, au lansat un apel în fa
voarea opririi producerii de arme

nucleare. „Oamenii — a spus Patti
Davis — n-au inventat niciodată o
armă fără să nu o fi utilizat in cele
din urmă. Nu putem vorbi de dezar
mare, atita timp cit continuă fabri
carea de arme nucleare". De ase
menea, fiica președintelui Statelor
Unite a declarat : „Ideea unui
război nuclear limitat este absurdă.
Intr-un asemenea conflict nu vor
exista nici limite, nici supraviețui
tori".

Acumularea de noi arme — o amenințare pentru viață
NAIROBI. — în ca
pitala Kenyei au fost
date publicității docu
mentele sesiunii spe
ciale a Programului
O.N.U. pentru Mediul
înconjurător (UNEP).
desfășurate la Nairobi.
In rezoluția privind
dezarmarea este a> dresat un apel tutu
ror guvernelor țărilor
participante la lucrări
K__________________

de a acționa prin toa
te mijloacele pentru a
se pune capăt cursei
înarmărilor, cel mai
mare pericol pentru
întreaga omenire. Acumularea de arme
nucleare și a altor
tipuri de arme de ni
micire în masă, rele
vă documentul, con
stituie o amenințare
pentru însăși viata în-

tregii planete. Cata
strofa războiului poa
te fi preintimpinată
numai printr-o politi
că
consecventă de
dezarmare, care ar asigura nu numai secu
ritatea generală, ci ar
deschide și noi pers
pective de dezvoltare
economică și socială
tuturor statelor, arată
rezoluția.

președintele Grupului so
cialist, prof. dr. Gianni
Puglisi, decanul Facultă
ții de drept, au subliniat
trainicele
legături
de
prietenie
și colaborare
dintre România ți Italia,
relații care au cunoscut
o evoluție pozitivă pe
toate planurile, punind
accentul, în continuare,
pe contribuția fundamen
tală
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu pen
tru instaurarea unor ra
porturi de tip nou între
state, pentru asigurarea
securității și cooperării
pașnice
între
națiuni,
făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte. Ei
au arătat că „umanismul
politic al președintelui
Nicolae Ceaușescu este
ilustrat prin fapte, prin
modul său de a acționa
în numele vieții, al civi
lizației, al prezentului și
viitorului".
A luat, apoi, cuvintui
ambasadorul țării noastre
în Italia, Ion Mărgineanu.
Cu prilejul manifestării
a fost organizată o expo
ziție de carte, cuprinzînd
lucrări apărute în limba
italiană, consacrate per
sonalității și gindirii poli
tice a tovarășului Nicolae
Ceaușescu.

Lucrările Congresului
al XIX-lea al U.T.C.L
MESAJUL DE SALUT
DIN PARTEA U.T.C.
MOSCOVA 20. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : în
cadrul lucrărilor Congresului al
XIX-lea al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist, care se desfășoară
la Moscova, a luat cuvîntul tovară
șul Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.
Cu acest prilej, a fost transmis un
mesaj de salut din . partea Uniunii
Tineretului Comunist din țara noas
tră, a întregului tineret român, ti
neretului din U.R.S.S.
Lucrările congresului continuă.

