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Forța politică cea mai hotărîtă 
și consecventă a luptei împotriva 

fascismului, pentru apărarea independenței 
și integrității teritoriale a patriei

O puternică expresie 
a spiritului revoluționar, 

a responsabilității comuniste
Acțiunea de preschimbare a documentelor de partid a dus la în

tărirea și mai puternică a unității, la creșterea nivelului politic și 
ideologic al partidului, a determinat o îmbunătățire a activității or
ganizațiilor de partid, a organelor de partid pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le au în diferite domenii de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
jurul Comitetului Central, al tovară
șului Nicolae Ceausescu, contribuind 
la sporirea autorității politice Si ideo
logice a organelor și organizațiilor de 
partid in rindul tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, al întregului nostru popor.

Ce a însemnat deci evenimentul 
politic al preschimbării documentelor 
de partid ? La această întrebare, por
nind de la propria-i experiență, ar 
putea răspunde fiecare membru al 
partidului. Pentru că preschimbarea 
documentelor, a carnetului roșu de
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blicații. „Fascismul va Însemna nu 
numai singe și foame în tară. Fascis
mul înseamnă război. Războiul este 
modul de existentă al fascismului (...). 
Fascismul amenință existenta micilor 
state, a micilor neamuri. Fascismul 
amenință existenta și independența 
tării" — avertiza un asemenea ma
nifest din octombrie 1935.

Partidul Comunist Român considera 
că. pentru a-și păstra independența 
și integritatea teritorială. Româ
nia trebuie să stabilească o alian
ță activă cu toate acele state care 
duc o adevărată politică de pace, 
în primul rind cu Uniunea So
vietică. cu celelalte țări vecine, că 
„singura politică externă posibilă

Un merit deosebit al partidului este 
acela că s-a orientat și a acționat tot 
mai ferm pentru unirea intr-un larg 
front popular antifascist a tuturor 
forțelor vii ale neamului. în pri
mul rind. înlăturînd atitudinile sec
tare. aprecierile eronate care au țn- 
fluentat negativ activitatea sa. într-o 
anumită perioadă, cu privire la unele 
partide Și grupări politice ; militind 
stăruitor pentru realizarea unității de 
acțiune muncitorească, pentru înche
ierea unor acorduri de front unic cu 
celelalte partide ale clasei muncitoa
re. ca temelie a frontului popular 
antifascist ; inițiind sistematic con
tacte cu diferite organizații și forma
țiuni politice, cu personalități progre

siste. indiferent 
de proveniența 
lor politică. „Să 
nu căutăm ce ne 
desparte, cl ceea 
ce ne apropie, 
scria, dînd o ex
primare limpede 
acestei linii suple, 
realiste, militan
tul comunist Uie 
Pintilie. în mo
mentul de fată. 
Dunctele comune 
sint cele mai im
portante si nu 
deosebirile. Co
munist). social- 
democratl. natio- 
nal-tărănisti. tă- 
răniști-radicali sau 
oricare ar fi de
numirea organi
zațiilor sint deo
potrivă amenința
te, amenințat este 
poporul in între
gime. In momen

tul de fată avem un singur dușman : 
fascismul. El este cel mai apropiat, 
împotriva lui trebuie să ne unim".

Activitatea partidului, de unire a 
forțelor democratice, a rodit în sem
narea unor acorduri de front popu
lar antifascist : la București. în oc
tombrie 1934, între Comitetul Națio
nal Antifascist. Liga Muncii și Parti
dul Socialist Unitar, apoi la Băcia 
(septembrie 1935). la București (no
iembrie 1935) și la Țebea (decem
brie 1935) — între organizațiile Blocul 
Democratic. Frontul Plugarilor. Parti
dul Socialist (Popovici). Uniunea 
Oamenilor Muncii Maghiari din 
România. Succesele obținute de for
țele democratice coalizate in alege
rile din anii 1936—1937 au dovedit 
justețea liniei politice a partidului.

Cind. după acordul de la Miinchen 
și cotropirea Cehoslovaciei, primej
dia înrobirii tării de către Germania 
hitleristă a devenit deosebit de gravă, 
lupta P.C.R.. a forțelor democratice, 
patriotice a căpătat o nouă vigoare. 
„Să nu capitulăm ! Să ne împotri
vim !“, „Comuniștii vor lupta cu 
arma in mină in primele rinduri. Uni- 
ti-vă cu toții îintr-un singur front Pu
ternic contra lui Hitler și aliatilor săi 
revizioniști !“ glăsuiau documentele 
P.C.R. din acel timp. Valul acțiunilor 
organizate de P.C.R. sub semnul 
apărării independentei și integrității 
tării, al împotrivirii fată de Ger
mania hitleristă a culminat cu
Prof. univ. dr. Gh. I. IONIȚA
(Continuare în pag. a IV-a)

Rememorăm cu firească mîndrie. în 
această primăvară, istoria Partidului 
Comunist Român ; istoria partidului 
care, infinit mai mult decit oricare 
dintre partidele sau organizațiile ce 
s-au perindat pe scena vieții politice 
românești, a făcut din împlinirea 
aspirațiilor fundamentale ale ponoru
lui muncitor suprema rațiune a exis
tenței sale ; istoria partidului, care 
a dovedit prin fapte că nu există sa
crificiu sau preț prea mare pentru 
realizarea acestor năzuințe, pentru 
ca oamenii muncii să trăiască liberi 
și demni intr-o țară liberă și demnă. 
Stă, intre altele, mărturie patriotis- 

. mului fierbinte al comuniștilor, ata
șamentului lor față de marile idea
luri ale unității, 
independentei și 
integrității teri
toriale. lupta sa 
hotărîtă, consec
ventă, în fruntea 
maselor. împotri
va fascismului și 
a războiului pre
gătit de acesta în 
deceniul al IV-lea 
al veacului nos
tru.

Este bine cu
noscut că fascis
mul a apărut pe 
scena politică a 
lumii în condiții
le agravării con
tradicțiilor socia
le la sfîrșitul pri
mului război mon
dial, ca o emana
ție a celor mai 
reacționare și mai 
agresive cercuri 
ale burgheziei im
perialiste, contu- 
rindu-se de la început ca o doctrină 
politică si o mișcare socială antide
mocratică. antimuncitorească și an
ticomunistă. propagînd. odată cu o or
ganizare statală militaristă. agresivă, 
expansionistă, teroristă, demagogia 
Socială, filozofiile voluntariste, irațio
naliste, naționalismul mistic. Cercurile 
guvernante din numeroase țări, între 
care și cele din țara noastră, nu au 
înțeles însă la timp gravitatea primej
diilor create de fascism, facilitîndu-i, 
prin oscilările si poziția lor concilian
tă. ascensiunea. Cel ce se apleacă a- 
suora istoriei perioadei interbelice a 
României remarci) cu îndreptățire că 
Partidul Comunist Român a tras, cel 
dinții, semnalul de alarmă in tara 
noastră și s-a ridicat cu hotărîre la 
luptă împotriva fascismului, a trans
punerii în viâta politică a tării a unor 
practici teroriste, dictatoriale, expe
rimentate în alte părți ale continen
tului. „Fascismul — scria încă la 
7 decembrie 1922 „Socialismul", or
gan central de presă, al P.C.R., — 
caută să-și găsească imitatori si la 
noi... Muncitorimea are datoria să 
înăbușe așa cum se cuvine încercările 
fasciste".

Cu deosebire după anul 1933, cînd 
instaurarea hitlerismului la putere în 
Germania a încurajat și favorizat și 
activitatea grupărilor fasciste din 
România, a agenturii hitlerismului in 
tara noastră — care a fost Garda de 
Fier — partidul comunist și-a inten
sificat eforturile pentru a dezvălui 
maselor adevăratul chip al fascismu
lui. răspîndind în acest scop ma
nifeste. editind zeci și zeci de pu

Un important succes 
al constructorilor 

hidrocentralei 
Șugag-Sebeș

Constructorii hidrocentralei de la 
Șugag de Pe rîul Sebeș — a doua care 
urmează să intre în funcțiune pe 
acest curs de apă — au trăit ieri la 
prînz una dintre marile lor izbînzi 
in muncă : străpungerea galeriei de 
fugă Șugag-Nedeiu. cu o lungime de 
5 400 metri. Evenimentul a fost devan
sat cu 50 de zile fată de angajamentul 
inițial. Această amplă lucrare a început 
în anul 1973. In acești ani. minerii de 
la cele două fronturi de lucru — de la 
Nedeiu și Șugag — au biruit nenu
mărate dificultăți, provocate îndeo
sebi de structura geologică, de roca 
neuniformă. Odată cu realizarea stră
pungerii, încep lucrările de betonare 
a galeriei. în același timp, la centrala 
hidroelectrică de la Șugag continuă 
montarea utilajelor, astfel incit aceas
tă nouă sursă de energie să intre în 
funcțiune în cît mai scurt timp. 
(Ștefan Dinică).

Botoșani

Cu cheltuieli materiale 
mai reduse

Ampla mobilizare în întrecerea so
cialistă a personalului muncitor din 
industria județului Botoșani a de
terminat realizarea în avans a sarci
nilor de plan pe prima decadă a 
lunii aprilie. Cele aproape 40 mi
lioane lei. cît reprezintă depăși
rile de plan, se concretizează in 
livrarea suplimentară către diferiți 
beneficiari a unui însemnat volum de 
mașini și utilaje pentru industria u- 
șoară și agricultură, pompe centri
fugale, organe de asamblare, fire de 
melană etc. De subliniat că depăși
rile s-au înregistrat, în principal, pe 
seama creșterii productivității muncii 
și în condițiile diminuării cheltuieli
lor materiale cu 21 lei la fiecare 1 000 
lei producție-marfă. (Silvestri Aile- 
nei).

La Murgeni — Vaslui

A început să producă 
o nouă filatură de bumbac

Pe harta Industrială a județului 
Vaslui a apărut un nou obiectiv, con
struit de data aceasta în comuna 
Murgeni, viitor centru urban. Aici a 
început să producă prima capacitate 
din cadrul filaturii de fire pieptănate 
tip bumbac. Concomitent cu activi
tatea pentru îndeplinirea planului, 
colectivul de aici și-a concentrat for
țele în vederea urgentării montajului 
în regie proprie și a altor lucrări de 
construcții, \stfel îneît in acest tri
mestru să fie pusă în funcțiune încă 
o capacitate de producție. (Crăciun 
Lăluci).

Giurgiu

Producție netă și beneficii 
peste plan

In cinstea aniversării partidului, 
oamenii muncii de la' țesătoria „Du
năreană" din Giurgiu au realizat. în 
perioada care a trecut de la începu
tul anului' și pînă acum, o producție 
suplimentară de peste 10 000 mp țe
sături finite și peste 11 000 mp țesă
turi crude. De asemenea, ei au obți
nut o producție netă de peste un mi
lion lei față de cea planificată și un 
beneficiu peste plan de aproape 40 
milioane lei. O mare parte din pro
dusele acestei unități, cu înalti indici 
de calitate, au pornit spre diferite 
țări ale lumii. Toate contractele cu 
partenerii străini au fost prompt o- 
norate în acest interval de timp. (Pe
tre Cristea).
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DE PLENARA C. C. AL P. C. R.

continuă a activității
— sprijin prețios în perfecționarea

în această primăvară a începutului 
de nou deceniu, în pragul aniversă
rii a 60 de ani de la făurirea parti
dului nostru, care și-a înscris pe stin
dardul său de luptă — ca scop final 
— construirea societății comuniste 
în România, comuniștii din tara noas
tră sint purtătorii carnetului roșu — 
model 1980 — ai acestui document de 
bază, care atestă fiecăruia 'calitatea 
de membru al Partidului Comunist 
Român.

Pe parcursul unui Întreg an — în
tre 1 ianuarie — 31 decembrie 1980 — 
în spiritul hotărî- 
rilor Comitetului 
Central, al indi
cațiilor si orien
tărilor secretaru
lui general al 
partidului. to
varășul Nicolae 
Ceausescu, a avut 
loc în toate or
ganizațiile de 
partid preschim
barea documen
telor de membru 
al partidului, am
plă acțiune poli
tică si organiza-
toricăi. ce a reprezentat un eve
niment politic deosebit de important 
în viata organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor. Plenara Comi
tetului Central al partidului, ale că
rei lucrări s-au desfășurat recent, a 
constatat cu satisfacție că preschim
barea documentelor de partid s-a în
cheiat în bune condiții si la termenul 
stabilit.

în raportul prezentat plenarei pri
vind modul în care s-a desfășurat 
acțiunea de preschimbare a documen
telor de partid, model 1965. precum 
și în hotărîrea adoptată în acest sens, 
se arată că această acțiune a prile
juit analiza activității comuniștilor, 
întărirea răspunderii lor partinice, a 
combativității șl spiritului revoluțio
nar ale întregului partid. Prin mo
dul de concepere, organizare Și des
fășurare, preschimbarea documen
telor de partid a avut o puternică în
râurire asupra întăririi forței parti
dului. a coeziunii șl unității sale în

membru al Partidului Comunist 
Român n-a însemnat pentru nici un 
membru al partidului doar schim
barea carnetului vechi, model 1965, 
cu altul nou, model 1980. A fost un 
prilej deosebit și necesar ca, în con
cordantă cu cerințele superioare fată 
de această calitate, fiecare comunist 
să-și evalueze și reevalueze, printr-o 
analiză exigentă, propriul comporta
ment în colectivul de muncă din care 
face parte, în familie. în societate. 
Preschimbarea documentelor de partid 
a determinat o stare de permanentă 
veghe și acțiune pentru întărirea spi
ritului de ordine și răspundere, pen
tru stimularea noului pentru ca 
orice sugestie judicioasă, din ' orice 
domeniu al vieții economice, politi
ce. culturale, să-si găsească îm
plinire.

Ce a însemnat evenimentul politic 
al preschimbării documentelor de 
partid 7 A însemnat o reconfirmare, 
un atestat nou, de calitate superioară, 
a calității de membru al partidului.

Fiindcă, și realitatea o confirmă, ca
litatea de membru al partidului nu 
reprezintă o bonificație moral-spîri- 
tuală acordată celor aflati in eșalo
nul întîi al colectivelor de muncă. 
Prin îndatoririle acestora, mult mai 
mari decît ale tovarășilor de muncă, 
asumate din convingere, această cali
tate — adică personalitatea comunis
tului — capătă reliefuri noi. preg
nante. în prim-plan apărînd forța 
exemplului personal, oferit cu modes
tie. fără ostentație, exemplu clădit 
pe hotărîrea de a sluji exemplar în

făptuirea politicii 
partidului, desti
nată progresului si 
prosperității pa
triei noastre so
cialiste.

Cu temeiuri 
adinei, cu îndrep
tățirea experien
ței acumulate, a 
principiilor lumi
noase ale parti
dului nostru, s-a 
subliniat ideea că 
înscrierea in 
partid reprezintă 
o opțiune liberă

a fiecărui cetățean al patriei. în
scrierea în rindul membrilor Parti
dului Comunist Român înseamnă, im
plicit. asumarea conștientă a obliga
ției de a aplica neabătut, în cadrul 
organizației de bază, în colectivul de 
muncă. în toate împrejurările vieții, 
normele de activitate și comportare, 
așa cum sint ele definite în Statutul 
partidului, în Codul etic comunist.

In raportul prezentat plenarei, ca și 
în hotărîrea acesteia se arată că unui 
număr de 30 210 membri de partid nu 
li s-a mai înmînat noul carnet de 
partid, ca urmare a măsurilor statu
tare adoptate în acest sens de organi
zațiile de bază din care fac parte șl, 
ca atare, au fost excluși din partid, 
în același timp, unii membri de 
partid In a căror activitate s-au ma
nifestat neajunsuri au fost sancționați 
sau li s-a atras in mod foarte serios 
atenția asupra necesității de a lichida 
grabnic lipsurile. Desigur, măsurile
(Continuare In pag. a V-a)

pentru România constă In menținerea 
păcii pretutindeni și cu toate ță
rile Împotriva tuturor agresorilor 
fasciști".

Activitatea partidului a găsit un te
ren prielnic în starea de spirit 
antifascistă a poporului român, 
profund atașat idealurilor independen
tei. democrației și păcii, potrivnic 
prin însăși omenia sa tradițională te
rorii și barbariei rasiste. Alături de 
clasa muncitoare, care se afirma ca 
principala și cea mai combativă forță 
a luptei antifasciste, au luat atitudi
ne fermă împotriva expansiunii agre
sive a Germaniei hitleriste. a activi
tății nefaste a Gărzii de Fier, cei 
mai de frunte reprezentanți ai inte
lectualității. numeroși oameni politici, 
ca Nicolae Titulescu. Nicolae Iorga. 
Grigore Iunian. Virgil Madgeâru, 
Dem. Dobrescu. Nicolae Lupu. Gri
gore Filipescu și alții. Pe bună drep
tate se aprecia la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iulie 1936 că „Fascismul nu 
este popular tn România și nu are 
rădăcini in masele populare", subli- 
niindu-se însă că „aceasta nu micșo
rează pericolul fascist — fascismul 
poate Încerca să vină la putere prin 
lovitură de stat, silindu-se Pe urmă 
să-și lărgească baza de masă".

P.C.R. a creat numeroase orga
nizații legale de masă, menite să 
atragă în mișcarea antifascistă largi 
și diverse categorii sociale — între 
care Comitetul Național Antifascist 
ce și-a constituit filiale pe întreg te
ritoriul țării, precum și secții speciale 
pentru tineret și femei, Liga Muncii, 
Frontul studențesc democrat etc.

LA INSĂMlNTAREA 
PORUMBULUI 

-viteze zilnice 
sporite, 

maximă răspundere 
pentru densitate!

In pagina a II-a a zia
rului — relatări ale cores
pondenților noștri din ju
dețele MEHEDINȚI și MU
REȘ.
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Stadiul însâmînțârii porumbului - In procente pe județe - la 11 aprilie 
in cooperativele agricole

Trei scene de teatru 
realist despre 

comportarea față de client

spectacolul: „Haina face... 
atitudinea față de cetățean ?"

„PROLOG"
Uneori, in domeniul serviciilor, 

asistăm la situații in care omul este 
mai întîi, .,cintărit“ din ochi, judecat 
după haina pe care o poartă. Desigur, 
nu e vorba de o nevinovată „galante
rie" sau de simple considerente este
tice, ci de motive mult mai prozaice 
și... mai practice — respectiv pentru 
că se încearcă să se descifreze după 
ținuta vestimentară cam ce ar putea 
„promite" clientul peste tarif. E de 
prisos să demonstrăm că asemenea 
„criterii" sint total străine eticii noas
tre, spiritului de echitate, scopului și 
cadrului de organizare a serviciilor 
puse la dispoziția oamenilor muncii. 
Nu este un fenomen general, dar... 
meteahna mai dăinuie.

Spre a contribui la eradicarea unor 
asemenea practici și mentalități pu
blicăm aceste instantanee realizate 
cu concursul unor actori de la Tea
trul dramatic din Galați.

Morala, semnificațiile testului au 
insă o arie mai largă, incit invităm să 
reflecteze asupra constatărilor pe toți 
aceia care, in sfera diferitelor servi
cii, lucrează in contact direct cu pu
blicul, cu cetățenii.

ACTUL I : Efectul „vulpii 
roșii de Alaska"

(în unitatea de mobilă din piața 
30 Decembrie intră o blondă cu 
pletele-n vint, îmbrăcată Intr-un ele
gant mantou verde din camelhar, cu 
guler din vulpe roșie de Alaska, cu 
cizmulițe fine, poșetă asortată. E ln- 
tîmpinată cu amabilitate maximă) :

— Cu ce vă putem servi 7
— Am o sufragerie Biedermayer și 

aș dori să o recondiționez. Executat! 
asemenea lucrări ?

— Bineînțeles !
— Credeți că va trebui să aduc mo

bila aici, în atelier 7

— Vai de mine I Cum o să faceți 
așa ceva ? S-ar putea deteriora. Vă 
executăm lucrarea la domiciliu.

— Știți... e vorba de mobilă stil, 
prețioasă. Aș dori un meșter bun.

— Vom încredința lucrarea dum
neavoastră celui mai bun. Fiți sigură!

— Și cît credeți că va dura 7
— Doâr cîteva zile. In cîteva zile 

aveți sufrageria recondiționată și 
veți fi foarte, foarte mulțumită...

ACTUL II : Consecințele 
unei broboade

(Același decor. Pe ușă intră o fe
meie modest îmbrăcată ; fustă cenu
șie, pantofi negri, broboadă. Obraz 
obosit, voce cam... neșlefuită. O în
tâmpină același meșter din ziua pre
cedentă) :

— Am auzit că aici se repară mo
bilă...

— Da. Și 7

— Păi, am și eu o recamieră...
— Și ce are... recamiera 7
— S-au lăsat arcurile. Ce mai ! S-a 

hodorogit. O reparați 7
— Ți-o reparăm !
— Dar cum 7 Trebuie s-o aduc 

aici 7
— Ei, asta-i ! Bineînțeles că tre

buie !
— Vai, păcatele mele ! Stau depar

te și mă costă transportul cit nu face.
— Unde stai 7
— In Mazepa veche.
— Păi, dacă-1 așa, nici nu mai e 

nevoie să aduci „recamiera". Ai 
meșter și acolo, pe strada Lăpușnea- 
nu. E de-aici, de la noi, dar îți face 
lucrarea particular.

— Și dacă nu cad la învoială cu el?
— Atunci e rău. Noi ne putem

Rodica ȘERBAN
(Continuare in pag. a II-a)

Șantierul nr. 1, grupul 8, al Centralei de consțrucții-mon- 
taj a municipiului București. Datorita bunei organizări a 
muncii, echipele conduse de Stelian Rusan și Marin Strîmbu 
— în fotografie — lucrează în avans la 15 apartamente 

Foto : S. Cristian
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Partid al devenirii 
românești
Partidul este-n noi, în fiecare, 
Prin visu-nalt pe care l-a sădit, 
Lumină e în suflete, de soare, 
Și-al biruinței braț nebiruit.

Partidul se inalță-n noi și-n toate 
Cite le punem țării temelii, 
E inima ce pentru țară bate, 
Izvor e de-mpliniri și bucurii.

Rodind o patrie nemuritoare 
Bătîndu-i țării inimă de jar, 
Partidul crește, azi, în fiecare 
Ca un stejar născut tot din stejar.

Partidul se înalță-n noi și-n toate 
Precum un pisc de munte cutezind, 
El e a țării noastre demnitate, 
Putere pentru toate cîte sînt,

Și pentru toate cite fi-vor încă 
Din idealuri certă împlinire, 
Partidul e chezaș și este muncă 
Pentru a țării noastre înflorire.

Născut aici, în vatra românească, 
Drapel și scut și flacără ne ești, 
Gîndirea ta-i menită-n noi să crească. 
Partid al devenirii românești.

VIOREL COZMA
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LA ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI

— viteze zilnice sporite, maximă răspundere pentru densitate!

Trei plus două

I

I
I
I
I

Unu, doi, trei : trei viței. Una, 
două : două vițele. Trei plus 
două egal cinci. Iată-i pe toți 
cinci surprinși pe peliculă de 
fotoreporterul Titu Zidariu. Ne
obișnuit incă să pozeze, cei 
cinci ne-au dat mult de furcă 
pină să-i putem aduna „frățeș
te" , in același cadru. Să încer
căm, totuși, să-i numărăm. Nu, 
nu-i nici o greșeală. Sint in
tr-adevăr cinci !

Cinci viței aduși pe lume de 
o joiană din gospodăria lui Si- 
mion Frumușelu, din satul Mus- 
culești, ''comuna Bărbătești, ju
dețul Gorj. O joiană din rasa 
„Brună", care se numește Salba. 
Nume pe care și l-a preschim
bat in renume. Salba i-a dăruit 
gospodarului o... salbă de ur
mași. Numele lor : Doina, Dom- 
nica, Duman, Mișu, Bujor. Toți 
sănătoși și frumoși. Să-i trăias
că I

I Pasiunea
| geologului

I

I
I
I
I
I

I
I
I

I

Se numește Paul Enoiu și lu
crează ca geolog la Schela de 
extracție a țițeiului din Zemeș, 
județul Bacău. Misiunea lui este 
aceea de a găsi mereu noi sur
se de petrol. Satisfacția cea mai 
mare o are insă atunci cind 
scoate țiței din sondele abando
nate de multă vreme. Și-a fă
cut din aceasta o pasiune. In 
timpul liber, el le caută, le stu
diază : „Nu se poate să nu mai 
iasă o țiră" — zice el. Numai' 
in ultimul an, împreună cu oa
menii cu care lucrează, a reac
tivat 6 sonde. Zilele acestea a 
readus la viață incă o sondă ui
tată și părăsită de foarte multă 
vreme și care furnizează acum 
cite 12 tone de țiței pe zi. Can
titate deloc de neglijat. Geolo
gul din Zemeș continuă să des
copere și să pună in valoare noi 
sonde. „Cind le văd că-și reiau 
cumpănirea lor neîntreruptă — 
spune el —t parcă fiecare aple
care seamănă cu un gest de 
mulțumire".

| Mărturii |
| din neolitic

Vasul din imagine a fost adus 
la lumină pe raza comunei Zau 
de Cimpie, in urma săpăturilor 
arheologice efectuate de specia
liștii Muzeului județean Mureș. 
Săpături care au dus la identi
ficarea unei foarte intinse așe
zări neolitice din anii 2 700—2 500 
înaintea erei noastre. Au fost 
descoperite unelte de piatră, si
lex și os, precum și numeroase 
fragmente ceramice — toate 
prezentând o deosebită însemnă
tate istorică și documentară.

