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în curînd, oamenii muncii din agricultură 
în fata unui nou examen:

RECOLTAREA CEREALELOR
„Trebuie să ne pregătim serios pentru stringer ea recoltei. Să fie 

luate toate măsurile pentru pregătirea temeinică șl efectuarea în cel 
mai scurt timp a slringerii recoltei, să se evite orice pierderi".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe amba
sadorul Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste în țara noastră, 
Aziz Omar Shennib, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări din partea șefului 
statului libian, colonel Moammer 
EI-Geddafi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

mulțumit și a adresat, la rîndul său, 
un salut cordial șefului statului li
bian, împreună cu cele mai bune u- 
rări.

A avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

„0 valoroasă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor româno-spaniole, la cauza păcii 

și colaborării în Europa și în lume“
Telegrama adresată 

de către
Luni după-amiază 

dința Consiliului de 
drul căreia guvernul 
mat înalta apreciere și considerație, 
adeziunea deplină pentru rezultatele 
vizitei de stat întreprinse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Regatul 
Spaniei — nouă acțiune internațio
nală a președintelui României pusă 
în slujba promovării destinderii și

ri avut Ioc 
Miniștri, in 
tării și-a expri-

se
că

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Consiliul de Miniștri

înțelegerii intre națiuni, cauzei păcii 
și securității in Europa și in lume.

Subliniind bilanțul rodnic al vizi
tei efectuate în Spania de președin
tele Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, primul ministru al guvernu
lui, a arătat că importantele docu
mente semnate cu acest prilej des
chid noi perspective dezvoltării rela
țiilor prietenești româno-spaniole, co
laborării reciproc 
multiple domenii

Mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

avantajoase in 
de activitate.

creează condiții pentru amplificarea 
raporturilor bilaterale pe plan politic 
și economic, înscriindu-se drept o 
contribuție de , seamă la creșterea 
continuă a autorității și prestigiului 
țării noastre in viața internațională.

Consiliul de Miniștri a adoptat o 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care se spune :
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puternic, așaSoarele dogorește
cițm este firesc să fie in aceste 
zile care vestesc apriopierea 
verii. Căldurile care au ur- 

pre- 
pen- 
creș-

care vestesc 
Căldurile 

mat ploilor din săptăminile 
cedente sint binefăcătoare 
tru agricultură, determină 
terea viguroasă a plantelor. După ce 
orzul a dat in spic, acum este rîndul 
griului. Cu deospbil’e in sudul țârii, 
lanurile sint inalte, bine înche
gate. Este, prin urmare, necesar să 
se încheie la timp și cu cea mai

mare răspundere pregătirile pentru, 
stringerea recoltei de cereale păioa- 
se. Succesul campaniei de recoltare 
depinde de felul in care aceasta este 
pregătită, de calitatea lucrărilor de 
reparații la combine, prese de balo
tat și celelalte utilaje care vor fi fo
losite la stringerea. transportul și de
pozitarea produselor, de asigurarea 
și pregătirea corespunzătoare a tutu
ror magaziilor și silozurilor.

Evidențiind însemnătatea acestei 
sarcini, la recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesi
tatea de a se lua toate măsurile — 
atit de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, cit și de comi
tetele județene, consiliile populare, 
organele agricole — pentru pregăti
rea temeinică și efectuarea în cel mai 
scurt timp — in cel mult 10 zile — a 
strîngerii recoltei, evitîndu-se orice 
pierderi.

Campania de recoltare a cerealelor 
se va desfășura în condiții mai deo
sebite. Meteorologii apreciază că, in 
perioada respectivă, timpul va fi in
stabil. De asemenea, și la executarea 
lucrărilor agricole de vară va trebui 
să se facă economii de carburanți. în 
trecut, din cauza umidității ridicate a 
boabelor, se organiza uscarea lor pe 
cale artificială, in silozuri. Pentru a 
reduce această operație, se impune 
ca stringerea cerealelor păioase să se 
facă atunci cînd boabele au o umi
ditate mai mică. întrucît în țara 
noastră s-a generalizat recoltarea 
griului și a orzului cu ajutorul com
binelor, se cere ca la seceriș lanul 
să fie in faza de coacere deplină, iar 
printr-o temeinică organizare a mun
cii, lucrarea să se termine intr-un 
timp cit mai scurt. Cercetările fă- 

-cute în institutele-de -specialitate eu 
arătat că, irttr-0 unitate agricolă, re
coltarea directă cu combina trebuie 
să dureze maximum 6 zile. Pierderile 
de boabe cresc pe măsură ce se in-

tirzie recoltarea, in ziua a 6-a ridicin- 
du-se la peste 3 la sută, ceea ce în
seamnă că la 4 000—5 000 kg la hec
tar risipa ajunge la 120—150 kg. Toa
te acestea pledează pentru organi
zarea temeinică și din timp a cam
paniei de recoltare, astfel incit ce
realele cultivate in fiecare unitate — 
ținind seama de soiul cultivat — să 
fie strinse in cel mult o săptămină.

Pentru scurtarea perioadei de re
coltare a cerealelor păioase, stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii au 
fost dotate cu noi combine „Gloria". 
De asemenea, prin organizarea sec
toarelor unice de. mecanizare lucră
rile de reparații s-au desfășurat mai 
bine, există posibilitatea dirijării 
operative a combinelor acolo unde 
cerealele se coc mai repede. în cele 
3—4 săptămîni care ne despart de 
momentul începerii secerișului, toate 
combinele să fie puse in perfectă 
stare de funcționare, iar comisiile de 
recepție să verifice cu cea mai mare 
exigență și răspundere calitatea repa
rațiilor. Pină Ia această dată, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 78 
la sută din numărul* combinelor au 
fost puse in stare de funcționare. 
Lucrările se apropie de sfirșit în ju
dețele Ialomița, Constanța, Maramu
reș, Ilfov, Olt, Vilcea, Bihor și Su
ceava. în schimb. în județele Dîm
bovița, Prahova. Satu Mare. Iași și 
Brașov, lucrările sint rămase in 
urmă. Presele de balotat paie au fost 
reparate in proporție de 85 la sută, 
în județele Constanța și Tulcea re
pararea acestor utilaje s-a încheiat, 
iar in județele Bihor, Dolj, Olt și 
Dîmbovița se apropie de sfirșit.

Așadar, la această dată mai sînt de 
reparat un Însemnat număr de com
bine și alte utilaje care vor fi folo
site in campania de vara. Această si
tuație se datorește atit neajunsurilor 
care se manifestă in organizarea 
muncii, cit și lipsei unor piese de 
schimb. Deși problema aprovizionă-

rii cu piese de schimb preocupă , în
deaproape organele centrale de spe
cialitate, unele întreprinderi furni
zoare nu-și respectă graficele de li
vrări stabilite. Oamenii muncii din 
agricultură adresează un apel tovă
rășesc oamenilor muncii din fabrici 
și uzine, solicitindu-le să livreze ne- 
întirziat toate piesele de schimb ne
cesare bunei funcționări a combine
lor. tractoarelor și celorlalte utilaje 
cate vor fi folosite in campania de 
vară. Este necesar să se acționeze cu 
hotărire pentru ca nimic din recolta 
acestui an să nu se risipească. Or, a- 
ceasta presupune ca toate combinele 
să fie reparate din timp, să funcțio
neze perfect.

Desigur, buna pregătire a utilaje
lor care vor fi folosite in campania 
de recoltare, precum și executarea 
acestei lucrări care a constituit întot
deauna prilej de bucurie pentru po
porul nostru cade in seama mecani
zatorilor, acești oameni minunați pe 
care-i intîlnim pe ogoare de diminea
ța și pină seaia. Se poate spune că 
recolta de cereale păioase — piinea 
țării — o făuresc mecanizatorii. Întru
cît în această perioadă lucrările sînt 
foarte aglomerate, au fost constituite 
formații care lucrează la întreținerea 
culturilor, la recoltarea furajelor, iar 
un număr însemnat de mecanizatori, 
alături de mecanici din ateliere, pre
gătesc combinele și celelalte utilaje 
de recoltat. Mare parte din acești 
mecanizatori vor lucra pe combinele 
pe care le renară. Iată de ce datoria 
lor este să facă lucrări de cea mai 
bună calitate, astfel incit în timpul 
secerișului să nu se producă defec
țiuni, staționări păgubitoare în la
nuri. De asemenea, incă de pe acum, 
să existe garanția că toate tractoa
rele și combinele vor funcționa per-„_ 
fect. De aceea, este necesar ca recep
ția acestor utilaje să fie făcută cu 
responsabilitate maximă, să se înlă-

(Continuare în pag. a Il-a)

Foto : S. Cristianîntreprinderea „Țesătura" din lași. Aici, harnicele textiliste „țes" zi de zi succese de prestigiu in producție
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A ști să citești griul
Am găsit, printr-un noroc, o foarte veche carte de 

balade ce mi-a stirnit mereu un alt sentiment, povestiri 
fantastice cu oameni și păsări, o carte care m-a făcut, 
in cele din urmă, să cred că niciodată muzica și poezia 
nu s-au intilnit mai fericit ca in aceste creații populare 
ce ating un inalt grad- de perfecțiune artistică, purtind 
in ele freamătul și vijeliile, tunetul și vuietele și unde 
totul se petrece ca intr-o pădure in care, a pătruns 
adine soarele, iar razele nu mai oglindesc lemnul, ci 
se hrănesc cu el.

Fac legătura cu vechea carte intr-un moment de 
călătorie, in mai, in satul lui Alexandru Macedonski 
din comuna Goești. județul Dolj : satul Țandăra, unde 
se inaugura, cu prilejul aniversării a. 125 de ani de la 
naștere, casa memorială. Și-am intilnit acolo oamenii 
timpului, tineri și vârstnici, și-am stat de vorbă cu un
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tiran in plină putere despre care aflasem că e un bun 
prieten al cărților, că are o marc pasiune pentru 
autografe, ca-l cunoscuse bine pe Arghezi și i-am pus 
întrebarea :

— Și ce mai citești dumneata '!
Și el mi-a răspuns :
— De citit, citesc. Dar nu acuma.
Si a continuat cu cîteva propoziții dintre care una 

m-a tulburat atît de mult incit mi-am zis : asta se 
intimpli numai la oamenii care au de o parte visurile 
și de alta muzica și deodată, cind nici nu te aștepți, le 
aduc la punctul lor de confluentă : și astfel se naște 
balada. La întrebarea mea de ce nu 
explicat :

— Am citit mult pe iarnă, și-o să 
nu acuma. Acuma citesc griul !

A citi griul, a-l îngriji, a-l urmări
— aceasta e o trăsătură morală. Griul creștea 
atunci sub ochii noștri ; creștea văzut. L-am asemănat 
cu valurile unei mări, acum insă mi se părea sobru și 
nemișcat pentru literele din paginile unei cărți.

Tot timpul acela părea o carte și cum era mărginit 
intr-o parte și în alta pe dealurile Amaradiei. timpul 
mi se înfățișa ca o carte deschisă in care omul de 
alături, omul de azi al satului românesc, citea.

acuma, el mi-a

mai citesc, dar

ca pe un poem 
chiar

L.
Vasile BARAN
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într-o dimineață, pe 
cind priveam de la fe
reastra apartamentului 
meu strada cu trecă
tori grăbiți, am văzut 
că mulți dintre ei 
erau, de fapt, copii 
care se îndreptau, de 
bună seamă. către 
școala din apropiere și 
că cei mai mulți din
tre ei purtau, in afara 
poverii lor obișnuite — 
ghiozdanul — cite un 
bloc imens de desen. 
De ce sint atit de 
mari caietele lor de 
desen ? m-am întrebat. 
N-am găsit pe Ioc răs
punsul și-atunci m-am 
refugiat intr-o amin
tire mai de demult... 
Cer, de aceea, iertare 
cititorului dacă voi 
începe aceste rinduri 
cu o întimplare din 
mai îndepărtata copi
lărie a reporterului.

Era către sfirșitul 
războiului, intr-un sat 
din’ Dobrogea. într-o 
școală mică, intr-o di
mineață, ca aceasta, 
de primăvară. învă
țătoarea a intrat in 
clasă cu o figură cam 
îngrijorată și le-a vor
bit copiilor mai blind 
ca de obicei. „Știu că 
n-aveți caiete pentru 
desen, de unde să le 
mai luați și p-astea, 
dar rupeți și voi cite 
o foaie din caietele 
voastre de citire și 
fiecare să deseneze 
cîte ceva frumos, fru
mos de tot. Ei, ce vă 
uitați așa la mine ? 
Știu că nu v-am mai 
pus să desenați pină 
acum, dar voi sînteți 
băieți mari, în clasa a 
patra, și nu trebuie să

- Consiliul de Miniștri dă o înaltă apreciere prestigioasei 
activități desfășurate de dumneavoastră, rezultatelor rod
nice dobîndite în cursul vizitei întreprinse, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în Regatul Spaniei, 
valoroasă contribuție la dezvoltarea tradiționalelor relații 
româno-spaniole, la promovarea cauzei păcii și colaborării 
in Europa și în lume.

Noua dumneavoastră solie de pace și prietenie — prima 
vizită întreprinsă de un șef de stat român în această țară 
și, totodată, prima a unui șef de stat dintr-o țară socia
listă — a reconfirmat in modul cel mai viguros principia
litatea și consecvența acțiunilor de politică externă ale 
României, a demonstrat incă o dată hotărîrea cu care țara 
noastră militează pentru statornicirea unei largi colaborări 
între state pe baza respectării depline a independenței și 
suveranității naționale, a egalității in drepturi, neameste
cului in treburile' interne, avantajului reciproc, renunță
rii la forță și la amenințarea cu forța, principii fundamen
tale ale conlucrării pașnice între națiuni.

Vasta și neobosita dumneavoastră activitate internațio
nală, desfășurată în spiritul celei mai înalte responsabili
tăți față de destinele poporului român, activitate in care 
se înscrie ca un moment de remarcabilă importanță vizita 
în Regatul Spaniei, conferă României socialiste un deose
bit prestigiu in lumea contemporană, se bucură de pro
funda considerație și stimă a 
niei publice mondiale.

Multiplele întîlniri pe care 
de seamă ai vieții politice și 
birile purtate in toate aceste

cercurilor politice și a opi-

le-ați avut cu reprezentanți 
economice spaniole, convOr- 

___  _____  ... ___  ,____ ocazii au imprimat întregii 
vizite un pronunțat caracter de lucru, ale cărei efecte pozi
tive s-au concretizat in Declarația comună. în înțelegerile 
de colaborare încheiate, care creează condiții favorabile 
pentru extinderea și diversificarea relațiilor politice, 
schimburilor comerciale, cooperării în producție, raporturi-

lor tehnico-științifice și cultural-artistice, pentru amplifi
carea conlucrării României și Spaniei pe plan internațio
nal, în concordanță cu interesele celor două țări și po
poare, ale păcii, cooperării și progresului.

Calda ospitalitate ce v-a fost rezervată pe întregul par
curs al vizitei, manifestările de stimă cu care ați fost în- 
timpinat pretutindeni, valoroasele distincții ce v-au fost 
conferite dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu constituie mărturii ale prețuirii 
de care se bucură succesele pe care țara noastră le-a 
dobîndit pe calea ^progresului și civilizației, ale aprecierii 
poziției și inițiativelor sale in viața internațională.

Vizita dumneavoastră în Spania — misiune dedicată 
cauzei păcii și apropierii intre națiuni — constituie incă o 
expresie a voinței de neclintit a poporului român de a 
acționa neabătut pentru înfăptuirea de măsuri concrete in 
domeniul colaborării internaționale, al dezangajării mili
tare, al securității pe continentul european, pentru fău
rirea unei lumi fără arme și fără războaie, edificarea unei 
păci trainice pe planeta noastră, care să garanteze tuturor 
națiunilor dezvoltarea liberă, independentă și suverană.

Consiliul de Miniștri iși exprimă deplina adeziune față 
de bogatul bilanț al vizitei efectuate de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. în Regatul Spa
niei și se angajează să acționeze cu toată fermitatea pen
tru realizarea integrală a prevederilor înțelegerilor în
cheiate.

împreună cu întregul nostru popor, care întimpină cu 
tot mai mari realizări a XXXV-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub dominația fascistă și al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român; Guvernul Repu
blicii Socialiste România iși reafirmă hotărîrea de a-și 
consacra și in viitor toate eforturile pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, a mărețelor obiective 
stabilite de Programul 
multilateral dezvoltate 
scumpei noastre patrii,

de construire a societății socialiste 
și inaintare spre comunism a 
Republica Socialistă România. .

Din întreaga țară
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Azi despre: COMBATIVITATE
Nocivitatea mentalității: „Nu

...Din cind in cind, mai auzi pe cîte 
unul spunind : „Eu am un principiu 
in viață : nu mă bag, nu mâ amestec. 
Și trăiesc liniștit". Dar pot oare 
accepta comuniștii o asemenea men
talitate ?

Spiritul de luptă — o tră
sătură permanentă, inalie
nabilă ! Paft'duI nostru pornește,

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

mă privește"

vă mai învăț eu toate 
cele. Desenați 
mos, eu atita vă

. pentru că miine
vine o inspecție și tre
buie să aranjăm și noi 
în clasă un colț cu 
desene frumoase. Cum 
adică ce să desenați ?

fru- 
zic, 
ne

să deseneze tot ce-i 
place lui mai mult de 
acasă, a vrut să dese
neze tot ce au ei mai 
de .preț, o capră. Nu, 
n-o să mai discutăm 
aici despre catastrofa
la diferență dintre in
tenție și realizare. Al-

deasupra Iui un tri
unghi, un dreptunghi 
strimb care însemna o 
ușă, un altul mai 
reprezentînd o
reastră — și astfel de
senul era suficient de 
realist pentru că multe 
case din sat cam așa

mic 
fe-

De ce sînt atît de mari
caietele de desen
ale copiilor noștri

Ce vă trece prin min
te.
fie. Desenați 
ce-ați văzut prin

numai frumos 
și

să 
voi 
sat, 

pe acasă, pe cimp...". 
Ore in șir s-au chi

nuit stringind și răsu
cind intre degete ciotul 
de creion, mușcindu-și . 
limba și gifiind. Dar 
marea tragedie a ur- • 
mat abia după ce totul 
a fost gata. Pentru că 
învățătoarei i-a fost cu 
totul imposibil să pri
ceapă ce-a vrut fiecare 
să reprezinte in dese
nul său. Și-atum.i, 
peste măsură de su
părată, a inițiat un soi 
de anchetă. Da, inten
țiile fuseseră cit se 
poate de nobile. Unul 
a zis că, cerindu-i-se

tul a zis că a desenat 
o casă (ceea ce se și 
vedea oarecum în de
sen, adică un pătrat,

erau : patru pereți 
lut, un
paie, o ușă și 
reastră). Și

acoperiș
o 

ce-au

de 
de

Ie
rnai

vrut ei să deseneze ? 
Ce lucruri au mai vă
zut ei prin sat, pe 
acasă ori pe cimp 
și-au vrut să le fixeze 
într-un desen „fru
mos" ? Cum ară bu
nicul (pentru că tata 
era plecat pe front) 
înjugind la plug o 
vacă... Cum se treieră 
griul la arman, cu caii 
și cu tăvălugul... Cum 
doarme sora mea pe 
cuptor... Cum fierbe 
mama ciorbă de ște- 
vie... Unul singur a 
desenat ceva care li 
s-a părut tuturor gro
zav : un camion. Ca
mionul cam hirbuit 
care trecea din cînd in 
cind prin sat. venind 
nu se știe de unde ca 
să ducă, iar nu se știe 
în ce, parte, piatră din
tr-o carieră. Era sin
gurul semn al unei 
alte civilizații, , prezent 
în imaginația și în de
senele acelor copii. 
Dată fiind calitatea 
execuției (dar poate că 
mai mult conținutul) 
desenelor, ideea acelui 
colț frumos împodobit 
(care ar fi vrut, poate, 
să însemne o expozi
ție) s-a prăbușit în 
chip lamentabil.

Oare ce desenează 
astăzi copiii în uriașele 
lor blocuri pentru de
sen ? Mi-am zis că ar 
merita să aflu răspun
sul, așa că am pornit

Mihai CARANFIL
(Continuare 
în pag. a V-a)

în Întreaga sa operă de făurire a 
noii orinduiri, de la ideea funda
mentală că realizarea acesteia nu 
se poate face in mod spontan, de la 
sine ; ea nu poate fi decît rodul 
luptei revoluționare — întii pentru 
doborîrea de la putere a claselor, ex
ploatatoare și, apoi, pentru con
struirea societății socialiste — rodul 
efortului conștient, înalt responsabil 
al fiecărui membru al societății. Din 
această responsabilitate izvorăsc spi
ritul critic, combativitatea — condi
ții indispensabile ale biruinței nou
lui, ale înlăturării neajunsurilor și 
rămînerilor in urmă, ale dezvoltării 
eeonomico-sociale.

Prin însăși adeziunea la partid, 
prin semnarea Angajamentului so
lemn, comuniștii s-au înrolat nu in 
rindurile unei organizații adepte a 
unei anumite doctrine filozofice, ci in 
rindurile unei organizații de luptă 
și de acțiune, pe al cărei frontispi
ciu sint săpate cu litere de foc cu
rajul revoluționar, perseverența, te
nacitatea, Și dacă. în condițiile vechii 
societăți, ei au știut să lupte cu 
dirzenie de neinfricat pentru triumful 
adevărului și dreptății, cu atît mai 
mult li se cere astăzi, in condițiile 
libertății și democrației socialiste, 
ale propriei lor orinduiri de stat, să 
se manifeste ca militanți hotărîți, 
dîrzi pentru progres și bunăstare, 
pentru realizarea obiectivelor stabi
lite de Programul partidului. Iată de 
ce stimularea Combativității revolu
ționare, a neîmpăcării cu lipsurile, 
cu optica și practicile retrograde, 
neadmiterea indiferentismului și pa
sivității constituie una din coordona
tele majore ale activității politico- 
ideologice și educative a organiza
țiilor de partid.

„Se impune 
mult exigența 
treaga noastră
domeniul economic, 
politic și ideologic, a subliniat tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU la re
centa consfătuire de lucru de l;î C.C. 
al P.C.R. Să se manifeste mai multă 
combativitate revoluționară față de 
diferite manifestări retrograde, față 
de stările de lucruri negative care 
se mai intilnesc in diferite sectoare, 
la diferiți membri ai societății noas
tre. Să înțelegem că umanismul re
voluționar. omenia ce caracterizează 
partidul nostru comunist nu înseam
nă tolerarea încălcării legilor, tole
rarea manifestărilor anarhice, inapo- 
iate. a lipsei de patriotism, a altor 
manifestări negative. Acestea trebuie 
să fie combătute cu toată fermita
tea revoluționară !“

Nu este un secret că, din păcate, în 
anumite domenii persistă lipsuri, de
ficiențe. greutăți. Cit de mult s-ar ac
celera înlăturarea lor — evitîndu-se, 
desigur, și daunele pe care ele le pri

să întărim și mai 
revoluționară in in

activitate — atît in 
cit și in cel

cinuiesc — dacă nu s-ar manifesta, 
deseori, pasivitate, inerție. resem
nare, dacă fiecare comunist, fiecare 
cetățean ar milita ca un luptător în- 
dirjit pentru combaterea încă din 
germene a tuturor neajunsurilor. în 
primul rind. cei aproape trei milioane 
de membri ai partidului trebuie să 
se afle in rindurile militanților activi 
împotriva pasivității, indiferentismu
lui, in rindurile celor care pun umă
rul la dezvăluirea și eliminarea a tot 
ceea ce stă in calea progresului 
nostru.

A milita pentru nou, îm- 
potriva vechiului. Viața'reaIi* 
tatea ne aduc mereu înaintea ochi
lor oameni cu spirit combativ, re
voluționar care manifestă un viu 
interes pentru tot ce se petrece in 
jur, care nu se tem să spună lucru
rilor pe nume, adică oameni care se 
află la polul opus celor ce „nu se 
bagă și nu se amestecă", considerind 
luarea de poziție in orice situație un 
important imperativ etic.

Comunistul Vasile Vănuț de la 
„Electroputere“-Craiova a constatat 
îa un moment dat. pe cînd lucra la 
o grupă de transformatoare de cu
rent de înaltă tensiune, că la reali
zarea plăcii de comutare se irosea o 
mare cantitate de cupru electrolitic. 
Un altul ar fi putut spune : „Am 
acoperire. Nu mă privește. Așa pre
văd proiectul și documentația, așa 
fac*. Dar in mintea comunistului nu 
și-a găsit loc un asemenea gînd. S-a 
luptat cu inerția și, intrucitva, cu 
comoditatea celor care, la diverse 
eșaloane, nu concepeau modificarea 
proiectului, deoarece aceasta implica 
și o regindire, chiar parțială, a 
tehnologiei. Iar dîrzenia. perseveren
ța sa au fost pină la urmă încunu
nate de succes : prin înlocuirea unui 
singur reper se economisesc mai mult 
de 23 kg de cupru la fiecare produs, 

încurajind dezvăluirea oricăror lip
suri, partidul nostru acordă o însem
nătate cu totul deosebită criticii de 
jos, formulării de către oamenii 
muncii a cit mai numeroase propu
neri, sugestii, observații. într-un a- 
semenea cadru, scrisorile și sesiză
rile adresate conducerii partidului, 
organelor centrale și locale de partid 
și de stat se constituie în instru
mente de inestimabilă valoare pen- 

• tru îndreptarea unor neajunsuri, 
pentru perfecționarea activității m 
toate sectoarele, in toate domeniile.

