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Ieri, la Complexul expozitional din Piața Scînteii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat, în cadrul unui amplu dialog de lucru cu specialiști 
din unități de cercetare și proiectare tehnologică, din centrale 
industriale și întreprinderi, măsurile întreprinse și soluțiile 
propuse pentru creșterea eficienței in activitatea de investiții 

și construcții - montaj in cincinalul 1981-1985
• în continuare a fost vizitată expoziția de utilaje pentru industria ușoară

RITMUL 
ÎNSĂMÎNTĂRILOR 
in fiecare zi și in fiecare județ

LA NIVEL MAXIM!
Cerințe hotărîtoare: organizarea muncii 

mecanizatorilor în schimburi prelungite și în 
două schimburi, respectarea riguroasă a ca
lității lucrărilor și densității plantelor, prezența 
permanentă pe ogoare a specialiștilor și ca
drelor de conducere din unități și comune.

Fapte remarcabile

Stadiul insămințărilor de primăvară
(la 21 aprilie)
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în întîmpinarea

Zilei Muncii

și solidarității

internaționale

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a intilnit, în cursul dimi
neții de marți, cu cadre de 
conducere din ministere e- 
conomice și din alte insti
tuții centrale, cu specialiști 
din unitâți de cercetare și 
proiectare tehnologicâ, din 
centrale industriale și în
treprinderi, pentru a anali
za măsurile întreprinse și 
soluțiile propuse privind 
creșterea eficienței în acti
vitatea de investiții și con- 
strucții-montaj în cincinalul 
1981-1985.

La aceastâ cuprinzătoa
re și profundă analiză, 
desfășurată in cadrul unei 
expoziții speciale, organi
zată in Complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii, au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii llie 
Verdeț, losif Banc, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ja
nos Fazekas, Ludovic Fa
zekas, Cornelia Filipaș, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Ion loniță, Ri
chard Winter.

Acest amplu dialog de lucru este, 
in fapt, continuarea discuției pe a- 
ceeași temă pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut-o in de
cembrie 1979 cu factorii de răspun
dere din economie, cind secretarul 
general al partidului a trasat sarcina 
reducerii mai substanțiale a consu
murilor de materii prime si mate
riale. de energie și combustibili. Ac- 
tionind cu fermitate, cu deosebit 
snirit de răspundere, pentru transpu
nerea in viată a acestei cerințe ma
jore a întregii dezvoltări economico- 
sociaie a tării, ministerele, ceilalți 
beneficiari de investiții, producătorii 
de materiale de construcții au sta
bilit căi si modalități noi. proiecte 
tip și soluții imbunătătite, care, sinte
tizate în programe directivă, vor con
duce la mai buna gospodărire, cu efi
ciență superioară, a resurselor mate
riale și energetice in investiții.

Așa cum a reieșit din datele pre
zentate in cadrul expoziției prin gra
fice și panouri, din precizările spe
cialiștilor. această acțiune organizată 
și urmărită La scara întregii econo
mii naționale urmează să se materia
lizeze in cincinalul viitor intr-o re
ducere, față de perioada 1976—1980, 
cu cel puțin 20 la sută a consumuri
lor la principalele materiale de con
strucție și îndeosebi ciment, metal, 
bitum și energie înglobată in aceste 
materiale. Diminuarea continuă a 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale este de o mare 
actualitate și importantă, ^vind în 
vedere că în cincinalul 1981—1985 ur
mează. dună cum se știe, să se reali
zeze un volum de investiții superior 
întregului volum efectuat intre anii 
1951—1975, de peste 20 de ori mai 
mare decit cel executat in perioada 
1951—1955.. Un asemenea program.de 
construcții impune introducerea si 
generalizarea de soluții constructive 
superioare, eficiente, pregătirea te
meinică a investițiilor, mecanizarea 
și industrializarea într-o proporție 
sporită a lucrărilor de constrUctii- 
montaj.

In timpul vizitării expoziției, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i-au fost

prezentate, de către fiecare minister 
economic, propuneri concrete de re
ducere a consumurilor specifice de 
materiale, la care s-a ajuns pe baza ? 
unor studii temeinice, a unor expe
rimentări concludente, practice. A- 
ceste propuneri privesc, in esență, 
domeniul construcțiilor — reducerea 
cit mai accentuată a utilizării mate
rialelor a căror tehnologie de fabri
cație necesită- mari consumuri ener
getice și folosirea pe scară largă a 
cenușilor de termocentrală, zgurilor 
de furnale, a altor produse minerale 
neutilizate pină acum — tufuri, 
piatră etc. — realizarea de pa
nouri mari din beton armat 
gata finisate in întreprinderi, ra
ționalizarea întrebuințării • tuburilor 
metalice și din beton armat, extin
derea utilizării materialelor ușoare. 
O atenție deosebită a fost acordată 
extinderii și perfecționării în conti
nuare a acțiunii de tipizare, cores
punzător cerințelor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, ridicării efi
cienței întregii activități economice.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
apreciat preocuparea specialiștilor 
din toate ramurile economice de a 
găsi soluții îmbunătățite pe linia 
creșterii eficienței în activitatea de

investiții și construcții-montaj. în 
același timp, secretarul general al 
partidului a subliniat că sînt incă 
mari posibilități pentru reducerea in 
continuare ăr consumurilor la diferite 
materiale de construcție. îndeosebi 
ciment, metal și energie, stabilindu-se, 
împreună cu specialiștii, in fiecare 
sector, niveluri de consum orientative 
ce trebuie aplicate în realizarea in
vestițiilor. în acest sens, secretarul 
general al partidului a insistat asu
pra necesității mai bunei folosiri a 
capacităților existente, din fiecare 
întreprindere, reducerii lucrărilor cu 
pondere mare de construcții, inclusiv 
in domeniul edilitar-gospodăresc. al 
îmbunătățirilor funciare și irigațiilor, 
al construcțiilor din transporturi, din 
gospodărirea apelor și cel social- 
cultural.

Examinind îndeaproape soluțiile 
propuse, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a stabilit măsuri concrete, menite să 
asigure folosirea cu rezultate supe
rioare. în fiecare ramură economică a 
resurselor materiale, realizarea inves
tițiilor in condiții de maximă efi
ciență.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pină în seara zilej de 21 aprilie au fost însămînțate 2 937 630 hectare, 
din cele peste 6 milioane hectare prevăzute pentru culturile din prima și a 
doua epocă. După cum reiese din harta de mai sus, lucrările sint mai avan
sate în județele Mehedinți, Arad, Constanța, Tulcea, Caraș-Severin, Hune
doara, Sibiu, Cluj, Alba, care se situează cu mult peste media pe țară. 
Pentru încheierea insămințărilor la termenul prevăzut, important este ca 
in fiecare unitate agricolă, în fiecare județ să fie realizate și chiar depă
șite vitezele zilnice de lucru. în cursul zilei de luni, 21 aprilie, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, vitezele de lucru au scăzut 
intr-un șir de județe. Se constată ritmuri de lucru diferite chiar între 
județe vecine, care au condiții^asemănătoare.

Se impun măsuri ferme ca, indiferent, de evoluția vremii, în toate jude
țele vitezele de lucru’să f.ie mărite considerabil, chiar peste cele prevăzute, 
pentru ca semănatul să se -încheie pină cel tirziu la sfîrșitul acestei luni. 
De aceea, organele județene de partid și agricole, consiliile agroindus
triale au datoria să ia măsuri energice pentru ca pretutindeni și zi de zi 
să se lucreze intens, cu toate forțele, cu întreaga capacitate a mijloacelor 
mecanice, în schimburi prelungite la semănat -și in două schimburi la 
pregătirea terenului. Concomitent cu accelerarea insămințărilor este absolut 
necesar să se manifeste intreaga răspundere față de calitatea lucrărilor, 
să se respecte densitatea optimă a plantelor la hectar, ceea ce impune 
prezența permanentă, in mijlocul mecanizatorilor, a specialiștilor și cadre
lor de conducere din unități și consiliile unice agroindustriale.

In cîmpia Ilfovului

• Calitatea insămințărilor - un examen 
al răspunderii in muncă a mecanizatorilor 

și specialiștilor
Situația „la zi" a lucrărilor

• Pină marți. 22 aprilie, s-au în- 
sămințat 230 000 hectare cu plante 
de primăvară. In cursul zilei de 
luni a fost încheiat și semănatul 
florii-soarelui pe intreaga suprafață 
planificată.

• Incepind de vineri'. 18 aprilie, 
viteza zilnică la semănat se men
ține Ia nivelul celei prevăzute de 
organele județene.

• Se lucrează 15—16 ore pe zi 
cu 1200 de semănători la porumb 
și cu 500 la soia, ceea ce asigură 
condiții ca pină Ia 29 aprilie să se 
încheie și semănatul acestor două 
culturi.
• Semănatul este mai avansat 

In unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Frățești, Giurgiu, 
Budești, Hotarele, Horia. Hagiești 
și Condeești.

Ziua de muncă în marea cîmpie a 
Ilfovului are acum 24 de ore din 24. 
Pentru cei 10 000 de mecanizatori, 
hotăriți să pună cit mai repede să- 
.mința sub brazdă pe intreaga su
prafață prevăzută la porumb și soia, 
ziua pare insă destul de scurtă. Chiar 
foarte scurtă. întrucît între răstimpul 
dintre zorii zilei și apusul soarelui 
ei trebuie să insămînțeze 25 500 hec
tare. Raportată la forța mecanică 
existentă, teoretic aceasta înseamnă 
între 14—16 hectare de fiecare semă
nătoare. Practic, în cîmp, lucrurile 
se complică pentru că mai apar Ine
rentele defecțiuni la tractoare sau 
mașini. Mai este și vîntul puternic 
care îngreunează erbicidarea și, im
plicit. asigurarea frontului, de lucru 
pentru semănători. Și totuși, de vi

nerea trecută. în județul Ilfov viteza 
realizată la semănat nu a coborit sub 
limita planificată. .Iaryoamenii din 
cabinele tractoarelor știu bine că tre
buie să se grăbească și mai mult 
pentru că numai astfel își vor putea 
ține cuvintul dat de a încheia aceas
tă campanie pină cel tirziu la 29 
aprilie. Nici o zi mai mult, pentru 
că după aceasta incepe o altă numă
rătoare, aceea a kilogramelor de 
porumb sau de soia ce se pierd ca 
urmare a prelungirii semănatului 
dincolo de perioada optimă stabilită.

Iosif POP
Lucian CIUBOTARU

(Continuare in pag. a' Ii-a)

In cadrul dialogului de lucru se analizează noi căi ți modalități privind creșterea eficienței in diferite sectoare ale economiei naționale

Galați :

„Polar-7“ - primul 
transportor 

frigorific românesc 
a plecat în probele 

de marș pe mare
Ieri a părăsit dana de arma

re a Șantierului naval din Ga
lați, plecind în probele de marș 
pe mare, nava „Polar 7“ — rea
lizare pe care navaliștii gălă- 
țeni o dedică zilei de 1 Mai. 
Tot ieri tovarășul Stan Potorac, 
secretar adjunct al comitetului 
de partid al întreprinderii, ne-a 
făcut următoarele precizări :

— „Polar 7“ este prima navă 
transportor frigorific de con
strucție românească. Proiectată 
de ICEPRONAV Galați, ea este 
destinată transportului frigori
fic de pește, provizii, unelte de 
pescuit și echipaje de schimb 
pentru traulere. Capacitatea na
vei este de 6 800 tdw. iar auto
nomia de marș — circa 10 000 
mile marine. Nava este dotată 
cu echipament tehnic modern. 
Motorul ei a fost realizat la în
treprinderea de Construcții de 
mașini Reșița, beneficiarul va
sului fiind întreprinderea de 
pescuit oceanic din Tulcea. 
„Polar 7“ este prima navă de 
acest tip dintr-o serie pe care 
o realizează șantierul nostru, 
execuția lor în țară înlocuind 
importul de astfel de nave. 
(Dau Plăeșu).

Sinaia :

Se depășesc 
propriile 

angajamente
Prin realizarea, de la începu

tul anului si oină in prezent, 
peste plan, a 18 000 de pompe de 
injecție în echivalentă, colecti
vul de muncă de la întreprin
derea de mecanică fină Sinaia 
și-a depășit propriul angajament 
pe care si l-a asumat in Între
cerea socialistă in cinstea zilei de
1 Mai. în această perioadă, aid 
s-a acționat energic pentru creș
terea productivității muncii, ex
tinderea polideservirii mașini
lor. introducerea unor linii de 
fabricație noi, realizate prin 
autoutilare, mai buna organizare 
a muncii in fiecare atelier si 
secție.

într-o recentă adunare a oa- 
rrtenilor muncii, colectivul intre- 
prinderii a hotărit să-și dubleze 
angajamentele anuale asumate 
la depășirea olanului 1a produc
ția fizică și marfă, concomitent 
cu îmbunătățirea parametrilor 
tehnico-functionali ai produse
lor fabricate. (Constantin Că
prarul.

Maramureș : 

Succesele 
forestierilor

Creșterea substanțială a pro
ductivității muncii și preocu
parea pentru valorificarea supe- 

■ rioară a masei lemnoase ex- 
1 ploatate constituie principalii 

factori care au contribuit la 
realizarea. înainte de termen, a 
planului pe patru luni din acest 
an de către colectivul de muncă 
al întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Baia 
Mare. Pină la 1 Mai. forestierii 
maramureșeni s-au angajat să 
realizeze peste plan 3 000 metri 
cubi bușteni pentru' cherestea.
2 000 metri cubi ■ lemn pentru
celuloză. 5 000 metri cubi mate
rie primă pentru P.A.L. si 
P.F.L., 1 000 metri cubi che
restea. mobilă in valoare de 2 
milioane lei și alte produse. 
(Gheorghe Susa).

Cîmpulung :

15 000 tone cărbune 
peste plan

în întimpinarea zilei de l Mai. 
colectivul întreprinderii mfniere 
din Cîmpulung. județul Argeș, 
raportează un succes deosebit : 
realizarea, peste prevederile pla
nului. a 15 000 tone cărbune. 
Acest succes se explică prin mai 
buna organizare a muncii și a 
pioductiei. prin folosirea cu 

j randament sporit a timpului de 
I lucru și a utilajelor din dotare. 

(Gheorghe Cirslea).

program.de
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Munca, secretul 
longevității

Maria Szekely din comuna 
Nușeni (Bistrița-Năsăud) a îm
plinit venerabila virstă de 100 
de ani. A venit s-o sărbătorească ‘ 
intregul sat. Mamă a 13 copii, 
bunică a multor nepoți și stră
bunică a... 35 de strănepoți.
Printre cei prezenți la ziua ei, 
pionierii s-au arătat cei mai cu
rioși să afle „secretul" longevi
tății.

— Nici un secret, maică. Pen
tru că munca nu poate fi un 
secret. Am muncit de cind mă 
știu și nici acum nu stau cu 
miinile-n sin. Munca și cumpă
tarea — astea .mi-au fost cele 
mai scumpe lucruri în viață.

Urărilor tradiționale de mulți 
ani cu sănătate, adresate de cei 
prezenți. li se adaugă acum și 
ale noastre.
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Cui deschideți 
ușa ?

Intr-o seară, Gheorahe Poie- 
naru din Banița, județul Hune
doara, s-a pomenit cu un musa
fir nepoftit. Musafirul l-a rugat 
să-l găzduiască peste noap
te. Fără să-l întrebe măcar cum 
îl cheamă, de unde vine și în
cotro se duce, gospodarul, de 
bună credință, i-a deschis ușa, 
l-a poftit înăuntru și l-a ome
nit după toate legile ospitalității. 
In toiul nopții, gazda a fost tre
zită din somn de propriul musa
fir, care l-a amenințat cu cuți
tul : „Banii sau viața !“. Profi- 
tind de o clipă de neatenție a 
musafirului, gospodarul a reușit 
să se strecoare afară și să ceară 
ajutorul vecinilor. Dar, pînă s-a 
întors, musafirul s-a făcut nevă
zut, luindu-i gazdei 1 000 de lei, 
plus un libret de economii, In
tr-un timp record, miliția a reu
șit să-i dea de urmă. Era 
oarecare Dumitru Poșta 
Tomnatic — Timiș.

un 
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Rămășag 
nesăbuit

împreună cu doi prieteni, 
Ioan Z. din Satu Mare a zăbovit 
peste măsură la un pahar de 
băutură. „Un pahar" este un fel 
de-a zice, intrucit după ce nu 
le-au mai putut ține socoteală, 
cei trei au mai cumpărat și 
citeva sticle și au pornit la drum. 
La un moment dat, I:‘Z. a 'în
ceput să se grozăvească ir»’ fața 
prietenilor, ajungînd pină acolit 
incit să pună rămășag precum că 
el se urcă pe un stilp de, înaltă 
tensiune. S-a urcat, dar și-a 
pierdut echilibrul și s-a agățat de 
un conductor electric. Rămășa
gul l-a ciștigat, dar a pierdut un 
picior, care i-a fost amputat.
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Intr-o stafie 
de autobuz

Autobuzul tocmai plecase
stația de pe raza comunei Ceta
tea de Baltă, județul Alba. In 
urma lui, prin dreptul stației 
respective a trecut tînărul me
canizator Iosif Olah, care a ză
rit pe bancă o geantă uitată 
de o călătoare grăbită. In gean
tă se aflau toate actele femeii, 
3 000 de lei bani gheață și ălți 
29 500 lei pe un libret de econo
mii. Deși se grăbea să ajungă in 
cimp, la semănat., mecanizatorul 
a făcut un scurt popas la mili
ție pentru a preda geanta cu tot 
ce era in ea.

Păgubașa l-a căutat pe meca
nizator să-i mulțumească. Nu l-a 
găsit. Era undeva, in cimp, zo
rind cu semănatul.

I Plecat fără 

I adresă
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pen- 
Bra- 

șov, inginerul Tiberiu Miclăuș, 
ne aduce la cunoștință un fapt 
cu totul neobișnuit. Cu vreo lună 
și mai bine în urmă, juristul 
Bodea Ilie Manasie a plecat 
fără... adresă. Adică fără să 
anunțe conducerea combinatului 
dacă i se năzărise să-și ia con
cediu, dacă e bolnav sau dacă 
vrea să se transfere în altă parte. 
De aici, rugămintea directoru
lui adresată celor care știu unde 
se află : sh-i amintească doar 
atit: că e 
jurist — 
oricine ce 
ispravă.

Directorul Combinatului 
tru lianți Hoghiz, județul

jurist și 
știe mai 
înseamnă

— ca orice 
bine decit 

o asemenea
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„Vulpoii" 
din barcă

De la o vreme, sătenii din co
muna Tudor Vladimiresca, jude
țul Tulcea, se plmgeau că noap
tea cineva le dădea iama prin 
orătănii. Să fie vreo cumătră 
vulpe ? — se intrebau ei. Unii 
au inceput să stea la pindă. $i 
bine au făcut. La un moment 
dat, liniștea nopții a fost între
ruptă de un guițat strident. 
Apoi încă un guițat, și încă 
unul... Guițau trei scroafe luate 
din cotețele lor. Dar nu de vreo 
cumătră vulpe, ci de patru vul
poi, pre numele lor Mihai 
Constantin, Gheorghe Grigore, 
Gheorghe Dan și Cristache Plă- 
tică, toți patru din Tulcea. 
Scroafele au stat cuminți pînă 
în momentul in care cei patru 
au vrut să le urce în bărci și să 
le treacă Dunărea. Guițatul lor 
a fost însoțit și de zarva curci
lor — cei patru luind de prin 
cotețe și cite o curcă de căciulă. 
Ca să-t rîdă și... curcile. Că lor 
numai de ris n-o să le mai ardă 
in

I
tata instanței de judecată.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii
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In cîmpia Ilfovului
(Urmare- din pag. I)— — —

Cursa contracronometru pentru cele 
25 500 hectare semănate pe zl se 
desfășoară pe un . front larg care, 
alături de mecanizatori și coopera
tori, mobilizează un număr mare de 
specialiști, de activiști de parti’d și 
cadre cu munci ,de răspundere din 
comune și de la județ. Pentru 'dis
cuția de duminică cu tovarășul 
Gheorghe Nițu, directorul general al 
direcției agricole, a trebuit să aș
teptăm pînă seara tirziu, adică atunci 
cind după programul de .muncă pre
lungit cu cîteva , ere peste ceea ce 
se numește „zi lumină" se retrage 
la sediu pentru a rezolva unele pro
bleme ce s-au adunat de-a lungul 
zilei, dar mai ales cele care privesc 
activitatea din cimp pentru a doua 
zi. L-am găsit in fața „operativei" 
de seară și nu am putea spune că 
era prea incîntat de cele 25 000 hec
tare cite s-au insămînțat duminică 
în județ. „Mă nemulțumește nu atit 
faptul că nu am realizat viteza pla
nificată, cit indisciplina celor care 
astăzi nu au respectat programul 
normal de lucru — ne spune interlo
cutorul nostru. Acum trebuie făcut 
caz pentru fiecare semănătoare care 
staționează, pentru fiecare oră bună 
de lucru pierdută. Se vede insă că, 
în ciuda măsurilor pe care le-am 
luat, nu peste tot se acționează cu 
destulă răspundere pentru folosirea 
la maximum a timpului de muncă". 
După ce ii facem cunoscut scopul 
prezenței noastre nocturne, ne dăm 
întîlnire pentru a doua zi in zori 
pentru ca undeva, spre Oltenița, să 
fim de față la predarea schimbului 
de lucru.