Rubrică realizată de
Petre POPA
si corespondenții „Scinteii"

Pină ieri, 11 aprilie, au fost însămințate aproape 2 364 000 hectare cu 
diferite culturi, reprezentind 40 la sută din suprafața planificată. Semănatul 
porumbului se desfășoară in majoritatea județelor, această lucrare execu- 
tîndu-se, pină la data amintită, pe 578 500 hectare — 18 la sută din pre
vederi. In săptămîna care urmează principalele forțe mecanice și umane 
din agricultură trebuie concentrate la însămînțarea porumbului. Con
comitent cu eforturile ce se cuvin depuse in vederea încadrării semănatu
lui în limitele timpului stabilit, o maximă grijă trebuie acordată pretutindeni 
calității lucrărilor și, îndeosebi, respectării normelor tehnice privind den
sitatea plantelor la hectar.

Cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în cursul acestei săptămîni în uni
tăți agricole din cîteva județe, tovarășul Nicolae Ceaușescu, examinînd sta
diul lucrărilor de primăvară, a subliniat din nou necesitatea realizării unei 
densități optime a plantelor la hectar - modalitate sigură de valorificare a 
potențialului pămîntului și de creștere a producției la hectar. Este o sar
cină importantă care trebuie îndeplinită exemplar, în toate unitățile agri-' 
cole, prin munca plină de răspundere a mecanizatorilor, specialiștilor șl 
cooperatorilor.

MEHEDINȚI

Fruntașii se grăbesc, dar nu oricum
Pină ieri, 11 aprilie, in județul Me

hedinți au fost însămințate 60 700 hec
tare cu diferite culturi, din care 
37 000 hectare cu porumb. In cursul 
zilei de ieri, mecanizatorii si coope
ratorii din Obîrșia de Cimp au încheiat 
semănatul porumbului pe întreaga 
suprafață de 548 hectare. Și în alte 
unități agricole lucrările sînt avan
sate. La C.A.P. Pristol forțele me
canice . erau concentrate la se
mănatul porumbului pe cele 700 
de hectare. Ilie Leca. președintele 
cooperativei agricole, care se afla la 
cimp împreună cu formația de me
canizatori, ne-a spus că în 1980 semă
natul porumbului a durat numai 7 
zile. încadrarea acestei lucrări în 
timp optim și aplicarea celorlalte 
măsuri agrotehnice au asigurat o pro
ducție de peste 6 900 kg porumb boabe 
la hectar in sistem neirigat.

In acest an. cooperatorii din Pristol 
au stabilit, cum este și firesc, să ob
țină o producție mult mai mare: 
7 300 kg porumb boabe la hectar și 
11 000 kg pe suprafețele ce vor fi iri
gate. Iată de ce ei acordă o mare 
atenție calității lucrărilor, îndeosebi 
realizării unei densități optime de 
plante la hectar. Pe sola unde se în- 
sămînțează, activitatea a început 
odată cu ivirea zorilor, fiecare meca
nizator realizînd zilnic cite 21—22 hec
tare pe o semănătoare. Și după cum 
ne spunea șeful secției de mecaniza
re, Gheorghe Samfiroiu, semănătorile 
pot lucra din plin — zi-lumină — de
oarece pe mai bine de 500 hectare 
terenul este pregătit și zilnic se mai 
efectuează această lucrare pe alte 
110 hectare. Referitor la calitate. 
Maria Cirlig. inginer-șef al coopera
tivei agricole, ne spunea : „Cadrele

tehnice din unitate, repartizate pe 
formații de lucru, răspund de modul 
cum se fac pregătirea terenului si 
semănatul. în mod special urmărim 
să se asigure o densitate optimă la 
hectar, în funcție de hibrizii pe care 
îi cultivăm, de structura solului".

După răspunderea cu care muncesc 
cei din Pristol înțelegem că vor să 
obțină în acest an adevărate recor
duri la cultura porumbului. Și o fac 
cu acea convingere că pămînturile 
fertile de aici, de lîngă Dunăre, pot 
da rod tot mai bogat.

Virgil TATARU

MUREȘ

Nimic să nu sustragă pe specialiști 
de la activitatea practică din cîmp

Aproape în toate unitățile agricole 
din județul Mures s-a trecut cu toate 
forțele la semănatul porumbului. To
varășul Nagy Aleîțpndru, președin
tele consiliului agroindustrial Band, 
ne spune că se pune un accent deose
bit pe calitatea lucrărilor. Iată de ce, 
fiecare specialist se află zi de zi, oră 
de oră pe cîmp.

La C.A.P. Band, inginerul Valerian 
Bărbătescu, directorul S.M.A., veri
fica. dis-de-dimineață. starea tehnică 
a celor două semănători. „Verificînd. 
după cîțiva zeci de metri, densitatea 
seminței încorporate în sol — ne 
spunea el — am constatat că nu este 
uniformă. Cauza? Apariția unor mici 
defecțiuni la etanșeitatea furtunurilor 
de la secțiile semănătorilor. Tot
odată, unele cantități de îngrășăminte 
(insuficient cernute) au dus la de
fectarea parțială a fertilizatoarelor. 
Probleme «mici», veți zice, dar care, 
nesoluționate «pe loc», în timp util, 
ar fi dus la nerealizarea densității 
optime".

Și la cooperativa agricolă Grebeniș. 
sub supravegherea inginerului Sef 
Vlad Radu, se lucra in formații mari 
de mecanizatori. „In condițiile zonei 
în care ne aflăm, cu teren neirigat, 
cultivăm porumb hibrid timpuriu, din 
grupa 1'00, cu care putem realiza re
colte de 3 500—4 000 kilograme la hec
tar— ne spunea inginerul. Esențială 
este acum asigurarea densității opti

me, care nu trebuie să scape nici 
unul specialist". Aceeași răspundere 
pentru calitatea lucrărilor și la 
cooperativele agricole Mădăras, Fîna- 
te și altele.

Cu toate acestea, „surprizele" nu au 
lipsit nici aici. La sediul consiliului 
agroindustrial Band ne interesăm, în 
cursul dimineții, unde este Nicolae 
Pop, inginerul șef al consiliului. „A 
fost chemat urgent la direcția agri
colă pentru prezentarea unei situații 
statistice" — ne spune președintele 
consiliului. Intr-adevăr, la ora 10,30, 
la direcția agricolă județeană, in 
biroul tovarășului loan Oltean, di
rector cu producția vegetală, se aflau 
vreo 8 specialiști care purtau discuții 
aprinse. Pe coridoare, alții așteptau 
la rind... „Au fost chemați toți in
ginerii șefi din consiliile agroindus
triale pentru a face recepția semănă
turilor de toamnă la păioase. O si
tuație ce trebuie făcută urgent, o 
cere ministerul" — precizează ingi
nerul Teodor Ardeleanu, director ad
junct al direcției agricole județene. 
Un lucru trebuie bine înțeles: acum, 
nimic nu poate fi mai urgent pentru 
specialiști decît desfășurarea în cele 
mai bune condiții a însămîntării po
rumbului, ceea ce presupune pre
zenta lor permanentă in cimp. in 
mijlocul mecanizatorilor si coopera
torilor.

Gheorghe GIURGIU

Pe ogoarele C.A.P. Chețani, județul Mureș, se lucrează intens la semănatul porumbului
Foto : I. Koncz

Spectacolul: „Haina face... atitudinea față de cetățean?“
(Urmare din pag. I)
ocupa de... recWfiTră 'dumltaîe abia 
peste vreo lună-dotiă...

ACTUL III : Pantofiorul de 
seară pentru un picior 

foarte sensibil
(Acțiunea se petrece în fața cen

trului de comandă pentru încălțămin
te din complexul Țiglina. Responsa
bilul tocmai întoarce cheia în broască. 
Este ora 12 și, conform programului, 
include pentru pauza de prînz. Lingă 
trotuar oprește un autoturism alb, 
din care coboară o blondă cu pie- 
tele-n vînt, în mantou verde de ca- 
melhar, cu guler din vulpe roșie de 
Alaska. Se îndreaptă, decis, spre omul 
cu cheia. Din tonul, puțin cam răs
fățat, se vede că solicitanta nu e în
vățată cu refuzul. Meșterul devine 
repede conciliant și amabil).

— îmi pare rău, e închis ! Citiți ce 
scrie pe ușă. Veniți la ora 4 după- 
amiază. Ba mai bine la 5, că avem 
ședință la 4.

— Dar nu se poate să-mi acordați 
măcar un minut ? Chiar nu se poate... 
pentru mine ?

— Da. mă rog. Ce doriți ?
— Aș vrea să-mi comand o pereche 

de pantofi de seară. Ceva deosebit, 
Ceva original...

— Cred că vă putem servi. „
— ...dintr-o piele fină, căci am 

picioare foarte sensibile...
— Fiți fără grijă !
— In cit timp aș putea avea pan

tofii ?

— In 25 de zile !
-— Ooo !>! ! Prea mult. Am nevoie 

mai eiirind.
—Treceți atunci pe aici după- 

amiază și se aranjează. Fiți fără grijă.

ACTUL IV: „Soacra mîcă“ 
rămîne fără pantofi

(Același centru de comandă. De 
data aceasta în timpul programului. 
Meșterul a discutat cu o clientă, o 
conduce pină la ușă și se desparte 
de ea cu un „săru’ mina" onctuos. Dă 
să intre în atelierul din spate cind 
bagă de seamă că mai era cineva in 
prăvălie : o femeie cu fustă gri și 
broboadă neagră, cam necăjită, cu 
obrazul obosit).

O întreabă acru :
— Ce dorești ?
— Se mărită fata și aș vrea și eu 

niște pantofi, așa ca pentru o soa
cră mică ce sînt...

— De 1 Bine, o să-ți facem. Dacă 
zici că se mărită...

— Cind o să fie gata ? Nu vă su- 
părați că-ntreb.

— Păi... pe la mijlocul lunii mai. 
Cam pe-atunci cred să ai pantofii.

— Vai de mine ! Dar nu pot să aș
tept pînă atunci. Adică eu aș aștepta, 
dar nunta nu așteaptă. Nu s-ar putea 
mai degrabă ?

— Nici pomeneală. Și, la urma ur
mei, alege din ce avem colea, de gata. 
Ce ne mai încurci cu comanda dumi- 
tale ? ! La asta ne stă capul ? !

(Cu această încurajatoare replică, 
meșterul se retrage în atelierul din 
spate. Femeia rămîne singură, des

cumpănită. Ușa unității se deschide 
și .intră altă clientă. Meșterul revine, 
O servește șl, cind să plece, dă cu 
ochii de femeia îmbrăcată în cenu
șiu).

— Tot n-ai plecat ?
— Mă gîndeam să mai stărui, 

poate vă răzgîndiți și mă ajutați cu 
pantofii aceia, știți, ceva mai repede...

...Dar meșterul nu s-a răzgîndit. 
Cum să bănuiască măcar o clipă el — 
ca și „confratele" lui de la atelierul 
de mobilă și tapițerie — că femeia 
cu broboadă este una și aceeași cu 
eleganta în mantou verde cu vulpe 
roșie de Alaska — respectiv actrița 
Ioana Citta Baciu, interpretînd admi
rabil ambele roluri...

ACTUL V: O plăcută 
dezmințire

(Pe ușa reprezentanței locale a în
treprinderii de frigidere Găești intră 
o persoană deosebit de elegantă, in 
armonii de cafeniu, lăsînd în urmă o 
undă de parfum superfin).

— Am un frigider defect...»
— E în garanție ?
— Nu 1
— îmi pare rău, dar noi nu Ie re

parăm decît pe cele în termen de ga
ranție.

— Totuși, dacă am venit pîna 
aici... (un zîmbet fermecător). S-a 
încălzit vremea brusc și e greu fără 
frigider în casă.

— M-ați convins. Dați-mi adresa.
(Cîteva ore mai tîrziu. o tînără mo

dest îmbrăcată, cu părul string in
tr-o băsmăluță, se adresează meșteru
lui cu oarecare șovăială în glas).

— Aș avea nevoie de serviciile 
dumneavoastră. Știți, am un „Arctic". 
Uli frigidei;, ©aî'nu știu centre «fc. nu 
mai răcește. Puteți să mi-1 reparați?

— Putem, dacă este în termen de 
garanție.

— Este !
— Și unde spuneați că locuiți ?
Spre cinstea lui, meseriașul, numit 

Aldea, a răspuns cu aceeași solicitu
dine, prompt și „celeilalte" cliente. 
De fapt, aceeași interpretă. în ambe
le roluri, actrița Carmen Maria Stru- 
jac.

Așadar, se poate. In unitățile și ate
lierele ce oferă servicii populației 
există și oameni care nu-și modu
lează glasul și nu-și modifică voca
bularul in funcție de croiala și va
loarea hainei, clientului, care înțeleg 
că rostul lor este să răspundă cerin
țelor publicului, indiferent de ipos-’ 
taza in care i se prezintă acest pu
blic. de cuantumul serviciului solici
tat, de orice alte considerente de or
din subiectiv.

Desigur, aria testului nostru s-ar fi 
putut extinde mult — incluzînd și 
alte servicii, unități comerciale, ghi- 
șeuri și audiențe etc. Nu am do
rit însă să suprasolicităm pe ama
bilele noastre colaboratoare. Mai 
ales pentru că... știam ceea ce știm 
cu toții, din experiența proprie de 
viață : excepțiile, personificate de ul
timul episod, sint încă destul de rare. 
Ceea ce nu șe cuvine într-o societate 
ca a noastră, o societate a muncii, a 
egalității depline, a obligativității de 
a manifesta amabilitate si serviabili- 
tate fată de toți cetățenii, fără nici 
un fel de deosebire.

Primăvara și regimul alimentar
Convorbire cu conf. dr. Benedict GHEORGHESCU 

șeful Clinicii de gastroenterologie din Spitalul Fundeni

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

— în general, iarna se consumă 
multe alimente conservate sub dife
rite forme sau prelucrate — ne-a 
spus la început interlocutorul. Prin 
aceste operații, alimentele pierd o 
parte din componentele; lor active, 
cum sint vitaminele, sărurile mine
rale, aminoacizii etc. La aceste ca
rențe uneori se adaugă și o prelun
gire a sezonului rece, cum a fost ca
zul și in acest an. Organismul uman 
are totuși nevoie — pentru diferitele 
funcții vitale — de un echilibru în
tre diferitele elemente care compun 
regimul alimentar, echilibru care nu 
mai este insă păstrat în condițiile 
unei alimentații relativ limitate și pe 
o perioadă de timp mai mare.

— Dar diferitele preparate farma
ceutice nu pot compensa lipsa de vi
tamine din timpul iernii ?

— Tot ce este fabricat, inclusiv 
substanțe de tipul vitaminelor, nu 
poate avea aceeași valoare ca cele 
naturale, din alimente. Nici adminis
trarea de compri
mate în cantități 
mari nu rezolvă 
mai bine deficitul 
de vitamine din 
organism. Pentru 
că excedentul de 
vitamină ori de
aminoacid este eliminat din orga
nism, care nu are nevoie de fapt 
decit de mici cantități, infime, am 
putea spune, aduse in mod firesc in 
organism de o alimentație normală.

începînd cu sezonul de primăvară 
alimentația se îmbogățește cu o gamă 
foarte largă de produse naturale, care 
permit refacerea echilibrului din acest 
punct de vedere. Legumele, zarza
vaturile, fructele au o serie de 
avantaje, unul fiind și acela că prin 
volumul lor mare, pe care îl ocupă 
în stomac, dau senzația de șatietate 
(deși ,au o valoare, calorică redusă) ; e 
de aceea ele -put...înlocui consumul .
măre de făinoase Sau pune în ekces Ț 
care favorizează obezitatea.

Mărirea consumului de legume, sa
late, mai ales primăvara, poate con
tribui la reducerea surplusului pon
deral. fără simptomele neplăcute care 
apar uneori la cei ce își propun să 
slăbească prin diminuarea cantității 
de alimente. Uneori, asemenea încer
cări sau respectarea dietelor eșuează 
din cauza repetării sau a monotoniei; 
de aceea, prezentarea atrăgătoare a 
legumelor — imbinind culorile lor vii 
— și diversificarea de la o zi la alta 
a combinării lor pot exclude monoto
nia alimentației, factor extrem de 
important pentru menținerea echili
brului neuropsihic.

— Există oameni cu predispoziție 
pentru anumite tulburări ori boli di
gestive ?

— In familiile în care există rude 
apropiate, suferinde, avînd diferite 
boli digestive, predispoziția descen- 
denților de a căpăta aceste afecțiuni 
crește foarte mult. De aceea este bine 
ca în aceste familii să existe o pre
ocupare în plus pentru prevenirea lor. 
în special la copii. în sensul de a li se 
oferi o alimentație variată. în funcție 
desigur și de posibilitățile sezoniere, 
preponderente fiind alimentele sub 
forma lor cea mai pură, cît mai na
turală. Desigur, nu se pot da rețete 
sau recomandări generale pentru că 
fiecare om. chiar sănătos fiind, își 
are toleranțele sale în funcție de en- 
zimele intestinale, secrețiile diges
tive și conținutul germenilor micro- 
bieni saprofiți (microorganisme care 
există firesc în intestin), toate favo-

rizînd o digestie diferențiată pentru 
fiecare element în parte.

Unele din aceste componente, care 
contribuie la desfășurarea procesului 
normal de digestie, sînt ereditare ; se 
întimplă însă ca transmiterea lor ere
ditară să se facă incomplet. Așa se ex
plică la foarte multe persoane lipsa 
din intestin a unei enzime denumite 
lactază. care desface sau simplifică 
unele molecule din lapte, cum este, 
de exemplu, lactoza. Literatura de 
specialitate menționează că 5—10 la 
sută din oameni au o asemenea 
zestre deficitară, ceea ce face ca mo
leculele de lactoză să nu fie digerate. 
Ca urmare, la aceste persoane apar 
balonări, crampe abdominale, de
ranjamente intestinale.

Același mecanism și aceeași expli-* 
cație sint valabile pentru diferiți con
stituent! din fructe, zarzavaturi, făi
noase etc. Exemplificările converg 
spre părerea că orice recomandare 
sau indicație dietetică trebuie să fie 

strict individuali
zată, in funcție de 
toleranta fiecărui 
organism. Și, de 
fapt, fiecare om 
iși cunoaște mai 
bine propriile sen
sibilități.

— Unii copii nu tolerează anumite 
legume ori fructe ; ce recomandați in 
aceste situații ?

— Uneori se formează această 
idee preconcepută față de un aliment 
datorită unei simple coincidente. Tre
buie observat cu grijă. Pot apărea 
tulburări după unele alimente de se
zon, dar care in realitate nu sint le
gate de consumul acestora, ci de alte 
situații concomitente. Din acest motiv 
și mai ales la copii pot apărea 
repulsii față de acel aliment. Dacă 
repulsia se menține șl devine un 
obicei privează, cu tițnpul, organismul 
de acel-.-aliment. deci- de o serie de 
eiemepie' necesare ' bunei sale funcr 
țibnări.

In situații de acest gen se reco
mandă reluarea cu tact și în cantități 
mici la început a acelui produs, mă
rind cu timpul, progresiv, cantitatea 
pînă se ajunge la o tolerantă norma
lă a alimentului respectiv.

— Legumele, fructele, zarzavaturile 
pot vehicula o serie de paraziți din
tre care foarte frecvenți sint giardia, 
ascarizii sau limbricii, oxiurii. trico- 
cefalii ș.a. De aceea, vă rugăm să ne 
spuneți cum pot fi prevenite bolile 
respective.

— Intr-adevăr, frecvența acestor îm
bolnăviri este foarte mare în ultima 
vreme ca si a celor transmise de unii 
microbi: febră tifoidă, paratifoidă. 
dizenterie, hepatită, toxiinfectii ali
mentare etc. Condițiile atmosferi
ce din timpul primăverii (ploile 
alternînd cu uscăciunea solului, 
vîntul etc.) favorizează transpor
tul ouălor de paraziți, care ajung 
și in culturile agricole. De a- 
ceea este imperios necesar ca toate 
legumele, zarzavaturile, fructele să 
fie foarte bine spălate, de mai multe 
ori și cu mare grijă, fiecare frunză 
de salată de exemplu.

Cu aceste precauții putem spune 
că sezonul primăverii, acest anotimp 
al reînvierii naturii, ne oferă din plin 
produse alimentare pentru reînnoirea 
„capitalului" nostru biologic printr-o 
alimentație echilibrată.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Conștiința 
publica

Mai demult, în ziarul nostru s-a publicat 
un ciclu de anchete sociale intitulate „Pro
cesul complicității morale". Era combătută 
atitudinea de pasivitate a unor cetățeni 
care 'pe stradă, în tramvai sau în localul 
public întorceau spatele în mod laș unor 
fapte antisociale ce se petreceau sub ochii 
lor, preferind să mimeze că nu le observă. 
Există indicii că gradul de intransigență 
al celor multi, al celor corecți, a crescut, 
că in cele mai multe cazuri glasul sau mina 
răufăcătoare intilnesc riposta fermă și 
dreaptă a celor ce reprezintă, acolo, pe loc, 
opinia publică.

Printr-o recentă corespondență, procu
rorul Traian Ranga, de la Procuratura 
locală Cluj-Napoca, ne comunică trei ase
menea exemple de acțiune hotărită și bine
venită. de concurs lucid și eficient dat de 
cetățeni apărătorilor ordinii și legalității.

Unul este legat de cazul șoferului Pop 
Ioan, de la întreprinderea de industriali
zare a laptelui, care ș-a așezat la volan 
după ce consumase din plin băuturi alcoo
lice. Pe drumul dintre satele Jucu și Sini- 
coara, autocisterna devenise un bolid dis
trugător pentru orice obstacol, fix sau 
mișcător, apărut pțe șosea ori pe marginile 
ei. Observind pericolul, un cetățean, con
ducător auto, Iacob Moholea. a oprit lîngă 
primul milițian întîlnit și i-a pus mașina 
proprie la dispoziție, ajutîndu-1 să-1 urmă
rească și să-l rețină pe nesăbuitul individ. 
O altă atitudine relevantă a fost manifes
tată de circa 40 de locuitori de pe străzile 
Mălinului și Constantin Brîncoveanu. In
tr-o seară, la restaurantul „Familial" din 
cartierul Gheorgheni, Iuhasz loan și Pi- 
roșca Aurel au ochit un consumator „bine 
făcut" și l-au urmărit, cu gîndul să-l jefu
iască. Intenția le-a fost dejucată la locul 
atacului. După primele strigăte de ajutor

ale victimei, numeroși locuitori din zonă 
au ieșit imediat din case, imobilizindu-i pe 
infractori și predîndu-i miliției.

Și mai grăitoare este atitudinea tovară
șului Pop Alexandru Petru, lăcătuș mecanic 
la S.U.T.A. In preajma unui chioșc de lingă 
oborul de animale a observat un individ 
care dădea tîrcoale, privind foarte atent 
cîți bani au oamenii și unde și-i țin. Lăcă
tușul avea treburi, a trebuit să plece cu 
un autobuz, dar, curînd după pornirea ma
șinii, a auzit o persoană plingîndu-se' că a 
fost buzunărită. Cu gindul la cele văzute, 
imediat după ce și-a terminat treburile, 
Pop Alexandru s-a Întors in obor. Indi
vidul suspect era în același loc, cu ace
leași „preocupări" și „îndeletniciri" abile. 
Cerînd concursul unui milițian și altor doi 
cetățeni, lăcătușul Pop Petru a reușit să 
prindă asupra faptului un periculos hoț de 
buzunare : Bobocel Fular, originar din Iași.

Ceea ce dovedește. încă o dată. că. acolo 
unde opinia publică știe să fie mereu trea
ză, necinstea nu poate avea viată lungă.