Liniștea sufletească se 
poate cumpăra cu prețul 
tăcerii? Dar se bucură mereu

Maria BABOIAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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; FAPTUL! 
DIVERS

I „Dragii |
I moșului"
IDoi pionieri din clasa a V-a A 

de la Școala generală din satul 
Corbasca, județul Bacău — Stra-

Itulat Clei și Pană Gheorghe — 
au găsit pe marginea drumului 
o mare sumă de bani. Fără să 
mai stea o clipă pe ginduri, cei 

Idoi s-au dus glonț cu punga cu 
bani la primărie. S-a aflat ' și 
păgubașul : un bătrin de 77 de 

Iani, pe nume Alexandru Liliac, 
dintr-un sat învecinat. Cind și-a 
văzut punga in chimir, tare s-a 
mai bucurat. Și bucuria lui a fost 

Iși mai mare cind a aflat despre 
gestul celor doi piomeri, cărora 
le-a urat, din inimă : „Să trăit!,

I dragii moșului, și s-aveți in via
ță numai bucurii'1.

| Omul
■ pădurii
• Filon Lucaci, de fel din Glă- 
Ijărie, județul Mureș, a împli

nit, zilele acestea, 30 de ani de 
cind lucrează in același punct 
de exploatare, ca forestier. In

Icei 30 de ani, el a furnizat e- 
conomiei zeci și zeci de vagoane 
de lemn și a contribuit la plan-

I tarea a nu mai puțin de 1OOO 
hectare. O adevărată pădure ! 
Acum, cind se apropie de 60 de 
ani, singura lui grijă e ca ni-

Imeni să nu-i spună să iasă la 
pensie : „Eu mi-s omul pădurii 
și nu mă pot despărți de ea, cil

Itimp pot să țin in mină o secu
re, dar și o casma pentru a 
planta noi păduri pentru gene
rațiile viitoare".

I Concurență... 
I educativă

I
I
I

I

I

Pe terenurile cooperativei agricole Bobocu, județul Buzâu, mecanizatorii 
execută a doua prașilâ la sfecla de zahăr

Cooperatorii din Cochirleanca — Buzău lucrează din zori și pînă seara 
la prășit Fotografii : M. Bâzu

DIN ZORI ȘI PÎNĂ SEARA

Toate forțele satelor 
la întreținerea culturilor!
IAȘI Hărnicia prășitorilor se vede 

după strălucirea sapelor
privind 

de întreținere 
in județul Iași. Din 
hectare cultivate cu 

zahăr, prima prașilă 
pe aproape toate supra- 

s-a in

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

O decizie greu de înțeles

I 
I
I
I
I
I
I
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In centrul Galațiului a fost in
stalată o sală de jocuri mecanice. 
Două megafoane invită „onor 
trecătorii" să-i... treacă pragul. 
Tot ele anunță că „elevii și 
copiii nu au acces in sală". 
Precizare foarte importantă, 
intrucit alături de sală se 
află părculețul copiilor, cu lea
găne și tobogane, iar la dis
tanță de cițiva metri — Clubul 
tineretului din Galați, Că prin 
amplasarea aici a acestei săli 
nu s-au urmărit alte scopuri de
cit cele strict financiare este un. 
lucru mai mult decit limpede. 
Cu atit mai de mirare este ho- 
tărirea municipalității de a per
mite instalarea acestor „jocuri 
mecanice" lingă locul de... joacă 
al copiilor și in vecinătatea Clu
bului tineretului, căruia aceeași 
municipalitate nu i-a dat voie 
să amenajeze un ring de dans 
pentru sezonul estival. Ce mai : 
căldură mare, nu alta

Păgubaș, 
fără să știe

Dimineața, abig trezit din 
somn, Aurel Lup din Ardud a 
fost anunțat de miliție să vină 
să-și ridice autoturismul.

— De unde să-l ridic ? — a 
întrebat el nedumerit — că doar 
l-am lăsat la parcare.

Habar n-avea că, in cursul 
nopții, mașina îi fusese furată 
de doi răufăcători, care pleca
seră cu ea la plimbare. S-a 
aflat că unul din cei doi făptași, 
N. Olimpiu, un cunoscut al pă
gubașului, în timp ce se dusese 
în vizită la acesta, pentru a as
culta... muzică, ii sustrăsese un 
rind de chei de la mașină. Ma
iorul Ioan Ceătlăuș, de la Ser
viciul circulație al miliției ju
dețului Satu Mare, care i-a 
prins pe răufăcători, după o ur
mărire ca-n filme, intrucit n-au 
vrut să oprească, nu l-a anunțat 
pe păgubaș decit dimineața, ca 
să nu-i strice... somnul. In 
schimb, făptașii n-au mai pus 
geană pe geană.

Ghici 
ce-o păți... 
ghicitoarea ?

Nu de mult, Marioara Strună 
din Orăștie a beneficiat de o 
amnistie. In loc să-și vadă de 
treabă, să se apuce de o muncă 
cinstită, a pornit in căutarea 
credulilor care voiau să le „ghi
cească" norocul. A dat și peste 
o incasatoare de la întreprin
derea de electricitate. Incasatoa- 
rea i-a destăinuit ghicitoarei că 
socrii săi au ce au cu ea șl-i 
fac viața imposibilă.

— Ai nimerit la omul potrivit 
— i-a spus, ghicitoarea. Socrii 
tăi ți-au făcut farmece, dar am 
să te ușurez eu de ele.

Și a „ușurat-o“ de aproape... 
17 000 de lei ! Numai că, inter
venind pe fir miliția, ghicitoa
rea urmează să-și „ghicească" 
acum cam cit are de „încasat" 
pentru ultima ispravă.
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| Imprudență |
I
I
I
I
I
I
I

O întimplare petrecută la sta
ția de transformare a Combina
tului petrochimic Teleajen — 
Prahova, readuce in atenție 
grija neslăbită pe care trebuie 
s-o aibă fiecare in respectarea 
cu strictețe a regulilor de 'pro
tecție a muncii. O dovedește 
și. pățania electricianului loan 
Gheorghe, în virstă de 42 de 
ani. El trebuia să demon-. 
teze un cablu defect de la sus- 
numita stație de transformare. 
Înainte de a se apuca de de
montarea cablului cu pricina, 
primul și cel mai elementar lu
cru pe care trebuia să-l facă 
era să scoată instalația de sub 
tensiune. Dar el a neglijat acest 
lucru și imprudența s-a dovedit 
fatală. A fost electrocutat.

I
I
I
I
I
I

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

I

Mai întii un scurt bilanț 
stadiul lucrărilor 
a culturilor 
cele 10 000 
sfeclă de 
s-a executat 
fețele ; la floarea-soarelui 
cheiat prima prașilă mecanică, iar la 
porumb din 85 300 hectare s-au prășit 
56 400 hectare mecanic și 35 300 hec
tare manual.

Pentru grăbirea lucrărilor de în
treținere a culturilor, comitetul ju
dețean de partid a indicat o serie 
de măsuri prin care se urmărește 
să fie folosite cît mai deplin cele 
646 cultivatoare, iar la prășit să lu
creze toți locuitorii satelor, pe în
treaga zi-lumină. Iată cîteva iniția
tive care duc la impulsionarea 
lucrărilor.

în cele două cooperative agricole 
din comuna Todirești s-a inițiat în
trecerea la prășit sub lozinca „Hăr
nicia prăsitorilor se vede după stră
lucirea sapelor". Bineînțeles, crite
riul de apreciere a muncii îl con
stituie tarlalele care nu trebuie să 
aibă nici urmă de buruieni. Frun
tașii sint popularizați la gazetele de 
perete, sint dați ca exemplu în întil- 
nirile care au loc la căminul cultu
ral și cu diferite alte ocazii. Toți cei 
peste 40 de oameni din echipa lui 
Dumitrașcu Grigore din cooperativa 
agricolă din satul Hărmănești, ca și 
cei din echipa lui Cojoc Mihai din 
cooperativa agricolă din satul de 
centru, Todirești se mențin in frun
tea întrecerii la prășit. Cum au reu- 

' șit ? Cooperatorii din echipa lui Mi
hai Cojoc au organizat o întrajuto
rare strictă. Toți se îndeamnă să 
vină la lucru dis-de-dimineață și nu 
pleacă seara pină nu ajung cu pră
șitul la capătul lanului. Ca urmare, 
cooperatorii din Todirești au înche
iat prașila I, atîț mecanic, cit .și 
manual, pe cele 100 hectare cu 
mac, 125 hectare cu cînepă și 30 hec
tare cu sfeclă de zahăr, iar cei din 
Hărmănești au prășit 100 hectare 
cu mac, 125 hectare cu cînepă și 60 
hectare cu sfeclă de zahăr. în ambele

unități 
la sută

O altă inițiativă, de data aceasta 
în comuna Dumești. Tovarășul Pin- 
tilie Frătilă, primarul comunei, ne-a 
spus că mecanizatorii sint aprovi
zionați cu carburanți și mîncare 
direct în cimp. Ca urmare, Vasile 
Dascălu, Dumitru Moisa, Gorgan Va
sile, Vasile Mălaimare, Dumitru 
Adam și ceilalți mecanizatori au 
reușit să prășească cu 9 cultivatoare 
pînă la 160 hectare pe zi, adică de 
două ori norma planificată. La rîndul 
lor,

porumbul a fost prășit pe 60 
din'suprafețe.

cooperatorii, in număr de circa

buzău: Munca

1 000, lucrînd pe întreaga zi-lumină, 
au reușit să termine, in cursul zilei 
de 24 mai, prașila I pe toate cele 
250 hectare cu floarea-soarelui și 
150 hectare cu sfeclă de zahăr. La po
rumb. această lucrare s-a efectuat 
pe mai bine de 70 la sută din cele 
1 000 hectare.

în județul Iași sînt unele unități 
agricole, intre care cele din comu
nele Podu Iloaiei, Tirgu Frumos, 
Belcești, Coarnele Caprii, Holboca și 
altele, unde prășitul se desfășoară 
încă încet, pe motiv că plantele 
nu sînt suficient dezvoltate și se 
dezrădăcinează. Trebuie combătută 
această tendință, mai ales că lipsa 
de ploi întărește și îngroașă scoarța 
de la suprafața terenului, ducînd la 
pierderea umezelii.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

în acord global
întărește răspunderea pentru calitate
în județul Buzău, specialiștii din 

consiliile unice agroindustriale 
elaborat operativ o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice cu 
vire la desfășurarea in ritm 
a lucrărilor de întreținere, 
mare a folosirii cu întreaga capaci
tate a utilajelor și mobilizării ample 
a cooperatorilor ia muncă, s-a exe
cutat prima prașilă la porumb pe 
82 000 hectare mecanic și pe 70 000 
hectare manual, ceea ce reprezintă 
84 la sută și, respectiv, 72 la sută din 
suprafețele cultivate. Aceste I 
sînt mai avansate în unitățile 
fac parte din consiliile unice 
industriale Balta Albă, Cislău, 
gura, Glodeanu-Siliștea. Stîlpu, Să- 
hăteni, Săpoca și Mihăilești. La 
sfecla de zahăr, a doua prașilă me
canică și manuală s-a executat pe 52 
la sută și, respectiv. 84 la sută din 
suprafețe. Peste 17 000 hectare culti- 

. vațe cu floarea-soarelui,. adică 72 la 
• sută ’din total, sint prășite a doua 
oară mecanic.

Ce factori au contribuit la grăbi
rea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor ? în fiecare unitate agricolă, 
mijloacele mecanice și forța de mun
că sînt concentrate pe acele terenuri

au

pri- 
rapid 

Ca ur-

lucrări 
i care 

agro- 
, Mă-

unde culturile au nevoie de lucrări 
corespunzătoare. Un exemplu. La 
cooperativa agricolă Cochirleanca, o 
formație de cooperatori prășea a 
doua oară sfecla de zahăr. „La noi 
nu a mai plouat de peste două săp- 
tămini — ne spune Ștefan Dini- 
cioiu, șeful echipei. De aceea, 
a întirziat dezvoltarea normală 
plantelor. Ele fiind prea mici, 
am putut folosi cultivatoarele, 
oarece plantele ar putea fi acoperite 
cu pămint. De aceea, executăm pră
șită manual. Se asigură 
bună alinare a solului și 
trează umiditatea".

La C.A.P. Bobocu. în 
celor 90 de cooperatori care 
la prășitul porumbului, I-am 
pe președintele cooperativei,

a 
nu 
de-

astfel o 
se păs-

mijlocul 
lucrau 
întîlnit 

tova-

z

rășul Gheorghe Dănăilă. Din datele 
prezentate am reținut că prașila ma
nuală la porumb s-a efectuat pe 150 
hectare din cele 380 hectare culti
vate, iar cea mecanică — pe 330 hec
tare. „Forța de muncă existentă în 
cooperativa noastră este organizată 
in 8 formații, care lucrează în acord 
global — ne spune președin
tele. Echipele lucrează grupat, in 
funcție de mărimea tarlalelor, astfel 
că execuția prașilei nu durează mai 
mult de 4—5 zile. O atenție deosebită 
acordăm calității lucrărilor, iar 
porumb, mai cu seamă, am 
să învățăm pe 
țină densitatea 
liști".

Pe tarlalele
Berea, mecanizatorii Iancu 
și Zaharia Șerban executau 
prașilă mecanică la floarea-soarelui, 
controlîndu-se reciproc pentru ca lu
crarea să fie de cea mai bună cali
tate. „Zilnic prășim 24—25 hectare 
fiecare — spunea Iancu Dobre. Tot
odată, avem cea mai mare grijă ca 
să menținem densitatea optimă, ast
fel îneît recolta să fie pe măsura 
eforturilor depuse. Aici avem anga
jate in acord global atit floarea- 
soarelui, cit și porumbul. Noi exe
cutăm mecanizat toate lucrările, de 
la semănat pînă Ia recoltarea și trans
portul produselor. Iată de ce trebuie 
să ne străduim din toate 
să asigurăm nivelul 
producției".

Activitatea din cîmp 
în aceste zile • de
care ____ . „____ ______
participă la zămislirea viitoarelor re
colte. în ciuda unor capricii ale 
vremii, a lipsei acute de umiditate, 
mecanizatorii, cooperatorii și specia
liștii unităților agricole aplică cele 
mai adecvate modalități de lucru 
pentru a preintîmpina orice dimi
nuare a producțiilor planificate.

Subinginer Gheorghe Dănilă, șe
ful secției materie primă, Combi
natul de lianți Hoghiz, județul Bra
șov : Pînă anul trecut, coloana de 
autobasculante grele care transpor
tă materia primă (calcar și argilă) 
la Combinatul de lianți din Hoghiz 
și care se afla chiar în incinta a- 
cestuia a aparținut, cum era nor
mal, de unitatea noastră. Aceas
tă coloană a fost trecută sub con
ducerea directă a întreprinderii 
de lianți „Temelia" din Brașov, în
treprindere aflată Ia o distanță de 
50 km depărtare de noi. Mutarea 
coloanei a produs și produce efec
te negative asupra activității sale, 
care dăunează bunei aprovizionări 
a combinatului cu materia primă 
necesară. La o asemenea distanță, 
controlul și îndrumarea muncii nu 
se pot face decit sporadic, ceea 
ce a dus la slăbirea disciplinei per

sonalului, la creșterea numărului 
absențelor nemotivate și a cazuri
lor de nerespectare a programului 
de lucru și, implicit, la scăderea 
gradului de utilizare a parcului de 
mașini. La toate acestea se adaugă 
uzura înaintată ă autovehiculelor 
și neînlăturareâ operativă a unor 
defecțiuni tehnice. Sînt schimburi 
în care. din. zece mașini programa
te, ies la lucru doar două sau trei, 
iar cînd ies mai multe, o parte din 
ele se retrag după 2—3 ore. Aceas
ta a făcut ca. uneori, in 24 de ore 
să se transporte doar 6 000 tone 
materie primă, față de 9 000 tone, 
cit erau necesare.

Iată motive care impun ca Cen
trala industrială a cimentului să 
revină asupra deciziei luate anul 
trecut și să transfere coloana de 
autovehicule înapoi în -subordinea 
Combinatului de lianți Hoghiz.

Prin contribuția cetățenilor, dar 
și cu sprijinul consiliului popular

cooperatori 
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Mlhai BAZU
corespondentul „Scînteii1

RECOLTAREA CEREALELOR
(Urmare din pag. I)
ture operativ defecțiunile semnalate. 
Fiecare utilaj trebuie astfel pregătit 
incit, odată intrat în lan, să funcțio
neze la întreaga capacitate și fără în
trerupere, de aceasta răspunzind nu 
numai cei care l-au reparat, ci și 
membrii comisiei care l-au recep
ționat.

Asigurarea condițiilor pentru des
fășurarea secerișului în timp scurt nu 
este totul. Important este, totodată, ca 
recolta să fie transportată repede din 
cimp și păstrată cu cea mai mare gri
jă în magazii și silozuri pentru a nu 
se degrada sub nici o formă. Mentă 
consemnat ca pozitiv faptul că, la 
această dată, pregătirile pentru depo
zitarea cerealelor sînt avansate. 
Astfel, bună parte din silozuri și ma
gazii au fost reparate și curățate. In 
numeroase județe, printre care Arad. 
Bihor, Botoșani, • Prahova, acțiunea 
de revizuire a silozurilor a fost 
terminată. Totodată, au fost puse în 
stare de funcționare numaroase uti
laje destinate preluării, manipu
lării și condiționării cerealelor și 
continuă lucrările de reparare a 
drumurilor și a căilor de acces la 
bazele de recepție. în timpul care a 
mai rămas pină la declanșarea sece
rișului, organele de specialitate au 
datoria să încheie grabnic toate lu
crările de pregătire a magaziiloț- și 
silozurilor, astfel ineît preluarea, de
pozitarea și păstrarea pre duselor să 
se facă în cele mai bune condiții.

Organele și organizațiile de part'd, 
consiliile populare, consiliile unice

agroindustriale, cadrele de conducere 
și specialiștii din unități au datoria 
ca. odată cu organizarea temeinică a 
desfășurării lucrărilor de întreținere 
a culturilor, să acționeze hotărît in 
vederea pregătirii pînă în cele mai 
mici amănunte a campaniei de recol
tare. Stringerea în scurt timp și fără 
pierderi a recoltei de cereale păioase 
constituie un important examen pen
tru oamenii muncii din agricultură, 
pentru consiliile unice agroindustriale 
care, cu sprijinul activ al organelor și 
organizațiilor de partid, sînt chemate 
să întreprindă măsuri energice pen
tru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a campaniei agricole de vară.

Constantin Sebastian, satul Dîm- 
bu, comuna Berceni, județul Pra
hova : Comuna Berceni, de care a- 
parține și satul nostru, este subor
donată municipiului Ploiești. Deși 
nu se află Ia o distantă prea mare 
de oraș, satul Dimbu este însă ne
glijat în ce privește gospodărirea 
și întreținerea drumurilor. De pil
dă, artera de legătură cu orașul, 
care se prelungește prin satul Cor- 
lătești pînă la linia de centură spre 
Buzău, de ani de zile este neco
respunzătoare pentru circulația 
auto, iar cînd plouă, cetățenii 
de-abia reușesc să se strecoare

prin băltoace șl gropile pline cu 
noroi, Drumul fiind lăsat în para
gină, s-au depozitat pe marginea 
sa grămezi întregi de moloz, pă- 
mînt și gunoaie, care îngreunează 
și mai mult circulația pe aici. 
Greutăți ne creează și faptul că 
podul de lemn de peste pîrîul Dîm- 
bu este complet deteriorat și riu se 
poate trece peste el fără riscuri.

Noi, cetățenii, dorim să contri
buim prin muncă patriotică la re
pararea acestui drum, dar avem 
nevoie și de sprijinul consiliului 
popular. 11 așteptăm.

Pe cînd punctul sanitar promis ?
Marin Andrei, satul Pestra, co

muna Dăneasa, județul Olt : Lo
cuitorii satului nostru care au ne
voie de un consult medical sau de 
efectuarea unui tratament sînt ne- 
voiți să se deplaseze patru kilome
tri pînă la circumscripția medicală 
Dăneasa, ori șapte kilometri pînă 
la spitalul Drăgănești-OIt. Spre a 
evita acest neajuns, am solicitat 
sprijin pentru înființarea unui 
punct sanitar și în satul nostru, 
încă din luna martie a.c., Direcția 
sanitară a județului Olt ne-a co
municat că s-a stabilit ca în sa
tul Pestra să se înființeze, în cel

mai scurt timp, un punct sanitar, 
unde se vor acorda consultații o 
dată pe săptămînă de către tova
rășa doctor Teodora Năstase. De 
asemenea, un cadru mediu sanitar 
va asigura zilnic tratamentele pa- 
cienților.

Pină aici toate bune, propunerea 
noastră a fost, așadar, analizată cu 
solicitudine și acceptată. Măsurile 
stabilite pentru finalizarea sa au 
rămas însă doar pe hîrtie. Cînd vor 
proceda totuși consiliul popular și 
conducerea spitalului la punerea sa 
în aplicare ?

— De-acum, toată vara o să ne revedem în fiecare dimineață cu o 
oră mai devreme ! I

Desen de Nic. NICOLAESCV

Pe scurt,
• Un colectiv destoinic, plin de 

inițiativă. In cîteva rinduri, unele 
instalații din cadrul ‘Combinatului 
petrochimic Brazi au fost la un 
pas de a fi oprite din cauza lipsei 
pieselor de schimb. Lucrătorii ate
lierului de reparații utilaje specia
le. supape de siguranță -și ar
mături din combinat au acțio
nat însă pentru înlocuirea piese
lor defecte cu altele confecționate 
de ei, după concepții originale. Iată 
cîteva exemple : confecționarea 
unui intermediar de turație pentru 
instalația de separare a paraxlle- 
nului, realizarea unor piese — cruci 
cardanice, pinioane, axe etc. — ce 
erau așteptate să vină de la firme 
străine, placarea paletelor unul 

. ventilator cu tablă de indx, 
du-se aducerea din import 
cilor de sticlă și altele. (Ion 
cu, operator, ~ 
chimic Brazi).

e De-ale birocrației. Sînt șofer 
de meserie și în luna aprilie a.c. 
am fost transferat în interesul ser
viciului de la I.D.E.B. la I.T.B. — 
coloana Titan. Pentru a mi se acor
da alocația de stat pentru copii, am 
prezentat toate actele necesare la 
serviciul personal al I.T.B., dar, în 
mod surprinzător, biroul financiar 
al exploatării de autobuze mi-a ce
rut o adeverință de la vechiul loc 
de muncă din care să reiasă pînă 
Ia ce dată am beneficiat acolo de 

'■ alocație, precum și dacă în perioa-

din scrisori

evitin- . 
a plă- 
Iones- 

Combinatul petro-

da ianuarie-aprilie am avut absen
te sau concediu fără plată. M-am 
conformat indicațiilor primite, dar 
la serviciul financiar al I.D.E.B. mț 
s-a refuzat eliberarea adeverinței.' 
Care dintre cele două unități are 
dreptate și cum pot intra în posesia 
drepturilor de .alocație pentru co
pii ? (Traian Petre, conducător auto 
la I.T.B., coloana Titan).

O Ambalaje care se aruncă. 
Foarte mulți cetățeni consumă oțet 
de mere, fabricat de combinatul a- 
picol, care se vinde în sticle de o 
jumătate de litru, de formă hexago
nală. Asemenea sticle nu se pri
mesc însă la schimb și nici la cen
trele I.C.V.A. Cum nu avem unde 
le depozita și nici la ce le folosi, 
șîntem nevbiți să le aruncăm. Spre 
a se evita această risipă, solicităm 
forurilor de resort să ia măsuri 
pentru ca și aceste sticle să se pri
mească la schimb, precum și la 
centrele I.C.V.A. (Gheorghe Dănes- 
cu, orașul Alexandria, județul Te
leorman).

• Sugerăm celor care răspund 
de aprovizionarea chioșcului ali
mentar din incinta întreprinderii 
de prefabricate din beton Alud să 
aducă și apă minerală, care este 
mult mai solicitată de muncitori, 
mai ales de sudori, în comparație 
cu „Frucola" ce se distribuie în pre
zent. (Vasile Feledean, sudor, ora
șul Aiud, județul Alba).

/
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în județul Ialomița

Au început strîngerea 
și conservarea mazării
în județul Ialomița a început re

coltarea mazării de grădină cultiva
tă pe cele 2 050 hectare. Lucrările 
se desfășoară din plin in cooperati
vele agricole din Făcăeni, Borcea, 
Unirea și Rasa. Concomitent, la Fa
brica de conserve Fetești se desfă
șoară industrializarea mazării. Spre 
deosebire de anii trecuți, această cul
tură a fost concentrată în ferme spe
cializate, fiecare unitate avind supra
fețe cuprinse între 80 și 100 hectare, 
suprafețe amplasate in zona stații
lor de batozare din Fetești, Făcăeni, 
Borcea, Unirea, Ceacu, Săveni. Dor 
Mărunt, Dragalina și Ștefan cel Mare. 
Zilnic, cu cele 33 mașini poate fi 
recoltată mazărea de pe 80—85 hec
tare. iar cele 21 batoze realizează, 
in 24 de ore, 160—165 tone boabe. 
Graficul întocmit de comandamentul 
județean pentru agricultură este res
pectat, iar la Fabrica de conserve din 
Fetești preluarea se face conform 
orarului stabilit. Din evaluările fă
cute de specialiști, se consideră că 
sînt create toate condițiile pentru 
realizarea planului și încheierea cam
paniei in 30 de zile. (Mihai Vișoiu).

