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7/z întîmpinarea zilei de 1 Mai
...... •

r și a aniversării partidului A
Hărnicie, rezultate deosebite in îndeplinirea 

planului și angajamentelor în întrecere
TÎRNĂVENI : Producție fizică peste plan

în cinstea aniversă
rii partidului, oamenii 
muncii de la întreprin
derea de geamuri din 
Tîmăveni si-au înde
plinit planul producției 
fizice în proporție de 
107,2 la sută, expediind 
beneficiarilor, de la 
începutul anului si

pînă acum, peste sar
cinile de plan. 82 000 
mp geam tras sl 853 000 
bucăți sticlărie de di
verse tipuri. Succesul 
are la bază utilizarea, 
pe scară largă, a ciobu
rilor de sticlă în locul 
materiei prime obiș
nuite. ceea ce — odată

cu reducerea de peste 
două ori a consumuri
lor de nisip, sodă cal
cinată. dolomită. feld- 
spat si celelalte materii 
prime — a dus la di
minuarea cheltuielilor 
materiale cu 18 lei la 
o mie lei producție- 
marfă. (Gh. Giurgiu).

materiilor prime si 
materialelor s-a con
cretizat, printre altele, 
în faptul că. în acest 
interval de timp, la 
cheltuielile materiale 
pentru o mie lei pro-

ductie-marfă s-au ob
ținut economii de a- 
proape 26 milioane lei. 
S-au evidențiat. în a- 
cest sens, colectivele 
de muncă de la Com
binatul de prelucrare

a lemnului. întreprin
derea de confecții. Fa
brica de tricotaje. Fa
brica de utilaje sl 
piese de schimb pen
tru industria chimică 
din Focșani. (Dan Dră- 
gulescu).

In fiecare zi, 
în fiecare 

unitate agricola, 
în fiecare județ

RITMUL INSĂMINJĂRILOR 
-la nivelul maxim 
al posibilităților!

HARTA LUCRĂRILOR AGRICOLE
impune atenției:

FIENI : Consumuri materiale și energetice 
mai reduse

IAȘI : 700 de apartamente date în folosință
La Iași. Pașcani. Hîrlău, Tîrgu Frumos și tntr-o serie de localități 

rurale s-au dat in folosință noi blocuri de locuințe. De la începutul anului 
si pînă în prezent, constructorii ieșeni au pus la dispoziția oamenilor 
muncii 700 de apartamente. In stadiu de finisare se află 1 500 de aparta
mente. (Manole Corcaci).

Oamenii muncii de la Combinatul 
de lianți si azbociment din Fieni au 
realizat suplimentar fată de olanul 
Ia zi 55 000 tone ciment. 10 000 mp 
plăci din azbociment. 2 000 tone var, 
3 000 tone gips și 1 500 tone calcar 
siderurgic. Concomitent cu crește
rea producției fizice, în această în
treprindere fruntașă se desfășoară o 
acțiune susținută de reducere a con

sumurilor materiale și energetice 
prin perfectionarea tehnologiilor, 
folosirea la întreaga capacitate a 
utilajelor și instalațiilor. îmbună
tățirea calității reparațiilor. Astfel, 
au fost economisite aproape 1 700 
tone combustibil conventional. 123 
tone metal. 300 tone cărămidă bazică 
și 11 tone azbest. (Gh. Manea).

AGIGEA : Constructorii ecluzei lucrează în avans
Constructorii ecluzei Agigea a 

Canalului Dunăre — Marea Neagră 
au turnat, in ziua de 14 aprilie, cel 
de-al 200 000-lea metru cub de beton 
la acest obiectiv. In aceeași zi, ei 
au turnat 850 mc de beton, cu 250

mc peste prevederi. In felul acesta 
se apropie și mai mult finalizarea 
în avans a acestei monumentale lu
crări in care mai' sint de turnat 
140 000 mc de betoane și de intro
dus în operă 7 000 tone otel. (George 
Mihăescu).

ROMAN : Primul strung carusel cu diametrul 
de 10 metri de fabricație românească

în întîmpinarea celei de-a 60-a 
aniversări a întemeierii partidului 
și a zilei de 1 Mai, constructorii de 
mașini de la întreprinderea meca
nică din Roman au înregistrat un 
succes de prestigiu : încheierea cu 
peste un an mai devreme decît era 
planificat a construcției primului 
strung carusel cu diametrul de pre

lucrare de 10 metri de fabricație 
românească. Noul utilai are para
metri superiori de funcționare, 
puțind prelucra, cu un ridicat grad 
de precizie, piese în greutate de 
pînă la 140 tone. Intre performantele 
sale se află, de asemenea, greuta
tea proprie redusă și înaltul grad 
de fiabilitate. (Constantin Blagovici).