Expoziția internațională
„Inlegmaș
MOSCOVA 20 — Trimisul Agerpres.
I. Dumitrașcu, transmite : în capita
la Uniunii Sovietice s-a deschis, joi.
Expoziția internațională ..Inlegmaș
82“, în cadrul căreia peste 500 de în
treprinderi și companii din 23 de țări
prezintă mașini, utilaje și procedeele
tehnologice pentru industria ușoară.
întreprinderea română de comerț
exterior „Centrala de mașini textile"
expune, in standurile unui pavilion
de peste 300 metri pătrați, între alte
le. o serie de produse prezentate în
premieră la o manifestare expozițională internațională.
Pavilionul românesc a fost vizitat
de A. K. Antonov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
I. I. Pudkov, ministrul construcțiilor
de mașini pentru industria ușoară și
alimentară și a aparatelor de uz cas
nic. N. N. Tarasov, ministrul indus
triei ușoare, reprezentanți ai condu
cerii Camerei de Comerț și Indus
trie, alte persoane oficiale sovietice.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare
de colaborare economică si tebnico-stiintifică
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La
Budapesta s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale româno-un
gare de colaborare economică și tehnico-științifică. In spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor la nivel înalt
româno-ungare, sesiunea a examinat
stadiul și posibilitățile de amplificare
și diversificare a colaborării econo
mice. precum și a schimburilor de
mărfuri dintre cele două țări. La în
cheierea lucrărilor a fost semnat un
protocol care conține sarcini și mă
suri concrete pentru încheierea și
realizarea de noi acțiuni de coopera
re și specializare in producție în do
menii de interes prioritar pentru economiile celor două țări. Protocolul
prevede, totodată, necesitatea ca. în
★
Joi, tovarășul Nicolae Constantin,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, a fost primit
de tovarășul Gyorgy Lazar, membru
al Biroului Politic al C.C. al
P.M.S.U., președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Ungare.
Din partea conducerii de partid și
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia, personal a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise conducerii de partid
și de stat a R. P. Ungare, personal
tovarășului Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., un salut
tovărășesc, cordiale urări de sănă
tate și de prosperitate poporului
ungar.
Cu același prilej, din partea tova-

cursul actualului cincinal, să fie
continuate eforturile in vederea
identificării de noi surse menite să
determine o creștere a volumului
schimburilor de mărfuri dintre
România și Ungaria.
Protocolul a fost semnat de tova
rășul Nicolae Constantin, viceprimministru al guvernului, președintele
părții române in comisie, și de Jozsef Marjai, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare,
președintele părții ungare în comisie.
La lucrările sesiunii, care s-au
desfășurat într-o atmosferă de stimă
și înțelegere reciprocă, au participat
ambasadorul țării noastre la Buda
pesta, Victor Bolojan, și Sandor
Rajnai, ambasadorul R. P. Ungare la
București.
★
rășului Janos Kadar au fost trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu
un salut tovărășesc, cele mai sincere
urări de bine și de sănătate perso
nală.
/
In cursul convorbirilor au fost
evocate evoluția ascendentă a rapor
turilor de prietenie și colaborare
dintre partidele șl statele noastre,
precum și posibilitățile pe care veci
nătatea celor două țări le permite
pentru creșterea continuă a cooperă
rii, specializării și amplificării
schimburilor
comerciale
dintre
România și Ungaria.
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească. Au
fost de față Jozsef Marjai, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
ambasadorul României la Budapesta
și ambasadorul Ungariei la Bucu
rești.