...Lună de lună, la întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău se întoc
mește, cu ajutorul calculatorului, o 
lucrare de proporții impresionante — 
peste 120 de file, cu mii de cifre și 
date — cum numai memoria ciberne
tică a mașinii poate să facă. Lucrarea 
se intitulează „Situația stocurilor fără 
mișcare de cel puțin șase luni de 
zilg“. Unitatea este deci, intr-un anu
mit fel, avantajată: are calculator și 
poate să întocmească o astfel de lu
crare. Din păcate, avantajul se opreș
te însă cam aici, deoarece nu se înre
gistrează, după cum ar fi de așteptat, 
o situație prea bună la capitolul 
stocurilor fără mișcare, adică tocmai 
in domeniul analizat. Dimpotrivă, din 
situațiile întocmite de calculator re
zultă că stocurile de materiale care 
stau degeaba în magazii de peste șase 
luni de zile totalizează cu regularita
te circa 18 milioane Iei. Iar de aici și 
pină la crearea stocurilor supranor- 
mative nu mai este, de fapt, nici un 
pas. Dovadă că, la începutul lumi 
aprilie, stocurile supranormative de 
materii prime și S.D.V.-uri depășeau 
41 milioane lei, iar cele de produse 
neterminate — 40 milioane lei.

Conducerea întreprinderii de pie
lărie și încălțăminte „Partizanul" nu 
dispune de un calculator, dar deca
dal analizează mișcarea stocurilor de 
materii prime, semifabricate și pro
duse finite. Și în acest caz se fac. prin 
urmare, eforturi deosebite pentru a 
se cunoaște cît mai exact situația 
stocurilor de materii prime și mate
riale. Rezultatul însă nici aici nu 
este pe măsura strădaniilor. La sfîrși- 
tul primului trimestru din acest an. 
stocurile supranormative însumau 2,9 
milioane lei la materii prime și ma
teriale, 3.9 milioane lei la semifabri
cate, 5,3 milioane lei la producția ne
terminată.

Două exemple, două cazuri aproa
pe tipice care ilustrează neconcordan- 
ța dintre unele măsuri luate — utile 
și necesare, de altfel — și rezultatele 
obținute. In aceste condiții, nu poți 
să nu te întrebi : de ce, cu toate ana
lizele care se fac. magaziile celor 
două unități sint „umflate" cu 
stocuri supranormative în valoare de 
milioane de lei ? Ce trebuie între
prins în mod concret pentru preve
nirea imobilizării unor importante

fonduri materiale? Să răspundem la 
aceste întrebări, mergind pe firul fap
telor, de la cauză la efect.

în mod firesc, anul trecut, între
prinderea de mașini-unelte s-a apro
vizionat cu materii și materiale la 
nivelul sarcinilor de plan pe care le 
avea. Numai că planul producțiej fi
zice nu a fost realizat în totalitate, 
restanțele însumînd 79 mașini de ale
zat și frezat și 10 mașini de alezat și 
frezat cu portal. Ca urmare, au rămas

țin însă că s-au aprovizionat și ei cu 
o serie de materiale, fabricarea unor 
produse sau subansamble este in curs 
de realizare șt deci nu pot anula 
contractele.

PRIMA CONCLUZIE : nereali- 
zarea planului producției fizice, 
coroborată cu neluarea unor 
măsuri operative pentru revizui
rea planurilor de aprovizionare, 
este una din cauzele principale 
care contribuie la formarea

rabia a livrat pielea cu întârziere și, 
de aceea, au rămas în stoc, printre 
altele, 84 000 tocuri din lemn. In pre
zent, stau în stoc 12 000 perechi de 
cizme pentru export, deoarece nu 
avem ...ambalaje ; Combinatul de car
ton și hirtie Suceava are o restan
ță de peste 75 tone ambalaje. De 
asemenea, avem în stoc toate mate
rialele necesare pentru un model de 
sandale, dar pe care nu le putem re
aliza deoarece Fabrica de bunuri de

PE FIRUL FAPTELOR, DE LA CAUZĂ LA EFECT
........ --------------------------------------- ---------------------- ------------------------------ ------ —----------------------------------------------—--------- ---------- r...... ................. ........ .

De ce sînt burdușite magaziile unor întreprinderi 
cu stocuri supranormative ?

Ancheta „Scînteii" în două unități industriale din municipiul Bacău

nefolosite 120 de .batiuri, 84 sănii lon
gitudinale, 300" carcase, S.D.V.-uri in 
valoare de 12 milioane lei. Nu ne 
propunem să comentăm acum cauzele 
nerealizării planului producției fizice. 
Atunci insă cînd s-a întocmit planul 
de aprovizionare pe acest an nu s-a 
ținut seama de stocurile de materiale 
existente, conducerea unității apreci
ind că, in primul trimestru, restanțele 
de anul trecut vor fi recuperate. In
tenție lăudabilă, ba chiar obligatorie, 
dar neîmplinită. Mai mult, nici pla
nul producției fizice pe primul tri
mestru nu a fost realizat. Și așa, în 
magaziile unității s-au adunat stocuri 
de materiale fără mișcare in vaioaie 
de milioane de lei.

Acum, conducerea întreprinderii a 
solicitat unor furnizori să nu mai li
vreze o parte din materialele con
tractate. La rîndul lor, furnizorii sus-

stocurilor supranormative de 
materii prime și materiale.

In ambele unități la care ne refe
rim, la realizarea producției contri
buie un mate număr de colaboratori. 
Ce legătură există între aceștia și 
stocurile supranormative de materia
le ? „Una directă, ne răspunde tova
rășul Dan Pricop, directorul între
prinderii. «Partizanul». Dacă primim 
unele materiale, iar altele nu, este 
clar că nu putem finaliza producția 
și stocurile cresc. Din această cauză, 
uneori se întâmplă să nu putem res
pecta termenele din contractele în
cheiate, iar beneficiarii să renunțe la 
întreaga comandă și, in consecință, să 
se creeze și stocuri supranormative 
de produse finite. Exemplele sînt nu
meroase. Anul trecut, de pildă, nu 
am putut onora unele comenzi la ex
port, deoarece Tăbăcăria minerală Co-

consum Jilava nu ne-a livrat tălpile".
Situații asemănătoare există și la 

întreprinderea de mașini-unelte.
A DOUA CONCLUZIE : pentru 
prevenirea formării și lichidarea 
stocurilor supranormative este 
absolut necesar ca toate unitățile 
colaboratoare să respecte cu 
strictețe contractele încheiate, 
astfel incit materialele și suban- 
samblele să fie primite și apoi 
livrate ritmic, la termen.

Din datele furnizate de calculator 
mai rezultă că, la întreprinderea de 
mașini-unelte, unele materiale sint 
în stoc de ani de: zile. Astfel, 23 pie
tre de polizor din import stau pe raf
turile magaziei nr. 2 din noiembrie 
1977 ; peste 10 axe filetate se așază 
praful din martie 1976 ; o serie de 
alezoare sint în stoc din ianuarie 
1975. Este limpede deci că aceste ma

teriale au fost aprovizionate peste ne
voile reale ale producției și nici ulte
rior nu și-au găsit întrebuințarea. De 
ce s-a procedat in felul acesta ? „Se 
știe că unele materiale se găsesc 
mâi greu și de aceea atunci cind 
totuși se găsesc se face o aprovizio
nare în exces, ne spune tovarășul 
Paul Ciobanu, director adjunct al în
treprinderii. Totuși, în ultima perioa
dă, am luat o serie de măsuri pen
tru redistribuirea materialelor dis
ponibile. Astfel, am organizat șase 
comisii de specialiști, pe grupe mari 
de produse, care se ocupă de redis
tribuirea materialelor disponibile. 
Numai în primul trimestru au fost 
redistribuite scule în valoare de pes
te cinci milioane lei".

A TREIA CONCLUZIE : potri
vit concepției „mai bine să pri
sosească decit să lipsească", nu 
de puține ori se procură cantități 
mai mari de materiale decit ne
voile reale ale producției. Su
biectivismul acestei practici este 
evident și, ‘în consecință, stocu
rile supranormative pot fi lichi
date prin întărirea disciplinei in 
aprovizionare.

★
Dincolo de aceste constatări, ceea 

ce se desprinde cu toată claritatea 
este subiectivismul și indisciplina care 
se manifestă în sfera deciziilor eco
nomice din cele două unități în rela
țiile cu întreprinderile colaboratoare, 
în gospodărirea fondurilor materiale 
și bănești. Iar aceste tare, care țin 
în ultimă instanță de'stilul defectuos 
de conducere, nu fac altceva decit 
să producă daune în activitatea u- 
nităților respective. Iată de ce consi
derăm că este obligatoriu ca in cel 
mai scurt timp consiliile oamenilor 
muncii, organizațiile de partid din 
cele două unități să stabilească mă
surile ce se impun pentru lichidarea 
stocurilor supranormative. Precizăm 
că. înainte de toate, pe primul plan 
trebuie să se situeze efortul stărui
tor al organelor de conducere colec
tivă din cele două întreprinderi pen
tru îmbunătățirea planificării, apro
vizionării și organizării producției.

Ion TEODOR 
Gheorghe BALTĂ
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Cu satisfacție și mîndrie patriotică, întregul popor salută 
și aprobă rezultatele vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Spania
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
spune : Cu inimile pline de bucuria 
pe care ne-o produce fiecare acțiune 
dedicată afirmării plenare a politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, al cărei inspirator, creator și pro
motor sinteți, vă adresăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Alba
— români, maghiari, germani — cele 
rhai calde sentimente de stimă și 
prețuire pentru rezultatele fructuoase 
ale noii solii de pace și înțelegere pe 
care ați dus-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. pe pămîntul Spa
niei, unde. în calitate de exponent 
fidel și mesager strălucit al poporului 
român, ați acționat cu strălucire, 
pentru cele mai scumpe idealuri aie 
prieteniei și colaborării între state, 
ale păcii și progresului.

Nutrim convingerea că rezultatele 
vizitei vor conferi noi dimensiuni tra
diționalei conlucrări româno-spaniole, 
corespunzător intereselor celor două 
popoare, aspirațiilor generale de pro
pășire și pace.

Exprimindu-ne și cu acest prilej 
totala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul 
pentru înfăptuirea integrală a sarci
nilor ce ne revin din hotărî rile Con
gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale, asa cum ne-ați indicat la 
recenta consfătuire de lucru de la Co
mitetul Central, că vom cinsti prin 
faptă comunistă marile evenimente 
ale acestui an — cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Arad — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — Ia fel ca În
tregul nostru popor au urmărit cu 
deosebit interes, cu înălțătoare sim
țăminte patriotice vizita de stat pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu ați 
efectuat-o in Spania, și exprimă to
tala lor adeziune față de rezultatele 
ei rodnice — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Considerăm că această nouă solie 
romanească de pace și colaborare, 
care se înscrie pe linia acțiunilor 
promovate de România, de președin
tele ei, capătă o semnificație deose
bită și prin faptul că este prima vi
zită la Madrid a unui șef de stat 
dintr-o țară socialistă. Ea dovedește 
încă o dată, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, meritele dumnea
voastră excepționale, de om politic, 
de personalitate marcantă a lumii 
contemporane.

Exprimindu-vă și cu acest prilej 
profunda noastră gratitudine față de 
activitatea prodigioasă ce o depuneți 
pentru înălțarea patriei noastre pe 
culmi tot mai înalte ale progresului 
și civilizației, pentru afirmarea ei 
tot mai puternică pe plan internațio
nal, vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
lpcuitorii județului Arad își vor spori 
necontenit contribuția la înfăptuirea 
Programului partidului, intimpinind 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea al 
partidului cu noi și însemnate reali
zări, conștienți că în felul acesta 
contribuie la progresul și prosperita
tea scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș, plini de mîndrie și vie 
satisfacție pentru vizita efectuată de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Spania, își îndreaptă către dum
neavoastră cele mai alese ginduri și 
sentimente, cele mai calde și res
pectuoase felicitări pentru modul 
strălucit cum conduceți destinele 
partidului și poporului, pentru afir
marea tot mai activă și dinamică a 
politicii externe românești in lupta 
pentru crearea in Europa și in în
treaga lume a unui climat de prie
tenie, colaborare, securitate și pace
— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.

Primirea deosebit de respectuoasa, 
caldă, prietenească ce v-a fost re
zervată pretutindeni de către cetă
țenii și oficialitățile acestui stat, 
înaltele distincții ce v-au fost acor
date, cuvintele de stimă, respect și 
prețuire rostite la adresa dumnea
voastră și a poporului român, repre
zintă o nouă expresie a marelui a- 
devăr că și în Spania, ca în nume
roase țări în lume, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe • Nicolae 
Ceaușescu, sinteți cunoscut ca per
sonalitate de mare prestigiu.

Aprobind din toată inima rezulta
tele deosebit de rodnice cu care se 
încheie această vizită și exprimîn- 
du-vă cele mai vii mulțumiri pen
tru activitatea neobosită pe care o 
desfășurați pentru înflorirea patriei 
noastre scumpe, pentru creșterea 
prestigiului ei in lume, vă asigurăm 
de hotărirea fermă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Argeș de a înfăptui neabătut 
politica gloriosului nostru partid.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. se spu
ne : Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Bacău, asemenea între
gului nostru partid și popor, au ur
mărit cu viu interes, profundă sa
tisfacție și deplină adeziune vizita 
de stat pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, ați efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Regatul 
Spaniei.

Primirea excepțională de care v-ați 
bucurat pretutindeni in această țară, 
convorbirile rodnice pe card le-ați 
purtat, documentele semnate, princi
piile promovate, aprecierile elo
gioase pe care reprezentanții cei 
mai de seamă ai poporului spa
niol le-au exprimat la adresa țării 
și poporului nostru, a activității de 
o excepțională însemnătate pe care 
dumneavoastră, eminent fiu al po-

V_________________________  

porului român, o desfășurați pe arena 
internaționala, ne-au făcut să trăim 
momente de vibrantă mîndrie patrio
tică, de înaltă și deplină satisfacție.

Exprimindu-ne profundul atașa
ment față de întreaga activitate pe 
care o desfășurați spre binele și fe
ricirea poporului român, față de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii române, revoluționar consec
vent. patriot înflăcărat, proeminentă 
personalitate a contemporaneității, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a vă urma neabătut 
cu gindul și cu fapta în tot ce între
prindeți. dind viață în mod exemplar 
sarcinilor ce ne revin.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se spune : 
Permiteți-ne să vă transmitem, la 
întoarcerea dumneavoastră din vizita 
de stat pe care ați efectuat-o. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în Regatul Spaniei, expresia sen
timentelor de deosebită stimă, 
sinceră bucurie și deplină sa
tisfacție a populației de naționalitate 
germană din țara noastră, care, îm
preună cu întregul popor, a urmă
rit cu mult interes și mîndrie pa
triotică prodigioasa activitate pe care 
ați desfășurat-o. mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
întregul parcurs al vizitei.

Primirea cu cele mai înalte ono
ruri, rezervată dumneavoastră și sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu. cor
dialitatea - și căldura deosebită cu 
care ați fost întîmpinați și înconju

„Convorbirile pe care le-ați purtat, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, au deschis 
orizonturi noi și au adus contribuții esențiale la dezvoltarea relațiilor româno-spaniole, 
ilustrînd elocvent conlucrarea rodnică intre state cu orinduiri sociale diferite, 

in interesul reciproc, al păcii și ințelegerii intre popoare."

„întreaga desfășurare a vizitei oglindește consecvența cu care partidul și statul nostru 
militează pentru aplicarea politicii de destindere și cooperare prietenească, de 
înseninare a climatului politic internațional și întărire a securității în Europa și in lume."

rați pretutindeni de oficialități și 
populație, de muncitori și tineretul 
studios, cit și telegramele și scriso
rile de bun venit ce vi s-au adresat 
de către personalități și oameni ai 
muncii din Spania, reflectă senti
mentele de înaltă stimă și conside
rația, respectul și admirația de care 
se bucură pretutindeni in lume per
sonalitatea dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
eminent conducător politic și de stat 
în lumea contemporană.

Aprobind pe deplin rezultatele 
fructuoase ale vizitei, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea fer
mă a oamenilor muncii de naționa
litate germană de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de a nu 
precupeți nici un efort pentru a con
tribui din plin, împreună cu întregul 
popor, la înfăptuirea Programului 
partidului, intimpinind cel de-al 
XII-lea Congres al partidului și cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei cu însemnate realizări in toate 
domeniile de activitate.

Dind expresie gindului și simțirii 
puternicului detașament al clasei 
muncitoare brașovene, al tuturor lo
cuitorilor județului — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — vă adresăm un fierbinte bun 
sosit pe pămîntul românesc, din vi
zita întreprinsă, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu în Spania — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

Purtind mesajul națiunii noastre, 
ca primul șef de stat român care a 
vizitat pămîntul iberic, dumneavoas
tră ați reafirmat virtuțile dialogului 
politic, demonstrînd incă o dată câ 
lumea contemporană poate și trebuie 
să conviețuiască și să colaboreze 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Glasul dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, este glasul politicii ex
terne a României socialiste, al stra
tegiei diplomatice românești. Noua 
solit; de pace și prietenie, parte a 
unui itinerar politic de cuprindere 
universală, vădește consecvența și 
dăruirea cu care vă consacrați înfăp
tuirii noii ordini economice și poli
tice mondiale, idealurilor supreme 
de progres și fericire pe care le nu
tresc toate popoarele.

Ca locuitori ai județului Brașov, ce 
participă la circuitul internațional de 
valori, ne exprimăm satisfacția de
plină pentru rezultatele acestei vizite 
și folosim și acest prilej pentru a ne 
reafirma adeziunea totală la întreaga 
politică internă și internațională a 
partidului și statului nostru și ne 
angajăm să milităm cu tot elanul și 
capacitatea noastră creatoare la în
făptuirea ei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. se 
spune : Asemenea întregii noastre 
națiuni, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Buzău, manifes- 
tindu-și profunda lor adeziune la po
litica internă și externă a partidului 
și statului, au urmărit cu viu interes 
și deplină satisfacție vizita pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, ati e- 
fectuat-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Spaniei.

Această vizită se înscrie ca un act 

de mare rezonanță în istoria relații
lor româno-spaniole. Și de aceasta 
dată, prin strălucitele dumneavoas
tră calități de personalitate marcan
tă a vieții politice internaționale, e- 
xemplu strălucit de dăruire revolu
ționară. luptător neînfricat pentru 
cauza păcii și progresului ați reafir
mat dorința fierbinte a României so
cialiste pentru dezvoltarea colaboră
rii și înțelegerii cu toate popoarele, 
pentru instaurarea egalității între 
pațiuni. pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Dind o înaltă apreciere activității 
neobosite pe care o desfășurați pen
tru ridicarea și afirmarea patriei 
noastre, toți locuitorii județului Bu
zău muncesc' cu eforturi sporite pen
tru îndeplinirea angajamentelor a- 
sumate in întrecerea ce se desfășoa
ră in întimpinarea marilor eveni
mente politice ale acestui an — a 
35-a aniversare a eliberării și Con
gresul al XII-lea al partidului — 
pentru realizarea integrală a actua
lului plan cincinal.

Tn telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se spune : împreună cu 
întregul popor, comuniștii; toti lucră
torii Ministerului de Interne au ur
mărit cu viu interes și legitimă min
drie patriotică vizita pe care dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. ați întreprins-o în Regatul 
Spaniei și își exprimă deplina satis
facție și recunoștință pentru rezulta
tele remarcabile ale acestui fructuos 
dialog la cel mai înalt nivel.

Consiliul de conducere al Ministeru

lui de Interne, consiliul politic, co
muniștii, întregul efectiv își exprimă 
întreaga adeziune și aprobare față de 
rezultatele rodnice ale acestei vizite, 
hotărirea nestrămutată de a acționa 
cu dăruire, fermitate și inaltă respon
sabilitate pentru executarea exem
plară a misiunilor și sarcinilor În
credințate. pentru apărarea securită
ții statului, a avuției naționale, a li
niștii și ordinii publice. însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră luminos, de 
patriot înflăcărat și revoluționar 
consecvent, de clarviziunea și înțe
lepciunea cu care conduceți destinele 
țării și ale poporului român, ne an
gajăm, mult stimate și iubite tovarășe 
comandant suprem, ca in intimpi- 
narea marilor evenimente , ale acestui 
an — a 35-a aniversare a insu
recției naționale armate antifasciste 
și. aniimperialiste și tel de-al 
XII-lea Congres al partidului — să 
obținem rezultate superioare în toate 
domeniile de activitate, transpunind 
în viață, cu consecventă, politica 
partidului și statului nostru, prețioa
sele dumneavoastră orientări și in
dicații pentru continua înflorire . a 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului Caraș-Severin au 
urmărit cu sentimente de legitimă 
mindrie patriotică noua vizită de 
stat pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în 
Spania — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CARAȘ- 
SEVERIN AL P.C.R.

Primirea plină de căldură, atmos
fera de cordialitate, stimă și consi
derație cu care ați fost înconjurați 
pretutindeni, confirmind sentimente
le de prețuire reciprocă dintre cele 
două popoare, aspirațiile lor comune 
de pace, progres și prosperitate, au 
făcut din noua dumneavoastră solie 
de pace un moment politic de im
portanță deosebită în cronica rela
țiilor româno-spaniole, pentru cau
za păcii, destinderii și înțelegerii in 
Europa și in întreaga lume.

Sîntem mindri, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că și de a- 
ceastă dată ați dat glas năzuințelor 
noastre cele mai fierbinți, contribu
ind cu clarviziunea care vă caracte
rizează și pentru care vă bucurați 
de un imens prestigiu pe plan inter
național, la dezvoltarea pe multiple 
planuri a conlucrării reciproc avan
tajoase intre poporul român și cel 
spaniol.

Aprobind în totalitate rezultatele 
vizitei, vă asigurăm și cu acest pri
lej că organizația județeană de par
tid, comuniștii, toți oamenii muncii 
din această parte a țării — români, 
germani, sirbi, maghiari și de alte 
naționalități — vor acționa cu toată 
energia și hotărirea pe linia înfăp
tuirii sarcinilor ce ne revin.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. se 
spune : înscriindu-se în șirul istori
celor solii pe care le-ați întreprins in 
slujba păcii, cooperării și progresului 
in lume, vizita dumneavoastră în 
Spania, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, con
stituie o dovadă a contribuției esen

țiale pe care o aduceți la transpu
nerea consecventă in viață a orientă
rilor de bază stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului privind dez
voltarea colaborării pe multiple pla
nuri cu toate statele lumii, indife
rent de sistemul lor politic și social.

Dind o înaltă apreciere soliei dum
neavoastră în Spania, de pace și 
bună înțelegere între popoarele Eu
ropei și din întreaga lume, comuniș
tii, toți oamenii muncii din județul 
Dîmbovița își exprimă profunda re
cunoștință și adeziunea deplină Ia 
activitatea neobosită desfășurată de 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, cu 
prilejul acestei vizite pentru reali
zarea unei colaborări neîngrădite pe 
continentul nostru și a întăririi secu
rității europene.

Vă încredințăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom face 
totul pentru a ne îndeplini in mod 
exemplar sarcinile ce ne revin, pen
tru a întîmpina cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei de sub do
minația fascistă și Congresul al XII- 
lea al partidului cu noi și însemnate 
succese.

în telegrama UNIUNII NAȚIONA
LE A COOPERATIVELOR AGRICO
LE DE PRODUCȚIE se spune : însu
flețiți de cele mai calde sentimente 
de mîndrie patriotică, intr-un glas cu 
întregul nostru popor, țărănimea coo
peratistă, toți lucrătorii ogoarelor vă 
aduc înaltul lor omagiu și vă expri
mă cinstirea și prețuirea pentru bi
lanțul deosebit de bogat si rezultatele 
fructuoase ale înaltei solii de pace.

pe care ați purtat-o, împreună 'u 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Regatul 
Spaniei.

Primirea strălucită ce v-a fost re
zervată, înaltele onoruri și distincții 
ce v-au fost acordate dumneavoasti ă 
și tovarășei Elena Ceaușescu, inte
resul deosebit njanifestat de opinia 
publică spaniolă și internațională față 
de această vizită confirmă elocvent 
înaltele virtuți, calități și aprecieri de 
care vă bucurați dumneavoastră, 
proeminentă personalitate a istoriei 
contemporane, pentru laborioasa acti
vitate politică îndreptată spre noi re
lații bazate pe principiile egalității, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta de sine stătă
tor. potrivit interesului și aspirațiilor 
sale.

Ele reprezintă, totodată, dovada re
cunoașterii înaltelor merite ale tova
rășei Elena Ceaușescu, personalitate 
nțarcantă â vieții politice și științifi
ce, în dezvoltarea științei românește 
în promovarea colaborării științifice 
cu alte state.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că țărănimea coo
peratistă va milita in continuare, cu 
fermitate și devotament, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
revin agriculturii socialiste din planul 
național unic pe acest an, pentru a 
întîmpina cu rezultate deosebite a 
35-a aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al XII-lea Congres al partidu
lui.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se spune : 
împreună cu întreaga noastră na
țiune, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Dolj au urmărit cu deosebit 
interes și sentimente ue deplină sa
tisfacție înalta solie de pace, priete
nie și colaborare pe care ați pur
tat-o, în numele poporului român, pe 
pămintul Spaniei, cu prilejul vizitei 
pe care ați efectuat-o împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in această 
țară.

înaltul omagiu adus personalității 
dumneavoastră, relevarea marilor 
merite pe care Ie aveți in crearea 
unui curs nou în relațiile internațio
nale bazate pe respectarea i 'depen
denței, suveranității naționale, mte- 
grității teritoriale, pe neamestecul in 
treburile interne și deplina egalitate 
a tuturor țărilor, ridică la cote din 
ce în ce mai înalte prestigiul patriei 
noastre, dovedesc încă o dată că glasul 
poporului nostru este ascultat și pre
țuit pretutindeni in lume.

