
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Filipine
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază. pe Ma

rio Belisario, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Fi
lipine în țara noastră. (Continuare 
în pagina a V-a).
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BATALIA PENTRU RECOLTA,
Deplina unitate a clasei muncitoare - 

o măreață victorie politică a partidului

BATALIA PENTRU PUNEA TARII
Intensificarea însămînțărilor impune să se lucreze 
acum cu toate forțele, oră de oră, zi și noapte,

în fiecare unitate, în fiecare județ
Intrăm in a doua jumătate a lunii 

aprilie și acum fiecare oră, fiecare zi sint 
hotărîtoare pentru înfăptuirea uneia din 
cele mai importante sarcini din viața 
economică a țării: încheierea neîntîrziată 
a insămînțărilor.

Stadiul „la zi" al lucrărilor — mai sint 
de semănat aproape 3 milioane de 
hectare, din care două milioane hectare 
cu porumb — impune ca pretutindeni să 
fie mobilizate intens mijloacele mecanice 
și forțele mecanizatorilor, cooperatorilor, 
ale tuturor oamenilor muncii de la sate 
pentru intensificarea puternică a ritmului 
insămînțărilor. In mod deosebit se im
pune intensificarea ritmului insămînțării 
porumbului in intreprinderile agricole de 
stat dintr-o serie de județe, deoarece 
rezultatele obținute pînă acum se află

cu mult sub realizările cooperativelor 
agricole de producție.

Pe primul plan trebuie să se afle 
semănatul porumbului in ritm intens ; 
totodată, trebuie grăbite lucrările și la 
celelalte culturi — soia, in pentru fibră, 
cinepă, cartofi — precum și lucrările din 
legumicultura, viticultură și pomicultură.

Cerința practică este ca in fiecare 
unitate agricolă, in fiecare consiliu agro
industrial și județ să se realizeze zilnic 
la semănat o viteză de lucru la nivelul 
maxim al potențialului tehnic și uman de 
care dispun. Pentru aceasta trebuie să 
se lucreze pretutindeni zi și noapte, fără 
răgaz. Orice oră, orice zi cîștigate 
acum la semănat înseamnă un plus de 
recoltă la toamnă !

Terminarea grabnică a insămînțărilor,

a celorlalte lucrări agricole condițio
nează in mod hotăritor realizarea de 
recolte sporite în anul 1981 ; de aceasta 
depind buna aprovizionare a populației 
de la orașe și sate cu produse agroali- 
mentare, asigurarea plinii țării, a hranei 
poporului.

Activiștii de partid, cadrele din unită
țile agricole, consiliile agroindustriale, 
din direcțiile agricole județene și din 
Ministerul Agriculturii, toți specialiștii 
trebuie să se afle zi și noapte pe ogoare, 
in mijlocul mecanizatorilor și cooperato
rilor — acolo unde se pun acum bazele 
recoltei — organizind și conducind în
treaga activitate, asigurind o inaltă 
calitate a lucrărilor executate, respec
tarea riguroasă a normelor tehnice pri
vind densitatea plantelor la hectar.

Mecanizatori, cooperatori, specialiști, oameni ai muncii din agricultura!

Folosiți din plin, la întreaga capacitate, mașinile și utilajele, fiecare oră
din zi și din noapte, participați cu toții la executarea grabnică a însămînță
rilor, a celorlalte lucrări din agricultură!

Timpul este înaintat, vremea este bună în toată țara și, de aceea, nu
precupețiți nici un efort pentru intensificarea la maximum a ritmului lucră
rilor, muncind cu răspundere din zori pînă seara la semănat și în două
schimburi la pregătirea terenului!

Lo C.A.P. Gherghița, județul Prahova, prin buna organizare a muncii, insămințarea porumbului avansează In ritm rapid

„Marile aspirații de libertate și fericire ale poporului se pot 
realiza numai în condițiile în care clasa muncitoare - clasa cea mai 
avansată a societății - își strînge rîndurile, acționează unită în 
lupta revoluționară și în fruntea ei se găsește un partid puternic, 
înarmat cu concepția științifică a materialismului dialectic și isto
ric, strîns legat de mase, de popor, exponent fidel al intereselor fun
damentale ale celor ce muncesc, ale întregii națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU
înfăptuirea unității clasei munci

toare a constituit, neîndoios, una din
tre problemele cardinale pe care isto
ria le-a pus în fața Partidului Comu
nist Român încă de la începuturile 
afirmării lui pe scena social-politică a 
țării. Problemă căreia, după aproape 

. trei decenii de eforturi asidue, făcute, 
deopotrivă, în planul gîndirii teoretice 
și pe tărîmul practicii revoluționare, 
comuniștii i-au dat o strălucită soluție 
materializată. în substanța ei, de trip
ticul : o clasă, o ideologie, un partid.

Drumul spre unitatea clasei munci
toare din Româ
nia a fost nu nu
mai îndelungat, ci 
și complex, jalo
nat cînd de suc
cese dătătoare de 
speranțe, cînd de 
regrese vremel
nice. Unițatea a 
rezultat însă, du
pă cum atestă 
pregnant analize
le retrospective, 
din efortul con
știent. dirijat, 
concentric al for
țelor celor mai 
înaintate ale miș
cării muncitorești 
din tara noastră, 
în fruntea cărora 
s-au aflat, consec
vent si lucid, co
muniștii. Lor. co
muniștilor. le re
vine meritul isto
ric de a fi de
monstrat, sub toate fațetele, necesita
tea unității muncitorimii ca o condiție 
«ine «ua non a victoriei în lupta pen
tru lichidarea exploatării și triumful 
socialismului pe pămintul românesc. 
De a fi definit limpede rolul și locul 
acestei unități în constelația, mai lar
gă, a alianțelor cu alte clase, pături și 
categorii sociale. De a fi extras, din 
desfășurarea și experiența bătăliilor 
de clasă, toate acele forme și metode 
de acțiune viabile care, aplicate în 
timp, s-au constituit într-un cadru 
propice conlucrării diverselor detașa
mente muncitorești. Și, totodată, de a 
fi militat ca dinamizatori pe tărîmul 
realizărilor practice, transformînd pas 
cu pas unitatea clasei muncitoare din- 
tr-un ideal, dintr-o năzuință scumpă 
a acesteia, într-o realitate care dobîn- 
dea chip și contururi tot mai precise.

Se poate aprecia, cu deplin temei, 
că însuși partidul comuniștilor s-a 
zămislit în focul luptei pentru asigu
rarea unității organice a clasei mun
citoare din România. Dezbaterile — 
atotcuprinzătoare și responsabile —

care au precedat istoricul congres din 
mai 1921 au avut nu numai scopul 
(prioritar, desigur) de a opera clarifi
cările necesare, astfel incit activitatea 
detașamentului revoluționar să fie 
așezată de la început pe temelii trai
nice, dar și de a obține o transforma
re profundă a conștiințelor, pentru ca 
actul de naștere a partidului comu
nist să fie expresia voinței nu a unei 
minorități — fie ea oricît de avansa
tă — ci a majorității covîrșitoare a 
mișcării socialiste și muncitorești din 
țara noastră.

Politica 
partidului — 

politica 
întăririi unității 
întregii națiuni, 

a înfloririi 
multilaterale 
a României 
socialiste

Unitatea a fost la originea eveni
mentului crucial petrecut acum șase 
decenii în viata clasei muncitoare, a 
întregului popor român. Se înfăptuia 

' attinei dezideratul înscris în 'docu
mentele mișcării muncitorești ime
diat după realizarea unității statale, 
ca organizațiile politice proletare de 
pe întregul cuprins al țării să se 
unească într-un „singur bloc socia
list. intr-un singur partid proletar, 
care să ducă înainte lupta clasei 
muncitoare din noua Românie spre 
realizarea idealului ei socialist". 
Nimic mai firesc, deci, că Partidul 
Comunist Român a considerat unita
tea clasei muncitoare, și, prin ea, uni
tatea maselor celor mai largi ale 
poporului in lupta pentru progres și 
libertate, o veritabilă piatră unghiu
lară a abordării oricărei probleme de 
ordin social sau național.

Realizarea acestui obiectiv a fost 
îngreunată de condițiile aspre în care 
a fost nevoit să acționeze partidul, de 
represiunile dure inaugurate de ares-

tarea delegaților la primul congres șl 
agravate continuu după scoaterea 
partidului revoluționar în afara legii. 
Totodată, obstacole pe această cale a 
ridicat poziția anticomunistă a unor 
elemente provenite din dreapta ve
chii mișcări socialiste, care, rămase în 
afara partidului, au trecut, la scurt 
timp după congres, la o acțiune sci- 
zionistă, de organizare separată de 
partidul comunist, menită să reînvie 
orientări și structuri ce aparțineau 
unui stadiu deja parcurs tn evoluția 
ideologică, politică și organizatorică 

a mișcării munci
torești din Româ
nia. Sciziunea a 
fost, neîndoielnic, 
favorizată de o 
anumită viziune 
care a avut circu
lație în mișcarea 
muncitorească in
ternațională ‘tn- 
tr-o anumită pe
rioadă si care a 
fost transplantată 
si în mișcarea 
muncitorească din 
România. gene- 
rînd tendințe dog
matice. sectare în 
ce privește cola
borarea cu alte 
forte muncitorești 
si democratice.

Dar treptat, din 
analiza matură si 
responsabilă a 
propriei experien-. 
te. ca si din fe

nomenele prezente în viata altor de
tașamente revoluționare. Partidul 
Comunist Român a tras conclu
zia că drumul spre unitate trecea 
nu prin cultivarea divergențelor, ci 
prin punerea în prim-plan a tot ceea 
ce era de natură să contribuie la a- 
propierea pozițiilor, astfel încît în fi
nal clasa muncitoare din tara noastră 
să-și refacă pe baze noi, superioare, 
unitatea organizatorică și politică. A- 
ceasta era. de fapt, singura alternati
vă corespunzătoare intereselor fun
damentale ale clasei muncitoare. Șl 
singura conformă cerințelor obiective 
ale dezvoltării social-economice și po
litice. Apelurile înflăcărate la unita
tea mișcării muncitorești, demersurile 
tenace întreprinse în acest scop de 
comuniști rămîn peste timp o pildă 
excepțională de abnegație revoluțio-

Al. Gh. SAVU
(Continuare in pag. a IV-a)

IN ZIARUL DE AZI

RUBRICILE NOAS-

Luminoasa învestitură^
a profesorului

/

Note cetățe
nești ; Faptul divers ; 
Festivalul național 
„Cîntarea României*' 
Consemnări ; Sport 
De pretutindeni ; Note

TRE

rea umanistă a celor 
care învață, de desă- 
vîrșirea lor ca oameni 
adevărați. ca specia
liști cu o modernă, 
inaltă calificare, cu 
un orizont care nu-și 
pune limite. în fluidi
tatea complexității lor 
psihofizice. tinerii pa
triei noastre sînt tot 
mai conștient! că viața 
actuală, 
neitatea 
namica 
științei 
condițiile de studii *i 
eliberează de eforturi 
materiale. creîndu-le 
vaste posibilități de 
dezvoltare. Putem să 
reafirmăm că în țara 
noastră tineretul dez
voltă caracteristicile 
de echilibru, de con
strucție ale poporului 
român, că poartă in 
sine germenele lumi
nos al optimismului 
generat de încrederea 
în viitorul societății, a 
cărei finalitate este 
umanismul socialist.

Axa cardinală a ac
tivității de educație în 
orice domeniu este 
munca. Din această 
fundamentală concep
ție a muncii modela
toare decurgă și rapor
tul de conexiune dintre 
toți slujitorii școlii ro
mânești contemporane, 
al cărei scop ultim 
este de a-1 înălța pe 
om prin 
științifică 
cucerirea 
adevărului, 
artistică a 
în același timp, am 
mai putut să afirmăm 
și altădată, școala ro
mânească a contempo
raneității este caracte
rizată si de structura 
sa socială și etică, de 
sentimentul de solida
ritate care definește.

ția intensă, propria in
terpretare și judecată a 
aceluia care caută să-și 
dezvolte dimensiunile 
spirituale.

Școala românească 
s-a caracterizat de la 
originile sale îndepăr
tate in istorie prin 
umanismul său educa
tiv, printr-o puternică 
tradiție 
Numeroși 
trecutului, 
noase ale 
mânești. au participat, 
cu elan patriotic, la 
vastele mișcări de a-

De mulți ani de zile 
fac parte din marea 
colectivitate a slujito
rilor școlii. Poate că 
nu există o mai res
ponsabilă sarcină in
telectuală decît aceea 
de a prezenta, într-un 
dialog totdeauna viu 
și patetic, tiparele mo
delatoare ale adevăru
lui. ale științei și arte
lor. minților și suflete
lor tinere care aspiră, 
cu intensitate, spre cu
noașterea integrală.

Această nobilă pro
fesiune de dascăl, care 
servește tineretul si 
viitorul umanității, este 
una dintre cele mai 
vechi ale lumii și nu 
va putea dispărea nici
odată. neînlocuibilă de 
nici un instrument 
subtil, de nici o fan
tastică aparatură elec
tronică. Nici un robot. 
Înzestrat cu cea mai 
cuprinzătoare memorie 
mecanică, nici un or
dinator infinit miracu
los nu vor putea să se 
substituie umanității 
îndrumătorului, apt să 
prezinte cu o arză
toare participare, cu 
pasiune și devotament 
intelectual, formele și 
datele științei despre 
complexitatea existen
țială a lumii, tiparele 
în care să poată do- 
bîndi contur armonic 
întreaga fluiditate, 
plasticitatea maleabi
lă și modelabilă a ce
lor tineri.

în căutarea drumu
lui propriu de cuceri
tor nou al vieții, tine
retul este caracterizat 
de dorința de a sti. dar 
și de a reînnoi expe
riențe. de a le retrăi, 
de a proiecta noua sa 
lumină asupra viitoru
lui. Misiunea primor
dială a profesorului nu 
este aceea de a oferi, 
mecanic și in exclusi
vitate. datele științei, 

^cl de a stimula vibra-

Foto : S. Cristian

Relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“, prezenți ieri în unități agricole 
din județele Arad, Giurgiu, Ialomița și Prahova in pagina a ui-a
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progresistă, 
dascăli ai 

figuri lumi- 
culturii ro-

contempora- 
socialistă. di- 
dezvoltare a 
și tehnicii.

Utilaj de inaltă 
productivitate

La întreprinderea de accesorii 
pentru mijloace de transport 
— I.A.M.T. din Oradea — a fost 
realizat, după o concepție origi
nală, un nou utilaj care, prin 
caracteristicile sale tehnico-func- 
ționale, se situează la nivelul 
tehnicii de vîrf. Este vorba de 
mașina automată de îndoit și 
ștanțat universală, folosită la 
fabricarea pieselor mici și mij
locii. Prin funcționalitatea sa 
multiplă — execută pină Ia 10 
operații — utilajul asigură o 
productivitate de pește 10 ori 
mai mare, precum și substan
țiale economii de metal și ma
noperă. (AI. Peti).

Un mare pod-pasaj 
în portul Constanța

Constructorii au finalizat cu 
aproape doi ani înainte de ter
men un nou obiectiv în portul 
Constanța : podul-pasaj care 
traversează zona de triaj, alcă
tuită din 16 linii de cale ferată. 
Noul pod-pasaj are 11 deschi
deri totalizînd 372 metri și ram
pe de acces dinspre oraș și port 
în lungime de 820 metri, asigu- 
rînd un trafic cursiv, pe două 
benzi, mijloacelor de transport, 
precum și pietonilor pe trotua
rele laterale. (George Mihăescu).

Blajul școlilor și al tur
lelor, al tîrgurilor și-ai 
prăvăliilor în care se 
schimbau adesea cerealele 
de pe un car pe o pereche 
de ghete, a început mult 
mai tîrziu, și asta pe ne
drept, să ridice capul din 
uitarea la care părea sor
tit. Tot într-o primăvară, 
prin 1959, pe Cimpia Li
bertății, nu departe de 
locul de pe care și-a 
luat zborul Aurel Vlaicu 
în 1911, începuseră să se 
facă măsurători topome- 
triCe. După doi ani in
trau în producție primele 
capacități ale viitorului 
mare combinat de indus
trializare a lemnului. A- 
cest obiectiv a racordat, de 
fapt, Blajul la circuitul de 
interes economic de nivel 
național, a schimbat orele 
de deșteptare a mai mul
tor localnici. Pentru că în
tre sunetele sirenelor de 
locomotivă de la depoul 
C.F.R. sau ale celor 
treceau în sus și în 
trăgind dună ele lungi 
nuri de marfă ori de 
soane, a început să 
tingă una aparte, 
centralei termice 
combinat. „Sirena
se aude pe văile ambelor 
Tirnave. pînă departe spre 
Copșa Mică și Tîrnăveni, 
pînă spre Ocna Mureș, Te- 
iuș și Alba Iulia — îmi 
spunea pe-atunci cu mîn- 
drie Ion Dulău, prieten

mai vechi, bine ancorat în 
treburile gospodărești ale 
urbei, pentru că aproape 
jumătate dintre cei care 
lucrează în combinat vin 
de prin satele învecinate. 
Avem probleme cu locuin
țele, nici nu știm ce să 
construim mai intii".

După intrarea în produc-

partidului de a amplasa 
aici un combinat a fost un 
prim și autentic act 
de dreptate făcut acestei

Băcioiu, secretarul comite
tului de partid din combi
nat — am ajuns să produ
cem aproape pe aceleași 
capacități și suprafețe o «vechi cetăți de scaun a 
producție anuală de trei 
ori și ceva mai mare, adi
că de circa 400 milioane 
Iei. Cum ? Am modernizat 
continuu procesul de pro

Școlii ardelene, a culturii 
și învățămîntului româ
nesc». Acum, în preajma 
aniversării a 60 de ani de 
la întemeierea partidului,

„Cimpia Libertății"
locul unui prezent dinamic

Reportaj de Alexandru BRAD

care 
jos, 
tre- 
per- 
dis- 

a
Ia

se 
cea 
de 
noastră

ție a fabricii de placaj a 
urmat — cum era și firesc 
pentru a pune cu adevărat 
în valoare, la un nivel su
perior, marea bogăție a pă
durilor — fabrica de mo
bilă ; apoi, cea pentru pro
ducția de plăci aglomerate, 
ateliere de binale, de tapi
serie și o secție de fabri
care a drojdiei furajere.

— La 20 de ani de la in
trarea în funcțiune a pri
melor capacități de pro
ducție — ne spunea nu de 
mult maistrul Gheorghe

ducție, întroducînd atît 
utilaje și mașini noi. cit și 
tehnologii 
cu cea 
a fost 
gătirea 
ceput. 
cui de 
profesionale, iar mai în
coace în licee de speciali
tate. Intr-un mediu uman 
viguros, dornic de afirma
re, cu o oarecare tradiție 
în meserii ce țineau mai 
mult de nevoile curente 
ale localnicilor, hotărîrea

noi. Investiția 
mai mare eficiență 
făcută insă în pre- 
oamenilor. La în- 

prin cursuri la lo- 
muncă. apoi în școli

omagiul pe care i-1 aducem 
noi, primul detașament al 
clasei muncitoare blăjene, 
este ferma hotărîre de a 
munci, de a pune în valoa
re întreaga noastră capa
citate de creație în vede
rea ridicării continue a e- 
ficienței întregii noastre 
activități.

Da, sună frumos, chiar 
neașteptat de frumos, a- 
ceastă expresie: „primul 
detașament al clasei mun
citoare blăjene". Ea defi
nește o întreagă etapă is-

torică de profunde trans
formări petrecute în acest 
oraș datorită numai și nu
mai politicii partidului co
munist, care și-a propus, 
ca obiectiv de mare însem
nătate. o repartizare judi
cioasă pe întreg teritoriul 
tării a forțelor de produc
ție. ridicarea la un înalt 
nivel de , viață economică 
și spirituală pînă și a ce
lor mai îndepărtate colțuri 
de țară. Da, datorită aces
tei politici de înaltă clar
viziune, primului detașa
ment al clasei muncitoare 
blăjene 1 s-a alăturat de 
la începutul 
1971—1975 un 
întreprinderii 
pentru mașini-unelte.

— Sîntem 1 300 de oa
meni, dintre care jumătate 
avînd și înalta calitate de 
comunist, care desfășurăm 
o activitate cu un pronun
țat caracter de mecanică 
fină — ne spunea ing. Au
gustin Abușanu, directorul 
întreprinderii, omul care 
are legitimația de serviciu 
numărul unu, pentru că el 
a fost primul lucrător al 
întreprinderii. încă pe vre
mea cînd aceasta se mal 
afla pe planșeta proiec- 
tanților, iar aici, in margi
nea Cîmpiei Libertății, pe 
locul unde se află azi uzi
na, mai creșteau încă griul

Insemnărl de
Alexandru BĂLĂCI

cincinalului 
altul, cel al 
de accesorii

(Continuare in pag. a II-a)

firmare in lume a exis
tenței înzestratului 
nostru popor, au mili
tat pentru ideile pro
gresului social, pentru 
crearea unui învăță- 
mînt accesibil celor 
mulți, pentru îmbu
nătățirea continuă a 
condițiilor de studiu. 
Anii care au trecut au 
însemnat tot atîtea 
trepte, mereu mai înal
te în dezvoltarea de
mocratică a învățămîn- 
tului, in dobîndirea 
complexelor cunoștințe 
relative la cele mai 
noi cuceriri ale știin
ței. în activitatea edu
cativă. didactică și 
științifică a profesoru
lui se împletesc direc
ții tradiționale de cer
cetare ' cu abordarea 
îndrăzneață a unor 
probleme noi. genera
te de impetuoasa dez
voltare a patriei so
cialiste. de intensa pre
ocupare a celor care 
servesc școala româ
nească. de a-și corela 
complexa activitate de 
teoria și practica fău
ririi economiei și cul
turii noi. de modela-

cucerirea 
a realității, 
filozofică a 

cucerirea 
frumuseții.

(Continuare 
tn pag. a V-a)
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omeniei
Ne bucurăm ori de cite 

avem prilejul să scriem cîteva 
rinduri și despre cei mai apro- 
piați colaboratori ai ziariștilor 
— tipografii. In semn de aleasă 
cinstire a muncii lor de zi și 
noaptb, mai ales de noapte, cind 
ei înfloresc din plumb milioane 
și milioane de litere... Si bucuria 
e cu atît mai mare, cind e vor
ba de oameni model, cum este 
și linotipistul Cornel Kapros din 
Baia Mare, care împlinește, in 
aceste zile, 40 de ani de muncă 
in tipografie. Model pentru pa
siunea si dăruirea cu care mun
cește, pentru dragostea cu care-i 
înconjoară pe tineri. împărtășin- 
du-le tainele meseriei, frumuse
țea omeniei.

| Iși joacă

I
I
I
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propriile roluri
Există și in comuna Timna, 

din județul Mehedinți, o brigadă 
artistică. Brigadă care laudă ce 
e de lăudat și critică ce e de cri
ticat. In programul brigăzii sînt 
lăudați — dar si criticați — pri
marul comunei, directorul I.A.S., 
inginerul-șef al cooperativei 
agricole.