Străbatem drumurile de hotar ale 
cooperativelor din Frumușani, Gruiu, 
Ulmeni. dar nu oprim decit Ia Mi- 
treni pentru că forfota din cimp șl 
nenumăratele sole proaspăt brăzdate 
ne lasă să înțelegem că mecanizato
rii din - schimbul doi lucrează si ei 
după un program prelungit. La coo
perativa agricolă din Mitreni preda
rea lucrului s-a făcut din mers, dar 
numai după ce formația din schim
bul de zi terminase de pregătit solu
ția pentru erbieidare. de alimentat și 
verificat instalațiile si mașinile. Lu- 
crul a fost reluat exact din locul de 
Wide au inceput. cu o seară înainte, 
cei 17 combineri si motopojnniști 
câre tn timpul nopții au pregătit o 
tarla de aproape 180 hectare. Cei 15 
mecanizatori care alcătuiesc formația 
complexă de erbicidat si de pregă
tire a terenului au împărțit sola in 
trei părți și și-au dat întîlnire pen
tru seara pe ultima brazdă a tarlalei. 
Facem un calcul și rezultă o depă
șire cu 30 de hectare a normei de

RITMUL [NSĂMlNȚĂRILOR^LA NIVEL MAXIM!
deloc mult — apreciază 
al cooperativei. Vasile 
este să reduci 
de alimentare

la mini- 
a insta- 
ai o so- 
a nu se

lucru. „Nu e 
inginerul șef 
Velicu. Totul 
mum timpul 
latiilor de erbieidare și să
lutie bine, pregătită pentru 
infunda duzele".

Peste viteza planificată s-a 
la Mitreni aproape toată săptămina 
trecută și la semănat, operație la 
care formația condusă de mecaniza
torul Ilie Aprozeanu a stabilit luni. 
21. aprilie, un record absolut in ac
tuala campanie: 19.5 hectare insă- 
mințate cu fiecare mașină. Cum aici 
semănatul porumbului se va încheia 
pină simbătă seara, cei 40 de meca
nizatori se gindesc de pe acum la 
vecinii rămași mai în urmă, pe care 
ii asigură de un sprijin substantial.

— Este una din unitățile in care 
munca este bine organizată si se 
acordă atent ie calității lucrărilor — 
ne spune directorul direcției agrico
le. Dar pînă seara o să vă convin
geți că în județ avem unităti chiar 
și mai bune.

Ne îndreptăm apoi spre terenurile 
I.A.S. Chirnogi. aflate în fosta baltă 
Greaca. Privim în lung si în lat si 
identificăm nu mai puțin de 7 mari 
formații complexe de mecanizatori. 
Cinci lucrau la semănatul porumbu
lui. iar două la soia. La ferma nr. 3 
Măgura îl intilnim pe inginerul Ioan 
Oancea. directorul întreprinjjerii. ..De 
ce vă aflați la acest punct de lucru 
și nu la altul ?“ — il intrebăm. „Pen
tru că aici însămintăm un hibrid de 
porumb cu însușiri cu totul aparte 
fată de cele cultivate pină acum și 
nu aș vrea ca în toamnă răspunderea 
pentru nereușită să cadă numai pe 
umerii șefului de fermă". „Ce motive 
aveți să puneți în fată alternativa 
nereușitei ?“ „Practic, nici unul. Dat 
prefer să măsurăm și să verificăm 
acum de zeci de ori. decit să dăm in 
toamnă o notă explicativă". „Care 
considerați că sint acum factorii care 
condiționează obținerea producțiilor 
mari pe care vi le-ați propus ?“ 
„Mulți, dar mai ales densitatea și 
dozele de îngrășăminte pentru ferti
lizare, care să ajute pornirea plante
lor în vegetație. Cultivăm după o 
tehnologie complet mecanizată, erbi- 
cidarea și semănatul fiind ulti
mele lucrări pînă la recoltare. Asta 
înseamnă ca d„ 1_ „L,
73 000 semințe pe care le

lucrat

de la cele 72 000— 
intro-

sub brazdă, pînă în toam- 
cel puțin 

recoltabile. 
să inregis- 
kg de po- 
minus. Tot

ducem 
nă să rămînă neapărat 
69 000—70 000 de plante 
Sub această limită începi 
trezi pierderi : peste un 
rumb la fiecare plantă in 
in contul «pierderilor» înregistrezi și 
ceea ce insămintezi după perioada 
optimă. Rău este că multi colegi nu 
înțeleg acest lucru si trăiesc cu im
presia falsă că cea mai importantă 
problemă legată de calitate este sta
rea terenului și. de aceea, tergiver
sează începerea insămîntări-lor. Noi 
am semănat pină acum 1 500 hectare 
de porumb și 430 ha de soia, iar dacă 
vom reuși .să terminăm semăndtul 
pînă la 26 aprilie, atunci putem spu
ne că avem recolta asigurată".

Intr-adevăr. în condițiile tehnolo
giilor de cultivare tot mai moderne, 
soarta unei culturi se hotărăște acum 
la semănat și depinde de pregătirea 
terenului, dar mai ales de densitatea 
plantelor și de aplicarea operațiilor 
complexe de chimizare. Asigurarea 
densității optime și chimizarea rațio
nală reprezintă dealtfel adevăratul 
examen al calității muncii fiecărui 
agronom. Și tocmai de aceea a fost 
luată aici măsura prezentei obliga
torii a specialiștilor la executarea 
acestor lucrări, tși fac ei datoria 7 
tn marea lor majoritate, da. Dar am 
întîlnit și cazuri in care observa
țiile critice ale directorului direcției 
agricole i-a pus pe unii ingineri 
agronomi intr-o situație de-a dreptul 
penibilă. Cea mai ieșită din comun 
a fost aceea de la C.A.P. „8 Martie"

Chirnogi. unde în prezenta ingineru
lui șef al consiliului agroindustrial, 
Virgil Podocea, se semăna cu tubu
rile neetanșate, iar soluția d« erbici
dat era pregătită după reguli cu totul 
străine indicațiilor tehnice in vigoa
re. Abateri de la normele agrotehnice 
se săvirșeau și în prezența ingine
rului șef de la C.A.P. Ulmeni, care 
improvizase un flux de lucrări de P9 
urma căruia era eliminată de pe 
acum o parte din efectul substanțe
lor chimice.

Ne-am intors seara tirziu pe un alt 
drum decit cel pe care am pornit 
spre Oltenița și am regretat că nu am 

, putut opri decit pe una din solele 
cooperativei agricole din Herăști, 
unde o formație de 8 mecanizatori, lă 
lumina farurilor, avea întoarse de 
acum cu discurile citeva hectare din 
cele 80 pe care trebuiau să le termi
ne pină dimineața. Dar in noaptea de 
luni spre marți, pe ansamblul jude- 
tului Ilfov au fost discuite circa 
20 000 hectare, care în cursul zilei de 
marți au și fost pregătite pentru se
mănat. Asigurarea decalajului nece
sar intre pregătirea terenului și se
mănat este incă o dovadă a răspun
derii cu care lucrătorii ogoarelor din 
marea cimpie a Ilfovului acționează 
acum pentru a pune cit mai repede 
sub brazdă intreaga sămință de po
rumb și soia. Iar drept rezultat su
prafețele însămințate cu porumb și 
soia cresc de la o zl la alta, pe mă
sură ce forța mecanică este concen
trată la executarea și încheierea 
grabnică a acestor două mari lucrări.

rele aflate în dotarea acestor 
Luni dimineața, peste 200 de 
tori din unitățile industriale 
detului au fost prezenți la 
alături de 
Dealtfel, sint 
consăteni, 
preună. Din 
triale au fost 
agricultură 96 
fi utilizate, in 
gătirea terenului si transporturi.

Pe unii dintre noii mecanizatori 
i-ăm întîlnit in formațiile de lucru 
de la Sihlea și Odobești, de la Cim- 
pineanca și Suraia, de la Adjud și 
Mârășești. Fețele lor prinseseră de 
acum, culoarea bronzului și prospeți
mea cimpului de primăvară. Cine sint 
acești „mecanizatori cu normă întrea
gă și chiar cu citeva procente in 
plus" — așa cum a tinut să se pre
zinte unul dintre ei pe care l-am în- 
tilnit pe ogoarele cooperativei agri-

ALBA

VRANCEA

în ultimele două zile, tn județul 
Vrancea a crescut viteza zilnică la 
pregătirea terenului și la însămin- 
țări. Desigur, aceasta se datoreste 
hărniciei mecanizatorilor, bunei or
ganizări a muncii. Dar si sprijinului 
primit din partea unităților indus-

«

triale din județ. în ce constă , el ? 
Simbăta trecută, comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrărilor 
agricole a lansat un apel către uni
tățile economice din orașele Vrancei 
de a veni in sprijinul satelor cu forță 
suplimentară de muncă si cu tractoa-

unităti. 
munci- 
ale ju- 
datorie. 
satelor.mecanizatorii 

cunoștințe mai. vechi. 
Vor munci din nou im- 

intreprinderile indus- 
detașate să lucreze in 
de tractoare, care vor 
mod deosebit, la pre-

Tn județul Alba, după ce s-a în
cheiat semănatul culturilor din pri
ma epocă, toate forțele au fost con
centrate la porumb. Pină la 21 apri
lie a fost însămînțată 57 la sută din 
suprafața planificată. Există astfel 
toate condițiile ca această lucrare să 
.se încheie in timp optim. Hotărîtoa- 
re sint organizarea temeinică a mun
cii. folosirea cu randament sporit a 
mijloacelor mecanizate, ceea ce se 
realizează in numeroase unităti agri
cole.

La cooperativa agricolă din Vintu 
de Jos. mecanizatorii au fost speciali
zați pe lucrări. Unii pregătesc tere
nul. alții erbicidează și fertilizează, 
alții lucrează la semănat. Un flux ri
guros, care permite un control și mai 
ales autocontrol exigent asupra cali
tății lucrărilor. Intrucit suprafața de 
220 hectare planificată cu porumb 
este dispersată pe mai multe sole, 
insămînțarea lor a fost eșalonată in

Unii luptă să cîștige minute alții pierd timpul, cu orele

se căznea incă să intre
C.A.P. „8 Martie" Chirnogi. Era 
jurul căreia se invirteau fără

Lucrind efectiv 16 ore în brozdâ, formația condusă de mecanizatorul Ilie
Aprozeanu insămințează zilnic, la cooperativa agricolă din Mitreni, cu 12—15 

hectare peste norma stabilită

trecut de amiază și această semănătoare, în 
rost atîția oameni,

in brazdă

t
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII:

ARIE LARGĂ SI DIVERSIFICATĂ 
DE PREOCUPARE Șl ACȚIUNE

Activitatea de eontrol exercitată de 
oamenii muncii se desfășoară cu in
tensitate si eficientă crescinde, aflin- 
du-se intr-un proces de continuă 
perfecționare. Una din principalele 
laturi și. totodată, din principalele 
cerințe ale acestei perfecționări o 
constituie lărgirea ariei de preocupa
re și acțiune a echipelor — cerință 
cu atit mai îndreptățită cu cit a 
existat tendința unei limitări aproa
pe în exclusivitate a controalelor 
asupra sectoarelor comerțului și ser
viciilor. Or. viața socială impune 
atenției o multitudine de aspecte din 
cele mai variate domenii' de interes 
public care se cer a fi cuprinse în 
sfera de preocupări a controlului oa
menilor muncii, tocmai in calitatea 
sa de instrument activ al democrației 
noastre socialiste.

UN ÎNCEPUT se poate, dealtfel, 
înregistra in acest sens. Intr-un con
trol efectuat de către 226 de echipe 
ale oamenilor muncii anul trecut, in 
Capitală, au fost cuprinse toate cele 
aproape 500 de unități medico-sani- 
tare din oraș. In luna ianuarie a 
acestui an a venit rîndul unui număr 
de 11 centre „Radio-Progres". în 
luna februarie au fost controlate toa
te I.C.R.A.L.-urile de pe teritoriul 
municipiului, la acțiune luind parte, 
după o instruire specială. 41 de echi
pe care au cercetat activitatea tot 
atitor centre de întreținere și repa
rații, a 11 șantiere. 8 depozite de ma
teriale și au verificat la fața locului 
89 de lucrări executate la diferite 
imobile.

Ce evidențiază exemplele de mai 
sus ? In spiritul indicațiilor conduce
rii partidului și statului, al cerințelor 
de perfecționare a activității in acest 
domeniu, echipele de control al oa
menilor muncii își diversifică preocu
pările și abordează noi zone de inte
res public. Totodată, apare limpede 
că, sub egida consiliilor locale ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. controlul a căpătat un carac
ter mai sistematic și mai variat.. în 
sprijinul unei activități cu eficiență 
sporită vine, așa cum experiența o 
arată, și profilarea echipelor pe un 
anumit domeniu : comerț-cooperatie; 
I.C.R.A.L. și grupuri de șantiere 
prestări de servicii ; transport în co
mun ; sanitar-farmacii. Ce avantaje 
decurg de aici ? Se pot organiza echi
pe mai omogene, în care specialiștii 
sint mai bine folosiți ; pregătirea lor 
este mai temeinică și, in consecință, 
activitatea de control mai profundă, 
cu .urmări concrete în sensul elimi
nării neajunsurilor. Acțiunile temati
ce. de felul celor amintite, bizuin- 
du-se tocmai pe această profilare, 
urmăresc, în principal, evidențierea

unor aspecte cu caracter general, ast
fel incit și măsurile propuse să aibă 
o valabilitate mai mare, o rază de 
aplicabilitate mai largă.

Desigur, sub aspectul lărgirii și di
versificării activității de control al 
oamenilor muncii există incă mari 
posibilități. Abordind această temă 
într-o convorbire-cu tovarășul Aurel 
Călugăreanu, președintele comisiei 
de îndrumare și coordonare a contro
lului oamenilor muncii din cadrul 
consiliului F.D.U.S. al sectorului 6, 
acesta ne-a spus :

— Complexitatea problemelor ce se 
ridică in toate sectoarele ne impune 
să acționăm rapid și cu deplină răs
pundere, să investigăm si zone încă 
neabordate. Avem de recuperat in 
acest sens serioase rămîneri in urmă. 
Dacă judecăm obiectiv, comerțul a 
mai polarizat încă, și in anul trecut, 
78 la sută din preocupările contro
lului efectuat in sectorul nostru. 
Deși problemele aprovizionării, gos
podăririi unităților comerciale, atitu
dinii vinzătorilor suscită in cel mai 
înalt grad atenția populației — deci 
și a controlului — proporția aceasta 
nu poate fi apreciată ca judicioasă.

într-adevăr, analizînd lucrurile mai 
în amănunt, rezultă că unele sectoare 
nu au beneficiat suficient de ajutorul 
echipelor. Căminele de nefamiliști, 
internatele și cantinele școlare, casa 
de cultură a tineretului și cinemato
grafele, bazele sportive — unităti 
care intrau in atenția echipelor for
mate de U.T.C. — au fost în măsură 
mai mare ori mai mică neglijate. în 
sfera de preocupări a organizațiilor 
de femei din cartiere intrau cele 36 
de grădinițe din sector, două case de 
copii, un cămin de bătrîni, spitalul de 
copii Cotroceni. Acțiunile de control 
planificate la aceste unități, deși nu 
prea numeroase, nu au fost totuși re
alizate în întregime, astfel că în une
le locuri abia dacă s-a mers o dată 
într-un an ; de multe ori, controalele 
n-au avut nici eficiența așteptată. 
Alte sectoare de activitate, de pildă 
oficiile de pensii și asigurări sociale, 
oficiile de poștă și telefoane — supu
se și ele controlului oamenilor mun
cii — au scăpat cu desăvîrșire din 
raza de preocupări a echipelor.

COLABORATORI PREȚIOȘI : CE
TĂȚENII. „Consider totuși că in 
1980 am pășit .cu dreptul — a conti
nuat tovarășul Călugăreanu. Pe lin
gă fapțul că un număr de echipe din 
sector participă la controalele tema
tice efectuate simultan in intreaga 
Capitală, anul acesta ele au între
prins un număr important de acțiuni 
sugerate de cetățeni cu prilejui în- 
tilnirilor cu candidații de deputațî. 
în perioada alegerilor au fost efec

tuate, astfel,, controale la capete de 
linii I.T.B. și la depozite de combus
tibil, care au fost integrate „din 
mers" in programul de lucru al echi
pelor ca acțiuni impuse de viață, tn 
urma contactelor vii, directe cu cetă
țenii, controlul devine mai mobil, 
mai operativ, se afirmă tot mai mult 
ca o importantă pirghie de interven
ție activă. Iată de ce ne gindim ca in 
viitor să luăm alături de noi în echi
pe si cetățeni care cunosc bine, reali
tățile și ne pot fi de mare folos în 
însăși orientarea controalelor, diver
sificarea preocupărilor și aprofun
darea problemelor".

în noua organizare a controlului 
oamenilor muncii, sub egida Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
există condiții pentru o coordonare 
unitară a activității echipelor sindi
catelor, ale U.T.C.-ului și comisiilor 
de femei, pentru cuprinderea organi
zată, în controale sistematice, repeta
te periodic, cu o frecvență corespun
zătoare, a tuturor sectoarelor și uni
tăților. Studiindu-se eficiența pe 
acest tărim, trebuie să se facă efor
turi pentru ca nici un domeniu să nu 
rămînă in afara sferei de acțiune a 
controlului. Oamenii muncii, in cali
tatea lor de ștăpini ai avuției sociale, 
au dreptul și datoria de a verifica 
stările, de lucruri din sectoarele de 
cel mai larg interes.

SPRIJIN SUSȚINUT TUTUROR 
ECHIPELOR. „Care considerați a fi 
principalul ajutor acordat echipelor, 
tocmai pentru a Ie lărgi sfera de ac
țiune ?“. „Instruirea temeinică — este 
de părere tovarășa Matilda Voinea, 
președinta Consiliului sindicatelor

cole , din comuna MilcovuL lucrind 
la pregătirea terenului pentru po
rumb. Muncitori din fabrici : Mano- 
lache Mirodone lucrează la întreprin
derea de dispozitive, ștante. matrițe 
și scule așchietoare din Focșani și 
a fost detașat la S.M.A. Sihlea ; 
Nicolae Popa, de la Filatura de lină 
pieptănată Focșani — la S.M.A. Cim- 
pineanca. Marin Petrea si Ion Ser- 
ban, de la întreprinderea județeană 
de drumuri și poduri — la S.M.A. Su
raia. Vasile Berescu, de la U.J.C.C. — 
la S.M.A. Odobești...

Cind citiți aceste rinduri. tractoa
rele pe care muncitorii-mecanizatori 
au lucrat de la lăsarea serii pină in 
zori, la pregătirea terenului, au fost 
preluate din mers de mecanizatorii 
din S.M.A.-urî. Avind teren pregătit, 
ei au lucrat din plin la semănat.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii”

funcție de condițiile terenului șî de 
volumul de lucrări. Da. aici nimic nu 
este lăsat la voia intimplării. Titlul 
de fruntaș — pentru rezultatele din 
anul trecut cooperativei i s-a decer
nat înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" — se cucerește prin mun
că bine organizată, de calitate.

Și în alte unități — la Sebeș. Cun- 
ta. Jidvei. Telus — ritmul insămință- 
rilor se. situează deasupra mediei ju
dețului'. Din păcate, în unele coope
rative agricole nu toate semănătorii® 
sint folosite. La Drimbar. bunăoară, 
două semănători nu sint utilizate 
pentru că nu există mecanizatori. îm
preună cu ele. din același motiv, nu 
au intrat in brazdă in această pri
măvară un număr de 5 tractoare. în- 
tr.-o unitate vecină, la Ghirbom, alte 
două semănători stau in i'epaus. De 
ce ? Se așteaptă... vreme mai bună. 
Unele stagnări se datoresc defecțiuni
lor ce apar la tractoare. La Galda de 
Jos, toate cele 12' tractoare din sec
ția de mecanizare au fost concentra
te in flux la pregătirea terenului și 
semănat. După citeva ore de lucru, 
trei tractoare s-au defectat din cau
za blocării arborelui cotit. Dar pen
tru cele trei tractoare s-au primit 
certificate de reparații de calitatea I. 
Despre ce Calitate este vorba ? Se 
probează acum în practică.

Evident, asemenea defecțiuni dere
glează bunul mers al lucrărilor. Iată 
decese impune ca în această unita
te și în altele unde mai apar defec
țiuni similare să se asigure asisten
ta tehnică în cimp, intervenții opera
tive care să repare......reparațiile" d®
astă-iamă.

Chiar dacă în multe unităti din 
județul Alba semănatul porumbului 
se desfășoară în bune condiții, ast- 

. fel de neajunsuri nu pot fi trecute 
cu vederea și, de aceea, direcția agri
colă județeană și conducerile consi
liilor agroindustriale, trebuie să iă 
măsuri hotărite pentru ca toate se- 
nninătorile și tractoarele să fie folo
site la intreaga. capacitate, pentru ca 
săptămina viitoare semănatul acestei 
culturi să se încheie pe toate supra
fețele.

Ștefan Dl NI CA 
corespondentul „Scînteii

Aritmetica mărunțișului

din sectorul 6. Se impune ca toți 
membrii echipelor să cunoască bine 
atit atribuțiile ce le revin și modul 
cum trebuie să și Ie exercite, cît și 
domeniul pe care-1 controlează. Nu
mai astfel controlul va fi temeinic, 
observațiile și propunerile judicioase, 
numai astfel echipele vor avea cura
jul să-și extindă sfera de acțiune, 
așa cum se cere".

Măsura luată de comisia pentru în
drumarea și coordonarea controlului 
oamenilor muncii din cadrul con
siliului F.D.U.S. al sectorului, de a 
se intîlni în prima zi de luni din fie
care lună cu responsabilii din organi
zațiile de sindicat, U.T.C. și de femei 
care răspund de activitatea echipelor 
de control, spre a discuta despre fie
care acțiune întreprinsă, despre do
meniile abordate si principalele pro
bleme sesizate, pe această bază con- 
turindu-se un șir de sarcini și res" 
ponsabilități precise, este menită toc
mai — așa cum ne-au asigurat toți 
cei cu care am discutat — să evite 
repetarea neajunsurilor din anii tre- 
cuți, In plus, sînt prevăzute, trimes
trial, schimburi de experiență intre 
echipe și consfătuiri de lucru între 
echipe și conducerile unităților con
trolate, iar consiliul F.D.U.S. și-a 
propus pentru viitorul apropiat o 
nouă analiză a activității în acest do
meniu. Sint planuri și prevederi 
care, urmărite cu perseverență, pot 
asigura exercitarea controlului oame
nilor muncii in toate sectoarele acti
vității publice și obținerea rezultate
lor scontate.