Unchiul 
travestit în mire

După 15 ani de la căsătorie. Vasile Paul 
din București, strada slt. Minciu Ion nr. 30, 
și-a adus aminte că este... unchiul soției sale. 
S-a hotărit să arunce masca de mire și să 
recunoască public și in fața justiției că 
nevasta nu-i este nevastă, ci nepoată, că 
cele două fete rezultate din căsătorie nu-i 
sînt fiice, ci tot nepoate, respectiv că soa
cra nu-i e soacră, ci soră, iar socrul nu-i 
e socru, ci cumnat. Culmea e că toate 
aceste metamorfozări de rudenie corespun
deau unei realități. Unei realități strimbe 
și întortocheate, după chipul șl asemănarea 
firii celor care ticluiseră, cu 15 ani în urmă, 
o complicată combinație de escamotare 
a legii.

In ziua de 15 noiembrie 1965 părăsea 
biroul Ofițerului de stare civilă o pereche de 
însurăței care rostiseră solemnul „DA“, 
ascultaseră cu atenție smerită preceptele 
Codului familiei, primiseră felicitări din 
partea omului cu eșarfă și iscăliseră actele 
minuțios caligrafiate, cate consacrau noua 
familie. Cei prezenți s-au mirat puțin de 
diferența de virstă — mirele avea 33 de 
ani, mireasa numai 16 — dar s-au gîndit 
că, nu o dată, i săgețile lui Cupidon nime
resc inimile la întimplare.

Se înșelau. Totul era o rușinoasă și, de 
la un punct, o stupidă înscenare. O mărtu
risește fostul ginere prin acțiunea de anu
lare a căsătoriei, introdusă după 15 ani, 
deci după prescrierea pedepsei pe care ar 
merita-o pentru declarațiile false făcute : 
„Nu s-a consumat niciodată această căsă
torie (...) concepută numai cu scopul de a-i 
ușura piritei obținerea domiciliului de 
București (...). Este fiica surorii mele".

Stratagemă rușinoasă — pentru că a fost 
țesută din minciună și sfidarea nerușinată 
a legii. Ștratagemă stupidă — pentru că, îri 
afara considerentelor de imoralitate, chiar 
aspectul strict practic al Înșelătoriei apare 
absurd. Unchiul-mire și-a blocat 15 ani 
viața fără putința de a-și legaliza adevăJ 
rata lui stare matrimonială. Aidoma, mi- 
reasa-nepoatâ n-a putut să-i treacă floarea 
tinereții fără să-și găsească un partener 
real de viață, creîndu-se o nouă legătură 
în afara ocrotirii legii. A născut doi copii 
al căror tată pe hîrtie nu era și tatăl real, 
iar tatăl real nu era și tată în acte. Incît 
a fost nevoie de alte două procese ca să 
se recunoască filiația adevărată.

Prin aceste complicații, protagoniștii nunții 
pe hîrtie n-au făcut decît să se încurce în 
propria plasă. Nu-i compătimește nimeni, 
îndrăzneala de a folosi instituția sacră a 
căsătoriei ca pe un șperaclu pentru for
țarea legii merită întregul oprobriu. Și, la 
urma-urmei, pentru ce au făcut-o ? In 
numele tropismului absurd către aglome
rație. O viață cinstită și plină de satis
facții demne se poate trăi, oriunde în țară.

Ei au preferat cincisprezece ani de viață 
dublă, și minciuni. De ce ? De dragul unui 
buletin de Capitală. Urît preț pentru o 
exagerată tentație.

Au rîs, jenați, 
și martorii...

Astă-vară, în lipsă de orice altă ocupație, 
Toader Titina își descoperise vocația pen
tru farmece și descinlece. Contra cost, 
masă și casă „vindeca de orice boală, lega 
prietenii și dezlega relații sentimentale", in 
colaborare cu orice găină neagră de pe 
bătătura clienților. Iar cînd ignoranța, ca 
să nu-i spunem pe șleau prostia unora, pă
rea foarte „promițătoare", nu se dădea în 
lături nici de la „minunea" cu moneda. O 
monedă, de preferință de argint, dacă nu 
de aur, așezată pe fundul unei străchini 
pline cu apă, în locul căreia pretindea că 
poate să facă să apară cite o surumelniță 
(citiți salamandră), pește sau altă lighioană, 
care, chipurile, „zice" trecutul, prezentul șl 
viitorul.. Pentru ca apoi, vă imaginați desi
gur, să „dispară" la fel cum „apăruse". 
Ceea> ce apărea și dispărea într-adevăr 
— fără nici un fel de ghilimele — era mo
neda. După care, la scurt timp, urma și 
dispariția ghicitoarei. încărcată cu bani, pro
duse și ce mai primea.

Și uite-așa. afacerile cu ghicitul i-au mers 
strună un timp, în care a colindat comu
nele Budești, N. Bălcescu, Golești și Pău- 
șești-Otăsău, reușind să agonisească de pe 
urma ignoranței vreo 30 000 de lei. In co
muna Păușești-Otăsău însă, faima ghicitoa
rei a ajuns și la urechile organelor de mi
liție.

— Cu ce treburi pe la noi prin comună ?
— Din greșeală. Nu știu carte și m-am 

suit în alt autobuz decît trebuia.
Pretinsa eroare a „înțeleptei" — care, în

tr-adevăr, nu știa nici măcar să citească — 
a fost îndreptată de către organele de mi

liție, care au ajutat-o să nu mal greșească 
drumul cuvenit : în fața Instanței de ju
decată.

La proces toți înșelații au apărut ca 
martori. Jenați, zîmbind stingheriți de pro
pria lor ignoranță. Stînjeniți și de zîmbetele 
celor prezenți in sala de judecată. Dar cum 
să nu zîmbești cînd auzi că doi oameni în 
toată firea au putut să dea 1 000 lei pentru 
uri „descîntec" cu un pahar de apă și cîteva 
boabe de porumb, menit să aducă înapoi 
in sat fete și gineri mutati la oraș. Sau 
cînd auzi că o femeie bolnavă nu se duce 
la doctor și speră să se facă bine din băi 
cu „apă descintată". făcute in grădină, sub 
flar de lună. Sau cînd o fată de 22 de ani 
povestește cum a dat 1 350 lei pentru „mi
nunea" cu peștele din strachină, de teamă 
că rămîne nemăritată...

Tot povestind. îi apucase rîsul — de pro
priile lor pățanii — și pe martori.

Din caietul 
grefierului

„Sosirea la fața locului a părții civile, ce 
avea in mină un ciomag, cu intenția de a 
cere explicații in legătură cu violentarea 
verbală a soției sale, sub nici un motiv nu 
poate constitui o provocare".

(Din dosarul nr. 4141/1980, Judecăto
ria Rimnicu Vîlcea).

„Cind am sustras cei 8 000 lei de la par
tea vătămată, am . profitat că era sub in
fluența băuturii dar menționez că, de obi
cei, nu luam bani de la cei care nu aveau, 
ci de la aceia care aveau destui și nu știau 
cum să-i folosească".

(Din dosarul nr. 359/78, Judecătoria 
Caransebeș).

Sergiu ANDON 
Florin CIOBANESCU
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CUM SE ÎNFĂPTUIESC HOTARIRIIE ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII A
La Combinatul siderurgic Galați

CU RĂSPUNDERE, ÎN SPIRITUL EXIGENTELOK 
AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI

Se împlinesc 15 ani de la punerea In 
funcțiune a primei capacități de producție la 
Combinatul siderurgic din Galați. Și tot in 
acest an, prin încheierea lucrărilor la noile 
obiective de investiții aflate in construcție - 
bateria 7 de la uzina cocsochimică nr. 2, 
fabrica de aglomerare a minereului nr. 3, 
convertizoarele și mașinile de turnare continuă 
de la oțelăria nr. 3, laminorul de semifabri
cate - combinatul va ajunge la capacitatea 
Instalată finală de 10 milioane tone oțel pe 
an, obiectiv stabilit de Congresul al Xll-lea 
al partidului.

Evident, intr-o unitate de asemenea di
mensiuni, organizarea producției șl a mun
cii ridică probleme deosebite, complexe. 
Aceasta impune realmente implicarea di
rectă, participarea activă a fiecărui mun
citor și specialist la actul conducerii, la 
luarea celor mai indicate măsuri pentru spo
rirea producției de metal, folosirea rațională 
a utilajelor și instalațiilor, creșterea valorii 
producției nete și a beneficiului. Așa cum 
sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
cuvîntarea rostită la adunarea populară din 
municipiul Galați, din august anul trecut, 
„trebuie să muncim și mai bine, să întărim 
spiritul de răspundere, să luptăm pentru o 
reducere a cheltuielilor materiale, a consu
mului de energie, să acționăm cu mai multă 
hotărire pentru creșterea rentabilității și 
eficienței economice in toate domeniile de 
activitate".

îndemnurile adresate de secretarul general 
al partidului metalurgiștilor gălățeni au 
generat o atmosferă de puternică mobilizare, 
de emulație în rîndul tuturor celor 33 000 de 
oameni ai muncii ce lucrează aici, care și-au 
găsit o ilustrare elocventă și în dezbaterile

vil, la obiect, pătrunse de exigență și răs
pundere muncitorească, din cadrul adunărilor 
generale ale oamenilor muncii pe secții, uzine 
și combinat de la începutul acestui an.

- Faptul că la adunările generale pe 
secții și uzine au participat 8 819 oameni al 
muncii, din care 681 și-au spus cuvîntul în 
dezbateri, a dat posibilitatea să se facă nu
meroase propuneri deosebit de eficiente 
pentru îmbunătățirea activității productive - 
ne spune tovarășul Ion Tănase, prim-secretar 
al comitetului de partid de pe platforma 
Combinatului siderurgic Galați. în cadrul 
acestor adunări s-au făcut circa 600 de pro
puneri pentru perfecționarea producției șl 
creșterea eficienței economice. Sînt propuneri 
valoroase, care ilustrează afirmarea largă a 
autoconducerii muncitorești în combinatul 
nostru. Se cuvine să menționăm că 439 de 
propuneri șl-au găsit posibilități de rezolvare 
la nivelul uzinelor, sectoarelor și secțiilor. 
Practic, toate propunerile făcute au fost 
analizate și cuprinse în programe de mă
suri concrete, a căror rezolvare - așa cum 
s-a stabilit - se urmărește periodic în con
siliul oamenilor muncii, în adunările comite
telor de partid și organizațiilor de bază.

Ar fi greu, dacă nu chiar imposibil, să 
cuprindem in spațiul unei pagini de ziar toate 
acțiunile întreprinse pină acum pentru apli
carea hotărîrii-program adoptate de adunarea 
generală a reprezentanților oamenilor muncii 
din combinat, pentru rezolvarea sutelor de 
propuneri făcute In adunările pe secții și 
uzine. De aceea, în pagina de față ne vom 
referi la modul in care se acționează pentru 
înfăptuirea cîtorva dintre cele mai importante 
obiective stabilite in hotărirea-program și la 
rezultatele obținute pină acum.

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
HOTĂRIREA-PROGRAM PREVEDE : „In scopul realizării ritmice a pla

nului de producție pe anul 1981 se vor urmări diminuarea opririlor acci
dentale, corelarea capacităților auxiliare cu cele de bază, prevenirea și 
eliminarea operativă a intreruperilor in funcționarea utilajelor, îmbună
tățirea modului de preluare a schimburilor**.

Producția marfă a Combinatului 
siderurgic Galați, finalizată tn uzina 
de laminate plate, se realizează prin 
munca furhaliștilor. a oțelarilor, a 
multor secții din combinat Iată de 
ce. In adunarea generală a uzinei de 
laminate plate, odată cu analiza 
activității propriului colectiv, s-au 
făcut referiri și la celelalte secții 
colaboratoare, situate „In amonte" 
pe fluxul tehnologic. Discuțiile refe
ritoare la activitatea laminorului 
slebing s-au concentrat asupra a 
trei probleme principale : creșterea 
capacității de încălzire a cuptoare
lor adinei, a temperaturii lingouri- 
lor primite de la oțelărie și a rit
mului de laminare, probleme de 
care depinde nivelul producției 
fizice realizate.

în primul rînd, s-a apreciat ca 
nesatisfăcătoare activitatea de anul 
trecut, cînd, din 52 de cuptoare 
adinei, au funcționat în medie numai 
37. Decizia colectivului a fost 
promptă : numărul cuptoarelor în 
funcțiune poate creste dacă se vor 
îmbunătăți condițiile de exploatare 
a utilajelor și se va mări durata 
de lucru între două reparații, de la 
3,5 luni la 5 luni. Pentru aceasta, 
fiecare schimb a luat in primire un 
anumit număr de cuptoare și răs
punde direct de reglarea re
gimului termic, curățirea vetrelor. 
repararea bordurilor. Au trecut 
două luni de la adunarea generală 
și iată că măsurile luate lși arată 
eficiența : la ora actuală, numărul 
cuptoarelor in funcțiune a crescut 
la 42.

în al doilea rînd. pentru creș
terea randamentului orar al cup
toarelor de la 13,6 tone la 15 tone, 
colectivul secției, al uzinei de la
minate plate, Împreună cu consiliul 
oamenilor muncii de la oțelărie și 
conducerea centralei industriale si
derurgice au luat o serie de măsuri 
pentru mărirea temperaturii de În
cărcare a otelului lingou la slebing. 
Astfel, s-a acționat pentru respec
tarea graficului de stripare si de 
transport, pentru reducerea timpu
lui de staționare a șarjelor calde in 
hala cuptoarelor adinei ș.a. Rezul
tatul : temperatura medie a lingou- 
rilor introduse în cuptoare a crescut 
de la 857’ C la 945’ C.

In al treilea rind, s-a intervenit 
pentru creșterea ritmului de lami
nare. Potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei din august anul 
trecut, s-au luat măsuri pentru mo
dernizarea laminorului de benzi la 
cald. îmbunătățirea alimentării cu 
semifabricate, asigurarea pieselor de 
schimb șl respectarea graficelor de 
reparații. Acțiunile întreprinse nu 
s-au redus insă Ia luarea unor mă
suri tehnice. Oamenii au Înțeles că 
ritmul producției poate crește, in 
primul rînd, prin perfecționarea 
muncii lor. Mai mult, maiștrii 
Teodor Popolu, Kiss Arpad, Dumi
tru Țanu, George Pauliuc si Gheor- 
ghe Zaharia de la laminorul de 
tablă groasă nr. 1 au hotărit să 
trimită 5—6 oameni pe schimb în 
secțiile slebing și de turnare conti
nuă a otelului pentru a da o mină 
de ajutor la pregătirea și asigu
rarea materiilor prime. Ca atare, 
ritmul de laminare a crescut de la 
490 tone otel lingou pe oră la 
630 tone otel lingou pe oră.

îndeplinirea și depășirea planului 
pe primul trimestru al anului cu
1 000 tone fontă, 3 700 tone otel, 
31 900 tone laminate finite pline,
2 000 tone tablă și bandă laminată 
la rece, 5100 tone tablă și bandă 
zincată evidențiază, de fapt, o îm
bunătățire a activității pe intregul 
combinat. Se dovedește astfel că. 
aici, la Galati, cuvîntul siderurgiș- 
tilor are tăria otelului, care — după 
cum arată rezultatele primului tri
mestru — este si el de calitate tot 
mai bună.

Amplificarea rezultatelor depinde 
Insă și de asigurarea pieselor de 
schimb necesare pentru întreținerea 
și repararea utilajelor. Or. ■ iată că 
nici acum, după ce au trecut mai 
bine de trei luni de la începerea

DE LA PROPUNERI LA FAPTE
• In adunările generale din combinat s-au făcut 600 de pro

puneri pentru perfecționarea tehnologiilor, reducerea consumurilor 
materiale, de combustibil și energie, ridicarea nivelului calitativ al 
producției, sporirea indicilor de utilizare a capacităților de producție, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor

• In primul trimestru s-au produs peste plan 1 000 tone fontă, 
3700 tone oțel, 31900 laminate finite pline, 2 000 tone tablă și 
bandă laminată la rece, 5 100 tone tablă și bandă zincată.

• Mii de tone combustibil .convențional economisite prin recu
perarea și valorificarea resurselor energetice secundare

• Indicele de scoatere a laminatelor finite pline a crescut în 
primul trimestru la aproape 82 la sută

• Prin punerea în funcțiune a furnalului nr. 6 s-au ciștigat su
plimentar 1 000 tone combustibil convențional

• 150 000 tone de metal vor fi economisite prin realizarea 
coeficientului prevăzut de scoatere a metalului

• Un ghid practic pentru creșterea eficienței: valoarea pro
ducției nete calculată pe tona de produs

anului, această problemă nu este 
corespunzător soluționată. Din re
partițiile de piese de schimb primi
te de combinat. în valoare de 130 
milioane lei. s-au contractat numai 
16 milioane lei. Din cauza neasi- 
gurării pieselor de schimb se înre
gistrează multe ore de stagnare a 
utilajelor, se pierd importante ca
pacități de producție. Oare produ
cătorii' de piese de schimb din 
industria construcțiilor de mașini 
nu au nevoie de metal ? Desigur, 
au nevoie si doresc chiar să . se 
respecte ritmic, integral, contractele
încheiate cu combinatul. De aceea, 
trebuie să pună și el serios umărul, 
aslgurînd piesele de schimb de care 
are nevoie combinatul. în felul 
acesta, ciștigul va fi de ambele 
părți.

VALORIFICAREA RESURSELOR 
ENERGETICE SECUNDARE

HOTĂRIREA-PROGRAM PREVEDE : „Creșterea gradului de recuperare 
și valorificare a resurselor energetice secundare prin reducerea pierde
rilor de gaz de cocs și de furnal, sporirea producției de cocs cu stingere 
uscată, urgentarea punerii in funcțiune a cazonelor recuperatoare la la
minorul de tablă groasă nr. 2 și laminorul de semifabricate".

Cifrele sînt impresionante. In 
acest an, pentru asigurarea consu
mului energetic al combinatului sini 
necesare peste 4 milioane tone 
combustibil convențional. Si totuși, 
in balanța energetică a combinatu
lui se prevede să se consume 
propriu-zis numai 1 464 000 tone 
combustibil conventional, in princi
pal fiind vorba despre gaz metan. 
Diferența urmează 'să se asigure 
prin recuperarea și valorificarea re
surselor energetice secundare.

Desigur, tinîndu-se seama tocmai 
de cantitatea mare de gaze com
bustibile de furnal și cocs, de tem
peratura gazelor arse, prin Însăși 
construcția instalațiilor sînt create 
condiții pentru recuperarea si va
lorificarea unei bune părți din 
resursele energetice secundare. O- 
biectivul propus pentru acest an 
este ca ponderea resurselor ener
getice secundare recuperate șl va
lorificate să crească de la 60 la sută, 
cit a fost anul trecut, la 64,1 la 
sută In acest an.

Această creștere a ponderii re
surselor energetice secundare re
cuperate șl valorificate este un 
obiectiv care angajează nume
roase colective din combinat. 
Așa. de pildă, după cum ne spunea 
tovarășul Sebastian Stavăr, direc
torul uzinei de producere și dis
tribuire a energiei in siderurgie, la 
furnalul nr. 6 — recent pus in 
funcțiune — prin sistemul de În
cărcare adoptat s-a reușit ca gazul 
combustibil să fie recuperat aproa
pe tn totalitate. Practic. în circa 
două luni, la acest furnal s-a 
reușit să se recupereze circa 
1 000 tone combustibil convențional 
in plus, față de media recuperărilor 
la celelalte furnale.

Concomitent, așa cum s-a sta

bilit in hotărirea-program a adu
nării generale a oamenilor muncii, 
prin creșterea procentuală a canti
tății de cocs stins uscat, efectuarea 
unor reparații de mai bună calitate 
și creșterea gradului de pregătire a 
personalului de întreținere la in
stalațiile de stingere uscată a 
cocsului, in primul trimestru din 
acest an s-au ciștigat 2 500 tone 
combustibil convențional fată de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Iar prin înlocuirea recuperatoarelor 
de căldură uzate de la laminorul de 
tablă groasă nr. 1 cu recuperatoare 
produse in combinat, energia ciști- 
gată suplimentar se ridică la 
800—900 tone combustibil conven
țional.

Și totuși, tn primul trimestru al 
anului s-au și pierdut circa 3 000 
tone combustibil convențional din 
cauza exploatării incorecte a caza- 
nelor recuperatoare, indicele lor de 
utilizăre fiind mai mic cu 20 la 
sută decît anul trecut. Totodată, 
este necesar ca specialiștii com
binatului, împreună cu cel de 
la IPROLAM și IPROMET — 
București să rezolve o serie de pro
bleme tehnice de fond. Astfel, 
pentru a se asigura distribuirea 
unei cantități mai mari de gaze de 
la furnale cu minim de pierderi 
trebuie să se prevadă o serie de 
consumatori-tampon pentru gazele 
combustibile reziduale. De aseme
nea. nu există încă o soluție pentru 
utilizarea in perioada de vară a 
unei mari părți din aburul recu
perat, care în această perioadă se 
eșapează în atmosferă. Altfel spus, 
folosind o formulă de acum con
sacrată, pentru recuperarea resur
selor energetice secundare trebuie 
să se acționeze cu ceva mai multă... 
energie.

Cum se acționează
SPORIREA PRODUCȚIEI DE LAMINATE 

DIN FIECARE TONĂ DE OTEL
HOTĂRIREA-PROGRAM PREVEDE : „Indicele de scoatere a lamina

telor va crește la 83,6 la sută. Se va 
sleburi .turnate continuu, valorificarea 
nivel de minimum 10 000 tone pe an".

Atît in dezbaterile pe secții din 
uzina de laminate plate si otelării- 
refractare, cit si in adunarea gene
rală pe combinat, creșterea indice
lui de scoatere a metalului a făcut 
obiectul unei profunde analize. Și

acționa pentru sporirea ponderii de 
rebuturilor, capetelor, ștraifurilor la

aceasta deloc Intîmplător. De creș
terea acestui indice depind spo
rirea eficientei economice, a can
tității de metal realizate pe între
gul flux tehnologic. Dezbaterile cu 
privire la creșterea acestui indice

au fost deosebit de insistente la 
uzina de laminate plate. întrucit 
aici se finalizează producția între
gului combinat. Mai există însă și 
un motiv de altă natură : indicele 
de scoatere a laminatelor finite 
pline a fost anul trecut de numai 
80,6 la sută. Ce măsuri au fost 
adoptate — în spiritul hotăririi 
adunării generale a oamenilor 
muncii — pentru realizarea indice
lui de scoatere a laminatelor pre
văzut pentru acest an 7

— Creșterea acestui indice, ne 
spunea ing. loan Aurel Moldovan, 
directorul uzinei de laminate plate, 
depinde în mare măsură de buna 
organizare a producției și a mun
cii. de respectarea disciplinei teh
nologice. de felul cum acționează 
fiecare' muncitor la locul lui de 
muncă. Iată de ce. așa cum s-a 
stabilit și în adunarea generală a 
oamenilor muncii pe uzină, prime
le măsuri luate se referă la scoa
terea in grafic, la timp, a otelului 
lingou din cuptoare, laminarea în 
sleburi standard, micșorarea suta- 
jelor și implicit a pierderilor de 
metal. Creșterea indicelui de 
scoatere este influențată însă si de 
ponderea sleburilor turnate conti
nuu pe care le primim pentru pre
lucrare. De aceea, aș Vrea să subli
niez contribuția uzinei otelării-re- 
fractare, care prin secțiile de tur
nare continuă ne-a livrat în pri
mul trimestru al anului cantități 
mai mari de sleburi turnate conti
nuu. Practic, dacă anul trecut sle- 
burile turnate continuu reprezen
tau numai 33 la sută din totalul 
sleburilor prelucrate, tn luna mar
tie s-a ajuns la o pondere de 40 la

sută, existind posibilități sigure de 
Îndeplinire în perioada următoare 
a obiectivului Înscris in hotărirea- 
program a adunării generale a 
oamenilor muncii. Aș vrea să 
adaug că, după multi ani. benefi
ciarii noștri au Înțeles să-și core
leze cererile cu condițiile de pro
ducție ale combinatului nostru in 
ce privește calitatea și dimensiu
nile laminatelor. In general, acțiu
nea de tipizare are o influentă po
zitivă asupra randamentului lami- 
noarelor finisoare. Astfel, numărul 
sortotipodimensiunilor s-a redus cu 
15 la sută la laminorul de tablă 
groasă nr. 1. cu 20 la sută la la
minorul de benzi la cald si cu 25 
Ia sută Ia laminorul de benzi la 
rece, ceea ce se răsfrînge asupra 
îmbunătățirii programării si desfă
șurării producției.

— Care este efectul direct al mă
surilor luate ?