Cine sînt membrii brigăzii ar
tistice ? Cine are curajul să-i 
critice sau să-i ironizeze pe pri
marul comunei, pe directorul 
I.A.S., pe inginerul-șef al coo
perativei agricole ?

Răspuns la întrebare, tot cu o 
întrebare : Cine să știe mai bine 
ce fac și ce nu fac respectivii de
cît însuși primarul comunei. în
suși directorul I.A.S., însuși in
ginerul-șef al C.A.P. care sînt 
și... membri ai brigăzii artistice?

Cu alte cuvinte, isi joacă pro
priile roluri... Și învață din cri- 
ticile ce devin astfel, în văzul 
tuturor, adevărate autocritici...

I
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Din nou acasă
Luna aprilie a consemnat 

emoționantă întilnire la casa 
copii școlari din Vaslui. Gabriel 
Lucian Sarion și-a îmbrățișat fe
ricit părinții veniți din comuna 
Tome ști, județul Iași. Copilul, 
în vîrstă de numai 4 ani și ju
mătate, ajunsese aici in urmă cu 
șapte luni. Cauza : plecase de 
acasă, la joacă, și se rătăcise, 
nemaiștiind cum să se întoarcă. 
Pentru ca familia să fie din nou 
unită... ca la ea acasă, a fost ne
voie ca foarte multi reprezen
tanți ai autorităților să facă am
ple investigații, să depună mari 
eforturi....

O asemenea reîntâlnire emoțio
nantă își dorește si micuțul 
Eduard Oprea, în etate de 5 ani
șori. Deși la casa de copii șco
lari din Vaslui se simte foarte 
bine. întreabă mereu de mămica 
și tăticu. Pe unde vor fi oare ?

Surpriza 
de sub etichetă

Cetățeanul Petre Sîrbu din 
Craiova, cartierul Brazda lui 
Novac, bloc A-16, a cumpărat de 
la marele magazin craiovean 
„Mercur" mai multe sticle cu 
apă minerală purtând marca „Bi- 
borțeni". Cind a ajuns acasă, 
omul a observat că una din eti
chete se dezlipise si căzuse. Pri
vind sticla, cu înscrisul STAS 
4386/1969, a rămas stupefiat. Sti
cla cu pricina avea ștanțat pe 
ea un cap de mort însoțit de ur
mătoarea inscripție, tot stanța
tă : „Produs toxic".

Vă dați seama că omul nu a 
mai avut curajul să-i scoată do
pul. Ne întrebăm insă cu ce cu
raj au trimis cei de la unitatea 
respectivă asemenea sticle 
piață?!...
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„Rușinea 
paznicului

— Astă noapte — explica paz
nicul loan Mureșan de la ferma 
I.A.S. Mihai Viteazu. județul 
Cluj — niște indivizi, cam trei 
sau patru, au pătruns cu forța 
în magazie si au sustras niște 
saci cu făină furajeră concentra
tă. Eu. ca de obicei, la datorie. 
Am sărit asupra lor. i-am somat, 
dar degeaba. Totuși, nu m-am 
lăsat și am început să mă lupt 
cu ei. Dar fiind, cum v-am spus, 
trei sau patru n-am putut să-i 
dovedesc și am fugit. Mi-e ru
șine că am rupt-o la fugă, dar 
n-am avut încotro. Că e și-o 
vorbă : fuga-i rușinoasă, dar să
nătoasă...

Oamenii legii au mers 
mele celor declarate de 
dar pînă lă urmă au dat 
urmă care ducea chiar la .. .
dăria acestuia, unde au găsit și 
făina, si pe cel care a sustras-o. 
Era chiar... paznicul.

I „Pensionarul 
lui tăticu"

I
I
I
I
I
I
I

Toată ziua, bună ziua îl ve
deai bătind străzile Sloboziei. 
Bineînțeles, cind nu dormea. Că 
avea o mare poftă de mîncare si 
somn. Numai de muncă — nu.

— Din ce trăiești ? — a fost 
întrebat de mai multe ori și de 
fiecare dată răspundea invaria
bil :

— Din ce-mi dă tăticu. din ce 
pică de la mămica...

„Băiețelul", tinut și întreținut 
din pensia lor de tăticu si de mă
mica. se numește llie Popa.

— Ci‘i ani ai. băiețică ?
— Merg pe 33.
Condamnat pentru refuzul sis

tematic de a munci si pentru 
trai parazitar, se speră că ..băie
țașului" o să-i vină mintea 
cap.

I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii”

Din experiența consiliilor populare județene fruntașe în întrecere

$/ in construcția de locuințe,
Cum se înfăptuiesc hotărlrile adunărilor

i hotăritoare este colaborarea edililor cu cetățenii

I
I

Inq. loan CIORBA 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al județului Cluj

populare, cit și la înfăptuirea proprii
lor propuneri. Astfel, a fost posibil 
ca peste 525 de propuneri făcute cu 
prilejul adunărilor cetățenești, al în-

obiectiv promo- 
creștere accen- 
constructie. dar 
ci prin folosirea 

utilajelor și

După cum se știe, Consiliului popular al județului Cluj 1 s-a acordat 
Ordinul Muncii clasa I pentru rezultatele deosebite obținute în întrecerea 
dintre consiliile populare județene, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
in perioada 1976—1980 și îndeplinirea planului de construcție de locuințe 
pe anul 1980.

Drumul spre calitate trece prin calificare
Constructorii de case clujeni sînt în permanență preocupați pentru 

da lucrări de calitate, apartamente mai bune, mai frumoase, mai con-

pe ur- 
paznic, 
de o... 
gospo-

MICROINSTANTANEE

Fiecare bolnav, care se

vindecarea
spune că cei 

pot minca

rugat 
să ne 
testul 
facem

întreba- 
împletituri ?

leziunilor ul- 
o alimen- 
însă exa- 
alimentar 
tratament

Prestațiile... „Prestațiunii“

Contribuția permanentă a... comisiei 
permanente

— Comisiei permanente de deputați pentru construcții, gospodărire 
comunală și sistematizare — ne spune tovarășul arh. Elkan Gheorghe,

Asemenea întregii țări, județul Cluj 
cunoscut în cincinalul 1976—1980 

importante înnoiri in toate domeniile 
de activitate. Beneficiind de un im
portant volum de investiții. Pe harta 
județului au apărut noi obiective in
dustriale și agricole, s-au conturat 
platforme industriale puternice în 
municipiul Cluj-Napoca. Dej, Cimpia 
Turzii. s-au ridicat edificii de cul
tură. știință și învătămînt. de ocro
tire a sănătății, s-au construit mo
derne și impunătoare cartiere de lo
cuințe.

Au cunoscut o dezvoltare marcantă 
multe din localitățile rurale. îndeo
sebi cele în care își au sediul consi
liile unice agroindustriale de stat si 
cooperatiste. Zestrea acestora a spo
rit cu noi ferme zootehnice, cu uni
tăți industriale menite să contribuie 
la ocuparea mai intensă a forței de 
muncă si valorificarea mai bună a 
potențialului material, precum și 
complexe comerciale, dispensare, bru
tării și alte dotări edilitar-gospodă- 
rești. în cincinalul 1976—1980 s-au 
realizat lucrări de gospodărire și în
frumusețare a localităților în valoare 
de peste 600 milioane lei anual. Evi
dențiem. totodată, și contribuția 
adusă de către cetățeni și edili la ma
terializarea programelor de amena
jare a bazinelor hidrografice și de 
dezvoltare și conservare a fondului 
forestier, pentru protecția ecologică 
a pădurilor, diminuarea procesului de 
eroziune a terenurilor, protejarea 
surselor de apă și apărarea localită
ților împotriva inundațiilor.

Aceste rezultate se datorează. în 
mare măsură, dialogului permanent 
cu masele, participării intense a cetă
țenilor atît la activitățile de conducere 
instituționalizate și dezvoltate după 
cel de-al II-lea Congres al consiliilor

Apartamentul peste plan și... combina 
„Gloria" C 12

Familia lui Iulian Chiș, operator de produse abrazive la întreprinderea 
„Carbochim" din Cluj-Napoca, a primit in decembrie anul trecut un apar
tament cu două camere. Unul din cele 7 468 de apartamente construite 
în cincinalul care s-a încheiat, peste prevederile planului. Desigur, bucu
ria a fost mare pentru toți, dar mai ales pentru... studentul Iulian Chiș :

— Am o temă dificilă, dar foarte interesantă și de actualitate, pentru 
proiectul de diplomă : „Linie tehnologică de fabricație și montaj a pom
pei de frînă de la combina «Gloria» C 12 universală". Țin neapărat să 
dau o soluție aplicabilă în producție. Or, pentru asta este necesară multă, 
foarte multă muncă. Firește, după orele de fabrică și, uneori, chiar după 
terminarea programului de funcționare a bibliotecii. Tocmai de aceea, 
în măsura în care voi reuși, meritul ,va fi și al constructorilor de case. 
De ce ? Pentru că... „nu și-au respectat" sarcinile de plan, și in acest fel 
eu, împreună cu familia mea, am primit cu cel puțin un an mai devreme o 
locuință mai bună și mai mare.

secretarul comisiei — i-au revenit sarcini deosebit de importante, care, 
odată îndeplinite, se regăsesc, direct sau indirect, in rezultatele bune 
obținute in întrecere de consiliul popular al județului. Astfel, in urma 
controalelor efectuate în localități, s-au făcut propuneri concrete pentru 
restringerea perimetrelor construibile la strictul necesar unei activități 
economice și social-culturale corespunzătoare, redîndu-se agriculturii în 
final peste 22 000 de hectare. Totodată, la definitivarea schițelor de siste
matizare, comisia permanentă de deputați a susținut și promovat diferite 
puncte de vedere îndreptățite ale cetățenilor. De asemenea, prin controale 
sistematice s-a prevenit din timp orice încălcare a disciplinei in construcții.

a
fortabile.

— Unul dintre obiectivele noastre cele mai importante — ne spune 
tovarășul Ioan Marton, șef de echipă la șantierul nr. 1 — este perfecțio
narea pregătirii profesionale. La noi in echipă, din 21 de muncitori, doar 
2 sînt necalificați, restul fiind absolvenți ai școlii profesionale și ai cursu
rilor de calificare. Ce ne preocupă acum in mod deosebit ? Economia de 
energie. Concret, respectarea tehnologiei de îmbinare a rosturilor dintre 
panouri pentru evitarea pierderilor de căldură din apartamente și elimi
narea fenomenului de condens.

Cluj-Napoca, străveche cetate transilvană, vatră a perenității noastre pe aceste meleaguri, cunoaște în anii socialismului lumina și dimensiunile unei 
noi tinereți Foto : S. Cristian

In esență, activitatea 
cooperativei „Presta- 
țiunea11 din Iași este 
profilată pe repararea 
și întreținerea ascen- 
soarelor, aparatelor de 
radio și televiziune, a 
frigiderelor, mașinilor 
de cusut și de scris. 
Cum e și firesc, cele 
mai multe dintre aces
te activități se desfă
șoară la domiciliul so- 
licitanților. Sint mul
țumiți cetățenii de ser
viciile prestate la do
miciliu de cooperativa 
„Prestațiunea" ?

Ne răspunde tovară
șul Isac Solomon, con
ducătorul tehnic al 
cooperativei.

— Eu aș crede că da. 
Ca să vă convingeți și 
dv., iată numerele de 
telefon la care răspund 
atelierele respective : 
la frigidere — 3 15 54 ; 
la radio-TV — 1 56 82

Este incontestabil ca 
în cadrul acțiunii pen
tru valorificarea dife
ritelor resurse locale 
sînt adeseori evocate 
împletiturile de paie, 
papură, fire de orez, 
etc.

Frecvent, foarte frec
vent, aproape obse
dant : unități ale coo
perației, secții anexe 
ale cooperativelor a- 
gricole arată că se o- 
cupă de prelucrarea 
unor asemenea mate
riale, incit, cind se 
vorbește de resursele 
locale, instinctiv îți

S’*-» »■

și 3 65 48, la ascensoa
re — 4 50 23 și 4 06 05, 
la...

Ne-am mulțumit cu 
aceste numere. în loc 
însă să plecăm ime
diat undeva in oraș și 
să punem de acolo la 
încercare operativita
tea și solicitudinea me
seriașilor de la „Pres- 
tațiunea". l-am 
pe interlocutor 
încuviințeze ca 
respectiv să-l 
chiar din biroul său. A 
încuviințat.

încercăm la „ascen
soare". O voce catife
lată ne întreabă ce do
rim. Zicem telefonis
tei că e defect ascen
sorul de la blocul „A 
1—1".

N-apucăm să pro
nunțăm însă decît li
tera A, fără nici o pre
cizare de adresă, 
vocea catifelată ne

vine sa 
rea : iar

S-ar putea crede, în 
consecință, că piața 
este inundată de ase
menea articole. Și to
tuși...

...Și, totuși, există o 
mare cerere nesatisfă
cută. Sînt foarte cău
tate, mai ales acum, 
odată cu sosirea pri
măverii, husele de 
paie pentru scaunele 
autoturismelor. La ma
gazinele de specialita
te se răspunde că ase
menea huse, din îm
pletituri de paie de

© In cincinalul trecut, constructorii de case din județul 
Cluj au realizat 34 874 de apartamente, in care s-au mutat 
un număr de locatari echivalent cu întreaga populație a mu
nicipiului Cluj-Napoca in anul 1938.

® in mediul rural s-au construit 20 de dispensare veteri
nare, majoritatea cu locuință pentru medic.

• Rețeaua de drumuri județene modernizate s-a extins cu 
135,8 km, cu peste 60 km mai mult decit se prevăzuse inițial 
în planul cincinal.

tîlnirilor dintre deputat! și alegători 
— un prețios tezaur de inițiativă si 
spirit gospodăresc — să fie incluse 
în proiectele de plan sau în schițele 
de sistematizare.

Ritmul înalt al dezvoltării econo
mice a localităților județului a de
terminat — în cadrul unui program 
vast de înnoiri sociale — o creștere 
substanțială a volumului construcției 
de locuințe. Organizîndu-ne mai bine 
munca, mobilizîndu-ne forțele de 
care dispunem, am reușit să con
struim și să dăm în folosință în 
cincinalul care s-a încheiat 34 874 de 
apartamente, cu aproape 7 500 peste 
prevederile de plan. Menționăm si 
faptul că echipe de constructori clu
jeni au realizat, de asemenea, apar
tamente în Capitală și în județele 
Bistrița-Năsăud și Gorj.

Acționînd cu hotărîre pentru reali
zarea unei calități noi și în construc- 

chide telefonul cu pro
misiunea :

— Vin băieții...
N-a întrebat nici de 

numele străzii, nici 
despre care bloc „A" e 
vorba, n-a întrebat nici 
măcar cum ne cheamă. 
Ceea ce înseamnă că 
presupusa reparație nu 
va avea loc niciodată...

Continuăm testul în
ceput, folosind telefo
nul hotelului .,Traian". 
La frigidere : „Nu e 
nimeni la atelier, mai 
reveniți"... La atelie
rul de radio-TV : 
„Aici nu e radio, e 
uzul casnic" (?). Mai 
încercăm o dată și încă 
o dată. Același rezul
tat.

N-aveți impresia că 
pe undeva cam „scîr- 
țîie" activitatea presta
țiilor de servicii de la 
„Prestațiunea" ? 
Graure).

orez, se aduceau 
import, dar acum „nu 
s-au mai primit11. Unde 
sînt însă împletiturile 
noastre, care ar avea o 
piață de desfacere asi
gurată ?

La fel și în ce pri
vește alte sortimente 
de asemenea împleti
turi — papură, preșuri 
de baie, ștergătoare de 
picioare etc.

Doritorii sînt mulți, 
cîștigurile ar fi bune 
— le așteptăm, deci, 
cît mai curînd in ma
gazine. (C. Nicolae) 

ția de case, proiectanții. constructorii, 
cercetătorii din acest domeniu de ac
tivitate s-au preocupat de asimilarea 
în producție a unor materiale si pro
duse noi. de aplicarea unor tehno
logii perfecționate. S-a urmărit res
pectarea riguroasă a consumurilor de 
materiale, a energiei și combustibi
lului. în concordanță cu cerințele ac
tuale.

Pretutindeni, programele de lucru 
întocmite au avut ca 
varea soluțiilor de 
tuată a ritmului de 
nu prin efort uman, 
intensivă a mașinilor, 
instalațiilor, prin organizarea temei
nică a producției și a muncii, prin 
îmbunătățirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă. Dintre factorii 
care ar defini concret această orien
tare. s-ar cuveni amintită transfera
rea unui mare volum de manoperă 
de pe șantier în ateliere, acolo unde 
condițiile de muncă sînt incomparabil 
mai bune, unde activitatea se poate 
organiza pe baze industriale. în 1980, 
de pildă, s-au produs în poligoane 
de peste 6 ori mal multe panouri de 
prefabricate pentru locuințe decît în 
1975. Dealtfel, pentru rezultatele ob
ținute în ultimii ani. Trustul jude
țean de construcții s-a situat mereu

— Stimate tovarășe dr. docent IOAN 
PUȘCAȘ, sînteți autorul medicamen
tului Ulcosilvanil — un produs ori
ginal românesc, deosebit de eficace 
în tratamentul ulcerului gastroduo
denal. Cele două medalii de aur care 
i s-au acordat, in anii 1979 și 1980, 
la tîrgurile internaționale de la Za
greb si Moscova confirmă și pe 
această cale valoarea Ulcosilvanilului. 
Exportat in U.R.S.S., Ungaria. R.F. 
Germania. Turcia, Grecia etc., este 
solicitat în continuare și de alte țări. 
Prin ce se impune medicamentul dv. 
in comparație cu altele similare ?

— Ulcosilvanil s-a dovedit a fi unul 
din remediile cele mai eficace în tra
tamentul ulcerului gastric si duode
nal. al ulcerelor peptice postoperato
rii sau în sindromul Zollinger Ellison 
(o afecțiune care evoluează cu o aci
ditate foarte ridicată). în comparație 
cu alte medicamente existente ne 
piața mondială. Ulcosilvanilul reali
zează vindecări de durată si într-un 
timp mult mai scurt. La Tagomet — 
unul din medicamentele străine cele 
mai bune — procentul de vindecări 
nu depășește 70 la sută, durata tra
tamentului fiind de 2—3 luni, iar 
cura de întreținere este de ani de 
zile. Ulcosilvanilul vindecă în procent 
de peste 90 la sută în cursul unui 
tratament de 2—3 săptămîni.

— Vizitînd serviciul de gastro-en- 
terologie pe care îl conduceți, în ca
drul Spitalului de la Șimleu Silva- 
niei, am văzut că. aveți o evidentă 
clară a celor 60 000 bolnavi tratați. 
Ați avut și eșecuri în rindul cazurilor 
tratate ?

— Da. avem și eșecuri în cazul ul
cerelor mai complicate netratate ca. 
de exemplu, stenoza piloro duodenală, 
hemoragiile, perforațiile, care se re
zolvă prin tratamente exclusiv chi
rurgicale.
prezintă la noi. este supus unor in
vestigații : sondaj gastric și duodenal, 
seriografii gastroduodenale. gastro- 
scopii. în vederea unui diagnostic cît 
mai precis. După 2—3 săptămîni de 
tratament efectuăm aceleași explo
rări pentru a verifica 
completă.

— Tovarășe doctor, se 
tratați cu Ulcosilvanil 
orice. în timpul tratamentului, chiar 
și sarmale. Trecînd peste aceste exa
gerări, mai mult dorințe, vă rugăm 
să ne spuneți ce loc ocupă dieta ali
mentară in recomandările dv. ?

— Ulcosilvanilul, prin scăderea aci- 

Pe locuri fruntașe în întrecerea so
cialistă. iar în anul 1979 a fost dis
tins cu înaltul titlu de ..Erou al 
Muncii Socialiste14.

S-au făcut, de asemenea, eforturi 
organizatorice pentru găsirea acelor 
soluții care să permită inloculrea ma
terialelor energointensive. pentru re
ducerea consumurilor de metal și 
lemn, pentru Introducerea în produc
ția de case a unor materiale termo- 
izolante ușoare, posibil de procurat 
prin valorificarea resurselor locale.

Consiliile populare, titulare de plan, 
au răspuns direct de realizarea pla
nului de construcții, a programului de 
locuințe, indiferent cine era execu
tantul. cine era constructorul propriu- 
zis. participînd. totodată. în mod con
cret la rezolvarea problemelor de 
care depindea realizarea programu
lui de locuințe. S-a acordat un sprijin 
tot mai mare deputaților. comisiilor 
permanente, comitetelor de cetățeni 
și asociațiilor de locatari pentru fo
losirea eficientă a tuturor rezervelor 
materiale și umane. Personalul tehnic 
al unităților din subordinea consilii
lor populare execută proiecte, con
duce lucrări de sistematizare, amena
jări de drumuri de acces, alei și 
spatii verzi. La executarea acestor 
categorii de lucrări consiliile popu
lare îi antrenează pe viitorii locatari.

Pornind de la rezultatele obținute, 
învățînd din experiența cîștigată. dar 
și din neajunsurile ce s-au manifes
tat. consiliul popular al județului, 
toți oamenii muncii din județul Cluj.- 
făuritori și beneficiari ai propriei lor 
munci — vor acționa în spiritul hotă
rârilor Congresului al XII-lea. pen
tru ca realizările anului 1981 să fie 
pe măsura condițiilor create, a ce
rințelor formulate de conducerea 
partidului.

dității și vindecarea 
ceroase, permite în adevăr 
tație normală. Nu trebuie 
gerat. Consider că regimul 
ocupă un loc important in 
și as spune că este al doilea ca im
portantă după tratamentul medica
mentos. Dar regimul alimentar îl 
indică nu numai medicul, ci si bolna
vul, pentru că nu există boală, ci 
bolnavi, deci dieta trebuie indivi
dualizată.

Chiar și pentru cei vindecați este 
absolut contraindicat abuzul de 
unele alimente, de cafea, de alcool (în 
special al băuturilor care fermentea
ză de tip bere, vin), ca si fumatul.

Laptele este permis pînă la 1—2 pa
hare ; excesul însă poate creste aci
ditatea. deoarece conține calciu — 
care este total contraindicat bolnavi
lor de ulcer. Amintesc că prafurile 
alcaline care conțin calciu carbonic 
trebuie evitate de către bolnavii de 
ulcer. în schimb smîntîna. frișca, 
brînza de vaci sînt indicate, bineîn
țeles în limitele obișnuite, normale. 
Afumăturile, condimentele, mîncăruri 
mai grele — cum sînt sarmalele — 
nu sînt potrivite pentru un bolnav 
chiar după vindecarea ulcerului.

— Am constatat o mare afluență 
la spitalul dv. și numeroase solicitări 
Pe care nu le puteți onora imediat. 
Nu credeți că tratamentele cu Ulco
silvanil. care se fac aici la Simleu 
Silvaniei. s-ar putea face si în alte 
clinici sau la domiciliu ?

—■ Da. el se face în multe clinici 
si spitale si sînt convins că se poate 
în mult mai multe. Rămîne numai 
ca și ceilalți colegi ai noștri din 
clinici, spitale ori policlinici să cu
noască aceste rezultate. Medicamentul 
există în farmacii și poate fi indicat.