Reuniunea Consiliului de Securitate
în problema conflictului anglo-argentinian
Raportul prezentat de secretarul general al O.N.U,
După reuniunea de consultări, Pe
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Membrii Consiliului de Securitate
rez de Cuellar a declarat că „s-a ajuns la un punct foarte periculos"
s-au întrunit, miercuri seara, la se
diul O.N.U. din New York, in cadrul
și că „timpul rămas trebuie măsurat
în ore". „Ip aceste momente deci
unei reuniuni cu ușile închise —
de consultări privind conflictul Malvisive este nevoie de un ultim efort
urgent pentru a se ajunge la înțe
nelor. S-a audiat un raport al secre
tarului general al O.N.U. privind re
legerea necesară unei reglementări
rezonabile. Sînt convins că acest lu
zultatele negocierilor sale, purtate
cru poate fi realizat fără să se adu
timp de 11 zile, în vederea regle
că prejudicii drepturilor, pretențiilor
mentării pașnice a conflictului arsau poziției vreunei părți. Trebuie
gentiniano-britanic și s-a analizat
să continuăm acțiunea în favoarea
rolul Națiunilor Unite în această
păcii fără să se aducă atingere prin
chestiune.
Secretarul general al O.N.U. a acipiilor". Cuellar a atras atenția că
„viețile
umane și suferințele sînt un
nunțat că, în urma mai multor întîlcost prea ridicat pentru a permite să
niri cu reprezentanții guvernelor Ar
se abandoneze eforturile de pace".
gentinei și Marii Britanii, au fost
înregistrate progrese substanțiale și
Pe de altă parte, secretarul gene
s-a ajuns Ia înțelegeri asupra anu
ral al O.N.U. a anunțat că a luat le
mitor puncte ale planului său, dar a
gătura cu președintele argentinian,
subliniat că mai sînt necesare citeva
Leopoldo Galtieri, și cu premierul
zile pentru a se constata dacă po
britanic, Margaret Thatcher, exprizițiile celor două părți pot fi puse
mîndu-și îngrijorarea în legătură cu
de acord. Membrii Consiliului de
stadiul in care se află negocierile
Securitate — relevă agențiile de
privind conflictul asupra Insulelor
presă — au exprimat sprijinul față
Malvine (Falkland).
'
de eforturile secretarului general.
★
cind atitudinea inflexibilă a Marii
BUENOS AIRES 20 (Agerpres) —
Britanii.
Agențiile internaționale de presă in
formează — citind un comunicat
LONDRA 20 (Agerpres). — După
al Statului Major Comun Argenti
cum transmite agenția Reuter, „pri
nian — că. la 19 mai. Marea Britamul ministru britanic pare să res
nie a efectuat noi raiduri de bom
pingă ideile Națiunilor Unite urmă
bardament asupra localității Puerto
rind să evite războiul cu Argentina
Argentino (Port Stanley). Operațiu
în
legătură cu Insulele Falkland".
nea. realizată de două avioane „Sea
In cadrul unei sesiuni de urgentă a
Harrier", a fost respinsă de forțele
Camerei Comunelor, Margaret That
argentiniene.
cher a spus, referindu-se la propu
în cadrul unei conferințe de presă
nerea secretarului general al O.N.U.,
organizate la Buenos Aires. Nicanor
Javier Perez de Cuellar, că „și dacă
Costa Mendez, ministrul de externe
ar
fi acceptabilă pentru ambele părți
al acestei țări, a declarat că „Argen
ca bază de negocieri, aceste nego
tina sprijină inițiativa de pace a
cieri ar lua multe zile, dacă nu săpsecretarului general al O.N.U. și
tămîni, pentru a se încheia ori cu
este dispusă să negocieze alături de
succes, ori cu esec“.
el" în problema Malvinelor (Fal
Pe de altă parte, premierul brita
kland).
nic a spus că unele aspecte ridicate
Nicanor Costa Mendez a deplîns,
de propunerea secretarului general
totodată, faptă! că o asemenea ne
al O.N.U. necesită noi clarificări la
gociere este greu de realizat, invoNew York. De asemenea, reprezen
tantul britanic la O.N.U. va aduce
la cunoștință lui Perez de Cuellar
GENEVA
că propunerea sa diferă în unele as
pecte importante de poziția britani
că, care i-a fost prezentată luni, cind
Reluarea negocierilor
i s-a spus că este maximum ce poa
te accepta Londra. De asemenea, i
se va reaminti secretarului general
sovieto - americane
că negocierile nu exclud nici o op
țiune militară.
GENEVA 20 (Agerpres). — Joi, la
Geneva au fost reluate convorbirile
sovieto-americane cu privire la limi
tarea armamentelor nucleare în Eu
ropa, relatează agenția TASS.