— In primul trimestru al anului 
Indicele de scoatere a laminatelor 
finite pline a fost de aproape 82 
Ia sută. Sintem conștient! că mai 
avem încă rezerve importante și 
colectivele de oameni ai muncii 
din secții acționează pentru îmbu
nătățirea rezultatelor obținute. 
Este de înțeles atenția acordată 
acestei probleme dacă avem în ve
dere că sporirea cu 1 la sută a 
indicelui de scoatere echivalează cu 
o reducere de 2,5 Iei a cheltuie
lilor totale la 1 000 lei producție 
marfă. Deosebit de important este 
că. la nivelul întregului an 1981, 
prin realizarea indicelui de scoa
tere stabilit se va obține o econo
mie de 150 000 tone metal.

Laminorul da tablă groasă nr. 2 ‘Foto: S. Cristian

minarea documentării, tovarășul 
Zaharia tocmai iși Încheiase calcu
lele si se pregătea să prezinte lu

crarea conducerii combinatului. Ca 
atare, iată c'iteva date extrase din 
lucrarea respectivă :

Produsul
Valoarea producției nete (in lei)

Pe tona 
de produs

La 1 000 lei 
producție-marfă

Tablă aliată L.T.G.-l 2130 403
Tablă aliată L.B.C. 1 760 377
Rulou silicios ajustat 1 735 370
Tablă slab aliată L.B.C. 1 160 323
Rulou L.B.C. calmat 625 215
Rulou L.B.C. necalmat 420 158

CREȘTEREA BENEFICIILOR 
ȘI A FONDULUI DE PARTICIPARE 

A OAMENILOR MUNCII LA BENEFICII
HOTĂRIREA-PROGRAM PREVEDE : „In vederea creșterii eficienței eco

nomice și sporirea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, 
uzinele vor intocmi bugete proprii de venituri și cheltuieli, urmărind reali
zarea tuturor sarcinilor de plan. Prin reducerea cheltuielilor materiale cu 
30,1 lei la 1 000 lei producție-marfă față de realizările anului trecut și 
îndeplinirea celorlalți indicatori de plan, fondul de participare la beneficii 
va insuma in acest an 24 851 000 lei".

Sporirea beneficiilor șî. implicit, 
a fondului de participare a oame
nilor muncii la beneficii — care în 
condițiile îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe acest an Însumează 
24 851 000 lei — este determinată in 
primul rînd de creșterea valorii 
producției nete obținute In fiecare 
secție și uzină a combinatului, la 
fiecare loc de muncă. Lucrurile 
par la prima vedere destul de 
simple, dar in practică sînt ceva 
mal complicate. Care sînt produ
sele cu aportul cel fnai mare la 
creșterea valorii producției nete ? 
Am făcut un sondaj în rîndul mai 
multor muncitori și specialiști. A- 
proape fără nici o excepție, toti 
cei cu care am discutat cunoșteau 
valoarea^ sau cantitatea producției 
realizate în primul trimestru al 
anului, dar absolut nimeni nu știa

care este valoarea producției nete. 
De ce ? Pentru că în mod real 
există o serie de greutăți in repar
tizarea cheltuielilor materiale, a 
celor cu întreținerea si repararea 
utilajelor sau a retribuției pe fie
care produs In parte. Din această 
cauză, oamenii știu cit și ce pro
duc. dar nu cunosc contribuția pe 
care o au la realizarea producției 
nete, a beneficiului.

Sesizînd acest neajuns, tovarășul 
Constantin Zaharia, șeful serviciu
lui plan, s-a hotărit să vină mai 
direct în sprijinul oamenilor din 
producție și printr-o muncă de 
adevărat economist a efectuat o 
lucrare amplă, in care printre altele 
a calculat valoarea producției nete 
atît pe tona de produs, cit și la 
1000 lei producție-marfă. în mo
mentul cind eram aproape de ter-

„Edificarea acestei mari cetăți de oțel a țării, 
ne spune tovarășul Costache Trotuș, adjunct al 
ministrului industriei metalurgice, director ge
neral al Centralei industriale siderurgice Galați, 
constituie o realizare elocventă a politicii știin
țifice, clarvăzătoare a partidului nostru. Dacă 
ar fi să desprindem forța motrice a realizărilor 
de ansamblu obținute pini acum trebuie să ne 
referim, fără indotală, la gindirea și acțiunea 
colectivă, la priceperea și dăruirea In muncă a 
entuziastului detașament de metalurgiști gălă- 
țeni, care, In frunte cu comuniștii, nu au precu
pețit și nu precupețesc nici un efort pentru în
făptuirea sarcinilor stabilite de partid. O forță 
care an de an se măsoară prin sute și mii de 
propuneri, zeci și zeci de inițiative care au ace

Analizînd valoarea producției 
nete pe produs și. respectiv, la 
1 000 lei producție-marfă rezultă 
că sortimentele cu un grad supe
rior de prelucrare au si o eficien
tă mai mare. De aici necesitatea 
de a se realiza produse de calita
te cît mai ridicată. Din păcate, așa 
cum rezultă din lucrarea amintită, 
în combinat se realizează încă 
multe produse colaterale, care se 
livrează la preturi de oteluri necal
mate. Totodată, o atenție deosebi
tă trebuie acordată reducerii chel
tuielilor materiale, care au o mare 
pondere în costurile de producție.

Comparativ cu rezultatele obținute 
în anul 1980, în acest an se pre
vede ca valoarea producției nete la 
1 000 lei producție-marfă să creas
că cu 33,5 lei numai pe seama re
ducerii cheltuielilor materiale. Iată, 
așadar, că specialiștii și muncitorii 
combinatului dispun acum de un 
instrument practic al autogestiunii 
economico-financiare, care trebuie 
să-i călăuzească în acțiunile ce le 
Întreprind pentru organizarea pro
ducției, creșterea indicilor de utili
zare a agregatelor, reducerea con
sumurilor de materii prime. Com
bustibili și energie.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR 
DE MUNCĂ ȘI VIATĂ

HOTĂRIREA-PROGRAM PREVEDE : „Construirea unei cantine cu 5 000 
meniuri pe schimb, a trei microcantine, a unui grup social la uzina cocso
chimică, organizarea unei gospodării-anexe".

Una din problemele mult discu
tate in ultimele adunări generale 
ale oamenilor muncii de la combi
natul siderurgic de la Galați a fost 
aceea a construirii unei cantine co
respunzătoare pentru marele număr 
de muncitori ce lucrează aici. Ter
giversată o anumită perioadă de 
timp, în acest an problema îsi va 
găsi soluționarea. înscrisă în hotă- 
rîrea-program a adunării generale, 
construirea cantinei cu două săli 
de mese de 600 și 400 de locuri va 
începe în cel de-al doilea trimes
tru al anului. întrucit construcția 
nu va fi însă gata decît anul viitor, 
imediat va fi reamenajată fosta 
cantină sud. care căpătase o altă

destinație. Concomitent, se vor mal 
construi trei microcantine si vor 
fi amenajate bufete în fiecare uzi
nă. astfel îneît servirea mesei calde 
să fie rezolvată în toate sectoarele 
combinatului.

După cum ne spunea tovarășul 
Nicolae Doru. director administra
tiv al combinatului, în acest an va 
începe și construcția grupului so
cial la uzina cocsochimică. în pli
nă actualitate este și organizarea 
gospodăriei anexe : amenajarea 
crescătoriei de porci va incepe în 
această lună, urmînd ca în luna 
septembrie să fie populată, iar 
grădina de legume „va intra" în 
ritmul lucrărilor agricole „la zi“.

lași obiectiv : valorificarea uriașului potențial 
productiv modern, de înaltă tehnicitate al com
binatului. Iar măsura acestui 'efort este dată, 
printre altele, și de faptul mai puțin știut că, 
in cei 15 ani de producție, s-a recuperat și 
restituit societății integral valoarea fondurilor 
fixe puse In funcțiune pină la începutul acestui 
an.

Conducerea combinatului acționează cu con
secvență pentru stimularea și promovarea idei
lor, propunerilor oamenilor muncii, pentru apli
carea consecventă a principiilor autoconducerii 
muncitorești, învestind cu depline drepturi de 
decizie masa de muncitori, consiliile oamenilor 
muncii din uzinele combinatului. In felul acesta, 
drumul de la idee la faptă este scurtat simțitor.

cu efecte pozitive asupra producției. Și avem 
fără îndoială o serie de rezultate bune. Sintem 
insă conștienți că mai avem multe, chiar foarte 
multe de înfăptuit, pentru a face ca activitatea 
de ansamblu a combinatului să fie la nivelul 
posibilităților, al cerințelor economiei naționale 
Există încă mari rezerve in ce privește folosi
rea mai bună a capacităților de producție, creș
terii eficienței economice, in privința îmbunătă
țirii organizării interne a muncii. Sintem con
vinși că perseverînd pe drumul valorificării pro
punerilor și inițiativelor muncitorești vom putea 
înfăptui toate obiectivele majore puse în fața 
colectivului nostru de conducerea partidului, 
sarcinile de plan ce ne revin in acest prim an 
al cincinalului calității și eficienței".
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Ținuta profesională a criticii literare
Critica literară — ca 

dealtminteri orice 
fel de critică — cu
prinde două funcțiuni bine 

distincte. Una este aceea de 
a-1 lămuri pe scriitor despre 
sine (adesea de a-1 și îndru
ma. făcîndu-1 să-și cunoas
că atit resursele, cit și limi
tele), iar cealaltă este aceea 
de a-1 Iniția și lumina pe 
cititor in privința scriito
rului respectiv. Amindouă 
aceste funcțiuni se dove
desc a fi deopotrivă de im
portante. Ne vom delimi
ta insă interesul numai la 
una din ele. O. vom privi 
adică exclusiv pe ultima 
dintre cele două funcțiuni 
ale criticii.

Odată însă cu atingerea 
acestea discuții intervine o 
întrebare aparent legitima. 
Dacă rostul social al ope
rei literare este acela de a 
fi comunicabilă șl a se 
livra astfel publicului, ea 
realizează o relație închi
să între cei doi termeni, 
între cel care vorbește (în 
speță, scrie) și cel care as
cultă (în speță, citește). 
Atunci pe unde intră criti
cul in acest circuit și care 
mai este necesitatea sa 7

Există aci mai multe ra
țiuni explicative. începem 
sumar și fugitiv cu aceea 
pe care o considerăm cro
nologic prima. In vasta ac
tivitate editorială de as
tăzi, relația închisă scriltor- 
cititor ar putea fi întîm- 
plătoare sau, în orice caz, 
tatonantă fără intervenția 
prealabilă a criticului. 
Faptul rămîne valabil și 
pentru alte epoci mari cul
turale de pe glob. Așadar, 
rolul inițial al criticului 
este de a recomanda citi
torului o carte sau un au
tor. Acest act se dovedește 
a fi de gravă răspundere, 
totuși nu esențial. Criticul 
nu și-a încheiat încă în
sărcinarea civică. El nu 
poate să-i lase pentru mo
ment singuri, unui în fața 
altuia, pe scriitor și țfe 
cititor. Acum abia se dez-

că afirmația 
cuprinde o 

de exagerare, 
cea mai o-dar cred că

bișnuită imagine a criticu
lui tînăr este cea a recen
zentului. Parafrazindu-1 u- 
șor pe Balzac, el este un 
secretar al actualității lite
rare, care scrie cu ochiul la 
vitrina recentă. Din neferi
cire, aria opțiunilor lui nu 
e prea cuprinzătoare, deși 
nu-i la mijloc vreo anemie 
subită a producției edito
riale. Așa-zise motive de 
strategie redacțională, in
tervenția energică a „conr 
sacrațiloj',". care substituie 
ades autorității ărgumentu-' 
lui argumentul autorității, 
manoperele dibace ale unor 
scriitori mereu dornici să 
fie comentați de un „nume" 
ii restring posibilitățile de 
manevră, transformîndu-1 
intr-un cronicar al cărților 
de al doilea raft. După oa
recare ezitări, proprii celui 
familiarizat pe băncile fa
cultății cu anatomia valori
lor clasice, criticul tînăr iși 
acceptă cu resemnare des
tinul, chiar dacă e conști
ent că „se insinuează, in 
secret, o echivalare perversă 
intre vîrsta criticului și va
loarea operei comentate". 
Intr-o interesantă anchetă 
organizată de o revistă lu
nară, unul din foiletoniștii 
în devenire cere chiar, fără 
umbră de zîmbet, permisiu
nea de a scrie o Istorie a 
literaturii subdezvoltate. E. 
firește, un caz. dar unul cu 
semnificații deloc izolate, 
care probează unde poate 
duce presiunea unui anume 
climat literar. Instalat, așa
dar, mai mult sau mai puțin 
confortabil, în domeniul „li
teraturii subdezvoltate", cri
ticul în devenire nu-și uită 
însă nici armătura teore
tică, nici nostalgiile clasice. 
De aici, rezultă acele biza
re recenzii „hermeneutice", 
„tematiste", „intertextuale", 
in care se constată „explo
zia intelectuală" a lui X, 

• „frenezia faustică" a lui Y 
(citez aproximativ, urmînd 
capriciile unui freamăt de 
memorie). în fine, Weltan- 
schauungul vreunui autor 
de proze debile, subțiratice.

Există, desigur, și o altă 
Ipostază a criticului tînăr 
(sau încă tînăr). Exact

tv

—-  Edgar PAPU —————

Responsabilitatea civică 
a criticului

văluie adevărata sa însem
nătate.

Este cazul să facem aci 
apel la pertinenta observa
ție a profesorului Liviu 
Rusu : „Nu trebuie uitat 
că raportul artistului cu 
publicul nu este de supra
față, ci de adîncime". Acea 
relație închisă de care am 
amintit mai sus, unde in
tervine doar comunicarea 
între doi termeni, scriitor 
și cititor, are deci loc nu
mai în registrul a ceea ce 
profesorul Liviu Rusu nu
mește „raport de suprafa
ță". In cele mai multe ca
zuri, el se mărginește doar 
la atît cînd nivelul și al 
scriitorului și al cititoru
lui se arată a fi cu totul 
rudimentar. Un asemenea 
raport nemijlocit se mai 
poate ivi și în cazul unor 
creații chiar de mare va
loare, însă de o factură 
simplă, așa cum sint ex
presiile folclorice. Aci, în
tre cîntăreț și ascultător 
nu se mai interpune ni
meni.

In cazul însă al creații
lor complexe, multiplu stra
tificate și savant elaborate, 
purtătoare ale unor in
dicii de valoroasă noutate, 
raportul între scriitor și 
cititor nu mai este de su
prafață, ci de adîncime. In 
cazul acesta se cere impe
rios să acționeze inter
venția aceluia ce deslușeș
te cititorului această adîn
cime. Tot eruditul profesor

clujean precizează aci ur
mătoarele : „Un critic tre
buie să fie o personalitate 
de o profundă sensibilitate, 
capabilă să recepționeze 
sensul autentic al operei și 
să-l transmită contempla
torului (a se citi : citito
rului, n.n.) în așa fel ca 
acesta, în cele din urmă, să 
aibă posibilitatea să-1 re
cepționeze direct, prin pro
priile sale mijloace". Ulti
ma precizare merită îndeo
sebi a fi reținută. Criticul 
nu este un „mag", ci un 
dascăl. El nu trebuie să se 
mulțumească doar a recep
ta „sensul autentic al ope
rei", pe care să-l transfor
me intr-un secret profe
sional, după indicațiile că
ruia să accepte sau să res
pingă, deopotrivă de sibi
lin, o creație artistică. Cri
ticul se mai cere a fi, tot
odată, deschis și comuni
cabil, învățîndu-i și pe ci
titori să devină, la rîndul 
lor, critici.

O asemenea tendință în
tră în ordinea firească a 
lucrurilor. Ce este altceva 
criticul decît un cititor 
care scrie 7 Bineințeles, un 
cititor cultivat, pătrunză
tor și inteligent. Ar fi de
plasat să adopte o atitu
dine distanțată, cu o pre
tențioasă elocuție criptică, 
față de cei cărora se adre
sează. Operează atunci în 
răspăr cu adevărata sa 
funcțiune. fiindcă rămine 
complet neînțeles.

Există, desigur, și unele 
specialități, constrinse să 
utilizeze un lexic inaccesi
bil profanilor. Critica însă 
nu intră în această catego
rie. Nici vorbă că trebuie 
să Întrebuințeze un limbaj 
cult pentru a transmite 
cititorului mesajul unei 
opere literare, privite în 
esența ei. Aci însă se 
ivește o confuzie căreia ii 
cad victime unii critici. 
Există o distincție netă în
tre limbajul cult și limba
jul specializat. Sferele a- 
cestor două noțiuni se pot 
încrucișa uneori, dar există 
și cazuri cînd ele răm.în 
complet în afară una de 
alta. Limbajul cult este 
acela care se vehiculează 
în cadrul unei culturi așa- 
zise generale, cu precădere 
umaniste. Limbajul spe
cializat este acela al unei 
singure ocupații, fie ea in
telectuală, ca în cazul me
dianei, matematicii, arhi
tecturii etc., fie complet 
străină de cultură, ca în 
cazul termenilor de cizmă
rie. de cojocărie sau de fie
rărie, așa cum îi întilnim 
din belșug în scrierile lui 
Creangă și care puteau fi 
utilizați și de meșteșugari 
analfabeți.

Ia să vedem acum ce se 
întîmplă cu critica literară, 
întrebuințează ea oare 
limbajul unei ocupații 
unice 7 Dacă ar fi așa, 
n-ar mai putea să se adre

seze cititorilor, exponențl 
ai celor mai variate înde
letniciri și inițieri cultu
rale. Cei mai mulți ar ră
mîne ca niște profani in 
fața unor hieroglife. Criti
ca se vede deci constrânsă 
să utilizeze nu limbajul 
specializat, ci limbajul 
cult, acela care poate fi 
accesibil oricărui ins dotat 
măcar cu plafonul inferior 
al instrucției actuale. Nu
mai criticul care urmează 
asemenea indicații poate fi 
trgnsmițătorul sensului 
adine, cuprins in operele 
literare de valoare, în așa 
fel ca publicul să le recep
teze. Numai acesta își în
deplinește cu adevărat 
funcțiunea, situîndu-se în 
planul unei directe cerințe 
și utilități sociale.

In sfirșit, acum, la înche
iere, am dori să risipim o 
nouă confuzie. Mai există 
și ideea că acela care nu 
scrie în termeni speciali
zați (a se citi : neînțeleși) 
facă nu operă de cultură, 
ci doar de culturalizare 
sau, cum se mai spunea 
acum cîtva timp, de popu
larizare. Este o confuzie 
regretabilă. Mai întîi, pu
tem spune cu toată con
vingerea că sînt cu totul 
perimate asemenea „popu
larizări" fiindcă nivelul 
cultural al maselor de citi
tori se prezintă astăzi cu 
totul altul decît acum trei- 
patru decenii. In al doilea 
rînd, a vorbi „popular" în
seamnă a înlocui termenii 
culți prin perifraze expli
cative, care fac să rezulte 
doar aproximații ale sen
surilor intenționate de că
tre cel ce vorbesc. Nimeni 
însă nu le cere criticilor 
acest lucru. Ei sînt chiar 
obligați să utilizeze ter
meni culți — altfel nici nu 
se poate face critică — dar 
să-i evite pe cei speciali
zați. Numai astfel reușesc 
criticii să se constituie ca 
trăsături de unire între 
scriitori și public.

(Urmare din pag. I)

Ioan ADAM

Criticul tînăr la examenul
valorilor

opusă. Nevoia de a se deceniu pentru a face in- 
. măsura cu opere esential«hn..xes.ygațij ciespre un clasic 

îl'îndreaptă spre istoria li- nu tocmai de mina-întii. 
terară. Rezultatele lui pot trec peste1 faptul că păre

rile lui Călinescu, Ibrăi- 
leanu, Iorga, Lovinescu,

Camil Petrescu nu prea se 
pliază (dimpotrivă 1) pe
acest exclusivism și revin 
la fondul problemei. De ce 
nu s-ar folosi un deceniu 
pentru a cerceta un clasic 7 
De ce ar fi „tristă" erudi
ția 7 Ea nu e tristă decît 
,1a nivelul butadei inteli
gente, căci în realitate este 
necesarul remediu al teri
bilismului, al verdictului 
„băiețos", fără fundament 
axiologic. E, cu alte cuvin
te, antidotul nevoii de spec
tacol.

Sau un alt aspect : citeam 
deunăzi un studiu despre 
poveștile lui Creangă, aș- 
teptînd cu legitim interes o 
interpretare nouă. Nu e cri
ticul „un creator de puncte 
de vedere" 7 Teoretic e 
adevărat, în practică însă 
punctul acela era aproape 
invizibil, năclăit de fraze 
sentențioase : „Creangă nu 
este doar un scriitor talen
tat: povestind, el a deve
nit scriitor. Temele de la 
care pleacă, conjugate cu 
forța lui de creație, suferă 
6 metamorfoză deloc negli
jabilă (s.n.). Ca să nu mai 
amintim de faptul că 
ori (s.n.) temele devin 
ple pretexte pentru 
strucții epice profund per
sonale. Nici riu se putea 
altfel, deoarece ceea ce il 
caracterizează pe Creangă 
este o mare independență 
intelectuală si spirituală. 
Atitudinea sa persiflatoare 
față de religie si supersti
ție, bunăoară, nu este ca
racteristică unui povestitor 
popular". Să ne oprim un

terară. Rezultatele lui pot 
fi citeodată excelente. Pe
tru Poantă a scris la fel 
de bine, de exact si dega
jat, o carte despre Coșbuc ; 
Dinu Flămînd nu și-a pier
dut nimic din acuitatea 
gustului glosînd despre An
ton Pann și Bacovia ; 
Ioana Em. Petrescu a dat 
două eseuri profunde des
pre Ion Budai-Deleanu și 
Eminescu, iar D. Teodorescu 
o serioasă 
poetica lui 
sînt rodul 
prelungite, 
haustive atît a operelor, cit 
și a bibliografiei critice. Nu 
cunosc • vreun studiu de 
valoare rezultat din simpla 
lectură impresionistă. S-ar 
zice că acestea sînt datorii 
elementare. Așa e, dar ades 
ele sint și „datorii uitate". 
De multe ori mentalitatea 
de recenzent se răzbună. 
Travestit în istoric literar, 
foiletonistul n-are răbdare. 
El examinează si placheta 
anodină și opera cu aceeași 
măsură expeditivă, conside- 
rindu-le un nod gordian ce 
nu trebuie desfăcut, ci tăiat 
cu sabia, în atitudini be- 
licos-cuceritoare de Mace
don modern. Nimic mai de 
neînțeles pentru un astfel 
de comentator decît specia
listul erudit, urmărit cu 
ironii superioare, umilit cu 
delicii. (Sigur că sînt și 
specialiști rizibili în erudi
ția lor seacă, însă nu eru
diția trebuie incriminată, ci 
incapacitatea de a o folosi 
creator). Citesc, de pildă, 
notațiile unui activ cronicar 
despre cartea unui confrate. 
Acela, pretindea inclemen- 
tul foiletonist, sacrificase un

introducere în 
Ion Barbu. Ele 
unor meditații 
al lecturii ex-

une- 
sim- 
con-

pic. Prima frază are un haz 
moliereșc : e ca și cum ai 
spune că scriind despre 
Creangă „eseistul" cu pri
cina a devenit... critic. Că 
„uneori" Creangă constru
iește profund personal e o 
minimalizare involuntară 
de natură a ne lăsa per- 
plecși. Și apoi, ultima, dar 
nu cea din urmă, de unde 
atîta respect pentru sacru 
la povestitorul popular 7 
Basmele, ca șl Istorioarele 
unui Baican, Speranția, 
P. Dulfu numai respect 
pentru lumea clericală nu 
respiră. Și atunci 7 întreba
re fără răspuns, fiindcă pe 
interpretul cu pricina nu-1 
interesează atît poveștile 
lui Creangă, spiritul laic al 
folclorului, cît sancționarea 
postmortem a predecesori
lor. „Faptul că Ion Creangă 
n-a fost înțeles de majori
tatea covîrșitoare a contem
poranilor lui la adevărata 
sa valoare este indiscutabil, 
sintem înștiințați pe un ton 
categoric, nici junimiștii 
(care în general îl prețu
iau), nici Aroh Densușianu, 
nici Lazăr Șăineanu, nici 
Theodor Speranția și nici 
alții n-au reușit să sesizeze 
(și să impună ca autentică 
valoare) măcar atît de evi
denta bogăție a elemente
lor folclorice din opera lui 
Creangă".