Maria BABOIAN

JUDEȚUL ILFOV :

Modernizări în rețeaua
Pentru mai buna aprovizionare șl 

servire a populației din mediul ru
ral, cooperația de consum din ju
dețul Ilfov acordă o deosebită a- 
tenție dezvoltării, diversificării și 
modernizării rețelei sale comercia
le și de prestări servicii. Astfel, 
anul trecut au fost modernizate 83 
de unităti printr-o mai bună folo
sire a spatiilor de vinzare. introdu
cerea formelor avansate de comerț 
și dotarea cu utilaje moderne. Ca 
urmare, la unitățile respective, vo
lumul de desfacere a crescut cu 
10—15 la sută. Printre acestea se 
numără: magazinele de textile și 
metalo-chimice din Malu Spart

cooperației de consum
(cooperativa Bolintin Vale), maga
zinele alimentare din Brezoaiele, 
Chitila, Florești-Stoenești, Otopeni 
Ji altele. Printre cele mai mari și 
moderne unităti aparținînd coope
rației de consum ilfovene se numă
ră „Supercoop" Măgurele, care cu
prinde : un mare magazin univer
sal, librărie, restaurant, bodegă, 
cofetărie, legume-fructe, pîine etc. 
La Brănești, Bolintin Vale, Buftea 
funcționează, de asemenea, o dez
voltată rețea comercială și de pres
tări servicii dimensionată in raport 
cu cerințele populației.

In fotografie : complexul comer
cial de la Măgurele.

Căruia dintre noi 
nu i s-a întimplat să 
meargă dimineața la 
centrul de lapte din 
cartier, iar vinzătoarea 
să hu-i spună: „Da- 
ți-rni mărunt, că n-am 
să vă' dau rest!" Si. de 
multe ori, din grabă 
sau efectiv din lipsă de 
mărunțiș, am renun
țat, socotind că pentru 
5 ^ sau 10 bani n-are 
rost să mai insistăm.

— Lasă dom’le, nu 
sărăcești de la 10 bani 
— te mai dojenește «i 
cite un cumpărător 
aflăt la coadă, in urma 
ta. Nu vezi că omu’ 
n-are mărunt?

V-ați gindit însă cam 
cit se adună din nevi
novatele mărunțișuri

de 5—10 bani la vinza- 
rea zilnică a mii de 
litri de lapte? Iar a- 
ceastă aritmetică se 
multiplică in flecare 
săptămină, in flecare 
lună. întrebare valabi
lă și pentru casiera de 
la autoservire sau ca
sierul din Gara de 
Nord, care n-are să-ți 
dea rest 3 lei. iar tu 
n-ai timp s-alergi 
după mărunțiș, că 
scapi trenul; pentru 
vinzătoarea de la ma
gazinul de mobilă, 
care iți arată sertarul 
gol de la tejghea, lă- 
sindu-te să înțelegi: 
„Dai dumneata, stima
te client, atitea mii de 
lei pe mobilă și te uiți 
la un rest de 10 lei?“;

pentru vinzătoarea de 
la raionul de încălță
minte, de la electrice, 
pentru...

Si cind te gîndești 
că legea prevede clar: 
„Casierii, precum și 
toți, cei împuterniciți 
să inceseze bani de la 
cumpărători sau consu
matori sint obligați să 
aibă suficientă monedă 
divizionară pentru a 
da restul cuvenit" 
(punctul 5, lit. A, ca
pitolul V din Regulile 
de comerț).

Este o obligație le
gală — și o chestiune 
de etică și corectitu
dine. S-ar putea spune 
că... obrazul subțire, 
cu restul corect se ține. 
(Mihai Ionescu).

Fondante fără praștie
Produsele de cofetă

rie, dulciurile fabri
cate de industria ali
mentară și de unele 
laboratoare și-au ciș
tigat pe merit renu- 
mele, întemeiat, fără 
îndoială, pe respectul 
față de „marca fabri
cii" și de consumator. 
De aceea, apar cu atit 
mai stridente situați
ile in care unii pro
ducători, abdicînd in 
mod regretabil de la 
exigențele firești și de 
la rigorile calității, 
știrbesc acest renume. 
Este cazul laboratoru
lui bucureștean „Pro
gresul", aparținînd în
treprinderii de cofetă-
............—----- ----

rie și răcoritoare nr. 1, 
care a trimis de cu- 
rind magazinelor un 
surogat de specialități 
de bomboane. In cu
tiile binecunoscute, 
purtind data fabrica
ției 31 martie 1980, se 
vind astfel — la ace
lași preț de 37,65 lei — 
600 grame de... pietri
cele albicioase. învelite 
sau nu in staniol. De
sigur că aceste' pietri
cele, care au comun 
cw . fondantele doar 
forma, ar putea sparge 
nu numai dințișori de 
lapțe, ci și danturi me
talice. E drept, o ase
menea cutie ar putea 
totuși bucura un copil:

neputind c o n s u m a 
bomboanele, le-ar fo
losi pină la urmă la... 
jocul cu praștia. Nu H 
se pare însă producă
torilor că un asemenea 
joc este cam scump ?. 
Sau, dacă le pun în 
vinzare. atunci de ce 
nu introduc în cutii Și 
o gumă pentru con
fecționat praștiile res
pective ?

Pentru edificare, ți
nem la dispoziția ce
lor interesați o cutie 
cu „surprize", cumpă
rată cu citeva zile in 
urmă de la cofetăria 
din Piața Dorobanți 
— București. (Maria 
Baboian).
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a avut ieri un amplu dialog de lucru
la Complexul expozitional din Piața Scinteii

(Urmare din pag. I)
în dialogul cu cadrele de condu

cere din Ministerul Industriei Meta
lurgice au fost analizate rezultatele 
obținute în tipizarea proiectelor pen
tru viitoarele obiective. Retinînd 
preocupările specialiștilor din această 
ramură industrială în vederea crește
rii eficientei investițiilor, exemplifi
cate în expoziție prin soluții practice 
conturate in diferite sectoare — 
furnale, laminoare, aglomerare — 
secretarul general al partidului a re
comandat să se insiste in continuare 
pentru a se asigura prin noile proiec
te reducerea mai substanțială a con
sumurilor de metal, ciment si ener
gie înglobată, valorificarea gazului 
de furnal, mai buna dimensionare a 
construcțiilor, tinînd cont, totodată, 
de imperativul reducerii accentuate 
a importurilor de echipamente si 
materiale.

Preocupări similare au fost eviden
țiate și în sectorul industriei con
strucțiilor de mașini. în legătură cu 
noile obiective aflate în construcție, 
tovarășul .Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția asupra necesității dimensio
nării corespunzătoare a acestora, fo
losirii cu maximum de avantaje a 
suprafețelor construite prin amplasa
rea corespunzătoare a utilajelor, rea
lizării unor hale industriale mai 
simple și mai ușoare, cu luminatoare 
mari care vor avea ca efect micșo
rarea consumurilor de ciment, me
tal și energie^ concomitent cu îmbu
nătățirea condițiilor de lucru, pre
cizând că noile soluții trebuie să-și 
găsească aplicabilitate imediată.

în sectorul industriei chimice, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate modalitățile prin care 
se va acționa pentru creșterea conti
nuă a eficienței economice în această 
ramură — modernizarea unor agre
gate, redimensionarea anumitor in
stalații, folosirea mai bună a terenu
lui in incinta combinatelor chimice 
prin amplasarea, după o concepție 
nouă, a traseelor de conducte. Secre
tarul general al partidului a apre
ciat orientarea către mijloace mo
derne de control și urmărire a proce
selor tehnologice, indicind ca folosi
rea microprocesoarelor să fie ex
tinsă și în alte domenii de activitate.

Discuția a continuat în domeniul 
energiei electrice. Din cele relatate, 
au ieșit în evidentă preocupările 
existente pentru valorificarea re
surselor energetice naturale. în 
acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se persevereze 
în direcția folosirii în mai mare mă
sură a energiei solare, cu aplicabi
litate și în termoficare, in industria 
materialelor de construcții, pe viitoț 
fiecare centrală nouă urmînd să fie 
prevăzută și cu instalații speciale 
pentru captarea energiei solare.

în sectorul minelor, petrolului si 
geologiei au fost prezentate tehnolo
gii moderne, menite să asigure spo
rirea continuă a producției, concomi
tent cu diminuarea consumurilor de 
materii prime, materiale și energie. 
Secretarul general al partidului a in
dicat să se acționeze pentru extin
derea folosirii prefabricatelor din 
beton în armarea galeriilor subterane 
la exploatările miniere, aplicarea unor 
sisteme de transport mai convena
bile. cum ar fi transportul hidrogra- 
vitațional. studiindu-se în același 
timp posibilitatea înlocuirii benzilor 
de cauciuc folosite la transportul 
cărbunelui în cariere cu mijloace cu 
randament sporit.

Dialogul cu specialiștii din econo
mia forestieră și materialelor de con
strucții s-a axat, de asemenea, pe 
probleme majore ale creșterii efi
cientei economice, prin folosirea 
unor noi procedee și tehnologii. Se
cretarul general al partidului a ce
rut ca în industria de prefabricate 
și de alte materiale de construcții să 
se utilizeze pe scară mai largă, pen
tru uscarea produselor, energia so
lară, să se organizeze astfel activi
tatea, în diferite anotimpuri, încît 
consumul de energie să se reducă 
aimtitor. în ceea ce privește sectorul 
de mobilă. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca in viitor să nu 
se mai construiască fabrici mari, ci 
unități mici, eventual mai multe in 
același județ, amplasate îndeosebi în 
apropierea surselor de materie pri
mă, pe lingă, fabricile de cherestea.

în transporturi și telecomuni
cații. secretarul general al parti

dului, referindu-se la investițiile 
în acest domeniu și îndeosebi la 
modernizarea drumurilor, a cerut spe
cialiștilor să găsească soluții pentru 
îmbunătățirea substanțială a calității 
lucrărilor. S-a cerut specialiștilor să 
experimenteze cit mai grabnic po
sibil noi soluții și materiale indige
ne, Îndeosebi locale, care să confere 
părții carosabile a drumurilor și șo
selelor țării rezistentă J sporită, să 
facă față traficului rutier în continuă 
creștere.

în sectorul agriculturii și industriei 
alimentare au fost înfățișate reali
zări și preocupări pe linia asigurării 
unor investiții cu costuri cit mai re
duse, a utilizării resurselor iosale, -r 
valorificării depline a subproduselor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescli a .cSMc; . 
ministerului de'resort să amenajeze 
o suprafață experimentală pentru de
secarea terenurilor băltite, urmînd 
ca. pe baza rezultatelor obținute, a- 
ceastă experiență să fie generaliza
tă. Totodată, s-a indicat să se acor
de cea mai mare atenție ’ asigurării 
bunei funcționări a tuturor sisteme
lor de irigații existente in agricul
tura noastră.

S-ău analizat în continuare acțiu
nile întreprinse de consiliile populare 
pe linia realizării unor construcții de 
locuințe in localitățile urbane si ru
rale ale tării, prin care se urmăresc 
îndeosebi creșterea gradului de in
dustrializare a lucrărilor, extinderea 
folosirii atît a prefabricatelor, cit si a 
materialelor traditionale locale, redu
cerea cheltuielilor de construcții. în 
acest cadru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut factorilor de răs- 
pțmdere să reducă ponderea clădirilor 
înalte, construindu-se cu. precădere 
blocuri cu 4—5 etaje.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezentate noile 
tehnologii privind construcția hale
lor industriale, a locuințelor, o gamă 
largă de materiale de construcție 
menite să asigure diminuarea consu
murilor. reducerea cheltuielilor de 
investiții, sporirea eficientei econo
mice, îmbunătățirea confortului a- 
partamentelor, folosirea mai restrîn- 
să a materialelor care se fabrică cu 
mari consumuri de energie, a con
strucțiilor metalice.

Examinind cu atentie soluțiile pro
puse pentru construcțiile industriale 
și locuințe, noile materiale, secre
tarul general al partidului ă cerut 
specialiștilor să adopte. în fiecare 
caz în parte, variantele optime, care 
apoi să fie generalizate. Luind cu
noștință de metoda propusă ca in 
apartamente să fie cuplate băile si 
bucătăriile pentru a se folosi o co
loană de instalație sanitară comună, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat această soluție constructivă^ și a 
cerut ca în viitor să fie extinsă. în 
același timp, a atras atentia con
structorilor să fie respectate cu rigu
rozitate normativele stabilite privind 
suprafața apartamentelor.

în dialogul cu specialiștii referitor 
la procedeele și metodele de izolare 
termică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se studieze posibilitatea 
utilizării zgurii și cenușii, ca material 
izolant, urmînd ca vata minerală si 
polistirenul să fie folosite numai aco
lo unde procesele tehnologice obligă 
la acest lucru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat din nou ca la 
construcția acoperișurilor halelor in
dustriale să se aibă în vedere folosi
rea unor soluții si materiale ușoare, 
ieftine, care să permită reducerea 
consumului de metal și a altor ele
mente de construcție, precum și o 
bună iluminare naturală. Referin
du-se în ansamblu la materialele de 
construcție, secretarul general al 
partidului a cerut să se elimine din 
fabricație produsele care sint mari 
consumatoare de energie, costisitoa
re și să se folosească sortimente și 
soluții constructive mai economi
coase.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut factorilor de răs
pundere din economie ca, în spiritul 
celor discutate, să fie revăzute toate 
proiectele, urmînd ca în viitor să nu 
înceapă nici o lucrare de investiții 
inainte de a fi asigurată încadrarea 
în normele de consum reduse, con
form criteriilor stabilite.

Cadrele de conducere, specialiștii 
prezenti l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că oamenii mun
cii din economie, ca și cei din cerce
tare, vor acționa cu perseverență, cu 
Înaltă răspundere, pentru înfăptui

rea orientărilor și indicațiilor date, 
pentru reducerea consumurilor de 
materiale și energetice, pentru creș
terea eficientei întregii activități, 
aducîndu-și astfel contribuția la rea-

Importante orientări 
progresului tehnic

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova- 
.răși^djp conducere^ parțiciului și sta
tului au vizitat, irj, contjouare,- expo
ziția de utilaje '-’pentru - industria 
iișcfetfă',' unde au ''analizat ' programul 
de asimilare a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor tehnologice pentru 
industria ușoară pe perioada 1981— 
1985. Programul a fost elaborat in 
concordanță cu hotărîrile Congresului 
al XII-lea, pe baza indicațiilor secre
tarului general al partidului în ve
derea creșterii gradului de valorifi
care a materiilor prime, materialelor 
și a produselor la export, . reducerii 
importurilor de utilaje și mașini spe
cifice și realizării în țară a instala
țiilor agregat necesare industriei 
ușoare, caracterizate prin producti
vitate ridicată și consumuri energe
tice reduse, în scopul sporirii efi
cienței întregii activități din acest 

‘important sector al economiei națio
nale. Orientat cu precădere spre 
conceperea și executarea în țara 
noastră a unor utilaje la nivelul teh
nicii mondiale, precum și spre mo
dernizarea continuă a instalațiilor și 
mașinilor aflate in dotarea unităților 
industriei ușoare, programul își de
monstrează valabilitatea și caracterul 
actual cu atît mai mult cu cit penu
ria de materii prime și energie 
manifestată pe plan mondial impune 
ca o necesitate de prim ordin preo
cuparea permanentă pentru folosirea 
la un nivel de eficiență superior a 
resurselor materiale.

Secretarului general al partidului 
l-au fost înfățișate cele mai impor
tante sisteme de mașini ce vor ti 
asimilate și modernizate în cincinalul 
viitor în domeniile filaturilor, țesă- 
toriilor, tricotajelor, confecțiilor. în
călțămintei și articolelor de pielărie, 
a altor bunuri de larg consum.

A fost relevat faptul că în sectorul 
filaturilor de lină și bumbac se pre
vede asimilarea tuturor tipurilor de 
mașini și utilaje necesare dotării 
noilor capacități de producție și a 
celor aflate în funcțiune. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că se 
impune să se treacă, încă din acest 
an, la fabricarea in țară a uti
lajelor necesare și la moderniza
rea mai rapidă a celor existente 
pentru a se asigura creșterea nivelu
lui tehnic al producției, concomitent 
cu diminuarea mai accentuată a 
efortului valutar. în această direcție 
au fost înfățișate numeroase tipuri 
de mașini realizate în premieră în 
întreprinderile de profil din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Tirgu Mureș, cum 
ar fi carde și laminoare cu autore
glare pentru bumbac, mașini de bo
binat cu curătitor electronic și lega
rea automată a firelor, instalații pen
tru tratamente de finisare, linii de 
finisat tricoturi, mașini neconventio- 
nale de tesut. caracterizate prin pro
ductivitate superioară și indici teh- 
nico-funcționali inalti. Un exemplu 
concludent al performantelor atinse 
in acest domeniu îl oferă mașina de 
filat fără fuse la care un muncitor 
produce 60 kg fire pe oră, față de 
numai 21 kg fire pe oră cit se reali
zează la mașinile clasice. La o serie 
de alte utilaje, productivitatea mun
cii înregistrează creșteri mai specta
culoase. ajungind să fie de la 5 la 
20 de ori mai mare decîit a celor ce 
folosesc principii de funcționare tra
diționale. Apreciind soluțiile tehno
logice folosite și parametrii tehnici 
ai utilajelor prezentate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca soluții
le constructive ale mașinilor să ur
mărească în principal automatizarea 
și electronizarea proceselor de pro
ducție.

Examinindu-se sistema de mașini 
existentă și cea prevăzută a se asi
mila în sectorul tricotajelor, au reți
nut atentia mașinile românești de 
tricotat realizate la parametrii com
parabili cu cei atinși pe plan mon
dial, care asigură o productivitate 
înaltă, creșterea fineții tricoturilor,

lizarea cu maximum de economicita
te a programului de investiții, la spo
rirea avuției societății, la progresul 
economico-social mai accelerat al 
țării.

privind introducerea 
în industria ușoară 

valorificarea mai bună a materiilor 
prime, programele prevăzind o creș
tere și mai însemnată a randamente
lor. prin introducerea in fabricație a. 
noi tipuri de mașini peiTecțidnate.' 

îp cursul dialogului secretarului 
general al partidului cu specialiștii 
din ramura confecțiilor s-au evi
dențiat preocupările in direcția auto
matizării unor procese de producție, 
in scopul sporirii productivității mun
cii și reducerii consumurilor de ma
teriale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca și in acest sector să spo
rească gradul de automatizare a 
unor operații, cum sint încadrarea, 
croirea și tăierea materialelor, lu
crări unde există încă posibilități în
semnate de folosire mai judicioasă a 
materiei prime. Secretarul general 
al partidului a arătat că in ceea ce 
privește croitul se poate trece la con
struirea mașinilor din generația a 
doua, dotate cu echipamente electro
nice, capabile să asigure o mai mare 
precizie și o utilizare cvasitotală a 
materialelor.

Ultima parte a expoziției a cu
prins unele realizări și direcții de 
acțiune in industria pielăriei și în
călțămintei. S)a arătat că preocuparea 
principală vizează ca. prin asimila
rea unor noi mașini automate, să se 
reducă de trei ori numărul tipurilor 
folosite in prezent in acest sector, 
ceea ce are ca efect simplificarea 
sistemei de mașini, reducerea nu
mărului de operații și a diversității 
pieselor de schimb.

Au reținut atentia în mod deose
bit mașinile cuprinse in programul 
de asimilare, cum sint mașina de 
șpăltuit cu acționare hidraulică și 
electronică avind o precizie și o pro
ductivitate ridicate, ceea ce asigură 
valorificarea superioară, a materiei 
prime. S-a arătat că in ceea ce pri
vește mașinile de cusut, tipurile pro
puse pentru asimilare acoperă 75 Ia 
sută din totalul operațiilor ce se 
execută în procesele de producție.

In finalul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că varietatea 
mare a mașinilor cuprinse in pro
gramul analizat implică un efort 
supradimensionat atit in ceea ce pri
vește proiectarea, cit și execuția 
acestora. Ca urmare, secretarul ge
neral al partidului a recomandat con
ducerilor Ministerului Industriei 
Ușoare și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să reanali- 
zeze unele prevederi ale programului, 
pe care să-l îmbunătățească, adap- 
tindu-1 la necesitățile reale ale aces
tei ramuri. In aoest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că se im
pune. în primul rind. asigurarea uti
lajelor de bază din cadrul liniilor 
tehnologice, pentru care să se reali
zeze sisteme de prelucrare specifice 
diverselor operații. Secretarul gene
ral al partidului a subliniat necesita
tea tipizării mașinilor, ansamblelor 
și subansamblelor. care să asigure 
acoperirea unei game largi de ope
rații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că se impune ca tipizarea 
să pornească de la mașinile de bază, 
această'acțiune trebuind să fie com
pletată. în scopul ridicării parametri
lor calitativi de producție, reducerii 
consumurilor de materii prime si 
energie, prin modernizarea perma
nentă a utilajelor existente, automa
tizarea lor. eliminindu-se astfel im
porturile. Totodată, secretarul gene
ral al partidului a trasat celor două 
ministere sarcina de a se realiza în 
întregime necesarul de piese de 
schimb.

Cei prezenti au mulțumit cu deo
sebită căldură tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru indicațiile date în cursul aces
tei vizite, asigurîndu-i că vor acționa 
fără intirziere pentru a da viată sar
cinilor stabilite, creind astfel premi
sele unei activități spornice, cu înaltă 
eficientă economică în această ra
mură. strîns si direct legată de creș
terea bunăstării populației. Aspecte din timpul dialogului de lucru
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Ce loc ocupă problemele 
social-filozofice 

în publicațiile culturale ?