— Știm că mai aveți încă 7 pro
duse medicamentoase brevetate, din
tre care 2 vor fi curînd în farmacii. 
Ce ne puteti spune despre ele ?

— Ultimele produse brevetate sînt 
în parte diversificări ale Ulcosilva
nilului pentru forme rebele ale ul
cerului. care sînt rezistente la orice

în centrul atenției întregului colectiv

SPORIREA PRODUCȚIEI 
IA EXPORT

muncii

Realizarea la termen și în condiții 
de calitate a producției pentru ex
port reprezintă pentru colectivul în
treprinderii de mecanică fină din Si
naia una dintre sarcinile prioritare 
ale activității productive. Nu întim- 
plător, în adunările generale ale oa
menilor muncii ce au avut loc în sec
ții și pe ansamblul unității, dările do 
seamă și participants la dezbateri 
au ridicat multiple probleme legate 
de acest indicator de plan, căutînd 
soluții, căi, mijloace pentru onorarea 
exemplară a tuturor comenzilor par
tenerilor externi, posibilitatea de a 
răspunde oricînd prompt celor mai 
mari exigențe ale lor. Direct sau 
indirect — prin unități constructoare 
de mașini — întreprinderea sinăiană 
trebuie să livreze peste hotare în 
acest an nu mai puțin de 300 000 se
turi echipament de injecție, care re
prezintă circa 36 la sută din totalul 
producției. „Dar, ne spune directorul, 
dr. ing. Laurențiu Doinaru. în adu
narea generală a oamenilor 
s-a spus limpede că trebuie, că avem 
condiții să lărgim mai mult exportul 
direct. Aceasta pentru că produsul 
nostru este com
petitiv, eficient, 
înmagazinîndu-se 
în el multă gîndi- 
re și manoperă. 
Am prospectat 
piața și continu
ăm să o facem — 
achiziționînd noi 
comenzi. Sîntem 
bucuroși că vom definitiva în curînd 
contracte cu firme din alte trei țări 
occidentale dezvoltate. într-una din 
aceste țări vom livra și mașini-agre- 
gat de înaltă tehnicitate pentru piese 
și subansamble ale pulverizatorului, 
utilaje care au fost gîndite și pro
iectate aici și se realizează în între
gime tot la noi. Iată-ne, așadar, ie
șind pentru prima oară la export cu 
mașini-unelte apreciate pe plan in
ternațional".

Continuînd discuția cu muncitori și 
specialiști am aflat că, în bună parte, 
rezultatele unității se datoresc apli
cării cu consecvență în fapt a propu
nerilor, sugestiilor, gîndirii tehnice a 
oamenilor. Așa, bunăoară, în adună
rile oamenilor muncii ținute la în
ceputul anului acestuia s-au făcut 
peste 220 de propuneri vizind perfec
ționarea activității de cercetare și 
proiectare.

Iată cîteva din aceste măsuri ex
trase din hotărirea-program a adună
rii generale :
• împreună cu Institutul politeh

nic din București, cercetătorii și spe
cialiștii întreprinderii vor efectua 
cercetări în vederea uniformizării 
mersului motorului diesel neaccele
rat și a îmbunătățirii pornirii moto
rului Ia cald.
• Pentru îmbunătățirea calității 

produselor se va asigura, pînă Ia sfir- 
șitul trimestrului III a.c., dotarea tu
turor standurilor de probă Ia montaj 
cu tahometre (dispozitive de măsurat 
turația motoarelor). De asemenea, 
pină la sfirșitul lunii septembrie a.c. 
se va dota secția de injectoare de la 
Breaza cu mașini speciale pentru 
rectificarea de mare precizie, asigu- 
rîndu-se astfel ovalitatea și rugozita
tea prescrisă conurilor de etanșare de 
la acele pulverizatorului.
• Pentru îmbunătățirea fluxului de 

realizare a producției Ia export se va 
introduce pină la sfirșitul lunii mai 
o nouă tehnologie de prelucrare au
tomată a scaunelor de supapă ale 
pompelor de distribuție, care deter
mină creșterea capacității Ia această 
operație cu 50 la sută, eliminindu-se 
locul îngust. în același scop se va 
realiza prin autodotare — în trimes
trul II a.c. — un agregat de prelucra- 

întreprinderea 
de mecanică fină 

din Sinaia

tratament. ca și pentru diferitele ti
puri de gastrite. Dar cercetările 
noastre. în colaborare cu specialiști 
de la facultățile de medicină din Cluj, 
Tg. Mureș. Iași. Timișoara, de la Spi
talul din Baia Mare. Spitalul jude
țean din Oradea și Zalău — nu s-au 
limitat numai la realizarea acestor 
produse. Am efectuat cercetări de fi
ziologia digestiei, avem contribuții la 
elucidarea mecanismului secreției 
acide a stomacului, a mecanismelor 
de acțiune al histaminei. calciului, 
magneziulul, acetilocolinei si penta- 
gastrinei etc. în secreția gastrică. Am 
publicat peste 200 de lucrări științi
fice și avem 21 de brevete de inven
ții; avem comunicate 14 lucrări știin
țifice. toate priorități ale medicinei 
noastre. în legătură cu patologia gas- 
troduodenală, la al V-lea Congres 
mondial de gastroenterologie, care a 
avut loc la Madrid în 1978. și alte 8 
comunicări la Congresul internatio
nal de gastroenterologie de la Ham
burg din anul 1980.

— Aceste consacrări vă dau senti
mentul împlinirii profesionale ?

— Da, dar cea mai mare satisfacție 
o am cind în fiecare zi pleacă vin
decați de la noi 20—25 bolnavi de ul
cer, care cu 2 săptămîni în urmă 
erau niște suferinzi sîcîiti de o boală 
de care credeau că nu mai scapă. A- 
nual 6 000—8 000 oameni își recapătă 
sănătatea, voia bună, plăcerea de a 
munci. Aceasta este de fapt suprema 
satisfacție a medicului.

întreg colectivul este recunos
cător pentru marile posibilități 
pe care le-am avut ca să ne des
fășurăm activitatea. Sînt condiții 
care decurg din însăși politica 
generală a partidului nostru de 
dezvoltare a tuturor zonelor tării, 
deci și a Șimleului. și anume de a 
avea specialiști competentă oameni 
stabili în localitatea de muncă, vred
nici și devotați. Rezultatele noastre 
reflectă elocvent si gri ia acordată 
problemelor noului, grijă care a ani
hilat multe din „inerțiile11 cu care 
ne-am confruntat. încrederea secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în forțele pro
priei intelectualități medicale româ
nești. căruia îi exprimăm recunoștin
ța noastră întruchipată în voința 
noastră de mai bine.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU 

re complexă Ia linia de corp injec
tor, eliminindu-se astfel locul îngust.

Care este stadiul aplicării acestor 
măsuri ? — îl întrebăm pe inginerul 
Gh. Ceapă, șeful atelierului proiec
tare : „Practic, pot spune că în fiecare 
caz din cele la care vă referiți, lu
crările au demarat foarte bine, la 
unele fiind în avans. în ansmblu, 
termenele prevăzute in hotărirea-pro
gram cred că vor fi devansate prin- 
tr-o mai mare operativitate a noas
tră, a proiectanților, prin promptitu
dinea tehnologilor și bineînțeles, prin 
aportul substanțial al muncitorilor și 
specialiștilor din secțiile de produc
ție. Practic. întreaga activitate consa
crată finalizării hotăririi-program a 
adunării generale are ca obiectiv 
major crearea tuturor condițiilor teh
nologice și organizatorice pentru 
realizarea unor produse de înaltă teh
nicitate, competitive".

Așa cum rezultă și din măsurile 
prezentate, multe din prevederile 
hotărîrii-program vizează înlăturarea 
operativă a locurilor înguste unde se 
realizează produse pentru export. Să 
urmărim, pe scurt, ce s-a întreprins 

concret, în acest 
sens, de la aduna
rea generală. Prin 
extinderea polide- 
servirii la strun
gurile automa
te. măsură deja 
aplicată — se 
obține o economie 
de manoperă de 

4 600 ore/normă anual. Tot la capitolul 
„realizat" trece și măsura privind in
troducerea unui buncăr pentru ali
mentarea directă din magazie a unor 
mașini care prelucrează corpul hi
draulic al pompei de injecție, prin 
care se obțin alte cîteva mii de ore/ 
normă in sectorul de prelucrare.

Și exemple de acest fel se mai pot 
da multe. Ele confirmă că tot ce s-a 
înscris in hotărirea-program se reali
zează zi de zi. Dealtfel, consiliul oa
menilor muncii a desemnat un res
ponsabil care are ca sarcină urmări
rea riguroasă a îndeplinirii hotărîrii- 
program. El supune săptăminal 
președintelui consiliului oamenilor 
muncii observațiile respective, even
tuale întîrzieri, greutățile ivite pentru 
a se lua măsuri urgente. Recent s-a și 
analizat stadiul de rezolvare a pro
blemelor ce vizează exportul. Valeria 
Trlcă, controloare de calitate și mem
bră a C.O.M., ne spunea că cei 13 re
prezentanți ai muncitorilor ce fac 
parte din organismul de conducere 
colectivă al unității sint deosebit de 
activi în dezbateri, nelăsînd nerezol
vate problemele de producție. „Am 
observat, spunea ea, că exigența co
lectivului a determinat îmbunătățirea 
rapidă a activității în sectorul pompe 
rotative. Acum, circa 80 la sută din 
problemele care vizează calitatea pro
dusului au fost rezolvate. Am spus 
acest lucru în adunarea generală pen
tru a sublinia și mai mult necesitatea 
unui efort continuu pentru asigurarea 
competitivității echipamentului nos
tru de injecție pe plan internațional". 
Șeful serviciului plan al uzinei, Ma
rian Căpraru, ne spunea și el că oa
menii uzinei se interesează îndea
proape nu numai de calitatea, ci și de 
eficienta economică a producției pen
tru export. „Recent, arăta el, la o șe
dință sindicală de la montaj-pompe, 
muncitorul Aurel Boicilă, maistrul 
Vasile Voicu și alții au întrebat : Să 
ne spuneți concret, unde. în ce țări 
sînt livrate pompele noastre de injec
ție ? Cum sînt apreciate ? Care este 
cursul de revenire ? Ce trebuie să 
facem pentru a lărgi exportul pe pia
ța internațională ? Evident, cu date 
și cifre le-am răspuns. Chiar acolo in 
adunare s-au făcut unele propuneri 
pentru o continuă prospectare a pie
ței, pentru diversificarea și mai mult, 
în raport cu cerințele beneficiarului 
străin, a producției noastre. Este un 
adevăr îndelung verificat că orice 
consultare cu masa de oameni din 
uzină este binevenită".

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

„Cimpia Libertății11
(Urmare din pag. I)
și cucuruzul. Gradul înalt de mecani
zare și automatizare a procesului de 
producție — adaugă directorul — il 
exprimă, între altele, și nivelul pro
ductivității muncii pe om — de 
aproape 180 000 lei. Calitatea muncii 
rezidă și în faptul că în ultimii patru 
ani noi n-am mai primit nici o re- 
clamație de la beneficiari. Sînt tot 
atitea argumente că în această zonă, 
cu puternică tradiție culturală, a 
prins rădăcini, e drept că nu ușor, și 
o gîndire economică nouă, căreia îi 
dă vigoare și forță activitatea de 
producție materială, clasa muncitoare 
însăși.

Da, o clasă muncitoare tînără, care 
sporește an de an cu sute de absoi- 
venți din rîndurile celor peste 7 000 
de elevi pe care îi are Blajul la o 
populație de circa 25 000 de oameni. 
Normal, pentru că alături de cele 
două întreprinderi industriale își des
fășoară activitatea o stațiune de cer
cetări viticole, o întreprindere agri
colă de stat, cooperative agricole și 
o puternică unitate de mecanizare a 
agriculturii, unități comerciale si de 
prestări de servicii care, fără excep
ție, cer continuu oameni tot mai bine 
pregătiți, cu un dezvoltat simt al 
datoriei.

— Ca un blăjean prin adopțiune — 
ne declara tovarășul Dionisie Heljoni. 
primarul orașului — pot spune că 
profundele mutații survenite în viața 
economică a orașului au determinat 
un ritm înalt și rapid in procesul de 
urbanizare a localității ; în primul 
rînd. prin construirea unui număr de 
aproape 2 000 de apartamente, a unor 
spatii comerciale și a altor numeroase 
obiective edilitar-gospodăresti. între 
care și un modern hotel. Pentru pu
nerea în aplicare a planului de siste
matizare a orașului si dezvoltarea in 
continuare a unităților economice 
avem și în acest cincinal alocați 
aoroape un m’liard de lei. Cunosc 
acum bine oamen’i orașului. îi știu 
de ce sînt în stare! Sînt convins că 
și în continuare. în frunte cu comu
niștii. ei vor ști să muncească în așa 
fel îneît orașul să-și sporească pres- 
tlgiuL
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BĂTĂLIA PENTRU FÎINEA ȚÂRII
Intensificarea însămințărilor impune să se 

lucreze acum cu toate forțele, oră de oră, 
zi și noapte, în fiecare unitate, în fiecare județ

Reporterii și corespondenții „Scînteii" transmit din județe:

Asa, DA!

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL
Unitățile din consiliile unice agroindustriale Giurgita și Vîrtop, ju

dețul Dolj, au încheiat, ieri, semănatul porumbului pe 2166 și, respec
tiv. 2 414 hectare. Astăzi, unitățile din alte două consilii agroindustriale 
— Calopăr si Segarcea — vor incheia această lucrare. Semănatul po
rumbului este avansat și in consiliile agroindustriale Horezu-Poenari și 
Bîrca. Pină aseară, în județul Dolj, porumbul a fost însămînțat pe 
116 935 hectare, din cele 178 850 hectare planificate. (Nicolae Petolescu).

ARAD: Se lucrează în schimburi de noapte

la pregătirea terenului
Însămîntarea porumbului concen

trează din plin eforturile mecaniza
torilor și specialiștilor din județul 
Arad. între unitățile agricole în care 
această lucrare este pe terminate se 
află și cele din consiliul agroindus
trial Șiria. Spre seară, cîmpia era 
plină de tractoare. Directorul S.M.A., 
ing. Marin Chivu, ne spune că a 
constituit cinci formații de lucru care 
pregătesc noaptea terenul, asigurînd 
front de lucru pentru a doua zi la 
semănat. în noaptea trecută, una 
dintre aceste formații a pregătit 
150 hectare de teren la cooperativa 
agricolă din Pîncota ; in cursul zilei 
de 14 aprilie, această unitate a si 
Încheiat semănatul porumbului pe 
cele 390 hectare planificate. Noaptea, 
mașinile și agregatele de semănat 
rămin în clmp. înlăturîndu-se pier
derile de timp și combustibil prin 
deplasări la si de la stațiune. Pe

Asa,s '

lingă fiecare formație de mecaniza
tori și cooperatori a fost detașat un 
specialist care controlează calitatea 
lucrărilor în mod deosebit, densitatea 
planteloi’ la hectar. Hărnicia oame
nilor. aplicarea fermă a acestor 
măsuri au dat bune rezultate : pînă 
ieri, suprafața însămîntată cu porumb 
pe întreg consiliul s-a ridicat la 
2 586 hectare, iar astăzi se va lucra 
pe ultimele 340 hectare. Din situația 
operativă de ieri reiese că in județ 
s-a însămințat cu porumb 63 la sută 
din suprafață. Sub această medie se 
situează consiliile agroindustriale :

Săvirșin — 29 la sută 
Cermei — 31 la sută 
Tîrnova — 32 la sută 
Mișca — 33 la sută
Pe cînd șl în aceste consilii agro

industriale viteze de lucru sporite ? 
(Mircea Dorgoșan).

NU!

porumb mult mai mici. în 1980, de 
exemplu, ei au realizat doar 4 500 kg 
la hectar. Pornind de la aceste dife
rențe substanțiale, am discutat cu 
inginerul-șef al cooperativei agricole 
de producție Perieți, Constantin Be- 
cleanu : „Ne-am săturat și noi de 
aceste comparații si am reușit să-i 
convingem pe cooperatori și mecani
zatori că trebuie să-i urmăm pe cei 
din comuna Gheorghe Doja. să fim 
mai vrednici, să lucrăm mai bine. Și 
se pare că oamenii au înțeles". Din 
păcate, la această unitate s-au ivit și 
unele defecțiuni menite să țină lu
crul în loc. Două tractoare au intrat 
în brazdă la ora 8.

Cele relatate mai sus nu sînt cazuri 
izolate. Alături de unitățile fruntașe 
la semănat, de obicei cele care obțin 
an de ah recolte mari, sînt altele în 
care lucrările sînt întîrziate. Ca ur
mare. pînă marți seara. în cooperati
vele agricole s-au însămînțat cu po
rumb doar 28 500 hectare. însămînță- 
rile sînt însă și mai întîrziate în în
treprinderile agricole de stat : din 
cele 34 000 hectare, pe care ele tre
buie să le semene, au fost însămîn-

țate doar 6 500 hectare. în timp ce 
unitățile cooperatiste reușesc să se 
încadreze în grafic, ele începînd se
mănatul la 8 aprilie. în unele între
prinderi agricole de stat această lu
crare a fost tergiversată de la o zi la 
alta, pe motiv că temperatura din sol 
nu este cea indicată. Aceste justificări 
sint lipsite de acoperire, iar situația 
din consiliul agroindustrial Făcăieni 
constituie un argument de necontes
tat. Dacă în cooperativele din raza 
S.M.A. Făcăieni porumbul a fost se
mănat pe 28—35 la sută din suprafe
țele planificate, la I.A.S. Făcăieni su
prafața însămîntată este de numai 11 
la sută din prevederi, iar la I.A.S. 
Vlădeni (din același consiliu) — de 8 
la sută. Situația din cele două uni
tăți de stat se explică și prin aceea 
că abia luni, 13 aprilie, s-a intrat în 
brazdă cu toate mijloacele mecanice 
repartizate la însămîntarea porumbu
lui. A trebuit ca activiștii de partid, 
comandamentul județean pentru agri
cultură să intervină cu măsuri hotă- 
rîte pentru înlăturarea acestbr stări 
de lucruri. (Mihai Vișoiu).

GIURGIU: Măsurile sint bune numai dacă asigură

realizarea vitezelor zilnice

IALOMIȚA: Toată atenția I.A.S.-urilor; realizările lor 

sint sub cele obținute de cooperative
în discuțiile purtate cu tovarășul 

Ion Spătărelu. președintele coopera
tivei agricole Gheorghe Doia. județul 
Ialomița, și inginerul-șef Mihail 
Zaschievicl despre secretul celor 
9 088 kg porumb boabe la hectar obți
nute pe cele 1150 ha in anul 1980, un

adevărat record la neirigat, ne-am 
notat : „Secretul nu e secret : semă
natul devreme și aplicarea tehnolo
giilor așa cum scrie la carte. Pină 
simbătă, 18 aprilie, vom încheia lu
crarea". Vecinii lor. cooperatorii 
din Perieți, obțin însă producții de

In județul Giurgiu, din cele 105 000 
hectare prevăzute a fi cultivate cu 
porumb au fost însămînțate pînă ieri, 
14 aprilie; aproape 38 000 hectare. 
Acest rezultat vorbește de la sine : 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județ folosesc cu mult sub 
posibilitățile reale mașinile, utilajele 
și forțele oamenilor. O dovadă este 
mai ales faptul că în întreprinderile 
agricole de stat s-a însămînțat doar 
37 la sută din suprafețele prevăzute.

De ce această întirziere ? La I.A.S. 
Toporu (director — Ion Drăghici, in
giner'șef — Badea Popa) sînt semă
nate numai 314 hectare din 1 343 pla
nificate. Dacă socotim toate zilele 
bune de lucru din săptămâna trecută, 
cu cele 11 semănători care trebuiau 
să funcționeze din plin, lucrarea pu
tea fi încheiată. Specialiștii din aceas
tă unitate nu pot justifica în nici un 
fel marea întîrziere cu care au ieșit 
la semănat. O situație asemănătoare 
găsim și la C.A.P. Prundu, unde din 
cele 4 050 hectare s-au semănat... 
200 hectare. Este adevărat că unele 
suprafețe au exces de umiditate, dar 
pe porțiuni întinse de teren zvîntat 
se putea lucra din plin. într-o sin
gură zi. dacă fiecare din cele 20 de 
semănători ar fi încorporat sămînța

de porumb pe numai 15 hectare, s-ar 
fi realizat 300 hectare.

Puteau fi obținute în acest județ 
rezultate mai bune la semănat ? Da, 
o dovadă fiind rezultatele unor coo
perative agricole. între acestea — cea 
din Braniștea, al cărei președinte, 
Ilie Anculescu, ne spune că anul tre
cut unitatea a obținut peste 7 000 kg 
boabe la hectar în condiții neirigate, 
în primăvara aceasta, gospodarii de 
aici au ieșit din timp și cu toate for
țele la semănatul porumbului ; la ora 
cînd citiți aceste r'induri. C1A.P. Bra
niștea este prima unitate din județ 
care a încheiat această lucrare......

în această situație, comandamentul' 
județean pentru agricultură a fost ne
voit să ia din nou măsuri pentru asi
gurarea ritmului necesar la însămîn- 
țări. Mecanicii agricoli, motopom- 
piștii. rutieriștii și o parte din șoferii 
unităților agricole au fost repartizați 
pe tractoare în schimbul II. 1 200 trac
toare (40 la sută din efectivul mași
nilor folosite în campanie) lucrează 
noaptea la pregătirea terenului și er- 
bicidat, asigurînd front de lucru se
mănătorilor. Măsuri a căror apli
care se impune a fi» urmărită ferm. 
(Petre Cristea).
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Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pînă ieri, 14 aprilie, au fost 
însămînțate 2 973 554 hectare cu culturi de primăvară 
- 50 la sută din suprafața planificată. Cu porumb au 
fost însămînțate 1 064 660 hectare. In cooperativele agri
cole această lucrare s-a executat pe 35 la sută din

suprafețe, iar în întreprinderile agricole de stat — pe 
30 la sută.

Cifrele inscrise pe hartă reprezintă, în procente față 
de plan, suprafețele însămînțate in cooperativele agri
cole (cifra de sus) și în întreprinderile agricole de stat 
(cifra de jos).

CU CE VITEZĂ ZILNICĂ LUCRAȚI?
Ce învățăminte desprindeți, tovarăși mecanizatori, specialiști și cooperatori din 

activitatea desfășurată ieri, 14 aprilie, la semănat in județul dv. ?

Județul Viteza zilnică 
planificată

Suprafața insămînțată 
în ultima zi

Dolj 16 800 13 050

Olt 11 520 11 000

Teleorman 18 000 9 500
Giurgiu t 11 040 8 500

Ialomița 13 800 11 000
Călărași 14 400 8 000

Brăila 14 760 17 000

Citeva posibile „explicații" ale unui ritm de lucru nesatisfâcător
De ce în județul Prahova pînă ieri—14 aprilie—s-a însămînțat numai 15 la sută din suprafața cu porumb în C.A.P.