înflăcărați de minunatul dum
neavoastră exemplu, vă asigurăm și 
cu acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ho- 
tărîrea fermă a comuniștilor, a tutu
ror locuitorilor județului Dolj de a 
munci cu pasiune și dăruire, cu toată 
responsabilitatea pentru realizarea 
sarcinilor ce îi revin județului nos
tru, aducindu-ne in acest fel con
tribuția la continua înfiorire a scum
pei noastre patrii.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii ro
mâni și maghiari din județul Harghi
ta au urmărit cu o deosebită satis
facție, justificată mîndrie patriotică 
și deplină aprobare, solia de pace, 

prietenie și colaborare pe care dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, ați intreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Spania — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

Dorim să ne exprimăm adeziunea 
deplină, totala noastră aprobare față 
de rezultatele deosebit de fructuoase 
ale' acestei vizite istorice, convinși că 
ea confirmă încă o dată justețea po
liticii externe a partidului și statului 
nostru, consecvența cu care dumnea
voastră vă situați în fruntea luptei 
pentru dreptul tuturor popoarelor Ia 
o dezvoltare liberă și independentă, 
pentru înlăturarea cu desăvirșire a 
războaielor din viata omenirii, pen
tru cauza progresului și civilizației 
pe planeta noastră.

Aducîndu-vă și cu prilejul acestui 
memorabil eveniment, care se inscriș 
ca o pagină de glorie in cronica de 
aur a politicii externe a României, 
un fierbinte omagiu pentru inițiati
vele valoroase în solutionarea celor 
mai complexe probleme ale contem
poraneității. vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că eforturile noastre, ale tuturor oa
menilor muncii, români si maghiari 
din județul Harghita, sini dimensio
nate spre realizări tot mai mari si o 
contribuție mereu sporită la înfăp
tuirea obiectivelor cincinalului actual, 
la cauza progresului multilateral al 
scumpei noastre patrii, la creșterea 
prestigiului său în lume.

Tn telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune."

Milioanele de femei din patria noas
tră — românce, maghiare, germane 
și de alte naționalități — trăiesc clipe 
de profundă mîndrie patriotică și sa
tisfacție, prilejuite de vizita întreprin
să de dumneavoastră, împreună "U 
mult iubita și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în Regatul Spaniei, eveni
ment de însemnătate istorică in cro
nica relațiilor de prietenie și cola- 
borare româno-spaniolă.
/'Femeile din România văd în mani

festările de înaltă stimă și cordiali
tate cu care ați fost intimpinat ex
presia sentimentelor de aleasă stimă 
și prețuire de care vă bucurați, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca proeminentă personali
tate a vremurilor noastre, datorită 
dăruirii și devotamentului cu ca'e 
slujiți cauza poporului, a fermității 
și consecvenței cu care acționați pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, pen
tru făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

Femeile din patria noastră nutresc 
sentimente de adîncă satisfacție față 
de înalta considerație de care s-a 
bucurat pe pămintul spaniol tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminentă personali
tate a vieții politice și științifice, 
neobosită militantă pentru promo
varea colaborării și înțelegerii intre 
popoare, pentru extinderea cooperării 
științifice cu alte state, pentru ca 
știința să slujească păcii și progresu
lui întregii umanități.

Femeile de pe întreg cuprinsul țării 
— muncitoare, țărance, intelectuale — 
fără deosebire de naționalitate, își 
exprimă deplina lor adeziune față de 
politica internă și externă a partidu
lui și se angajează să nu-și precupe
țească eforturile in activitatea eroică, 
desfășurată de întregul popor, pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan. Ele sînt ferm hotărîte să în- 
timpine cu noi succese in muncă 
aniversarea a 35 de ani de la elibe
rarea patriei și Congresul al XII-lea 
al partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
spune : Stăpîniți de cele mai pro
funde sentimente de recunoștință și 
mîndrie patriotică, comuniștii, cei
lalți oameni ai muncii din județul 
Galați, alături de întregul nostru po
por. au urmărit cu deosebită satis
facție noua și deosebit de importanta 
solie de pace, de prietenie și colabo
rare pe care dumneavoastră. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ați efectuat-o în Spania.

Vizita în Spania, efectuată la puțin 
timp după încheierea istoricului dum
neavoastră itinerar african, din care 
a rezultat cu pregnanță solidaritatea 
militantă a românilor cu toate po
poarele care năzuiesc și luptă pentru 
libertate națională și dezvoltare de 
sine stătătoare, întregește imaginea 
efortului amplu și consecvent pe care 
îl depuneți în calitate de ilustru ex
ponent al năzuințelor noastre mile
nare de pace, prietenie și bună înțe
legere între popoare, voința nestră
mutată a poporului român de a par
ticipa constructiv la edificarea unei 
lumi mâi bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, să ne expri
măm adeziunea noastră totală față 
de rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei dumneavoastră în Spania, să 
ne angajăm, alături de oamenii mun
cii din întreaga țară, să nu precupe
țim nici un efort, să urmăm în toate 
pilda minunată pe care o dați între
gului popor, militînd consecvent pen
tru propășirea și fericirea sa. pentru 
un viitor măreț în care România își 
va vedea împlinită dorința sa de 
pace, libertate și progres pentru toate 
statele lumii.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc și 
muncesc in orașele și satele Ilfovului, 
vă adresează, cu stimă și profund 
respect, urarea fierbinte de bun ve
nit pe pămîntul patriei după strălu
cita și rodnica vizită întreprinsă. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Spania — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ILFOV 
AL P.C.R.

împreună cu întregul popor salu
tăm și dăm o înaltă apreciere rezul
tatelor deosebit de rodnice ale noii 
solii de pace, prietenie și colaborare, 
care la scurt timp după vizita dum
neavoastră în Africa. înscrie incă o 
pagină remarcabilă in afirmarea po
liticii externe românești, al cărei ar
hitect neobosit și prestigios sînteți 
dumneavoastră, conducătorul parti
dului și statului nostru, personalitate 
politică proeminentă a lumii contem
porane.

Faptul că această vizită a avut loc 
în țara a cărei capitală va găzdui 

viitoarea reuniune pentru securitate 
și cooperare in Europa, a conferit o 
deosebită rezonanță pozițiilor și op
țiunilor României, magistral expri
mate de dumneavoastră, precum și 
declarațiilor privind necesitatea con
lucrării mai active a țărilor europene 
pentru înfăptuirea, ca un tot unitar, 
a prevederilor documentului final de 
la Helsinki, pentru dezvoltarea neîn
grădită a colaborării dintre toate sta
tele continentului, pentru trecerea la 
dezarmare și dezangajare militară ca 
o necesitate vitală pentru asigurarea 
securității și păcii în Europa și in 
lume.

Exprimindu-ne adeziunea totală 
față de politica internă și externa a 
partidului și statului nostru, al cărei 
strălucit promotor sînteți dumnea
voastră, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru a în
tîmpina cu realizări de seamă 
gloriosul jubileu de la 23 Au
gust și cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, contribuind astfel la înflo
rirea continuă a României socialiste, 
la triumful cauzei socialismului, de
mocrației și păcii în lume.

în telegrama C.C. AL U.T.C. și al 
CONSILIULUI U.A.S.C.R. se spune : 
Puternic însuflețită de cele mai pro
funde sentimente de stimă și nețăr
murită dragoste față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. tînăra gene
rație a patriei a urmărit, cu adîncă 
bucurie și mîndrie patriotică, înalta 
solie de pace, prietenie și cooperare 
pe care ați purtat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Spania 
— eveniment cu semnificații istorice 
în cronica relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, cu ample rezonanțe 
în viața politică europeană și inter
națională. Strîns uniți in jurul par
tidului. al dumneavoastră, toți tine
rii patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — ex
primă aprobarea lor unanimă și sa
tisfacția deplină față de rezultatele 
remarcabile ale acestei prestigioase 
vizite — prima vizită a unui condu
cător dintr-o țară socialistă pe pă
mintul Spaniei.

Urmind exemplul dumneavoastră 
de comunist încercat, patriot înflă
cărat, militant neobosit pentru cauza 
păcii și progresului, tineretul patriei 
își va spori contribuția la înfăptuirea 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru. în spi
ritul documentelor convenite și al 
convorbirilor pe care le-ați avut în 
Spania, vom dezvolta continuu co
laborarea Cu tineretul spaniol și or
ganizațiile sale, în vederea consoli
dării raporturilor prietenești, a uni
tății de acțiune a forțelor democra
tice ale tinerei generații de pretu
tindeni în lupta pentru pace, secu
ritate și cooperare, pentru democra
ție și progres social în Europa și in 
întreaga lume.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să reafirmăm hotărirea 
fermă a tuturor tinerilor din patria 
noastră de a face totul, sub condu
cerea partidului, pentru a întîmpina 
cu rezultate deosebite in muncă cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R. și 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. și 
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Cu profundă satis
facție și mindrie patriotică, dind glas 
glodurilor și sentimentelor de inaltă 
prețuire față de rezultatele remarca
bile ale vizitei efectuate de dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, impreună 
cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
•în Regatul Spaniei, comuniștii, toți ' 
oamenii muncii de pe meleagurile 
Maramureșului, impreună cu întregul 
nostru popor, își exprimă deplina lor 
adeziune față de această nouă solie.

Strălucita dumneavoastră misiune 
de pace a pus incă o dată in relief 
dimensiunile personalității dumnea
voastră, stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de mare om 
politic al vremurilor noastre, proemi
nent militant pentru statornicirea 
păcii mondiale, deschizător de dru
muri în politica internațională, in asi
gurarea păcii și securității in Europa 
și în întreaga lume. Aceste nobile 
trăsături ale activității dumneavoastră 
pe plan internațional v-au atras înal
ta prețuire, stima și simpatia popoa
relor de pe toate meridianele globu
lui, care vă întîmpina pretutindeni cu 
multă dragoste și căldură, ca pe cel 
mai înalt reprezentant al unui popor 
animat de idealurile profunde de 
libertate și dreptate socială, de pace 
și progres.

Aprobind intru totul rezultatele 
fructuoase ale vizitei in Spania, vă 
asigurăm pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, că maramureșenii vor face 
totul pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin in opera de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul patriei 
noastre scumpe.

Cu profundă satisfacție și mindrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Teleorman ău 
urmărit vizita istorică pe care dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați intreprins-o. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Spania, ea mesager 
strălucit al năzuințelor de pace, prie
tenie și colaborare ale poporului 
român cu toate popoarele lumii — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Această vizită se înscrie în coor
donatele înfăptuirii obiectivelor fun
damentale ale politicii externe a 
partidului și statului znostru, politică 
de o inaltă principialitate, al cărei 
inițiator și promotor neobosit sînteți. 
Permiteți-ne să ne exprimăm și cu 
acest prilej admirația pentru consec
vența și fermitatea cu care militați 
pentru promovarea în practică a 
principiilor respectului independenței 
și suveranității popoarelor, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, conlucrării 
libere, în spirit de deplină egalitate 
între toate națiunile.

Mindria de a fi contemporanii și 
părtașii unei politici care se bucură 
de respect și considerație pe toate 
meridianele globului reprezintă pen
tru oamenii muncii din județul Te
leorman noi imbolduri in activitatea 
noastră închinată edificării celei mai 
înaintate orinduiri sociale. Mulțu- 
mindu-vă din inimă pentru tot ceea 
ce faceți în vederea afirmării presti
giului internațional al scumpei noas
tre patrii, ne angajăm în fața parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
că vom munci cu abnegație și dăruire 
pentru a înțîmpina Congresul al 
XII-lea al partidului și cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
cu noi și importante succese în toate 
domeniile de activitate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se 
spune : Toți locuitorii județului 
Vrancea au urmărit zi de zi cu deo
sebit interes vizita pe care dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, alți tovarăși din 
conducerea partidului și statului ați 
întreprins-o în Spania, și, alături de 
întregul nostru popor, dau o înal
tă prețuire strălucitelor rezultate ale 
acestei noi solii de pace și înțele
gere între popoare, contribuției dum
neavoastră hotăritoare la succesul 
deplin al vizitei. Primirea entuzias
tă, plină de stimă și respect, cu 
care ați fost intimpinat pretutindeni 
în Spania este o recunoaștere a 
meritelor dumneavoastră excepționa
le in rezolvarea' numeroaselor pro
bleme ale lumii contemporane, in 
găsirea unor noi căi și' mijloace 
care să ducă la menținerea și con
solidarea păcii, la o tot mai mare 
apropiere intre țări și popoare.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți comuniș
tii și alături de ei toți oamenii mun
cii din Vrancea prețuiesc în mod 
deosebit eforturile dumneavoastră 
neobosite de a asigura poporului ro
mân condiții tot mai bune de dez
voltare și că. însuflețiți de exemplul, 
dumneavoastră, ne vom intensifica 
eforturile pentru a contribui din plin 
la transpunerea în viață a politicii 
partidului, pentru a întimpina cu 
noi realizări a 35-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

într-un singur gînd. alături de în
treaga noastră națiune, comuniștii, 
toți OAMENII MUNCII DIN ȘAN
TIERUL NAVAL BRAlLA au urmărit 
cu o deosebită satisfacție și mindrie 
patriotică noua solie de pace și cola
borare pe care ați intreprins-o. im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Spania. Ne exprimăm profunda 
aprobare față de rezultatele obținute 
în cursul acestei vizite. Mulțumin- 
du-vă din adîncul inimii pentru dă
ruirea * fermitatea cu care slujiți in
teresele supreme ale națiunii noastre, 
pentru ceea ce faceți pentru fericirea 
și prosperitatea poporului român, noi, 
cei ce muncim in șantierul naval 
Brăila, ne angajăm, urmindu-vă in 
gind și faptă, să dăm noi dimensiuni 
și împliniri sarcinilor ce ne revin d‘n 
programul elaborat de partid pentru 
edificarea socialistă a țării.

__________________ y
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Festivals! național „CllTâREA B0MÂMEI“
Expoziția interjudețeană, 

organizată la Muzeul de 
artă din Suceava, prin sub
stanțiala participare a plas- 
ticienilor din aproape toate 
județele Moldovei (lași, 
Bacău, Vraneea, Vaslui, Bo
toșani. Suceava și Neamț) 
și calitatea intrinsecă a lu
crărilor expuse, creează im
presia reconfortantei a ma
turei înscrieri a creatorilor 
în exigențele artei de evo
care simultan cu ampla 
deschidere spre interpre
tarea complexă, polivalen
tă, a prefacerilor social- 
economice contemporane.

De aici, preocuparea și 
opțiunea, in cele mai va
riate modalități stilistice, 
de a descifra Semnificația 
eroică a trecutului nostru 
istoric, unde, momentul 
creării primului stat dac 
centralizat și independent, 
evocat in viziuni cu su
gestii monumentale, con
stituie aproape o perma
nență. Se impun astfel, 
prin forța exp'asiei p'asti- 
ce și calitatea interpretării 
subtextului epic, compozi
țiile semnate de Adrian I’o- 
dolcanu „Dacii", Bogdan 
Bârleanu „întemeietorii de 
neam", Virgil Maftei „Daci 
viteji". Mariana Papară 
„Dacii", evocări lucide ale 
unei civilizații și spiritua
lități arhaice cu valori eti
ce și estetice ce s-au trans
mis pină astăzi. Chipurile 
de daci, decupate parcă de 
pe Columna Traiană, de 
sculptorii Ion Buzdugan și 
Pompiliu Clement conțin, 
sublimată în asprimea viri
lă a liniei și fermitatea ex
presiei, o anume dominantă 
caracterologică, am spune 
că relevă chiar conștiința 
acestora de ctitori ai unui 
neam de nobilă obîrșie.

Convingătoare, prin fires
cul atitudinii și simplitatea 
gestului, lipsite de irele- 
vanta grandilocventă pe 
care o mai regăsim uneori 
în expozițiile tematice, 
compozițiile datorate lui 
Dan Hatmanu, lulia Hălău- 
cescu, Dimitrie Gavrilcan, 
Constantin Tofan, Vasile 
Mîndră Crăiță, Georgcla 
Cibea, vădesc superioara 
înțelegere a sensului sim
bolic al milenarei noastre

existențe. Istoria mai ve
che și mai nouă solicită 
sensibilitatea artiștilor și 
răspunsurile aflate, compo
ziții alegorice oii descri»ii- 
ve, conțin vibrația unor 
entuziaste adeziuni politice.

Aceeași tensionată impli
care in destinul exemplar 
al poporului român relevă 
cu mijloacele specifice gra
ficii. compozițiile uatoraie 
lui Ion Petrovici și Ecate-

acolași timp, vitalitatea ex
presivă a unor semne plas
tice din realitatea imediată. 
Geometria surprinzăt<Mire a 
formelor Combinatului chi
mic Săvinești, a uzinelor și 
fabricilor din toate județe
le Moldovei, prin ritmurile 
create de dialogul vertica
lelor, contrupunctate de o 
vastă rețea policromă, con
stituie pretexte plastice 
incitante pentru interpre-

Valon noi 
în peisajul 
spiritual 

al Moldovei 
însemnări de la Expoziția 

de artă plastică din Suceava

rina Petrovici, „August 
1944" și, respectiv, „Spațiul 
istoric". Interpretarea plas
tică propune, în expresie 
sintetică, un spațiu al re
memorării afective și un 
mod de asumare personala 
a destinului colectiv.

Firește, într-o expoziție 
de asemenea anvergură — 
aproape 200 de lucrări — se 
pot lesne stabili și unele 
filiații tematice. Vom ob
serva, bunăoară, mai cu 
seamă, preferința explicită 
a creatorilor spre sugestivi
tatea peisajului industrial, 
exprimat cu cele mai di
verse mijloace plastice. 
Resurecția peisajului in
dustrial și urban, prevalent 
în structura expoziției, cer
tifică statornicia cu care 
artiștii plastici sondează ca 
pe un autentic miracol dez
voltarea impetuoasă a in
dustriei românești și, in

țări constructive, dinamice, 
în subtile variații ale regis
trului cromatic. Francisc 
Bartock, Virgil Maftei, lulia 
Hălăucescu, Petru Petres
cu, Ștefan Pristavu. Vasile 
Jurje, Maria Stratulat, 
Gheorghe Iliescu, Ion Carp- 
Fluierici se detașează prin 
dezinvoltura discursului 
plastic și conferă peisaju
lui industrial atributele u- 
nui pitoresc de factură mo
dernă.

Evocînd un spațiu cu re
zonanță mioritică și plasat, 
tipologic, între exercițiul 
impresionist . de tradiție 
autohtonă și formula unui 
acut realism contemporan, 
alte peisaje propun imagi
nea emoționantă a mirificu
lui peisaj natural românesc. 
Această implicare în pei
sajul patriei transpare, în 
registre tonale dintre cele 
mai diferite, nu odată cu

valori antinomice, din lu
crările lui Nicolae Matyus, 
lulia Doarbeș. Gheorghe 
Stanciu, Teodor Valenciuc, 
Gh. Popa, Victor Hrenciuc, 
Bogdan Bârleanu, Ion Nea- 
goe. Dimitrie Loghin, Coi— 
neliu Tincti, Eugenia Go- 
raș, Adrian Bocancea (re
marcabil in („înserare pe 
obcine"), Viorica Gridinoc, 
Nicolae Rădvan, Dumitru 
Popa, unde raportul real- 
ideal se rezolvă in spiritul 
unui lirism de esență mol
davă.

Aceleași sugestii vitaliste 
ce nu exclud însă un anu
me patetism interogativ 
relevă portretele compozi
ționale datorate Letiției 
Oprișan, iui Dumitru Si- 
mionescu, Francisc Bartock. 
Dioniste Gradit. Dumitru 
Bezem, remarcabile în pri
mul rind prin nota de in
timitate a discursului plas
tic și acuitatea exersată a 
eclerajului.

Sculptorii Iftimie Bârlea
nu, Lucreția Filioreanu- 
Dumitrașcu, Pompiliu Cle
ment, pledează persua
siv pentru expresivitatea 
chipului feminin, utilizind 
argumentele figurativului 
în transcripție modernă. 
Lor li se adaugă tinârul 
Florin Mircea Zaharescu cu 
„formă spațială" (alumi
niu) lucrare de o certă an
vergură monumentală. Cu 
motivații diverse, pur teh
nice ori livrești, compozi
țiile lui Val Gheorghiu, 
Corneiiu Ionescu, Hie Boca, 
Irina Dascălu, Liviu Su- 
har, Constantin Doroftei, 
Elena Stoiciu se plasează, 
calitativ, în sfera reușitelor 
acestei manifestări artisti
ce interjudețene.

Expoziția de la Suceava 
oferă o cuprinzătoare ima
gine complexei mișcări 
plastice din toate centrele 
Moldovei, vădind totodată, 
prin Împlinirile de acum — 
și perspectiva deschisă 
spre cele viitoare — dispo
nibilitățile reale ale artiș
tilor plastici din toate ge
nerațiile de a se integra 
permanent in sfera compe
titivă a valoiilor naționale.

Valentin CIUCA

Zilele culturii iugoslave

cinema

Casa de cultură a sindicctelor din Rîmnicu Vîlcea Foto : Gh. Vințilă

Teatrul deține un rol 
important în ansamblul 
vieții culturale a R.S.F. 
Iugoslavia. Țara vecină și 
prietenă are o amplă re
țea de instituții teatrale, 
dintre care nu puține au 
tradiție, prestigiu și sta
tut de național. (Ne amin
tim și acum de spectaco
lele date in țara noastră 
de teatrele din Zagreb, 
Ljubljana, Novi Sad, Sa
rajevo).

Numeroase festivaluri, 
organizate la Belgrad, Du
brovnik, Zagreb. Sara
jevo, Skopje. însoțite de 
vii dezbateri, joacă un rol 
important în stimularea 
vieții teatrale și în conso
lidarea relațiilor dintre 
viata scenei și cea a pu
blicului. Cel mai presti
gios festival de teatru iu
goslav rămîne cel organi
zat in fiecare primăvară 
la Novi Sad, manifestare 
consacrată în exclusivitate 
dramaturgiei originale, 
care contribuie eficace la 
redescoperirea unor lu
crări clasice și mai ales 
la afirmarea unor opere 
importante create recent 
și a unor noi dramaturgi 
de pe întreg teritoriul 
R.S.F. Iugoslavia. Festi
valul de la Novi Sad evi
dențiază pregnant că in 
ultimii ani înflorește o 
importantă și foarte va
riată (ca tematică, ca 
modalitate) dramaturgie 
și aceasta nu numai in 
centre cu tradiție, dar și 
în alte zone precum Mun- 
tenegru, Bosnia și Herțe- 
govina etc.

Cum era firesc, teatrul 
nu putea lipsi de pe afi
șul „Zilelor culturii po
poarelor și naționalităților 
din Iugoslavia", organiza
te in țara noastră, în pe
rioada 24 mai — 2 iunie, 
sub inaltul patronaj 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele

Republicii Socialiste Româ
nia, și al tovarășului 
Io.sip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Ne-au vizitat cu acest 
prilej Teatrul Național de 
dramă din Belgrad, care 
a prezentat spectacole la 
București, Craiova, Arad, 
precum și Teatrul Natio
nal din Novi Sad, în tur
neu la Constanța, Manga
lia. Tulcea.

Am putut cunoaște prin 
cel dintîi spectacol al Tea
trului Național din Bel-

ori fără — această res
ponsabilitate.

Asistăm și în romanul 
lui Stankovici la o luptă 
dintre chemările pasiunii 
(pasiunile în „Sînge im
pur" fiind mai ales in
stinctuale, de o forță ti
ranică) și imperativele 
conformării la legile mo
rale ale colectivității (im
perative sociale și indivi
duale în același timp — 
căci aici legea morală se 
află și în om, nu repre
zintă doar o constrîngere 
exterioară). „Sînge im-

TURNEUL TEATRULUI 
NATIONAL DIN BELGRAD

grad o operă importantă 
a scriitorului Borisav 
Stankovici (1876—1927), au
tor al cîtorva drame, și al 
cunoscutului roman „Sîn
ge impur", care a avut 
șansa transpunerii sce
nice la nu multă vreme 
de la apariție. O lucrare 
de profund dramatism, în 
care întîlnim un conflict 
etic insistent abordat nu 
numai în literatura iugo
slavă-, ci și în cea a altor 
popoare din Balcani: un 
conflict ce-și are sorgin
tea deopotrivă in impre
sionantul rigorism etic, 
specific tradițiilor popu
lare din această zonă, și în 
forța aspirației umane de 
autodepășire, de atingere 
a unor Idealuri de supre
mă frumusețe morală. 'Un 
conflict gravitînd în jurul 
demiterii tatălui și bărba
tului de la funcția socia
lă ce-i revine in cadrul 
familiei și obștii și tot
odată a tentativei făcute 
de femeie de a-și asuma 
— uneori cu succes, alte-

pur", în interpretarea 
Teatrului Național din 
Belgrad și în regia lui 
Gradimir Mirkovici, care 
semnează și dramatizarea, 
e un spectacol de atmo
sferă. care potențează 
poezia gravă, specifică lui 
Stankovici, în care su
gerarea unei ambianțe is
torice (urmele dominației 
otomane) ori sociale și 
mai ales a unor puter
nice și contradictorii stări 
sufletești se îmbină cu re
crearea — poate prea 
pitorească — a unor stră
vechi obiceiuri și ritualuri. 
Conduși cu finețe de re
gizor, actorii Vera Ciukici, 
Liuba Covacevici. Branis
lav Ierinici, Mida Steva- 
novici au comunicat pate
tic clocotul pasiunii și 
lupta interioară a perso
najelor interpretate. O 
deosebită impresie ne-a 
lăsat ținuta de rară no
blețe, jocul sobru concen
trat al Kseniei lovanovici, 
capacitatea cunoscutei ac
trițe, cu disponibilități atit

de diverse de a comunica, 
aici in citeva replici, rela
ții nuanțate, o condiție de 
viață și o filozofie, con
cepția de viață a unei 
femei superioare.