------ — REÎNTOARCEREA la text --------  
sau PRIMATUL JUDECĂȚII DE VALOARE)

REVISTA REVISTELOR

Care sînt aparițiile editoriale mai 
deosebite din cursul ultimului an ? 
S-au impus atenției teme de mai 
amplă rezonantă, de actualitate, prin 
intermediul unor dezbateri publicis
tice? Dacă ar fi să formulăm un 
răspuns la aceste întrebări judecind 
numai după ceea ce apare in unele 
reviste de eultură — ar fi greu sau 
chiar imposibil să o facem.

Desigur, nu se poate spune că aces
te reviste, multe intitulate social- 
culturale, nu ar aborda probleme 
teoretice — din domeniile eticii, so
ciologiei, filozofiei, chiar al econo
miei politice. în ultimul timp, mate
rialele cu un asemenea profil au 
căpătat chiar o frecventă ceva mai 
ridicată. Este de reținut, de pildă, că 
..Transilvania" inserează asemenea, 
materiale la rubricile ..Cronica idei
lor", „Cronica economică". „Historia 
militans". O mențiune aparte se cu
vine făcută și in legătură cu revista 
„Tomis". care publică periodic arti
cole axate pe diferite probleme so- 
cial-culturale, științifice, găzduiește o 
interesantă rubrică de filozofie: in 
fine, am releva cele citeva materiale 
consistente din „Familia", axate pe 
unele aspecte și implicații ale revo
luției tehnico-științifice contem
porane.

Raportate însă la cerințele ce se 
pun revistelor de cultură județene în 
Îndrumarea creației social-culturale. 
in promovarea concepției științifice 
despre lume , și societate în cadrul 
dialogului con
temporan de idei, 
in modelarea con
științei si convin
gerilor cititorilor, 
apar evidente o 
serie de deficiențe. Din materialele 
cu profil social-teoretic lipsește mai 
ales perspectiva valorică, dezbaterea 
de idei — aspecte intrinseci actului 
critic.

Acest aspect este caracteristic, în 
primul rînd, recenziei de carte filo
zofică, care imbracă forma unor 
simple note informative, prezentind 
principalele capitole și citeva consi
derații complezente despre cartea 
respectivă — inserate și acestea ex
trem de rar (este concludent, de pil
dă, că revistele „Tomis", „Familia", 
Transilvania", „Amfiteatru" au publi
cat in perioada ultimului an circa 
3—5 asemenea recenzioare fiecare). 
Lipsite de aprecieri valorice, care să 
se întemeieze pe analiza conținutu
lui lucrării, de preocuparea de a de-' 
tașa o implicație, de a dezvolta șaua 
dialoga cu - o idee, asemenea recen
zii nu servesc practic nimănui, nici 
autorului lucrării, nici editurii, nici 
cititorului (abstracție făcind doar 
simpla semnalare a volumului).

Pentru a exercita o înrîurire for
mativă asupra creației filozofice, ca 
și a conștiihței oamenilor în general, 
este necesar, in primul rind. ca revis
tele de cultură să se. aplece sistema
tic asupra problemelor actuale, ine
dite sub aspect șliintillc, incercind 
clarificarea lor, * *xplit ’ăreă diferitelor 
tendințe, fenomene. procese in le
gătură cu care cititorul își pune în
trebări, vrea să afle puncte de ve
dere și opinii avizate. Parcurgind 
„Cronica ideilor" din revista „Tran
silvania", ai nu o dată impresia că 
inserarea unei teme sau alteia este 
uneori intimplătoare. că materialele 
respective au fost publicate nu pen
tru că răspund unor cerințe spiri
tuale. de actualitate, ci pur si simplu 
pentru că au existat in redacție. 
Teme precum „Probleme ale' națiu
nii în spiritualitatea românească din 
perioada interbelică", „Absolutul ca 
identitate logică și neîmplinirile dia
lectice din filozofia lui Hegel", 
„Existențialismul, natura și semnifi
cația lui actuală", „înțelegerea mar
xistă a culturii" nu sint. desigur, lip
site de interes: fiecare ar putea for
ma subiectul unei dezbateri de sine 
stătătoare. Dar este de constatat, în 
același timp, pregnanța. evidența 
unei tente istoriste — in timp ce su
biecte actuale, de cel mai larg inte
res, cum sint implicațiile politice, so
ciale și umane ale revoluției tehni- 
co-științifice, confruntările dintre 
gindirea marxistă și cea nemarxistă 
și mai ales antimarxistă. in general 
temele viu disputate ale dialogului 
contemporan de idei nu-și află spa
țiul corespunzător în multe din pu
blicațiile de cultură.

• Proba de microfon : SCALA — 
9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT — 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20.15.
• Aventură in Arabia : SALA 
PALATULUI — 17.15: 20. LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18;

Desigur, abordarea unei teme ac
tuale nu asigură prin sine insăși 
ecoul, forța de penetrație a articole
lor respective. Esențiale sint in a- 
ceastă direcție calitatea analizei, 
profunzimea concluziilor detașate, 
justețea aprecierilor valorice.

A considera problema tineretului

Vacanță plăcută la Izvoru Mureșului

Agenția de turism din holul casei 
de bilete a Sălii Palatului Republi
cii Socialiste România (București, 
strada 13 Decembrie nr. 26. telefon 
14 52 09), oferă celor interesați po
sibilitatea de a retine locuri la 
unitățile turistice ale cooperației de 

contemporan drept unul din cele 
mai interesante subiecte de studiu, 
cu semnificații atit teoretice, cit și 
practice, este in afară de orice indo- 
ială. Se pare că revista „Familia" a 
detectat interesul acut, al acestei 
teme, dedieîndu-i în perioada la care 
ne referim două articole: „Problema 
tineretului și eficiența sa practică" 
(titlu greu de descifrat !) și „Locul 
și rolul tineretului în structura for
ței de muncă a județului". Primul 
articol, care se vrea o demonstrație 
a utilității și eficienței cercetărilor 
sociologice in rîndul tineretului, se 
rezumă însă la semnalarea unor ce
rințe metodologice ce trebuie să 
călăuzească investigațiile de profil 
(aspecte ce ar putea interesa o revis
tă de strictă specialitate); celălalt — la 
o descriere ternă, strict informativă, 
a unor aspecte statistice — ponderea 
tineretului in structura totală a popu
lației, numărul celor care fac nave
ta etc. Sint ocolite aspectele majore 
implicate de această temă, cum ar fi 
integrarea socială a tineretului, mo
dalitățile de preluare și asimilare de 
către acesta a zestrei de valori trans
mise de generațiile anterioare, pre
ocuparea permanentă a tineretului de 
inovare etc. Iată cum ecoul unei 
teme de mai mare interes poate fi 
practic diminuat prin modul neco
respunzător de tratare..

Transpare limpede din lectura 
unora din revistele de cultură o 
anumită reținere față de dezbatere, 

ca modalitate pu
blicistică, prin care 
să se asigure un 
schimb real și e- 
fectiv de idei po
litice, filozofice, 

sociologice etc. Drept justificare 
se aduce argumentul că nu intotdeau- 
na se găsesc specialiști pentru ase
menea dezbateri. Or. dacă ar fi să re
venim numai la tema amintită ante
rior. există după cunoștința noastră 
un institut de cercetare specializat pe 
problemele tineretului, centre de cer
cetare socială în multe județe care au 
efectuat investigații in acest dome
niu, unele de mare amploare, cadre 
de înaltă' competență in institutele 
de invățămînt superior, activiști pe 
tărîm obștesc cu o bună pregătire 
teoretică și o bogată experiență prac
tică. Realitatea este —aceasta fiind o 
cauză principală a monotoniei și for
malismului sub semnul cărora are 
loc tratarea problemelor teoretice — 
că unele reviste dg cultură manifes
tă o inerție greu de explicat in di
recția diversificării cercului dc co
laboratori, care rămine extrem de 
îngust, mereu același.

Dezbaterile lipsesc chiar în cazul 
unor probleme de interes specific 
cultural, al unor teme care privesc 
fenomenul artistic ca atare (probleme 
ce revin deci prioritar acestor, re
viste) și la ‘ care ar putea participa 
cercetători din diferite discipline so
ciale,- oameni de cultură etc. A- 
par evidente, parcurgind revistele 
de cultură amintite — și nu numai 
pe acestea — separarea rigidă intre 
problemele de artă și cele filozofice 
și ideologice, segmentarea tematică și 
fărimițarea excesivă in recenzii, nu 
o dată convenționale, abordarea mult 
prea fragmentară a fenomenului 
cultural, absența unei viziuni cuprin
zătoare în care perspectiva filozofică 
să fie mai mult implicată.

Am parcurs cu real interes dez
baterea organizată de revista „Amfi
teatru" anul trecut privind modul 
cum este tratată problematica social- 
politică și filozofică în publicistica 
românească, luind act de propunerile, 
ideile și concluziile formulate de 
participanți. multe dintre ele judici
oase. Numai că parcurgerea numere
lor următoare nu lasă să se întreva
dă că redacția și-a propus să incor
poreze vreo idee din cele numeroase 
afirmate de .participanți, că dezbate
rea amintită s-ar fi dorit să fie — 
cum era firesc — in primul rînd o 
„prdfață" pentru activitățile publi
cistice ale respectivei reviste în acest 
domeniu.

Cum este și firesc, un salt calita
tiv in această direcție presupune un 
efort concertat din partea autorilor, 
institutelor de cercetări, dar in 
primul rînd ăl colectivelor redacțio
nale ale revistelor respective, che
mate să manifeste mai multă hotărî- 
re și inițiativă in înlăturarea trată
rii formale a problematicii teoretico- 
filozofice. în diversificarea și îmbogă
țirea modalităților de abordare a a- 
cestei problematici de mare impor
tantă, cu certe virtuți formativ-edu- 
cative.

Paul DOBRESCU

consum. în orice anotimp, hanurile, 
hotelurile și cabanele cooperației 
de consum asigură condiții bune de 
cazare.

în fotografie: hanul Izvoru Mu
reșului. din județul Harghita.

Istoric literar care a dat studii 
de referință despre Slavici, Agirbi- 
ceanu. Junimea, Sadoveanu — 
„Lumea operei lui Mihail Sado
veanu", „Umanitatea sadoveniană 
de la A la Z“, dicționar de perso
naje unic. în literatura noastră, 
cum ar trebui să avem pentru toți 
marii romancieri și nuveliști ro
mâni — Pompiliu Mareea s-a „În
scris la cuvint" în mai toate dezba
terile literare din ultimii ani in
tr-o manieră ades polemică, întot
deauna urbană, păstrindu-și o anu
mită seninătate și chiar umorul ca 
expresie a detașării necesare in 
toiul unor inflăcărate dispute. 
Vocația sintezei, dorința de a epui
za pe cit e posibil subiectul, stilul 
limpede, încrederea in marile mo
dele, spiritul de reconciliere a va
lorilor, văzute mai ales in laturile 
unitare și mai puțin in cele diver
gente, așadar, năzuința spre un 
„echilibru între antiteze" sint note 
dominante în studiile sale care se 
revendică, astfel, din fondul de 
clasicitate al literaturii române. 
Modelul criticului pare a fi Tudor 
Vianu, căruia îi și consacră un 
studiu monografic, indicind princi
palele direcții și note ale spiritu
lui, dominante fiind temperanța și 
înțelepciunea, intelectualismul ra
finat. vocația sistemului, factor de 
stabilitate, echilibru și armonie : 
„un aristocrat, un Nestor al cul
turii", coexistind ferfeit cu cealaltă 
eminentă personalitate a esteticii 
și criticii literare a ultimei jumă
tăți de veac, G. Călinescu. „tem
perament romantic", „vizionar cu 
intuiții străfulgerătoare", cu suges
tii de mare fertilitate, care au des
chis cîmpul cercetării : „un Achile 
al artelor". între acești doi poli 
arcul posibilităților este foarte în
tins, Pompiliu Mareea însuși situ- 
indu-se undeva mai aproape de 
polul „apolinic" al exegezei și cri
ticii literare. De aceea, titlul ca și 
Argumentul noului său volum, 
„Lecturi fidele", polemice, par in 
ușoară contradicție cu seninătatea 
și spiritul de echilibru de prove
niență clasicistă. Numai aparent; 
însă, căci polemica lui Pompiliu 
Mareea — cu excepțiile de rigoare, 
inevitabile ! — este o confruntare 
de idei polemică în punctul inițial 
dar care, pe parcurs, ‘își „uită" 
elanul luind forma studiului calm,

*) Pompiliu Mareea : Lecturi 
fidele. Editura „Cațtea Româneas
că"

ZILELE CULTURII

O IN R. F. G ER M A N I A

Trei reprezentanți 
de seamă ai plasticii

Impresionismul german 
este prezentat publicului 
românesc in cadrul „Zile
lor culturii Republicii Fe
derale Germania", la Mu
zeul colecțiilor de artă, 
printr-o selecție din gra
vurile celor trei exponenți 
de seamă ai săi : Max 
Liebermann (1847—1935), 
Max Slevogt (1868—1932) 
și Lovis Corinth (1858— 
1925).

Trăsăturile cele mai ca
racteristice mișcării im
presioniste. saltul spec
taculos pe care ,1-a reali
zat de la o artă a repre
zentării la una a sugestiei 
pot fi desigur regăsite 
mai ales în picturile ce
lor trei artiști. Cu ajuto
rul desenului sau acului 
de gravat.' ei au exprimat. 
In consens cu tendințe 
afirmate deja în arta 
unor contemporani ca 
Wilhelm Leibl si Max 
Klinger, rpfuzul fată de 
tot ceea ce înseamnă ten
dință academică, dorința 
de a nu „evoca" stricto 
sensu, ci de a converti 
observația directă a na
turii în limbaj. Nu poate 
fi desigur neglijată aici 
influenta impresionismu
lui francez, pe care cei 
trei artiști l-au cunoscut 
mai tirziu decit momen
tul afirmării sale plena
re (expoziția din 1874 de 
la Nadar) și pentru care 
au nutrit o mare admira
ție, evoluind totuși, fie
care in parte, conform 
propriei personalități, ar
tistice.

„Interiorul cu copii in 
leagăn", „Fată citind", 
gravurile din ciclul „Că
lăreților" sau „Băieților 
care se scaldă" de Max 
Liebermann (intemeitor 
și președinte al cercului 
Secession și apoi preșe
dinte al Academiei de 
arte din Berlin) sau pei
sajele realizate de Lovis 
Corinth (și el președinte 
al cercului Secession) la

ferm, care înaintează implacabil, 
ca un val de proză de Rebreanu. 
Cu alte cuvinte, rațiuni metodolo
gice, mai ales, stabilesc nota pole
mică a începutului, a punerii in 
pagină a „problemei" de care se 
ocupă pentru ca apoi temperamen
tul echilibrat, „clasic" al criticului 
să-și impună cu autoritate stilul 
limpede al judecății calme, clari
tatea senină a argumentelor greu 
de învins pe terenul ideilor. Ilus
trative sînt in această privință pa
ginile despre „comicul caragialian". 
savuroasă demonstrație de „conser
vatorism" critic asumat cu bono
mie, ■ în fond un riguros studiu ba
zat pe „întoarcerea" la text. In stu
diul despre Caragiale, premisa nu 
este, cum pare, aceea a respingerii 
de plano a diversității interpretării 
creatoare a operei marelui drama
turg, ci falsa „înnoire" a unei opere 
prin lipirea de corpul ei a unor 
etichete de ultimă oră. Astfel, pre
tenția că autorul „Scrisorii pierdu
te" n-ar mai „spune ceva" decit 
trecut prin modernul „teatru al 
cruzimii și violenței" este profund 
eronată și se dovedește, ca atare, 
doar la o strînsă confruntare cu 
textul dramaturgului degajat de 
ideile preconcepute, suprapuse, 
adăugate. Față de depășirea, une
ori amețitoare (!) a pieselor, criti
cul rostește un ferm și salutar 
„înapoi. Ia text !“. însă acest apel 
nu provoacă o critică vehementă, 
oțărîtă — cum se mai înțîmplă — 
ci este Imediat urmat de o lectură 
cordială, plină de umor. în cursul 
căreia criticul înlătură cu eleganță 
stratul de crispare și scepticism 
atroce depus pe comediile lui Ca
ragiale de încruntarea filozofardă 
a unor interpreți (critici, regizori, 
actori) inteligenți dar monocorzi, 
unilaterali. în fine, vălul coșmaresc 
prin care-1 văd unii pe Caragiale 
este tras la o parte și ni se mai 
vorbește și de, vai, uitatul „haz 
irezistibil", de „umorul gratuit", 
de „ridicolul candorii" din come
diile lui Caragiale : căci Pompiliu 
Mareea citește și crede mai mult 
in comediile și unai puțin în sati
rele autorului. Este deci o lectură 
„fidelă", destinsă, scutită de a ve
dea peste tot în acest univers 
curse, trape, capcanele „maleficu
lui". în fond, criticul „reabilitea
ză" o viziune clasicistă asupra lui 
Caragiale, opinii consacrate, valide 
incă dar părăsite : Mihai Ralea 
vorbea de idilismul lumii lui Ca
ragiale, iar G. Călinescu despre 
„curata simpatic" a autorului față 
de umanitatea operei sale. Altfel, 

Mackenburg sau la Wa- 
feld pe lacul Walchensee 
(ciclul „început de primă
vară la munte"), ca si 
peisajele din Berlin pun 
in valoare subiecte îm
prumutate din realitatea 
cotidiană. Este vizibilă 
aici, pe lingă o bună cu
noaștere si stăpinire a 
desenului și a tehnicilor 
gravurii. încercarea de 
a-si exprima cu sinceri
tate senzațiile optice in 
fata naturii, infrîngjjid in 
în acest scop tradiții a- 
dinc înrădăcinate atit in 
concepțiile artiștilor, cit 
și in acelea ale publicului.

Caracteristica mai ales 
la Lovis Corinth este 
prezenta accentelor ex
presioniste, determinate în 
cazul său de lupta cu o 
boală necruțătoare.

Pasiunea pentru gravu
ră. domeniu în care con
știinciozitatea, severitatea 
față de sine însoțesc ne
contenit demersul creator, 
se manifestă la Max Sle
vogt cu precădere in do
meniul ilustrației de car
te. Pe lingă citeva exem
plare din cunoscutele-i 
„Scene negre", privitorii 
pot intilni din creația a- 
cestui cunoscut ilustrator 
al revistelor „Jugend" și 
„Simplizissimus", lucrări 
din ciclul litografiilor in
spirate de Uiada (pe 
tema Achille-Patrocle), 
ilustrații la povestiri cu 
indieni, la o povestire din 
„O mie și una de nopți", 
ca si V’ansPuneri proprii 
ale schițelor scenografice 
create de artist pentru 
spectacolul „Don Juan" Ia 
Opera din Dresda.

Alături de o bogată ex
poziție de carte cuprin
zi nd cărți și reviste tipă
rite de 122 de edituri, de 
expoziția documentară 
„Trecutul viu — protecția 
.și ocrotirea monumentelor 
intr-un mare oraș indus
trial — Dortmund". pre

zenta manifestare consti
tuie pentru publicul ro
mânesc un bun prilej de 
cunoaștere a preocupări
lor existente in R.F. Ger-

Max Liebermann
Copil și dădacă pe banca din grădină

Lovis Corințh
Iarna la Walchensee

desigur că rămine să ne întrebăm 
dacă intr-adevăr degajă opera lui 
Caragiale doar o colectivă bonomie 
și un general amuzament, dacă, 
adică, răsună în ea doar hohotul 
risului senin, veselia nevinovată 
sau, măcar pe de lături, se aude 
si hazul amar al satirei care im
plică, se știe, decepție, mizantro
pie și dispreț. însă „lectura fidelă" 
a criticului este convingătoare ca 
o demonstrație și ca un avertis
ment asupra bogăției umane a tex
tului ce nu poate fi ignorată, re
dusă la citeva note unilaterale ci, 
din'contră, repusă in valoare și in 
atenția publică. Aceasta fiind deci 
misiunea criticii : de a inviora me
moria publică a receptării valorilor 
inlăturind tendințele exclusiviste, 
rigide printr-o ciclică „reîntoarce
re la text", la fidelitatea față de

CRONICA LITERARĂ

mesajul său. Acest indemn, al ..în
toarcerii la text", răsună dealtfel 
ea un adevărat laitmotiv, ca o de
viză tutelară in majoritatea exege
zelor lui Pompiliu Mareea. In acest 
sens reclamă el, pe drept cuvint, 
„lectura fidelă", critica în slujba, 
textului.’ a operei ■ literare ca reali
tate autonomă, existentă in mod 
obiectiv indiferent de „puterea 
creatoare" a criticii. Pentru Pom
piliu Mareea, adecvarea la obiect, 
conștiința că se află in slujba unei 
opere cu existență de sine stătă
toare pe care este chemat s-o ex
plice, s-o interpreteze, să o apre
cieze și să o clasifice rămîn înda
toriri fundamentale ale criticului. 
Ar părea că, cel puțin pentru o 
parte a criticii literare, aceste pro
poziții sint superflue, de la sine 
înțelese. Nu este chiar așa căci des
tui exponenți ai acestei discipline 
explicative și interpretative prin 
excelență practică un soi de co
mentariu sustras criteriilor severe 
ale judecății de valoare, adoptind 
libertățile destul de ușuratice ale 
impresionismului subiectivist. „Re
întoarcerea Ia text", apelul criticii 
Iui Pompiliu Mareea, este o reîn
toarcere a criticii la criterii și obli
gații ce nu pot fi trădate, „depă
șite" decit cu riscul neantizării 
sau escamotării judecății de valoa
re. Acest risc este adeseori asumat, 
consecința constind în egalizarea 
valorilor, in tratamentul egal cu

/
mania în aceste importan
te domenii ale vieții spi
rituale.