Priviți harta de mai sus. Suprafața 
însămîntată cu porumb în coo
perativele agricole oscilează, sur
prinzător. în județe unde această 
lucrare trebuia să fie deja avansată, 
de la 15 la 72 la sută- Si mai mult, 
chiar în județe învecinate, cu con
diții climatice și de sol asemănătoare, 
aceste cifre oscilează de la simplu Ia 
dublu. Să ne fixăm atenția asupra 
unor județe din zona subcarpatică. 
Astfel. în timp ce cooperativele agri
cole din județele Buzău și Dîm
bovița au însămînțat 39 și, res
pectiv, 31 la sută, județul Prahova — 
mărginit de județele amintite — a 
însămințat pînă ieri doar 15 la sută 
din prevederi. Puțin, foarte puțin 
față de ceea ce era posibil si necesar 
să se facă pînă acum cu forțele teh
nice și mecanice de care dispune 
acest județ! De ce această rămînere 
în urmă? In raidul fotografic între
prins ieri în citeva unități agricole 
din județ ne-am propus să răspun
dem la această întrebare.

Exemplul mecanizatorilor 
din Gherghita

Aici, la Gherghita. este coo
perativa cu una din suprafețe
le cele mai mari de porumb din 

județ : 1 055 hectare. Cum stati cu 
semănatul porumbului? O întrebare 
la care răspunsul este dat. zi de zi. 
printr-o exemplară mobilizare a for
țelor. a formațiilor de mecanizatori, 
a cooperatorilor si specialiștilor, prin
tr-o temeinică organizare a muncii. 
Pină aseară., aici s-a semănat peste 
25 la sută din suprafața planificată. 
Deși nu este mult, oricum este o cifră 
care depășește cu mult media pe județ.

— Lucrăm cu toate forțele, meca
nizatorii fiind organizați în formații 
mari, specializate — ne-a spus ingi
nerul-șef al cooperativei, tovarășul 
Ion Constantin. Ca să încheiem însă
mîntarea celor 1 055 hectare cu po
rumb, pînă la 20 aprilie, avem o sin
gură soluție : să mărim ritmul zilnic 
la semănat. Dar rețineți, nu prin mă
rirea vitezei de lucru a tractoarelor, 
ceea ce ar putea însemna rabat la ca
litatea semănatului, ci prin mărirea 
duratei de lucru efectiv in brazdă. 
Semănatul începe la ora 6 și se în
cheie la ora 20, cînd s-a întunecat. In 
felul acesta cîștigăm 6 hectare fată de 
norma stabilită pe o semănătoare, 
ceea ce înseamnă că zilnic depășim 
viteza prevăzută cu cele 6 semănători 
S.P.C.-8, cu aproape 40 hectare. Men- 
ținîrid acest ritm, de 120 hectare pe 

zi, terminăm pînă la termenul stabi
lit. în acest scop, pentru a avea front 
de lucru la semănat, am organizat la 
pregătirea terenului schimburi pre
lungite. pînă Ia ora 22, creîndu-ne 
pentru ziua următoare un avans de 
cel puțin 100 hectare teren pregătit.

Este o dovadă că atunci cînd orga
nizarea muncii este la înălțime și re
zultatele sint pe măsură. Din păcate 
nu peste tot...

Unde se seamănă, tetelor ?
Inutil să mai vorbim, acum, în a- 

ceste zile fierbinți de campanie agri
colă, despre importanța decisivă pe 
care o are prezența pe cimp a specia
listului agricol, cu competența și au
toritatea sa profesională, cu spiritul 
său organizatoric. Și cei mal mulți, 
marea majoritate a specialiștiloi în
țeleg acest deziderat profesional, 
fiind, din zorii zilei pină noaptea, cu 
îndrumarea și spiritul organizatoric, 
în mijlocul celor care decid soarta re
coltei din acest an. Și totuși...

...Sîntem la C.A.P. Gorgota, ferma 
1, Potigrafu — fotografia 1. Șeful 
fermei și șeful formației de meca

nizatori ce lucra la însămîntarea po
rumbului — Vasile Costea, nu se 
afla la locul de muncă.

— Unde este șeful fermei? — îl în
trebăm pe mecanizatori.

— A plecat acu’ cinci minute. Cu 
bicicleta. Nu știm unde.

— A spus cînd se întoarce?
— Nu. Mai avem puțin și trebuie 

să intrăm in altă parcelă. Dar fără 
dînsul nu putem. Așa că îl așteptăm.

Cum lucrau mecanizatorii în lipsa 
specialistului? Au „dat bice" la caii 
putere ai tractoarelor ca să termine 
mai repede. în loc de viteza întîi, 
semănau cu viteza a doua, ceea ce 
Ia o densitate mare, de 72 000 boabe 
la hectar, cît trebuie să realizeze, 
duce, sigur, la greșeli încă de la se
mănat.

...Un alt popas la C.A.P. Balta 
Doamnei. La început nu ne venea să 
credem ochilor. La ora 14, intr-o 
frumoasă zi, cu timp excelent de 
lucru, la secția de mecanizare 7 — 
șapte! — oamenii se străduiau, fie
care prin ce putea, să repare un au
toturism — fotografia 2. Printre ei 
și posesorul mașinii, inginerul zooteh- 
nlst-șef al consiliului agroindustrial 
Pucheni, tovarășul Dumitru Mân- 
droiu — nimeni altcineva decît tri

misul consiliului unic agroindustrial 
Pucheni să răspundă de campania a- 
gricolă la C.A.P. Balta Doamnei. Dar 
despre felul în care înțelege el „să 
răspundă" vorbește de la sine dia
logul purtat, ce-i drept, în acest de
cor, nu prea de... campanie agricolă:

— Ce rezultate are C.A.P. Balta 
Doamnei la însămîntarea porumbului?

— Eu să vă spun? Nu știu. Poate 
găsim pe cineva la sediul cooperati
vei. Eu sînt de la consiliul unic agro
industrial.

— Dar am înțeles că răspundeți 
de această cooperativă agricolă.

— Da, dar v-am spus, eu sînt de 
la consiliu. De unde să știu ce se în- 
timplă aici ?

La sediul cooperativei, delegatul 
consiliului ne dă încă o dovadă des
pre cît Și cum „cunoaște" activitatea 
de aici, pe care ar trebui s-o îndru
me și s-o controleze :

— Unde se seamănă, fetelor ? — 
întreabă dînsul pe una din cele cinci 
economiste de la sediul cooperativei. 
Sigur la șosea ? Vedeți să nu mă 
fac de rușine, că merg acolo cu to
varășul ziarist.

Comentariile sînt de prisos. In
tr-adevăr, se semăna la șosea. La 
numai un kilometru de secția de 

mecanizare. Prea departe însă pen
tru ca delegatul consiliului să afle...

Cu tractorul și semănătoarea 
după algocalmin

în fotografia 3 tractoristul Ion 
Sandu, de la secția de mecanizare 
Balta Doamnei, întâlnit ieri, în jurul 
orei 14,30, la ieșirea din comună cu 
tractorul și semănătoarea.

— De unde vii ?
— De la dispensar !
__ 111

— Da. M-a cuprins o durere de 
șale de nu mai puteam lucra. Am 
scos semănătoarea din brazdă și 
m-am dus cu tractorul cu tot la dis
pensarul comunal, să caut un algo
calmin. Dar acolo n-am găsit pe ni
meni. Doctorul e bucureștean. și se 
vede treaba că a plecat.

Că unui om i s-a făcut rău este o 
situație posibilă. Dar modul de re
zolvare este inacceptabil și pune în 
lumină tocmai carențele organizato
rice. în acest timp puteau fi însă- 
mințate citeva hectare cu porumb, 
dacă măcar unul din mecanicii care 
reparau mașina delegatului consiliu
lui agroindustrial îl înlocuiau pe 
tractoristul bolnav.
La amiază, cifiva cultivau... 

buietul
Printre cei 12 oameni găsiți ieri la 

ora 15.30 la bufetul din comuna Dră- 
gănești — fotografia 4 — citeva nume 
și profesii : Gheorghe Băreităruș, 

mecanic de întreținere la C.A.P. Dră- 
gănești. Dumitru Barabancea. coope
rator, și mulți alți săteni. Oameni și, 
mai ales, profesii așteptate ca pîinea 
caldă in cimp. în aceste zile decisive 
pentru reușita campaniei agricole.
Instructajul — de ce nu seara, 

după ora 20 ?
Ora 16. în curtea fermei I.A.S. din 

comuna Drăgănești — tractoare, ca
mioane. mașini și. mai ales, multi 
specialiști și cadre de conducere — 
fotografia 5. Aflăm că sînt prezent! 
trei primari de comune, președinții 
și inginerii șefi din cele trei coope
rative agricole din consiliul agroin
dustrial Drăgănești. toți șefii de fer
mă și șefii secțiilor de mecanizare, 
în total aproape 40 de oameni, con- 
vocați la o „ședință urgentă". Nu 
punem în discuții, desigur, impor
tanta transmiterii cu operativitate a 
unor sarcini organizatorice către fac
torii de decizie din unitățile agricole. 
Dar. nicidecum. în nici un chip, ase
menea ședințe nu trebuie să se des
fășoare în plină zi de lucru, cînd 
cadrele de conducere, specialiștii tre
buie să fie pe cîmp. De ce această 
ședință nu se putea tine, cu mai 
multă eficientă pe planul organiza
toric. Ia ora 20 sau chiar ora 21. fără 
ca activitatea dintr-un întreg consiliu 
să fie dezorganizată în după-amiaza 
zilei de ieri ?

Aurel PAPADIUC
Foto : S. Cristian
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PROPAGANDISTUL
in fața unor exigențe superioare

Asiști la un curs în învățămintul 
de partid — o discuție interesantă in 
care analiza temeinică a probleme
lor, confruntarea de păreri îmbogă
țesc cunoștințele, clarifică aspecte 
mai greu accesibile, duc la concluzii 
practice de certă utilitate („23 Au
gust". Institutul politehnic Bucu
rești. întreprinderea „Nicolina“-Iași, 
I.M.G.B., întreprinderea de rulmenți 
Bîrlad, I.P.L. Vaslui). Și, iată, dezba
terea aceleiași teme în alte organiza
ții de partid din chiar cadrul unită
ților amintite prilejuiește discuții... 
monotone, înțesate de formulări me
morizate, dar nu și înțelese, înăbușind 
parcă orice tentative către un veri
tabil schimb de opinii.

probleme care păreau cel mai 
de înțeles. Discutăm, nu ne ia

clar 
greu 
cu întrebări ca la scoală. Ne cere pă
rerea despre cum credem noi că s-ar 
putea spori rentabilitatea in secție, ce 
ar trebui să facă organizația de partid 
ca să reducem importurile. Așa au 
prins inimă și cei care se sfiau în- 
tr-un timp să-și spună gîndul. Și așa 
s-a reușit ca prin aplicarea unor pro
puneri de reducere a consumurilor 
materiale să se ajungă la o economie 
antecalculată de 300 000 lei".

DE UNDE CONTRASTUL? Care e 
explicația ? Un prim pas în dezlega
rea „secretului" îl putem realiza por
nind de la considerentul că și in 
învățămintul de partid, ca pretutin
deni, „omul dă măsura faptelor". In
teresul oamenilor pentru studiu de
pinde în măsură hotărîtoare de rolul 
activ, stimulator, de pregătirea și 
autoritatea propagandistului, chemat 
să orienteze preocupările cursanților 
nu spre simpla receptare mecanică a 
unor teze teoretice și principii gene
rale. ci spre asimilarea organică a 
modului dialectic de gindire. spre for
marea unor convingeri comuniste 
ferme. Desigur, o asemenea modelare 
a conștiințelor, reprezentînd deopo
trivă o știință și o artă, poate fi rea
lizată numai de cei pentru care a fi 
propagandist este de neconceput 
fără un permanent efort de autoper- 
fecționare pe planul pregătirii poli- 
tico-ideologice. ca și al măiestriei. 
Lucru firesc, intrucît a influența și 
forma modul de gindire necesită nu 
mai puțină pricepere, talent si „vo
cație" decit a regla mecanismul celui 
mai complex agregat electronic.

Este concluzia majoră care se des
prinde din consfătuirile organizate de 
redacția noastră, cu sprijinul organe
lor locale de partid, la BUCUREȘTI. 
IAȘI, VASLUI, ca și din participarea 
la numeroase cursuri ale invătămin- 
tului de partid din cîteva localități.

PREGĂTIREA 
TULUL Evident, 
nică. interesantă, aprofundată nu se 
realizează spontan ; ea presupune o 
atentă pregătire prealabilă. în care 
instruirea lunară a propagandiștilor

PROPAGANDIS- 
o dezbatere temei -

Experiențe și inițiative 
prezentate în consfătuiri 
organizate la București, 

lași și Vaslui

ac- 
și

de

producția fi- 
(GH. IFRIM.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI 
DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

FERMENTUL DEZBATERII.
poate fi stimulată o dezbatere vie, 
interesantă a temei, evitind alune
carea in formalism didacticist ? Prin 
ce mijloace se poate imprima învățâ- 
mintului de partid caracterul efectiv 
de dezbatere, de confruntare deschi
să a părerilor din care să se degaje 
concluzii practice ?

Fără a ne hazarda în enunțarea 
unor iluzorii „rețete generale", ne 
vom referi la cîteva din sugestiile ex
primate de propagandiști :

— Orientez abordarea problemelor 
referitoare la introducerea noulut me
canism economic in legătură nemijlo
cită cu sarcinile întreprinderii noastre 
in modernizarea producției, realizarea 
obiectivelor de plan la 
zică și producția netă". 
maistru la I.M.G.B.).

— La fiecare curs cer

Manifestări
politico- 
educative

și cultural
artistice

consacrate

Deplina unitate
a clasei muncitoare

(Urmare din pag. I)

„PROPAGANDISTUL NOSTRU". 
Gh. Bercea și Ion Horea — muncitori 
din Combinatul de fibre sintetice Iași 
— ne spun că după ce la cursul lor 
a fost repartizat ca propagandist eco
nomistul Mihai Motrescu a intervenit 
o schimbare: „Nu ne mai uităm la 
ceas să vedem cit mai durează. Ne 
cere să gindim, să ne spunem pă
rerea, nu să învățăm lucrurile pe de 
rost. Și. de fiecare dată, de la teorie, 
de la sarcini generale trasate de 
partid trecem să discutăm ce avem 
noi de făcut in combinat. Doar nu 
vorbim de dragul vorbei..."

Despre un propagandist care mun
cește cu pricepere și dăruire ne 
vorbește și C. Foarfecă, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de rulmenți Bîrlad : „Dacă 
în secția condusă de tovarășul Vasile 
Boblrcă domnește un climat de mun
că înaintat, incit se menține constant 
ca unul din colectivele fruntașe ale 
întreprinderii — meritele revin in 
bună măsură acestuia care, ca maistru 
și propagandist, știe să îmbine rolul 
de organizator al producției cu acela 
de educator comunist, 
„problemele incomode", 
acestea le limpezește în primul

Altă mărturie : „De cind îl 
ea propagandist pe ing. Const, 
tă, oamenii vin la curs cu mai 
interes — ne spun cursanții Gh. Ghe- 
rasim și Ion Știrbu de la întreprin
derea „Victoria“-Iași. Știe să explice

reprezintă doar prima fază. Urmează 
studierea bibliografiei indicate, a cu
legerilor de teze pentru diferitele 
cursuri, completarea acestora cu ma 
terial documentar adecvat, în contin
gență cu aspectele specifice preocu
părilor și domeniului respectiv de 
tivitate, întocmirea de conspecte 
planuri tematice ale dezbaterii.

Demni de interes ni se par.
asemenea, alti factori complementari, 
sugerați de diverși propagandiști : în
tocmirea unor fișe tematice sau dosare 
conținind consultații. articole din 
ziare și reviste : folosirea graficelor 
Si materialului documentar de la 
punctele de informare politico-ideolo- 
gică ; participarea la plenarele comi
tetelor de partid : informarea lunară 
a propagandiștilor 
realizării sarcinilor 
tatea respectivă.

De real folos se 
trivă. diversele acțiuni editoriale ale 
cabinetelor pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă. printre 
care — la București — materiale in
formative privind creșterea eficientei 
economice în condițiile noului meca
nism economic, modalități de econo
misire a energiei și combustibililor 
în industria construcțiilor de mașini, 
inițiative muncitorești în sprijinul 
producției, orientarea propagandei 
materialist-știlnțifice. breviar juridic. 
La Vaslui, cabinetul județean pregă
tește un documentar asupra sarcinilor 
care revin organizațiilor de partid din 
județ in realizarea noii revoluții 
agrare.

asupra stadiului 
de plan in uni-

dovedesc, deopo-

oamenilor să 
considere că ar îndeplini o funcție de 
conducere (maistru, șef de secție, 
secretar de partid) și să arate cum 
ar soluționa problema respectivă in 
spiritul autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii financiare. Este o mo
dalitate de a cultiva spiritul de res
ponsabilitate socială, de angajare 
partinică. (M. MOTRESCU, economist. 
Combinatul de fibre sintetice Iași).

— Stimulez efortul propriu de 
gindire, de interpretare în locul me
morării mecanice. Cer cursanților să 
explice motivația unor măsuri ale 
partidului, să releve factorii care au 
determinat adoptarea sau modificarea 
unor legi. De fiecare dată solicit cî- 
torva tovarăși să expună pe scurt ce 
cred că ar trebui întreprins spre a 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
dăcurgînd din problematica dezbătu
tă. In felul acesta oamenii nu se li
mitează la a asista, ci participă efec
tiv la soluționarea problemelor 
(prof. C. Buchidău, Liceul textil 
Vaslui).

Participind la numeroase cursuri, 
ne-am putut convinge, o dată mai 
mult, că depinde de nivelul de pregă
tire politico-ideologică și metodică a 
propagandiștilor ea pretutindeni învă
țămintul de partid să-și îndeplinească 
rolul formativ în deprinderea oame
nilor „să gîndească cu propriul cap", 
să-și dezvolte capacitatea de inter
pretare a fenomenelor in spiritul 
principiilor materialismului dialectic 
și istoric, să înțeleagă temeinic ba
zele principiale ale politicii partidului 
nostru și să se angajeze activ in În
făptuirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin la locul de muncă.

aniversarii partidului
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

Nu ocolește
Tocmai pe 

rînd".
avem 

Ropo- 
muit

ATENȚIE METODOLOGIEI. Oricît 
de temeinică ar fi pregătirea nolitico- 
ideologică a propagandiștilor, valori
ficarea ei deplină în cursurile Pe care 
le conduc poate fi realizată numai 
prin îmbinare cu o pregătire metodo
logică adecvată. Cabinetul județean 
Iași a inițiat în acest sens un curs 
„Imperativele metodologice ale per
fecționării invățămîntului de partid", 
în cadrul căruia se prezintă teme re
feritoare la modalitățile de cunoaș
tere a cursanților, criteriile de eva
luare a eficienței studiului, recurge
rea la problematizare, ..studiul de 
caz", utilizarea mijloacelor audiovi
zuale moderne — expuneri urmate de 
răspunsuri la întrebările propagan
diștilor. dezbateri.

Proba talentului
Ascultam, nu de 

mult, un mare actor 
glosind cu tristețe des
pre condiția efemeră a 
actului 
spectacol, constata 
cu amărăciune, 
produce 
et nune' 
aceasta. 
Chiar cind credem că 
revedem un spectacol, 
ne cantonăm, de fapt, 
intr-un 
iluziei, 
teatrală fiind, de fie
care dată, alta.

...Și totuși, spectaco
lul nu moare in chiar 
clipa cind s-a produs. 
Perenitatea lui este 
insă de o factură apar
te. El continuă să dăi
nuiască in memoria, 
in conștiința celor care 
l-au receptat.

Am asistat, zilele 
trecute, in încheierea 
„Festivalului de tea
tru contemporan" de

teatral. Orice 
el 
se 

doar „hic 
fiind, prin 
irepetabil.

teritoriu al 
reprezentația

la Brașov la un ase
menea spectacol me
morabil. Protagoniștii 
lui erau absolvenții de 
acum 25 de ani ai 
I.A.T.C., reuniți pentru 
jubiliara intilnire co
legială. Printre ei, în 
ordinea... catalogului : 
Mircea Albulescu, Fia- 
via Buref, George 
Constantin. Gheorghe 
Cozorici, Draga Ottea- 
nu, Amza Pellea, Sil
via Popovici, Constan
tin Rauțchi, Victor Re- 
bengiuc. Dumitru -Ru- 
căreanu, Silviu Stăn- 
culescu. Sanda Toma, 
Anca Vere ști. Suficien
te argumente pentru a 
ințelege de ce promo
ția 1956 este numită, 
cu îndreptățire, „pro
moția de aur" a tea
trului românesc. Ca șî 
alte promoții, dealtfel.

Sub privirea olindă, 
in care licărea lumina 
unei îndreptățite min-

drii, a minunatei 
lor profesoare, Beate 
Fredanov, acești emi- 
nenți artiști ai scenei 
noastre •— care, de un 
sfert de veac, ne dau, 
seară de seară, proba 
talentului 
recitat, au 
prezentat 
scheciuri, 
exerciții actoricești de 
altădată, multe din nu
merele prezentate de 
ei constituindu-se ca 
adevărate „show“-uri 
de mare succes.

Au fost multe aplau
ze, multe flori, n-a lip
sit nici aburul fierbin
te al lacrimei, dar, 
mai presus de toate, 

' spectacolul promoției 
1956 a convins, încă o 
dată că atunci cind 
intră in joc harul . și 
emoția autentică tea
trul este nemuritor.

lor — au 
cintat, au 

monoloage, 
au evocat

Dorii MOȚOC

Simbolurile tinereții
De peste 15 ani. me

reu tinerii redactori ai 
„Scinteii tineretului", 
din dorința firească de 
9-și apropia și, de ce 
nu, cuceri cit mai 
mulți cititori, de a le 
oferi totodată repere 
in cit mai multe do
menii de activitate, in
clusiv in cel cultu
ral, organizează — in 
ediții mereu înnoite — 
cu o însuflețire demnă 
de la udă
ziarului", 
inedite in 
prim plan se situează 
frumoasa ambiție de a 
aduce in luminile ram
pei publice „florile a- 
lese" ale tinerelor ge
nerații din patria noas
tră, in muzică, 
pretare, poezie, 
sport ș.a.m.d. 
este, cu alte 
un pasionat și compe
tent animator, un „se
lecționer" și un critic 
literar — artistic, în 
același timp, căci ase
menea spectacole vă
desc, prin opțiunile re
pertoriale, ca și prin 
alegerea interpreților, o 
fericită coincidentă in
tre calitatea educativă 
a programului și ținu
ta lui artistică net su
perioară. Spațiul nu 
ne permite să înșirăm 
acum întreg progra
mul. Destul să spunem

„serbările 
spectacole 
care pe

inter- 
dans, 

Ziarul 
cuvinte,

că au recitat frumoa
se poezii patriotice ti
neri poeți unanim a- 
preciăți precum Dan 
Verona, Mircea Dines- 
cu. Lucian Avramescu, 
au interpretat tineri 
actori de mare talent 
ai scenei românești ca 
Valeria Seciu, Ioana 
Crăciunescu. Ion Ca- 
ramitru, George Mi- 
hăiță, Eugen Cristea 
(ultimii doi. prezenta
torii programelor), au 
cintat Sofia Vicovedn- 
ca, Tudor Gheorgne, 
popularul grup.,Song", 
formația .Savoy", Co
rina Chiriac. Cornel 
Constantiniu, iar foar
te tinăra violonistă 
Simona Moi.se a inter
pretat cu măiestrie un 
fragment din Sonata 
în caracter popular de 
George Enescu. O re
marcabilă contribuție 
la reușita spectacolu
lui au adus-o membri 
ai Ansamblului artistic 
al U.T.C. ' Din această 
intilnire, h-au lip
sit campioana na
țională la gimnasti
că ritmică Dorina Cor- 
doș și... Cristian To- 
pescu răspunzînd. in
format și precis ca tot
deauna curiozităților 
sportive ale 
spectatori.