Curios, dar cîteodată, în 
numele înlăturării prejude
căților vechi se instituie al
tele noi. Un polemist. încă 
necunoscut, interzicea, de 
pildă, comparația cu Tol
stoi. recomandînd prudent, 
doctoral, limitarea la Sado- 
veanu, Rebreanu. Horten
sia Papadat-Bengescu. De 
la un anumit stadiu al va
lorii asemenea asocieri sînt 
însă firești. Din cite îmi 
aduc aminte, Călinescu nu

ezita să-l invoce — cînd 
scria despre Duiliu Zamfi- 
rescu — pe autorul Annei 
Karenina. Greșea 7 Că acest 
radical provincialism nu 
duce la rezultate mai feri
cite voi arăta de indată, 
extrăgind un citat din car
tea unui fost autor de „re
cenzii serviabile", ajuns 
peste noapte apostolul fe
bril al clasicilor. Iată o pa
ralelă generată de „dorința 
de a recupera șl a revalo
rifica opera ‘actuală" A lui 
Sadoveanu : „Liviu Rebrea
nu. creează magistral dra
ma. psihologică a lui Apos- 
toi Bologa intr-un roman 
de o mare obiectivitate și 
de un mare curâj ideologic 
și politic ; Mihail Sadovea
nu scrie placid, fără har, 
aș putea spune, cronica lui 
Adrian Plopeanu din Stra
da Lăpușneanu, ratînd 
tema războiului cu o mare 
indiferență. Liviu Rebrea
nu reînvie epopeea răscoa
lelor din 1907 ; Mihail Sa
doveanu scrie, comod, ne
tulburat de marele și tra
gicul cataclism, cîteva schi
te, și articole fără valoare. 
Țăranul român ne apare în 
opera lui Mihail Sadoveanu 
idilic, convențional, fără 
identitate, copleșit moral 
de invaziile «civilizației» 
moderne. Sămănătorismul 
nu a putut fi depășit. Satul 
lui Sadoveanu este [...] un 
sat fără drame, fără con
flicte și obsesii. Literatura 
realistă despre țărani a lui 
Liviu Rebreanu anulează 
complet literatura pe a- 
ceeași temă a lui Mihail 
Sadoveanu [...]. Mihail Sa
doveanu înfățișează o co
lectivitate fără identitate, 
ștearsă, convențională și în 
dezacord total cu reali
tatea".

Si paralela continuă așa 
încă vreo cîteva pagini, ri- 
dicîndu-1 pe unui în slava 
cerului și coborîndu-1 pe 
altul in infern. Instructivă 
„restituire critică", nu 7 Ce 
reacție e nimerită față de 
asemenea „reforme" 7 In
diferența 7 Poate. Mai po
trivit ar fi trimiterea tine
rilor „novatori" la preocu
pările inițiale. Sau. de ce 
nu, în bibliotecă. Cine știe, 
s-ar putea să înțeleagă, 
cindva. sensul valorilor, 
răspunderea implicată de 
examinarea acestora.

Forța politică cea mai hotărită 
și consecventă a luptei 

împotriva fascismului
*

marile demonstrații antifasciste care 
au avut loc la 1 mai 1939 
la București și în alte centre ale 
țării și care, prin caracterul de masă, 
nivelul înalt de organizare Și gradul 
ridicat de combativitate revoluționară, 
au fost o elocventă mărturie a matu
rității politice a clasei noastre mun
citoare. a posibilităților de care dis
puneau atunci forțele revoluționare și 
progresiste de a organiza cu succes 
lupta împotriva fascismului și războ
iului. Demonstrațiile de la 1 mai 1939 
au avut și un puternic ecou interna
țional. fiind apreciate în presa străi
nă a vremii ca unele din cele mai 
mari manifestări muncitorești antifas
ciste pe plan mondial.

Evocînd această perioadă din isto
ria partidului, este firesc să relevăm 
că, încă de atunci, s-a afirmat tot 
mai puternic activitatea de militant 
revoluționar și înflăcărat patriot a 
celui ce avea să fie învestit pentru 
meritele excepționale dovedite de-a 
lungul multor ani cu cele mai înalte 
răspunderi în partid și în stat — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. încă 
în anul 1934, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe atunci în vîrstă de 16 
ani, fusese desemnat de Secretaria
tul C.C. al P.C.R. ca reprezentant al 
tineretului din Capitală in Comitetul 
Național Antifascist. In perioada ur
mătoare, intensa muncă politică des
fășurată pentru atragerea tineretului 
în lupta antifascistă a dus la ares
tarea sa, Împreună cu alți uteciști și 
antifasciști.

Procesul ce le-a fost intentat, ju
decat la Brașov în 1936, în al cărui 
act de dare în judecată tînărul comu
nist era calificat ea „membru activ, 
agitator Și bun propagandist comu
nist Și antifascist, cunoscut de multă 
vreme ca atare de autoritățile sigu
ranței și justiției", a fost transfor
mat, prin curajul și dirzenia revolu
ționară a acuzaților, într-o tribună 
de demascare a fascismului, avînd 
un puternic ecou în epocă, contri
buind la amplificarea stării de spirit 
antifasciste.

După eliberarea din închisoare. în 
decembrie 1938. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a avîntat din nou în 
lupta revoluționară, aflîndu-se printre 
organizatorii amplei manifestații 
antifasciste de la 1 mal 1939, fiind 
ales, .cîteva luni mal tirziu, la Con
ferința Națională a U.T.C. din toam
na anului 1939 în Secretariatul C.C. 
al U.T.C. In organizarea marii de
monstrații de la 1 mai 1939, din Ca
pitală, a îndeplinit, din însărcinarea 
partidului, un rol important, clarifi- 
cînd cu stăruință în rîndul maselor 
sarcinile trasate de partid privind 
înlăturarea oricăror reminiscențe ale 
tendințelor de rigiditate și sectarism, 
jnțăl’tea.Trpntului Unic Muncitoresc, 
'realizarea 'liftul front larg ăl tutu--' 
ror forțelor patriotice, democratice.

încă de atunci s-au vădit înaltele 
trăsături politico-morale — principia
litatea comunistă, devotamentul în 
slujirea intereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului si tării, 
abnegația, dîrzenia și neînfricarea în 
lupta revoluționară — ale celui care 
astăzi se află în fruntea partidului și 
statului și care, prin contribuția sa 
esențială la elaborarea și aplicarea 
politicii partidului, prin tot ceea ce 
a făcut și face pentru înălțarea 
României socialiste și-a ciștigat 
dragostea și încrederea nemărginită 
ale întregii națiuni.

Retrospectiva istorică pune în lumi
nă adevărul că dacă ani în șir în țara 
noastră ascensiunea spre putere a or
ganizațiilor fasciste a putut fi stă
vilită. dacă la noi excesele fasciste 
n-au atins ferocitatea Si amploarea 
din alte zone ale continentului, aceas
ta s-a datorat stării de spirit a po
porului. mișcării antifasciste, la 
crearea Și întărirea căreia cuvîntul 
și fapta partidului comunist au avut 
o însemnată contribuție.

După cum se știe. în condițiile deo
sebit de complexe de după declan
șarea celui de-al doilea război mon
dial.' România, rămasă singură, în 
fata expansiunii hitleriste, a deve
nit victima odiosului Dictat fascist de 
la Viena. Și în ăcest moment deo
sebit de greu pentru poporul român. 
Partidul Comunist Român, aciionînd 
ca exponent al intereselor vitale ale 
poporului, s-a situat în fruntea acțiu
nilor de protest împotriva Dictatului, 
cerînd să se treacă la Înota armată 
pentru apărarea integrității patriei.

Cînd în perioada următoare, bezna 
dictaturii fasciste avea să învăluie si 
România, marcind cea mai sumbră 
pagină din istoria ei modernă, glasul 
rațiunii și omeniei, al Patriotismului 
fierbinte, al demnității naționale avea 
să răzbată. .în pofida tuturor opre
liștilor. datorită aceluiași partid co
munist, călăuzind mișcarea de rezis
tență antifascistă, încununată de 
istorica victorie din august 1944.

Voința țârii înscrisă pe placardele marii demonstrații de la 31 mai 1936

Din tezaurul de idei al mișcării
___________________ _________________________  >_______ .

revoluționare
„Să fie stăvilit in România triumful curentului care poartă in el 
germenul de distrugere a tot ce e izvor de muncă și gindire I"

„Strîngînd in jurul acțiunii antifasciste pe toți cei care lucrează cu 
brațul sau cu mintea la orașe și la sate, vom putea stăvili în România 
triumful unui curent care poartă în el germenul de distrugere a tot ce 
e izvor de muncă și gîndire. Facem apel la unirea tuturor forțelor munci
torești, intelectuale sâ formeze pretutindeni, în toate orașele, satele, fabri
cile, birourile și cartierele din țară, comitete antifasciste".

Din Apelul Comitetului Național Antifascist, iunie 1933

„Frontul popular - singura chezășie în lupta pentru libertate, 
democrație și pace”

„De la Țebea, din ținuturile lui Horea șl Avram lancu, prin mil de 
luptători pentru libertate și dreptate socială, ne adresăm întregului popor 
din această țară și tuturor organizațiilor democratice (...) să se alăture 
acțiunii noastre pentru a înfăptui cu un ceas mai devreme frontul popular 
între toate forțele democratice din România, singura chezășie a luptei 
pentru libertate și paăe".

Din Apelul adresat țării de organizațiile semnatare 
ale acordului de la Țebea, 6 decembrie 1935

„Să-și dea mina tot ce e cinstit, tot ce e muncitor în țară"
„Astăzi, un pericol direct amenință însuși poporul român. In Europa 

centrală se formează cu repeziciune un bloc de state imperialiste război
nice (...). Existența neamului românesc ca națiune, existența României 
ca țară independentă sînt în joc (...). Frontul popular antifascist, in care 
să-și dea mîna tot ce e cinstit, tot ce e muncitor, tot ce e cultură iiț. 
Romania, are un mare rol național. De închegarea rapidă și de lupta 
energică a acestui front al poporului va depinde nu numai salvarea liber
tăților lăuntrice ale poporului, ci și existența sa ca națiune".

„Scinteia", decembrie 1935

„Partidul comunist vă cheamă sâ faceți zid contra războiului 
și a ațîțătorilor lui”

„Partidul comunist (...) se adresează vouă, tuturor care vreți pace, 
tuturor organizațiilor în care vă găsiți și în primul rînd partidului social
democrat, partidului socialist, Confederației Generale a Muncii, Federa
ției asociațiilor și sindicatelor de ceferiști șî tuturor organizațiilor de sa- 
lariați, atît cît nu este prea tîrziu, să facem zid contra războiului și ațî
țătorilor lui, fascismului german și agenților săi fasciști din România".

Dintr-un Manifest al C.C. al P.C.R., Iunie 1936

„Garda de Fier — cuib de asasini și trădători de neam”
„Faptele vin una după alta să confirme justețea celor spuse de 

Partidul Comunist. Bandele fasciste amenință pe oamenii politici cu 
moartea, formează tribunale de inchiziție medievală, asasinează șefii 
politici, fac procesiuni zgomotoase, iau jurăminte publice tineretului, ațî- 
țîndu-1 la asasinat. (...) Să fie dizolvat partidul „Totul pentru țară", sub 
care se ascunde garda de fier, cuib de asasini și trădători de neam (...) 
Să fie suprimată presa fascistă (...) prin care se scurge în sufletul curat 
al cetățenilor otrava murdară a trădării și a subminării poporului".

Dintr-un Manifest al C.C. al P.C.R., martie 1937

„P.C.R. declară : comuniștii vor lupta cu arma în mină 
în primele rinduri” I

„Trupele de asalt ale lui Hitler au invadat Cehoslovacia și se găsesc 
la granița țării noastre (...) Partidul Comunist din România dă alarma I 
Să fie pregătit la luptă întreg poporul român (...) pentru apărarea țării 
împotriva cotropitorilor fasciști I Hitler vrea să ne răpească griul, petrolul 
și teritoriul ! El vrea să ne arunce in robie (...) P.C.R. declară : comuniștii 
vor lupta cu arma în mină în primele rinduri. Uniți-vă cu toții intr-un 
singur front puternic contra lui Hitler și aliaților săi revizioniști".

Dintr-un Manifest al C.C. al P.C.R., martie 1939
Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Programul 1
8,30 Tot înainte !
9,15 Film serial pentru copil : „Poves

tea dragostei" — adaptare după un 
basm de Ion Creangă. Ultimul 
episod

9.40 Omul și sănătatea
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii. Enescu șl scrii

torii1 români
12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical
14.45 Două decenii din era cosmică — 

reportaj
15,00 Telesport

• Rugbi : România — Italia tn 
Campionatul european
• Fotbal : politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova, divizia A. 
Transmisiuni alternative de Ia 
Brăila șl Iași

17.15 Filme inspirate din lupta P.C.R. 
„Cartierul veseliei". Producție a 
studioului cinematografic „Bucu
rești"
Partea I

18.15 Călătorii spre viitor. Concurs pio
nieresc

19,00 Telejurnal
• La ordinea zilei in agricultură 

19,25 ..Cîntarea României"
De pe marea scenă a țării, pe mi
cul ecran

21,00 Film artistic : „Mireasa de iunie!" 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor americane

22.40 Telejurnal

Programul 2
11,00—13,00 Teleșcoală
13,00 Concert educativ
14,00 Reportaj T: Nevoia de frumos
14.15 Moment muzical-folcloric
14.40 Desene animate

15,05 Reportaj TV : „Punctul de plecare: 
o teoremă"

15,35 Chemarea primăverii — program 
muzical

16.25 File de cronică revoluționară în 
dramaturgia românească : 
„Fereastra" de Liviu Gheorghiu

17.00 Serată muzicală TV. Pianiștii se
colului XX (I)

19,00 Telejurnal
• La ordinea zilei In agricultură

19.25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV (continuare)
21.50 Primăvara în Clmpia română — 

reportaj
22,15 Ritm și melodie
22.40 Telejurnal

LUNI, 13 APRILIE 
Programul 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Orizont tehnico-ștlințiflc
20.25 Film serial TV: „Anul 1848" 

Episodul 2 : „Zorii unei lumi noi",
21,20 Cadran mondial

Politica externă a partidului șl sta
tului nostru, contribuție majoră la 
asigurarea păcii, colaborării și În
țelegerii internaționale

21,45 Partidului erou — clntul Inimilor 
noastre

22,05 Telejurnal
Programul 2

16,00 Treptele afirmării
16.40 Cenacluri ale tineretului

Cărții® noastre — biografia noastră 
Dialog cu tineri creatori

17,05 Muzică ușoară
17.30 De pretutindeni — Cucerirea An

tarcticii
17.55 Cîntec de primăvară — program 

muzical-folcloric
18.25 Radar pionieresc
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiunl
20.55 Luminile operei
21.50 Reportaj ’81
22,05 Telejurnal

cinema
• Detectivul : patria — » ; 11,30 ;
14.15 ; 17 ; 19,45, VICTORIA — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, TOMIS — 
9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Circuit închis : SCALA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15, FA
VORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
CENTRAL ~ 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Maluala : TIMPURI NOI —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,30 ;
19,30.
• Stele de iarnă : CAPITOL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Omul șl fiara s LUCEAFĂRUL
— 8.45 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,45,
BUCUREȘTI — 9,15 ; 12,30 ; 13,45 ;
19, MELODIA — 8,15 ; 11 ; 14 ; 17 ;
20.
• Cuscrii: DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20..
• Par și impar: STUDIO — 10;
12.30 : 15 ; 17,30 ; 20, COSMOS — 
15 ; 17,30 ; 19,43.
• Benji — 9,15 ; 11 ; 12,45 ; 14,30 ;
16.15 ; steaua fericirii captive — 
18 : DOINA.
• Ultima romanță de dragoste: 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
A Contrabandiștii din Rajgrod : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.
• Confidențe : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Inocentul: EFORIE — 9; 12; 16; 
19.

• întoarcerea Iul Hordubal : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 18.
• Jandarmul și extratereștrii : 
CIULEȘTI — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20, FLOREASCA — 9 ; 11 ; 
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Castelul din Carpați : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Lancea de argint : COTROCENI
— 14 ; 16 ; 18 ; 20, ARTA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Pirații secolului XX : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Marfă furată : PACEA — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Febra aurului : VOLGA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• lancu Jianu zapciul, lancu 
Jianu haiducul : VIITORUL —
15.30 ; 19.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 10 ; Exa
menul — 15; (sala Atelier): Elegie 
— 10,30; Trei pe o bancă — 15; Car
tea lui loviță — 19.
• Filarmonica „ George Enescu" 
(Ateneul Român): „200 de ani de 
folclor muzical românesc**. Trei 
concerte extraordinare: Alexandru 
Mica și formația instrumentală 
dirijată de Cornel Pană -y 18.
• Opera Română : Căsătoria se
cretă — 11 ; Trubadurul — 19.
• Teatrul de operetă : Băiatul sl 
paiele fermecate •— 10,30 ; Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala schitu Măgureanu) : 
Menajeria de sticlă — 10 ; Mobilă

și durere — 15 ; Voluptatea onoa- 
rei — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 10 ; Anchetă asupra unui 
tînăr care nu a făcut nimic — 15 ; 
Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 10; 
Maestrul și Margareta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Un pahar 
cu sifon — 11 ; Baladă cotidiană 
— 20.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Micul intern — 10,30 ; Mîța 
în sac — 19,30 ; (sala Studio) : 
Noaptea umbrelor — 10 ; 15 ; Cinci 
romane de amor — 19.
• Teatrul evreiesc de stat: Hasie 
orfana — 11; Scurtcircuit la creier 
— 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
A cincea lebădă — 10 ; Ordinato
rul — 15 ; Noaptea pe asfalt — 
19,30 ; (sala Giulești) : Cocoșelul 
neascultător — 10 ; Dragoste
periculoasă — 18.
« Teatrul satiric-muzlcaî ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — lt ; 19,3.0 ; (sala Victo
ria) : Belmondo al II-lea — 16 ; 
19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română* : 
Așa se cîntă pe Ia noi — 16 ; 19 ; 
(la Sala Palatului) : Spectacol fol
cloric muzical-coregrafic „Drag 
mi-e cîntecul și jocul** — 16 ; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* ; Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30 ; 
17.
• Teatrul „Țăndărică** : Tigrișorul 
Petre — 10 ; 12.
• Circul București: Mondo circ —
10 ; 16 ; 19,30. \
• Teatrul de estradă Ploiești (sala 
Teatrului de comedie) : Unora le 
place hazul — 17 ; 19,30.
A Studioul de teatru „Casandra" : 
Tango — 10,30 ; Omul care aduce 
ploaia — 19,30.

CONSEMNĂRI

Istorie și literatură
Ultimul număr (3, 

martie 1981) al revistei 
„Vatra" din Tg. Mures 
se remarcă printr-un 
sumar bogat și inte
resant. Revista publi
că pe prima pagină o 
tabletă semnată de re
dactorul ei șet. scriito
rul Romulus Guga, care 
înfățișează succint, dar 
emotionant. drumul 
publicației in cei zece 
ani de la noua sa apa
riție : „Ne-am propus. 
scrie el. să ne rostim la 
timp si să fim oameni 
ai acestor vremuri. îm
plinind aici si acum 
destinul culturii româ
nești. Ne-am propus să 
vorbim intreaii țări, 
pornind din adincul si 
esența acestor ținuturi, 
să facem din „Vatra" 
un semn al unității si 
frăției, al deschiderilor 
largi venind din stră
moși spre lumea care 
se ridică astăzi si dato
rită voinței noastre".

Semnalăm în această 
ordine de idei un do
cument fotografic de 
excepțională valoare : 
Emil Rebreanu. eroul 
model din romanul 
„Pădurea spînzuratilor" 
de Liviu Rebreanu. in 
mijlocul escadronului, 
la 16 iulie 1916. cu cîte- 
va luni înaintea exe

cuției sale (fotografie 
comunicată de mure
șeanul Szabd Mihăly). 
De un interes aparte 
este publicarea. in 
corpuț revistei, a unor 
zguduitoare mărturii 
umane cuprinse sub 
titlul „Restabilirea 
unui adevăr istoric". 
Un șir de declarații pe 
care le „dau. susțin și 
semnează propriu" dr. 
Emil Mora, Szabd Mi
hăly, Traian Oroian. 
Ana Szilagyi. Florian 
Mornăilă. Tdkes Ar
pad, Budai Erzsăbet 
reconstituie intîmplări 
tragice din septembrie- 
octombrie 1944 ale că
ror învățăminte nu pot 
fi uitate, oferind exem
ple convingătoare ale 
omeniei, solidarității și 
frăției, constituind un 
tezaur de inestimabilă 
valoare pentru vremu
rile noastre, cind totl 
fiii patriei, fără deose
bire de naționalitate, se 
bucură în deplină li
bertate de accesul la 
valorile democratice, 
cînd promovarea cul
turii și artei, afirma
rea plenară a persona
lității umane, grija 
pentru valorile monu
mentelor trudei stră
bunilor sînt, în socie
tatea noastră socialistă.

bunurile noastre, ale 
tuturor : „Să explicăm 
tinerel generații ce în
seamnă suferința si 
cum trebuie să apărăm 
ca lumina ochilor prie
tenia. omenia si frăția 
noastră, viața noastră 
de azi" — scrie. în 
emoționanta ei mărtu
rie. Budai Erzsebet din 
Sărmășel, mamă a 10 
copii.

Mai consemnăm din 
sumarul bogat al a- 
cestui număr al revis
tei o pătrunzătoare cro
nică literară consa
crată de Cornel Mora- 
ru romanului ..Dragos
tea și revoluția" de 
Dinu Săraru. substan
țialele articole pe mar
ginea unor direcții ale 
prozei de azi : „Litera
tură și istorie" de 
Gheorghe Perian și 
„Romanul românesc 
postbelic" de Anton 
Cosma, precum și o 
pagină de poezie care 
propune „O nouă gene
rație tîrgumureseană".

In ansamblu, acest 
număr al revistei „Va
tra" constituie o eloc
ventă carte de vizită a 
intensei vieți literar- 
artistice mureșene.

c. s.
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Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Stimate tovarășe Husak,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general 

al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal, vă adresez calde felicitări și urări de mult succes în îndepli
nirea misiunii de înaltă răspundere, în realizarea hotărîrilor Congresului 
al XVI-lea al partidului, consacrate edificării societății socialiste dez
voltate în țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor 
dezvolta și în viitor in spiritul stimei și respectului reciproc, spre binele 
popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului, păcii, securității și 
independenței naționale, a cooperării și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului S. A. WICKREMASINGHE
Președintele Partidului Comunist din Sri Lanka

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate, viață lungă, multă fericire, iar poporului 
prieten din Sri Lanka prosperitate și progres.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că bunele relații 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta in continuare. în interesul 
popoarelor noastre, al creării unei lumi mai bune și mai drepte, pentru 
pace, prosperitate și cooperare internațională.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

0 puternică expresie a spiritului revoluționar, 
a responsabilității comuniste

(Urmare din pag. I)
luate au un pronunțat conținut edu
cativ. In această ordine de idei, se 
cere relevat faptul că hotărîrea ple
narei stabilește ca o îndatorire a or
ganelor de partid locale de a analiza 
semestrial modul în care comitetele 
de partid și birourile organizațiilor de 
bază se ocupă de membrii de partid 
sancționați sau cărora li s-a atras 
atenția cu prilejul preschimbării do
cumentelor de partid : „Celor care 
n-au tras învățămintele cuvenite din 
măsurile luate — se arată în hotărîre 
— și care, cu tot ajutorul acordat in 
continuare, dovedesc prin poziția lor 
că nu au lichidat lipsurile criticate și 
persistă in atitudini necorespunză
toare cerințelor ce se pun unui mem
bru de partid, să li se reexamineze 
situația, iar adunările generale să le 
ridice noul carnet, respectînd preve
derile statutare în această privință". 
Un adevăr fundamental este relevant 
atit pentru comuniștii cărora li s-a 
preschimbat carnetul de partid, ca de
altfel și pentru cei care n-au mal 
primit carnetul roșu : calitatea de 
membru al partidului nu este dată 
nimănui o dată pentru toată viața, ci 
doar pentru cit o merită, cit o ono
rează cu cinste, devotament și abne
gație.

Ce a Însemnat pentru organizațiile 
de partid preschimbarea documente
lor ? Așa cum se arată în Hotărîrea

Două decenii de zbor spațial 
dedicate „umanizării Cosmosului"

La 12 aprilie anul acesta, „Ziua 
aviației și cosmonauticii" capătă o 
semnificație aparte datorită faptului 
că se împlinesc două decenii de la 
memorabilul zbor spațial efectuat de 
Iuri Gagarin, deschizătorul drumuri
lor pe care omul, Înarmat cu tehnica 
cea mai modernă a secolului, le-a 
străbătut în dorința sa de umanizare 
a Cosmosului.