Marina PREUTU 

care sînt întîmpinate cărți medio
cre și cărți importante. Pompiliu 
Mareea nu inventează deci erori 
imaginare cind previne asupra 
„autonomizării" criticii, îndepăr
tării ei de obiect pe calea unor 
divagații sterile in cursul cărora 
subiectul se convertește in simplu 
pretext : „Maniera aceasta a fost 
bine caracterizată prin formula de 
narcisism critic". în ce constă acest 
„narcisism" ? în ignorarea de fapt 
a operei, căci, cum citim și intr-un 
articol recent, crjticul n-ar mai 
avea datoria de a sesiza, explica, 
interpreta „ce spun scrierile res
pective" iar „adevăratul obiect de 
studiu al criticului il reprezintă nu 
opera literară, ci efectul operei li
terare asupra sa". Criticul este o 
persoană care „se studiază pe sine 
in timp ce citește". Citatșle aces
tea nu aparțin lui Pompiliu Mareea, 
ci unui asemenea critic „care se stu
diază pe sine in timp ce citește", 
care „experimentează efectul tex
tului respectiv asupra propriului 
său psihic". Ce dovadă mai bună 
că polemica cu devierile în numele 
„criticii, creatoare", cu „narcisis
mul" infantil, cu impresionismul 
frivol prelungit in hedonism este 
pe deplin îndreptățită. oportună, 
salutară ? Căci prețul „infideli
tății" lecturii celui care folosește 
opera ca pe oglinda lui Narcis nu 
este altul decit, pe lingă o substi
tuire ilicită, dezinteresul față de 
„ce spune" opera, desfacerea crea
ției de legăturile ei firești cu isto
ria, filozofia, sociologia. Sub masca 
modernizării pripite, a unei sin
cronizări în fond neînțelegătoa
re, asistăm uneori de fapt la 
respingerea unor solide achiziții 
ce păreau definitive. Prețul și efec
tul acestei mentalități și operații 
critice „narcisiste" este autarhia 
literară : în mod ritos, laturi și 
obligații importante ale analizei 
sînt trecute altor discipline „străi
ne" de statutul imaculatei critici. 
S-ar părea astfel că este o „fata
litate" ca relativ tinăra emancipare 
a valorilor prin conștiința estetică 
să devină prea repede premisa 
unui regres : literatura în concep
ția criticului pe care nu-1 intere
sează „ce spune" opera se vede nu 
numai degajată de valori „extra- 
estetice". ci și claustrată, separată 
forțat, prin ziduri, de actul cultu
ral dinamic a cărui parte este ea 
de fapt. Disciplinele cercetării lite
rare, la rîndul lor despărțite sub 
semnul specializării, își împart pe 
sectoare din ce în ce mai nume

Un reușit spectacol 
la Radioteleviziune

A devenit, de-acum, 
o tradiție sărbătorirea 
unor mari personali
tăți ale artelor româ
nești peste fruntariile 
țării și. de asemenea, 
prezentarea, in tot ce 
au mai esențial, a 
unor creatori de va
loare universală in pa
tria noastră. Se reali
zează. astfel, proiecta
rea in conștiința con
temporanilor a unor 
prestigioase figuri ale 
culturii popoarelor 
care, prin opera lor, 
au împins înainte des
tinul națiilor respecti
ve. îmbogățind, tot
odată, tezaurul spiri
tual al umanității. Un 
exemplu grăitor in a- 
cest sens il constituie 
schimbul de asemenea 
manifestări priete
nești dintre România 
și Ungaria. După două 
recitaluri poetice:.,Mi
hai Eminescu" și „Ltk- 
cian Blaga“, la Buda
pesta, și două specta
cole similare: „Petofi 
Sândor" și „Ady En- 
dre“, la București, Ra- 
dioteleviziunea Româ
nă a organizat — in 
colaborare cu Radiodi
fuziunea maghiară — 
un recital literar-artis- 
tic. prezentind iubito
rilor de literatură se- 
lecțiuni din opera li
rică a lui Jdzsef Atti
la. Prilejuit de aniver
sarea a 75 de ani de 
la nașterea marelui 
poet proletar, specta
colul a adus in fața 
unui numeros public 
chipul creatorului lup
tător care, deschizind 
noi căi poeziei mo
derne maghiare, a îm
prospătat lirica seco
lului 20 cu o voce u- 
nlcă prin profunzimea 
și patetismul adevăru
rilor spuse. Revoluțio- 

t V

nind in chip dialectic 
poezia, el a contribuit 
— la vremea respecti
vă — la lupta împo
triva exploatării și a- 
supririi, pentru uni
rea celor mulți în ma
rele front al umani
tății,

Cunoscut de citito
rii români mai ales 
după 1944. din tradu
cerile semnate de Ve
ronica Porumbacu. A. 
E. Baconsky, Mihai 
Beniuc și Eugen Jebe-

Recital 
de poezie 

Jozsef Attila

leanu, poetul prezen
tat'prin recitalul susți- 
iiut in sala din strada 
Nuferilor ne-a dez
văluit noi și vibrante 
fațete ale unei bogate 
creații — poezie 'poli
tică, social-filozofică, 
de dragoste, de mun
că. inspirată din fru
musețile naturii — cu 
excepționale valențe 
estetice.

Despre viața și ope
ra poetului au vorbit 
emoționant poetul A- 
lexandru Andrițoiu și 
criticul budapestan 
Tărjan Tamăs. De-a 
lungul a 9U de minute, 
publicul spectator a a- 
vut bucuria să asculte 
unele din cele mai re
prezentative poeme 
(Ars poetica. Maică- 
mea, Potopul, Ochii 
roșii, Umbre, Cintec 
de leagăn, Cine-i săr
man din toți e mai 
sărman, Tăcuta mamă. 
Pasărea furtunii, La 
Dunăre, Blinde amin
tiri, Ca un lac etc.) 
ale lui Jozsef Attila in

Programul 1 .
13.00 Box : Turneul internațional „Cen

tura de Aur"
16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.25 Rapsodii de primăvară — muzi

că populară
16.50 Itinerare turistice
17.1.0 Consultații juridice
17.30 Hochei : Steaua — Dinamo
18.25 Atenție la... neatenție
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Cu răspundere, cu toate forțele Ia 

cea mai grabnică dintre lucrările 
acestei primăveri : semănatul

19,35 Noi, femeile^'!

roase și mai rigid delimitate ace
lași obiect, opera literară. Contra
dicția dintre analitica comparti
mentată rigid a cercetării si natura 
sintetică și vizionară a unei opere 
adevărate se accentuează indefinit, 
concurînd la amînarea fără termen 
a judecății de valoare. Căci dacă 
unitatea sintetică a operei este în
tinsă pe masa de operație a din ce 
in ce mai multe și mai separate 
discipline autonome și orgolioase 
rezultă că nici una nu-și va consi
dera, din orgoliu !, suficiente re
sursele de a pronunța o riscantă 
și relativă oricum judecată globală. 
Și, intr-adevăr, cum ar putea emi
te pretenția unei judecăți obiective 
criticul al cărui mobil este nu „ce 
spune scrierea" ci „să se studieze 
pe sine în timp ce citește" ? ! In 
acest fel. fondul operei, conținutul 
său de idei, orientarea și tematica 
nu mai aparțin judecății criticului 
literar ci altor discipline : antropo
logie, filozofie, sociologie, psiholo
gie etc. Iată cum, in loc ca progre
sele cercetării să consolideze statu
tul și criteriile criticii, o naivă re
ceptare a lor duce la o adevărată 
expropriere a obiectului de mij
loacele de care el dispune. îmbo
gățirea. reală, a criticii se vede 
sărăcită de practica unor critici. 
Claustrarea între zidurile preocu
părilor autonomiste — fie și cele 
ale căutării propriei conștiințe de 
sine a criticului — oglindă — redu
ce arta literară la o chestiune de 
limbaj și de tehnică, ingustează 
orizontul umanist al gîndirii lite
rare. De la prestigiul unei arte cu 
un vast orizont intelectual și 
altitudirfe filozofică, literatura se 
vede coborită la preocuparea exclu
sivă și îngustă cu tehnica verbului. 
Această artificială restrîngere de 
orizont decurge tocmai din îmbră
țișarea sterilă, impresionist-hedo- 
nistă a criticului „care citește și se 
studiază pe sine citind" uitind insă 
că dincolo de personalitatea sa 
există in mod obiectiv personalita
tea operei, ce pretinde să fie înțe
leasă in valorile ei intrinseci. Tăria 
disciplinei critice, crede pe bună 
dreptate Pompiliu Mareea, „constă 
tocmai în faptul de a ști să valori
fice, in scopul descifrării mesaju
lui literaturii, limbajul general, 
firește intr-un mod cit mai adecvat 
și mai expresiv, șpre ,a-și exercita 

■"mandatul, esențial, de educator pu
blic". Misiune veche, nouă în per
manență.

C. STW’ESCU

interpretarea unor cu- 
noscuți' actori, aleși in
terpreți de poezie: 
Lukacs Margit și Mecs 
Karoly. din Budapes
ta, și bțicureștenii Si
mona Bondoc. Maria
na Cercel, Adela Măr- 
culescu, Lucia Mure- 
șân. Ion Caramitru, 
Dan Condurache,
Gheorghe Cozeriei, E- 
mil Hossu, Ion Mari
nescu, Ovidiu Iyliu 
Moldovan. Recitalul a 
cuprins, de asemenea, 
trei momente muzica
le cu lucrări compuse 
special pentru acest 
spectacol de Nicolae 
Coman și Grigore 
Nica. interpreți: Lavi- 
nia Tomulescu-Coman, 
Nicolae Constantines- 
cu și Nicu Alifantis 
— compozitor și inter
pret. Spectacolul s-a 
încheiat cu vibrantul 
poem „La Dunăre", ca
podoperă a lui Jozsef 
Attila, care prin adin- , 
cimea sentimentelor și 
a mesajului luminos- 
umanist a lăsat o pro
fundă. impresie asupra 
ascultătorilor. „...Cu
mani era mama, iar 
tatăl meu săcui, I Un 
pic, și-un pic român 
sau pe de-a-ntregul 
poate; / Din dulcea 
gură-a mamei luai 
hrană și crescui, / Si 
de la gura tatei cu
vint despre drepta
te!...“

Prezentarea specta
colului, făcută cu căl
dură de Coralia Mete- 
leanu, ca și regia ar
tistică sobră și> convin
gătoare, semnată de 
Dan Puican și Hămor 
Jânos, au conferit a- 
cestei manifestări liri
ce reale virtuți emo
ționale, artistice.
Radu CARNECI

20.15 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori-. „Mirii anului 11“ — copro
ducție franco-italiano-română.'

21.25 Telejurnal
Programul 2

16.00 Box : Turneul internațional „Cen
tura de aur-

17.30 Ritm și melodie
17.55 Poduri peste Dunăre. Reportaj
18.15 Profil componistic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Cu răspundere cu toate forțele la 

cea mai grabnică dintre lucrările 
acestei primăveri : semănatul

19,35 Muzică ușoară
30.00 Studio T ’80
20.25 Treptele afirmării
21.00 Inscripții pe celuloid
21.30 Muzică populară instrumentală eu 

formația Benone Damian
21.55 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30: 
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică) : Ciclul „Muzici vechi 
și noi“ — 19.30.
• Opera Română : Giselle —
• Teatrul de operetă : Vînzătorul 
de păsări — 19.30.
• Teatrul. „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu întîm- 
plător — 19,30
• Teatrul Foarte Mic : Copiii lui 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie : Pețitoarea
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru); Idioăta — 19,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Haina cu două fețe — 19.30; 
(sala Giulești) : Spectacol susți

nut de Teatrul de stat din Bacău
— „Sinziana și Pepelea" — 16: 16.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

română" (la clubul I.C.T.B.) : Pe 
un picior de plai — 18.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sinziana — 10.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova —
19.30.

• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Ultima răpire — 19,30.

cinema

20.15, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Blestemul pămintului, blestemul 
iubirii : PATRIA - 9: 13,15; 18, 
GLORIA — 9; 13 15: 17.30.
• Familia Ulianov : CINEMA 
STUDIO — 10: 12.30: 15: 17.30; 20.
• Un frate formidabil : VICTO
RIA — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Mitul Fedorei : FESTIVAL — 
9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Lenin in Polonia : CENTRAL
— 9.30; 11.30; 13.30; 15.30: 17.30:
19,30.
• Fablio magicianul — 9: 10.45: 
12.30; 14,15: 16. Prologul — 18: 20 : 
DOINA.

• Castele de gheață : CAPITOL
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Ultima noapte de dragoste :
EXCELSIOR — 9: 11.30; 14: 16*45;
19,30. AURORA — 9; 11.30; 14;
16,45; 19,30. MODERN — 9; 11,30; 
14; 16.45; 19.30.
• Mesaj din spațiu : FEROVIAR
— 9: 11.15; 13.30: 15,45: 18; 20.15,
FLAMURA — 9t 11; 13.15; 15,30;
17.45: 20.
• întoarcerea lui Vodă Lăpusnea- 
nu : TIMPURI NOT — 15: 18. LIRA
— 15,30: 19, BUZEȘTT — 9,30; 12; 
15.30; L9.

• Mizerabilii : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20, COTROCENI — 15; 
17,30: 20.
• Duios Anastasia trecea : DA
CIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.
• Singur printre prieteni : BU- 
CEGI — 15.30: 17 30; 19.30.
• Zizania ; GIULEȘTI — 9: 11;
13,15; 15,30: 17,45; 20, VOLGA — 
9: 11.1'5; 13.30: 15.45: 18; 20.15,
ARTA — 9: 11.15: 13.30; 15.45;
18: 20.
• Nu vreau să aud nimic : FE
RENTARI — 15.30: 17.30; 19.30.
• Siberiada : VIITORUL — 15;
18.45.

• Bizonul alb : FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15.30; 17.45; 20. CULTURAL
— 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.15.
• între oglinzi paralele : POPU
LAR — 15.30; 17.30: 19,30.
• Naufragiul : TOMIS — 9: 11.15; 
13,30: 15,45; 18: 20.
• Grădina de trandafiri : COS
MOS — 15.30: 17.30; 19.30.
• Safari Express : PACEA — 14; 
16; 18; 20.
• Sezonul de catifea : MUNCA
— 16: 18: 20.
a l se spunea „Buldozerul" : 
FLACĂRA — 14.30: 16.30; 18.30;
20,30.
• Prima mea vară : PROGRESUL 
— 16: 18: 20.
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Excelenței Sale Domnului N1C0LAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am primit cu deosebită satisfacție vestea realegerii Excelenței Voastre in 

funcția de președinte al Republicii Socialiste România.
Prezint Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări, afît din partea Gru

pului interparlamentar de prietenie turco-român, cit și din partea mea 
personal.

Vă rog să primiți cele mai sincere urări pentru continuarea succeselor in 
nobila misiune în care ați avut meritul de a aduce importante servicii și să 
acceptați expresia sentimentelor mele distinse.

CAHIT KARAKAȘ
Președintele Adunării Naționale

Cu prilejul împlinirii a 110 ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin

Depunerea unor coroane de flori
Cu prilejul împlinirii; a 110 ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
marți dimineața a avut loc. in Capi
tală. ceremonia depunerii unor co
roane de flori.

Lă monumentul lui V. I. Lenin au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Comitetului municipal București 
al P.C:R. și. Consiliului popular mu
nicipal. precum și din partea Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

La ceremonie au luat parte repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Consiliului popu
lar municipal. Consiliului general

întâlnire prietenească
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București. V. I. Drozdenko, a orga- 
"lizat, marți seara, la sediul ambasa

dei. o intilnire prietenească cu 
prilejul celei de-a 110-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, se'cretar al C.C. al 
P.C.R.. Leonte Râutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu'*,  Ilie Rădulescu. secretar 
al C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea. 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S.. Emilia Sonea. Dumitru 
Turcuș. adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Maria Groza, adjunct

Campionatele Internationale de 
gimnastică ale României. încheiate 
duminică, s-au bucurat de atributele 
competițiilor de răsunet mondial — 
participare numeroasă (concurenti 
din 18 țâri), evoluție, tehnică la inalt 
nivel, determinata, in special, de ce
lebra româncă Nadia Comăneci și de 
colegele ei din echipa noastră națio
nală, care deține titlul de campioană 
a lumii, arbitraj exigent, la noua 
cotă de cerințe ale codului de punc
taj. organizare fără reproș, din par
tea gazdelor, federația română de 
specialitate, ca și administrația Pala
tului sporturilor și culturii, in sfirșit. 
un public larg la număr și la inimă, 
.obiectiv totodată si in plină cunoș
tință de cauză in treburile gimnas
ticii.

Majoritatea covirșitoare a titlurilor 
acestei mari competiții, se știe, a in
trat în posesia sportivilor. României, 
fapt care a produs multă satisfacție 
amatorilor de gimnastică, mereu 
mindri de reușitele renrezentantilor 
români in ultimii cinci ani. de la 
data cind Nadia Comăneci a adus 

câsă, în tară, primul șirag de meda
lii europene de aur.

Totuși, motivul principal de adîncă 
satisfacție sportivă pentru numerosul 
public din sală, ca și pentru milioa
nele de telespectatori l-a constituit 
virtuozitatea tehnică a gimnastelor 
românce — de la cea mai renumită. 
Nadia Comăneci. pînă la debutanta 
intr-un turneu de senioare, micuța, 
voluntara și talentata Ecaterina 
Szabo — virtuozitate împletită pe un 
fir al notelor „10“ 1

Nadia Comăneci nu ne-a lăsat im
presia că și-a fortat in mod deosebit 
calitățile unice pentru a cîștiga. cu 
78,55 puncte, titlul de campioană la 
individual compus. Numai in proba 
favorită — paralele inegale — Nadia 
a intrat decis in întrecere cu ea În
săși. obținmd iarăși nota perfecțiunii. 
A fost o strălucită dovadă a capaci
tății sale de profundă concentrare la 
momentul potrivit, dovadă care ne 
întărește încrederea in posibilitățile 
sale imense, in perspectiva de intrare 
in forma de vîrf pentru turneu] olim
pic. Publicul de la Palatul sporturilor 
și culturii i-a urmărit cu drag zborul 
printre paralele și a ovationat-o la 
încheierea exercițiului.

Pe locul al doilea, în clasamentul 
general s-a impus1 una dintre revela
țiile ultimelor- campionate mondiale, 
sibianca Melita Riihn. intr-un progres 
tehnic uimitor de rapid, ritm de creș
tere care pare-se că devine tipie in 
cadrul lotului reprezentativ condus 
de soții Marta și Bela Karoli. -Să re
marcăm că, in finala pe aparate, la 
paralele. Melita „a forțat" brigada de 
arbitraj să-i acorde acel maxim „10".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 aprilie. în țară : Vremea se 
menține răcoroasă și in general insta
bilă mai ales in prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă însoțite de des
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De la Nadia Comăneci la Ecaterina Szabo 
pe firul notelor de „10“

A.R.L.U.S., Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinderi . 
și instituții bucurestene.

Au fost prezenti V. I. Drozdenko, 
ambasadorul ■ Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au depus jerbe 
de flori.

★
Cu același prilej, in diferite locali

tăți din tară au avut loc expuneri si 
au fost prezentate’ filme despre viata 
și activitatea lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

la Ambasada U.R.S.S.
al ministrului afacerilor • externe, 
general-locotenent Gheorghe Go- 
moiu. adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei. Cristea 
Chelaru. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, acti
viști de partid si de stat, reprezen
tanți ai unor instituții centrale si 
organizații obștești, generali si ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi z 
de misiuni diplomatice acreditați in' 
tara noastră.

tn încheierea întîlnirii au fost pre
zentate filme documentare consacrate 
vieții și activității lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

cărcări electrice mai frecvente în vestul 
și nordul țării. La munte precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapoviță și nin
soare. Vînt moderat, cu intensificări lo
cale de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, iar cele maxime între 
6 și 16 grade, izolat mai ridicate. în 
București: Vreme răcoroasă și instabilă, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi mai ales sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice. Vînt mo
derat cu intensificări de scurtă durată.

la capătul unui exercițiu intr-adevăr 
impresionant prin dificultate si sigu
ranță 1 Concluzionind cele spuse des
pre progresul Melitei. vom arăta că 
ea a ciștigat proba de sărituri, in fața 
celei mai redutabile adversare, cam
pioana mondială la acest aparat, altă 
gimnastă a României. Dumitrita 
Turner.

Mențiuni speciale'se cuvin, aproape 
fără rezerve, și celorlalte gimnaste 
din echipa țării noastre. Emilia Eberle . 
(invingătoare. după o excelentă evo
luție, la „sol") Rodica Dunca (ciști- 
gătoare a dificilei finale la „birnă"), 
Dumitrita Turner și Marilena Vlădă- 
rău. Ambiția si talentul sportivelor, 
reunite cu știința conducerii pregăti
rii. probată in mod repetat de soții 
Karoli, ne dau convingerea că. la „ora 
olimpică", echipa noastră reprezen
tativă va fi la nivelul celor mai 
înalte cerințe competitive.

Dintre concurentele de peste ho
tare au reținut atenția spectatorilor 
cunoscuta gimnastă Egervary Marta 
(Ungaria), Ida Babasian (U.R.S.S.), 
Zheng Jie și Ni Pei Yao (ambele, 
din R. P. Chineză), cîștigătoare ale 
medaliilor de bronz in finale la dife
rite aparate.

Am amintit de Ecaterina Szabo și 
nu putem încheia rîndurile cu pri
vire la turneul feminin fără a spune 
citeva cuvinte despre această fetiță 
care se distinge numai prin talia 
măruntă de marile vedete. Descope
rită cu ani în urmă in casa unui 
pădurar din județul -Covasna, ea a 
fost, adusă de Bela Karoli la clubul 
sportiv din orașul Gheorghe Gheor-ÎN CÎTEVA RÎNDURI

GALAȚI 22 (Agerpres). — Aseară, 
la Galați, in derbiul campionatului 
republican de hochei pe gheață, echi
pa Steaua a întrecut cu scorul de 
6—4 (1—0. 2—1. 3—3) formația Di
namo și, totalizind 61 de puncte, este 
virtuală cîștigătoare a competiției. 
Astă-seară, cele două echipe se in- 
tilnesc din nou. dar Dinamo, cu b7 
de puncte, chiar in caz de victorie, 
nu mai poate aspira decît la locul 2.