Programul 
l-au urmărit

tinerilor

ra în Sala Palatului 
circa 6 000 tineri (in 
două spectacole succe
sive) arată cîteva lu
cruri de o semnifica
ție aparte. In primul 
rînd, că tinăra genera
ție, care întimpină. 
alături de întregul po
por, cea de-a 60-a ani
versare a creării P.C.R. 
crește în cultul muncii, 
al dragostei de țară 
căreia îi închină toată 
prospețimea si energia 
ei creatoare. Energie și 
prospețime pe care ta
lentele acestei genera
ții le exprimă atit de 
elocvent in poezie, mu
zică. dans, interpreta
re. Și nu este ultimul 
lucru ce trebuie subli
niat faptul că in toate 
acestea tinerii depun 
nu numai energie și 
entuziasm dar și, mai 
ales, dau dovadă de 
exigență și competen
ță profesională in fie
care domeniu si gen de 
activitate. își vădesc, 
cu alte cuvinte, prefe
rința lor pentru calita
tea înaltă a artei, a 
muzicii, a poeziei, al 
cărei mesaj il așteap
tă și și-l însușesc 
fiindcă îi exprimă, le 
sintetizează aspirațiile, 
împlinirile si idealuri
le lor.

pe care 
luni sea- M. COSTEA

apărarea drepturilor și libertăților 
democratice, a independenței, suve
ranității și unității. Invățind din vic
torii și din infringeri — ultimele nu 
sint mai puțin lecții ale istoriei decit 
primele — clasa muncitoare și-a 
strîns rîndurile și s-a afirmat viguros 
ca veritabilă „coloană vertebrală" a 
tuturor concentrărilor de forțe demo
cratice inchegate în deceniul al patru
lea împotriva cercurilor interne pro- 
dictatoriale și a primejdiei fascisto- 
revizioniste din afară, care atenta 
grav la libertatea poporului nostru. 
Și tot ea a devenit, in urma reali
zării în aprilie 1944 a Frontului Unic 
Muncitoresc intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-Democrat, 
centru de raliere și forță dinamică a 
largii coaliții naționale, patriotice și 
antifasciste care a înfăptuit actul 
liberator din august 1944. deschizind 
o eră nouă, de profunde transformări 
democratice și revoluționare. în is
toria patriei.

Clasa muncitoare din România se 
prezenta, in zorii acestei ere noi, cu 
un bilanț inestimabil și pe tărimul 
restabilirii unității sale. Ea oferea 
acum tabloul tonifiant al colaborării 
rodnice între toate organizațiile mun
citorești, profesionale și politice, 
sub egida frontului unic, colaborare 
ce avea să se dezvolte continuu în 
procesul revoluționar în care clasa 
muncitoare și aliații ei s-au angajat 
pentru reconstrucția democratică si 
socialistă a României.

Exprimindu-și ferm voința de uni
tate. clasa muncitoare a trecut 
imediat după victoria revoluției de 
eliberare națională si socială din 
august 1944 la reorganizarea mișcării 
sindicale pe baze unice. A fost, in 
acest domeniu esențial al organizării 
clasei muncitoare, triumful deplin și 
ireversibil al ideii de unitate. Acest 
succes memorabil a exercitat o în- 
rîurire benefică asupra evoluției ul
terioare a forței sociale conducătoare 
a națiunii noastre. Intr-adevăr, după 
realizarea unității sindicale Si în re
lație intimă cu aceasta, s-a accelerat 
considerabil procesul de maturizare 
a factorilor care condiționau restabi
lirea plenară a unității politice a cla
sei muncitoare din țara noastră. De la 
unitatea de acțiune, relațiile dintre 
partidele comunist și social-democrat 
au evoluat rapid spre contopirea or
ganică. Pe fundalul marilor prefaceri 
revoluționare trăite în perioada aceea 
de întregul popor român. - -
Congres de la 21 februarie 1948 a 
consfințit această 
mind in mod solemn unificarea celor 
două partide intr-un partid unic, pe 
baza concepției revoluționare mate- 
rialist-dialectice despre lume si viată. 
Aceasta a constituit o măreață vic
torie politică a proletariatului, a ma
selor muncitoare din România, care' 
a avut repercusiuni profunde asupra 
întregii desfășurări ulterioare a eve
nimentelor, a luptei pentru înfăp
tuirea transformărilor revoluționare.

Istoria a confirmat, astfel, strălucit 
justețea politicii șl activității promo
vate consecvent de partidul comunist 
pentru făurirea unității clasei mun
citoare din tara noastră. Creier lucid 
și inimă fierbinte a clasei sale, el nu 
a precupețit nici un efort si nici un 
sacrificiu pentru a-i asigura acesteia 
deplina unitate si. Prin unitate, acel 
izvor nesecat de forte gratie căruia 
a reușit să iasă biruitoare în lupta 
revoluționară și să urce treaptă cu 
treaptă, urmîndu-și propriul destin, 
pină la înălțimile erei socialiste.

Experiența soluționării concrete, tn 
practică, a problemei făuririi unită
ții muncitorești se înscrie, neîndoiel
nic, ca o contribuție istorică a parti
dului nostru la îmbogățirea tezauru
lui teoretic și practic al mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le si. în același timp, ca un argu
ment peren in demonstrarea impor
tanței acestei unități, necesară luptei 
revoluționare. întocmai ca aerul vie
ții. Continuu dezvoltată. în anii so
cialismului. unitatea clasei muncitoa
re în jurul Partidului Comunist 
Român a devenit baza indestructibilă 
a unității întregului popor, sub con
ducerea celui mai iubit fiu al națiu
nii române — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — în efortul creator în
chinat făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
patriei spre comunism.

nară și de fidelitate față de clasa că
reia. cu trup și suflet, ii aparțineau.

„Trebuie practicat frontul unic 
de sus și de jos pentru ducerea cu 
succes a luptelor zilnice și realizarea 
unității sindicale" — subliniau docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iulie 1925. Idee pe care o reîntîlnim 
in zeci și zeci de alte documente ale 
partidului. Ca de pildă in acest docu
ment din 3 aprilie 1933 : „C.C. al
P.C.R. se adresează tuturor muncito
rilor, țăranilor și funcționarilor să la 
peste tot in miinile lor opera de 
creare a frontului unic". Sau ca în- 
tr-o scrisoare adresată conducerii 
P.S.D. în ianuarie 1936 : „C.C. al
P.C.R. finind cont că masele proleta
riatului sint adine convinse de nevoia 
neapărată și neintirziată de unitate 
și luptă unită (...) va duce cu înzecită 
energie mai departe lupta pentru 
unitate".

Principalul ogor pe care au germi
nat și au dat rod bogat semințele 
unității răspîndite de comuniști a 
fost, cu certitudine, acela al luptelor 
muncitorești pentru apărarea intere
selor comune în fața exploatării pa
tronale și a statului burghez, luptă 
in care, sub impulsul comuniștilor, 
revendicările economice se îmbinau 
strîns cu obiectivele politice, vizînd 
în ultimă instanță înlocuirea rînduie- 
lilor întemeiate pe exploatarea și 
asuprirea omului de către om cu o 
societate a unei reale democrații și 
a dreptății sociale. Cu deosebită 
tărie s-a manifestat voința de ac
țiune unită a muncitorimii în bătă
liile revoluționare din perioada crizei 
economice din 1929—1933. Mai ales, 
în cursul luptelor muncitorilor cefe
riști și petroliști din ianuarie-februa- 
rie 1933 s-a închegat un larg front 
muncitoresc, ceea ce a imprimat aces
tor lupte o intensitate necunoscută 
pină atunci in analele istoriei țării. 
Cu îndreptățit temei s-a vorbit de 
aceste lupte ca de o „mare lecție a 
unității", ale cărei Învățăminte aveau 
să rodească bogat in anii următori. 
Ani in care, in condițiile creșterii 
pericolului, fascist, partidul și-a in
tensificat eforturile pentru făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc ca 
fundament și nucleu al unei largi 
coaliții a forțelor antifasciste ale ță
rii. „Imense sint puterile unite ale 
maselor. Formidabilă puterea unită 
a proletariatului — glăsuia un docu
ment al partidului comunist din 
anul 1936. Ralul nostru de proletari, 
rolul partidelor noastre ca partide 
muncitorești este să fie în fruntea 
acestei lupte! Succesul ei atîrnă nu
mai și numai de unitatea proletară, 
de unitatea maselor. Această unitate 
este în curs și nimic nu o va putea 
opri. Să ajutăm, să grăbim reali
zarea ei".

Luptele muncitorimii din toți acei 
ani au avut o întreită însemnătate, 
în; primul rind. ele au conferit o 
bază de masă tot mai largă curentu
lui spre unitate, verificînd cu puterea 
faptelor justețea opțiunii partidului 
comunist. în al doilea rînd. au con
stituit terenul cel mai propice pen
tru experimentarea formelor organi
zatorice care materializau ideile 
„frontului unic muncitoresc de jos și 
de sus" — forme avansate de co
muniști sau rezultate din inițiativa 
creatoare a maselor însesi. în al trei
lea — dar nu în ultimul — rind, au 
avut darul de a aduce tot mai des 
la masa tratativelor reprezentanții 
tuturor muncitorilor — organizați sau 
neorganizați, simpli sindicaliști sau 
membri ai partidului comunist și 
social-democrat (uneori și ai altor 
formațiuni politice), pentru a dezbate 
împreună probleme vitale, de interes 
comun, care nu-și puteau afla dezle
gare decît printr-o înmănunchere a 
forțelor întregii muncitorimi.

Dezvoltarea acestor tendințe pozi
tive a fost accelerată considerabil de 
prezența activă a clasei muncitoare 
la marile evenimente derulate • pe 
scena politică a țării sau in sfera, 
mai largă, a relațiilor internaționale. 
Viața însăși a demonstrat adevărul 
că numai prin înfăptuirea unității ei 
de acțiune, muncitorimea devenea 
capabilă să-și exercite, in măsură 
crescindă. rolul de clasă conducătoare 
a întregului popor în lupta pentru

libertate și dreptate socială, inde
pendentă. pace și o lume mai 
bună". Totodată, la Casa de cultură 
a municipiului Oradea a avut loc un 
simpozion, intitulat „Partidul Comu
nist Român, conștiința, forța și 
mîndria poporului nostru". Au sus
ținut comunicări Nicolae Nicolaes- 
cu, cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.. pe tema 
„Semnificația istorică a făuririi 
P.C.R. pentru dezvoltarea luptei re
voluționare în România" ; prof, 
univ. Tudor Bugnariu, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, pe tema : „Na
țional și internațional in politica 
P.C.R." și Paraschiv Alecu. prim- 
secretar ai Comitetului municipal 
Oradea al P.C.R.. primarul munici
piului — „Municipiul Oradea in anii 
construcției socialiste și perspecti
vele de dezvoltare pînă in 1990". O 
manifestare asemănătoare s-a des
fășurat la Clubul tineretului din 
Oradea. Au fost prezentate comu
nicările „Pagini din tradițiile revo
luționare ale mișcării muncitorești 
din România", de dr. Viorel Faur, 
„Partidul Comunist Român — con
tinuator al luptei poporului nostru 
pentru independență și unitate na
țională. conducător al revoluției so
ciale și naționale", de dr. Nicolae 
Chidiosan.

în întimpinarea aniversării a sase 
decenii de la crearea P.C.R.. comi
tetul de partid și senatul Universi
tății din Craiova au organizat 
o sesiune științifică, manifestare 
ce a prilejuit expunerea, de către 
cadre didactice, a 110 comunicări, in 
9 secțiuni. Au fost evidențiate, în
tre altele, rolul conducător al parti
dului în lupta de eliberare socială și 
națională, dezvoltarea econom ico- 
socială a patriei și ridicarea calității 
vieții, politica partidului nostru de 
înfăptuire a noii revoluții agrare, 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar, importanța revolu
ției tehnico-științifice în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Sub genericul „Partidul, inima 
țării", zilele acestea la Tulcea, 
Babadag și Macin s-au desfășurat 
simpozioane, dezbateri, expuneri. 
consfătuiri în cadrul unei săptă- 
mini politice și cultural-educa
tive a lucrătorilor din cooperati
vele meșteșugărești, organizate de 
Comitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă și Uniunea 
județeană a cooperativelor mește
șugărești. Muzeul județean, cabine
tul județean pentru activitate ideo
logică și politico-educativă si Co
mitetul județean U.T.C. Vaslui au 
organizat simpozionul cu tema 
„P.C.R.. continuator al tradițiilor de 

yluptă ale poporului român pentru

a

T. OLARU, M. CORCACI, 
C. 1ALUCI

Apropierea etapele
superioare de concurs ale 
Festivalului național „Cîn- 

: tarea 
șează, 
țiilor 

: firești
competitive demne 
dă. Desigur, acestea trebuie 
privite ca un aspect, im
portant și stimabil, evi
dent, dar nu ca dimensiune 
unică a festivalului. Pentru 
că activitatea susținută a 
echipelor de interpreți cu
prinde un teritoriu mult 
mai vast și are drept fina
litate modalitatea contem
porană de a trăi cultura. 
Edițiile trecute au demon
strat convingător că artiștii 
amatori sînt viguros imoli- 
cați în realitatea zilelor 
noastre, că ei sînt slujitorii 
unor opțiuni clare, politice 
și estetice. Artiștii amatori 
nu sint simpli meșteșugari, 
confecționeri de kitschuri 
sau de viziuni simpliste. 
Prețuind cum se cuvine 
arta spectaculară, forma
țiile de amatori impresio
nează mai ales prin conți
nutul programelor prezen
tate, problematica avind 
un caracter educativ in 
accepțiunea complexă a 
noțiunii. Primăvara aceasta 
a fost marcată de eveni
mente politice de impor
tanță deosebită. Congresul 
țărănimii, de exemplu, pri
lejuind atitudini construc
tive noi, o nouă calitate a 
muncii, o nouă calitate a 
vieții. Brigăzile artistice 
din comunele Găiseni și 
Schitu (județul Giurgiu) 
au adus în scenă, cu vervă 
și spirit civic, responsabil, 
aspecte convingătoare pri
vind preocuparea sătenilor 
de a infăptui noua revolu
ție agrară. Asemenea s-au 
prezentat și brigăzile artis
tice din comunele Horia și 
Ostrov (județul Tulcea). 
N-au lipsit, desigur, accen
tele critice, vizind atitudi
nile retrograde 
muncă, de etica 
umane, pe scurt, 
o formulă 
tiștii 
mereu 
„nici 

\ nici

României" 
în rîndurile 
artistice de 
emoții și

vorba, neîndoielnic, 
de un grad de maturitate 
și ei calitativ nou, pentru 
că, așa cum s-au exprimat 
și interpreții in scenă, nu

declan-
forma- . . __

amatori, f se poate aștepta la nesfir- 
' ' rezolvării

fără eforturi proprii a ne
ajunsurilor, așa cum organi
zarea pe baze noi a pro
ducției se realizează numai 
prin disciplină, seriozitate, 
pasiune, dragoste față de 
locul de muncă.

In ordinea de idei amin-

ambiții sil „minunea" 
de lau-

du-se a nur înțelege că în
săși colectivitatea are, in 
definitiv, cuvîntul cel mai 
greu de spus in îndrepta
rea lipsurilor. O asemenea 
critică nu-și atingea sco
pul. Schimbarea de optică, 
evidentă în programele 
actualei ediții, dovedește 
un spirit critic mai ascuțit, 
o tendință de asumare des
chisă a responsabilităților 
de către întreaga colectivi
tate a comunei. In progra
mul brigăzii artistice din

T

PREMIILE
CALITĂȚII
însemnări ^despre conținutul 
programelor brigăzilor artistice

istoricul

realitate, procla-

față de 
relațiilor 

, folosind 
consacrată, ar- 

amatori reiterează 
actualul postulat 

pîine fără muncă, 
muncă fără piine".

tită, opinia satului își spu
ne hotărit cuvîntul. Trac
toarele trebuie să fie folo
site pentru nevoile cîmpu- 
lui, iar nu pentru diverse 
transporturi particulare ; 
locul lor este pe tarla și 
nu prin șanțuri, uitate, pă
răsite. ca și cum ar fi niște 
obiecte atît de insignifiante 
incit ochiul 
niștit peste 
primarul, 
președintele 
trebuie să vadă, ci întrea
ga colectivitate a satului 
trebuie să-și asume curajos 
răspunderea față de bunu
rile obștii. Exista, mai 
ales in programele brigăzi
lor artistice, tendința sim
plificatoare de a arăta cu 
degetul cite o persoană 
sau două, țapii ispășitori, 
cum ar veni, împingînd pe 
umerii lor toate vinovății- 

minimalizind rolul 
stătea undeva, 
comentind cu 

ironizînd. ne- 
sau prefăcin-

poate trece li- 
ele. Nu numai 
milițianul sau 

C.A.P.-ului

le, 
opiniei. Ea 
la o parte, 
însuflețire, 
înțelegind

Ostrov, da pildă, se face 
„o strigare peste sat" ehe- 
mîndu-se la muncă femei
le. Floarea spune că iese 
la cîmp dacă merge 
Maria, Maria dacă 
și Veronica, numai 
Veronica firul se 
brusc. Bine-bine, zice ea, 
dar de ce n-ar merge și 
bărbații ? Bărbații noștri 
s-au aciuat prin birourile 
C.A.P.-ului, socotesc cită 
frunză taie la ciini, sînt și 
retribuiți, fac 
„circiuma ruîui", 
cumva năravul 
stîrpit ? Ba, cum 
am zice și noi, 
femeile din 
s-au dedulcit 
mărunte.
chiar fără mare 
ție, de 
orgoliu 
satului, 
brigada 
muna 
spre 
opinia publică.

Brigăzile artistice de la

Și merge 
că la 
rupe

și planul 
oare nu 

trebuie 
de nu. 

odată cu 
Ostrov. Mulți 

la 
fără

unde și i 
plimbat i 

ostentație 
artistică 

Horia o 
sancționare

ciștiguri 
muncă și 

imagina- 
un fudul 
pe ulițele 

pe care 
din co- 
propune 
de către

sonda Cartojani, I.C.M.U.G. 
(iudețul Giurgiu), I.C.N.U.T. 
I.P.O.. I.C.S., Prestarea
(județul Tulcea) s-au impus 
cu hotărîre muncitorească, 
subliniind, încă o dată, co
tele înalte ale conștiinței 
proletare. Calitatea produc
ției atrage după sine stima 
noastră, dar este și cheză
șia noii calități a vieții. 
Risipind materialele, neîn
grijind utilajele, nerespec- 
tind disciplina tehnică și 
de muncă nu vom aduce 
prejudicii altora, ci nouă 
înșine, pentru că toate 
acestea ne aparțin, noi sin- 
tem și proprietarii și bene
ficiarii, numai de noi de
pinde ca lucrurile să mear
gă bine, nu trebuie să aș
teptăm să vină alții să 
facă ordine în. propria casă. 
Ce gospodar e acela ce 
nu-și face ordine in pro- 
pria-i bătătură ?

Firește, juriile vor apre
cia calitatea spectacolelor, 
vor acorda premii. Deose
bit de important este insă 
faptul că, in actuala ediție 
a festivalului, se poate re
marca o creștere însemnată 
a simțului de răspundere 
ai tuturor celor angajați 
nemijlocit in munca pro
ductivă. De asemenea, se 
cuvine a nu uita că și mul
te din formațiile ce nu au 
pătruns în etapele superi
oare de concurs s-au do
vedit la fel de mature din 
punct de vedere politic și 
civic. E de dorit ca aceste 
echipe să continue a-și trăi 
cu dăruire viața în colec- 

. tivitățile din care provin. 
Pentru că acolo, in acele 
colectivități, rolul lor edu
cativ se manifestă cel mai 
aproape de rațiunea lor de 
a fi. Eficiența reală a ac
tivității formațiilor artis
tice de acest gen se mă
soară, după cum se știe, in 
funcție de ecoul pozitiv 
stirnit pe scena căminului 
cultural, in secții. în hale. 
Critica este, la urma urme
lor, expresia atitudinii to- 

' vărășești, a dorinței de a 
face in așa fel incit lipsu
rile să se indrepte.

V. ȘT1RBU 20,25

t
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

PROGRAMUL 1

16.00
16.05
16.45
17,00

10.50
19.00
19,25
19,45

20,10

Telex
Teleșcoală
Secvențe din R.P.D. Coreeană
Fotbal : România B — U.R.S.S. B.
Transmisiune directă de la Ploiești 
In pauză : Tra'gerea Pronoexpres 
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Fapte de eroi al muncii și vieții so
cialiste. „Oamenii pămîntului, oa
menii mării". Reportaj despre con
structorii marelui port din Con- 
stanța-Sud — Agigea
Primăvară românească — muzică 
ușoară
Fotbal : Danemarca — Românja. 
Transmisiune directă de la Copen
haga

19.00 Telejurnal
1.9,25 Buletinul rutier al Capitalei
19.40 Studio T ’81. Amfiteatrele produc

ției. Reportaj-dezbatere pe proble
mele integrării invățămîntului cu 
cercetarea și producția
Din țările socialiste • Centre eco
nomice ale R. P. Ungare : Debre
țin • Peisaje cubaneze
Film artistic : ..Povestea lui Jack 
London". Premieră pe țară. Cu : 
Michael O’ Shea, Susan Hayward. 
H. Daventport, Sarah Padden. Re
gia : Alfred Santell
Intermezzo coregrafic. Baletul 
,,Spre comunism in zbor“ pe mu
zică de Tiberiu Olah. Coregrafia : 
Amatto Checiulescu. Soliști : 
dalena Popa și petre Ciortea. 
ticipă ansamblul de balet al 
rei Române 
Telejurnal

28.00

20,25

22,00

Mag- 
Par- 
Ope-

22.15
22,30 închiderea programului

ARGEȘ • In premieră absolu
tă. la teatrul din Pitești s-a pre
zentat piesa ..Infernul blind", de 
Tudor Popescu. în regia lui 
Mihai Radoslavescu și scenogra
fia lui Vlad Gabrilescu. Tot în 
premieră s-a prezentat, la tea
trul ..Așchiută". basmul ..Voi
nicelul și Crăiasa" • în orga
nizarea Uniunii asociațiilor stu
denților comuniști din România, 
și Ministerului Educației și In- 
vătămîntului la Casa de cultură 
a sindicatelor din Pitești s-a des
fășurat. între 12—14 aprilie a.c., 
festivalul artei și creației stu
dențești. ediția a 14-a. etapa fi
nală. la care au participat peste 
40 de formalii și ansambluri fol
clorice fruntașe din centrele uni
versitare din tară. Festivalul s-a 
constituit într-un valoros schimb 
de idei si opinii privitor la arta 
interpretativă a genului, la pro
movarea ne tărimul afirmării a 
celor mai talentat! soliști vocali 
și instrumentiști si a unor 
loroase formații folclorice 
dentești. (Gh. Clrstea).