Cum teathul arc, ca și 
Ianus. două măști nedes
părțite — după dramă, ar
tiștii belgrădeni ne-au in
vitat la o comedie : o co
medie de Carlo Goldoni, 
„Gîlcevile din Chioggia", 
pusă în scenă de un regi
zor italian, Paolo Mageli, 
în decorurile inspirate, 
mobile și spirituale ale lui 
Dușan Ristici. O comedie 
axată în principal pe di
vulgarea automatismelor 
și realizată fără nici un 
fel de scrupule privind 
conformarea la epocă sau 
redarea culorii locale și 
fără nici un fel de rigori 
de realizare a unui anume 
stil teatral. Elaborînd-o. 
regizorul a vădit o mare 
libertate în soluții, un 
spirit ludic agreabil, punc
tat de umor. Actorii au 
susținut cu nerv, cu dez
involtură, cu talent și 
reale disponibilități com
poziționale acest spectacol 
din care menționăm cu 
plăcere, printre altele, tul
burătoarea scenă finală a 
vîntului care spulberă 
comedienii și recuzita lor. 
vint care poate fi și cel 
care bate la Chioggia, dar 
și simbolul timpului, ne
cruțător.

Intr-adevăr, spectacolele 
sînt efemere, arta teatru
lui rezistă însă de secole 
și chiar milenii, și ea se 
dovedește din ce în ce mai 
mult, în ultima vreme, un 
instrument de comunicare 
intre popoare : de comuni
care a unuia și aceluiași 
mesaj de bucurie, de fru
musețe șl forță morală, de 
prietenie.

Natalia STANCU

• Aleargă, după mine <ra să te 
prind : SALA PALATULUI — 
17.13; 20.
• Praf suib soare : CENTRAL — 
16; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă : TIMPURI 
NOI — 14,ap; 17; 19,34).
• O dramri la vinătoare : SCALA
— 15; 17,301; 20.
• Vestul sălbatic : BUCUREȘTI
— 14: 16.55: 18.36; 20,45. LUCEA
FĂRUL — 14; 16: 18; 20, la gră
dina — 21, MODERN —9; 11,15.*
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20,45.
O Vis de ianuarie : BUCEGI — 
14; 16; 18; 20.15, LIRA — 15.30; 18; 
20,30.
• Vacanță tragică : VICTORIA —
15: 17.30: 20. GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18r. 20. GLORIA — 9;
11,15; 13.30: 15,45; 18: 20.
• Să prinai o stea căzătoare : 
PATRIA — 14; 16.15; 18.30; 20 45, 
FESTIVAL — 14; 16.15; 18.30; 20.45. 
FAVORIT — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mingea strălucitoare : CAPI
TOL — 14: 16: 18: 20.
• Program de desene animate —
9; 10,45; 12,30; 14,15, Cum se tre
zește o prințesă — 16: 18; 20 :
DOINA.
• Rodeo : FEROVIAR — 9: 11.15; 
13,30: 15«45; 18; 20.15. FLAMURA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Lanțul amintirilor : AUROffcA
— 9: 12; 15,30; 18,30, la grâdknâ — 
20,45.
• Dansul tobelor : EXCELSIOR
— 9; 12; 16; 10, MELODIA — 9; 
12; 16; 19.
• Falansterul : VIITORUL —15,30;
19, COTROCENI — 15,30; l'fi.
• Prietenii copilăriei meâe : CI
NEMA STUDIO — 10; 1»; 14; 16; 
18; 20, VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Fii bun pină la moarte — 11,45; 
14, Doamnele din Bois de Boulogne
— 16,15; 18,30, Riscurile meseriei
— 20.30 : CINEMATECA.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
BUZEȘTI — H.30; 16,30; 18,30; 20.30, 
la grădină — 21, GRADINA PARC 
HOTEL — 2L
• Clipa : DRUMUL SĂRII — 
15; 19.
• Inspectorul si braconierii: DA
CIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18;
20, FERENTARI — 14; 16; 18; 20.
• Inocentul : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14; 17: 19,30..
• Plinea copilăriei mele : FLA- 
CARA — 15.30; 17,45; 20.
• Viața merge înainte : FLO- 
REASCA — 9; 10,45; 12.30; 14,15; 
16; 18; 20.
• A del io pîccola mia : COSMOS
— 15,30; 17,45; 20.

teatre

în sala mică a Palatului Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc luni seara un concert de gală susținut 
de Cvartetul de coarde din Zagreb, care ne vizitează 
țara in cadrul „Zilelor culturii popoarelor și naționali
tăților din Iugoslavia". Muzicienii oaspeți au prezentat 
un program alcătuit, în cea mai mare parte, din 
lucrări de compozitori iugoslavi : Ivan Mane Jarnovici, 
Ivan Brkanovici, Milo Cipra, la care s-a adăugat Cvar
tetul pentru coarde în fa major, opus 96, de Dvorak.

La concert au asistat Ion Gălăteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, oameni 
de artă și cultură, un public iubitor de muzică.

Erau prezenți membri al delegației oficiale din 
R.S.F. Iugoslavia, aflată în. țara noastră cu prilejul 
acestor manifestări.

Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acre
ditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

In continuare, Cvartetul din Zagreb va concerta 
la Iași.

★
In cadrul acelorași manifestări, alte ansambluri ar-' 

tistice iugoslave au apărut in fața publicului din dife
rite orașe ale țârii noastre. La Craiova un colectiv al 
Teatrului național de dramă din Belgrad a prezen
tat spectacolul cu piesa „Gîlcevile din Chioggia". de 
Carlo Goldoni, la Bistrița a avut loc un concert sus
ținut de Corul academic „Mirce Acev" din Skopje, iar 
la Sibiu a dat spectacole Teatrul de păpuși din 
Ljubljana. (Agerpres)

e Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19.30.
• Filarmonica „George Eneșcu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic dedicat „Anului internațio
nal al copilului". Festival Mozart. 
Dirijor : Mircea Cristescu — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcam pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Craii do curtea veche — J9.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Cocoșelul neascultător — 15, 
A clncca lebădă — 19,30.
• Teatrul dramatic „Bacovia" — 
Bacău (la sala din bd. Schitu 
Măgureanu a Teatrului „Lucia 
sturdz.a Bulandra") : Nu contați 
pe mine ! — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30,
• Teatrul pentru copii și tineret 
Iași (la sala Teatrului „Ion Crean
gă") : Fram, ursul polar — 10, Pi
nocchio — 17.
a Teatrul de păpuși Sibiu — sec
ția germană (sala „Victoria" a 
Teatrului „Țăndărică") : Mingea 
și smeul — 10, Dușmani ncim- 
păcați — 15, (secția română) : 
Dulce ca sarea — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.

O trăsătură pregnantă, remarcabilă 
prin continuitate, a „poeziei de pină 
azi" scrisă de Adrian Păunescu (an
tologată intr-un volum apărut în 
populara colecție B.P.T.) o găsim 
formulată cu limpezime în acest ma
nifest liric.: „Nu fii căutătorul căl
durii liniștite, / Ci fii poetul muncii, 
și-al cinstei și-ai dreptății"... Ca și 
pentru mulți alții, artistul este cel 
care vede dincolo de aparență, 
căci el a fost adus pe lume_ să 
scoată „din mizgă — aur", să îm
prăștie cenușa de pe cărbunii încinși, 
să descopere noblețea umană sub 
înfățișările ei modeste și reținute, 
in fine, să-și împrumute vocea cin- 
tecului anonim ieșit din mulțime sau 
chiar, „mut ca o lebădă", să tacă 
spre a lăsa să se audă muzica sfere
lor (ipostază mai rară in cazul de 
față, a unui poet efervescent, au
diat mereu de vocile multiple ale 
propriilor adevăruri). Așadar, nu atit 
talentul natural si naiv, ..necontra
făcut", cit febra morală, gustul 
iute al adevărului intransigent, 
„opac" la tranzacții, neliniștea, ne
mulțumirea. neimpăcarea cu forma 
aparentă a lucrurilor ar asigura tem
peratura. climatul în care se poate 
manifesta cu folos, decisiv, instru
mentul cintărețului revoluționar. De
sigur. poetul știe și că o tempera
tură excesivă, un climat prea infier- 
bîntat sufocă planta vie. dar el crede 
că răsunetul artistului se amplifică 
prin patetismul vocii revoluționare.

„Nu fii căutătorul căldurii liniști
te" este deviza tutelară a artei lui 
poetice. în care subzistă și se mani
festă in tonalități si calități diferite 
o „luptă cu inerția", «cest testament 
poetic al celei mai expresive perso
nalități de poet militant născută de 
întiii ani ai revoluției. Mai mult de- 
cit la alții și. oricum, la antipodul 
îndeletnicirii artizanilor ce-si trec 
firele emoțiilor prin multe filtre, 
uneori pină a le „albi" de tot — 
poezia aceasta și-a pierdut în bună 
măsură funcția sărbătorească. „Bol
navă" de nerăbdare, ea nu mai ză
bovește îndelung. în încăperi de tai
nă. in fata unor oglinzi secrete spre 
a se arăta lumii în haine de dumi
nică. Iese pe stradă impreună cu 
evenimentele cotidiene. Aspiră să fie 
un instrument de muncă, nu de pa
radă. Se inspiră deci din „muzicala 
istorie" sub presiunea _ urgentei si 
„opresiunea" oportunității. Efectele 
electrizante ale unor poeme trebuie 
de aceea căutate chiar în tempera
tura evenimentelor pe care le sur
prind, in starea de spirit a audito
riului. Dacă prin instrumentul de 
cîntat suflă vinturile istoriei este 
fatal că adesea „coardele vocale 
zbirnîie gros, impur, ca arcurile unei 
canapele destinse brusc de flacăra 
unui incendiu". Cintecul îsi pierde 
„puritatea" liiială. se tulbură tot așa 
cum visele luptătorului inters lalva- 
tră sint pline-de explozii. Iese pe 
cîmp la semănat, dar semințele bu
buie ca grenadele in timpul atacu
lui : „in zadar vrei tu să scrii paste
luri / Tu ești pierdut pentru gratui
tate". Poetul si-a asumat așadar con
diția de subordonat al istoriei, al im
perativului politic si etic, este unul 
din șirul artiștilor militanți absorbiți 
de chemările fierbinți ale istoriei — 

unicele sirene pe care le-au cunos
cut. Ei și-au făcut din această ane
xare de către istorie un crez politic : 
este singura formă permisă de „ane
xare" și incă una aducătoare de glo
rie reală, durabilă.

Adrian Păunescu este exponentul 
acestei estetici a anexării cîntăretu- 
lui robit de istoria celor multi, de 
comanda socială, nu neapărat si nu 
întotdeauna aceea expusă ci. îndeo
sebi. cea resimțită intim, de propria 
sa conștiință. Evident, pe această cale 
se pot ivi și contradicții : nu întot
deauna chemarea lăuntrică, ecoul in
tern al faptelor traduc ceea ce 
ne-am aștepta, spun ce am dori, 
însă este chipul în care o natură 
poetică dinamică si combativ;» iși ia 
revanșa față de tipul de subordonare 
ce-1 ilustrează, găsind astfel o liber

0 ipostaza a poeziei politice
Pe marginea volumului „Poezii de pînă azi“ de Adrian Păunescu

tate nouă căreia cu greu i s-ar mai 
puica comanda ceea ce ea n-âr re
simți cu necesitate. El,, este „con
damnat" să asculte ceea ce unii nu 
mai pot sau nu mai vor să audă, și, 
dimpotrivă, să nu vadă multe din 
cele ce i se arată : „bolovanul" unei 
amenințări iluzorii sau frigul pe care 
unii il inventează spre a-i face ne 
alții să ardă. O sursă a lirismului 
sarcastic din poezia politică a lui 
Adrian Păunescu este, cum vedem, 
sfișierea vălurilor prudentei lase, 
parodierea amară a semnalării pri
mejdiei acolo unde ea nu există, a 
consumului de eroism fără miză si 
a secretelor inexistente intretinute 
cu grijă. Dominată, acaparată de 
„nervi sociali" poezia se hrănește, ca 
bidiviul lui Făt-Frumos. cu jărate
cul din tava evenimentelor si de a- 
ceea avind uneori numai durata lor : 
cum multe evenimente se sting re
pede spre a lăsa locul altora grăbite 
să ardă in veșnica viitoare a prezen
tului. inspirația poetului aleargă 
după ele si mai suflă și peste căr
buni stinși. Este motivul pentru care 
marile poeme politice rămin îndeo
sebi acelea unde evenimentul isto
ric este decantat, inserts in efigia 
memoriei naționale, arde el însuși 
cu o flacără veșnică.

în general, valoarea acestor poe
me patriotice constă in capacitatea 
de a revela actualitatea temelor con
sacrate. Poezia nu evocă, nu reînvie 
mituri ale istoriei, ci le trage în pre
zent. intr-o „secundă" privilegiată a 
memoriei afective. Căci dialogul cu 
marile umbre, ocolind reconstituirea 

decorativă, se desfășoară potrivit 
ritmului memoriei afective : „Eu 
v-am văzut in noaptea în care am 
văzut / treceați călare rîuri de la
crimi și de sînge, / că dacă la Su- 
ceava-i măcel, Craiova plinge, . I că 
n-are domnul Țării Române loc pe 
scut. // Numească-se ori Mureș, ori 
Argeș, Jiu sau Prut, / numească-se 
trei Crișuri. sâ se numească Olt, / 
Eu v-am văzut in noaptea în care 
m-am născut, / pămintul gropii 
voastre vă ajungea la șold, / iar voi 
veneați incoace prin riuri, din tre
cut" (Domnii de-a pururi). Versurile 
acestea ample au ritmuri „vechi", 
ușor de ținut minte ; in poezia pa
triotică un anume ritm trezește un 
sentiment precizat, provoacă o emo
ție „istorică". In tipare prozodice și 
retorice verificate, constituite istoric, 

se toarnă un conținut nou. un tim
bru original. Modelele sint marii au
tori de poeme naționale, sociale, pa
triotice, ai epopeilor închinate pa
triei și eroilor ei, de la Bolintinea- 
nu și Coșbuc pină la Goga și Aron 
Cotruș.

în poemele din această categorie, 
atitudinea solemnă dilata și ridica 
evenimentul la o valoare simbolică, 
iar auditoriul asistă cum pc „duioa
sa suprafață a patriei natale" coboa
ră intr-o procesiune impresionantă 
marii eroi ai neamului, Mircea cel 
Bătrin, Mihai Viteazul, „domnul Tu
dor”, Iancu, Bâlcescu: „Acum din nou 
bărbatul cu ochii mari și puri / Se-a- 
propie de tiară, cu o durere veche. / 
Și Dunărea-1 bocește năprasnic din 
trei guri / Albastru rezemată de cea
ța Mării Negre // Primiți-1 pe Bâl
cescu și înclinați puțin / Duioasa su
prafață a patriei natale. / Pe Dunăre 
profetul să se coboare lin / Si flu
viul să se-ntoarcă in rîurile sale // 
... II Bâlcescu se întoarce / Deschi
deți marea larg — Și porțile semnate 
cu dălți întortocheate. / Primiti-1 
cu-ndinarca celui mai inalt catarg / 
în relieful țării degetul lui cind 
bate" (Nicolae Bâlcescu, la gurile 
Dunării).

Alteori insă, solemnitatea maies
tuoasă din asemenea admirabile poe
me patriotice este zguduită de friso
nul „nervului social" ce bintuie su
fletul poetului cu inima „ca un tră
gaci de armă". Libertatea de care 
vorbeam se înfășoară în echipamen
tul de campanie, gata, mereu de lup
tă cu monștri mai mari sau mai mici, 

reali sau imaginari căci un Don Qui- 
jotte pitit bine in armura cintărețu
lui revoluționar iși inventează ade
sea adversarii — victime prezumtive 
— din nevoia de eroism ce decurge 
din părerea înaltă pe care o are des
pre misiunea lui. Așa se face că-1 
vedem uneori 'călărind avintat și pe 
un Pegas mai^indărătnic, sau chiar 
pe un Lemnopiron (al Iui Don Qui- 
jotte !) care, înghiontit cu pintenii, 
nici nu se clintește. Sint. cu alte cu
vinte. si poeme încălzite la rece, ace
lea din care „nemiloșii" detractori ai 
poetului și-au scos cărămizile pro
iectelor demolatoare. Mi se pare 
însă, că n-ar trebui să exageram : 
orice ppet autentic îsi merită cu pri
sosință detractorii... Climatul moral 
din poezia lui Adrian Păunescu — o 
poezie însuflețită de mari arderi, 

dramatică atunci cînd nu este chiar 
și teatrală, destinată marilor tribune 
sau estradelor din piețele publice — 
nu lasă pe nimeni indiferent, atrage 
și respinge cu violență și este, ori
cum. în contradicție cu confortul, li
niștea. somnolența. Și îngerii poeziei 
lui poartă armură căci coboară din- 
tr-un cer care si-a pierdut senină
tatea pe o planetă ce nu e nicidecum 
un paradis (Coșmar cu planetă de 
noroi). Cind nu se dau bătălii, oste
nii lui suferă de insomnie ori sint 
invadați de neurastenii baeoviene. 
Atunci flautul. îmbolnăvit, cîntă mai 
departe un bocet ce răsună melodios 
(Flaut bolnav). Poezia ar fi, astfel, 
tocmai locul geometric al acestui a- 
mestec inextricabil de necesități rea
le și. iluzorii, de stări contradictorii, 
optimisme sau bătind spre depre
siune : „Aș zice că și in Adrian Pău
nescu. ca in Faust, sălășluiesc două 
suflete opușe si contrarii — scrie 
Șerban Cioculescu — unul optimist 
maxim, cu referire la prezentul și 
viitorul patriei socialiste, vast șan
tier de muncă si construcție, iar al
tul depresiv, cu privire la condiția 
metafizică a omului, fată în fată cu 
destinul său. Eroii săi din acest ul
tim sector sint marii mucenici ai le
gendei 'sau istoriei Iov, Socrate. Isus, 
Ovidiu, Giordano Bruno, Kafka...". 
Natura duală a acestei structuri poe
tice este, vădit, „macedonskiană". 
Compus din laturi contradictorii, 
unitatea profundă a acestui univers 
poetic constă în coexistenta dificilă, 
neîmpăcată, a ceea ce în mod obiș
nuit sa respinge : „că omenirea-i un 
ciudat amestic / De violentă și de 

duioșie, / Răget de leu in ou de cio- 
cîrlie. / Dar toată lumea trebuie să 
știe / Că nu-i poetul animal domes
tic / Ci armonie in sălbăticie". Făcut 
din „carnea" lumii, din violenta Si 
duioșia, din fericirea și nefericirea, 
din puterea Si fragilitatea ei. poetul 
nu se simte obosit „demascînd" 
făpturile „unidimensionale" care tră
dează lumea, pe pragmatici îndeo
sebi. eternii adversari ai poeziei (dar 
și pe „cintăretii disperării" meta
fizice. pe contemplativii excesivi cu 
nervul vital paralizat) : „Voi. înrobiți 
la propriul vostru pintec. / Pragma
ticilor. să luați aminte. / Poeții mor 
cu timpla pe cuvinte. / Suavi heraizi 
ai ultimului cintec...". Cu timpla pe 
cuvinte ca ostasii pe armă, „suavii 
heraizi" sînt și ei înrolați și toate 
„artele poetice" vor împrumuta me
tafore... războinice spre a-si spori 
combativitatea : cu muniția din ele 
am putea face un întreg arsenal. îm
potriva cui este pus in mișcare acest 
„armament" poetic și ce țintă stă in 
bătaia puștii cintărețului cu inima 
„ca un trăgaci de armă" ? Nu întot
deauna perfecte „execuțiile" poetului 
au in vedere ipostazele unui Ulisse 
care a încetat să-și mai caute Ithaca. 
Dorindu-se agitator social, poetul 
mai mult parcă rostește decit scrie : 
„Vă chem să curățăm acest pămint / 
de smocurile-mburghezirii spine. / fi
indcă de nu. ei numai ar rămîne. / 
noi am dispare în neant, plingind". 
De existenta acestor făpturi născute 
in „lumea cea mai bună" poetul se 
simte „cutremurat din rădăcini". A- 
polinic. mai calm deși pe acea vre
me mai tinăr si cu liniștea de ghea
ță a tinereții radicale. Nicolae Labiș 
cobora mai demult in „marea moar
tă" din interiorul foștilor „corăbieri" 
stenografiind murmurul din forul lor 
intim : „Născut pe marea enervată-a 
vieții / Eu mi-am găsit un port 
și-am ancorat. / Mă tem de valuri, 
îndrăgesc pereții. / Biroul, masa, 
țărmul drept, uscat ... // Nu cer ni
mic. Nu vreau s-ajung departe. / 
Vreau să trăiesc, să dorm și să lu
crez. / Am învățat un crez. Pînă la 
moarto / Voi repeta mereu același 
crez. II Știu, crezul ăsta cere îndrăz
neală / Să lupți cu inerția, s-o supui 
/ Eu fac ce pot. cu grijă și sfială / 
Mai sint pe lume îndrăzneți des
tui". Preluind ștafeta iui Labis. A- 
drian Păunescu. continuă azi poemul 
„Omului comun", in piese memora
bile : „De n-ar fi decit omul situat / 
încă sub nădușeala pururi trează. / și 
tot ar trebui această frază : / „Nu. 
revoluția nu s-a-ncheiat" // Mai e 
nevoie de-arzători nebuni / de cei ce 
știu să vadă întiii răul / de cei ce 
mai despart vechiul și noul. / mai 
sint utile zilele de Luni". între liniș- 
titoarea presupunere că „Mai sint pe 
lume îndrăzneți destui" si urgenta 
apelului : „Mai e nevoie de-arzători 
nebuni" se intinde spațiul unui dia
log ce marchează o etapă distinctă a 
călătoriei fără sfirslt. Adrian Pău
nescu reînvie cu energie lirică ipos
taza cintărețului revoluționar. ..Omu
lui comun" el ii opune pe adevărat)!, 
neobosiți, corăbieri ai revoluției 
care și-au găsit in el un bard stră
lucit.

C. STANESCU

COMBATIVITATEA
(Urmare din pag. I)
combativitatea de Incul ce i se cuvine 
în „ierarhia" principiilor și comanda
mentelor etice ? Sau, altfel spus, cei 
învestiți cu răspunderi sint oare în
totdeauna dispuși să se bată in nu
mele principiilor pe care le proclamă 
și cu atit mai mult sint chemați să 
le și apere 1 în comuna Fărcaș, ju
dețul Dolj, timp mai îndelungat fostul 
secretar al comitetului comunal 
de partid și primar al comunei, 
Constantin Mihăilescu. impreună cu 
Ilie Corici, președintele de atunci al 
cooperativei agricole de producție, 
au desconsiderat regulile bunei gos
podăriri. au comis abuzuri și ilegali
tăți, încheind tot felul de afaceri 
prin intermediul C.A.P. și lovind in 
interesele obștii. Cel ce erau pe 
atunci colaboratori apropiați ai se
cretarului de partid, și răspundeau 
alături de acesta pentru destinele 
comunei, adică membrii comitetului 
— care vedeau și știau ce se inlim- 
plă, dar aii tăcut — spun astăzi : 
„Intr-adevăr, ne-a lipsit curajul pen
tru a spune lucrurilor pe nume la 
timp, adică atunci cînd rostogolirea 
pe panta abaterilor de abia începuse 
și treburile obștii porniseră să se des
fășoare prost". Tardivă recunoaștere, 
plătită cu daune materiale și morale 
aduse colectivității ! Oare cei care 
inchid ochii — din lașitate, din como
ditate — acceptmd compromisul și 
neprincipialitatea, iși pot cuceri ast
fel adevărata liniște sufletească ?

într-o altă ipostază. îi întîlnim 
și pe cei care, atunci cînd li se se
sizează un neajuns sau li se oferă 
o soluție pentru înlăturarea acestuia, 
îl „pun la locul lor", pe acești oa
meni care nu ipțeleg să adopte o 
poziție pasivă, cu apostrofa „ce ar fi 
să nc vedem fiecare de treburile noas
tre ?“. Dar treburile care nu merg 
bine nu ne privesc, nu sint ale noas
tre, ale tuturor ? Iată de ce se cere 
necontenit subliniat că partidul nos
tru privește realizarea și creșterea 
continuă a rolului său de conducător 
politic in societate nu ca un deziderat 
abstract, ci ca o acțiune practică, de 
zi cu zi. a fiecărui membru de partid, 
a fiecărui activist. Și această acțiune 
înseamnă, in toate împrejurările, 
combativitate, extirpare promptă, 
fără tergiversări, a răului, oriunde 
s-ar manifesta. Traducerea în viață a 
acestei inalte datorii morale, a aces
tei obligații înscrise în Statutul parti
dului intărește postulatul că intre 
îndeplinirea rolului conducător al 
partidului și spiritul combativ, revo
luționar există o relație obligatorie, 
nemijlocită.