• în campionatul european pentru 
„Cupa F.I.R.A." selecționata de rugbi 
a tării noastre va intîlni. miercuri, 
30 aprilie, la Constanta, echipa Ma
rocului și la 11 mai. la București, re
prezentativa U.R.S.S.

în programul internațional rugbis- 
tic mai figurează și alte intilniri. Este 
vorba de turneul echipei irlandeze 
Leinster, care va susține la București 
și Constanta două jocuri in zilele de

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit marți dimi
neața pe Alphons Van Der Stee, mi
nistrul de finanțe ai Olandei, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată ^evoluția pozitivă a raportu
rilor dintre România și Olanda, ra
porturi care cunosc o continuă dez
voltare in urma convorbirilor și înțe
legerilor convenite cu prilejul dialo
gului la nivel inalt. în acest context a 
fost evidențiată dorința comună de a 
se acționa pentru amplificarea cola
borării și cooperării bilaterale pe 
plan economic și al relațiilor finan-

Concurs organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii

Concursul pe bază de buletine cu 
tema „Dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a României — con
tribuție de mare însemnătate la 
cauza păcii, socialismului si pro
gresului in lume", organizat de 
Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, se află în plină desfă
șurare și constituie o contribuție a 
mișcării pentru pace la populariza
rea documentelor programatice ale 
celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R.. a politicii externe de pace și 
colaborare a partidului si statului 
nostru. Comitetele județene de luptă 
pentru pace, in colaborare cu orga
nizațiile si, instituțiile locale, des- 
fășpară o vie activitate cultural- 
politică pe tema concursului. La

Expoziție de pictură și grafică românească
Un spațiu apreciabil al Muzeului 

de artă din Cluj este ocupat in aces
te zile de expoziția de pictură și 
grafică românească din colecția Rita 
și prof. dr. Ion Chiricuță. Sint ex
puse peste 120 de lucrări, aparțlnînd 
unor mari personalități artistice ro
mânești: Gh. Pallady. Al. Ciucurencu, 
C. Baba. I. Sima, Gy Szabo Bela, 
Gh. Vînătoru, I. Bene, I. Țuculescu 
și a multor altora. In prefața la ca
talogul expoziției, prof. dr. Ion Chi- 
ricuță spune, printre altele.: „Am 
avut norocul să trăiesc in preajma 
unor mari artiști și colecționari care 
mi-au ascuțit sensibilitatea în desci
frarea frumosului și m-am bucurat 
de pregătirea unora dintre ei“. Iar 
mai departe, „energia uriașă a fru

ghiu-Dej, unde, pe acel timp, lși 
desfășura activitatea renumitul nos
tru antrenor. Au trecut ani și, iată, 
că Bela Karoli a selecționat-o din 
nou pe Cati, de astă dată pentru 
lotul reprezentativ al țării ! Cum 
arată și ce înseamnă „din punct de 
vedere tehnic" acest nou talent, pro
dus de școala românească, ați con
statat cu toții. Un prichindel de gim
nastă, trebuie s-o recunoaștem insă 
cu nervi de oțel, care concurează 
deci fără pic de timiditate ori gre
șeală alături de Naglia și determină 
brigăzile de arbitre, uimite, să o no
teze. în două rinduri, cu „10“ ! Să 
fie intr-un ceas bun. Cati, pentru 
apropiatele campionate europene de 
juniori...

Turneul masculin, dominat la in
dividual compus de multiplul nostru 
performer Dan Grecu, care a ciștigat 
in stilul său de mare maestru și pro
ba favorită, „inelele", a marcat pro
gresul de-acum consacraților Kurt 
Szilier și Aurelian Georgescu, la în
trecere cu valoroși contracandidați 
cum sint Tong Fei (R. P. Chineză), 
Anatolie Milotinov (U.R.S.S.) și Ro
berto Richard (Cuba) ; un' motiv in 
plus de satisfacție pentru progresul 
lotului reprezentativ masculin l-au 
adus exercițiile promițătoare ale 
tinerilor promovați în acest lot ■— 
Romulus Bucuroiu, Gabriel Geor
gescu și Valentin Grecu. Cu muncă 
și multă perseverență, tinerii vor 
avea dreptul să aspire la succese pe 
măsura talentului cu care șînt în
zestrați.

Valeriu MIRONESCU

3 și respectiv 7 mai. precum și de 
meciul Steaua București — Selecțio
nata armatei franceze, programat la
1 mai in Franța, la Biarritz.

• în runda a 10-a a turneului de 
șah de la Londra, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a învins, cu 
piesele albe, pe marele maestru ame
rican Walter Browne. în clasament 
conduce Korcinoi, cu 6,5 puncte (1). 
Florin Gheorghiu se află pe locul opt, 
cu 5 puncte și o partidă întreruptă.

• După două zile de întreceri. în 
concursul internațional de pentatlon 
modern de la Roma conduce sporti
vul francez Four, cu 2 094 puncte, 
urmat de coechipierul său Cortez —
2 008 puncte. Iuliu Galovici (Româ
nia) — 2 007 puncte. Fath (Ungaria)
— 1 998 puncte. Stepanov (U.R.S.S.)
— 1 997 puncte etc. 

ciar-bancare, precum și in cadrul 
Fondului Monetar Internațional și 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare. în cursul con
vorbirii au fost abordate, de aseme
nea, probleme legate de unele feno
mene și tendințe care se manifestă 
în cadrul economiei mondiale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat parte 
tovarășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru, ministrul finanțelor.

A fost prezent Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București.

(Agerpres)

punctele de documentare, biblio
teci. case de cultură și la căminele 
culturale se dau participantilor la 
concurs consultații. Reamintim ce
lor interesați că data fixată pen
tru închiderea concursului este 31 
mai 1980. Buletine de concurs mai 
pot fi procurate prin comitetele 
județene, municipale, și orășenești 
de luptă pentru pace, precum și 
prin instituțiile și organizațiile care 
sprijină această largă acțiune de 
masă a Comitetului Național, pen
tru Apărarea Păcii. Tragerea la 
sorti a premiilor, va avea loc in pri
ma parte a lunii iulie. Data si locul 
vor fi anunțate din timp prin 
presă și radioteleviziune.

mosului inclusă în această colecție 
încetează să-mi aparțină. Ea trebuie 
să devină un izvor de lumină bine
făcătoare pentru toti aceia care iu
besc cu adevărat frumosul". In pre
fața care însoțește prezentarea colec
ției se face următoarea apreciere : 
„Ceeg ce oferă publicului prin aceas
tă inedită sinteză de pictură și gra
fică românească reprezintă doar un 
fragment dintr-un inestimabil tezaur 
artistic pe care, de-a lungul unei 
vieți de muncă, prof. dr. Ion Chiri- 
cuță l-a întregit cu o rară pasiune 
și simț pentru valorile autentice. 
Oferirea acestor valori spre perpe
tuă contemplare marelui public con
stituie un act de cultură demn de 
toată admirația". (Al. Mureșan).

Stefan Rusu, 
campion european

PRAGA 22 (Agerpres). — La Cam
pionatele europene de lupte greco- 
romane ce se desfășoară în localita
tea Prievidza (Cehoslovacia), marți 
seara au fost desemnați primii lau- 
reați ai competiției. Printre' ciștigă- 
torii medaliilor,de aur se numără și 
luptătorul român Ștefan Rusu, care 
a devenit campion european la cate
goria 68 kg, după o evoluție remar
cabilă de-a lungul celor trei zile de 
concurs. Ștefan Rusu l-a întrecut în 
meciul decisiv pe A. Kravcenko 
(U.R.S.S.). în turul 5, spo.rtivul român 
îl învinsese pe campionul Finlandei, 
Sipila. La categoria 100 kg, medalia 
de argint a fost cîștigată de luptă
torul român Vasile Andrei. Pe locul 
întîi s-a situat G. Raikov (Bulgaria).

Dintre ceilalți luptători români 
care continuă disputa pentru medalii 
s-a evidențiat în mod deosebit Petre 
Dicu (categ. 90 kg.),- invingător în 
meciul cu campionul mondial Nikolov 
(Bulgaria). La categoria 52 kg, Nicu 
Gingă l-a întrecut în turul trei pe 
campionul Iugoslaviei, Zergo.

BOX

întreceri palpitante 
pentru „Centura de aur“

Peste 4 000 de spectatori au asistat 
după-amiază la cea de-a patra gală 
a turneului de box „Centura de aur", 
competiție ce se desfășoară pe ringul 
instalat în incinta patinoarului „23 
August" din Capitală. La categoria 
semimijlocie, timișoreanul Mihai Ciu- 
botai'u a demonstrat incă o dată for
ța loviturilor sale decisive, cîștigînd 
prin KO în rundul II, printr-un ful
gerător croșeu de dreapta, meciul cu 
Omuabe Martins (Nigeria). La aceeași 
categorie, Nicoiae Costin a învins la 
puncte pe Mansur Saddeghl (Iran), 
iar nigerianul Roland Amoruy a fost 
declarat invingător la puncte in 
partida cu românul Constantin Ghin- 
dăoanu.

Gala de aseară, cea de-a cincea, a 
debutat cu întrecerile la categoria 
cocoș. într-uriul dintre cele mai spec
taculoase meciuri de pînă acum, Kua 
Sing Djun (R.P.D. Coreeană), mai 
tehnic și cu un foarte bun joc de 
picioare, și-a adjudecat ' victoria la 
puncte in fața lui Teodor Dinu. La 
rîndul său. francezul Aii Maghenia 
l-a întrecut pe Vasile Stancu.

Campionul olimpic de la Montreal 
la categ. cocoș, Ciu En Zo (R,P.D. 
Coreeană), trecut acum la categ. 
pană, l-a invins la puncte pe Jesus 
Solet (Cuba), la capătul unui meci 
care a entuziasmat publicul prin 
nivelul tehnic și spectacular. La ace
eași categorie, boxerul nostru, con- 
stânteanul Săli Iusein. aycîștigat prin 
KO întilnirea cu iranianul Shaikai.

Cronica zilei
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea a 2050 de ani de la 
întemeierea primului stat dac centra
lizat și independent de sub condu
cerea lui Burebista. marți a avut loc, 
la Muzeul arhivelor din Capitală, 
simpozionul „Tezaurul documentar 
— izvor al cercetării istorice".

Comunicările prezentate de spe
cialiști de la Institutul de arheologie, 
institutul de studii sud-est europene, 
Muzeul militar central și instituția- 
gazdă au evidențiat o serie de date 
revelatoare cu privire la istoria pa
triei noastre, rod al activității de 
cercetare a unor documente inedite 
aflate in arhive românești și de 
peste hotare.

Au fost, astfel, puse în lumină noi 
aspecte grăitoare privind strînsa 
corelație dintre documentele arheo
logice și cele scrise în dovedirea ori
ginii și continuității neîntrerupte a 
poporului român pe actualul terito
riu al patriei, lupta dirză a acestuia 
pentru apărarea gliei străbune, con
tribuția sa la îmbogățirea și pro
gresul civilizației europene.

(Agerpres)

Filme documentare 
cu tematică rutieră

Inspectoratul general al miliției, 
Direcția circulație, in colaborare cu 
organele de resort ale A.C.R.. 
ADAS, M.E.F.M.C.. M.A.I.A. și 
Centrala „România-film", a organizat 
o vizionare a filmelor documentare 
cu tematică rutieră, producția anu
lui 1979.

Au participat regizori, scenariști, 
critici, reprezentanți ai presei, cadre 
de specialitate, cărora li s-au pre
zentat filmele documentare realizate 
de Direcția circulație. A.C.R.. ADAS, 
M.E.F.M.C. și M.A.I.A. Proiecția a 
fost urmată de o largă dezbatere în 
legătură cu subiectele filmelor, cali
tatea educativă și audiența lor in 
rîndul participanților la trafic. In 
cadrul dezbaterilor s-a apreciat ori
entarea realizatorilor de a dedica 
filmele anului 1979 promovării con
duitei preventive in rindul conducă
torilor auto și pietonilor, modalită
ților de evitare a accidentelor de că
tre conducătorii auto, statornicirii 
relațiilor întemeiate pe respectul 
reciproc între conducătorii auto și 
pietoni, cunoașterii și întreținerii 
autovehiculelor, utilizării raționale a 
autovehiculelor și a rețelei de dru
muri în scopul economisirii la maxi
mum a carburanților. S-a subliniat, 
de asemenea, necesitatea unei mai 
bune colaborări intre realizatorii fil
melor respective și s-au stabilit mă
suri pentru îmbunătățirea activității 
de difuzare a acestora in scopul vi
zionării lor de tot mai mulți parti- 
cipanți la trafic din mediul urban și 
rural, atît cu prilejul spectacolelor 
cinematografice, cit și al acțiunilor 
de educație rutieră din întreprinderi, 
instituții, case de cultură. și cămine 
culturale. în cadrul dezbaterilor au 
fost făcute o serie de propuneri cu 
privire la subiectele filmelor docu
mentare de circulație ce urmează să 
fie realizate anul acesta.

Tragere specială 
Prqnoexpres Box-expres

Administrația de stat Loto-Pro- 
nosport organizează duminică, 27 
aprilie, o tragere specială Prono- 
expres Box-expres, după o formulă 
tehnică avantajoasă: in cadrul a 
cinci extrageri în trei faze, cu un 
total de 34 de numere, se atribuie 
autoturisme „Dacia 1 300", cîștiguri 
în bani. de 50 000, 25 000, 10 000 lei 
etc., excursii în U.R.S.S. și croa
ziere pe Marea Neagră. Vinzarea 
biletelor pînă simbătă, 26 aprilie.

FRANKFURTER RUNDSCHAU ;
Victimele speculei cu locuințe

Vn reporter al ziarului vest-german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU“ a cercetat, pe baza unor realități din Frankfurt pe Main, impli
cațiile acțiunii de „modernizare“ a vechilor clădiri asupra chiriașilor cu 
venituri modeste, care formează imensa majoritate a locatarilor acestor 
imobile.

„Modernizarea vechilor construcții 
în Republica Federală, acțiune pen
tru care sint alocate și subvenții din 
fondurile publice — scrie ziarul — 
se bucură de o largă popularitate. In 
același timp, creste numărul acelor 
proprietari de case care vor să pro
fite de această operațiune. Nedrep
tățiți și loviți de aceste practici sint 
adesea cetățenii străini, pensionarii, 
în general cei cu o stare socială mo
destă. care nu pot închiria decit lo
cuințe ieftine. Acestor oămeni. pro
prietarul Ie trimite. înainte de reno
vare. înștiințarea de desfacere a con
tractului de închiriere, deoarece el 
contează că va încasa chirii mai mari 
de la noii săi clienți. sau că îi va 
alunga din casă pe vechii locatari 
prin mărirea enormă .a chiriilor. Iată 
cum se prezintă. în mod concret, si
tuația în cartierul Nordend din 
Frankfurt :

«■Prin prezenta înștiințare vă comu
nicăm anularea contractului de închi
riere încheiat cu noi. Motivul : clă
direa va fi renovată. Sperăm si dorim 
să acceptați fără dificultăți rezilierea 
contractului». Acest anunț lapidar al 
administrației locuinței, sosit din se
nin, este totuși contrar reglementă
rilor oficiale, in vigoare. Totuși, chi
riașii rămași încă în casa din Gabels- 
bergstrasse nr. 3. oameni în vîrstă și 
cetățeni străini, nu cunosc. în majo
ritatea cazurilor, legea. Disperați si 
cu șanse reduse de succes, ei pornesc 
în căutarea unui nou adăpost. Primul 
și al doilea etaj al clădirii au foot 
deja evacuate.

DIN Ti
R. P. BULGARIA

Se extind liniile automate
în hala spațioasă a Institutului de 

mașini pentru tăierea metalelor 
din Sofia, agregatele lucrează singu
re. Dispozitive speciale așază bare 
de metal pe strunguri, care le pre
lucrează transformindu-le în piese 
complexe destinate fabricării electro- 
palanelor (dispozitive de ridicat) și 
electromotoarelor bulgare. Lipsesc 
strungarii, frezorii. întregul proces 
de producție este dirijat de un sin
gur om de la un tablou de comandă. 
El schimbă periodic banda numerică 
pe care este inserts programul de lu
cru al mașinilor și urmărește atent 
„limbajul" propriu al beculețelor 
multicolore, care se sting și se aprind 
intermitent.*

De fapt, toate acestea reprezintă 
una din ultimele „repetiții" ale noi
lor linii automate — create in ca
drul institutului — înainte de a fi 
expediate spre unitățile producătoa
re de electropalane și electromotoa
re. Din mai multe linii automate de 
acest fel vor fi create. în perspec
tivă. ateliere întregi care vor func
ționa sub conducerea nemijlocită a 
computerelor programate de om.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Complexul petrochimic din nordul 

• Boemiei
Industria chimică este sectorul cu 

unul din cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare din Cehoslovacia. în de
cursul ultimelor trei decenii, in acest 
sector au fost construite zeci de noi 
fabrici și uzine sau au fost moder
nizate numeroase întreprinderi vechi. 
Față de anul 1948. nivelul actual al 
producției industriei chimice ceho
slovace a crescut de peste douăzeci 
de ori.

Planul de dezvoltare în continuare 
a industriei chimice prevede înfiin
țarea de noi capacități și creșterea 
producției acelor compartimente ca- 
re-și procură materia primă din re
sursele interne existente și pentru 
care sint asigurate piețe ferme de 
desfacere. Conform acestui plan, 
pină la sfirșitul actualului cincinal, 
care se încheie anul acesta, produc
ția industriei chimice trebuie să se

R. P. D. COREEANĂ

Energetica — sector
Producția de energie electrică 

realizată de centralele din R.P.D. 
Coreeană în cursul anului trecut a 
fost cu 14 la sută mai mare decît 
cea din 1978. Această ramură a e- 
conomiei s-a dezvoltat neîntrerupt 
pe baza utilizării principalelor re
surse interne — apa și cărbunele, 
în perioada planului 1971—1976 au 
fost puse in funcțiune termocentra
lele de la Unggi și Chongchongang, 
iar termocentrala de la Pukchang a 
fost extinsă. Obiectivul prevăzut 
pentru planul, șesenal trecut, de a 
se realiza o producție de 28 miliarde 
kWh, a fost îndeplinit cu un an mai 
devreme. Totodată, dezvoltarea ener
geticii a contribuit decisiv La pro
gresul unor ramuri economice, cum 
sint transporturile — prin electrifi
carea multor tronsoane de cale fe
rată — industria, agricultura.

R.P.D. Coreeană va continua să 
dezvolte, in ritm susținut, industria 
sa energetică, ramură de bază che
mată să contribuie la realizarea cu 
succes a unei economii complexe și 
la ridicarea permanentă a nivelului

Intrigată, cu nervii zdrobiți, o fe
meie de 86 de ani stă rezemată de 
tocul ușii. «Locuiesc aici, in Gabels- 
bergstrasse nr. 3. din 1934 — spune 
ea obosită — iar acum trebuie să plec 
pină la sfirșitul lunii mai». în luna 
noiembrie, administratorul i-a trimis 
anunțul de reziliere a contractului de 
închiriere din însărcinarea proprie
tarilor. «Vreau să-mi găsesc un a- 
dăpost și să scap de griji», zice ba- 
trina. Dar unde să găsească ea o 
nouă locuință pentru o chirie de a‘- 
proximativ 200 de ifiărci ? — se în
treabă reporterul ziarului «Frank
furter Rundschau».

Sub același acoperămînt — conti
nuă el — locuiește o familie de spa
nioli. Și ea a fost avizată să evacueze 
in termen de trei luni locuința. Fa
milia a cerut ajutor la «Caritas»( o in
stituție de caritate — n.n.), Cind a 
aflat de acest demers, administratorul 
a cerut evacuarea imediată. O altă 
pereche locuiește La parter, soția este 
paralizată. Termen de evacuare : șase 
luni. «Răminem aici — declară soțul 

—nu avem dealtfel ce face. Am in- 
știintat si noi oficiul social al primă
riei ofașului».

Oamenii sînt siliți să părăsească 
locuințele. în majoritate alcătirite din 
două camere, cu, chirii suportabile, 
din vechile cartiere ale orașului 
Frankfurt pentru că noii proprietari 
intenționează să amenajeze din două 
apartamente unul singur pe fiecare 
etaj. Renovarea prevede în plus în
călzire centrală, instalație de apă 
caldă și „băi exclusive". Chiriașii au

La reușita acestui obiectiv au fost 
antrenate forțe din numeroase alte 
compartimente productive : industria 
electronică, electrotehnică, hidrauli
că. de aparataj. Printre reușitele de 
ultimă oră ale acestor sectoare, pre
sa bulgară consemnează seria de 
strunguri automate „Pirin", care pot 
produce un larg sortiment de piese 
de calitate, asimilarea în producția 
de serie a strungurilor automate 
„Hemus" cu piese furnizate de fir
me japoneze și vest-germane. crea
rea manipulatorilor industriali din 
categoria do roboti „Pirin", care de
plasează greutăți de pînă la 40 kg, 
și a unor conveiere care transportă 
de la un strung la altul greutăți de 
pină la 100 kg. realizarea primei li
nii tehnologice automate ATL-07 
pentru prelucrarea pieselor destina
te motoarelor electrice. Această li
nie va fi urmată. în curînd. de o 
linie asemănătoare destinată prelu
crării de carcase rotative. Scopul fi
nal : crearea de linii automate pen
tru dotarea majorității sectoarelor 
industriei constructoare de mașini.

majoreze cu 36—39 la sută fată de 
cea realizată în 1975.