V1LCEA 9 Timp de trei 
la Rîmnicu Vîlcea si Horezu s-a 
desfășurat cea de-a doua ediție

a festivalului cultural științific 
sub genericul „Speologia — 
știintă. artă, pasiune". Au parti
cipat oameni de stiintă. cercetă
tori din cadrul Institutului de 
geologie și geofizică al Institutu
lui de speologie București, speo- 
logi amatori din 14 județe ale 
tării și din municipiul București. 
Cu această ocazie a fost verni
sată expoziția „Lumea subtera
nă a României" și organizate o 
masă rotundă pe tema „Școala 
românească de speologie", o se
siune de comunicări științifice, 
gale de diason si de filme cu te
matică speologică. (Ion Stanciu).

DOLJ 9 La Craiova a avut 
loc deschiderea taberei organi
zate cu prilejul fazei republicane 
a concursului de matematică al 
elevilor. Tn afara 
propriu-zis. elevii, 
toate județele tării 
vor participa la o
tiuni cu caracter politico-educa- 
tiv • în cadrul manifestării 
„Luna cărții în întreprinderi si 
instituții", la librăria „Casa câr
tii" din Craiova a avut loc lan
sarea lucrării „Elemente de te
oria spatiilor Banach" (autori —

lector dr. C. Niculescu si N. 
Popa), iar la Centrul de cerce
tare științifică si inginerie teh
nologică de la „Electroputere" a 
fost prezentat cel de-al doilea 
volum al lucrării „Fizica feno
menelor magnetice", semnat de 
dr. ing. Emil Burzo. Ambele cărți

va- 
stu-

zile

concursului 
reprezentînd 
si capitala, 
suită de ac-

au fost prezentate de redactori 
de la Editura Academiei. (Nico
lae Petolescu).

SATU MARE 9 La clubul ti
neretului din Satu Mare a luat 
ființă o formație de teatru de 
păpuși care în debutul activității 
sale a prezentat piesele „Capra 
cu trei iezi" și ..Scufița Roșie" 
in fata a numeroși copii de la 
grădinițele sătmărene • tn ho
lul cinematografului „Luceafă
rul" din Satu Mare s-a deschis o 
expoziție de fotografii înfătisînd 
aspecte ale construcției socialis
te din România, în care expun 
artiști fotografi, membri ai foto- 
clubului „Venus" din Satu Mare

și artiști fotografi din Oradea, 
(Octav Grumeza).

SIBIU 9 La sediul filialei ju
dețene Sibiu a A.F.R. a fost ver
nisată o expoziție filatelică de
dicată marilor aniversări cultu
rale din acest an — August Tre- 
boniu Laurian (100 de ani de la 
moarte) și Octavian Goga (100 de 
ani de la naștere), două perso
nalități de seamă ale culturii 
românești coborîtoare de pe me
leagurile sibiene. Sint prezenta
te, de asemenea, numeroase ex
ponate filatelice reprezentînd 
momente importante din istoria 
literaturii române și a poporului 
român (Nicolae Brujan).

SUCEAVA 9 Sub egida Casei 
corpului didactic și a 
Suceava a Societății de 
filologice a fost tipărit 
„Limba si literatura 
Comunicări și referate 
co-stiintifice“. care i 
cercetări istorico-literare.
vistice și de folclor, oferind co
mentarii critice, date inedite de 
ordin documentar și articole cu 
caracter aplicativ privind meto
dologia predării limbii si lite
raturii române. (Sava Bejinariu).

lor redau viata nouă și 
realizări petrecute în 
ani în municipiul de pe 

. și în împrejurimi • La 
textiliștilor din Buhuși 
organizată expoziția de

f ilia tei 
: stiinte 
volumul 
română, 
metodi- 

cuprinde 
ling-

BACAU 9 Galeriile de artă 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej găzduiesc expoziția de artă 
plastică și fotografică realizată 
de artiștii amatori în cadrul 
Festivalului jiațional „Cîntarea 
României". Expun aici munci
tori. intelectuali, gospodine. Lu
crările 
marile 
ultimii 
Tțotuș 
Clubul 
a fost
artă plastică și artă fotografică 
a cercurilor de creație ale pio
nierilor și școlarilor din județ. 
Cele cîteva sute de lucrări sint 
inspirate din prezentul socialist 
și din trecutul istoric al patriei. 
(Gh. Baltă).

SALAJ • în municipiul Za
lău s-au intilnit recent 
curs brigăzile artistice 
dicatelor din unitățile 
ale județului Sălaj. Pe
locuri s-au situat brigăzile din 
Șimleu-Silvaniei, Zalău și 
Jibou, (loan Mureșan).

în con- 
ale sin- 
sanitare 
primele
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Filipine

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

ambasadorul filipinez MARIO BE- 
LISARIO a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc și cele mai bune urări de feri
cire și sănătate din partea președin
telui Republicii Filipine, Ferdinand 
Marcos, iar poporului român salutări 
frățești din partea poporului fili
pinez.

In cuvîntarea prezentată de amba- 
șador, cu acest prilej, se face o tre
cere în revistă a relațiilor care s-au 
statornicit și se dezvoltă între Fili
pine și România, arătîndu-se că ele 
demonstrează faptul că, „prin respect 
reciproc și bunăvoință, națiunile 
aparținînd unor filozofii politice di
ferite pot coexista și coopera in mod 
fericit, avansînd împreună pe calea 
progresului economic. într-o atmosfe
ră de pace și prietenie".

In continuare. în cuvîntare se 
arată : „Noi, în Filipine. am urmărit 
cu admirație marile succese pe care 
România le-a înregistrat, sub condu
cerea Excelenței Voastre, în viata in
ternațională, în special în realizarea 
unei apropieri între Est șl Vest. în 
întărirea prieteniei și înțelegerii în
tre toate popoarele, fără deosebire 
de rasă, credință, convingeri politice. 
Am urmărit, de asemenea, progre
sul economic semnificativ realizat 
în tara dumneavoastră, realizări pe 
care Filipinele, ca tară în curs de 
dezvoltare, le poate aprecia pe de
plin. Este limpede — se arată în 
cuvîntare — că România și Filipine 
au multe de învățat una de la cea
laltă si de cîștigat pe baza cooperă
rii politice și prin schimburi econo
mice. științifice și culturale".

în cuvîntare se fac apoi referiri la

A apărut în broșură :

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Congresul Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România
din 6 aprilie 1981

. (Editura politică)

Locuri de popas pe meleaguri
maramureșene

Aducîndu-și contri
buția la valorificarea 
frumuseților și a tra
dițiilor locale, coope
rația de consum din 
județul Maramureș a 
construit. în locuri pi
torești. numeroase uni
tăți turistice și de ali
mentație publică mo
deme, care cunosc o 
mare afluență de vizi
tatori.

La 25 km de Baia 
Mare (D.N. 18 spre Si- 
ghetu Marmatiei), pe 
muntele Gutîi, la alti

Luminoasa
(Urmare din pag. I)
omogen. întreaga noas
tră societate, fiind te
melia de neclintit a în
tregii noastre vieți și 
creații, materiale și 
spirituale.

Slujind cu atîta ab
negație școala, a cărei 
misiune este de a fău
ri profundele trăsături 
morale si intelectuale 
ale unui om chemat să 
edifice cea mai umană 
dintre orinduiri. dască
lii prezentului, compo
nent ai celui mai nu
meros detașament de 
intelectuali ai țării, în
țeleg să-și pună în

tudinea de 1 000 de 
metri. în apropierea 
fintinii lui Pintea, le
gendar erou maramu
reșean, se află hanul 
„Pintea Viteazul" — 
care dispune de came
re confortabile, cu în
călzire centrală, un 
restaurant si un bar 
de zi.

In centrul orașului 
Tg. Lăpuș, cooperația 
de consum deține un 
elegant hotel cu 60 de 
locuri de cazare și 
restaurant.

treaga lor energie, for
ța lor etică în educa
rea acelora care vor 
valorifica în creații du
rabile viitoare suma 
cunoașterii dobîndite, 
orientarea ideologiei 
umaniste.

Asemenea slujitori ai 
învățămîntului consi
deră profesiunea lor 
de educatori drept una 
dintre cele mai nobile, 
mai luminoase învesti
turi pe care le poate 
acorda societatea. E- 
xercitarea profesiunii 
lor este echivalentă și 
cu exemplificarea pe 
care o aduc propria

situația politică Internă din Filipine, 
precum și la principalele orientări de 
politică externă ale acestei țări.

în încheiere se exprimă speranța 
că relațiile de prietenie și înțelegere 
dintre popoarele noastre vor cunoaș
te o dezvoltare fructuoasă.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost adresat si a rugat să se trans
mită președintelui Ferdinand Marcos 
un salut călduros si cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de prosperitate și progres po
porului filipinez prieten.

In cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt relevate preocu
pările României în construcția socia
listă. precum și activitatea interna
țională a tării noastre în vederea 
statornicirii în lume a unei largi co
laborări și cooperări între națiuni. 
„Noi considerăm că singurele prin
cipii care pot asigura pacea și co
laborarea în lume sînt deplina ega
litate în drepturi, respectul indepen
dentei și suveranității naționale, ne
amestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc, nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi deplin stăpîn pe bogă
țiile naționale, pe destinele sale".

In cuvîntare se subliniază că pe 
baza acestor principii se dezvoltă 
continuu și relațiile de prietenie si 
colaborare dintre România și Fili
pine. în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii în lume, 
în acest context, în cuvîntare este 
relevată însemnătatea înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-filipinez din 1975, 
care stau la baza cursului ascendent 
al raporturilor pe plan politic, eco

In pădurea Lăpușel, 
la 12 km de Baia Mare, 
pe D.N. 1, cabana 
„Două veverițe" este 
de asemenea o gazdă 
ospitalieră în , orice 
anotimp.

In stațiunea Ocna 
Sugatag. cooperația de 
consum a construit un 
frumos hotel avînd 84 
locuri de cazare în ca
mere confortabile și 
un restaurant.

In fotografie : ha
nul „Pintea Viteazul".

profesorului
viață, propriul compor
tament. compatibil 
doar cu acumularea și 
transmiterea de valori 
umaniste. Ei au voca
ția stimulării perpetuei 
transformări umaniste, 
într-un neîntrerupt 
flux de idei, care nu 
admite închistarea în 
dogme și predetermi
nări. Asupra lor ira
diază sensibilitatea și 
candoarea celor tineri 
și ei nu pot să fie de- 
cît apărătorii aspirației 
spre lumină a celor 
care li se încredințea
ză pentru a fi călău
ziți. 

nomic. tehnico-științific și în alte 
domenii dintre cele două țări.

în continuare, in cuvîntare se 
arată: „Republica Socialistă România 
participă activ la viața internațională 
și acționează ferm pentru reglemen
tarea tuturor disputelor dintre state 
pe cale pașnică, prin tratative, pentru 
lichidarea subdezvoltării, a marilor 
decalaje economice dintre state, pen
tru înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale întemeiate pe 
deplină egalitate și echitate. Milităm 
susținut pentru realizarea de progrese 
reale pe calea dezarmării generale, si 
în primul rind a dezarmării nucleare". 
Cuvîntarea exprimă convingerea că 
România si Filipine vor conlucra și în 
viitor tot mai strîns pentru reali
zarea acestor deziderate fundamen
tale ale omenirii. Totodată, în cuvîn
tare este exprimată dorința României 
de a realiza o colaborare mai strînsă 
cu statele membre ale A.S.E.A.N. — 
din care face parte si Republica 
Filipine — în diferite domenii de 
interes reciproc, și. în primul rînd. 
în domeniul economic, precum si pe 
plan internațional pentru făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte pe 
planeta noastră, a unei lumi a înțe
legerii și păcii.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o între
vedere cordială cu ambasadorul 
Mario Belisario.

La solemnitate și convorbire au 
participat Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu. secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat. Au fost, 
de asemenea, de fată membri ai 
Ambasadei Republicii Filipine la 
București.

La București au început marți lu
crările celei de-a VII-a sesiuni a Co
mitetului economic mixt româno-ja
ponez. Părțile examinează evoluția 
comerțului dintre România și Japo
nia, căile și modalitățile de intensifi
care a schimburilor de mărfuri, de 
promovare a cooperării economice 
bilaterale, precum și pe terțe piețe, 
pe baze reciproc avantajoase.

Delegațiile sînt. conduse de Ion 
Constantinescu, președintele Camerei 
de comerț și industrie, președintele 
părții române în comitet, și Shoichi 
Tanaka, președintele Consiliului de 
administrație al firmei „NiSsho-Iwai", 
vicepreședinte al părții japoneze în 
comitet.

★
Marți, la Galați s-au deschis lu

crările celei de-a 23-a sesiuni a Co
misiei mixte pentru aplicarea Con
venției privind pescuitul în apele
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Centrele de gimnastică feminină — 
vastă pepinieră pentru echipa reprezentativă
Tînăra Cristina Grigoraș, promova

tă in formația reprezentativă cu oca
zia turneului olimpic din vara anu
lui 1980, a obținut prima sa perfor
manță individuală notabilă, ciștigind, 
Ia sfîrșitul săptămînii precedente, 
„Turneul campionilor" de la Londra.

De asemenea, de cîtăva vreme, lu
mea sportivă din țară și de peste ho
tare remarcă numele unei foarte ta
lentate fete cu care gimnastica 
europeană făcuse cunoștință încă din 
sezonul trecut : Lavinia Agache — 
originară din comuna Căiuți, județul 
Bacău, comună situată la doi pași de 
locul de baștină al Nadiei Comăneci. 
Din păcate însă, Lavinia Agache (in 
vîrstă de 14 ani, deci la o vîrstă do
vedită propice performanței) nu va 
putea concura în rîndurile formației 
noastre reprezentative la viitoarele 
campionate mondiale din cauza unei 
curioase hotăriri a Federației inter
naționale, prin care s-a majorat la 
15 ani limita inferioară de înscriere 
la competițiile internaționale ofi
ciale.

Dar — de data aceasta din fericire 
pentru viitorul gimnasticii noastre — 
nu numai Agache așteaptă anul 1982 
pentru mari confirmări, ci și alte 
sportive tinere din multe centre, 
care, din anii copilăriei, cu asen
timentul părinților și prin strădania 
antrenorilor, și-au dedicat timpul li
ber acestei discipline sportive. Căci 
forța actualei noastre școli de gimnas
tică, atît de rezultativă, elogiată cu
rent peste hotarele țării, s-a spriji
nit și continuă să se întemeieze pe o 
largă rețea de centre sportive școlare, 
în care instruirea se face de la virste 
precoce, gimnastica îmbinindu-se ar
monios cu procesul de învățămint. 
Una dintre caracteristicile noi ale ac
tivității la aceste centre — trăsătură 
pe care o reliefa atît de limpede an- 
trenoarea federală Maria Simionescu 
In „Scînteîa" din 7 ianuarie 1974 — era 
și a rămas pînă astăzi spiritul mo
dern de lucru „în echipă" : antre
nori, medici, psihologi, metodist! 
pentru pregătirea artistică, metodist! 
pentru tehnica exercitiilor foarte 
grele, colective de creație a exerci
tiilor liber alese etc. tehnicieni uniți 
cu toții în efortul pregătirii talente
lor pentru înalta performanță. Ta
lente care, la acea vreme, aveau 
drept principală exponentă o fetiță 
ce se numea Nadia Comăneci.

Tot atunci, deci cu doi ani înainte

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a! meu 
personal, vă exprim dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, cele mai profunde condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului Gerhard Griineberg, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol exprimă 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, comuniștilor și oamenilor 
muncii din România profunde mulțumiri pentru felicitările frățești si cele 
mai bune urări adresate cu prilejul aniversării a 60 de ani de la intemeierea 
P.P.R. Mongol.

Salutul adresat de dumneavoastră partidului nostru constituie o manifes
tare elocventă a relațiilor de prietenie frățească și colaborare dintre Partidul 
Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român. Noi. de aseme
nea. sintem convinși că relațiile frățești dintre partidele și țările noastre 
se vor dezvolta și adînci și în viitor. în interesul popoarelor noastre și al 
consolidării unității țărilor comunității socialiste.

Vă dorim, dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor comuniștilor din tara 
dumneavoastră, mari succese în activitate, spre binele poporului frate român, 
al cauzei păcii și socialismului.

Cu salutări frățești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim viile mele mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care 
mi 1-ati adresat cu ocazia .alegerii mele la magistratura supremă a statului.

Republica Centrafricană. ca și în trecut, nu va precupeți nici un efort 
pentru întărirea și diversificarea excelentelor relații de prietenie și de strînsă 
cooperare care există între țările noastre.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație.
DAVID DACKO

Președintele Republicii Centrafricane

Cronica zilei
Dunării, la care iau parte reprezen
tanți ai guvernelor statelor riverane : 
România, Cehoslovacia, Ungaria, Iu
goslavia. Bulgaria și U.R.S.S.

Programul sesiunii cuprinde ana
lizarea unor noi căi și mijloace de 
dezvoltare a rezervelor de pește în 
apele Dunării, precum și elaborarea 
unor măsuri de colaborare în vederea 
sporirii producției de pește. Lucrările 
reuniunii continuă.

★
Cu prilejul organizării la Plovdiv 

a Expoziției cinegetice mondiale, care 
va fi deschisă între 14 iunie și 12 
iulie, la ambasada R. P. Bulgaria la 
București a avut loc, marți, o confe
rință de presă.

La viitoarea manifestare cinegetică 
mondială, tara noastră va fi prezen
tă cu peste 2 000 de trofee. 613 fiind 
expuse în premieră. Dintre acestea, 
sase sint recorduri mondiale.

de Jocurile Olimpice de la Montreal, 
Maria Simionescu — specialista care 
a gîndit și a organizat clubul prototip 
Onești — exprima în același număr 
al ziarului nostru cerința de a se con
stitui alte 3—4 unități cu asemenea 
profil. A trecut vremea, iar astăzi pu
tem spune că acele cerințe nu numai 
că au fost realizate, ci considerabil 
depășite, prin efortul concertat al tu
turor factorilor interesați, pe plan 
central, ca și în multe județe și lo
calități. Secțiile afiliate Federației 
române de gimnastică sînt in număr 
de peste 360, iar, dintre acestea, nu 
mai puțin de 12 unități, în majoritate 
cluburi școlare, sint nominalizate 
pentru înalta performanță, avînd 
condiții aproape identice de pregăti
re cu lotul reprezentativ lărgit, care 
lucrează pe lîngă Clubul „Cetatea- 
Deva". Singur, Clubul sportiv șco
lar Onești își menține încă în- 
tîietatea de producător de ta
lente : numai în primăvara trecută, 
această unitate de elită, cu mulți an
trenori pricepuți și harnici, a mai dat 
lotului reprezentativ de la Deva pe 
Cristina Grigoraș, Ecaterina Szabo și 
Lavinia Agache. Antrenorii Florin 
Dobre (profesorul Dumitriței Tur
ner), Maria Florescu-Cosma, Mihai 
Agoston, Mihai Ipate și colegii lor 
continuă să se distingă pe tărîmul 
selecției și al instruirii. Dar, privind 
compoziția loturilor reprezentative de 
senioare și junioare, ne dăm seama 
că aportul celorlalte centre este din 
ce în ce mai substanțial. Iată cîteva 
exemple pe care ni le-a reliefat Ni
colae Vieru, secretarul responsa
bil al federației : Sibiul, unde lu
crează, cu rezultate lăudabile, pe
rechile de antrenori Goreac-Cri- 
han și Buzoianu-Voicilescu, a tri
mis lotului, alături de Melita Riihn, 
pe tinerele Dorina Ungureanu și 
Mihaela Stănuleț. Secția de la

ÎN CÎTEVA
® Cea de-a 36-a ediție a Campio

natelor mondiale de tenis de masă a 
început marți în orașul iugoslav 
Novi Sad cu întrecerile pe echipe 
pentru cupele „Corbillon", la femi
nin, și „Swaythling", la masculin. 
Iată nripiele rezultate: masculin: 
România — Elveția 5—0: S.U.A. — 
Țara Galilor 5—4; Olanda — Ma-

La cinematograful „Studio" din Ca
pitală a avut loc, marți seara, gala 
filmului din Republica Populară Un
gară. Organizată cu prilejul celei de-a 
36-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub dominația fascistă, manifesta
rea a programat filmul artistic „Ti
nerețea tatălui meu", în regia lui 
Simo Sandor.

La spectacol au participat Cristea 
Chelaru, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației cineaștilor, 
alți oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte Gyorgy Kalmar, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Ungariei la 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

C.S.M. Baia Mare, condusă de Ligia 
Marinescu, pregătește citeva „schim
buri de ștafetă" pentru Rodica Dunca, 
în timp ce soții Ioan de la „Triumf"- 
București trimit un cuplu, Vlădău- 
Iordoc, pe urmele Marilenei Vlădărău. 
Un șir lung de centre se disting prin 
faptul că oferă lotului de junioare 
elemente cu aptitudini și bine pregă
tite : Constanța, Deva, Ploiești, 
Bacău, Buzău, Galați, secțiile clubu
rilor bucureștene Dinamo și C.S.Ș. 
nr. 2 etc. Pline de promisiuni sînt și 
rezultatele celui mai proaspăt dintre 
centre — Focșani, unde gimnasticii 
feminine i se acordă de la început 
multă atenție din partea organelor 
locale de partid și de stat.

Partea aceasta, mai puțin cunoscu
tă a lucrurilor din gimnastica noas
tră feminină — organizarea meticu
loasă și munca perseverentă, însă a- 
proape anonimă, a zecilor de perechi 
de antrenori, a numeroșilor activiști 
și cadre didactice — rămîne cu certi
tudine și partea cea mai importantă, 
ce dă consistență reprezentării pe 
tărîm international. Cristina Grigoraș 
și Lavinia Agache n-au apărut din 
neant direct Pe firmament ; ca și ce
lelalte stele ale gimnasticii româ
nești. ele s-au lansat de pe rampa 
efortului creator al acelora care-și 
văd arareori numele în rubricile zia
relor. Și care totuși perseverează 
pînă la punctul unde activitatea din 
sala de gimnastică se confundă cu 
propria lor viață. La capătul acestui 
an cu deosebită încărcătură competi- 
țională — în ordine cronologică, în
trecerile pentru titlurile europene, 
turneul marii Universiade de la Bucu
rești si campionatele mondiale — să 
nu uităm aportul centrelor de la te
melia gimnasticii noastre și a nu
meroșilor antrenori de merit.

Valeriu MIRONESCU

RÎNDURI
layezia 5—1; Austria — Egipt 5—0; 
Hong Kong — Bulgaria 5—4; Nige
ria — India 5—1; Norvegia — Fin
landa 5—2; Danemarca — Israel 5—1 
(toate meciurile în grupa a doua va
lorică) ; feminin (prima grupă valori
că): U.R.S.S. — România 3—0; Ja
ponia — Hong Kong 3—0; R.P.D. 
Coreeană — Anglia 3—0,

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, să vă adresez, dragă tovarășe Kim Ir Sen, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire cu prilejul 
zilei dumneavoastră de naștere.