Intensificarea eforturilor pentru

încheierea vizitei ministrului
afacerilor externe al Republicii
Socialiste România în R. S. Cehoslovacă
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan
Andrei, a efectuat, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, o vizită oficială de
prietenie în Cehoslovacia, în perioa
da 17—20 mai 1982.
Secretarul general al C.C. al P. C.
din Cehoslovacia, președintele R. S.
Cehoslovace, Gustav Husak. l-a pri
mit pe ministrul Ștefan Andrei. în
cadrul întrevederii, a fost transmis
un mesaj prietenesc din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a avut loc o con
vorbire cordială, tovărășească.
Ministrul român al afacerilor ex
terne a fost primit, de asemenea, de
Lubomir Strougal, președintele Gu
vernului R. S. Cehoslovace.
Ministrul afacerilor externe al
României a depus o coroană de flori
la Monumentul eroului necunoscut
și o jerbă de flori la sarcofagul lui
Element Gottwald de la Zizkov, pre
cum și o coroană de flori la Monu
mentul eroilor români, de la Kromeriz.
Ministrul român a vizitat obiective
economice și social-culturale din
Praga și Moravia de sud.
Miniștrii afacerilor externe. Ștefan
Andrei și Bohuslav Chnoupek, au
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor bilate
rale și la probleme actuale ale vieții
internaționale. Ei au constatat cu sa
tisfacție că relațiile tradiționale din
tre cele două țări, întemeiate pe de
plină egalitate, stimă și înțelegere
reciprocă, solidaritate internațională
și întrajutorare tovărășească. înre
gistrează un curs ascendent, în con
formitate cu Tratatul de prietenie,
colaborare și asistență mutuală, cu
Declarația comună semnată la Pra
ga, in luna mai 1981.
Cei doi miniștri au subliniat im
portanta deosebită a întilnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Gustav Husak. secretar general
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia,
președintele R. S. Cehoslovace, din
iunie 1977. la București, și mai 1981,
la Praga, pentru dezvoltarea si apro
fundarea în continuare, pe toate
planurile, a colaborării dintre parti
dele. statele și popoarele celor două
țări.
S-a evidențiat că hotărîrile și în
țelegerile convenite la nivel înalt se
realizează cu succes. S-au intensi
ficat întîlnirile de lucru si dialogul
politic între reprezentanții conduce
rilor celor două partide, al parla
mentelor. guvernelor, organizațiilor
de masă si obștești, care au contri
buit la impulsionarea relațiilor bi
laterale. la cunoașterea reciprocă a
experienței în construcția socialistă.
De ambele părți s-a subliniat că
nivelul ridicat la care au ajuns re
lațiile de colaborare româno-cehoSlovace asigură premise si Perspec
tive bune pentru aplicarea unor
forme si metode noi. mai etici ente.
de dezvoltare a raporturilor bilate
rale în toate domeniile de activitate.
A fost relevat rolul important în
dezvoltarea. în continuare, a rela-

tiilor economice bilaterale pe care ! îl
are Comisia mixtă româno-cehbslovacă de colaborare economică și
tehnico-științifică. a cărei a XIII-a
sesiune s-a desfășurat recent la
București.
Evidențiind dezvoltarea relațiilor
culturale si științifice, rezultatele
obținute de Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare culturală, de
Comisia mixtă româno-cehoslovacă
de istorie și activitatea Casei cultu
rii R.S.C. la București, ambele părți
au exprimat hotărârea de a acționa
în continuare pentru dezvoltarea ra
porturilor în aceste domenii.
Cei doi miniștri au exprimat hotărîrea fermă a guvernelor lor de a ac
ționa și în viitor pentru aprofundarea
și întărirea continuă a relațiilor și co
laborării în toate domeniile. în inte
resul popoarelor român și cehoslovac,
al întăririi forței țărilor socialiste,
păcii și colaborării internaționale.
în cadrul schimbului de păreri asu
pra problemelor internaționale actua
le, s-a constatat că evenimentele in
ternaționale au confirmat aprecierile
conținute in Declarația comună ro
mâno-cehoslovacă semnată la Praga
la 21 mai 1981 de tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Gustav Husak.
în legătură cu situația periculoasă
la care s-a ajuns în Europa, s-a subli
niat necesitatea de a se face totul
pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de ac
țiune pe continent și înlăturarea celor
existente, pentru ca Europa să de
vină, în general, liberă de arma
mente nucleare.
De ambele părți s-a apreciat că este
datoria tuturor statelor participante
de a acționa pentru ca la reluare
reuniunea de la Madrid să se încheie
cu rezultate pozitive, pentru ca
ducă la convocarea unei conf P#
consacrate încrederii și dezarpv vij
continent și să asigure contfî _>ea
procesului de edificare a s'ecurîtății
europene. început Ia Helsinki.
Miniștrii au reafirmat hotărîrea
României și Cehoslovaciei de a acțio
na în continuare. împreună cu celelal
te state participante la Tratatul de Ia
Varșovia, cu alte țări socialiste, cu
toate forțele progresiste, pentru înlă
turarea pericolului de război, oprirea
cursei înarmărilor și trecerea Ia
dezarmare, in primul rind nucleară,
pentru o politică de pace, respect al
independentei și suveranității po
poarelor, al dreptului fiecărui ponor
de a-și hotărî liber destinele, fără
nici un amestec din afară, pentru so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative. a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, pentru lichidarea
subdezvoltării și edificarea unei noi
ordini economice internaționale.
Exprimînd satisfacția în legătură
cu convorbirile avute, desfășurate lntr-o atmosferă de caldă prietenie,
de înțelegere și stimă reciprocă, mi
niștrii afacerilor externe au convenit
să continue contactele și consultările
între cele două ministere ale afaceri
lor externe. Ministrul afacerilor 'ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, l-a invitat pe mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, Bohuffăv
Chnoupek, să efectueze o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Socia
listă România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