în vederea atingerii acestui obiec
tiv sint create noi unităti productive, 
cum este, de pildă, complexul petro
chimic din cadrul uzinelor chimice 
Litvinov, din nordul Boemiei. Cea 
de-a doua etapă a acestui complex 
va fi pusă în curînd în funcțiune. 
Cea mai importantă secție a comple
xului va produce anual 450 000 tone 
de etilenă, 200 000 tone de propilenă. 
precum și alte produse chimice 
Toate aceste produse vor constitui 
materie primă pentru alte unităti ale 
industriei chimice, precum și pentru 
export. Noua unitate va furniza ole
fine pentru necesitățile uzinelor 
complexului chimic Litvinov si pen
tru întreprinderile Spolana. din 
Neratovice, care fabrică mase plas
tice.

in plina dezvoltare
de trai al populației. în acest cadru 
se inscriu și obiectivele hidroener
getice Taedonggang și Wiwon. afla
te in construcție. Totodată, continuă 
aOțiunea de construcție a unor cen
trale de proporții reduse. Astfel, au 
fost luate măsuri pentru amenajarea, 
incă ih cursul acestui an. a unui 
mare număr de hidrocentrale de ca
pacitate medie și mică, folosindu-se 
din plin "condițiile naturale pe care 
le oferă căderile, d« .aoă existente ,ip 
regiunile montane. Numai în provin
cia centrală Djakang se prevede ca. 
pină la finele anului., să fie date in- ■ 
exploatare zece asemenea centrale 
hidroelectrice. Obiective similare 
și-au propus alte patru provincii din 
Coreea populară.

Caracteristic pentru această acțiu
ne este faptul că. paralel cu con
strucția de hidrocentrale, se vor e- 
xecuta lucrări complexe de hidro
ameliorații. în scopul evitării inun
dațiilor, al asigurării cpnditiilor pen
tru extinderea irigațiilor în agricul
tura zonelor respective.

■ aflat că, după modernizare, fiecare 
apartament va fi oferit pentru suma 
de 250 000 de mărci.

Trei case mai departe, in Gabels- 
ber^strasse nr. 9, imobilul a fost 
cumpărat de firma «Omega — Socie
tate pentru administrarea si folosirea 
proprietăților funciare mbH». Si aici, 
teamă și nesiguranță. O locatară po
vestește : «Am investit multi bani in 
locuințele noastre. Pentru aceasta 
fosta proprietăreasă ne-a făcut tot 
felul de promisiuni. Din păcate, nu 
avem nimic scris de La ea». între 
timp, clădirea și-a schimbat proprie
tarul. Nici un^l din cei amenințați cu 
evacuarea nu speră să poată face 
ceva împotriva ofensivei noilor pro
prietari.

Evacuarea prin modernizarea clă
dirii este adesea un mod premeditat 
de reziliere a contractului de închi
riere — constată ziarul «Frankfurter 
Rundschau». care subliniază în con
tinuare: Pensiile mici, veniturile mo
deste ale oamenilor muncii, din care 
trebuie să trăiască Si cîtiva copii, nu 
permit agonisirea a citeva sute de 
mărci în plus pe lună. Există apoi 
familiile de muncitori străini, care 
sint amenințați cu izgonirea din car
tierul Nordend Si poposesc, cind au 
noroc. în Osterd".

Deși recomandă chiriașilor năpă=- 
tuiți să-și susțină interesele în fața 
acțiunilor abuzive ale speculanților 
de locuințe. reporterul ziarului 
«Frankfurter Rundschau» isi exprimă 
îndoiala în posibilitatea de a se exer
cita „un control sistematic" oficial 
asupra modului cum sint respectate 
prevederile legale în operațiunile de 
modernizare si renovare a vechilor 
clădiri din metropola de pe Main.

• RADIOTELESCOP 
GIGANT. In Buriatia (Siberia 
de răsărit), in apropiere de flu
viul Enisei, se construiește un 
nou centru radioastronomic. care 
va permite cercetarea proceselor 
geofizice din atmosfera solară, 
tn cadrul centrului za funcționa 
unul din cele mai mari radlote- 
lescoape din lume, format din 
256 antene. Radiotelescopul — 
care va da posibilitate specialiș
tilor să întocmească prognoze 
mai precise privind activitatea 
solară, cu puternice influențe a- 
supra climei pe Pămint — va fi 
construit pe un teren nisipos, 
pentru a amortiza orice mișcare 
a scoarței terestre.

• DIAGRAME A LA 
MINUT. Realizarea de grafice 
și diagrame constituie o opera
țiune pe cit de utilă omului mo
dern, pe atit de minuțioasă, ea 
luind. adeșea. multă vreme. 
Acum, ca urmare a folosirii 
computerelor, această operațiu
ne devine din cele mai lesni
cioase. Este de-ajuns să se furni
zeze unui computer datele res
pective ce urmează să fie pre
zentate sub forma -unui grafic și 
să se înscrie modalitățile dorite 
de ilustrare a acestor date 
pentru ca numai in citeva se
cunde computerul să elaboreze 
diagrama sau graficul fie în alb- 
negru, lie în mai multe culori, 
după cum este cazul — permi- 
țînd, astfel, o reprezentare vi

zuală optimă a unor informații 
abștracte.

• O MATERIE PRIMĂ 
RARĂ. Așa poate fi conside
rată. pe bună dreptate, „maran- 
ta“ (în limba engleză „arrow
root", adică „rădăcină în formă 
de săgeată"), o plantă care creș
te in insula Saint Vincent din 
grupul Antilelor Mici (zona Ca
raibilor). Uscată și măcinată fin. 
rădăcina acestei- plante intră ca 
un ingredient de bază in prepa
ratele sub formă de făină pen
tru sugari, cit mai ales în dife
rite tiburi de hîrtie folosite la 
computere. Tocmai datorită ra
rității sale, maranta constituie 
principala bogăție a insulei Saint 
Vincent, pe lingă industria tu
ristică. pentru care este vestită.

de altfel. în întreaga regiune a 
Ahtilelor.

• ENERGIE SOLARĂ 
PENTRU USCATUL CE
REALELOR. în districtul 
Jiaonan, din estul Chinei, a fost 
construită o instalație specială 
pentru uscatul cerealelor, pusă 
in funcțiune cu ajutorul energiei 
solare. Producătorii agricoli au, 
astfel, la dispoziție o instalație 
ieftină, ce*  poate usca 15 tone de 
boabe pe zi și care, in plus, fur
nizează și apă caldă diferitelor 
clădiri sau locuințe la tempera
tura de aproximativ 60 de grade.

• ETNA DIN NOU IN 
STARE DE ERUPȚIE ? p°- 
liția din Catania a interzis tu
riștilor să urce pe muntele Etna 
la o înălțime de peste 2 900 me
tri (Etna are 3 203 metri), din 
cauza pericolului unei noi erup
ții a vulcanului. Dintr-un crater 
al Etnei a început să iasă. în ul
timele zile. fum. iar instrumen
tele de La Institutul de vulcano- 
logie din Catania au înregistrat 
o creștere a „microșocurilor". de 
genul celor care preced o erup
ție. în luna septembrie anul tre
cut. nouă turiști și-au pierdut 
viața în apropierea unui nou 
crater care a erupt. 4

• FESTIVALUL MUZI
CAL „VARA LA OHRID". 
Intre 12 iulie și 20 august a.c. 
se va desfășura cea de-a XX-a 
ediție — jubiliară — a Festiva
lului muzical „Vara la Ohrid", 
prestigioasă manifestare artisti
că iugoslavă, la care își dau 
concursul artiști din diferite țări 
ale lumii. în cadrul ediției din 
acest an vor avea loc peste 50 de 
spectacole. Ea va fi deschisă cu 
cantata „Serdarot" de Vlastimir 
Nikolovski. interpretată de co
rul și orchestra simfonică ale 
unui ansamblu artistic din Bel
grad.

« SCRISORI ALE LUI 
NAPOLEON LA LICI
TAȚIE. Două scrisori autografe

ale lui Napoleon vor fi oferite 
spre vînzare, în cadrul unei li
citații ce se va organiza in a- 
ceastă săptămînă la Londra, de 
firma specializată „Sotheby". 
Prima, dintre aceste scrisori da
tează din 1794. cind Napoleon 
era general de brigadă în cam
pania din Italia, iar cea de-a 
doua din 1797. fiind expediată 
din Verona și relatînd desfășu
rarea bătăliei de la Rivoli.

• PARADIS ACVATIC. 
Ornitologii elvețieni au cerut 
autorităților să interzică vînă- 
tcarea în tradiționalele zone ale 
țării unde iernează păsările săl
batice. ca și accesul ambarcațiu
nilor in acele locuri. Cu unspre
zece zone acvatice, rîurl sau 
lacuri, preferate de păsările mi

gratoare, mai ales de rațele săl
batice. ca refugiu în timpul ier
nii. Elveția este una din cele 
mai importante regiuni europene 
în această privință.

• REZERVOR DE APĂ 
IN DEȘERT. în cursul pros
pectărilor efectuate in zona de 
sud a desertului occidental al 
Egiptului, cercetătorii au desco
perit un imens „rezervor" subte
ran de apă. Aceasta a determi
nat începerea acțiunii de aduce
re la suprafață a apei, care va fi 
util^ată pentru cultivarea regiu
nilor de desert. în prima etapă a 
lucrărilor se prevede transfor
marea in grădini de legume si 
livezi de pomi fructiferi a unei 
suprafețe de 50 000 feddani (un 
fed,dan — egal cu 0.42 ha) din 
desertul occidental.



Scrisoarea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român adresată Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

„Președintele Nicolae Ceaușescu - 
luptător ferm pentru idealurile 

de pace și progres ale omenirii"
Presa indiană despre personalitatea 

șefului statului român

Președintele R. F. Germania l-a primit 
pe ambasadorul României

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român a analizat cu toa
tă atenția invitația de a participa 
la o reuniune a partidelor comu
niste și muncitorești din Europa în 
zilele de 28 și 29 aprilie a.c. la 
Paris, consacrată problemelor pă
cii și dezarmării.

într-adevăr, oprirea cursei înar
mărilor care pune tot mai grele 
poveri pe spatele popoarelor și pe
riclitează grav securitatea mondia
lă, dezarmarea și promovarea unei 
politici noi de pace și destindere 
constituie probleme centrale ale lu
mii contemporane, cărora partidele 
comuniste trebuie să le acorde o a- 
tenție deosebită. Aceste probleme 
pot fi însă abordate cu rezultate 
bune pornindu-se de la întregul 
ansamblu de factori ce determină 
agravarea situației internaționale 
actuale, de la condițiile concrete în 
care se desfășoară viața politică 
mondială, precum și de la căile de 
depășire a acestei stări de fapt ne
gative.

Partidul nostru este profund în
grijorat de actuala evoluție a vie
ții internaționale, de accentuarea 
puternică a încordării, care creează 
mari primejdii pentru pacea și in
dependența popoarelor, sporind pe
ricolul unei noi confruntări milita
re cu consecințe imprevizibile. De 
aceea, considerăm că trebuie făcut 
totul pentru reluarea și continua
rea procesului de destindere, pen
tru soluționarea gravelor probleme 
care confruntă ■ omenirea. în acest 
spirit, Partidul Comunist Român se 
pronunță și acționează ferm pen
tru întărirea colaborării și solida
rității cu partidele comuniste și 
muncitorești, precum și cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
cu toate forțele democratice, pro
gresiste și antiimperialiste de pre
tutindeni, pentru oprirea' încordă
rii, pentru realizarea securității și 
păcii în Europa și în întreaga lume.

O reuniune a partidelor comu
niste din Europa, chiar cu un obiec
tiv limitat, trebuie să se organi
zeze pe baza unei.temeinice pregă
tiri prealabile, care să ducă la der 
finirea precisă a scopurilor și obiec
tivelor pe care și le propupe, în- 
tr-un consens unanim. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, după cum se 
știe, asupra unor probleme ale vie
ții internaționale, inclusiv ale miș
cării revoluționare mondiale, între 
partide există unele divergențe și 
deosebiri de păreri. Or, reuniunea 
proiectată să aibă loc la Paris nu a 
fost precedată de o asemenea pre
gătire temeinică și, deși are la or
dinea zilei probleme foarte impor
tante, nu-și propune să dea răspuns 
aspectelor acute ale vieții interna
ționale ce preocupă astăzi pop'oare- 
le, să stabilească măsurile cbncre- 

■ te ce se impun pentru depășirea lor 
cît mai rapidă. Ținerea, fără o pre
gătire . temeinică a reuniunii, la 
sfîrșitul lunii aprilie, ar putea crea 

r
J - pe scurt.........

PREMIILE LENIN PE ANUL 1980. Le Moscova au fost decernate pre
miile Lenin pe anul 1980 pentru realizări remarcabile in știință și tehnică, 
literatură și artă. Pe lista laureaților figurează autorii epopeii cinemato
grafice consacrate marelui război pentru apărarea patriei, precum și poetul 
Egor Isaev, scriitorul Nodar Dumbadze. De asemenea, au primit această 
distincție autorii unor lucrări privind spectroscopia moleculelor complexe 
libere, crearea unei noi clase de monocristale, procesele rapide de po- 
limerizare în zonele apropiate de zero absolut, mecanismul acțiunilor fer
menților în organismele vii.

VIZITA LA BUDAPESTA. Secre-

impresia greșită că partidele comu
niste din Europa nu acordă atenția 
cuvenită analizării problemelor 
stringente, de importanță vitală 
pentru cauza destinderii și securi
tății pe continent, nu văd o perspec
tivă concretă a ieșirii din situa
ția gravă creată în prezent pe plan 
mondial. Realizarea destinderii, a- 
părarea independenței și securității 
popoarelor impun o dezbatere re
alistă, aprofundată cu cea mai 
înaltă răspundere, a problemelor 
deosebit de complicate create în 
prezent în viața internațională, 
precum și organizarea de acțiuni 
comune pentru soluționarea lor cu 
participarea tuturor statelor și po
poarelor. De aceea, Partidul Co
munist Român apreciază că înda
torirea principală a partidelor co
muniste și muncitorești, este în 
momentul de față desfășurarea 
unei intense activități pentru rea
lizarea, pe plan național, a unității 
tuturor forțelor progresiste, pentru 
mobilizarea propriilor popoare în 
lupta consacrată dezarmării și pă
cii și, totodată, întărirea solidari
tății dintre ele și amplificarea co
laborării lor pe plan internațional 
cu toate forțele democratice, pro
gresiste în vederea promovării unei 
politici noi, de destindere și secu
ritate.

Partidul nostru consideră că rea
lizarea unei reuniuni a partidelor 
comuniste din Europa, chiar cu ca
racter mai limitat, trebuie să fi® 
precedată de întîlniri bilaterale, de 
discuții și consultări între partide, 
luîndu-se în considerare pozițiile și 
punctele de vedere ale fiecăruia, 
respectîndu-se principiile și norme
le de relații între partide. De aceea, 
Partidul Comunist Român conside
ră că ar fi bine dacă reuniunea de 
la Paris s-ar amîna, în vederea asi
gurării pregătirii ei temeinice, sau 
cel puțin dacă s-ar schimba carac
terul acesteia, transformîndu-se 
într-o întîlnire de schimb de pă
reri și consultări între partide în 
vederea pregătirii unei reuniuni la 
o dată viitoare și cu o ordine de 
zi care să fie stabilite de comun 
acord. în acest caz, partidul nostru 
este gata să participe la întîlnirea 
de la Paris și să-și aducă «contribu
ția la pregătirea unei conferințe a 
partidelor comuniste din Europa. 
Dacă nu se vor-lua însă în consi
derare dorințele și propunerile 
unor partide de a se asigura o pre
gătire temeinică a reuniunii, iar 
întîlnirea de la Paris va avea to
tuși loc, cu scopul de a se adopta 
un document nepregătit în comun, 
Partidul Comunist Român aprecia
ză că nu sînt întrunite condițiile 
necesare pentru participarea sa la 
această reuniune.

Dorim să subliniem că, după pă

documentul a fost remis spre exa
minare Qomisiei C.E.E.

COLOCVIUL INTERNATIONAL I 
PANAIT ISTRATI. Qu ocazia celui 
de-al doilea colocviu international I, 
consacrat operei si vieții marelui I 
scriitor român Panait Istrati, des
fășurat la Sorbona, postul de .radio i 
„France-culture" a transmis un ci
clu de 12 emisiuni in care a fost * 
prezentată capodopera istratiană 
„Ciulinii Bărăganului'".

. tarul general al P. C. din Ecuador, 
Pedro Saad, a efectuat o vizită in

I Ungaria, la invitația G.C. al P.M.S.U. 
în cursul convorbirilor s-a procedat 

I la un schimb de păreri în proble
me referitoare la situația din lume, 
la mișcarea comunistă și muncito- 

Irească internațională, au fost ana
lizate relațiile ungaro-ecuadoriene 
și posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării dintre cele două partide.

I Pedro Saad s-a întilnit cu Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

CARAMANLIS — CANDIDAT 
I LA PREȘEDINȚIA GRECIEI. În

trunit într-o ședință specială, 
I grupul parlamentar al partidului 
I Noua Democrație (de guvernăm int) 

din Grecia a hotărît^ in unanimita- 
| te. .să-1 desemneze pe premierul 

Constantin Caramanlis drept cantii- 
1 dat al acestei formațiuni politice 

pentru funcția de președinte al re
publicii — informează agenția ate- 

I niană de presă „A.N.A.".

| ALEGERILE LOCALE DIN AL
BANIA. Agenția A.T.A. a dat pu
blicității rezultatele alegerilor pen- 

■ tru consiliile populare și tribuna
lele populare. Pe listele electorale

I au fost înscriși 1 507 772 cetățeni cu 
drept de vot, participarea la vot 

I fiind de sută la sută. In alegerile 
I pentru consiliile populare din dis

tricte, 99.99 la sută din alegători au 
I votat pentru candidații Frontului

Democratic din R.P.S; Albania.

FIRMELE VEST-EUROPENE 
I PRODUCĂTOARE DE AUTOMO- 
I BILE „British Leyland" (Marea 

Britanie), ..Peugeot-Citroen" și 
I „Renault" (Franța). „Fiat" (Italia), 

„Volkswagen" (R.F.G.) și „Volvo" 
(Suedia) au semnat un acord pe 

I termen lung privind efectuarea în 
cooperare de studii fundamentale 
în domeniul construcției de auto- 

I mobile — informează un ‘comunicat 
I comun dat publicității la Păris de 

firmele franceze participante ia 
| acord, precizindu-se, totodată, că

PERFORMANTE ALE AUTOTU
RISMULUI „DACIA 1 300". „Cele .] 
mai bune au fost «Daciile»" — sub | 
acest titlu, ziarul cehoslovac „Mlada , 
Fronta" anunță rezultatele unui ra- . 
liu-concurs de obținere a celui mai 
redus consum de benzină, organizat I 
la Plzen de „Clubul Dacia" din lo
calitate. Desfășurat pe un traseu I 
extrem de dificil, lung de 56 km, | 
cu participarea a 77 de autoturisme, 
raliul a fost ciștigat de o mașini . 
„Dacia 1 300", care a consumat pe 1 
această distanță 1.75 litri de benzină. I 
Trei dintre autoturismele românești 
s-ap situat pe primele zece locuri. I

MESAJ. Noul președinte al Pre
zidiului Conciliului Suprem al Po- I 
porului al Republicii Democrate • 
Populare Yemen, Aii Nasser Mo- ' 
hammed, a adresat un mesaj pre
ședintelui Republicii Arabe Yemen, 
Aii Abdallah Saleh, in legătură cu | 
relațiile dintre cele două țâri. Do
cumentul reafirmă-— potrivit agen- 1 
țiilor ■ France Presse și Associated | 
Press — dorința guvernului de la 
Aden de a contribui ia traducerea . 
in viată a „aspirațiilor popoarelor 
din cele două țări privind realiza- I 
rea unității și progresului lor".

CONVORBIRI OLANDEZO — [ 
INDONEZIENE. Primul ministru al 
Olandei. Andreas Van Agt. și-a in.- | 
chelat vizita efectuată in In done
zi;),'unde a avut convorbiri cu pre
ședintele Suharto, vicepreședintele 
Adam Malik și membri ai guver
nului asupra evoluției relațiilor bi- I 
laterale și a unor probleme inter
naționale. 

rerea noastră, ținerea reuniunii în 
condițiile neparticipării la lucră
rile sale a unui număr important 
de partide comuniste din Europa 
— care joacă un rol de seamă în 
viața țărilor respective, precum și 
în viața politică a continentului — 
nu poate fi de natură să ducă la 
întărirea unității. Evident, dacă 
unele partide doresc cu orice preț 
să ia parte la reuniunea proiectată, 
și nu cad de acord cu propunerile 
de amînare și de pregătire temei
nică a acesteia, este dreptul lor să 
procedeze cum cred de cuviință. în 
conformitate cu principiile de , re
lații între partide, participarea sau 
neparticiparea la proiectata reu
niune nu trebuie însă să afecteze 
în nici un caz relațiile de colabo
rare dintre partide, nu trebuie să 
dăuneze în nici un fel solidarității 
lor internaționale.

Partidul Comunist Român consi
deră că în momentul de față se im
pune, mai mult ca oricînd, o amplă 
și activă mobilizare a celor mai 
largi forțe politice și sociale, a în
tregii opinii publice, a parlamen
telor, guvernelor și conducerilor 
statelor europene pentru dezarma
re, și în primul rînd dezarmare nu
cleară, respectarea neabătută a in
dependenței naționale a popoare
lor, continuarea politicii de destin
dere și colaborare între state, de 
securitate și pace. în mod deosebit 
țările europene trebuie să acțione
ze cu cea mai mare «răspundere și 
fermitate în vederea pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid. 
Numai astfel poate' fi determinat 
un curs nou în viața politică a con
tinentului și în întreaga lume, se 
poate ajunge la acțiuni și măsuri 
eficiente de înfăptuire a securității 
și păcii, de dezarmare, de soluțio
nare constructivă a gravelor pro
bleme ale lumii de azi.