Urez poporului coreean prieten să obțină, sub conducerea dumneavoastră, 
mari succese în realizarea hotăririlor celui de-al VI-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, in înfăptuirea marelui său deziderat național, reunificarea 
pașnică și independentă a patriei.

Reafirm hotărîrea noastră de a acționa și în viitor pentru ca relațiile de 
prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele, țările și popoarele român 
și coreean să se dezvolte tot mai puternic pe toate planurile, spre binele nos
tru comun, al cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Gală de filme Ia ambasada R.P.D. Coreene
Cu prilejul zilei de naștere a to

varășului Kim Ir Sen. secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, ambasadorul aces
tei țări la București. Sin In Ha. a 
Organizat, marți după-amiază. o gală 
de filme, urmată de o recepție.

A fost prezentat filmul documen
tar „Un deceniu de mari transfor
mări", care înfățișează realizările ob
ținute de poporul prieten din R.P.D. 
Coreeană, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in edificarea so
cietății socialiste.

Au participat tovarășii Cornelia Fi- 
lipaș, membru al Comitetului Politic

MARILE COMORI 
ALE MUNCII

în curgerea lor nestăvilită, orele 
și zilele, lunile Și anii aduc, pline 
de generozitate, fructele marilor 
împliniri ale poporului Coreei so
cialiste, harnic și inventiv, tenace 
și entuziast în înfăptuirea sarcini
lor stabilite de Partidul Muncii, in 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen.

In întreprinderile industriale sau 
în unitățile agricole vizitate, în in
stitute de învățămint sau de cerce
tare — pretutindeni, în discuțiile 
purtate cu muncitori, țărani sau 
intelectuali, am notat zeci și zeci 
de argumente vii, convingătoare 
pentru ceea ce înseamnă atașamen
tul patriotic, muncitoresc la întrea
ga politică a partidului, hotărîrea 
de a înfăptui neabătut ceea ce a 
stabilit partidul. Nu poți să nu fii 
de-a dreptul surprins de impetuo
sul ritm de construcție. Prin acțiu
nea energică a constructorilor, 
prin extinderea mecanizării, un în
treg bulevard din orașul Vonsan, 
lung de cîțiva kilometri, a fost 
amenajat în numai trei luni ; un 
modern spital — maternitatea ora
șului Phenian — 
și un important 
centru cultural- 
sportiv s-au con
struit în numai 
nouă luni: o 
autostradă ultra
modernă, de 175 
km. ce leagă ca
pitala de orașul Vonsan. aflat pe 
malul mării, s-a construit, despi- 
cînd munți de granit. în nu
mai doi ani și jumătate ; iar co
chetul și modemul teatru „Mansu- 
de“ din Phenian s-a înălțat, de 
asemenea, în timp record : un an 
și cîteva luni. Și tot în timp record 
s-au înălțat zeci de fabrici, s-au 
electrificat sute de kilometri de 
cale ferată.

După ce i-am văzut muncind pe 
șantiere pe făurarii acestor trainice 
edificii ale civilizației socialiste, 
performanțele constructorilor — de 
fapt, adevărate performanțe ale 
poporului coreean — nu mai sur
prindeau. Ele aveau explicații lim
pezi ca lumina zilei: munca neobo- 
bosită, munca bine organizată, 
munca entuziastă a muncitorilor 
și specialiștilor consacrată înfloririi 
patriei socialiste.

De fapt, la nivelul întregii țări 
și pe o arie mult mai largă decît 
cea a construcțiilor, munca apare 
ca principala comoară a acestui 
popor. în deceniul trecut, bunăoară, 
sub conducerea Partidului Muncii,* 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
Coreea socialistă a înregistrat un 
ritm anual de dezvoltare industria
lă de aproape 16 la sută — unul 
dintre cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare din lume — valoarea 
producției industriale sporind de 
circa patru ori. Un ritm care, ma- 
terializînd ideile „Ciuce". a asigu
rat modernizarea structurii indus
triei, a întregii economii, creșteri 
importante ale productivității mun
cii, paralel cu sporirea calității 
produselor. Intens și cu bune re
zultate s-a muncit în agricultură și 
transporturi, în pregătirea cadrelor 
și educația publică. Iată și un alt 
fapt înregistrat cu plăcere de cei 
care urmăresc cu simpatie realiză
rile acestui harnic popor: in Coreea 
socialistă. învățămîntul de 11 ani a 
fost generalizat, în prezent făcin- 
du-se pregătiri pentru introducerea 
învățămîntului superior obligatoriu.

Dar, cum bine o știe și poporul 
Coreei socialiste, succesele, cît ar 
fi ele de mari, capătă viață numai 
dacă împlinirilor de azi li se adau
gă certitudinea unor noi împliniri

însemnări de călătorie 

din R. P. D. Coreeană

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 

și 18 aprilie. In țară : Vremea va conti
nua să se răcească la tnceputul interva
lului, apoi se va încălzi ușor. Cerul va 
fi variabil, tnnorări mal accentuate în 
estul și sudul țării, unde local vor că
dea ploi, care vor avea șl caracter de 

Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. Ilie Matei șt 
Dumitru Turcuș. adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei. activiști de partid și de stat, 
reorezentanti ai Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, ai unor institu
ții centrale, organizații de masă șl 
obștești, membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie româno-coreene, 
oameni de stiintă, artă și cultură, ge
nerali si ofițeri superiori, ziariști.

viitoare. Răspunzînd acestor exi
gențe, Congresul al VI-lea al Parti
dului Muncii din Coreea a elaborat 
un ambițios și complex program de 
„modernizare și perfecționare știin
țifică a economiei naționale". Ce 
prevede concret programul respec
tiv ? In esență, sporirea în ritm 
înalt a producției in toate ramurile 
economiei naționale, astfel incit, 
intr-un viitor apropiat, Coreea so
cialistă să producă anual 100 mili
arde kWh energie electrică, 120 mi
lioane tone de cărbune, 15 milioane 
tone oțel, 1,5 milioane tone metale 
neferoase, 20 milioane tone ciment, 
7 milioane tone îngrășăminte chi
mice, 1 500 milioane metri țesături, 
5 milioane tone produse acvatice, 
15 milioane tone cereale și să se 
recupereze — în viitorii zece ani — 
300 000 chongbo (0.99 chongbo—1 ha) 
de teren inundabil.

Sînt zece obiective mobilizatoare, 
ale construcției socialiste, adînc 
întipărite in conștiința tuturor oa
menilor muncii, care acționează în 
strînsă unitate în jurul partidului, 

al tovarășului Kim 
Ir Sen. pentru 
înfăptuirea lor 
neabătută în anii 
acestui deceniu. 
Și. prin faptele 
de zi cu zi. mun
citorii. țăranii, in
telectualii dove

desc că asemenea sarcini mărețe 
pot fi realizate exemplar, chiar 
înainte de termen. Așa dovedesc 
minerii din Suntkeun, care de la 
începutul acestui an au extras 
zilnic peste prevederile planului 
800 tone de cărbune ; așa gîn- 
desc siderurgiștii de la marele 
combinat din Cuanghai, unde s-a 
încheiat, recent, acțiunea de auto
matizare și de introducere a tele- 
comandei în procesul de elaborare 
a oțelului ; așa gindesc construc
torii modernelor magistrale fero
viare, care au electrificat pînă acum 
peste 1100 km de căi ferate, din 
care 600 numai în anul trecut. Așa 
gindesc și lucrătorii din industria 
construcțiilor de mașini sau din 
industria textilă, din industria chi
mică sau din agricultură. Așa gin
desc toți oamenii muncii, care și-au 
făcut un adevărat cult patriotic din 
a înfăptui exemplar sarcinile de 
dezvoltare a patriei socialiste, sta
bilite de partid.

...Peste tot pe pămîntul Republi
cii Populare Democrate Coree
ne vizitatorul întîlnește întruchi
pări ale faptelor pline de e- 
roism ale oamenilor de aici — 
adevărate monumente ale hărniciei 
și pasiunii creatoare. Ele arată, în 
același timp, așa cum ne-au spits 
numeroși interlocutori, ce energii 
uriașe s-ar descătușa prin reîntre
girea patriei comune a coreenilor 
din Nord și din Sud, prin reunifi
carea lor într-o mare familie, așa 
cum au consacrat-o secolele și mi
leniile de existență ale acestui 
popor. In acest sens, poporul nos
tru, ca Și opinia publică progresistă 
din întreaga lume, susține pe de
plin propunerile constructive for
mulate de tovarășul Kim Ir Sen 
privind realizarea unității naționa
le, crearea Republicii Confederale 
Democrate Koryo, după numele 
statului unificat care a existat oda
tă pe aceste meleaguri. Obiectiv 
care, devenit realitate, ar crea 
premise dintre cele mai favorabile 
pentru progresul întregului popor 
coreean si ar răspunde. în același 
timp, intereselor destinderii și 
păcii.

Viorel SALAGEAN

averse însoțite de descărcări electrice, 
în rest, averse izolate. La munte și izo
lat in zona deluroasă din nordul țării, 
precipitațiile vor fl și sub formă de la- 
poviță și ninsoare la Începutul Interva
lului. Vîntul va sufla moderat, cu unele 
Intensificări In Moldova. Dobrogea, Ctm- 
pia Dunării și in zonele de munte, pre- 
dominînd din nord-est. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus « 
și plus 6 grade, Iar cele maxime între 
8 și 18 grade, local mal ridicate.

• ENERGIA IN ANUL 
2000. Intr-o lucrare cu titlul 
„Cum votn trăi în anul 2 000 
omul de știință american Er
nest Dichter schițează cîteva 
ipostaze ale evoluției sociale și 
economice a omenirii în seco
lul următor. Printre altele, au
torul sugerează faptul că cea 
mai bună modalitate de utiliza
re a energiei solare o constituie 
instalarea la bordul unor sateliți 
plasați în jurul Pămintului a 
unor imense panouri cu celule 
solare, menite să transforme 
căldura soarelui în fascicule 
electromagnetice foarte concen
trate. Mai avantajoasă decît e- 
nergia solară, afirmă autorul, 
este totuși energia termonuclea
ră obținută prin fuziunea mole
culelor de deuteriu. Energia 

termonucleară, care are în apa 
mărilor și oceanelor o sursă de-a 
dreptul inepuizabilă, se va im
pune către sfîrșitul acestui secol.

• CAMPANIE PEN
TRU PROTECȚIA SOLU
LUI Șl APELOR. Comitetul 
pentru agricultură al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură 
(F.A.O.) a apreciat că degrada
rea solului și dispariția humu
sului fertil în diferite regiuni 
ale gobului constituie „o ame
nințare gravă pentru producția 
alimentară mondială". Comite
tul F.A.O.. întrunit la Roma, a 
subliniat că pentru menținerea 
și sporirea producției agricole 
mondiale se impune o campa
nie energică la scară internațio

nală, menită să asigure protec
ția solului. în cazul în care 
nu vor fi întreprinse măsuri ur
gente adecvate. 35 la sută din 
terenurile fertile din partea si
tuată la nord de Ecuator a con
tinentului african, 60 la sută din 
cele aflate în regiunea Orien
tului Mijlociu și jumătate din 
cele ale Indiei sînt amenințate 
de a fi degradate de eroziune și 
inundații.

• PREFIGURAREA U- 
NUI RECORD. Cum va tre
bui să arate primul om care va 
sări peste ștacheta înălțată la 
2.50 m ? La această întrebare a 
răspuns cunoscutul atlet sovietic 
Valentin Gavrilov, medaliat o- 
limpic. care a conturat astfel

□E
portretul viitorului performer de 
excepție: el va fi înalt (intre 
2,05 și 2,10 m). relativ ușor, 
greutatea sa nedepășind 90 kg, 
și foarte rapid. Gavrilov a pre
cizat că numai stilul de săritu
ră denumit „prin rostogolire 
ventrală", cel mai adecvat atle- 
ților cu talie înaltă, va permite 
atingerea acestui obiectiv.

• TESTE ANTIDROG 
PENTRU CONDUCĂTO
RII AUTO. Numărul de acci
dente rutiere ca urmare a fap
tului că respectivii conducători 

T

fumau țigări cu marijuana, drog 
foarte răspindit in multe țări 
occidentale, a devenit atît de ri
dicat in California incit politia 
acestui stat american a hotărit 
introducerea unui test special, 
similar cu cel la care sînt su
puși șoferii bănuiti de a fi con
dus sub influenta alcoolului. 
Este vorba de un mic tub pre
văzut cu un filtru special care 
absoarbe urmele de tetrahidro- 
cannabinol, substanța activă din 
marijuana. Se speră că în acest 
mod va scădea atît numărul 
accidentelor auto, cît și al per
soanelor care fumează mari
juana.

• UN NOU TIP DE 
CAPTATORI SOLARI. Ullii 
edili au obiectat că locuințele 
prevăzute cu captatori solari ar 
avea un aspect inestetic și ar 
dăuna, ca atare, armoniei ur
banistice. Această obiecție devine 
inoperantă, ca urmare a reali
zării unui tip special de ți
gle care să înlocuiască cap
tatorii inestetici. Țiglele, puse 
la punct de specialiștii francezi, 
sînt fabricate dintr-o sticlă spe
cială aplicată pe un suport de 
aluminiu tratat chimic, ceea ce 
permite captarea eficientă a ra
zelor solare. Căldura înmagazi
nată într-un colector de cupru 
încălzește un rezervor cu apă. 
Locuința respectivă dispune 
astfel de căldura necesară pen
tru scopurile casnice si, în plus.

nu se deosebește cu nimic de o 
locuință obișnuită, așa cum se 
poate vedea și din imagine.

• GRĂDINI LÎNGĂ 
PISTELE AEROPORTU
LUI SCHIPHOL. Pcntru 
Olanda, țară cu o suprafață de 
numai 33 899 kmp. fiecare pal
mă de pămînt este prețioasă. 
După cum se știe, olandezii au 
sporit suprafața țării prin re
cuperarea de terenuri acoperite 
de apele mării. Pentru a valo
rifica orice fîșie de pămînt, au
toritățile aeroportului Schiphol 
din Amsterdam au arendat lo
cuitorilor fișiile de pămînt din
tre pistele de aterizare și de
colare 1 Pe aceste terenuri, al
tădată virane, au fost amena
jate acum adevărate grădini cu 
legume I



VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI SOFIA

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL ILIE VERDET,
1N MAREA BRITANIE

încheierea convorbirilor oficiale
LONDRA 14 (Agerpres). — Co

respondență de la loan Erhan :
în salonul guvernamental de la 

Palatul Westminster, sediul Parla
mentului, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Hie Verdet, a avut o întîlnire de con
cluzii, pe marginea convorbirilor ofi
ciale. cu primul ministru britanic, 
Margaret Thatcher. Cu acest prilej 
a continuat, de asemenea, examinarea 
unor probleme internaționale de 
stringentă actualitate.

Cei doi premieri și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele vizitei 
si ale convorbirilor, care vor con
tribui la dezvoltarea multilaterală și 
adîncirea în continuare a colaborării 
româno-britanice.

Dialogul fructuos prilejuit de vi
zită — desfășurat în spiritul înțele
gerilor convenite cu ocazia vizitei de 
stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Marea Britanie, al De
clarației comune semnate cu acest 
prilej — a contribuit la adîncirea cu
noașterii și încrederii reciproce, la 
mai buna valorificare a posibilități
lor pe care le oferă economiile ce
lor două țări, deschizînd noi căi coo
perării româno-britanice, colabo
rării pe multiple planuri în inte
resul popoarelor român și britanic, 
al cauzei păcii, independentei și 
colaborării internaționale.

Tovarășul Ilie Verdet a exprimat

Întîlniri cu miniștri

și oameni de afaceri britanici
în continuarea vizitei oficiale De 

care o efectuează în Marea Britanie. 
la invitația primului ministru bri
tanic. Margaret Thatcher, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Ilie Verdet. 
s-a întîlnit cu John Biffen. secretar 
de stat pentru comerț. Au. fost exami
nate. cu acest prilej, aspecte ale 
dezvoltării și diversificării mai accen
tuate a schimburilor comerciale bi
laterale. ale extinderii cooperării oe 
terțe piețe.

La întîlnire au participat tovarășii 
Alexandru Mărgăritescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior si Cooperării Economice 
Internationale. președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică, 
cooperare industrială și tehnologică 
româno-britanică. Gheorghe Boldur. 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și Vasile Gliga, 
ambasadorul României la Londra.

Din partea britanică au participat 
Cecil Parkinson, ministru secretar de 
stat, si Paul Cecil Holmer, ambasado
rul Marii Britanii la București.

★
Tovarășul Hie Verdet a avut, In 

continuare, o întîlnire cu reprezen
tant! ai cercurilor de afaceri și fir
melor industriale și comerciale bri
tanice. Organizată sub auspiciile Ca
merei de comerț din Londra $i ale 
Confederației industriilor britanice, 
lntîlnirea a prilejuit relevarea pro
greselor pe care le-au înregistrat 
relațiile bilaterale in urma -vi- 
zitei de stat efectuate de" pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
Marea Britanie, cit și examinarea 
posibilităților Pe care le oferă puter
nicul potențial economic al celor 
două țări pentru lărgirea și diversi
ficarea mai accentuată a cooperării

economice și tehnico-științifice între 
companiile britanice Și întreprinde
rile românești, pentru amplificarea 
volumului schimburilor comerciale 
reciproce, pentru extinderea coope
rării pe terțe piețe și a colaborării 
in alte domenii de interes reciproc, 
întîlnirea s-a desfășurat intr-un spi
rit de lucru.

La întilnire au luat parte membrii 
delegației guvernamentale, consilieri 
și experți care îl însoțesc pe primul 
ministru român în vizita în Marea 
Britanie, membri ai ambasadei și 
agenției comerciale române.

★
în după-amiaza aceleiași zile, to

varășul Ilie Verdet a avut o între
vedere cu sir Keith Joseph, secretar 
de stat pentru industrie, în cadrul 
căreia au fost abordate unele aspecte 
ale conlucrării româno-britanice în 
domeniul producției industriale. La 
întîlnire au luat parte tovarășii A- 
lexandru Mărgăritescu, Gheorghe 
Boldur și Vasile Gliga.

★
în continuarea programului, tova

rășul Ilie Verdet a avut o întilnire 
cu David Howell, secretar de stat 
pentru energie, cu acest prilej fiind 
analizate unele probleme ale co
laborării și cooperării în domeniul re
surselor energetice. Au luat parte to
varășii Alexandru Mărgăritescu ' si 
Vasile Gliga.

★
De asemenea, tovarășul Ilie Verdet 

a avut o întilnire cu sir Derek Ezra, 
președintele Consiliului national al 
cărbunelui. Au fost examinate unele 
aspecte ale cooperării în domeniul 
extracției și utilizării cărbunelui, al 
fabricației de utilaje miniere. Au fost 
de față tovarășii Alexandru Mărgă
ritescu si Vasile Gliga.

întîlnire cu Grupul parlamentar britanic 

de prietenie cu România
în continuarea programului acele

iași zile, tovarășul Ilie Verdet a par
ticipat la o întîlnire cu Grupul par
lamentar britanic de prietenie cu 
România. Premierul român a fost 
salutat cu deosebită căldură de Ja
mes Johnson, președintele grupului.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, s-a apreciat că relațiile parlamen
tare româno-britanice sint în mo
mentul de fată dintre cele mai con
sistente. cuprinzind schimburi atit la 
nivelul conducerii celor două parla
mente, al grupurilor naționale din 
cadrul Uniunii Interparlamentare, cit 
și la nivelul grupurilor de prietenie.

în acest context s-a subliniat aten
ția deosebită pe care o acordă pre
ședintele României, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. creșterii rolului parlamen
telor si parlamentarilor, ca exponenti 
ai opiniei publice. în susținerea, pro
movarea și dezvoltarea relațiilor bi
laterale, in găsirea de soluții nego
ciate problemelor majore ale umani
tății.

Premierul român a exprimat voința 
parlamentarilor români, a Grupului 
de prietenie cu Marea Britanie. de a 

. dezvolta pe mai departe contactele 
si conlucrarea bilaterală în vederea 
promovării active a relațiilor româ
no-britanice pe toate planurile, solu
ționării. alături de parlamentele altor 
țări, a problemelor complexe ale 
vieții internaționale.

La întîlnire au participat tovarășii 
Aurel Duma. Alexandru Mărgărites
cu. Gheorghe Boldur si Vasile Gliga.

mulțumiri pentru primirea caldă, cor
dială. rezervată delegației române — 
expresie a bunelor relații care există 
între guvernele și popoarele celor 
două țări.

La încheierea întrevederii. în nu
mele președintelui Nicolae Ceaușescu 
și al guvernului român, tovarășul Ilie 
Verdet a adresat premierului britanic. 
Margaret Thatcher, invitația de a 
face o vizită oficială în Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

La rîndul său, premierul britanica 
rugat pe premierul român să trans
mită cele mai bune urări președinte
lui Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Vizita Ia lordul primar 
al City-ului Londrei

Tovarășul Ilie Verdet a avut, marți 
la amiază, o întrevedere cu sir Ronald 
Laurence Gardner Thorpe, lordul 
primar al City-ului Londrei, cel mai 
înalt demnitar municipal din Marea 
Britanie. Cu acest prilej s-a apreciat 
că relațiile dintre România și Marea 
Britanie Înregistrează un curs ascen
dent în toate domeniile, că s-au in
tensificat schimburile de vizite și 
contacte la nivelul guvernelor, parla
mentelor, cit Și în domeniul organe
lor administrației locale, subliniin- 
du-se că asemenea largi legături au 
un rol important în ansamblul rela
țiilor dintre țările și popoarele 
noastre.

Lordul primar a oferit în cinstea 
oaspetelui român și a persoanelor 
care îl însoțesc un dejun de lucru la 
„Mansion House".

în toasturile rostite în timpul de
junului s-a subliniat că vizita pre
mierului român în Marea Britanie 
are loc intr-un moment deosebit de 
propice, marcat de intensificarea 
raporturilor de prietenie și conlu
crare dintre cele două țări, ca urmare 
a vizitei de stat întreprinse în 
Marea Britanie, în urmă cu aproa
pe trei ani, de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care a constituit un ele
ment determinant al evoluției sem
nificative pe care o cunosc relațiile 
româno-britanice în perioada actuală. 
Au fost evidențiate posibilitățile 
largi de dezvoltare și diversificare a 
colaborării și cooperării economice 
pe care le oferă în prezent econo
miile celor două țări.

S-a toastat în sănătatea președin
telui Nicolae Ceaușescu și Maiestății 
Sale regina Elisabeta a II-a, pentru 
dezvoltarea colaborării rodnice, re
ciproc avantajoase, dintre țările și 
popoarele noastre, pentru pace in 
lumea întreagă.