Inerția, pasivitatea — an 
rău pentru sine, un rău 
pentru cei din jur. Tocmui 
în acest cadru, comuniști eu 
o înaltă concepție despre profun
da menire educativă a spiritu
lui partinic ne-au spus că, în fond, 
combativitatea înseamnă dragoste de 
oameni, autentic umanism revoluțio
nar. Cu cită intransigență și, totoda
tă. cu cit tact se ocupă, de pildă, la 

. depoul craiovean de căi ferate, me
canicii de locomotivă Grigore Andrei 

și Gheorghe Volintiru de formarea 
tinerilor in spiritul neingăduinței și 
neimpăeării față de cele mai mă
runte neajunsuri, față de, aparent, 
cele mai insignifiante abateri de la 
disciplina muncii ! Și dacă acești 
comuniști sînt respectați și ascultați, 
aceasta se datorește unei realități 
esențiale : autoritatea lor morală este 
dată de concordanța deplină dintre 
atitudinea critică pe care o adoptă 
și faptele lor, care ilustrează fermi
tate și consecventă in traducerea in 
viață a normelor eticii comuniste.

în contextul unei discuții despre 
combativitate nu putem neglija nici 
alte fenomene pe care, din păcate, ie 
mai întîlnim. Iată-i. de pildă, pe cei 
care, minați de interese personale, 
de spiritul lor individualist, nu 
dezvăluie și nu critică stări de 
lucruri negative — spre a-și 
cumpăra, de fapt, tăcerea celor 
din jur pentru eventualele lor 
greșeli. După cum mai avem de-a face 
uneori cu falsa combativitate a celor 
care, atunci cind se simt lezați in in
teresele lor personale, incep să „lo
vească" in dreapta și în stingă, creind 
un climat tensionat in colectiv, semă- 
nînd discordie, birfă, arțag. A inter
venit cu îndreptățire și fermitate or
ganizația de partid din comuna 
Botoșești-Paia, județul Dolj, punind 
in discuția comuniștilor asemenea 
mostre de combativitate lașă — ex
primată și prin expedierea de scri
sori anonime — prin care, de fapt, nu 
se urmărea înlăturarea unor lipsuri, 
ci doar defăimarea unor oameni nevi- 
novați. Și in această împrejurare, ca 
in atîtea altele, s-a relevat adevărul 
că reala combativitate este in
compatibilă cu lipsa de principiali
tate. Intr-un climat de autentică res
ponsabilitate partinică, manifestarea 
spiritului critic — ca expresie a unei 
opinii publice active — trebuie să se 
bazeze întotdeauna pe adevăr și 
dreptate, să fie constructivă, să ducă 
la mobilizarea colectivului pentru în
lăturarea neajunsurilor.

Preocuparea perseverentă a con
ducerii partidului pentru continua 
perfecționare a întregii vieți eco- 
nomico-sociale impune comuniș- 
lor, tuturor oamenilor muncii înda
torirea de a fi combativi in orice loc 
și în orice împrejurare, de a nu con
sidera că aceasta se poale limita 
doar la locul de muncă. Ceea ce în
seamnă să nu treci nepăsător pe 
lingă nimic din ceea ce poate aduce 
daune — materiale sau morale — 
colectivității, ca și individului, să iei 
la timp atitudine fermă față de 
cel care a apucat-o pe un drum 
greșit. Și mai înseamnă să ai tăria 
de a duce spiritul combativ pe cea 
mai înaltă treaptă — aceea a unei 
viziuni autocritice lucide asupra pro
priei activități. în ideea că numai 
rigoarea acestui examen critic exer
citat asupra noastră înșine ne con
feră autoritatea morală de a-1 face 
simțit, in mod eficient asupra celor
lalți.

Cu condiția, firește, ca strădania 
de a dezvălui lipsurile să fie însoțită 
și de aceea de a pune umărul la în
lăturarea lor, spre binele întregii 
colectivități.
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Primire la C.C. ei P. C. B.
Dăscălescu,Tovarășul Constantin 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. ..
primit, luni, delegația Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., condusă 
de tovarășul G. F. Sizov, președin
tele comisiei, care, la invitația C.C. 

efectuat o vizită 
experiență în

al P.C.R., a

pentru 
tara

al P.C.R., a 
schimb de 
noastră.

In cadrul întîlnirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, tovarășul G. F. Sizov a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un salut fierbinte din partea 
tovarășului L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și urări de noi 
succese poporului român pe calea 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Mulțumind pentru salut, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a rugat să se 
transmită din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut

Vizita delegației C. C. al Frontului Național 
din R. S. Cehoslovacă

Luni la amiază a sosit in Capitală 
o delegație a' C.C. al Frontului Națio
nal din R.S. Cehoslovacă, condusă de 
tovarășul Tomas Travnicek, vicepre
ședinte, care face o vizită în tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația cehoslovacă a fost salutată 
de tovarășul Mihai Dalea. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., de reprezentanți ai Frontului 
Unității Socialiste.

Au fost de față Lumir Hanak, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi, tovarășul Mihai Dalea 

s-a intilnit la Consiliul Național al

în Capitală a început

Festivalul „Arta și copilul"
Luni a început în Capitală festi

valul „Arta și copilul", acțiune re
unind un program de spectacole tea
trale și muzicale ale unor instituții 
bucureștene și din țară, o varietate 
de manifestări ale pionierilor și șoi
milor patriei. Organizat in cadrul 
„Anului internațional al copilului", 
festivalul marchează, totodată, 30 de 
ani de existență a Teatrului „Țăndă
rică", a teatrelor de păpuși din Bra
șov, Craiova. Sibiu. Tg. Mureș și a 
Teatrului pentru copii și tineret din 
Iași, precum și împlinirea a o jumă
tate de veac de la constituirea 
Uniunii internaționale a teatrelor de 
marionete, din care face parte și 
România.

Reunite la București cu prilejul 
manifestărilor artistice organizate în 
cadrul „Anului internațional al copi
lului", colectivele celor șase teatre 
pentru copii au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune ;

Preocuparea neabătută a societății 
noastre de a crea condiții tot mai 
bune pentru creșterea viitoarelor ge
nerații de constructori ai socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
României face parte integrantă din 
politica partidului și statului nostru 
de ridicare permanentă a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități. Această preo
cupare se integrează, totodată, in 
mod organic atitudinii de înaltă prin
cipialitate pe care România o promo
vează în politica externă, militînd 
pentru pace și prietenie între popoare. 

prietenesc tovarășului L. I. Brejnev 
și urări de succese în continuare 
popoarelor Uniunii Sovietice in 
opera de construcție a comunismu
lui.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de informații privind preo
cupările actuale ale celor două 
partide în legătură cu dezvoltarea 
construcției socialiste și comuniste 
in cele două țări.

La primire au participat tovarășii 
Vasile Vilcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
Ia București.

★
In timpul șederii in România, 

membrii delegației sovietice au 
avut convorbiri la Comisia Cen
trală de Revizie a P.C.R., la Aca- i 
demia „Ștefan Gheorghiu", la co- I 
mitetele județene Brașov, Ialomița 
și Constanța ale P.C.R., au vizitat | 
întreprinderi industriale și agri
cole, instituții social-culturale din 
municipiul București, precum și din 
județele Brașov, Ialomița și Con
stanța.

Frontului Unității Socialiste cu dele
gația C.C, al Frontului Național din 
R.S. Cehoslovacă, condusă de to
varășul Tomas Travnicek. Cu acest 
prilej au fost abordate, într-o at
mosferă cordială, problemele dezvol
tării colaborării dintre cele două or
ganisme politice, in spiritul înțelege
rilor convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, 
al raporturilor de prietenie, stimă și 
încredere reciprocă, care leagă po
poarele român și cehoslovac.

La convorbiri au participat repre
zentanți ai unor organizații compo
nente ale Frontului Unității Socialiste, 

A fost prezent ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București.

pentru o lume ferită de amenințarea 
războaielor, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, care sâ permită 
făurirea unei vieți mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, care să 
asigure copiilor de pretutindeni posi
bilitatea de a crește în liniște, de a 
privi spre un viitor fericit. Intr-o 
lume In care sume imense se chel
tuiesc pentru acumularea de noi mij
loace de distrugere, eforturile socie
tății noastre sint îndreptate spre creș
terea nivelului de civilizație mate
rială și spirituală a tuturor oameni
lor muncii, prin reducerea cheltuieli
lor militare și, în acest cadru, pentru 
instituirea unor condiții și mai bune 
de creștere și educare a copiilor.

In acest moment solemn, gîndurile 
noastre, alături de cele ale tuturor 
oamenilor muncii se îndreaptă cu ne
țărmurită recunoștință spre dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, eminentă persona
litate a lumii contemporane, inspira
torul politicii intern® și externe a 
României socialiste care, prin activi
tatea dumneavoastră neobosită și 
clarvăzătoare, și-a cîștigat un imens 
prestigiu internațional. Ne exprimăm 
și cu acest prilej dragostea nemărgi
nită pentru dumneavoastră, cel mai 
scump prieten și îndrumător al tine
rei generații, și vă mulțumim din 
adincul inimilor pentru tot ce ați 
făcut și faceți ca in România toți 
copiii să aibă o viață fericită, posibi
lități depline de a se dezvolta în cli
matul demnității socialiste, să-și 
poată privi cu încredere viitorul.

Lucrările Sesiunii a 
româno-iugoslave de

Luni au început, la București, lu
crările Sesiunii a Xl-a a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabora
re economică.

în cadrul lucrărilor sesiunii sint 
examinate stadiul colaborării econo
mice și al schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări, in vederea în
deplinirii acordurilor și înțelegerilor 
stabilite cu prilejul intîlnirilor la ni
vel înalt dintre conducătorii de partid 
și de stat ai Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste Fe-

Plecarea președintelui Adunării Naționale
a Puterii Populare

Luni dimineață a părăsit Capitala 
tovarășul Bias Roca Calderio, pre
ședintele Adunării Naționale a Pu
terii Populare din Republica Cuba, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită în țara noas
tră.

Oaspetele a fost însoțit de Maria 
Cristina Sotomayor, deputat, membru 
al Comisiei de relații externe a 
Parlamentului, și Israel Decerra Du-

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Italiei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Italiene, ambasadorul acestei 
țări la București, Ernesto Mario Bo- 
lasco, a oferit, luni, o recepție.

Au participat Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, Lina Ciobanu. mi
nistrul industriei ușoare. Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Ion Traian Ștefă- 
nescu, ministru pentru problemele 
tineretului, Constantin Niță, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Vasile Gliga,

Seminarul european „Accesul tineretului 

la muncă și participarea la viața publică"
La Costinești au început, luni, lu

crările seminarului european cu tema 
„Accesul tineretului Ia muncă și 
participarea la viata publică", orga
nizat de Programul european al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare socială, în colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului din țara noastră.

Participă delegați din partea unor 
organisme guvernamentale și negu
vernamentale, cercetători în proble

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Rom an-foileton : „Polăark“. (Re

luarea episodului 14)
10.55 Reportaj TV : Valea Călugărească
11,15 In alb și negru (reluare)
11.55 Telex
17,05 Teleșcoală
17^25 Curs de limba engleză
17,45 Iugoslavia ’79. (Producție a stu

diourilor de filme iugoslave)
18,00 Festivalul național „Cîntarea

României",
18,25 Revista social-politică TV 
18,50 1001 de seri

PROGRAMELE 1 Șl 2
19,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele tie 30, 

31 mal și 1 iunie : In țară : Vremea va 
fi deosebit de călduroasă cu cerul va
riabil. Vor cădea averse izolate de

XI-a a Comisiei mixte 
colaborare economică 

derative Iugoslavia, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Delegațiile la sesiune sipt conduse 
de tovarășii Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisie, și Metod 
Rotar, secretar federal pentru comer
țul exterior, președintele părții iu
goslave in comisie.

La sesiune participă Nicolae Mihai, 
ambasdorul țării noastre la Belgrad, 
și Trifun Nikolici. ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

din Republica Cuba
ranona, șeful departamentului orga
nizare și administrație al Adunării 
Naționale.

Pe aeroportul Otopeni, parlamen
tarii din Cuba au fost salutați de 
tovarășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București, și 
membri ai ambasadei.

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor ministe
re și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, generali.

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

★
Cu același prilej, Institutul Român 

pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea și Asociația de prietenie 
româno-italiană au organizat luni 
după-amiază o manifestare culturală. 

(Agerpres)

mele tineretului, reprezentanți ai 
unor organizații naționale și interna
ționale de tineret.

Partieipanții au fost salutați de 
reprezentantul secretarului general 
al Organizației Națiunilor Unite, Pe
ter Kuenstler, funcționar de legătură 
al O.N.U. pentru Programul euro
pean de dezvoltare socială, și Mihai 
Hirjău. secretar al C.C, al U.T.C.

în după-amiaza aceleiași zile au 
început dezbaterile pe grupe de 
lucru.

19.20 Strălucită solie a păcii și colabo
rării. VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN SPANIA

PROGRAMUL 1
20.10 Cintece de viată nouă
20.20 Seară de teatru : ..Țesătorii" de 

Gerhardt Hauptmann. Premieră TV
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20.10 Viața economică
20.40 Publicitate
20.45 Film serial pentru copii : ,,Săgeata 

neagră" (reluare)
21.J.0 Telex
21,15 Muzică de cameră • Suita în do 

ininor op. 30 nr. 2 pentru vioară 
și plan de Beethoven. Interpretea
ză : Yehudi Menuhin, acompaniat 
de Hephtzibach Menuhin • Cvar
tetul de coarde în fa minor op. 
90 de Beethoven, interpretează 
cvartetul ,,Brahms"

>

ploaie însoțite pe alocuri de descăr
cări electrice. Vint moderat cu inten
sificări. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse între 10—20 de grade, iar va
lorile maxime intre 22 și 33 de grade, 
izolat mai ridicate. Condiții de grin
dină. In București : Vreme deosebit de 
călduroasă cu cerul variabil favorabil 
ploii de scurtă durată. Vtat moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

■ Cronica zilei|
—.......... I

PrilTlite Tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
la amiază, pe Metod Rotar, secretar 
federal pentru comerțul exterior, 
președintele părții iugoslave in Co
misia mixtă romăno-iugoslavă de co
laborare economică, care participă la 
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
comisiei.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea și 
diversificarea in continuare a schim
burilor comerciale, a colaborării și 
cooperării economice între România 
și Iugoslavia, in domenii de interes 
comun.

întîlnire. Luni dimineața> to~ 
varășul Emil Bobu, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.. s-a intil
nit cu delegația Uniunii Marocane a 
Muncii (U.M.T.), condusă de Mah- 
joub Ben Seddik, secretar general al 
U.M.T., care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de informații și păreri asupra activi
tății desfășurate de Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România și Uniu
nea Marocană a Muncii pe plan in
tern și internațional.

La intîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., alți membri ai 
conducerii U.G.S.R.

Conferință diplomatică.
Luni au început la București 
lucrările Conferinței diplomatice 
UNIDROIT pentru adoptarea Con
venției internaționale asupra Legii 
uniforme a reprezentării în materia 
vînzării comerciale internaționale.

La lucrările conferinței, organizată 
de Institutul Internațional pen
tru Unificarea Dreptului Privat 
(UNIDROIT), cu sprijinul Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
participă reprezentanți a circa 50 de 
țări din toate continentele.

în cuvîntul de deschidere, ministrul 
justiției, Constantin Stătescu, a rele
vat importanța acestei conferințe pen
tru facilitarea extinderii schimburilor 
economice între toate țările lumii, 
subliniind poziția consecventă și con
structivă a României, activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în direcția dezvoltării 
largi a schimburilor comerciale și 
cooperării economice, in ansamblul 
eforturilor îndreptate spre edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale.

Timp de 15 zile, partieipanții vor 
examina și vor definitiva proiectul 
de convenție, care va putea fi semnat 
la încheierea lucrărilor.

Colocviu. La Universitatea

început luni 
național cu 

psihologiei la

din București au 
lucrările colocviului 
tema „Contribuția
sporirea eficienței activității umane 
în societatea socialistă", organi
zat de Academia de științe sociale 
și politice, Institutul de cercetări pe
dagogice și psihologice și Asociația 
psihologilor.

Participă academicieni și alți oa
meni de știință, cadre didactice din 
învățămintu! universitar și liceal, cer
cetători, psihologi practicieni din uni
tăți industriale, clinici și școli, medici, 
ingineri.

Simpozion. Luni au început 
în Capitală lucrările unui simpozion 
româno-american, organizat în ca- 

-drul expoziției „Artistul plastic la 
lucru in America", găzduită de Pa
latul sporturilor și culturii.

Spectacol.In cadrul schimbu- 
rilor artistice româno-iugoslave, ope
ra din Novi Sad a prezentat, luni 
seara, pe scena Operei române din 
Timișoara, un spectacol cu opera 
„Samson și Dalila". Spectacolul, 
realizat de artiștii din țara vecină, 
s-a bucurat de mult succes.

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești ____ <_____________ _ ______ 5.__  
PARTIDUL COMUNIST PORTUGHEZ.

„Platforma unei dezvoltări democratice"
Comitetul Central al P. C. Portughez a .dat publicității proiectul de 

teze în vederea celui de-al IX-lea Congres al partidului. Intitulat „Cu 
Portugalia, pentru democrație", documentul a fost supus dezbaterii in toate 
organizațiile partidului.

Trecind în revistă evoluțiile din 
viața internațională, îndeosebi cele 
legate de fenomenele de criză din ca
drul sistemului capitalist, care se ma
nifestă atit pe tărîm economic și so
cial, cit și in politică, ideologie și 
morală, documentul scoate in eviden
ță marile bătălii de clasă din țările 
capitaliste purtate de masele munci
toare pentru apărarea intereselor lor 
vitale. Socialismul — arată documen
tul — este acela care răspunde aspi
rațiilor popoarelor, care iși sporește 
influența și se afirmă ca forța de
terminantă a progresului social. Ra
portul de forțe pe plan mondial, care 
nu se manifestă în linie dreaptă, ci 
cu sinuozități, ca urmare a condițiilor 
inegale de desfășurare a procesului 
revoluționar, evoluează progresiv în 
favoarea forțelor ce militează pen
tru democrație, independență națio
nală, pace și socialism. Oamenii 
muncii, popoarele lumii, toate for
țele progresului social sint vital in
teresate ca această modificare a ra
portului de forțe pe plan mondial să 
se accentueze tot mai mult. Di
versificarea crescîndă a procesului 
revoluționar, a obiectivelor și a căilor 
tactice ale fiecărei revoluții sînt re
zultatul inevitabil al extinderii luptei 
oamenilor muncii și a popoarelor, ca 
și al condițiilor economice, sociale și 
politice diferite în care se desfășoară 
lupta revoluționară. Revoluțiile pre
zintă simultan trăsături comune, de
rivate din legitățile evoluției sociale 
și ale procesului revoluționar, ca și 
trăsături specifice, originale. Revolu
țiile nu se copiază, nu există rețete, 
nici modele de revoluții.

Mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională constituie în lumea 
contemporană forța politică cea mai 
influentă și cu cea mai largă bază 
de sprijin social, in evoluția situa
ției internaționale si a procesului 
revoluționar mondial, un rol șl o in
fluență determinantă revenind țărilor 
socialiste.

Apreciind mișcarea de eliberare na
țională drept una din forțele princi
pale ale transformărilor revoluționare 
din lumea contemporană, proiectul 
de teze relevă că destinderea și co
existența pașnică nu împiedică lupta 
de eliberare a popoarelor, ci. dimpo
trivă, ii creează condiții favorabile de 
dezvoltare. Revoluția portugheză ini
țiată la 25 aprilie 1974 este, între altele, 
o confirmare a acestei realități. în 
document sint evidențiate principa
lele cuceriri și realizări ale revoluției 
portugheze — instaurarea libertăților 
democratice ; îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale oamenilor muncii, 
îndeosebi ale păturilor celor rriai de
favorizate : stabilirea controlului 
muncitoresc în numeroase întreprin
deri ; naționalizările și lichidarea 
grupurilor monopoliste ; înfăptuirea 
reformei agrare in zona latifundiilor ; 
sfirșitul războiului colonial : promo
varea de relații externe diversificate, 
deschise spre toate țările lumii, in
clusiv spre statele socialiste. Toate 
acestea au corespuns intereselor vi
tale și aspirațiilor maselor munci
toare, ale majorității covîrșitoare a 
poporului portughez. Caracteristicile 
specifice ale democrației portugheze, 
realizată prin revoluție și consacrată 
în Constituția republicii, nu este 
o creație artificială, ci cores
punde condițiilor obiective concrete 
ale societății portugheze, adaugă pro
iectul de teze. Sînt evocate apoi nu
meroasele tentative ale reacțiunii de 
a lichida cuceririle revoluționare prin 
sabotaj economic, presiuni politice 
vizînd destabilizarea, printr-o așa- 
numită „contrarevoluție legislativă" 
— adică revenirea asupra unor 
prevederi importante privind na

ționalizările și reforma agrară 
— prin numeroase alte forme 
și metode vizînd reciștigarea poziții
lor pierdute. în legătură cu aceasta, 
documentul consideră că. lipsa unei 
înțelegeri intre socialiști și comuniști 
a împiedicat ca majoritatea obținută 
de forțele stîngii la alegerile parla
mentare din 1976 să se concretizeze 
într-o colaborare a acestor partide la 
nivel guvernamental, iar acest lucru 
a stat la originea instabilității guver
nelor formate de atunci.

Partidul Comunist Portughez afir
mă că există o ieșire din criza eco
nomică, socială și politică, că există 
o alternativă democratică la politica 
actuală. P.C.P. propune poporului 
portughez și tuturor democraților o 
platformă în vederea unei alternative 
democratice, garantarea libertăților și 
a democrației politice, asigurarea re
dresării economice și a dezvoltării 
țării pe baza cuceririlor revoluției de 
la 25 aprilie 1974, îmbunătățirea con
dițiilor de viață, materiale și cultu
rale, ale poporului, promovarea unei 
politici externe de independență na
țională.

Ținlnd seama de importanța hotă- 
ritoare a sectoarelor naționalizate și 
a zonei reformei agrare, ca și prin 
ponderea pe care o au în economia 
națională întreprinderile — indus
triale, comerciale și agrare — mici și 
mijlocii, tocmai de la aceste sectoare 
trebuie să se pornească in vederea 
redresării economice, și nu de la 
marele capital. In acest sens, P. C. 
Portughez se pronunță pentru mă
suri economice privind dinamizarea 
sectorului naționalizat, mobilizarea 
resurselor energetice, planificarea 
dezvoltării industriale, politica fisca
lă, monetară și de credit, revizuirea 
priorităților la o serie de proiecte in
dustriale, sprijinirea micilor producă
tori. diversificarea accelerată a co
merțului exterior și altele.

Pe plan extern, platforma P.C.P. 
copsideră drept punct fundamental 
promovarea unei politici care să asi
gure unitatea, independența și in
tegritatea teritorială a țării. A- 
părarea independenței naționale 
presupune o nolitică externă ori
entată spre diversificarea relațiilor 
cu alte țări, pe baza principiilor 
egalității, a respectării suveranității 
și a intereselor mutuale, a neameste
cului în treburile interne ; dezvolta
rea relațiilor de prietenie și coope
rare cu țările capitaliste, îndeosebi cu 
cele din Europa occidentală și cu Sta
tele Unite ; acorduri cu Piața comună, 
exeluzînd integrarea economică sau 
politică ; negocieri cu N.A.T.O. pri
vind reexaminarea obligațiilor și an
gajamentelor portugheze, în cadrul 
perspectivei de destindere, de coexis
tență pașnică, de dizolvare a blocu
rilor militare, de retragere a bazelor 
militare străine de pe teritoriul por
tughez : dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare cu țările socia
liste, folosindu-se imensele posibili
tăți existente : dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare cu fostele 
colonii africane ale Portugaliei, cu 
toate țările lumii a treia ; o politică 
de nace, favorabilă destinderii, redu
cerii forțelor armate, a armamentelor 
strategice ofensive, o politică favo
rabilă îndeplinirii prevederilor Actu
lui final de la Helsinki.

Prin politica pe care o promovează, 
ca și prin legăturile strînse și pro
funde cu clasa muncitoare, cu masele 
populare, P.C.P. a devenit o forță 
necesară, indispensabilă și de neînlo
cuit pentru soluționarea marilor 
probleme naționale și construirea 
societății democratice în Portugalia, 
se spune in încheiere In proiectul de 
teze.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
-------- ---------------------

(Urmare din pag. I)

? POST-SCRIPTUM LA BALCANIADA DE VOLEI

Azi ca azi, dar cum pregătim 
schimbul de miine ?

Ediția 1979 a Balcaniadei de volei
— competiție ce se organizează, prin 
tradiție, in fiecare lună mai — a fost 
găzduită de capitala țării noastre și 
s-a încheiat cu succesul formațiilor 
României < (la masculin) și Bulgariei 
(la feminin).

Victoria formației Oros. Dumănoiu, 
Pop, Tutovan, Gîrleanu, Enescu (sex
tetul de bază folosit) a fost pe cit de 
categorică, pe atit de așteptată, dată 
fiind forma actuală excelentă a lo
tului nostru masculin, alcătuit din 
jucători de la Dinamo (care a ciști- 
gat „Cupa cupelor") și de la Steaua 
(care a jucat finala „Cupei campio
nilor europeni"). Felicitîndu-i pe bă
ieți — deopotrivă și pe antrenorii 
Nicolae Sotir, FI. Balaiș, Șt. Tudor
— le urăm succese și mai răsună
toare in acest an competițional, mai 
ales la viitoarele „europene" din 
Franța, unde vor încerca totodată și 
calificarea pentru Olimpiadă.