Partidul Comunist Român este 
‘hotărît să acționeze neabătut și în 
viitor pentru întărirea solidarității 
și colaborării cu partidele comu
niste și muncitorești, precum și cu 
partidele socialiste și social-demo
crate, cu alte partide, cu toate for
țele revoluționare, democratice și 
progresiste, cu toți cei ce se pro
nunță și militează pentru pace în 
lume, situînd ferm la baza acestei 
colaborări principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Reafirmînd în modul cel mal 
ferm hotărîrea Partidului Comu
nist Român de a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea dezidera
telor supreme ale popoarelor de in
dependență, securitate și pace, vă 
exprimăm, dragi prieteni, senti
mentele noastre tovărășești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Amnistie în Zimbabwe
HARARE 22 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a anunțat într-un 
discurs radiodifuzat că guvernul a 
hotărit să acorde o amnistie, decizie 
de care vor beneficia aproximativ 
9 000 de persoane.

Un comunicat al MinLsterului Jus
tiției precizează că printre cei eli
berați se află și tinerii care au refu
zat să se prezinte pentru satisfacerea 
stagiului militar in timpul vechiului 
regim rasist — menționează agenția 
U.P.I.

La Geneva s-au încheiat zilele tre
cute lucrările reuniunii internaționale 
de experți guvernamentali din țări
le membre ale „Grupului celor 77", 
consacrată examinării unor forme 
concrete de transpunere in practică a 
cooperării economice dintre țările in 
curs de dezvoltare. Așa cum este bine 
știut. întărirea unității și solidarității 
țărilor in curs de dezvoltare, intensi
ficarea colaborării dintre ele, a în
trajutorării reciproce, in vederea so
luționării cu forțe comune a proble
melor arzătoare ale progresului eco- 
nomico-social, prezintă o importanță 
deosebită in eforturile comunității in
ternaționale îndreptate spre depăși
rea decalajelor care separă țările in 
curs de dezvoltare de cele dezvolta
te, spre făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale. Conștiente de 
necesitatea consolidării capacității lor 
colective de negociere, cu scopul de 
a determina țările dezvoltate să ac
cepte transformarea actualelor struc
turi ale sistemului economic interna
tional, de faptul că o asemenea 
transformare implică întărirea legă
turilor lor. inclusiv pe plan econo
mic. țările- „Grupului celor 77“ au 
adoptat anul trecut, la Arusha (Tan
zania), „Primul plan de acțiune pe 
termen mediu privind prioritățile 
globale ale cooperării economice între 
țările in curs de dezvoltare". Planul 
prevede, printre altele, instituirea unui 
sistem de preferințe comerciale intre 
țările in curs de dezvoltare : crearea 
de întreprinderi mixte de producție, 
comercializare și transporturi ; ex
tinderea cooperării monetare si fi
nanciare. prin încheierea de acorduri 
multilaterale de plăți și credit ; fi
nanțarea schimburilor economice re
ciproce ; lărgirea colaborării in do
meniul cercetării tehnico-științi- 
fice etc.

Cea de-a V-a sesiune a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D) de 
la Manila, precum și celelalte reu
niuni ministeriale ale „Grupului ce
lor 77“ care au urmat întilnirii de la 
Arusha, nu s-au limitat să reafirme 
rolul care revine cooperării econo
mice intre țările in curs de dezvol
tare. ca eJement important al stra
tegiei pentru cel de-al treilea dece
niu al dezvoltării, cj au indicat, tot
odată. și modalitățile concrete de ur-

DELHI 22 (Agerpres). — Revista 
indiană ..INTERNATIONAL REPOR
TER" consacră un număr personalită
ții secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. publicind pe prima co
pertă o fotografie a șefului statului 
român in momentul depunerii jură- 
mintului solemn de președinte al 
României.

în articolul editorial „Poporul ro
man este decis să continue epoca 
marilor realizări" se arată : „Unul 
dintre meritele excepționale ale po
porului român de-a -lungul istoriei 
sale, una dintre probele supreme ale 
maturității sale politice și patriotis
mului său adevărat constă în faptul 
că el a încredințat destinul său lui 
Nicolae Ceaușescu. Clnd un om se 
ridică din popor și exprimă aspira
țiile sale milenare pentru o viață 
demnă și liberă, dedicată muncii, 
atunci poporul român iși arată cu 
multă căldură sentimentele sale de 
cea mai înaltă apreciere fată de acel 
om deosebit. Poporul român a găsit 
in personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe cel mai bun luptător 
pentru idealurile de pace și progres, 
iar lumea contemporană — un mili
tant valoros, curajos și înțelept, un 
promotor consecvent al înțelegerii și 
colaborării, al demnității și egalității 
între toate statele de pe această 
planetă".

într-un alt articol se subliniază că 
„ideile președintelui Nicolae Ceausescu 
cu privire la stabilirea unei noi or
dini economice internaționale au in
trat in sistemul mondial de valori 
politice ca o contribuție originală, 
teoretică și practică, de cea mai mare

Pentru o participare echitabilă 
a țărilor in curs de dezvoltare la circuitul 

mondial al informației
Conferința interguvernamentală privind dezvoltarea comunicării 

a luat sfirșit
PARIS 22 (Agerpres). — La sediul 

UNESCO din Paris s-au încheiat lu
crările Conferinței interguvernamen- 
tale de cooperare asupra activi
tăților și programelor privind dez
voltarea comunicării. A .fost adoptată 
prin consens recomandarea avind la 
bază proiectul inițiat de țările mem
bre ale „Grupului celor 77", din care 
face parte și România. în recoman
dare se subliniază rolul important ce 
revine comunicării intre popoare și 
națiuni in promovarea progresului 
economic, social, științific și cultural 
al tuturor*  țărilor, a' destinderii și în
țelegerii internaționale, în afirmarea 
suveranității naționale și a identității 
culturale a tuturor popoarelor, in de
mocratizarea relațiilor internaționale 
și făurirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

în scopul realizării unor pași deci
sivi in direcția atenuării și lichidării 
marilor decalaje dintre țările indus

Experiențe
la bordul stației orbitale „Saliut-6“

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Cos
monauta sovietici Leonid Popov și 
V&leri Riumin se află de două sâp- 
tămini la bordul stației orbitale 
„Saliut—6". Ei continuă activitatea 
de pregătire a unor noi experiențe 
științifice. In cursul zilei de marți, 
de pildă, ei au reincărcai cu peli
culă casetele aparatelor de foto
grafiat, au testat gamatelescopul 
„Elena", au înlocuit sursele auto
nome deX energie electrică ale unor 
aparate. J

In programul de zbor se acordă 
o atenție deosebită și explorării re
surselor naturale ale Pămintului și 
studierii mediului ambiant. La ce
rerea oceanologilor, specialiștilor 
in domeniul agriculturii și silvicul

mat pentru materializarea proiecte
lor existente. Tocmai în acest scop, 
în ultima parte a anului trecut și in 
primele luni ale acestui an s-au des
fășurat la Montevideo, Addis Abeba 
și Manila, sub egida U.N.C.T.A.D., 
reuniuni regionale ale grupurilor de 
experți din America Latină. Africa 
și Asia.. Concluziile acestor intilniri 
pregătitoare au fost sintetizate la 
reuniunea interregională de la Ge
neva.

Dezbaterile din cadrul reuniunii 

PE MARGINEA REUNIUNII U. N.C.T.A.D. DE LA GENEVA

Direcții și forme noi pentru intensificarea 
colaborării între țările în curs de dezvoltare
s-au concentrat asupra definirii me
canismelor, principiilor și procedu
rilor de transpunere în practică a 
temelor identificate prin programul 
de la Arusha ca prioritare pentru 
extinderea relațiilor economice din
tre țările in curs de dezvoltare. Este 
vorba de edificarea unui sistem gio- 
bal de preferințe comerciale, de in
tensificarea cooperării dintre organi
zațiile comerciale de stat, precum 
și de crearea de întreprinderi mixte 
de comercializare. Documentele pre
gătite pentru conferință de secreta
riatul U.N.C.T.A.D., ca și o serie de 
luări de poziție care s-au făcut auzite 
in cursul reuniunii au pus in evi
dentă. cum era și firesc, dealtfel, 
existența unor deosebiri de vederi 
între participanti in legătură cu te
mele abordate. Desigur, nu poate fi 
ignorat faptul că țările in curs de 
dezvoltare nu se înfățișează uniform, 
că există deosebiri apreciabile in ce 
privește mărimea, gradul de dez
voltare, condițiile istorica-sociale.

Importanță. în mod ferm, consecvent 
și principial — se relevă — președin
tele Ceaușescu a orientat acțiunile 
României către promovarea ne plan 
internațional a unei noi ordini eco
nomice. Activitatea sa neobosită in 
toate domeniile este in întregime de
dicată realizării acestui deziderat al 
tuturor popoarelor, care constituie o 
necesitate stringentă a epocii noas
tre".

La rîndul său, revista „PROGRES
SIVE ENTERPRISE" publică un ar
ticol consacrat politicii interne și 
externe a României, raporturilor de 
prietenie și cooperare dintre tara 
noastră și India.

în articol se arată că „România 
este una dintre națiunile socialiste cu 
care India a dezvoltat relații model". 
România — se arată — militează pe 
arena internațională pentru respec
tarea principiilor universal valabile 
ale eticii și echității, deplinei egali
tăți in drepturi intre statele mari și 
mici — respectarea independentei na
ționale, suveranității și integrității 
teritoriale, neamestecul in treburile 
interne, renunțarea la folosirea forței 
și la amenințarea cu forța, reglemen
tarea tuturor disputelor internaționa
le exclusiv prin mijloace pașnice. 
România și india dau o înaltă apre
ciere rolului pe care trebuie să-1 
joace mișcarea-de nealiniere in rela
țiile internaționale.. în lupta împotri
va vechii politici de dominație și 
opresiune, împotriva colonialismului, 
pentru eliminarea politicii de bloc și 
a zonelor de influență, pentru pro
movarea unor noi relații internațio
nale.

trializate și cele în curs de dezvol
tare in domeniul informării și comu
nicării. al făuririi unei noi ordini in
ternaționale in materie de comunica
re și informare, recomandarea adop
tată prevede elaborarea, sub auspicii
le UNESCO, a unui program interna
tional destinat dezvoltării comuni
cării în lume, îndeosebi in țările în 
curs de dezvoltare, precum și crearea, 
în «adrul UNESCO, a unui mecanism 
instituțional de. întărire a cooperării 
pe plan mondial in acest domeniu.

în cursul conferinței, delegația 
română s-a pronunțat. în spiri
tul concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea unor 
măsuri concrete și eficiente menite să 
asigure restructurarea vechilor relații 
internaționale în domeniul comuni
cării și informării, pentru participa
rea activă și echitabilă a țărilor in 
curs de dezvoltare la circuitul mon
dial al informației.

turii, echipajul cosmic face obser
vații vizuale atiț deasupra pămin
tului, cit și a mărilor și oceanelor. 
Cu ajutorul instalației „Kristall", 
cei doi cosmonauți au realizat o 
experiență de obținere in condiții 
de imponderabilitate a unui nou 
semiconductor.

De asemenea, se apropie de sfir
șit descărcarea și transbordarea de 
materiale la bordul navei cosmice 
automate „Progress", care este in 
prezent cuplată cu ..Saliut—6". 
După terminarea lucrărilor pregă
titoare se va realiza completarea 
rezervoarelor stației „Saliut" cu 
combustibil. în următoarele două 
zile se vor completa și rezervoa
rele de oxidanți.

Unele din aceste țări sînt mari pro
ducătoare de petr'ol sau dispun de 
alte resurse substanțiale de materii 
prime, in timp ce altele sint defici
tare din acest punct de vedere. Ceea 
ce le unește, interesele lor comune 
sînt însă incomparabil mai mari, iar 
acest lucru s-a, văzut și cu prilejul 
reuniunii de la Geneva, hotăririle 
adoptate reprezentind un important 
pas Înainte pe calea stringerii cola
borării dintre aceste țări.

O atenție deosebită s-a acordat, în 

cadrul reuniunii, creării unui sistem 
global de preferințe comerciale între 
țările in curs de dezvoltare. Acest 
sistem urmează să aibă drept obiec
tiv principal, așa .cum s-a stabilit de 
către conferință, promovarea -schim
burilor comerciale dintre țările in 
curs de dezvoltare, prin reducerea 
obstacolelor tarifare și netarifare și 
adoptarea de alte măsuri in dome
niul producției (inclusiv prin crearea 
de societăți mixte), dezvoltării teh
nologice, transporturilor, finanțării 
și forței de muncă.

Sistemul global de preferințe tre
buie să se bazeze pe principiul avan
tajului reciproc și reciprocitatea con
cesiilor, in așa fel incit să poată fi 
profitabil tuturor participanților, și 
pe acordarea unui tratament spe
cial țărilor celor mai puțin avansate. 
EI trebuie să cuprindă — in con
cepția participanților la conferință — 
nu numai produse manufacturate, ci 
și produsă de bază, inclusiv produse 
agricole, în scopul de a stimula' di-

BONN 22 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Federale Germania, 
Karl Carstens, a primit pe ambasa
dorul Republicii Socialiste România, 
Ion Morega, in legătură cu încheie
rea misiunii sale in .această țară.

Cu acest prilej, președintele fede
ral a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român prieten, de 
noi succese și prosperitate.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise președin

LA SESIUNEA C. E. E. — O- N U

Propuneri ale României în vederea 
conlucrării economice intereuropene

GENEVA 22 — De la trimisul nos
tru Viorel Popescu : în cadrul 
dezbaterilor plenare ale celei de-a 
35-a sesiuni anuale a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.) au fost abordate pro
blemele dezvoltării comerțului și 
cooperării internaționale, inscrise ca 
un punct prioritar pe agenda lucră
rilor. Luind cuvintul, reprezentantul 
român. Mihai Berinde, ș-a referit la 
evoluția pozitivă a relațiilor comer
ciale și de cooperare economică ale 
țârii noastre cu celelalte state din re
giune, ca rezultat al dezvoltării ample 
a economiei noastre naționale, evi- 
dențiindu-se faptul că unele țări 
dezvoltate au acționat in direcția res
pectării acordurilor și aranjamentelor 
bilaterale, prin eliminarea sau neapli- 
carea de restricții cantitative discri
minatorii față de importurile româ
nești, precum și prin acordarea de 
preferințe vamale generalizate în fa
voarea României. Pe de altă parte, 
au fost înfățișate și un șir de aspecte 
negative care mai persistă în comer
țul dintre țările europene, care.afec
tează România ca țară în curs de 
dezvoltare.

în vederea îmbunătățirii activității 
viitoare a comisiei. România a pro
pus crearea unui centru de informa
ție pentru promovarea cooperării in
dustriale, care ar putea exercita o 
puternică influentă în dezvoltarea 
acestui sector al colaborării intereu

Încheierea convorbirilor dintre delegațiile
P. C. Chinez si P. C. Italian

BEIJING 22 (Agerpres). — Delega
ția C.C. al P.C. Chinez, condusă de 
Hu Yaobang. secretar general, și de
legația C.C. al P.C. Italian, condusă 
de Enrico Berlinguer. secretar gene
ral, au avut la Beijing ultima, rundă 
de convorbiri.

După cum transmite agenția China 
Noua, la încheierea convorbirilor, 
părțile au convenit că schimbul da 
păreri in probleme de interes comun, 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească și pe bază de egalitate, a pro
movat înțelegerea mutuală și a apro
fundat încrederea reciprocă.

Ele au apreciat că convorbirile au 
fost pozitive și rodnice. Deși între ele 
au existat deosebiri de păreri, acest 
fapt nu trebuie considerat un obstaLucrările Conferinței sindicale mondiale în problemele dezvoltării

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au deschis luni lucrările 
Conferinței sindicale mondiale in 
problemele dezvoltării, la care par
ticipă delegații ale unui număr de 
139 de organizații sindicale din 95 
de țări ale lumii, precum și repre
zentanți ai unor organe specializate 
ale O.N.U.. ai altor organisme inter
naționale și regionale.

Din țara noastră, la lucrări ia parte 
o delegație condusă de Aurel Duca, 
secretar al Consiliului Central aî 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

versificarea producției respectivelor 
țări. Pornindu-se de la ideea că rea
lizarea sitemului global de preferințe 
corespunde unor cerințe economice 
arzătoare ale țărilor în curs de 
dezvoltare, participant» au convenit 
începerea de negocieri in acest scop 
in perioada imediat următoare. Ca 
o concretizare imediată, s-a decis 
crearea unui comitet de negocieri 
deschis participării tuturor țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“ inte
resate, care să constituie mecanis

mul necesar pregătirii și desfășurării 
negocierilor efective. Faza pregăti
toare. este prevăzută să înceapă la 1 
iulie 1980. iar negocierile efective 
urmează să demareze nu mai tirziu 
de 1 ianuarie 1981. „De mai mult 
timp — declara la încheierea reuniu
nii nigerianul Oluyemi Adeniji, pre
ședintele conferinței — sîntem preo
cupați de problema sistemului glo
bal de preferințe comerciale. Astăzi 
această idee s-a tradus intr-o decizie 
concretă, care poate să întărească 
considerabil principiul autonomiei 
colective, element fundamental al 
eforturilor țărilor in curs de dezvol
tare in vederea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale".

Au fost, totodată, stabilite direcții 
principale de acțiune pe viitor și in 
celelalte două domenii : cooperarea 
dintre organizațiile comerciale de 
stat și crearea de intreprinderi mixte 
de comercializare. Conferința a apre
ciat ca deosebit de utilă hotărirea 

telui R.F.G. un mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului din 
R. F. Germania urări de pace și 
progres.

Președintele Karl Carstens a ex
primat satisfacția pentru dezvoltarea 
ascendentă, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno—vest-germane și 
dorința ca acestea să înregistreze și 
pe viitor un curs ascendent, in in
teresul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și securității in Euro
pa și in întreaga lume.

ropene. De asemenea, țara noastră 
se pronunță pentru elaborarea unor 
programe de acțiuni, consultări și ne
gocieri multilaterale, in scopul libe
ralizării comerțului intraregional. în 
acest cadru, sint necesare măsuri 
concrete pentru rezolvarea probleme
lor specifice ale țărilor in curs d«. 
dezvoltare, care să contribuie la ac '■-> 
celerarea ritmului de dezvoltare A 
acestora și la micșorarea decalajelor 
economice care le separă de țările 
dezvoltate.

IA TIRGUL INTERNAȚIONAL

DE MOSTRE DE LA BASEL

Pavilionul românesc vizitat 
de vicepreședintele Elveției

BERNA 22 (Agerpres). — Pavilio
nul romanesc din cadrul celei de-a 
64-a ediții a Tirgului internațional 
de mostre de la Basel a fost vizitat 
de vicepreședintele Confederației 
Elvețiene, Kurt Furgler. Ea sfirșitul 
vizitei sale, vicepreședintele Elveției 
a apreciat pozitiv prezența României 
— pentru prima dată cu un pavilion 
propriu — la prestigioasa manifes
tare.

col în stabilirea și dezvoltarea relați
ilor reciproce.

Cele două părți s-au informat reci
proc in legătură cu orientările, prin
cipiile și pozițiile in probleme interne 
și internaționale, au procedat la un 
schimb de păreri in legătură cu ac
tualele probleme internaționale ma
jore și au explorat perspectivele dez
voltării relațiilor dintre cele două 
partide.

Părțile au apreciat că reluarea și 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
partide, pe baza deplinei egalități, ■ 
independentei și respectului reciproc, 
corespund nu numai intereselor am
belor partide și ale popoarelor celor 
două țări, ci contribuie, totodată, la 
apărarea păcii și progresului omeni
rii.

După cum menționează agenția
Taniug, reuniunea va examina con
tribuția organizațiilor sindicale in
lupta pentru o nouă ordine econo
mică internațională. Agenda lucrări
lor, care vor dura patru zile, cuprin
de. printre punctele principale, rolul 
sindicatelor in procesul dezvoltării 
economice, îndeosebi in țările in 
curs de dezvoltare. condițiile da 
muncă in țările sărace, impactul a ~- 
tualei ' crize asupra relațiilor ecd»„ 
mice, internaționale, problemele le
gate de distribuirea inechitabilă a 
resurselor naturale.

celor trei grupuri regionale de a 
convoca reuniuni subregionale și re
gionale care să definească modalită
țile concrete de cooperare între orga
nizațiile comerciale de stat. S-a su
gerat, astfel, stimularea activităților 
comune de formare a cadrelor, a 
schimburilor de informații comercia
le, a acțiunilor comune de comerciali
zare și stabilirea de legături directe și 
contacte de afaceri intre organizațiile 
comerciale de stat. în același timp, 
secretariatul U.N.C.T.A.D. a primit 
sarcina de a edita un catalog 
cuprinzind toate organizațiile co
merciale de stat din țările in 
curs de dezvoltare. în sfirșit. con
ferința a decis elaborarea de studii 
și organizarea de reuniuni la nivel 
regional și interregional pentru iden
tificarea domeniilor celor mai co
respunzătoare în care să fie create 
întreprinderi mixte de comerciali
zare intre țările in curs de dezvol
tare.

Promovînd cu consecvență concep
ția sa asupra rolului efortului propriu 
in dezvoltarea economică națională 
și, în acest context, asupra locului 
cooperării economice intre țările in 
curs de. dezvoltare in strategia globa
lă de creștere economică a acestor 
țări, România a participat activ la 
elaborarea programelor „Grupului 
celor 77“ in acest domeniu, precum 
și la primele concretizări ale acestei 
cooperări. Atit la reuniunea regională 
a subgrupului latino-american de la 
Montevideo, la care a fost prezentă, 
cit și la recenta reuniune de lă Ge
neva, țara noastră a formulat sugestii 
și propuneri concrete în legătură cu 
modalitățile de transpunere in prac
tică a temelor prioritare evidențiate 
în programul de la Arusha. In acest 
fel și -a găsit noi expresii concrete 
preocuparea României pentru întări
rea continuă a solidarității și colabo
rării tuturor țărilor in curs de dez
voltare, pentru sporirea eforturilor 
îndreptate spre făurirea marelui de
ziderat al umanității de edificare a 
unei lumi noi, eliberate de spectrul 
sărăciei și mizeriei, o lume in care 
toate națiunile să se bucure de bine
facerile progresului și civilizației.

Radu BOGDAN
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