întrevedere româno-chineză

SOFIA

BEIJING 20 (Agerpres). — Yang
Shangkun, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților
Populari a R. P. Chineze, secre
tar general al Comisiei militare
a Comitetului Central al R.P. Chi
neze. a primit delegația condusă de
Nicolae Popovici, procuror general al
Republicii Socialiste România, care a
efectuat o vizită oficială de prietenie
în R.P. Chineză. Cu acest prilej au
fost evocate bunele relații existente
între România și China, dorința co
mună de intensificare a contactelor
și schimbului de experiență, inclusiv
între instituțiile juridice.
La intîlnire a participat Florea
Dumitrescu, ambasadorul țării noas
tre la Beijing.

Convorbiri
bulgaro-polone
SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia
au început convorbirile bulgaro-polgne. Delegațiile celor două țări sint;
conduse de Todor Jivkov, secretar
general al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. ȘiBulgaria, și, respectiv, de Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. aT
P.M.U.P., președintele Consiliului! de
Miniștri și al Consiliului Militar
tru Salvare Națională ale R-P. i'Olone, care întreprinde o vizită in;
R. P. Bulgaria.

GENTIILE DE PRESA

înlăturarea primejdiei nucleare
La New York au început lucrările
gesiunii din acest an a Comisiei pen
tru dezarmare a Organizației Națiu
nilor Unite. Creată de către Adunarea
Generală a O.N.U., in 1978, la prima
sesiune specială consacrată dezarmă
rii. comisia, din care fac parte toate
statele membre ale organizației, ur
mează să dezbată, timp de trei săptămîni, probleme de cea mai mare
importantă in direcția dezarmării și
păcii, eliminării forței și războiului
din relațiile interstatale.
însemnătatea reuniunii decurge din
faptul că se situează în cadrul activi
tăților consacrate nemijlocit pregăti
rii celei de-a doua sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale in pro
blemele dezarmării, eveniment de
prim ordin al vieții internaționale,
așteptat cu viu interes de popoarele
lumii, care consideră că apropiatul
for trebuie să realizeze o cotitură ra
dicală în procesul negocierilor de
dezarmare. în primul rind nucleară,
să marcheze un aport hotărîtor în
oprirea spiralei înarmărilor, să con
tribuie la înlăturarea spectrului unei
conflagrații pustiitoare. Unul din
obiectivele actualei reuniuni a comi
siei — conceput ca principalul orga
nism deliberativ al O.N.U. în dome
niul dezarmării —'este. în acest con
text. acela de a pregăti un raport de
fond asupra activității sale in cei
patru ani de existentă, care va fi pre
zentat apropiatului for consacrat
dezarmării.
Un Ioc important pe ordinea de zi
a sesiunii comisiei îl ocupă inițiativa
României referitoare Ia înghețarea și
reducerea bugetelor militare. Așa
cum este cunoscut. țara noastră a
reiterat recent propunerea sa privind
înghețarea bugetelor militare ale sta
telor la nivelul anului 1982 și tre-

cerea la reducerea lor pînă în 1985,
cu 10—15 la sută, o parte a fondurilor astfel eliberate urmind să fie fo
losite în proporție de 30—50 la sută
pentru sprijinirea eforturilor țărilor
în curs de dezvoltare, iar cealaltă
parte pentru crearea de noi locuri de
muncă, pentru realizarea altor mă
suri de ordin economic și social in țărilp care înfăptuiesc această reducere.
Meritul propunerilor românești, care
s-au bucurat de o primire pozitivă
atît la sesiunile Adunării Generale a
O.N.U., cit și la reuniunile anterioare