Reprezentativa noastră feminină — 
pină acum cîștigătoare a șase din 
cele nouă ediții anterioare — n-a 
reușit să-și adjudece și titlul ediției 
jubiliare, cu toate că a jucat pe te
ren propriu și a dorit foarte mult a- 
ceastă performanță pentru care a 
luptat din răsputeri. Ea a trebuit sâ 
se recunoască învinsă (2—3) de o for
mație pe care în anul precedent o 
întrecuse la aceasta acasă. Evident, 
ratarea unui titlu balcanic nu e o 
tragedie, și nu ne propunem aici să 
disecăm meciul respectiv, deși s-ar 
putea vorbi despre greșelile comise 
de voleibalistele noastre la preluări, 
despre blocajul lor lipsit de vlagă 
sau despre anemia forței lor de a- 
tac. Nu facem acest lucru, intrucit 
ni se pare că mai mult nu puteam 
cere de la un sextet ca acela folosit 
duminică in majoritatea timpului de 
joc : Mariana Ionescu, Irina Petcu- 
leț, Doina Săvoiu, Maria Enache, 
Constanța Bălășoiu-Iorga, Victoria 
Banciti. Este, după cum se vede, o 
formație cu îndelungată experiență 
competițională (in afară de Petcu- 
leț, care are numai 60 de selecțio
nări, celelalte au adunat intre 100 și 
aproape 400 de selecționări), dar care
— iertați să fim că facem public 
niște date personale — are o virstă 
medie de la care nu se mai pot 
pretinde performante maxime : 30 
23, 24, 29, 31 27 — iată cîți ani nu
mără jucătoarele noastre de bază ! 
Să fim bine înțeleși, nu avem nimic 
împotriva acestor admirabile jucă

toare, avem chiar tot respectul pen
tru serviciile ce le-au adus și le 
aduc voleiului românesc. Dar pină 
cînd să .le cerem tot lor să ne re
prezinte în arena internațională ?

Discuția comportă două aspecte. 
Primul, al selecției. Chiar dacă volei
balistele mai virstnice sînt și la ora 
aceasta cele mai bune — și, din 
nefericire pentru viitorul imediat al 
voleiului nostru feminin, așa este — 
apare de neînțeles in ce scop nu s-a 
alcătuit o formație mai tinără, care 
să fie rodată in competiția balcanică 
și să ne alegem cu ceva (între altele, 
fie spus, așa au procedat a’nul trecut 
vecinii noștri bulgari, iar acum acea 
echipă atunci debutantă ne-a Învins!). 
Dacă nu era Balcaniadă, ci o mare 
competiție oficială, se justifica să fie 
selecționată o echipă cu experiență, 
dar așa, ce-aveam de pierdut ? De 
pierdut tot am pierdut titlul, dar 
n-am cîștigat o noua echipă !

Al doilea aspect, mai important și 
mai criticabil, este acela că voleiul 
feminin nu beneficiază în prezent de 
un buchet de talente bine pregătite 
pentru selecționare. De ce 1 Pentru 
că — așa cum se aprecia la o recentă 
consfătuire — de cîțiva ani bunișori 
se lucrează puțin și necorespunzător 
pentru depistarea, creșterea și pre
gătirea valorilor in volei. Atit în cel 
feminin, cit și în cel masculin (unde 
în spatele actualului lot nu se în
trevăd mari talente tinere). Nici la 
cluburi (Galațiul, Craiova, Constan
ța, Timișoara, Cluj-Napoca consti
tuie in acest sens exemple conclu
dente), nici la nivelul loturilor na
ționale !

Principala concluzie a Balcaniadei 
încheiate duminica trecută este, deci, 
că trebuie să ne întoarcem cu fața 
spre tineret, spre copii și juniori — 
atit în voleiul feminin (unde insăși 
reprezentativa națională se cere re
maniată), cit și in cel masculin (pen
tru pregătirea unui schimb de miine 
pe măsura excelenților titulari de 
azi). Numai procedind astfel vom 
reuși să recuperăm cit de cit din 
timpul pierdut pentru că ne-am in
teresat prea mult de prezent și prea 
puțin de viitor.

Problema schimbului de miine se 
ridică nu numai în volei: mai sint și 
alte jocuri sportive in care s-a ma
nifestat aceeași greșită orientare. 
Azi, însă, ne-am referit la volei.

Gheorghe MITROI

în cîteva rînduri
• La competiția internațională de 

caiac-canoe „Regata Moscova" re
prezentanții culorilor sportive româ
nești au obținut trei victorii, prin 
Ivan Patzaichin la canoe simplu 
1 000 m, Lipat Varabiev la canoe 
500 m și frații Toma și Gheorghe 
Simionov la canoe dublu 1 000 m.

• Desfășurată la Varna, întilnirea 
internațională amicală de gimnastică 
dintre selecționatele de junioare ale 
Bulgariei și României s-a încheiat 
cu scorul de 181,35—178,00 puncte în 
favoarea sportivelor românce. La in
dividual compus, pe primul loc s-au 
clasat, la egalitate, Lavinia Agachi 
(România) și Dimitrinka Filipova 
(Bulgaria) — cu cite 36,70 puncte, 
urmate de Daniela Bealcu (România) 
— 36,40 puncte și Zoia Grinciarova 
(Bulgaria) — 35,95 puncte.

• în ziua a âoua a competiției in
ternaționale de canotaj academic 
„Regata Pancearevo", echipajul femi
nin de 8 plus 1 al României a obținut 
o spectaculoasă victorie, întrecind cu 
o lungime de barcă formația Bul
gariei. De asemenea, echipajele fe
minine ale României la dublu cu 
visle și 4 cu visle s-au situat pe 
locul I.

I în concursul masculin, la skif 2 
plus 1, echipajul României a obținut 

I victoria, întrecind formațiile Bulga- 
I riei și Cehoslovaciei, La 2 fără 
I cirmaci, canotorii români s-au situat 
| pe locul secund.

prin oraș și m-am Oprit la 
prima școală ce mi-a ieșit 
în cale. Deci școala gene
rală 164 din centrul cartie
rului Drumul Taberei...

După ora de desen, cu 
degetele inr«i mînjite cu 
vopsele, se află în fața 
mea un „puști" cu ochi is
coditori care-mi întinde cu 
gesturi delicate o planșă, 
ultima lui „operă",

— Se numește „Primă
vara".

Cum arată „primăvara" 
lui Florin Doru Ionescu din 
clasa a III-a B ? Aproape 
pe întreaga suprafață, con
turul unei fete cu plete 
lungi și cu o rochie pină in 
pămint, galbenă, foarte gal
benă. Ochii, două puncte 
mari de azur. Gura, o floare 
roșie. Frapantă este rochia. 
Pentru că rochia aceasta a 
primăverii, in „viziunea ar
tistului", este și ea împodo
bită cu desene. Pe această 
vaporoasă rochie a primă
verii urcă și coboară trac
toare... Răsar flori și zboa
ră fluturi... Oameni, cu di
verse unelte, muncesc la 
cirnp... Deci o primăvară a 
soarelui, a florilor, a ceru
lui senin, dar și a muncii.

Băiatul e un citadin. De 
aceea, el a mai desenat și o. 
altă primăvară. A orașului. 
Și chiar a cartierului în 
care s-a născut și crește fără 
griji, cu caiete de desen și

cu vopsele din belșug (și, 
nu-i puțin lucru, cu un pro
fesor de desen, membru al 
Uniunii artiștilor plastici). 
Să-i privim deci desenul și 
să vedem in ce fel de loc 
trăiește Florin Doru. Un 
bulevard cu blocuri înalte 
și viu colorate, cu mulți co
paci și suprafețe verzi. Apoi 
o piață cu multă lume sub 
copertinele de beton. Ală
turi o parcare pentru mul

părinții mei lucrează Ia 
Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice...

— Și-ai desenat și o hi
drocentrală ?

— în alt desen, în mal 
multe... Baraje, lacuri de 
acumulare...

Valentin Chivu, din clasa 
a IV-a C, mi-a arătat o 
planșă care se numește 
„Senin de vară". Două case 
lungi, înalte și cu multe fe

Am văzut apoi alte și alte 
desene. Un șantier de ex
plorări miniere (o gură de 
mină, un trenuleț, mineri, o 
șosea cu camioane mari, 
„Tata e geolog și m-a luat 
de multe ori cu el"). Apoi 
un șantier de blocuri, cu 
macarale, betoniere, ca
mioane și constructori cu 
căști albastre. („In fața blo
cului nostru se construiesc 
alte blocuri"). Un peisaj

Caietele de desen ale copiilor noștri
te, multe automobile de 
toate culorile. Mai încolo 
un parc, in mijlocul lui un 
lac pe care se plimbă oa
menii cu bărcile. Un parc 
de joacă pentru copii, cu 
leagăne, cu nisiparniță, cu 
tobogan... Unde au încăput 
toate astea într-un singur 
desen ? E „secretul" artis
tului. Au încăput pentru că 
trebuiau să încapă de vre
me ce existau în realitatea 
pe care micul pictor voia 
s-o surprindă în opera luj.

Alături de el. un altul 
este nerăbdător să-și arate 
desenele.

— Tudor Șerban din clasa 
a III-a B, unde ai văzut tu 
toate acestea ?

— La munte, cînd am fost 
cu părinții, pe șantier, că

restre („Sînt casele bunici
lor mei de la țară"). Din
colo de ele un cîmp întins 
de un galben orbitor în care 
ici-colo sînt sugerate doar 
spicele de griu. („Era un 
lan mare de griu în spatele 
caselor bunicilor mei"). In 
lanul de griu, trei combine 
roșii. („Tocmai era timpul 
secerișului și lucrătorii de 
la stațiunea experimentală 
recoltau griul"). Cimpul cu 
griu și combine acoperă tot 
restul spațiului, nu se mai 
vede altceva. Dar autorul 
ține să precizeze că dincolo 
de griu se mai vedea ceva, 
dar nu i-a mai încăput lui 
in desen : clădirile aflate 
in construcție ale unui in
stitut de mecanizare a agri
culturii.

marin cu hoteluri foarte 
înalte, cu plajă insorită. cu 
un vapor in largul mării. 
(Adrian Munteanu, clasa a 
IV-a E). „O stație pe lună, 
in anul 2000", lucrare ce-i 
aparține lui Florin Baciu 
din clasa a IV-a E și înfă
țișează cu minuție și fante
zie. un cosmodrom pe lună, 
cu rachete și rampe de lan
sare. cu vehicule lunare te
ribil de ciudate dar dese
nate cu precizie, cu, desi
gur. cosmonauți albaștri și 
delicați, parcă prinși într-un 
dans sideral.

De ce sînt atit de mari 
caietele de desen ale copii
lor de azi ? Iată un răspuns 
posibil : ca să încapă în 
ele realitățile vieții ce-i în

conjoară. Ca să deseneze 
primăvara cu toate florile 
și cu toate cîmpurile ei 
străbătute de tractoare. Ca 
să adune în suprafețe in
tens colorate seninul de 
vară cu bogatele lui lanuri 
de griu pe care navighează 
flote întregi de combine 
roșii. Ca să poată așeza in 
planșele lor bulevarde și 
cartiere intregi cu parcu
rile, magazinele, mașinile, 
cu toată viața ce clocotește 
in ele și in necontenita lor 
extindere. Ca să poată de
sena munții cu hidrocentra
le, cu șantiere, cu rețele de 
înaltă tensiune, cu cabane 
și autocare turistice. Ca să 
poată surprinde in toată 
splendoarea lor soarele și 
apa mării, cu plajele, cu ho
telurile moderne, cu vapoa
rele lor. Pentru că toate a- 
cestea se răsfrîng in sufle
tele lor ca in oglinzi ferme
cate. Și îi îndeamnă, îi 
cheamă irezistibil să le 
ilustreze în culori adinei, 
intense ori suave...

în fiecare zi trec pe stră
zile noastre mii și zeci de 
mii de copii purtînd sub 
braț marile lor caiete pen
tru desen. Privindu-i, să ne 
gîndim că în acele zeci și 
sute de mii de desene, fer
mecătoare în stingăcia lor, 
se află lumea minunată a 
unei realități ce-i face cu 
adevărat fericiți.

• REUNIUNE INTER
NAȚIONALĂ CONSA
CRATĂ ACUPUNCTURH. 
Peste 300 de .specialiști chinezi, 
împreună cu 150 de savanți din 
37 de țări, vor participa la Bei
jing, cu începere de la 1 iunie, 
la cel mai important forum in
ternațional de pină acum con
sacrat acupuncturii. Delegații
lor. li se va oferi prilejul de a 
asista la operații de acupunctu
ra în mai multe spitale și centre 
de cercetări din capitala Repu
blicii Populare Chineze. Agen
ția China Nouă precizează că 
cel mai vechi tratat chinez de 
acupunctura a fost elaborat în 
perioada 475—221 î.e.n.

• TIMBRELE SALVA
TOARE. Parlamentul micului 
stat european Liechtenstein a

aprobat pentru anul trecut. 1978, 
un buget care prevedea un de
ficit de 400 000 franci elvețieni. 
Totuși, bilanțul anului s-a în
cheiat cu un neașteptat și sub
stanțial sold activ. După cum 
s-a constatat, salvarea a venit 
din desfacerea timbrelor lor, 
activitate care constituie un mo
nopol al statului. In decurs de 
un an, vînzarea timbrelor — 
deosebit de variate și frumoase, 
și, in consecință, foarte căutate 
de filateliști — a adus Liechten- 
steihului peste 10 milioane de 
franci.

• UN „FRATE AL 
DIAMANTULUI". La Instl- 
tutul de fizică a corpurilor so
lide și a semiconductorilor al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Bieloruse s-a creat un material 
extradur denumit „belbor". Fi-

Dj PRETUTINDENI
ind dur, rezistind la presiuni și 
temperaturi uriașe, inevitabile 
in condițiile așchierii rapide, 
„beibor“-ul a mai fost denumit 
și „fratele diamantului". Cerce
tătorii au reușit să obțină, de 
asemenea, mari blocuri de „bel
bor" care pot fi sudate. Această 
calitate deschide sculelor cu 
tăișul din „belbor" calea spre 
cea mai dificilă operație de aș- 
chiere, cea a fontei și a oțelu
rilor extradure.

• COMPUTERUL - 
CASIER. în vederea ușurării 
operațiilor bancare, în Japonia 
a fost realizat un dispozitiv e- 
lectronic (prevăzut cu micro

procesor!) de numărare a

bancnotelor. Dispozitivul poate 
extrage cu mare viteză (15 
bancnote pe secundă) dintr-un 
teanc mai mare suma exactă pe 
care casierul o înscrie, în prea
labil, pe o claviatură. Pentru fa
cilitarea operației, bancnotele 
ce urmează a fi numărate sint 
depozitate în mici seifuri trans
portabile.

• O SCRIITOARE RE
MARCABILĂ. A încetat din 
viață. în virstă de 84 de ani, 
scriitoarea Jean Rhys, conside
rată una din cele mai mari ro
manciere ale Marii Britanii. Ea 
a devenit celebra datorită ope
relor sale in care descrie, cu o 
inegalabilă forță de sugestie, 
condiția de alienare a femeii 
într-o lume — lumea occiden
tală dintre cele două războaie 
mondiale — care înăbușă aspi
rațiile de puritate și fericire ale

sufletului feminin. înfățișarea 
veridică a realităților unei so
cietăți în derivă, stilul elegant 
cu rezonanțe adesea cehoviene, 
conferă dispărutei un loc a- 
parte în literatura contempo
rană.

• VINUL Șl CIRCU
LAȚIA SANGUINĂ. Cei 
ce preferă vinul din stru
guri, în cantități rezonabile, 
desigur, altor băuturi spirtoase, 
se bucură de o mai bună circu
lație sanguină. Constatarea a 
fost popularizată de o revistă 
medicală britanică in urma unui 
sondaj efectuat in 18 țări situa
te în diferite regiuni geografice 
ale lumii. A reieșit că cea mai 
coborîtă rată a mortalității cau
zată de maladiile cardio-vascu- 
lare se înregistrează in țările 
producătoare de struguri.
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„O expresie semnificativă a politicii României 
de destindere și pace, de amplificare 

a cooperării multilaterale cu toate țările lumii66 
Ample relatări și comentarii în presa internațională cu privire la vizita de stat 
întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în Spania

Vizita de stat pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o, la invitafia regelui Juan Carlos I și a reginei Sofia, in Spania a 
suscitat un viu interes in numeroase țări ale lumii. Presa, radioteleviziunea, 
celelalte mijloace de informare de masă au relatat pe larg momentele 
principale ale vizitei, relevind primirea deosebit de călduroasă de care 
s-au bucurat inalții soli ai poporului român, sentimentele de deosebită 
stimă și considerație cu care au fost întâmpinați — expresie grăitoare a 
prestigiului președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, persona
litate proeminentă a vieții politice internaționale. om politic de seamă al 
epocii noastre.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
in Spania este apreciată ca. o nouă și strălucită solie de pace și colaborare, 
ca o magistrală contribuție la afirmarea, viguroasă a României în lume, 
la dezvoltarea largă a conlucrării reciproc avantajoase dintre poporul 
român și celelalte popoare, ca o exemplificare fericită a modului in care

două țări cu sisteme social-politice diferite pot acționa împreună pentru 
identificarea unor căi noi de lărgire și adincire a colaborării bilaterale, de 
abordare constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane, in in
teresul cauzei generale a înțelegerii și apropierii între popoare, progresu-, 
lui si păcii.

In ansamblul aprecierilor se relevă caracterul de lucru al vizitei, re
zultatele concrete cu care s-a soldat dialogul la nivel înalt româno-spaniol, 
ceea ce face ca vizita să se înscrie ca un moment remarcabil, de deosebită 
însemnătate. în cronica relațiilor tradiționale de prietenie și conlucrare rod
nică, dintre cele două țări și popoare. Comentând rezultatele vizitei, presa 
din numeroase țări reliefează concepția profund științifică, clarvăzătoare 
a președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele vieții internaționale, 
prodigioasa sa activitate, desfășurată și cu acest prilej, în vederea promo
vării unor relații internaționale noi, -care si asigure egalitatea, deplină a 
tuturor națiunilor și țărilor, într-un climat de înțelegere, conlucrare paș
nică și respect reciproc.

Ziarele sovietice „PRAVDA" . și 
„IZVESTIA" au informat despre vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Spania ; ele au preluat relatarea 
agenției T.A.S.S. despre sosirea pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, la Madrid, 
într-o vizită de stat, la invitația re
gelui Spaniei, Juan Carlos I. „în de
clarația comună asupra convorbirilor 
desfășurate în capitala Spaniei — re
latează agenția T.A.S.S. — se exprimă 
hotărirea părților de a dezvolta și pe 
viitor relații de prietenie și colabo
rare in interesul celor două popoare, 
precum și al cauzei destinderii, păcii 
și colaborării in Europa și in întreaga 
lume".

Spania și România, relatează la rîn- 
dul său agenția CHINA NOUA, 
afirmă intr-o declarație comună 
adoptată la Madrid că toate țările 
trebuie să aibă dreptul de a-și alege 
și urma in mod liber propria cale de 
dezvoltare politică, economică și so
cială. „Pacea și securitatea continen
tului european, subliniază docu
mentul, trebuie consolidate". De 
asemenea, „cele două părți au subli
niat interesul lor pentru consolidarea 
păcii, stabilirea de relații de bună 
vecinătate, de înțelegere și cooperare 
în Balcani, în regiunea Mediteranei 
si în alte zone ale continentului". 
Cele două părți — continuă agenția 
China Nouă — au constatat existen
ța unor fenomene îngrijorătoare, ca 
accelerarea cursei inarmărilor și 
existenta unor focare de încordare 
și conflict. Ele cheamă marile state 
ale lumii să întreprindă măsuri con
crete pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor și a se reduce pericolul 
conflictelor militare. Agenția infor
mează apoi că „cele două părți s-au 
pronunțat pentru o reglementare 
globală și pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te in urma războiului din 1967, recu
noașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv’ a 
dreptului la autodeterminare, și ga
rantarea securității și păcii tuturor 
țărilor din regiune.

Agenția iugoslavă de știri „TA- 
NIUG", după ce arată că vizita pre
ședintelui României la Madrid este 
„prima vizită pe care o întreprinde in 
această țară șeful unui stat socialist", 
remarcă faptul că aceasta „este apre
ciată în cercurile de observatori din 
capitala spaniolă ca un eveniment 

important pentru deschiderea Spaniei 
spre țările din Europa răsăriteană". 
„Taniug" informează despre prin
cipalele momente ale vizitei, despre 
convorbirile președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu regele Juan Carlos I 
și cu premierul Adolfo Suarez.

Ziarele ungare „MAGYAR NEM- 
ZET". „MAGYAR HIRLAP" „NEPS- 
ZAWA" și „VILAGGAZDSAG" au 
publicat relatări în care și-au infor
mat cititorii asupra vizitei de stat în 
Spania a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Cotidianul din R.D. Germană 
„BERLINER ZEITUNG" a informat 
pe prima pagină despre vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în Spania.

Relatînd sosirea președintelui 
României la Madrid „în prima vizită 
oficială efectuată in Spania de un șef 
de stat socialist", agenția „UNITED 
PRESS INTERNATIONAL" sublinia
ză că „regele Juan Carlos I. regina 
Sofia, premierul Adolfo Suarez și 
ministrul de externe Marcelino Oreja 
Aguirre s-au aflat în fruntea delega
ției care l-a intîmpinat la aeroportul 
Barajas pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și delegația română". Pre
ședintele României. Nicolae Ceaușescu, 
și premierul Adolfo Suarez — trans
mite U.P.I. — s-au pronunțat pentru 
încetarea cursei inarmărilor in Eu
ropa. într-o declarație comună dată 
publicității se arată că cele două părți 
au subliniat necesitatea adoptării 
unor proeeduri stricte de limitare a 
armamentelor in Europa pentru a fi 
astfel prevenite posibile confruntări 
militare și a asigura pacea pe conti
nent.

Agenția „FRANCE PRESSE", pre- 
zentind pe larg diferite momente ale 
vizitei, scoate în evidență primirea 
călduroasă cu care inalții oaspeți ai 
poporului român au fost întimpinați 
pretutindeni, faptul că șeful statului 
nostru s-a întreținut amical cu teh
nicieni și muncitori de la Combina
tul siderurgic „Altas Hornos del Me- 
diteraneo" din Sagunto. „în cuvin- 
tările rostite cu prilejul îAmînârii 
cheii orașuluț Valencia președintelui 
Nicolae Ceaușescu — menționează 
France Presse — se evidențiază prie
tenia dintre România și Spania. 
Președintele Nicolae Ceaușescu, 
continuă agenția citată, și-a reafir
mat la Madrid opoziția față de „orice 
tip de colonialism și imperialism" și 

a subliniat că Conferința de la 
Madrid privind securitatea și coope
rarea in Europa, din 1980. „va marca 
un nou pas in direcția păcii și 
independenței". Problemele dezarmă
rii generale și totale sub control in
ternațional eficient și criza din Orien
tul Mijlociu s-au aflat în centrul con
vorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Adolfo 
Suarez".

Ziarul italian „IL POPOLO" — sub 
titlul „La Madrid Ceaușescu propune 
dezarmarea nucleară în Europa" — 
scrie: „Președintele Nicolae Ceaușescu 
a lansat un nou apel pentru 
dezarmare nucleară în Europa, pen
tru a se asigura pacea mondială. Vor
bind în cadrul recepției oferite în 
onoarea sa de regele Juan Carlos I, 
președintele României a spus că cele 
două țări trebuie să colaboreze pentru 
a se ajunge la dezarmare, lucru vital 
pentru securitatea Europei și a lumii. 
Ele trebuie să constituie un exemplu 
de cooperare intre țări cu ideologii di
ferite. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avertizat că, în problemele interna
ționale, există orientări politice colo
nialiste și imperialiste susceptibile să 
creeze animozitate și tensiune.

Ziarul „L’HUMANITE", organul 
P.C. Francez. își informează citito
rii despre sosirea la Madrid a to
varășului Nicolae Ceaușescu si des
pre diferite momente semnificative 
ale vizitei in Spania a președinte
lui României. La rîndul său. coti
dianul „LE MONDE" publică un, ar
ticol in care relevă că problemele 
dezarmării și îndeosebi cele ale vii
toarei reuniuni a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
care urmează să aibă loc in capi
tala Spaniei, în 1980. s-au aflat prin
tre temele abordate in cadrul con
vorbirilor la nivel înalt.

în Anglia, ziarul ..FINANCIAL 
TIMES", sub titlul „Ceaușescu vizi
tează Spania", trece in revistă re
lațiile economice româno-soaniole, 
subliniind că „unii oameni de afa
ceri spanioli au început să conside
re România ca un loc propice pen
tru întreprinderi comune".

„LE DRAPEAU ROUGE", organ 
al P.C. din Belgia, scoate în evi
dență în informația sa privind acest 
eveniment de mare rezonanță in re
lațiile româno-spaniole faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu este „pri
mul șef de stat dintr-o țară socia

listă care face o vizită oficială în 
Spania".

Ziarul austriac ..DIE PRESSE" a 
publicat o știre in care menționează 
că „președintele Nicolae Ceaușescu 
se pronunță pentru adoptarea unor 
măsuri ferme împotriva înarmării 
nucleare, in vederea menținerii secu
rității in Europa. Această declarație 
a fost făcută de președintele român 
cu ocazia banchetului oferit în 
onoarea sa".

știri similare au publicat și coti
dianul „ARBEITER ZEITUNG", pre
cum și organul P.C. din Austria, 
„VOLKSSTIMME".

Sub titlul „Președintele român în 
vizită în Spania", cotidianul brazi
lian „O ESTADO DE SAO PAULO" 
publică un amplu articol însoțit de 
fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a regelui Juan Carlos I 
la sosirea șefului statului român in 
Spania. Ziarul arată că „Madridul a 
fost împodobit cu steagurile națio
nale ale celor două țări pentru a 
primi pe președintele României și 
pe soția sa, Elena Ceaușescu, care au 
fost întimpinați la aeroportul Las 
Barajas de regele Juan Carlos I și 
regina Sofia". Referindu-se la in
terviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu ziarului „Informa- 
ciones", cotidianul brazilian relevă : 
„Președintele României și-a expri
mat speranța că viitoarea reuniune ' 
privind securitatea și cooperarea în 
Europa, care va avea loc la Madrid, 
in 1989, va obține rezultate mai bune 
decit conferința anterioară".