Perioada scursă de la lansarea pri
mului om in Cosmos a fost marcată 
de realizări deosebite, în care tehni
cile și navele cosmice au devenit tot 
mai perfecționate — astăzi se vor
bește despre aparatele spațiale locui
te din „generația a 3-a“, fiind o do
vadă elocventă asupra posibilităților 
de care dispune în prezent umanita
tea de a cerceta în scopuri exclusiv 
pașnice spațiul. Actualele nave cos
mice au permis zboruri îndelungate, 
cu efectuarea timp de peste șase luni 
a unor programe spațiale care includ 
chiar fabricarea de materiale, aliaje, 
substanțe etc. direct pe orbită, bene
ficiind de con
dițiile Cosmosu
lui : Impondera
bilitate, vid. ra
diații penetran
te etc. Pentru 
cercetările plane
tare. care în pre
zent au căpătat un 
caracter sistema
tic. omul a imaginat și a construit 
roboți spațiali și stații automate in
terplanetare lansate deja către pla
netele „vecine" Terrei. Astfel, pe 
Venus și pe Marte au aterizat aseme
nea emisari automați ai omului, iar 
Jupiter. Saturn și Uranus sint scruta
te de la fața locului de aparate auto
mate dotate cu adevărați „ochi de 
Argus" !

Cercetările spațiului periterestru, 
urmărirea din afara „vălurilor" at
mosferei terestre a profunzimilor Cos
mosului si a radiațiilor care sosesc de 
acolo constituie sarcini de mare va
loare pentru cognoscibilitatea Univer
sului — 'iar astronautica iși aduce in 
acest sens o contribuție de necontes
tat. Dar tot atit de mare este interesul 
pentru cunoașterea planetei natale, a 
resurselor și posibilităților ei mai pu
țin explorate, a unor fenomene la 
scară globală, planetară. Or, tocmai 
acestor scopuri de mare valoare ști
ințifică le-au fost consacrate, în ulti
mii douăzeci de tini, zborurile labora
toarelor științifice orbitale de tip 
„Saliut" și „Skylab", de pe care echi
paje de astronauți competenți, utili- 
zind o tehnică de excepție, au urmărit 
sistematic „minunata planetă albas
tră". în acest fel s-au obținut date de 
maximă importanță pentru locuitorii 
Pămintului privind : fenomeneld me
teorologice. geologice și geofizice, 
schimburile energetice dintre atmos
fera și oceanul planetar, resursele 
energetice, mineraliere, de culturi etc. 
de la suprafața globului sau chiar din 
scoarța acestuia, resurse ale oceane
lor, ritmul poluărilor apelor și al mo 
dificărilor suprafețelor acoperite cu 
zăpadă sau crustă de gheață etc.

Tot mai multe națiuni — printre 
care și tara noastră care, prin inven
tatori de excepție ca Conrad Hass, 
Herman Oberth, Traian Vuia, Aurel 
Vlaicu, Henri Coandă și alții, și-a în
scris numele printre pionierii aviației 
și astronauticii moderne — participă 
astăzi la eforturile comune pentru a 
utiliza astronautica drept un mijloc 
de investigare a Terrei direct din 

Ziua mondială a aviației 
si cosmonauticii
9

Plenarei C.C. al P.C.R. din 25 martie 
1981, înseamnă îndatoriri superioare 
pentru organele și' organizațiile de 
partid, care trebuie să acționeze cu 
mai multă consecvență pentru inten
sificarea activității politice și educa
tive, pentru ridicarea nivelului poli
tic Și ideologic al cadrelor, al tuturor 
comuniștilor și formarea lor ca mi- 
litanți revoluționari, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a maselor 
de oameni ai muncii ; înseamnă 
luarea unor măsuri mai ferme pen
tru perfecționarea stilului de muncă 
al organelor și organizațiilor de 
partid, promovarea consecventă a 
metodelor colective de conducere, 
stimularea pe toate căile a criticii 
și autocriticii partinice, întărirea dis
ciplinei, ordinii și răspunderii comu
niste în întreaga activitate. Intrucît 
partidul conduce prin oameni, pen
tru oameni, pentru bunăstarea și fe
ricirea lor, hotărîrea plenarei cere 
comitetelor județene, tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid să-și 
îmbunătățească metodele de lucru în 
rindurile maselor, asigurînd ca acti
vul, toți comuniștii să acționeze în 
strinsâ unitate cu oamenii muncii, 
aflîndu-se mereu în mijlocul clasei 
muncitoare, al celor ce produc bunu
rile materiale și spirituale, mobili- 
zindu-i și sprijinindu-i în înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin la locul de 
muncă.

Ce a însemnat, în concluzie, eveni-

Cosmos, de pregătire a viitoarelor 
programe de cercetare pluridiscipli
nară a spațiului și, prin acesta, a Uni
versului cognoscibil. Dînd o apreciere 
pozitivă cercetărilor spațiale si spri
jinind teza conform căreia toate na
țiunile trebuie să aibă acces direct la 
datele și informațiile care privesc te
ritoriile lor, chiar dacă aceste date 
sînt obținute din Cosmos, țara noastră 
utilizează amplu cercetările de tele- 
detecție cu ajutorul sateliților specia
lizați. folosește datele de la sateliții 
meteorologici și de telecomunicații și 
participă activ la amplul și diversifi
catul program spațial INTERCOS- 
MOS, alături de alte state socialiste, 
în cadrul acestui program, specialiștii 
români și-au adus o contribuție va
loroasă încă de la primele lansări de 
rachete și sateliți artificiali, propu- 
nind și chiar elaborînd, împreună cu 
specialiști sovietici și ai altor țări 
membre, aparate șl experimente ce 
au vizat cercetări de vaioare efectua
te direct pe orbită ; in ultima perioa

dă. cosmonauți 
din România au 
participat la pro
grame de antre
nament în Uniu
nea Sovietică pri
vind zborurile 
efectuate de echi
paje mixte la bor
dul complexului 

orbital științific „Saliut — Soiuz — 
Progress".

în ce privește programele viitoare, 
care se inscriu pe coordonatele eco- 
nomicitate-eficiență a zborurilor spa
țiale, specialiștii apreciază că în ur
mătorii 5—10 ani umanitatea va pu
tea dispune de un laborator orbital 
permanent, instalat pe o orbită la 
circa 500 km, condus de echipaje pe
riodic înlocuite și destinat următoa
relor scopuri științifice și de interes 
economic imediat pentru locuitorii 
planetei noastre : urmărirea continuă 
a fenomenelor fizice deosebite care 
au loc pe Terra și anunțarea opera
tivă a eventualelor catastrofe, taifu
nuri etc. ; cercetări sistematice - de 
teledetectie ; studiul nemijlocit al pro
ceselor la scară de micropilot pri
vind elaborări de materiale, sub
stanțe, aliaje speciale etc. direct 
în Cosmos ; testarea științifică a ma
terialelor si mai ales a componente
lor de structuri spațiale, destinate 
vuitoarelor construcții ample în Cos
mos. care vor fi abordate în finele 
mileniului și la începutul următoru
lui mileniu : demararea construirii 
primei helioelectrocentrale orbitale, 
la început doar cu rol de „reflector 
cosmic", capabil chiar să devină un 
,jnicrosoare“ artificial. luminînd 
anumite zone terestre calamitate, sau 
destinate unor lucrări gigantice, la 
scara globului (podul peste strîmtoa- 
rea Behring etc.).

Desigur, toate acestea sint doar o 
parte din prognozele care se fac por
nind de la ceea ce a insemnat dru
mul deschis acum două decenii de 
pămînteanul-cosmonaut Iuri Gagarin, 
prognoze care se bazează pe dorința 
umanității de a pune nemijlocit spa
țiul in folosul său pașnic, de a da no
țiunii de Cosmos a patra dimensiune 
— aceea de asigurare a păcii și pro
gresului pe „minunata planetă al
bastră"...

Conf. dr. ing.
Florin ZAGANESCU 
secretar științific al Comisiei 
de astronautica a Academiei

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Ilie Ver- 
deț, a trimis o telegramă primului 
ministru al Regatului Belgiei, Mark 
Eyskens. cu prilejul învestirii sale în 
această funcție, prin care ii adresează 
cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală și de 
succese în înalta sa misiune.

în telegramă se exprimă convin
gerea că bunele relații de prietenie 
și colaborare statornicite între țările 
noastre se vor dezvolta în continua
re, în folosul popoarelor român și 
belgian, al cauzei păcii, destinderii și 
colaborării in Europa și în lumea 
întreagă.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 

aprilie. în țară: Vreme relativ răcoroa
să la început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mal 
pronunțate în sudul țării. Vor cădea ploi 
izolate, vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 1 și plus 9 grade, iar maximele 
între 12 și 22 grade, mai ridicate pe 
alocuri în a doua parte a intervalului. 
Dimineața, local, ceață. în București ; 
Vremea va fi răcoroasă la începutul in
tervalului, apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vîntul va sufla în general slab. 
Minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 
grade, iar maximele între 17 și 21 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

mentul politic al preschimbării docu
mentelor de partid ? A însemnat în 
esență creșterea competenței organe
lor și organizațiilor de partid, a tutu
ror comuniștilor în conducerea acti
vității economice, activizarea și mai 
intensă, a partidului în lupta pentru 
înfăptuirea obiectivelor înscrise în 
Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a României. Și a 
mai însemnat, de asemenea, un mare 
cîștig de experiență pentru fiecare 
organizație de partid care, în această 
acțiune, a desprins concluzii practice 
valoroase pentru propria activitate, 
noi Învățăminte pentru perfecționarea 
propriului stil de muncă, astfel incit 
viața internă de partid să fie mar
cată de un puternic impuls, să mobi
lizeze întreaga energie și capacitate 
a comuniștilor în lupta pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al partidului, care 
vor înscrie și mai viguros patria 
noastră pe drumul marilor împliniri 
socialiste.

Afirmarea cu și mal mare putere a 
rolului partidului de forță politică 
conducătoare a națiunii noastre se 
realizează astfel nu numai prin fap
tul că astăzi partidul numără peste 
trei milioane de membri — ceea ce, 
desigur, are o importanță cu totul 
deosebită — ei și prin dovada capa
cității organizatorice, a influenței și 
forței de mobilizare pe care o exer
cită organele și organizațiile de 
partid, fiecare comunist în parte la 
locul său de muncă, .asupra masei 
largi de oameni ai muncii care iși în
sușesc astfel politica partidului ca pe 
un crez de muncă și de viață pro
priu, pe care o aplică din convingere, 
neabătut, în viață, la locul de mun
că, în toate împrejurările, cu certitu
dinea că — izvorită din realitățile și 
cerințele poporului — politica parti
dului nostru comunist este o politică 
a poporului pentru popor.

ȘTIRI SPORTIVE
Tînăra gimnastă 

CRISTINA GRIGORAȘ 
a cîștigat 

„Turneul campionilor"
Tradiționalul concurs internațional 

de gimnastică „Turneul campionilor", 
care se desfășoară în fiecare an la 
Londra, a prilejuit la actuala ediție 
un remarcabil succes pentru tînăra 
gimnastă româncă Cristina Grigoraș. 
învingătoare in fața reputatei cam
pioane americane Kathy Johnson. 
Evoluînd cu virtuozitate la toate 
aparatele. Cristina Grigoraș s-a si
tuat pe locul intîi la individual com
pus cu 37,65 puncte, urmată de Kathy 
Johnson (S.U.A.) — 37,60 puncte, Ta
tiana Kim (U.R.S.S.) — 37 puncte. 
M. Gomall (Anglia) — 36,95 puncte, 
M. Pexova (Cehoslovacia) — 36,85 
puncte. ,K. Klotzek (R. D. Germană) 
— 36,45 puncte.

Cristina Grigoraș, o altă mare spe
ranță a gimnasticii noastre, in virstă 
de numai 15 ani (originară din Satu 
Mare), iși înscrie numele în palmare
sul prestigioasei competiții după 
Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu 
și Rodica Dunca, demonstrînd, încă 
o dată. înalta clasă a gimnasticii fe
minine românești.

In concursul masculin, pe locul In- 
tîi. la egalitate cu 56.50 puncte, s-au 
clasat Aleksandr Tumilovici (U.R.S.S.) 
și Peter Vidmar (S.U.A.), urmați de 
K. Goto (Japonia) — 56,10 puncte, 
B. Jensch (R. D. Germană — 55,45 
puncte, J. Zoulik (Cehoslovacia) — 
54,90 puncte, K. Szilier (România) — 
54.85 puncte.

FOTBAL: Azi, în divizia A
Astăzi se joacă meciurile celei de-a 

XXIV-a etape a campionatului divi
ziei A la fotbal. Iată programul: 
F.C. Argeș — Steaua ; F.C. Baia 
Mare — F.C.M. Galați ; Progresul 
Vulcan — Corvinul (stadionul Pro
gresul) ; Dinamo — F.C. Olt (sta
dionul Dinamo) ; F.C.M. Brașov — 
Chimia ; Politehnica Iași — Univer
sitatea Craiova (meci televizat) ; 
A.S.A. — Universitatea Cluj-Napoca ; 
Jiul — Sportul studențesc ; Politeh
nica Timișoara — S.C. Bacău.

Partidele vor începe la ora 17.30, 
cu excepția celor de la Iași și Pe
troșani, care se vor disputa de la ora 
15,30. I

în cîteva rînduri«
Virginia Ruzici s-a calificat în se

mifinalele turneului international de 
la Hilton Head (Carolipa de Sud). 
Jucînd excelent. Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—2, 6—3 pe Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia). în semifinale. 
Ruzici o va întilnl pe Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.).

Pe stadionul municipal din Brăila, 
în cadrul Campionatului european de 
rugbi — „Cupa F.I.R.A.", se va des
fășura astăzi meciul dintre echipele 
reprezentative ale României și Ita
liei. Partida va începe la ora 15.00 
și va fi condusă de arbitrul scoțian 
Jack Short.

Congresul al X-lea al Partidului Socialist Unit din Germania

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL 
prezentat de tovarășul Erich Honecker

BERLIN. Congresul al X-lea al 
P.S.U.G. — se arată în Raportul C.C. 
al P.S.U.G., prezentat de secretarul 
general al C.C. al partidului, tovară
șul Erich Honecker — reprezintă un 
eveniment de mare însemnătate isto
rică in viața poporului Republicii 
Democrate Germane. în toți cei cinci 
ani care au trecut, P.S.U.G. a des
fășurat o amplă activitate pentru în
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres. Tot ceea ce a fost 
realizat în această perioadă este o- 
pera a milioane de oameni ai mun
cii. rezultatul încrederii ferme, de 
nezdruncinat între partid și popor. 
Bilanțul perioadei care a trecut de 
la al IX-lea Congres este pozitiv. 
Eforturile depuse de popor au dat 
roade bune. Examenele vieții, care 
nu au fost 4întotdeauna ușoare, au 
fost trecute eu cinste de partid.

Amintind că actualul congres are 
loc în preajma aniversării a 35 de 
ani de la Congresul de unificare a 
Partidului Comunist din Germania cu 
Partidul Social-Democrat, vorbitorul 
a subliniat că prin crearea Partidului 
Socialist Unit din Germania s-a ini
țiat o schimbare fundamentală în is
toria poporului german, apariția și 
dezvoltarea Republicii Democrate 
Germane — stat al muncitorilor și ță
ranilor — fiind indisolubil legată de 
activitatea și realizările acestui 
partid. P.S.U.G. a înfăptuit în perma
nență. cu cinste, rolul său conducător, 
reunind toate forțele sociale pe calea 
socialismului, situîndu-se în fruntea 
luptei pentru soluționarea sarcinilor.

Considerînd că anii *80 vor ridica 
în fata P.S.U.G. sarcini noi. mai înal
te. atit pe plan național, cit si pe plan 
internațional, tovarășul Erich Ho
necker a spus : „Sîntem gata să răs
pundem exigențelor acestui deceniu, 
înarmați cu noi experiențe și cunoș
tințe, vom construi în continuare cu 
succes societatea socialistă dezvoltată, 
creînd astfel premisele fundamentale 
pentru trecerea treptată la comunism. 
Sarcină principală este ridicarea în 
continuare a nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului pe baza 
unui ritm înalt de dezvoltare a pro
ducției socialiste, a creșterii eficien
tei. a progresului tehnic si științific 
și a sporirii productivității muncii," ■

Ocupîndu-se de problematica vieții 
internaționale, vorbitorul și-a decla
rat acordul deplin cu propunerile 
prezentate de L. I. Brej nev la Con
gresul al XXVI-lea al P.C.U.S, în ve
derea eliminării pericolului unui 
război mondial și promovării destin
derii.

Pe glob — se arată mai departe în 
raport — se desfășoară in prezent 
adinei transformări revoluționare. 
Lupta pentru socialism și pace, pen
tru eliberarea națională și socială a 
popoarelor, pentru independența lor, 
împotriva imperialismului a ajuns 
intr-un stadiu nou, în centrul ei aflîn
du-se, mai mult ca oricînd, asigurarea 
păcii. Subliniind că raportul mondial 
de forțe, care se schimbă tot mai mult 
in favoarea socialismului, influen
țează hotăritor tendințele fundamen
tale ale dezvoltării internaționale, 
vorbitorul a relevat însemnătatea pe 
care o are unitatea crescîndă a prin
cipalelor curente revoluționare ale 
epocii noastre.

în viața internațională se confrun
tă tendințele contrare : pe de o parte, 
lupta acelor forțe care se pronunță 
pentru frînarea cursei înarmărilor, 
continuarea destinderii, apărarea 
drepturilor și libertăților suverane ale 
popoarelor și, pe de altă parte, ac
țiunile forțelor care subminează des
tinderea, accelerează cursa înarmă
rilor. promovează o politică de ame
nințări, de amestec in treburile in
terne ale altor state, de subminare a 
luptei de eliberare națională și so
cială.

Subliniind că politica coexistentei 
pașnice este singura cale prin care 
poate fi înlăturat pericolul unui nou 
război mondial, raportorul a subliniat 
că orientarea consecventă a P.S.U.G. 
spre înfăptuirea principiilor coexis
tenței pașnice s-a dovedit plină de 
succes : R.D.G. întreține în prezent 
relații diplomatice cu 131 state.

în continuare, raportul s-a referit 
la situația economică mondială, sub- 
bliniind că in prezent are loc cea mai 
profundă criză din ultimii 50 de ani, 
ceea ce are efecte asupra relațiilor 
dintre statele capitaliste, asupra rela
țiilor dintre statele capitaliste și cele 
socialiste, dintre statele capitaliste și 
statele lumii a treia. Depășirea sub
dezvoltării în care se găsește o mare 
parte a populației lumii, datorită do
minației coloniale, constituie o sar
cină stringentă a timpului nostru. 
Referindu-se Ia o serie de fenomene 
ce caracterizează societatea capita
listă actuală, vorbitorul a mențio
nat discriminarea rasială, prăpastia 
dintre bogati Si săraci, criminalita
tea. utilizarea drogurilor. descom
punerea morală.

Raportul relevă In continuare un 
șir de progrese obținute în deceniul 
trecut de țările socialiste, subliniind 
intre altele că în 1979 industria țări
lor membre ale C.A.E.R. a produs în- 
tr-o lună cit in întregul an 1950. 
Cooperarea Republicii Democrate 
Germane cu țările frățești — subli
niază raportul — a progresat rapid in 
toate domeniile vieții. îmbogățindu-se 
cu experiențe prețioase. Consolidarea 
în continuare a unității și solidarită
ții țărilor socialiste constituie — a 
subliniat tovarășul Erich Honecker — 
chezășia dezvoltării fiecăreia dintre 
ele. a influentei lor crescinde asupra 
evoluției mondiale.

Relațiile R.D.G. cu celelalte țări 
socialiste s-au dezvoltat într-o pro
porție însemnată, fapt evidențiat de 
legăturile multilaterale și intense 
dintre partidele, guvernele și forțele 
sociale din aceste țări, de colaborarea 
Pe plan politic și ideologic, economic 
și cultural-științific — forța inspira
toare in această direcție fiind parti
dele marxist-leniniste.

Apreciind că situația internaționa
lă s-a înrăutățit considerabil, vorbi
torul a arătat că trecerea de la poli
tica destinderii la cursul confruntării 
este însoțită de pregătiri militare, de 
instalarea de rachete in Europa și a 
criticat. în acest context, programul 
N.A.T.O. privind noua strategie nu
cleară. Este necesar ca in anii '80 
să se realizeze o cotitură in direcția 
reluării destinderii. a înfăptuirii 
dezarmării : pe o asemenea linie ar 
ti deosebit de utilă realizarea la 
reuniunea de la Madrid a unei În
țelegeri privind convocarea conferin
ței general ^-europene în problema 
dezangajării militare și dezarmării.

Cu privire la relațiile cu R.F.G., 
vorbitorul a arătat că R.D.G. urmă
rește în primul rind să slujească și 
să asigure în mod trainic pacea și in 
acest context a remarcat că și oa
meni politici de seamă din R.F.G., 
inclusiv cancelarul federal, Schmidt, 
au declarat în mod repetat că și ei 
doresc ca de pe pămînt german să 
nu mai pornească un nou război. 
Sintem gata să ținem seama de a- 
ceasta în politica noastră, a spus vor
bitorul, subliniind, totodată, că pro
movarea supraînarmării de către 
N.A.T.O. și instalarea de noi rachete 
atomice în Europa creează o situație 
ce contravine normalizării in conti
nuare a relațiilor dintre cele două 
state germane și periclitează reali
zările obținute.

în raport s-a dat o Înaltă apre
ciere rolului crescînd al statelor eli
berate din Africa, Asia și America 
Latină pe arena internațională, pre
cum și mișcării statelor nealiniate, 
cărora le revine un rol important în 
lupta pentru pace, pentru un sistem 
echitabil de relații economice și po
litice internaționale bazat pe egali
tate.

Referindu-se In continuare la pro
cesul de profunde transformări poli
tice, economice, sociale și culturale 
prin care trece R.D.G., raportorul a 
subliniat că programul de edificare a 
societății socialiste dezvoltate este în 
plină desfășurare. în ciuda influen
țelor negative determinate de criza 
economică și de explozia prețurilor 
pe piața mondială. P.S.U.G.. R. D. 
Germană au reușit să facă față cu 
succes condițiilor . nefavorabile pe 
planul activității economice externe, 
prlntr-o creștere a producției și prin 
ridicarea productivității muncii. Ast
fel, în cincinalul încheiat s-a reali
zat un venit național cu 25,4 la sută 
mai mare decît în perioada 1971— 
1975. Continuitatea și dinamica au 
fost dealtfel caracteristici ale evo
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luției economiei R.D.G. in Întreaga 
perioadă a anilor ’70.

De asemenea, in cincinalul Înche
iat. producția de mărfuri a fost cu 
32,2 la sută mai mare față de pe
rioada de cinci ani anterioară, iar 
în domeniul construcțiilor s-a înre
gistrat o creștere de 27 la sută. în 
comparație cu cincinalul precedent. 
Volumul transporturilor a înregistrat, 
la rîndul său, un spor de 25,9 la 
sută.

în ce privește agricultura, rapor
tul arată, referindu-se la ansamblul 
producției vegetale si animaliere, că 
în ultimii cinci ani au fost produse 
239 milioane tone alimente si mate
rii prime, pe întreaga perioadă a 
anilor ’70 creșterea fiind de 20,1 la 
sută.

în intervalul 1976—1980 au fost a» 
locate 650 miliarde de mărci pentru 
consumul individual și social, cu 24,9 
la sută mai mult decît în cincinalul 
precedent. Veniturile bănești nete 
ale populației au crescut cu 20,3 mi
liarde mărci : în aceeași perioadă vo
lumul comerțului cu amănuntul a 
crfescut de la 81,9 miliarde mărci la 
100 miliarde mărci.

Productivitatea muncii a sporit tu 
cursul ultimului deceniu cu 53,6 la 
sută, în prezent 90 la sută din creș
terea venitului național realizîndu-se 
pe seama sporirii productivității 
muncii. Știința și tehnica reprezintă 
într-o măsură tot mai mare princi
pala forță motrice a creșterii produc
tivității și eficienței. In prezent, în 
economia națională a R.D.G. lucrează 
1,4 milioane de oameni cu studii su
perioare și de specialitate, de două 
ori mai mult decît în 1970. Au fost 
depuse eforturi însemnate pentru ri
dicarea nivelului calitativ al mijloa
celor de producție, gradul de auto
matizare a utilajelor din industrie a 
crescut de la 33 la sută în 1970 la 42 
la sută în 1975 și 49 la sută în 1980.

Oprindu-se în continuare asupra 
înfăptuirilor în ramurile Industriale 
mai importante, raportul relevă că în 
cursul cincinalului încheiat au fost 
puse în funcțiune noi centrale elec
trice însumînd o capacitate totală de 
circa 4 300 MW. Cota energiei de pro
veniență nucleară a sporit, atingînd 
in 1980 12 la sută din totalul pro
ducției energiei electrice. R.D.G. se 
numără în prezent printre puținele 
țări din lume care dispun de poten
țialul necesar pentru a dezvolta și 
produce elemente microelectronice și 
utilaje tehnologice de înaltă valoare.