ale comisiei de dezarmare, constă
mai ales în faptul că ele îndreaptă
atenția spre măsuri de domeniul po
sibilului acum și in perspectiva apro
piată, urmind ca altora, mai de an
vergură, să le vină rindul ulterior. într-o succesiune rezonabilă. înteme
iată pe realități.
Totodată, reducerea treptată a bu
getelor ar putea, în virtutea caracte
risticilor sale intrinseci, să aibă efec
te asupra tuturor tipurilor de activi
tate militară, să restringă nu numai
anumite categorii de arme, ci poten
țialul militar al fiecărei țări în an
samblu, pentru menținerea echilibru
lui militar la un nivel redus de
înarmare. Asemenea măsuri sînt de
natură să contribuie la întărirea în
crederii dintre state și la diminua
rea încordării, deschizi nd calea unor
noi decizii politice în materie de
dezarmare.
Prin rezoluția adoptată la sfîrșitul
anului trecut. Adunarea Generală a

O.N.U. a cerut Comisiei pentru dezar
mare să continue examinarea proble
mei reducerii bugetelor militare,
începută încă în 1980, în vederea de
finirii și precizării principiilor care
trebuie să guverneze activitatea
viitoare a statelor în domeniul în
ghețării și reducerii bugetelor mili
tare. Conform rezoluției, în formu
larea acestor principii este necesar să
se ia în considerare posibilitatea în
corporării lor, la momentul oportun,
într-un document internațional cores
punzător. Discutarea acestei chestiuni

se va face pe baza propunerilor cu
prinse in documentul de lucru româno-suedez, din 1981, privind elabo
rarea unei Declarații a Adunării Ge
nerale asupra principiilor referitoare
la înghețarea și reducerea bugete
lor militare, precum și pe baza su
gestiilor formulate de alte state la
sesiunea de anul trecut a comisiei.
Potrivit proiectului româno-suedez.
Adunarea Generală ar urma să de
clare. in mod solemn, necesitatea de
a se întreprinde eforturi conjugate in
scopul incheierii unor acorduri Inter
nationale de înghețare și reducere a
bugetelor militare, acorduri care să
prevadă și măsuri adecvate de ve
rificare, acceptabile tuturor pârtilor.
Pină la încheierea unor astfel de
acorduri, toate statele ar fi chemate
să manifeste autoretinere în anga
jarea de cheltuieli militare. De ase
menea. documentul preconizează ca
înghețarea și reducerea bugetelor mi
litare să fie efectuate într-un mod

echilibrat și echitabil, spre a se asi
gura dreptul tuturor statelor la secu
ritate neștirbită. Avind in vedere răs
punderea specială a statelor pose
soare de arme nucleare și a altor sta
te puternic înarmate și rolul hotăritor al acestora in determinarea
ritmului cursei înarmărilor. înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mili
tare ar trebui să înceapă cu aceste
state. Documentul prevede ca resur
sele umane și materiale care ar de
veni disponibile în urma reducerii
cheltuielilor militare să fie destinate
dezvoltării economice și sociale. în
special a țărilor în curs de dezvol
tare. In conformitate cu proiectul
româno-suedez. Organizația Națiuni
lor Unite urmează să joace rolul cen
tral in orientarea și încurajarea ne
gocierilor asupra limitării și restringerii bugetelor militare.
Este cum nu se poate mai clar, așa
cum subliniază in permanentă Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu,
că situația îngrijorătoare creată de
cursa înarmărilor reclamă din partea
tuturor țărilor eforturi sporite pentru
oprirea acumulării de noi armamente,
pentru dezvoltarea încrederii recipro
ce între toate națiunile, pentru ne
gocierea unor măsuri concrete de
dezarmare. Prin recomandările pe
care le va formula la actuala sesiune
în problema reducerii bugetelor mili
tare și în legătură cu alte chestiuni
aflate în atenția sa, comisia pen
tru dezarmare este chemată să aducă
o contribuție de seamă la promovarea
acestor obiective de importantă vitală
pentru destinul umanității, la buna
pregătire a apropiatei sesiuni speciale
a O.N.U. consacrate dezarmării.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI SINDICATELOR MON
GOLE. La Ulan Bator s-au deschis lucrările Congresului al Xll-lea al
sindicatelor mongole. La deschidere au luat parte Jumjaaghiin Țedenbal,
secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural
Popular al R.P. Mongole, alți conducători de partid ți de stat mongoli.
Sînt, de asemenea, prezente delegații sindicale din 35 de țări și re
prezentanți ai unor organizații sindicale internaționale. Din țara noas
tră participă o delegație condusă de Gunther May, vicepreședinte al
Consiliului Central al U.G.S.R.
»