Cunoscutul cotidian „CLARIN", 
din Buenos Aires, a publicat un ar
ticol în care, evidențiind importan
ta vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Spania, arată că „a- 
ceastă acțiune este rezultatul faptu
lui că intre cele două țări există le
gături puternice de ordin comercial, 
cultural și de altă natură, statornici
te oficial din anul 1967. Mai mult 
decit atit, vizita președintelui Româ
niei in Spania este rezultatul poli
ticii de destindere și pace promovate 
de România, al dorinței de a ampli
fica și dezvolta cooperarea pe mul
tiple planuri cu toate statele lumii".

Articolul relevă că pe agenda dis
cuțiilor la nivel înalt au figurat prio
ritar problema securității și coope
rării in Europa și organizarea viitoa
rei reuniuni europene, la Madrid, in 
1980.

Președintele Sudanului a primit 
pe conducătorul delegației P. C. R.

Agențiile de presă

transmit:
KHARTUM- 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed El-Ni- 
meiri, a primit luni pe tovarășul 
Emil DrăgănesCu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român care a 
participat la festivitățile de la 25 
mai, prilejuite de cea de-a X-a ani
versare a revoluției sudaneze.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
președintelui Gaafar Mohammed 
El-Nimeiri și doamnei Buseina Ni- 
meiri urări de sănătate și fericire 
personală, precum și urări de pro
gres și prosperitate poporului su
danez.

Mulțumind, președintele Gaafar 
Mohammed El-Nimeiri a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae

Pentru intensificarea eforturilor
în vederea abolirii politicii de apartheid

KINGSTON 28, (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
apartheid, care s-a reunit Ia King
ston (Jamaica), a lansat un apel pen
tru intensificarea eforturilor în ve
derea abolirii politicii de apartheid 
și discriminare rasială, subliniind ne
cesitatea elaborării unor noi strategii 
în acest sens.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii subliniază, totoda
tă, ilegitimitatea noului guvern cate

★
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat revistei ame
ricane „Newsweek", copreședintele 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Joshua 
Nkomo, a denunțat manevrele regi
mului minoritar de la Salisbury vi
zind instalarea la conducere a unui 
guvern marionetă prin intermediul 
căruia să-și poată păstra dominația 
asupra populației de culoare, majo
ritară în țară. El a arătat că așa-zi- 
sele alegeri care au avut loc în Rho-

Grecia a aderat la C. E. E.
ATENA 28 (Agerpres). — La Atena 

a avut loc luni semnarea actului de 
aderare a Greciei la Piața comună. 
Din partea Greciei, documentul a 
fost semnat de președintele Con
stantin Tsatsos, iar în numele C.E.E., 
de președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estaing, a cărui țară deține 
în prezent președinția Comunității 
Economice Europene.

Semnarea reprezintă rezultatul u- 
nor negocieri care se desfășoară de 
doi ani. după un îndelungat statut 
de asociere, de circa 20 de ani, a 
Greciei la C.E.E.

Reuniunea de la Manila
MANILA 28. — Trimisul spe

cial al Agerpres, I. Socaciu, trans
mite : Lucrările celei de-a V-a Con
ferințe a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare au intrat, luni, in 
ultima săptămină — considerată de
cisivă — in cursul căreia vor fi elabo
rate și aprobate documentele finale. 
Calendarul dezbaterilor, dat publ'ci- 
tății de prezidiul conferinței, preco
nizează ca lucrările grupurilor de ne
gocieri și de contacte să se încheie 
miercuri, cînd va fi convocată ședin
ța plenară a Conferinței pentru apro

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de sănătate. de 
fericire personală, de viață îndelun
gată și de prosperitate pentru po
porul român.

Delegația Partidului Comunist 
Român â fost primită in aceeași zi 
de Aboul Qassim Mohammed Ibra
him. prim-vicepreședinte al Repu
blicii Democratice Sudan și secretar 
general al Uniunii Socialiste Suda
neze. și s-a intilnit cu a Iți condu
cători de partid și de stat sudanezi. 
Interlocutorii au dat o înaltă apre
ciere recentei vizite efectuate de 
tovarășul Nipolae Ceaușescu și to
varășă Elena Ceaușescu in Sudan, 
subliniind importanța deosebită a 
înțelegerilor și documentelor sem
nate cu acest prilej pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării și 
cooperării pe multiple planuri dintre 
România și Sudan.

urmează să fie instalat în Rhodesia, 
in cadrul așa-zisei reglementări in
terne inițiată de Ian Smith. Comitetul 
special al O.N.U. cere tuturor statelor 
să denunțe manevrele regimului 
Smith vizind instaurarea unui guvern 
marionetă la Salisbury și să acorde 
asistența necesară forțelor patriotice 
din această țară care luptă pentru so
luționarea reală și echitabilă a situa
ției din Rhodesia.

★
desia nu au reprezentat o consultare 
electorală reală, deoarece aceasta s-a 
desfășurat sub regimul stării de ur
gență, intr-o țară unde domnește le
gea marțială.

în încheiere, copreședintele Fron
tului Patriotic Zimbabwe a subliniat 
hotărirea forțelor patriotice din aceas
tă țară de a-și continua lupta pentru 
realizarea unei soluționări echitabile 
a situației din Rhodesia, în confor
mitate cu aspirațiile legitime ale 
populației de culoare majoritare.

De menționat că actul de aderare, 
împreună cu un alt document, con- 
ținînd condițiile aderării, va intra în 
vigoare Ia 1 ianuarie 1981. Aderarea 
se va produce in etape : o perioadă 
de tranziție de cinci ani, cînd Grecia 
va beneficia de asistență in valoare 
de 1,8 miliarde dolari, „pentru a-și 
întări și adapta economia Ia cerințele 
C.E.E. și a aboli tarifele asupra im
porturilor provenind din țările 
Pieței, comune" ; aderarea totală va 
interveni abia in 1988.

barea documentelor convenite in ca
drul acestor grupuri. Deși negocieri
le se dovedesc dificile, întrucit țările 
industrializate continuă linia lor ob
strucționistă. în cercurile conferin
ței se exprimă totuși optimism in le
gătură cu șansele elaborării de pro
iecte și recomandări intr-o serie de 
probleme importante ale ordinii de 
zi. astfel încit să se realizeze noi pași 
pe calea restructurării economiei și 
comerțului mondial, a edificării unei 
noi ordini economice internaționale.

Ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru in
dustria radiotehnică și elec
trotehnică a avut 10c în R S-F- 
Iugoslavia. în această a 32-a ședință 
a comisiei au fost examinate stadiul 
realizării unor acțiuni din programe
le speciale de colaborare pe termen 
lung, direcțiile principale privind 
specializarea și cooperarea în elabo
rarea și producția de-microprocesoa
re, dispozitive de memorizare, dis
pozitive semiconductoare, optoelectro
nice și circuite integrate pentru tele
vizoare color. Lucrările s-au desfă
șurat intr-o atmosferă prietenească 
și de înțelegere reciprocă.

Președintele I. B. Tito a 
sosit la Alger, într-° vizltâ °«- 
cială de prietenie, la invitația lui 
Chadli Bendjedid, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, secretarul general al Parti
dului Frontul de Eliberare Națională.

In întreaga Chină a fost, difu
zat volumul „Coșbuc Poeme 
alese", apărut anul acesta în 
editura „Literatura poporului" 
din Beijing. Noua traducere a 
poeziilor lui Coșbuc in limba 
chineză aparține profesorului 
Feng Zhichen și cuprinde o 
amplă selecție din opera poetu
lui român, cu precădere poezia 
patriotică și socială.

Program de acțiune al 
comuniștilor elvețieni. La 
Ziirich au luat sfirșit lucrările unei 
conferințe extraordinare de două zile 
a Partidului Elvețian al Muncii 
(P.E.M.). în cuvînțanea de închidere 
a lucrărilor, Armand Magnin, secre
tar general al P.E.M., a arătat că a 
fost elaborat un program de acțiune 
care stabilește țelurile pe termen 
scurt și mijlociu ale luptei P.E.M. 
pentru bunăstare, pace și socialism. 
Comuniștii elvețieni se pronunță 
pentru o politică externă a țării 
aflată în slujba păcii și destinderii 
internaționale, respectindu-se statutul 
de neutralitate al Elveției./

Declarație a P.C. din Sal
vador. ^art’dul Comunist din Sal
vador, care acționează în condiții de 
ilegalitate, a dat publicității o decla
rație împotriva încercărilor autorită
ților de a slăbi și a scinda organi
zațiile muncitorești din Salvador. 
Succesele demonstrațiilor de masă 
ale oamenilor muncii, se spune in 
declarație, confirmă justețea politicii 
promovate de Partidul Comunist din 
Salvador in vederea realizării unită
ții de acțiune a diferiteior pături ale 
populației țării.

La Fiuggi s-a desfășurat ce
remonia inmînării premiului in
ternațional de artă „Saggittario 
d’oro", ediția 1979. Decernat unor 
personalități din întreaga lume, 
care s-au distins in domeniul 
artei, culturii și muzicii, premiul 
a fost conferit anul acesta in
strumentistului român Gheor- 
ghe Zamfir, in spectacolul care 
a urmat premierii, publicul ita
lian a recunoscut din plin prin 
aplauze entuziaste calitățile ar
tistului român.

MESAJUL PREȘEDINTELUI NiCOLAE CEAUȘESCU ADRESAT SESIUNII U. N. C. T. A. D. 
amplu program de acfîune pentru făurirea noii ordini economice internaționale

In ansamblul propunerilor pre
zentate in Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii 
U.N.C.T.A.D de la Manila se deta
șează. ca un corolar al întregului 
program de acțiune pentru edifica
rea noii ordini economice, ideea 
centrală a UNITĂȚII ȘI SOLIDARI
TĂȚII ȚARILOR ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE. A COLABORĂRII 
ȘI ÎNTRAJUTORĂRII LOR in efor
turile pentru lichidarea subdezvol
tării. pentru făurirea unei vieți 
libere și prospere.

O asemenea cerință își are profunde 
temeiuri obiective. Unul dintre 
cele mai importante procese ale 
dezvoltării contemporane îl consti
tuie, fără îndoială, afirmarea tot 
mai puternică in viața internațională 
a noilor state independente, a țărilor 
în curs de dezvoltare și nealiniate, 
în general, aceasta exercitând o 
profundă inriurire asupra raportului 
de forțe pe plan mondial. Pornind 
tocmai de la rolul tot mai important 
pe care aceste țări sint chemate să-l 
joace in lumea contemporană, parti
dul nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază în mod perma
nent necesitatea întăririi unității 
lor de acțiune în vederea soluționării 
cu forțe comune a problemelor legate 
de consolidarea independenței, de 
accelerarea progresului lor economic 
și social.

Prin înseși preocupările lor fun
damentale, țările in curs de dezvol
tare sint vital interesate în afir
marea reală în viața internațională a 
unei politiei noi. democratice, de 
echitate și justiție. Așa cum se știe, 
in covirșitoarea lor majoritate, ele 
se orientează spre înfăptuirea unor 
transformări sociale progresiste, in 
vederea înlăturării structurilor peri
mate, anacronice, pentru realizarea 
unui progres accelerat in toate sfe
rele vieții sociale. Desigur. rolul 
hotărîtor in acest sens îl au înseși 
popoarele din țările respective, efor
turile lor proprii, mobilizarea tuturor 
resurselor interne, materiale și uma
ne. in vederea făuririi unei baze 
tehnjco-materiale noi, a întăririi 
independenței economice și politice, 
în același timp însă, aceste efor
turi tși pot găsi o împlinire cores
punzătoare numai printr-o largă con
lucrare internațională. Este vorba 
atit de colaborarea „pe verticală", 
Nord-Sud, respectiv cu statele in
dustrializate (din punct de vedere 
geografic aflate in cea mai mare 
parte in zonele nordice) — cărora le 
revine îndatorirea de a sprijini efor
turile țărilor lumii a treia (situate 
in majoritatea lor la sud in raport cu 
primele), asigurîndu-le accesul liber 
la cuceririle științei și tehnicii mo
derne — cit și de colaborarea „pe 

orizontală", intre țările în curs de 
dezvoltare.

Asupra acestui al doilea aspect 
atrage in mod deosebit atenția 
Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. relevind însemnătatea 
unei asemenea cooperări și Întraju
torări ca factor esențial de inlăîu- 
rare treptată a subordonării și de
pendenței față de țările industriali
zate. Constituie, desigur, o tristă 
realitate faptul că. deși in perioada 
postbelică aproape 80 de state și-au 
cucerit independența politică. in 
bună parte acestea au continuat să 
rămină dependente pe plan econo
mic și tehnic dh fostele metropole.

9. întărirea solidarității și colaborării țărilor 
în curs de dezvoltare - premisă esențială 

a accelerării progresului lor economic și social
încercînd să se desprindă din starea 
de subdezvoltare, tinerele state au 
fost nevoite să importe tehnologii 
din țările industrializate, să recurgă 
la serviciile specialiștilor din aceste 
țări, ceea ce a dus la secătuirea re
surselor lor financiare. Experiența 
a arătat că cel mai adesea tehnolo
giile costisitoare importate sint adap
tate intereselor marilor monopoluri 
din statele furnizoare și mai puțin 
condițiilor socio-economice ale state
lor în curs de dezvoltare, lată de ce 
extinderea cooperării intre țările in 
curs de dezvoltare s-a impus tot mai 
mult ca o cerință obiectivă pentru pu
nerea in valoare a capacităților și po
sibilităților de care dispun acestea, in 
vederea propulsării lor pe orbita dez
voltării economice și sociale.

Firește, nu poate fi ignorat fap
tul că țările in curs de dezvoltare 
nu se înfățișează uniform, că intre 
ele există mari deosebiri. Este vorba, 
pe de o parte, de țări aparținind 
unor continente diferite și deci cu 
interese regionale diferite. Pe de 
altă parte, există mari deosebiri in 
ce privește mărimea, gradul de dez
voltare, condițiile istorico-sociale. 
Unele din țările în curs de dezvol
tare sint mari producătoare de petrol 
sau dispun de alte uriașe resurse 
de materii prime, altele sint defa
vorizate din acest punct de vedere. 

în virtutea tuturor acestor deose
biri apar, in mod firesc, poziții dife
rite. așa cum au pus in evidență și 
dezbaterile din cadrul actualei se
siuni de la Manila. Se știe că nu o 
dală cercurile ostile progresului ță
rilor in curs de dezvoltare au alimen
tat in mod artificial disensiunile intre 
unele din aceste țări. Important este 
însă ca. dincolo de orice deosebiri, 
să se pună pe primul plan interesele 
fundamentale comune, ceea ce unește 
aceste state. Iar ceea ce le unește, 
interesele comune sint incomparabil 
mai mari. Este limpede că, numai ac- 
ționînd unite, aceste țări, care consti
tuie marea majoritate a statelor lu

mii, pot să-și facă auzit cu mai multă 
putere cuvintul, să asigure soluționa
rea problemelor corespunzător inte
reselor și aspirațiilor tuturor na
țiunilor.

Preocuparea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru lărgirea conlucră
rii lor in diverse domenii de activi
tate și-a găsit expresie in înființarea 
a numeroase organizații și organisme 
de cooperare regională și subregio- 
nală. In afara instituțiilor specia
lizate ale O.N.U. create pentru dife
rite regiuni ale globului — Comi
siile economice ale O.N.U. pentru A- 
merica Latină, pentru Africa, pentru 
Asia și Extremul Orient — au fost 
constituite numeroase organizații de 
cooperare zonale, cum ar fi Sistemul 
economic latino-american (S.E.L.A.), 
Pactul Andin, Piața Comună a Ame- 
ricii Centrale, Piața comună a Carai
bilor (CARICOM). Comunitatea eco
nomică a Africii de vest (ECOWAS), 
Comitetul economic al țărilor din zona 
marilor lacuri africane. Organizația 
statelor din bazinul fluviului Senegal, 
Piața comună arabă, Organizația de 
cooperare regională pentru dezvoltare 
(Iran. Pakistan, Turcia). Asociația 
economică din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.) ș.a.

Asemenea organisme, unele din
tre ele avind de acum o bogată' ex
periență, au ca obiectiv sprijinirea 

eforturilor proprii ale țărilor membre 
111 vederea ■ dinamizării producției 
prin cooperare in industrie, prin 
îmbunătățirea aprovizionării cu ma
terii prime și, a desfacerii produse
lor realizate, prin inițierea de ma
suri menite să apere interesele sta
telor respective in raporturile eco
nomice internaționale.

în afara formelor de cooperare la 
scară regională se constată și preo
cupări de dezvoltare a colaborării pe 
ansamblul „lumii a treia". Un mo
ment important in direcția întăririi 
conlucrării pe plan internațional a 
țârilor in curs de dezvoltare l-a 
constituit adoptarea de către țările 

membre ale „Grupului celor 77". la 
reuniunea de la Arusha, a „planului 
de-acțiune pe. termen mediu", care 
prevede un șir de măsuri concrete, 
intre care instituirea unui si'stem de 
preferințe comerciale ; crearea de în
treprinderi mixte de producție, co
mercializare și transporturi. : finan
țarea schimburilor economice reci
proce : înființarea unei bănci a 
lumii a treia ; lărgirea colaborării 
în domeniul cercetării tehmeo- 
științifice.

Este de la sine înțeles că această 
colaborare nu se contrapune cola
borării cu țările dezvoltate. Dim
potrivă, extinderea conlucrării intre 
țările mai puțin dezvoltate este me
nită să creeze noi posibilități pentru 
lărgirea ■ relațiilor lor cu țările in
dustrializate.

Pronunțîndu-se cu consecvență pen
tru întărirea solidarității și colabo
rării intre țările în curs de dezvol
tare, România, ea însăși țară socia
listă . cu o economie in curs de dez
voltare, oferă un exemplu conclu
dent în această direcție. Dezvoltarea 
amplă a relațiilor de colaborare cu 
țările in curs de dezvoltare consti
tuie, așa cum se știe, una din orien
tările definitorii ale politicii externe 
românești, fundamentată in Progra
mul P.C.R.. în hotăririle congrese
lor partidului, in cuvintările to

varășului Nicolae Ceaușescu, in 
toate documentele de politică ex
ternă ale pariidului și statului nos
tru. în spiritul acestei politici. Roma
nia întreține relații de colaborare pe 
toate planurile — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — cu peste 
o sută de țări în curs de dezvoltare, 
relații puternic stimulate de vizi
tele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in aceste țări, de 
documentele de mare importanță 
semnate cu aceste prilejuri. O ilus
trare concretă, materială a unei 

■asemenea orientări o constituie dez
voltarea amplă a colaborării econo
mice și, in primul rind, a cooperării 

in producție, formă de colaborare 
modernă, menită să contribuie la 
punerea in valoare a resurselor na
ționale ale acestora, la crearea unor 
economii de sine stătătoare. Cele 
peste 130 de obiective economice 
realizate in comun cu țara noastră 
în țările în curs de dezvoltare, acti
vitatea celor 30 de societăți mixte 
în domeniile industriei, agriculturii, 
construcțiilor, transportului. comer
țului, asistența tehnică sub diverse 
forme și sprijinul acordat de 
România pentru formarea de cadre 
naționale reliefează pregnant solida
ritatea in fapte a partidului și sta
tului nostru eu popoarele țărilor care 
au pășit pe calea dezvoltării libere 
și independente.

Cu deosebită fermitate acționează 
România, ca membră cu drepturi 
depline a „Grupului celor 77“ și ca 
invitată Ia activitățile mișcării ne
aliniate, pentru unirea pe plan in
ternațional a eforturilor statelor in 
curs de dezvoltare in vederea instau
rării unor relații internaționale noi, 
de egalitate și echitate, care să per
mită lichidarea gravei anomalii pe 
care o reprezintă actuala Împărțire 
a lumii in bogați și săraci, pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale. în acest sens. Mesa
jul președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat participanților la sesiunea a 

V-a a U.N.C.T.A.D. se constituie în
tr-un vibrant apel la întărirea soli
darității țârilor in curs de dezvoltare. 
Țara noastră consideră că forumul 
mondial de la Manila trebuie să con
stituie lin prilej de concertare a 
eforturilor pentru depășirea stării 
de subdezvoltare, pentru inițierea 
unor măsuri efective dc impulsionare 
a progresului țărilor rămase in urmii.

Este cit se poate de semnificativ 
că inseși țările dezvoltate se intil- 
nesc periodic pentru a elabora o 
strategie comună pe plan economic, 
următoarea reuniune de acest fel a 
principalelor state • capitaliste fiind 
programată pentru vara acestui an la 
Washington. Chiar in cursul actuale
lor dezbateri de Ia Manila s-a văzut 
clar că țările capitaliste dezvoltate 
se situează pe poziții asemănătoare, 
acționind împreună — adesea pen
tru menținerea vechilor lor pri
vilegii. pentru perpetuarea unor 
stări de inechitate și injustiție. Cu 
atit mai mult se impune, dc aceea, 
ca țările in curs de dezvoltare să 
facă totul pentru depășirea unor 
deosebiri de păreri, pentru găsirea 
căilor de armonizare a intereseloî 
lor. în acest sens, în mesajul adre
sat de președintele României se 
arată că, pornind de la necesitatea 
întăririi unității de acțiune a țărilor 
in curs de dezvoltare pentru pro
movarea intereselor lor economice 
vitale, România propune CREAREA 
UNUI ORGANISM PERMANENT AL 
ACESTOR STATE, care să trateze 
cu țările dezvoltate, in mod organi
zat și în condiții de deplină egalitate, 
problemele relațiilor dintre ele, pe 
baza unei platforme comune.

Propunerile formulate de Româ
nia la Manila capătă o importanță 
deosebită în perspectiva sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N,U. din 1980, care este chemată 
să adopte o nouă strategie interna
țională a dezvoltării. In acest scop, 
țara noastră a propus organizarea de 
către „Grupul celor 77“ și țările 
nealiniate a unei reuniuni a țarilor 
din ambele grupuri, înaintea sesiunii 
speciale din 1980, in vederea stabi
lirii unei concepții clare și a unui 
program unitar de acțiune.

In toată acestea își găsește expre
sie preocuparea României pentru în
tărirea continuă a solidarității și 
colaborării tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare, hotărirea partidului 
și statului nostru de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea marelui 
deziderat al umanității de edificare 
a unei lumi eliberate de spectrul 
sărăciei și mizeriei, o lume a echi
tății și dreptății, in care toate na
țiunile să se bucure de binefacerile 
progresului și civilizației.

Dumitru ȚINU

Luptele din sudul Liba
nului. Agenția WAFA, Citind postul 
de radio Beirut, relatează că artile
ria grea a milițiilor conservatoare 
secesioniste din sudul Libanului, sus
ținută de efective israeliene, a atacat 
luni, a treia zi consecutiv, orașul li
banez Tyr, precum și o serie de ta
bere palestiniene situate in împreju
rimi, provocind' daune materiale În
semnate. S-au înregistrat morți și 
răniți.

Retragere. Președintele Uniu
nii Creștin-Democrate, Helmut Kohl, 
principală formațiune politică a opo
ziției din R.F.G. — a declarat că nu 
va candida la postul de cancelar fe
deral, in alegerile de anul viitor. Mi- 
nistrul-președinte al landului Saxonia 
inferioară. Ernest Albrecht, a fost 
propus pentru această candidatură.

Toate avioanele de tipul 
„DC-10" aflate. în exploatarea 
companiilor aeriene americane au 
fost reținute la sol, luni, pentru veri
ficări tehnice. Decizia a fost adopta
tă în urma accidentului survenit vi
nerea trecută, cînd un aparat de 
acest tip s-a prăbușit imediat după 
decolarea de pe aeroportul,.O’Hare" 
din Chicago, in această catastrofă 
pierzindu-și viața. după cum s-a 
anunțat, 273 persoane.

Accident de avion
lingă Dakar

Premierul mauritanian 
și-a pierdut viața

DAKAR 28 (Agerpres). — Avionul 
.care-1 transporta spre Senegal pe 
primul ministru al Mauritaniei, loco- 
tenent-colonelul Ahmed Ould Bou- 
ceif, s-a prăbușit duminică în Ocea
nul Atlantic, în largul portului Dakar. 
Premierul Bouceif, care urma să par
ticipe la intîlnirea la nivel înalt a 
Comunității Economice a Statelor 
Africii de Vest (C.E.A.O.) a plecat din 
Nouakchott, capitala Mauritaniei. 111 
dimineața zilei de 27 mai, și a survo
lat Dakarul, capitala senegaleză. 
Turnul de control a pierdut apoi ori
ce legătură cu avionul, după declan
șarea unei puternice furtuni de nisip 
care a redus vizibilitatea și a deter
minat autoritățile senegaleze să în
chidă aeroportul.

Potrivit informațiilor difuzate la 
Nouakchott, premierul Bouceif era 
însoțit de ministrul mauritanian al fi
nanțelor și comerțului, Moulaye Ould 
Mohamed, și de mai mulți alți cola
boratori.

★
NOUAKCHOTT 28 (Agerpres). — 

într-un discurs radiodifuzat, pre
ședintele Mauritaniei, Ould Mohamed 
Șalele, a anunțat că ministrul dezvol
tării, colonelul Ahmed Salem Oould 
Sidi, a fost numit premier în locul 
lui Ahmed Ould Bouceif.
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