Importante progrese au fost înre
gistrate în ce privește economia de 
materiale. Consumul specific de com
bustibili, materii prime și materiale 
pentru economia națională a scăzut 
astfel in perioada 1976—1980 în me
die cu circa 3,9 la sută pe an.

Asemenea realizări trebuie apre
ciate cu atit mai mult cu cit, mai 
ales în a doua jumătate a anilor ’70, 
economia națională a întimpinat tot 
mai multe dificultăți suplimentare, 
determinate mai ales de evoluția pre
turilor mondiale, de greutățile în ob
ținerea de materii prime și combus
tibil pe piețele internaționale ; au 
crescut, totodată, considerabil si chel
tuielile pentru materiile prime și 
combustibili produși in tară. Datori
tă acestei situații, în cadrul unor pla
nuri anuale au fost reduse prevede
rile la o serie de produse petroliere, 
la oțel laminat, la energia electrică 
și la altele. Aceasta, subliniază ra
portul, a fost in interesul economiei 
naționale.

în condițiile internaționale schim
bate, comerțul exterior a devenit tot 
mai mult o problemă esențială pen
tru creșterea Întregii economii na
ționale. Volumul comerțului exterior 
al R.D.G. a atins In 1980 161 la 
sută fată de 1975. Baza stabilității și 
dinamicii progresului economic a fost 
și este dezvoltarea în continuare a 
cooperării frățești cu Uniunea Sovie
tică, cu celelalte țări membre ale 
C.A.E.R. în același timp, volumul 
comerțului exterior cu țările neso- 
cialfste a sporit din 1976 pînă in 1980 
cu 82 la sută.

înfăptuirile tn domeniul activității 
economice au făcut posibilă îndepli
nirea punct cu punct a obiectivelor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si de viață ale oamenilor 
muncit. în perioada ultimului cinci
nal au fost date in folosință 813 000 
de locuințe, cu 63 000 mai multe decît 
prevedea planul ; in ultimii 10 ani 
s-au îmbunătățit condițiile de locuit 
pentru aproximativ 4.25 milioane de 
oameni. Un loc principal în preocu
pările partidului l-au avut asigura

rea aprovizionării ritmice a popu
lației cu produse de bază și sporirea 
sistematică a ofertei de bunuri in
dustriale de larg consum. O deosebită 
importanță a avut Și are faptul câ și 
în noile condiții de pe piețele inter
naționale partidul a continuat poli
tica stabilității prețurilor cu amă
nuntul la produsele de primă nece
sitate. O mai mare pondere au atins 
fondurile sociale pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viată materiale și 
spirituale ale oamenilor muncii. în 
cursul cincinalului trecut fiind chel
tuite în acest scop 234,2 miliarde de 
mărci. Dacă se tine seama de servi
ciile gratuite puse la dispoziție de 
stat îi de întreprinderi, atunci veni
tul mediu real il populației a cres
cut de la 1680 mărci pe locuitor în 
anul 1975 Ia 9 500 de mărci in 1980.

Referindu-se in continuare la prin
cipalele orientări ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale pentru anii '80, ra
portul relevă că P.S.U.G. va menține 
ferm linia verificată de viață a 
ridicării nivelului de trai material 
și cultural al poporului, pe baza unui 
ritm înalt de dezvoltare a producției, 
pe baza sporirii eficienței, a progre
sului tehnico-științific și a creșterii 
productivității muncii.

Strategia economică pentru urmă
torul deceniu va cuprinde 10 puncte 
importante.

în primul rind, se impune să se 
realizeze un nou pas înainte in îm
binarea avantajelor socialismului cu 
cuceririle revoluției tehnico-științi- 
fice — principala rezervă de creștere 
a productivității și eficientei econo
miei naționale. în al doilea rind, 
strategia economică pentru anii ’80 
are ca obiectiv o creștere importantă 
a productivității muncii. în fața fie
cărui combinat, a fiecărei întreprin
deri stă necesitatea folosirii depline 
în acest sens a inițiativei muncito
rilor. inginerilor și cercetătorilor. In 
al treilea rind, se are în vedere va
lorificarea economică superioară a 

materiilor prime și carburanților. 
Din fiecare kilogram de materie 
primă trebuie realizate prin muncă 
calificată cit mai multe produse cu 
valoare ridicată. Producția de măr
furi ce se vînd pe valută trebuie 
sprijinită consecvent. Gradul înalt 
de înnobilare a producției constituie 
un program măreț pentru economia 
națională, corespunde condițiilor 
R.D.G. ca țară industrială dezvoltată 
cu rezerve de materii prime relativ 
limitate și a cărei principală forță o 
constituie mina de lucru calificată 
si experimentată.

Un loc important In cadrul stra
tegiei economice pentru deceniul 
anilor "SO îl ocupă lupta pentru cali
tatea ridicată a produselor. Calitatea 
de vîrf, se arată in raport, se naște 
din activitatea conștiincioasă la fie
care, loc de muncă.— de la cercetare 
și producție și pînă la servirea oa
menilor muncii. De asemenea, se va 
acorda o atenție prioritară ridicării 
substanțiale a eficienței muncii. Tre
buie realizat un raport cit mai bun 
între cheltuielile de fonduri de bază, 
de materii prime și prelucrate, de 
muncă vie și rezultatul obținut — 
venitul național. Strategia economică 
pentru actualul deceniu este orien
tată, de asemenea, spre raționalizarea 
socialistă cit mai riguroasă, inclusiv 
maj buna organizare a locului de 
muncă, ca și utilizarea sistematică a 
microelectronicii, raționalizarea so
cialistă aflîndu-se intr-un strîns rar 
port cu automatizarea. în acest scop 
se are în vedere ca numărul de 
roboți industriali prevăzuți inițial a 
fi introduși în producție în perioada 
viitorului cincinal să sporească de la 
aproximativ 9 000 Ia 40 000—45 000, 
ceea ce impune o concepție nouă 
asupra întregului proces tehnologic. 
Măsurile de raționalizare urmăresc 
să economisească timpul de muncă, 
să ridice calitatea muncii, să îmbu
nătățească condițiile de muncă.

Se au in vedere. în același timp, 
noi criterii în politica de investiții, 
care va trebui să urmărească în mai 
mare măsură economisirea de locuri 
de muncă decît crearea de noi locuri 
de muncă. Aceasta înseamnă mai 
puține investiții pentru dezvoltare, 
mal puține construcții noi și elimi
narea mai rapidă a tehnicii înve
chite. Totodată, strategia pentru ac
tualul deceniu include creșterea con
siderabilă a producției de bunuri de 
consum, realizate pe baza materiilor 
prime obținute in țară sau procurate 
din țările socialiste. Extinderea 
microelectronicii va trebui să contri
buie la sporirea durabilității bunuri
lor de consum, mai lesnicioasa folo
sire și manipulare a lor ca și la re
ducerea cheltuielilor de- energie pe 
care le implică. în ansamblul acestei 
strategii. înaltul dinamism al produc
ției sociale se Împletește cu creșterea 
dinamică a venitului național. Ea 
pornește ferm de la principiul repro
ducției lărgite intensive.

Raportorul s-a referit tn continua
re în amănunțime la Directivele ce
lui de-al X-lea Congres al P.S.U.G. 
cu privire la planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
R.D.G In anii 1981—1985. Se preve
de astfel ca venitul național să 
atingă 128—130 Ia sută față de 1980. 
Producția industrială-marfă ca șl 
productivitatea muncii în industrie 
vor atinge, de asemenea. 128—130 la 
sută, in comparație cu ultimtil an al 
cincinalului încheiat. Producția vege
tală va atinge 106,9—108,1 la sută față 
de producția medie obținută în pe
rioada 1976—1980, iar achizițiile de 
stat la vite de tăiere vor crește pînă 
tn 1985 la 2,4—2,42 milioane tone. 
Sporuri apreciabile se prevăd, de a- 
semenea, în ce privește sectorul con
strucțiilor, cel al transporturilor de 
mărfuri și persoane, ca și în dome
niul comerțului exterior, al cărui vo
lum urmează să crească pînă în 1985 
la circa 136 la sută.

Pe bază relațiilor de producție so
cialiste. a conducerii moderne și a 
unei înalte calificări a muncitorilor, 
inginerilor și cercetătorilor, relevă 
raportul, există toate premisele pen
tru ca în perioada 1981—1985 să se 
facă nu numai progrese cantitative, 
ci. mai ales, să se obțină o creștere 
substanțială in direcția unei produc
tivități eficienta și a unei calități 
sporite.

tn ce privește politica socială, pro
gramul construcțiilor de locuințe va 
fi continuat Intr-un ritm sporit, ur- 
mînd a fi construite sau modernizate 
930 000—950 000 de locuințe. Venitu

rile bănești nete ale populației ur
mează să crească la 120—12? la sută. 
Va fi continuată'și pe viitor politica 
de prețuri stabile în ce privește pro
dusele de consum de bază, precum șl 
în ce privește chiriile, tarifele și ser
viciile. Ca și pînă acum, preturile 
pentru produse noi de valoare ridi
cată se vor stabili în așa fel îneît. 
de regulă, să acopere costurile și să 
asigure un beneficiu normal.

Raportorul s-a referit în continuare 
la adîncirea pe mai departe a coope
rării cu U.R.S.S. și cu celelalte țări 
socialiste, relevînd că R.D.G, parti
cipă pe bază bl și multilaterală la 
aproximativ 500 de acorduri de spe
cializare și cooperare în producție. 
Pe baza acestor acorduri sînt reali
zate produse care corespund celor 
mai inalte exigențe tehnioo-științi- 
fice. Considerăm, a subliniat rapor
torul, că superioritatea acestei forme 
dezvoltate de cooperare în cadrul 
C.A.E.R. constă tocmai in faptul că 
asigură avantajul reciproc și un ri
dicat randament pentru economiile 
naționale ale statelor participante.

Pornindu-se de la fundamentul 
ferm al relațiilor economice cu țările 
socialiste, se va dezvolta, totodată, și 
în viitor, comerțul cu țările capita
liste industrializate. Aceasta servește 
politicii de coexistentă pașnică și 
stimulează creșterea economiei na
ționale.

Raporturile dintre artă și societa
te, dintre oamenii de artă și partid, 
dintre artiști și popor sînt trai
nice și productive, a spus în conti
nuare tovarășul Erich Honecker. în 
ultimii ani, arta și. literatura au fă
cut mult pentru a contribui la trans
formările socialiste și ele constituie 
o parte integrantă a acestor trans
formări. Talentul artistic este un-lu
cru de preț și de aceea a-1 stimula 
este și rămine un principiu ferm al 

• politicii culturale a partidului nos
tru. Dar maturizarea pînă la măies
tria artistică nu poate fi realizată 
nici prin oscilarea între două lumi, 
între fronturile luptei de clasă, șl 
nici prin irosirea talentului pe lu
cruri mărunte, fermitatea poziției 
socialiste, profunzimea convingerilor 
filozofice și politice fiind componen
te indispensabile ale responsabilită
ții artistice.

întărirea multilaterali a statului 
socialist, a arătat raportorul, va con
stitui și în viitor o problemă centra
lă a politicii noastre. Numai puterea 
politică a clasei muncitoare poate a- 
sigura libertatea poporului, crearea 
unor condiții de viață demne pen
tru toți cetățenii. în acest cadru, de
mocrația socialistă constituie princi
pala orientare și pentru viitor. Ea a- 
sigură antrenarea cea mai largă a 
oamenilor muncii la conducerea pro
ceselor sociale, în special la condu
cerea statului.

Cel aproape 9 milioane de mem
bri ai Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane, a continuat raportorul, Iși 
adițc o însempată contribuție la edi
ficarea societății socialiste dezvolta
te. Sindicatele și-au îndeplinit în
totdeauna sarcinile ca fideli tovarăși 
de luptă ai partidului nostru. Ele 
dispun de drepturi cum nu au exis
tat niciodată în istoria mișcării sin
dicale germane. Cu cit mai ac
tiv iși îndeplinesc sindicatele sar
cinile, cu atit sporește autori
tatea lor în rîndul poporului.

După ce s-a ocupat de relațiile 
P.S.U.G. cu celelalte partide care fac 
parte din Frontul Național, ca si de 
rolul femeilor și al tineretului In 
construcția socialismului, tovarășul 
Erich Honecker a arătat: Creșterea 
continuă a rolului conducător al parti
dului in toate sferele vieții sociale 
constituie o necesitate obiectivă. Prin 
aceasta se garantează stabilitatea po
litică și dinamica socialistă. în pre
zent. P.S.U.G. reunește 2 172 110 mem
bri si candidați de partid, fiind pu
ternic ancorat în realitățile sociale 
prin cele 79 668 de organizații de bază 
și organizații de secție. Compoziția 
socială a partidului s-a consolidat 
permanent, ponderea muncitorilor de 
57,6 la sută reprezentînd cel mai 
înalt nivel de la fondarea P.S.U.G. O 
treime din numărul total al membri
lor și candidatilor de partid sînt 
femei.

P.S.U.G. a acordat si tn perioada la 
care se referă raportul o atentie de
osebită pregătirii ideologice a mem
brilor săi, pregătirii cadrelor. Noile 
exigente în fata muncii politico-ldeo- 
logice rezultă, nu în ultimă instanță, 
din cerințele spirituale sporite ala 
oamenilor. Avem de-a face cu oameni 
pregătiți, care nu se mulțumesc cu 
vorbe goale. Ei cer o informare largă 
și argumente corespunzătoare, pentru 
a se orienta just din punct de vedere 
politic, subliniază raportul.

Ca parte inseparabilă a mișcării co
muniste Internaționale — a spus to
varășul Erich Honecker — partidul 
nostru este strîns aliat cu celelalte 
partide comuniste si muncitorești, cu 
toate organizațiile si tortele revolu
ționare și antiimperialiste. Hotări- 
toare in acest sens sînt telurile noas
tre comune în lupta pentru pace si 
progres social, solidaritatea ce ne 
leagă.

Dacă se are In vedere mulțimea de 
probleme pe care le ridică avansul 
forțelor revoluționare, nu trebuie să 
fie de mirare că între ele, și. de a- 
semenea, intre comuniști, apar opi
nii divergente. Cea mai bună cale de 
soluționare o constituie, după părerea 
noastră, realizarea unor acțiuni co
mune in favoarea unor obiective co
mune. studierea datelor ce rezultă 
din experiența specifică a fiecăruia 
în practica luptei de clasă, schimbul 
tovărășesc de opinii, dezvoltarea 
creatoare și îmbogățirea teoriei mar- 
xist-leniniste.

Mari și frumoase, dar nu ușoare, 
sînt sarcinile ce ne stau in fată, a a- 
rătat vorbitorul în partea finală a ra
portului. Viața, în condițiile socialis
mului. trebuie să se îmbunătățească, 
în continuare, pentru toți. Securitatea 
socială trebuie să fie menținută si să 
sporească în continuare pentru toți. 
Si în viitor trebuie șă fie pace. Pen
tru aceasta, partidul nostru, in strinsă 
alianță cu întregul popor, va depune 
toate eforturile. Ca partid al clasei 
muncitoare, al tuturor oamenilor 
muncii, ne menținem cu fermitate la 
principiul verificat că nimic din ceea 
ce întreprindem nu facem doar de 
dragul de a face. Totul servește bine
lui oamenilor muncii. Credincioși a- 
cestui principiu, pășim laolaltă înainte 
pe baza orientării sigure a programu
lui partidului nostru întărind patria 
noastră ’socialistă, sporind forța co
munității socialiste și a mișcării re
voluționare mondiale, a Încheiat ra
portorul



Deschiderea lucrărilor
Congresului al X-lea al P. S. U. G.

Slmbătă dimineața s-au deschis, in 
marea sală a Palatului Republicii din 
Berlin, lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Eveniment de o deosebită Însem
nătate pentru oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană, pentru 
Întregul popor, forumul comuniștilor 
din R.D.G. urmează să decidă. în 
concordantă cu Programul partidului, 
principalele orientări pe plan intern 
și extern pentru prima jumătate a 
actualului deceniu.

La congres participă aproximativ 
2 500 delegați, reprezentînd pe cei 
peste două milioane de membri ai 
partidului. Sînt prezente, de aseme
nea, 125 de delegații ale unor parti
de comuniste și muncitorești, partide 
și organizații socialiste și social-de- 
mocrate, mișcări, de eliberare națio
nală și alte forte progresiste din 
109 țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Din delegație fac parte to
varășii Vaslle Bărbulet. membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al P.C.R., 
Paula Prioteasa, vicepreședinte al 
Consiliului Central de control mun
citoresc al activității economice și so
ciale, și Gheorghe Tache. ambasado
rul tării noastre în R. D. Germană.

Lucrările congresului au fost des
chise de tovarășul Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. După ce a salutat 
cu căldură pe delegați și pe oaspeții 
de peste hotare și a urat deplin succes 
congresului, vorbitorul a arătat că 
pregătirea marelui forum al comuniș
tilor din R.D. Germană a fost carac

terizată de cea mai cuprinzătoare ini
țiativă populară de pînă acum, de o 
mișcare de masă patriotică pentru 
asigurarea dezvoltării în continuare a 
economiei, ca și de o largă dezbatere 
privind problemele cardinale ale zile
lor noastre, care au adîncit raporturile 
de încredere existente între partid și 
popor. Vorbitorul a subliniat că toc
mai pe un astfel de fundament solid 
își va întemeia hotărîrile cel de-al 
X-lea Congres al P.S.U.G.

Ordinea de zi a lucrărilor congre
sului, adoptată in unanimitate de 
delegați, cuprinde :

— Raportul Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania ;

— Raportul Comisiei centrale de re
vizie a P.S.U.G. ;

— Directivele celui de-al X-lea 
Congres al P.S.U.G. cu privire la 
Planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a Republicii Demo
crate Germane in anii 1981—1985 ;

— Alegerea organelor de conducere 
ale partidului.

Intîmpinat cu puternice aplauze, eu 
ovații, a luat apoi cuvintul tovarășul 
Ench Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., care a prezentat, la 
primul punct al ordinii de zi. Rapor
tul Comitetului Central. (Textul pre
scurtat al raportului se publică în pa
gina a V-a).

După raportul prezentat de tovară
șul Erich Honecker, a fost, de ase
menea. prezentat. în cursul serii, ra
portul Comisiei centrale de revizie a 
partidului, de către președintele aces
teia. tovarășul Kurt Seibt,

Lucrările congresului continuă.

V. CRIȘU
Berlin

In spiritul dezvoltării cooperării economice romăno-finlandeze
HELSINKI 11 (Agerpres). — în pe

rioada 6—11 aprilie 1981 a avut loc 
la Helsinki cea de-a XI-a sesiune 
a Comisiei mixte româno-finlandeze 
de comerț si cooperare economică, 
industrială și tehnică.

în cadrul sesiunii, cele două părți 
au făcut analiza stadiului actual al 
comerțului bilateral, al cooperării e- 
conomlce, industriale și tehnologice.

indlcîndu-se mijloace si căi pentru 
intensificarea în continuare a rela
țiilor economice româno-finlandeze. 
în acest context, au fost stabilite mă
suri concrete de dezvoltare a coope
rării in domeniile industriei con
structoare de mașini, industriei si
derurgice, industriei chimice și ali
mentare, consemnate în protocolul 
sesiunii comisiei mixte.

ÎNCHEIEREA vizitei 
PREMIERULUI SOVIETIC 

IN AUSTRIA

Pentru pace, prietenie, bună vecinătate 
și colaborare in Balcani 

O declarație a lui Todor Jivkov
SOFIA 11 (Agerpres). — La o în- 

tîlnlre cu minerii din Madan și Ru- 
dozem. Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, s-a referit la desfășurarea și 
hotărîrile recentului Congres al 
P.C.B., relevînd că sarcina principa
lă pusă de acesta constă în dezvol
tarea Intensivă pe toate căile a e- 
conomiei. Eforturile trebuie îndrepta

te acum spre automatizarea șl me
canizarea complexă a producției, di
minuarea ponderii muncii manuale, 
spre o politică de investiții care să 
asigure introducerea accelerată a cu
ceririlor științei și tehnicii.

Bulgaria — a declarat, totodată, 
vorbitorul — va promova si în vii
tor. cu consecventă, politica sa prin
cipială de pace si înțelegere recipro
că. de prietenie, bună vecinătate și 
colaborare în Balcani.

VIENA 11 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale efectuate în 

. Austria de președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. Nikolai Tihonov, 
și a convorbirilor purtate cu can
celarul Bruno Kreisky se subliniază 
voința celor două părți de a acționa 
în direcția dezvoltării colaborării e- 
conomice, tehnico-știintifice și in
dustriale. în timpul convorbirilor au 
fost abordate și probleme ale situa
ției internaționale, o atenție deose
bită fiind acordată asigurării păcii și 
destinderii. După cum menționează 
agenția T.A.S.S., între Austria și 
Uniunea Sovietică au fost semnate 
mai multe acorduri de colaborare.

S-a cerut convocarea

„Trebuie depuse toate eforturile 
pentru oprirea cursei înarmărilor" 

Un interviu al lui Willy Brandt
COPENHAGA 11 (Agerpres). —

„România își aduce o contribuție 
importantă la programul «Intercosmos»" 
Declarațiile șefului adjunct al Centrului de pregătire a cosmo- 
nauților „I. A. Gagarin", cu prilejul „Zilei mondiale a aviației 

și cosmonauticii”

Tovarășul Erich Honec 
cu conducătorul

BERLIN 11 (Agerpres). — To
varășul Erich Honecker, secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, a avut, 
slmbătă, o întrevedere cu tovarășul 
Ion Dincă. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației partidu
lui nostru la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.S.U.G.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu s-a transmis tovarășului 
Erich Honecker un salut călduros, 
împreună cu urarea de succes în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, iar 
poporului din R.D.G. noi realizări în 
dezvoltarea economico-socială a tăfii. 
Au fost adresate, de asemenea, 
urări de succes Congresului al X-lea 
al P.S.U.G.. iar oamenilor muncii 
din R.D.G. să Înfăptuiască obiect! -

ier a avut o întrevedere 
delegației P.C.R.

vele ce vor fi stabilite cu acest 
prilej.

La rîndul său, tovarășul Erich 
Honecker a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un salut călduros, împreună cu 
urări de sănătate și putere de mun
că pentru binele poporului român, 
pentru dezvoltarea colaborării dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
precum și urări de succes poporului 
român în ampla operă de înfăptuire 
a obiectivelor Congresului al XII-lea 
al P.C.R.

Secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G. a evocat cu satisfacție în- 
tîlnirea din anul trecut cu secretarul 
general al P.C.R., reafirmînd că va 
face totul pentru a da viată celor 
convenite împreună.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă tovărășească, deosebit de 
caldă, în spiritul bunelor relații din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

într-un interviu publicat sîmbătă de 
cotidianul danez „Aktuelt", Willy 
Brandt, președinte al Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., care de
ține si funcția de președinte al In
ternaționalei socialiste, a luat o a- 
titudine fermă împotriva actualei 
competiții mondiale a înarmărilor. 
..Prima condiție a supraviețuirii spe
ciei umane, a declarat Willy Brandt, 
este aceea de a depune toate efor
turile pentru frînarea și. dacă este 
pasibil, pentru oprirea completă a 
cursei înarmărilor în lume".

în context, el a subliniat necesi
tatea si urgenta angajării unor ne
gocieri de substanță pentru limitarea 
înarmărilor. în cazul reușitei acestor 
negocieri, a spus. în încheiere, Willy 
Brandt, ar fi necesar să se aloce o 
parte substanțială a economiilor ast
fel realizate în favoarea lumii a treia, 
în scopul edificării bazelor unei or
dini economice mondiale capabile să 
funcționeze și să elibereze, totoda
tă. statele occidentale industrializate 
de paralizia în care au ajuns în etapa 
actuală.

Consiliului de Securitate 
în problema Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Grupul tarilor africane de la Or
ganizația Națiunilor Unite a cerut o- 
ficial convocarea unei ..reuniuni ur
gente" a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. în problema Namibiei. într-o 
scrisoare adresată președintelui în 
exercițiu al Consiliului de Securitate 
se menționează că s-a cerut convo
carea consiliului „avîndu-se în 
vedere refuzul Republicii Sud- 
Africane de a aplica rezolu
țiile Consiliului de Securitate 
referitoare la Namibia". Un comitet 
de redactare al grupului de țări a- 
fricane a pregătit un anteproiect de 
rezoluție prevăzînd sancțiuni de or
din economic, diplomatic și în sfera 
relațiilor culturale împotriva regi
mului de la Pretoria.