PLENARA C.C. AL P. C. POR
TUGHEZ. La Lisabona a avut loc
plenara C.C. al P. C. Portughez.
Au fost discutate probleme ale si
tuației interne din Portugalia. Ple
nara a adresat o chemare la unita
te tuturor forțelor democratice și
și-a exprimat convingerea că for
țele progresiste portugheze sint ca
pabile să asigure evoluția țării pe
calea deschisă de revoluția din aprilie 1974.
LA PANMUNJON a avut loc cea
de-a 465-a reuniune a secretarilor
Comisiei militare de armistițiu din
Coreea. După cum informează agentia A.C.T.C.. cu acest prilej re
prezentantul R.P.D. Coreene a
protestat cu vigoare în legătură cu
provocările armate grave la care
recurge regimul sud-coreean. aces
tea reprezentînd o violare flagran
tă a Acordului militar de armis
tițiu.

MANIFESTARE CONSACRATA
LUI GEORGE ENESCU, LA NEW
YORK. La Biblioteca română din
New York a avut loc o seară cultural-artistică, in cadrul căreia mu
zicologul Viorel Cosma a prezentat
comunicarea „George Enescu — un

genial reprezentant al muzicii se
colului al XX-lea“. Și-au dat con
cursul formația camerală „Musica
Nova" ți soprana Cleopatra Melidoneanu, solistă a Teatrului de operetă din București. A fost pre
zentat filmul documentar „Dimen
siuni enesciene", realizat de Paul
Orza.
o noua reuniune a CONSI
LIULUI PENTRU COMERȚ ȘI
DEZVOLTARE (UNCTAD). Con
ferința Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (UNCTAD) a
hotărit să convoace o nouă reuniu
ne a organului său executiv (Con
siliul pentru Comerț și Dezvoltare)
la 28 iunie, pentru a se adopta o
hotărire in privința ordinii de zi a

Peste 300 000 de lo
cuitori din orașele si
tuate pe valea fluvi
ilor Paraibuna si Pa~
raiba, statul Minas
Gerais, vor fi lipsiți
de apă potabilă cel
puțin 15 zile, ca ur
mare a infestării celor
două fluvii cu rezidu
uri de cadmiu si de

viitoarei conferințe a UNCTAD,
care va avea loc la Belgrad, in maiiunie 1983.

REZULTATELE ALEGERILOR
PREZIDENȚIALE DIN REPUBLI
CA DOMINICANA. Candidatul
Partidului Revoluționar Dominican
(P.R.D.) la funcția supremă în ale
gerile prezidențiale de duminică din
Republica Dominicană. Salvador
Jorge Blanco, a fost proclamat de
către Comisia Centrală Electorală
președinte ales al țării — transmite
agenția Prensa Latina. El a obținut
în alegeri 824 736 voturi (46,7 la sută
din sufragii) ; urmat de candidatul
Partidului Reformist la funcția su
premă, fostul președinte Joaquin
Balaguer. cu 68S708 voturi.
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CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII
ÎN ISRAEL. Potripit statisticilor
oficiale israeliene, prețurile la bu
nurile de larg consum au crescut
in luna aprilie cu 10,7 la sută.
Luind ca termen de comparație anul 1980, cind a fost stabilit indexul
de bază al prețurilor, pină acum
costul vieții a crescut in Israel de
patru ori.

plumb provenind de
la o uzină din zonă,
informează
agenția
France Presse, care
precizează ci este vor
ba despre unul din
cele mai mari dezastre
ecologice înregistrate
vreodată în Brazilia.
Compania „Paraibu-

na de Metais", care se
face vinovată de in
festarea apelor, nu a
dat curs ordinului gu
vernatorului statului
menționat de încetare
a activității, ea continuind să deverseze re
ziduuri in apele celor
două fluvii.

Radu BOGDAN
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