Întrevedere la Ministerul 
de Externe

Marți, tovarășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, a avut o între
vedere cu Peter Blaker. membru al 
guvernului, ministru de stat la Mi
nisterul de Externe, în cadrul căreia 
a abordat unele aspecte ale relații
lor româno-britanice, cit și probleme 
internaționale de actualitate, cu de
osebire cele privind securitatea eu
ropeană. S-a subliniat, cu acest prilej, 
necesitatea ca lucrările reuniunii de 
Ia Madrid să se materializeze prin 
adoptarea unor măsuri concrete care 
să ducă la convocarea unei confe
rințe pentru întărirea încrederii și 
dezarmare in Europa, in spiritul pre
vederilor Actului final.

★
Au avut loc. totodată. întîlniri în 

cadrul unor grupuri de lucru între 
persoane oficiale române și britani
ce, pentru examinarea unor aspecte 
concrete: ale dezvoltării în continua
re a colaborării economice dintre cele 
două țări.

Vizita oficială în Marea Britanie 
a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România conti
nuă.

Rasiștii sud-africani iși intensifică acțiunile 
teroriste împotriva țărilor din „prima linie"

în imagine : arme și echipament capturat de la membrii unităților care 
au întreprins incursiuni în Mozambic poartă însemnele naziste, pentru 
a sublinia în mod'insolent identitatea de scopuri și mijloace cu hitlerismul

Confruntat, tn interiorul țării, cu 
o tot mai puternică mișcare de re
zistență a populației de culoare 
majoritare față de politica de a- 
partheid, regimul de la Pretoria i?i 
intensifică teroarea contra tuturor 
celor care resping rinduielile rasis
te. Totodată, în încercarea de a 
descuraja statele din „prima linie" 
să mai acorde sprijin patrioților 
sud-africani rcfugiați în aceste țări, 
precum și poporului namibian în 
lupta sa pentru libertate, rasiștii sud- 
africani declanșează deseori atacuri 
armate pe teritoriul acestor țări. 
Este cazul ultimelor agresiuni co
mise pe teritoriul Angolei — tru

pele regimului de la Pretoria pă- 
trunzind pînă la peste 100 km în 
interiorul țării — și al Mozambi- 
cului, acțiuni despre care presa in
ternațională a publicat ample re
portaje și fotografii demascatoare. 
Avind imprimate pe căști insigne 
naziste și cuvintele „Sieg Heil", 
pentru a sublinia și in acest mod 
identificarea cu ideologia și meto
dele hitleriste, trupele sud-africane 
și unitățile de mercenari au atacat 
așezări pașnice, au ucis și rănit nu
meroși civili.

Cu deosebire, autoritățile sud-a
fricane urmăresc, in cadrul unor

asemenea atacuri, lichidarea mem
brilor și activiștilor Congresului 
Național African (A.N.C.), care 
luptă împotriva politicii de apart
heid, pentru garantarea drepturilor 
și libertăților populației de culoare 
din Africa de Sud. Astfel, cu prile
jul atacului împotriva Mozambicu- 
lui a fost distrusă și clădirea sin
dicatelor din Matola, de lingă ca
pitala mozambicană, unde se afla 
și biroul A.N.C. Aci au fost omo- 
riți 12 membri ai A.N.C., printre 
care William Khanyle, activist de 
frunte al acestei organizații, care 
a fost deținut mai mulți ani în si
nistra închisoare Rhoben Island.

Dar răfuiala rasiștilor a mers și 
mai departe. Cu aceleași prilejuri, 
unitățile sud-africane au răpit din 
Mozambic mai mulți membri ai 
A.N.C. — Selby Mavuso, David 
Thobela și Tibe Ntsekang — pe care 
i-au dus in Africa de Sud; din 
Swaziland, unde iși găsise azil, a 
fost răpit Daya Joe Pillay — pe toți 
aceștia așteptindu-i grele pedepse 
sau chiar execuția.

Intr-im apel adresat opiniei pu
blice mondiale. Congresul Național 
African cere comunității internațio
nale să intervină pentru salvarea 
vieților refugiaților sud-africani, 
răpiți de regimul de la Pretoria, 
precum și încetarea agresiunilor co
mise împotriva țărilor „din prima 
linie". Oliver Tambo, președintele 
A.N.C., a declarat că Africa de Sud 
„terorizează întreaga regiune din 
sudul continentului, de la Oceanul 
Indian la cel Atlantic".

N. PLOPEANU

Tovarășul Todor Jivkov l-a primit pe ministrul 
român al minelor, petrolului și geologiei
SOFIA 14 (Agerpres). — Tovarășul 

Todor Jivkov. secretar general al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, a po
rnit. marți, la Sofia, pe tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R.. vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul minelor, petrolului si geolo
giei, care efectuează o vizită în R. P. 
Bulgaria.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise, cu acest prilei. tovarășului 
Todor Jivkov un salut călduros și cele 
mai bune urări de sănătate, iar po
porului prieten bulgar urări de noi 
succese în construcția socialistă.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, tovarășul Todor Jivkov 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc si cele 
mai cordiale urări de sănătate, iar

*
în continuarea vizitei pe care o 

efectuează in R. P. Bulgaria, tovară
șul Virgil Trofin a avut convorbiri 
cu Andrei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia. Stamen Stamenov. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul metalurgiei și resurselor mi
nerale. Nikola Todoriev, ministrul 
energeticii, Gheorghi Pankov, minis
trul industriei chimice, și Hristo Hris- 
tov, ministrul comerțului exterior.

în cadrul convorbirilor au fost exa
minate aspecte ale colaborării româ- 
no-bulgare în domeniile respective, 
s-au identificat noi posibilități de 
cooperare in direcția realizării în 
practică a înțelegerilor si hotărîrilor 
stabilite cu prilejul întîlnirilor la ni-

poporului român urări de noi succese 
în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția re
lațiilor dintre cele două țări, pentru 
extinderea si diversificarea colaboră
rii si cooperării în producție, eviden- 
tiindu-se că întîlnirile și convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, hotărârile adoptate 
cu aceste prilejuri au constituit mo
mente hotărîtoare pentru a imprima 
un curs mereu ascendent raporturilor 
de conlucrare pe multiple planuri 
dintre cele două tari si popoare ve
cine și prietene.

La convorbire au fost prezenti An
drei Lukanov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică si 
tehnico-știintifică, și Petre Duminică, 
ambasadorul tării noastre la Sofia.

+
vel înalt, pentru dezvoltarea si adîn
cirea in continuare a relațiilor econo
mice Si tehnico-științifice bilaterale, a 
specializării și cooperării în produc
ție.

La convorbiri a fost prezent amba
sadorul României la Sofia.

în cadrul vizitei a fost semnat un 
protocol de colaborare tehnico-stiinti- 
fică in domeniul extracției cărbune
lui între ministerele de resort din cele 
două țări, care prevede dezvoltarea 
și mai puternică a conlucrării privind 
exploatarea cărbunelui în carieră si 
subteran, a cooperării în construcția 
utilajelor miniere. în realizarea de 
tehnologii noi. precum și in cerceta
rea științifică în domeniul extracției 
cărbunelui.

ORIENTUL MIJLOCIU
Recrudescenta ostilităților în capitala Libanului

BEIRUT 14 (Agerpres). — în ca
pitala Libanului s-au înregistrat 
marți tiruri de mortlere. obuziere și 
focuri de arme automate, informea
ză agențiile France Presse și A. P. 
Un obuz a explodat, rănind două 
persoane, chiar în curtea parlamen
tului libanez, unde avea loc o re
uniune a comisiilor apărării națio
nale și afacerilor externe.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager
pres). — Reprezentantul permanent 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la Națiunile Unite a adresat

președintelui Consiliului de Securitate 
o scrisoare relevînd intensificarea 
agresiunii israeliene în Liban, care 
periclitează atît stabilitatea in Orien
tul Mijlociu, cît și pacea si secu
ritatea internațională.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — O de
legație de senatori americani, condu
să de Howard Baker, liderul majo
rității republicane în Senatul S.U.A., 
a sosit la Tei Aviv pentru a examina 
obiecțiile israeliene față de livrarea 
de echipament militar american Ara- 
biei Saudite.

Imprudențele „reverendului" Moon
Cu nimic _ mai prejos de un pa

sionant serial TV, prin întorsătura 
luată și amănuntele senzațio
nale dezvăluite : astfel a caracteri
zat presa londoneză cel mai lung 
și mai costisitor proces de calom
nie (despre ce „calomnie" este vor
ba vom vedea imediat) din analele 
justiției britanice, proces la capătul 
căruia secta așa-zisului reverend 
Moon, personaj de tristă faimă, a 
ieșit cu reputația și mai șifonată 
decit pînă acum. Cum s-au petrecut 
lucrurile ?

Episodul I al „serialului": In 
1978, in urma a numeroase sesi
zări din partea cititorilor, cunoscu
tul cotidian „Daily Mail" publica 
un articol demascator, in care acuza 
„biserica unificării" (aceasta este 
titulatura oficială a sectei) că dis
truge numeroase familii, atrăgind 
in rîndiMle ei tineri și chiar copii 
de cea mai fragedă virstă ; supuși 
unor operații de „spălare a creieru
lui", aceștia erau apoi siliți să exe
cute cele mai înjositoare și istovi
toare treburi, inclusiv să cerșească 
12—16 ore pe zi, banii astfel strînși 
intrînd in buzunarele patronului 
sectei.

Episodul al Il-lea și următoarele : 
simțindu-se „lezat" și considerind, 
totodată, că puțină reclamă nu-i 
strică, Moon, prin intermediul fi
lialei britanice a sectei, a intentat 
acțiune în judecată pentru „calom
nie" cotidianului. Bizuindu-se pe 
depozițiile a numeroși membri ai 
sectei, în prealabil bine „prelucrați", 
mooniștii considerau procesul ca și 
cîștigat. lată insă că socotelile de 
acasă ale domnului Moon nu s-au 
potrivit cu cele din sala de jude
cată. Pentru că pe lingă „martorii" 
chemați de „reverend", spre sur
priza acestuia s-au prezentat, vo
luntar, zeci de alți martori, care 
au adus probe zdrobitoare asupra 
activităților nefaste și nocive ale 
sectei. Intre altele, ei au arătat că

pentru îndoctrinarea noilor adepți 
aceștia sint privați de somn zile 
întregi, nu sint lăsați o clipă sin
guri, ajungind, astfel, intr-o stare 
de anihilare totală a voinței, trans- 
jormindu-se în niște roboți. „Un 
coșmar îngrozitor" cum a declarat, 
plîngind, la proces, mama unuia din 
tinerii ademeniți de sectă.

Martorii au adus, în același timp, 
amănunte revelatorii și despre per
sonalitatea lui Moon. Incepîndu-și 
activitatea in Coreea de Sud, unde 
a înființat... o fabrică de armament, 
„reverendul" s-a autoproclamat li
der al unei „cruciade mondiale îm
potriva comunismului"; în 1972 a 
plecat in America, unde a început 
pe scară largă operațiunea de re
crutare de adepți, devenind, în 
scurt timp, multimilionar. Departe 
de a fi o inofensivă „organizație 
caritabilă", cum ii place să se pre
zinte, secta este, in fapt, un ade
vărat „concern multinațional", cu 
o gamă din cele mai diversificate 
de interese, de la afaceri imobiliare 
și pînă la comerț cu arme, de la 
specula cu materii prime pînă la 
desfacerea de cosmetice.

Și, in fine, deznodămintul: in fața 
unor asemenea dovezi, juriul, com
pus din 11 persoane, a hotărît, in 
unanimitate, că articolul incriminat 
din „Daily Mail" a fost pe deplin 
justificat și a condamnat secta la 
plata unor cheltuieli de judecată in 
valoare de 1,6 milioane de dolari. 
In plus, a recomandat ca fiscul să 
cerceteze mai îndeaproape activită
țile sectei, care in prezent nu plă
tește impozit nici măcar o lețcaie, 
de-acum înainte ea trebuind, potri
vit părerii juriului, să fie supusă 
fiscalității, întrucit este o organiza
ție politică și nicidecum una de 
caritate. Verdict care, desigur, nu a 
intrat în calculele „reverendului". 
Dar care a fost, in schimb, primit 
de opinia publică cu o satisfacție 
lesne de înțeles. (R. Căplescu).

DEZARMAREA : „Participanții au subliniat că N.A.T.O. iși va continua 
programul de eforturi pentru realizarea unor acorduri".

(Din comunicatul recentei reuniuni a grupului de 
planificare nucleară al N.A.T.O.)

Desen de Șt. COCIOABA

Vizita în Turcia a ministrului afacerilor 
externe al României

ANKARA 14 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Andrei, a avut, în cursul zilei de 14 
aprilie, convorbiri oficiale cu minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Uter Tiirkmen.

în cursul discuțiilor dintre cei doi 
miniștri de externe a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția ascendentă 
a raporturilor româno-turce pe plan 
politic, economic și in alte sectoare, 
subliniindu-se dorința celor două gu
verne de a dezvolta in continuare a- 
ceste raporturi, îndeosebi prin spori
rea schimburilor comerciale și reali
zarea unor acțiuni importante de coo
perare în producție, cit și în alte do
menii de interes reciproc. De aseme
nea, a fost menționată evoluția pozi
tivă a relațiilor în domeniile cultural, 
științific, consular, fiind relevate 
contribuția la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre cele două popoare a 
unor manifestări culturale, cît și do
rința de a amplifica aceste schimburi 
în viitor.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
programul guvernamental de schim
buri culturale și științifice, pe anii 
1981—1982 și s-a efectuat un schimb 
de scrisori privind extinderea circum
scripțiilor consulare ale celor două 
consulate generale de la Constanța și 
Istanbul. De asemenea, a avut loc 
semnarea unui protocol de colaborare 
între Radioteleviziunea română și 
Societatea turcă de radiodifuziune și 
televiziune.

Aspectele concrete ale problemati
cii economice au făcut obiectul discu
țiilor pe care ministrul român de

externe le-a avut cu alti membri al 
guvernului turc. în cursul întrevede
rii cu Turgut Ozal. viceprim-miniotru 
al guvernului și ministru de stat, au 
fost abordate probleme privind ex
tinderea cooperării economice si in
dustriale in diverse sectoare. în mod 
deosebit au fost relevate posibilită
țile de conlucrare între cele două 
țări în dezvoltarea metalurgiei.

La întîlnirea cu Kemal Cantiirk, 
ministrul comerțului. președintele 
părții turce în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare economică 
româno-turcă, s-a subliniat impor
tanta transpunerii în viață a obiec
tivelor stabilite în protocolul ultimei 
sesiuni a comisiei, ce a avut loc 
recent la Ankara, pe linia creșterii 
in continuare a volumului și diversi
ficării schimburilor comerciale, pre
cum și a adîncirii cooperării.

Extinderea cooperării în domeniile 
energiei, petrolului, cărbunelui si mi
nereurilor neferoase a format su
biectul principal al convorbirilor cu 
Serbiilent Bingol. ministrul energiei 
și resurselor naturale. Subliniind im
portanța deosebită pe care o pre
zintă actualmente problemele mate
riilor prime si ale energiei, cei doi 
miniștri au examinat stadiul realiză
rii unor obiective aflate în construc
ție și a altor acțiuni convenite, pre
cum si posibilitățile de concretizare 
a unor noi obiective de interes 
comun.

I-a întîlnire au participat Vasile 
Patilineț. ambasadorul României la 
Ankara, și Nahit Ozgur, ambasadorul 
Turciei la București.

BERLIN

LUCRĂRILE CELUI DE-AL X-LEA CONGRES AL P.S.U.G.
Prezentarea Directivelor cu privire la planul cincinal de dezvoltare 

a economiei naționale
BERLIN 14. — Trimisul Agerpres, 

Vasile Crișu, transmite : La Palatul 
Republicii din capitala R.D. Germane 
au continuat, marți, lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.S.U.G.

în cursul dimineții au luat sfîrșit 
dezbaterile în centrul cărora s-a aflat 
Raportul Comitetului Central. pre
zentat de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G. Delegații 
au adoptat, in unanimitate, o hotă- 
rîre în care se arată că cel de-al 
X-lea Congres al P.S.U.G. aprobă pe 
deplin raportul și programul de dez
voltare a tării în următoarea perioadă 
propus in acest document. A fost 
aprobat, de asemenea, raportul Co
misiei centrale de revizie.

In continuarea lucrărilor, tovarășul 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, a prezentat Directivele celui 
de-al X-lea Congres al P.S.U.G. cu 
privire la Planul cincinal de dezvol
tare g economiei naționale a R.D.G. 
în anii 1981—1985.

Sint de o importantă fundamentală 
— se arată in Directive — sporirea 
și în viitor a eficienței bazei tehnico- 
materiale existente, continuarea creș
terii stabile a economiei pentru rea
lizarea obiectivelor vizînd sporirea 
pe mai departe a producției și atin
gerea unui nivel ridicat al producti
vității muncii. Venitul național tre
buie să fie. in 1985, cu 28—30 la sută

mai mare față de cel obținut în 1980. 
în aceeași proporție va spori și 
producția industrială de mărfuri.

Creșterea economică — se subli
niază în Directive — trebuie obținută 
în primul rînd prin aplicarea ri
guroasă a progresului tehnico-științi- 
fic. prin accelerarea sa, ca si prin 
reducerea substanțială a costurilor de 
producție. O atenție deosebită va fi 
acordată folosirii raționale a bazei 
energetice și a materiilor prime.

Pentru consolidarea potențialului 
economic și continuarea programului 
construcțiilor de locuințe în perioada 
1981—1985 va fi investită suma de 
268—272 miliarde de mărci.

în ce privește productivitatea mun
cii, Directivele stabilesc ca. în urmă
torii cinci ani, aceasta să depășească 
ratele obișnuite ale anilor trecuți, 
urmind să crească cu 28—30 la sută.

Sarcina prioritară a agriculturii — 
Se arată în Directive — o constituie 
sporirea continuă a producției vege
tale în scopul îmbunătățirii bazei ali
mentare și creșterii producției de 
materii prime. ‘

Tovarășul Willi Stoph s-a referit, 
în încheiere, la rolul statului în edi
ficarea societății socialiste dezvoltate 
și necesitatea perfecționării în conti
nuare a activității sale în îndeplini
rea sarcinilor politice, economice, so
ciale și culturale, de apărare.

în cursul după-amiezii au început 
dezbaterile pe marginea Directivelor.

AGENDĂ COSMICĂ

• Naveta spațială „Columbia" a revenit pe Pămînt
CAPE CANAVERAL 14 (Ager

pres) — Naveta americană „Colum
bia". lansată duminică de la Centrul 
spațial Cape Canaveral, și-a încheiat 
marți cu succes, la ora 18,21 GMT, 
primul ei zbor experimental in 
Cosmos, aterizînd la baza aeriană 
Edwards din California. Cei doi as- 
tronauți, pilotul John Young și 
coechipierul său. Robert Crippen, 
s-au aflat in Cosmos timp de peste 
54 de ore, efectuind 36 de rotații in 
jurul Pământului, pe orbite cvasi- 
circulare, avind apogeul de 246,9 km 
și perigeul de 244,2 km.

In timpul misiunii, cei doi astro- 
> nauți au efectuat o serie de expe

riențe științifice, dar. după cum au 
precizat conducătorii N.A.S.A.. un 
loc important in cadrul acestui prim 
zbor l-a ocupat testarea sistemelor 
și aparaturii complexe de la bordul 
vehiculului in regimul de zbor 
cosmic, avîndu-se în vedere că 
naveta este concepută pentru a fi 
reutilizată de circa 100 de ori.

La ora 17,22 GMT, naveta spațială 
a ieșit cu ajutorul motoarelor de 
manevră, din evoluția ei orbitală, 
incepind un zbor planat spre Pămint. 
Vehiculul spațial a efectuat o reve
nire la sol pilotat manual. întocmai 
ca avioanele obișnuite, insă opera
țiunea a prezentat o deosebire cali
tativă, și anume aceea că motoarele 
navei, fiind oprite, in cazul unei 
ratări a terenului de aterizare, nu ar 
mai fi fost posibilă repetarea aces
tei manevre.

In ultima parte a zborului, na
veta spațială s-a inscriș pe traiec
toria. de coborire intr-lin punct si

tuat deasupra Pacificului, intre Ja
ponia și Hawaii. La reintrarea in 
atmosferă, temperatura maximă a 
exteriorului navetei a ajuns, tn 
unele puncte, la 1 650 grade Celsius, 
dar învelișul exterior al vehiculului 
a rezistat, fiind protejat de un ..scut 
termic" alcătuit din circa 30 000 de 
plăcuțe de siliciu.

In perioada de revenire pe Pă
mânt, una din cele mai dificile sar
cini ale astronauților a constituit-o 
reducerea, intr-un timp relativ li
mitat, a vitezei navetei de la circa 
28 000 km pe oră la 345 km — viteza 
la aterizare, operațiune realizată 
prin punerea in funcțiune a două 
din motoarele sale principale, de 
frinare, precum și prin manevre și 
viraje complexe, efectuate in zbor 
planat. Baza aeriană Edioards a fost 
stabilită de conducătorii N.A.S.A. 
ca punct de revenire a navetei la 
sol datorită pistelor sale naturale 
foarte largi (este vorba de fundul 
unui fost lac sărat), care au oferit 
piloților posibilități sporite de ale
gere a locului de aterizare. Dealtfel, 
un fascicul de microunde, emis de 
la sol. i-a ajutat pe astronaut! să 
stabilească cu precizie unghiul de 
aterizare. '

Incepind din momentul în care 
naveta spațială s-a aflat la o alti
tudine de 12 km în atmosferă, ea 
a fost urmărită de patru avioane 
speciale de tip „T-38", aparținind 
N.A.S.A., pentru depistarea unor 
eventuale anomalii in operațiunea 
de revenire pe Pămînt și transmi
terea de imagini TV privind ultima 
etapă a zborului.

• Experiențe la bordul complexului orbital 
„Saliut-6“—„Soiuz T-4“

MOSCOVA 14 (Agerpres). — S-a 
încheiat o lună de cind se află pe 
orbită cosmonauții sovietici Vladi
mir Kovalionok și Viktor Savinih 
la bordul complexului spațial „Sa- 
liut-6“^-„Soiuz T-4".

Marți, in prima jumătate a zilei, 
cosmonauții au pregătit aparatele 
pentru un nou ciclu de experiențe 
geofizice în vederea obținerii de 
informații necesare diferitelor ra
muri ale economiei naționale a 
U.R.S.S. Ei urmează să efectueze, 
de asemenea, o serie de măsurători 
ale radiațiilor gamma folosind tele
scopul de mici dimensiuni „Elena". 
In zilele precedente, echipajul a 
făcut observații și a realizat foto
grafii ale unor suprafețe de uscat 
și de ocean in vederea explorării

bogățiilor naturale ale Terrei și 
pentru studiul mediului ambiant. 
Au continuat, de asemenea, și ex
plorările medicale. Cu ajutorul in
stalației clinice multifuncționale 
„Polinom 2 M“ șl aparatelor „Reo- 
graf" și „Beta", cei doi membri ai 
echipajului au testat funcționarea 
sistemelor lor cardiovasculare. De 
asemenea, s-a urmărit dinamica 
modificării mediului gazoS din com
partimentele complexului. Cosmo
nauții nu au neglijat în ultimele 
zile nici experimentele tehnice și 
tehnologice. Ei au terminat experi
mentul cu ajutorul cuptorului 
„Splav" in vederea obținerii unor 
cristale de compuși plumb-zinc și 
altele in condițiile microgravitației.
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