MOSCOVA (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de la 
istoricul zbor în Cosmos al lui Iuri 
Gagarin — cunoscutul pilot-cosmo
naut sovietic, general-maior de avia
ție' Pavel Popovici. adjunct al șefu
lui Centrului de pregătire a cosmo- 
nauților „I. A. Gagarin", a răspuns 
întrebărilor adresate de redactori ai 
Agerpres și Televiziunii române, 
declarînd, intre altele :

„Aș dori ca in numele prietenilor 
mei, piloții cosmonauți, să trans
mit —. în această „Zi mondială a 
aviației și cosmonauticii" — un 
călduros poporului român.

Programul „Intercosmos", la 
România își aduce o însemnată 
tribuție, joacă un rol foarte impor
tant în cercetarea spațiului cosmic, 
împreună, umăr la umăr, e mult 
mai ușor să pătrundem in Cosmos.

După cum știți. în curînd va 
porni spre înălțimi astrale si un 
cosmonaut român, care în prezent se 
pregătește pentru zbor aici, la Cen-

salut

care 
con-

trul din „Zviozdnîi Gorodok". Am 
dori ca această strînsă colaborare 
pentru cucerirea spațiului cosmic să 
continue în scopul obținerii unor re
zultate rodnice, spre binele po
poarelor noastre.

Cercetările întreprinse de cosmo- 
nauți — a spus Pavel Popovici — 
prezintă o importanță maximă pen
tru geologie, metalurgie, biologie, 
medicină, astronomie, astrofizică și 
geofizică — domenii pentru care Cos
mosul reprezintă un cimp de activi
tate infinit. Sînt convins că va veni 
o vreme cînd în Cosmos vor lucra 
mari echipaje internaționale — in 
folosul progresului, fericirii și bună
stării întregii noastre planete, al 
omului pe Pămint. Uniți, prin co
laborare, putem rezolva orice pro
blemă, oricît ar fi de grea, in folo
sul omului și progresului general. 
De aceea, noi salutăm ‘participarea 
României la programul „Intercos- 
mos" și sperăm că această colabo
rare a noastră se va dezvolta in 
continuare pe o linie ascendentă".

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

în legătură cu Încetarea din
BERLIN 11 (Agerpres). — Slmbă

tă, delegațiile de peste hotare pre
zente în capitala Republicii Demo
crate Germane pentru a participa la 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
al P.S.U.G. au prezentat conducerii 
P.S.U.G. condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a lui Gerhard 
Griineberg, membru al Biroului Po-

viață a lui Gerhard Griineberg
lltic, secretar al C.C. al P.S.U.G. Din 
partea delegației române, condolean- 
tele au fost prezentate de conducă
torul acesteia, tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. și de amba
sadorul țării noastre în R.D.G., to
varășul Gheorghe Tache.

L. I. BREJNEV VA EFECTUA 
O VIZITA ÎN R.F.G. Leonid Brej- 
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., va 
face in acest an o vizită în Repu
blica Federală Germania. anunță 
agenția T.A.S.S.. care precizează că 
data exactă a vizitei urmează a fi 
stabilită ulterior.

LA CENTRUL VEST-EURO- 
PEAN DE CERCETĂRI NUCLEA
RE (C.E.R.N.), situat in apropiere 
de Geneva, a fost realizată, pentru 
prima dată, o coliziune intre pro
toni și antiprotoni. Antiprotonii 
produși au putut fi colectați și 
depozitați intr-un acumulator spe
cial, coliziunea fiind realizată cu 
ajutorul unui accelerator de mare 
putere. In prezent se procedează 
la studierea rezultatelor acestor 
experiențe. Oamenii de știință au 
anunțat că în cursul coliziunii 
dintre materie și antimaterie s-au 
produs „evenimente neobișnuite", 
care se analizează. Aceste expe
riențe, se apreciază, deschid o 
cale spre un domeniu neexplorat 
al infinitului mic, al structurii de 
bază a materiei și Universului.

PRIMIRE LA BUDAPESTA. 
Borbandy Janos, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare. l-a primit pe general-loco- 
tenent Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al Consiliului national 
pentru educație fizică și sport din 
România, care efectuează. în frun
tea unei delegații, o vizită de prie
tenie în R.P. Ungară. într-o 
atmosferă prietenească, a avut loc 
un schimb de păreri privind dez
voltarea educației fizice și sportu
lui în cele două țări, precum și în 
legătură cu dezvoltarea colaborării 
în acest domeniu. A fost de fată 
ambasadorul României la Budapes
ta, Victor Bolojan.

VIZITA SECRETARULUI DE 
STAT AL S.U.A. ÎN FRANȚA. Se
cretarul de stat al S.U.A., Alexan
der Haig, care a întreprins sîmbă
tă o scurtă vizită la Paris, a fost 
primit de președintele Franței. Va- 
lăry Giscard d’Estaing. și a avut 
convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe, Jean Franțois-Poncet. Au 
fost abordate probleme privind si
tuația din Orientul Mijlociu, unde 
Haig a întreprins în aceste zile vi
zite in unele țări, precum și pro

bleme ale continentului african si 
alte chestiuni interesînd cele două 
țări.

CIOCNIREA UNUI CARGOU 
JAPONEZ CU UN SUBMARIN A- 
TOMIC AMERICAN. Cargoul japo
nez „Nissho Maru" a fost lovit, joi, 
in Marea Chinei de Est. de subma
rinul atomic american ..George 
Washington". Nava niponă s-a scu
fundat. doi dintre cei 15 membri ai 
echipajului (între care și căpitanul 
vasului) fiind dati dispăruți. Cei
lalți 13 marinari au fost salvați de 
nave militare japoneze. Accidentul 
a fost confirmat oficial de coman
damentul forțelor navale și de gu
vernul S.U.A., care au anuntat că 
a fost deschisă o anchetă. S-a pre
cizat că nici rachetele interconti
nentale ..Polaris" de la bordul sub
marinului. nici reactorul care furni
zează energia necesară propulsiei 
navei nu au fost avariate.

REPREZENTANȚII MARILOR 
FIRME PRODUCĂTOARE DE 
OȚEL DIN ȚĂRILE PIEȚEI CO
MUNE ce fac parte din organis
mul comunitar ..Eurofer" ati hotăr'it 
— la ultimă lor reuniune, de Ia 
Luxemburg — să aplice noi majo
rări de preturi, mergînd de la 10 
la 20 la sută, la produsele side
rurgice. Majorările vor fi operate 
în două faze — notează, din Pa
ris. agenția France Presse — o pri
mă serie de creșteri de preturi 
fiind aplicabilă imediat.

Ședința Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — în 

prezenta lui Stanislaw Kania, prlm- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. și a altor 
conducători de partid si de stat, la 
Varșovia au avut loc lucrările ședinței 
Seimului R. P. Polone. Pe ordinea de 
zi s-au aflat o informare a guvernu
lui privind situația actuală din tară, 
o informare asupra situației econo
miei naționale, precum și alte pro
bleme — relatează agenția P.A.P.

Subliniind necesitatea 
cu consecventă in viată 
lui guvernului, general 
Wojciech Jaruzelski, 
Consiliului de Miniștri, a scos în e- 
videntă că se impun lărgirea siste
mului de cartele, frînarea devaloriză
rii zlotului, sistarea acțiunilor de re
glementare și creștere a salariilor. 
Vorbitorul a acordat o mare atentie 
planurilor guvernului de îmbunătă
țire a situației din agricultură, mai 
ales sporirii rentabilității producției 
agricole.

Președintele Consiliului de Miniștri 
s-a pronunțat în favoarea continuării

transpunerii 
a programu- 

de armată 
președintele

investițiilor capitale legate de sectoa
rele alimentar și energetic, de mo
dernizarea și creșterea exporturilor, 
arătînd că planul pe acest an trebuie 
pus in concordantă cu posibilitățile 
reale. „O mare însemnătate este con
ferită de guvern reformei economice, 
care reprezintă cheia pentru soluțiile 
de perspectivă. Guvernul consideră 
necesar să se înființeze Ministerul 
pentru problemele reformei economi
ce", a relevat Jaruzelski, care a spus, 
în continuare: Situația din tară este 
proastă. Există mari perspective pen
tru depășirea situației economice 
proaste. Principalele premise le re
prezintă poporul — care. în trecut, a 
dat, de nenumărate ori, exemple de 
abnegație și responsabilitate — si o- 
rînduirea noastră socialistă.

în încheierea lucrărilor, Seimul 
R. P. Polone a adoptat o hotărîre In 
care aprobă programul de activitate 
a guvernului pe perioada imediat 
următoare — informează agenția 
P.A.P.

Bristol-orașul 
icarilor moderni

Autostrăzile britanice, printre cele 
mai bune in Europa, pornesc radial 
din Londra — suprapuse în mare 
parte sistemului rutier creat în an
tichitate pentru legiunile Romei — 
spre cele mai îndepărtate puncte ale 
tării, înlesnind o circulație rapidă, 
dar nu scutită de monotonia pan
glicilor de asfalt. Pe direcția vest, 
moderna autostradă M 4 te ia în 
primire si te însoțește cu un obse
dant cortegiu de semne și indica
toare, cale de aproape 200 de kilo
metri, pînă la Bristol. Șoseaua con
tinuă în Wales, după ce trece pe 
sub estuarul Severn, printr-un tu
nel de 7 km.
■ Scăpînd din cleștele traficului lon
donez. traversăm sud-vestul englez, 
bogat în culturi agricole, relicve is
torice si legende. Nu departe. în 
stingă, se întinde clmpia Salisbury, 
cu multimilenarul monument mega
litic de la Stonehenge, iar la sud 
de Bristol — șantierul arheologic 
de la Cadbury, unde tradiția pla
sează miticul, dar încă neconfirma
tul Camelot, reședința nu mai puțin 
enigmaticului rege Arthur, conducă
torul legendarilor cavaleri ai ..mesei 
rotunde". în apropiere, spre sud. 
renumita stațiune balneară Bath, 
întemeiată de cuceritorii romani, 
care-si tratau acolo reumatismele, 
stațiunea a suferit grele distrugeri 
de ne urma bombardamentelor hi- 
tleriste sl l-au trebuit ani lungi pen
tru a-șl vindeca rănile, reînnoindu-sl 
atît renumele apelor sale termale, 
cu moderne instalații terapeutice, 
cît si prestigiul de centru cultural 
și. în această postură, de gazdă a 
unul cunoscut festival international 
muzical.

De-abia părăsești Bath sl în zare 
se si profilează Bristolul; ambele 
orașe și-au extins mereu suburbiile 
8i autoritățile edilitare s-au văzut 
nevoite să ia măsuri pentru a pre- 
întîmpina o viitoare confluentă ur
bană. Despre Bristol se spune că 
a fost clădit, ca și Roma, pe șapte 
coline, care pot fi ușor Identificate 
fie de pe terasele noilor blocuri, 
fie din turnul Universității. Orașul 
este traversat de rîul Avon — altul 
decît cel ce trece prin Stratford-ul 
lui Shakespeare si se varsă tot In 
estuarul Severn. însă mai la nord. 
Rîul își sapă în calcar albie adincă. 
sl la un moment dat modelează 
adevărate chei, peste care s-a con
struit la 1836 un spectaculos pod 
suspendat, fol >sit si astăzi, cu o 
deschidere de 230 metri.

Port și centru comercial din evul 
mediu, cînd vasele cu pînze veneau 
pînă în mijlocul orașului, sub fe
restrele armatorilor. Bristolul a 
cunoscut perioade succesive de în
florire (de pe urma comerțului cu 
lină și. mai tîrziu. a comerțului cu 
sclavi) și de declin (în secolul XVIII, 
gigantii industriali de- la nord. 
Manchester și Liverpool, l-au răpit 
supremația pe care o deținuse ca 
al doilea oraș al tării, după Londra). 
Astăzi, docurile modernizate ale 
Bristolului — Avonmouth si Port- 
bury — pot primi nave maritime 
de 70 000 tone, anuntlnd astfel, 
după mai multi ani de incertitudini, 
o nouă eră de activitate portuară. 
Cargourile aduc aici ceai, cafea, 
cacao, tabac, grlne. fructe si legu
me. produse lactate si petrochimice, 
metale, cherestea : se încarcă pen
tru export mai aies automobile sl 
o gamă largă de produse indus
triale.

Ca mai toate orașele ..veterane* 
ale Marii Britanii, si Bristolul se 
mîndreste cu buchetul său de stiluri 
arhitecturale, reprezentînd diferite 
perioade : clădiri „ciclopeene" ale 
epocii victoriene, supraviețuiri te
nace ale stilului ..Tudor" sau ale 
celui georgian, uneori vecine cu re
zistente ziduri medievale, sau cu pa
tina catedralelor normande și gotice. 
Chiar în inima părții vechi a burgu
lui se înalță „Com Exchange" 
(bursa grînelor), cu fațada impună
toare. încadrată de coloane corin
tice. construită de John Wood pe 
la mijlocul secolului XVIII ; ..Thea
tre Royal" (1764), printre cele mai 
vechi teatre din tară si, probabil, 
din Europa, funcționează sl astăzi, 
iar peste drum, rezistînd secolelor, 
se înaltă pe două etaje una din ace
le case din bime si piatră de calcar, 
cu pereții mereu proaspăt văruiti. 
al cărei nume. „Llandoger Trow", 
este vestit atît prin vechime 
(mijlocul secolului XVII), cît sl prin 
faptul că. potrivit tradiției, aici, la 
un pahar de bere, s-ar fi lntîlnit 
marinarul rătăcitor Alexander Sil- 
kirk. care petrecuse peste două 
decenii pe o Insulă pustie, cu scri
itorul Daniel Defoe, din această ln- 
tilnire zămislindu-se nemuritoarea 
poveste a lui Robinson Crusoe .. 
Același farmec original sl-1 mențin 
sl alte multe construcții de enocă. 
printre care se disting Galeriile de 
artă, Biblioteca centrală, Redland 
Court, palatele Dorset sl Trafalgar 
etc.

Centrul comercial se afla. încă din 
evul mediu, adunat pe o colină în 
jurul spitalului St. Peter. Covorul 
de bombe lăsat de naziști peste 
Bristol a nimicit si spitalul, si ma
gazinele. și clădirile din vecinătate, 
dintre care numai vreo zece au 
rămas locuibile. A fost ridicat un 
nou centru comercial, la poalele 
colinei. în zona Broadmead. Pe 
locul ruinelor din vechiul centru 
au apărut siluetele unor clădiri mo
derne. din beton si sticlă, cu 15—17 
etaje, care pun în umbră fosta se- 
metie a turlelor catedralelor. Clădiri 
remarcabile, mai vechi si mai noi. 
are Universitatea din Bristol, cu 
colegiile sale prestigioase, unde 
circa 7 000 de student! învață arhi
tectură si comerț, stiintă si tehno
logie, furnizînd cadre atît pentru 
economia națională, cît mal ales 
pentru industria din regiune.

Bristolul, ca și zona ce îl în
conjoară. poartă dovezile efor
turilor continue pentru a aduce 
adieri proaspete în ramurile indus
triale. supunîndu-le unui proces 
susținut de modernizare. în condi
țiile cînd competitivitatea produse
lor constituie pentru industria bri
tanică o problemă cu adevărat vi
tală. căreia, cu umorul lor specific, 
localnicii i-au dat formele unei 
dileme... hamletiene : „To export 
or to die" (a exporta sau a muri)... 
Sub impactul acestor preocupări, 
întreprinderile de aid produc o 
mare diversitate de masini-unelte 
și instrumente de precizie, aparate 
electrotehnice, motoare pentru lo
comotive si vase maritime, echipa
ment hidraulic, macarale, instalații 
de foraj maritim, automobile, 
precum sl îngrășăminte chimice, 
mobilă, ceramică, la care se 
adaugă, tntr-o listă incompletă, hîr- 
tie, textile, confecții, Încălțăminte, 
produse ale industriei alimentare 
etc.

Un capitol aparte 11 reprezintă 
Industria aeronautică, aureolată de 
o îndelungată tradiție. Bristolul mai 
este, dealtfel, supranumit și ora
șul icarilor moderni. La Filton. o 
suburbie renumită pentru avioanele 
construite aici, s-a scris , o pagină 
de pionierat : la începutul secolu
lui. de aici își lua zborul primul 
aeroplan militar din lume — 
,,Boxkite* (un exemplar a fost cum
părat de România în 1910) ; In 
incinta firmei „British Aerospace" 
se păstrează clădirea modestă în 
care a lucrat. între 1912—1914. ca

vedere generală a orașului Bristol

șef al departamentului de proiec
tări. savantul român Henri Coandă, 
care concepuse. în ajunul primului 
război mondial, citeva tipuri cu
tezătoare de monoplane sl biplane. 
Greu încercate în cel de-al doilea 
război mondial, cînd construiau 
avioane redutabile ca ..Blenheim". 
„Beaufort" și „Beaufighter". marile 
hale de la Filton livrează astăzi 
apreciate avioane de pasageri, prin
tre care supersonicul ..Concorde", 
dar și mai cunoscutul, pentru noi. 
„BAC-111". care se află de multi 
ani tn dotarea TAROM-ului. Nu 
departe se află si una din uzinele 
unde se fabrică nu mai puțin renu
mitele motoare de avion ..Rolls- 
Royce". Intr-adevăr, se poate spune 
că Bristolul se dovedește demn de 
legendarul Icar.

Flltonul este unul din pilonii co
laborării româno-britanice In sfera 
aeronauticii — rezultatele de pînă 
acum ilustrlnd un curs ascendent. 
Un moment de însemnătate maioră 
In această evoluție l-a constituit, 
fără îndoială, prezenta președinte
lui Nicolae Ceausescu Ia Filton in 
1978 cu prilejul vizitei de stat efec
tuate In Marea Britanle. își păs
trează si astăzi rezonanta tntilnirile

de lucru ale președintelui României 
cu factorii de răspundere ai com
paniei „Aerospace", convorbirile 
rodnice care aveau să stabilească 
noi si solide premise pentru ampli
ficarea programului de cooperare 
reciproc avantajoasă. Această coope
rare se materializează astăzi in con
strucția. de către partenerul român, 
a unor tipuri moderne de avioane 
de transport ,.BAC-lll“care. într-un 
viitor apropiat, vor fi în întregime 
„made in Romania". Aprecierile si 
previziunile realiste exprimate 
atunci de președintele Nicolae 
Ceausescu sînt astfel confirmate de 
industria aeronautică română, ale 
cărei progrese sînt cu atît mai va
loroase cu cît a reușit. într-un in
terval relativ scurt. să asimileze 
tehnologii cu un grad de complexi
tate din cele mai ridicate.

...Bristol, oraș al tradiției șl, tot
odată, al modernității. Oraș cu mul
tiple probleme și preocupări, cu di
ficultăți inerente spiralelor econo
mice, dar, totodată, cu noi proiecte 
de viitor, cu dorința de a-și menți
ne locul prestigios in constelația 
marilor centre urbane britanice.

LIvlu RODESCU

Președintele S. U. A. 
a părăsit spitalul

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a părăsit sîmbătă dimineața spi
talul „George Washington" din capi
tala americană, unde a fost 
în urma atentatului comis 
sa la 30 martie a.c.

Potrivit celor anunțate de 
rul de presă adjunct al 
Larry Speakes, 
favorabil ieșirea din spital, lntrucît 
examenele medicale au arătat un 
proces de cicatrizare continuă a 
rănii de Ia plămînul sting, produsă 
de glonțul tras de atentator.

internat 
asupra

secreta- 
Casei Albe, 

medicii au avizat

Conferința ministerială 
a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa

FREETOWN 11 (Agerpres). — în 
capitala Slerrei Leone s-au încheiat 
lucrările celei de-a 7-a Conferințe 
ministeriale a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa (C.E.A.). Con
ferința a adoptat o serie de rezolu
ții privind punerea în aplicare în 
diferite domenii de activitate a Pla
nului de acțiune economică de Ia 
Lagos adoptat în aprilie 1980.

Conferință internațională consacrată 
asistenței pentru dezvoltare

VIENA 11 (Agerpres). — La Viena 
au luat sfîrșit lucrările conferinței in
ternaționale consacrate problemelor 
asistentei pentru dezvoltare în favoa
rea țărilor celor mai sărace din Asia, 
desfășurată sub egida U.N.C.T.A.D. 
Conferința face parte dintr-o serie 
de patru reuniuni regionale de

■ acest gen. organizate de U.N.C.T.A.D. 
Înaintea conferinței de la Paris din 
septembrie a.c., în cadrul căreia ur
mează să se examineze problemele 
specifice cu care sînt confruntate 
țările în curs de dezvoltară cele 
mai sărace ale lumii.
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Antrenorii de la Fort Gordon
Pitorești figuri, antrenorii. Stau cuminți in banca lor, palpita pufâind 

megawați de fum, striga disperați și flirtează cu preinfarctul cînd elevii 
lor greșesc —^deși i-au învâțat cu atîta sîrguințâ ceea ce nici ei n-au 
știut odinioară. Ce ar fi devenit sportul dacă nu existau antrenorii de 
biliard ori de pescuit sportiv ? I Nemaivorbind de antrenorii pentru con
cursurile de prins rufe în cîrlige ori pentru campionatele de înghițit 
moluște sau găluște ?!

Exceptind excepțiile, între antrenori și antrenați există relații de anti
patie cordială, de amabilă nesuferire reciprocă : unii se plîng că nu le 
sînt aplicate schemele tactice, iar ceilalți că indicațiile sînt stupide și 
absurde ; succesele sînt întotdeauna ale unora, eșecurile - întotdeauna 
ale celorlalți (în funcție de interlocutor).

Esențial este ca intre antrenor și antrenat să se stabilească o cit mai 
deplină comuniune psihologică. Așa cum reușesc cei de la Fort Gordon.

Nu, nu este vorba de vreo nouă echipă de fotbal sau club de arșice, 
ci de cazarma specială a infanteriei marine de lingă Atlanta, din Geor
gia. Unde, un corp specializat de antrenori asigură recruților o pregătire 
multilaterală.

...Antrenamentul este foarte plăcut șl se caracterizează printr-o mare 
varietate de metode (monotonia plictisește și obosește), programul cu- 
prinzînd : marșuri îndelungate cu lanțuri grele la mîini și picioare, tor
tură prin sete și foame, bătăi și biciuiri de mare cruzime, arsuri, spin- 
zurări de mîini ore in șir (sergentul Truman Mays a rămas suspendat o 
noapte întreagă, incit dimineața a fost găsit cu încheietura unei mîini 
frîntă). Se mai utilizează șocurile electrice, legarea capului cu sirmă 
ghimpată, supliciul băii (se introduce capul într-o cadă sau într-un butoi 
cu apă, pină la limita înecului).

Antrenamentul este eșalonat pe durata a 57 de ore, dar nu toți reu
șesc să-l termine : Io compania 33, batalionul 7, cînd mai erau 10 ore 
de antrenament, jumătatb din ostașii plutonului I au trebuit să fie spi
talizați. Excelent a fost antrenat comandantul respectivului pluton, loco
tenentul James Pierson, care a fost dus in stare de agonie ; după una 
din ședințe, rănit și epuizat, antrenorii l-au legat cu brațele prinse în 
cătușe pe după un copac, într-o pădure. Dacă antrenamentul mai dura 
doar 1-2 ore, medicii nu-l mai puteau salva din comă.

Cea mai interesantă este latura psihologică. Principalul pentru an
trenor este să descopere „cheia" sau „fisura" fiecăruia, ca să poată ac
ționa competent și diferențiat. De pildă, dacă sesizează că vreunul din 
recruți are o teamă instinctivă față de cîini, respectivul este imobilizat și 
legat la ochi, iar asupra lui este asmuțită o haită de dulăi fioroși ; dacă 
cineva mărturisește o aversiune sau fobie față de șobolani, gindaci, șerpi, 
albine, va fi legat intr-un sac plin cu respectivele bestiole, atrenamen- 
tul durînd pînă cînd urletele de oroare ale nenorociților îi vor înduioșa 
pe gindaci sau șoareci.

Este forma superioară, rafinată de antrenament, pe bază nu de sa
dism sau perversitate — doamne ferește I — ci de comuniune psihologi
că. E cam greu, dar așa se fac la Fort Gordon oameni adevărați.

Pentru că de antrenori dispun nu numai ciclismul sau atletismul - 
are și militarismul. Specialiști in a dezvolta afecțiunea față de semeni, 
stima și respectul pentru om, sentimente alese ca gingășia, tandrețea, 
mila, generozitatea.

Antrenori ai unui tip aparte de umanism.
Căci întotdeauna o cauză nobilă naște idei nobile. Și proceduri cores

punzătoare. Adică metode adecvate.
N. CORBU
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