ODORHEIU SECUIESC : Cu spirit gospodăresc
Ținărul colectiv de oameni ai muncii români șl maghiari de la între

prinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc a realizat, de 
la începutul anului și pină in prezent, peste prevederile planului. 32 tone 
utilaj chimic. 24 tone mase plastice. 4 tone articole tehnice și alte produse 
solicitate de marile combinate petrochimice din tară și de parteneri de 
peste hotare. Aceste realizări au fost obținute în condițiile economisirii 
a 155 tone metal. 92,8 tone combustibil convențional și peste 860 MWh 
energie electrică. (I. D. Kiss).

BUZĂU : Apartamente peste prevederi

VRANCEA : Economii prin diminuarea 
cheltuielilor materiale

Productia-marfă su
plimentară livrată in 
perioada parcursă din 
acest an de către uni
tățile industriale ale 
județului Vrancea a a-

iuns la aproape 37 mi
lioane lei. Fată de a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut, acest*' indi
cator a înregistrat o 
creștere de 29 la sută.

structura producției cu- 
noscind schimbări ca
litative ca urmare a 
introducerii în fabrica
ție a unor noi produse. 
Folosirea rațională a

Colectivul întreprinderii județene 
de construcții montaj Buzău acțio
nează cu răspundere pentru înde
plinirea Si depășirea planului fizic 
pe acest an. Datorită organizării 
superioare a activității pe șantierele 
noilor ansambluri de locuințe. în 
acest an. în județul Buzău.au .fost— 
date în folosința oamenilor muncii 
652 de apartamente — cu 52 mai 
multe fată de prevederile Planului

— dintre care 483 în cartierele Broș- 
teni. Unirii și Dorobanți din Buzău. 
146 în ansamblurile Nicolae Bălces- 
cu și Costieni din Rîmnicu Sărat 
și 23 în comuna Nehoiu. Cele mai 
bune rezultate au obtinut con
structorii din cadrul Șantierului. r;r. 
1 din Buzău, care au asigurat o 
calitate ridicată a lucrărilor. (Du
mitru Dănăilă).

La întreprinderea „Electro
tehnica” din Capitală 

Produse noi, 
modernizate

Așa cum ne-a informat secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii, Constantin Gavrilă. colectivul 
acestei prestigioase unități in
dustriale, indeplinindu-și planul la 
producția fizică pe trimestrul I 
al anului in proporție de 101.1 la 
sută, realizează un mare număr de 
produse noi, modernizate. Printre 
acestea — redresoare pentru centra
le electrice, convertizoare pentru 
acționări avansuri la mașini-unehe, 
variatoare de turație, acționări mi
niaturizate pentru industria mase
lor plastice și a cauciucului etc. 
în fotografia alăturată: un aspect 
de muncă din atelierul de circuite 
imprimate pentru convertizoare de 
acționări avansuri.

Foto : E. Dichiscanu
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente față de plan, suprafețele însămînțate cu porumb in cooperati
vele agricole (cifra de sus) și în întreprinderile agricole de stat (cifra de jos), pină in seara zilei de 14 aprilie.

(In județele notate cu o linie, întreprinderile agricole de stat nu cultivă porumb)

CÎTEVA CONSTATARI
de care este absolut necesar să 
țină seamă organele agricole, 

lucrătorii din agricultură...
• Pînă în seara zilei de 14 aprilie au fost 

insămînțate 3 221 863 hectare, din care 
1 276 000 hectare cu porumb — reprezentînd 
39 la sută din suprafața planificată la această 
cultură.

• Cu totul nejustificate sint decalajele la 
semănatul porumbului intre cooperativele 
agricole din județe vecine sau aflate în aceeași 
zonă pedoclimatică : zona I : Tulcea — 
75 la sută, Constanța — 42 la sută ; 
zona a ll-a : Buzău — 51 la sută, Prahova — 
22 la sută; zona a lll-a: Cluj — 45 la sută, 
Alba — 32 la sută.
• Nici în ziua de 14 aprilie unele județe — 

Teleorman, Giurgiu, Călărași, Vaslui, Timiș — 
nu au atins viteza de lucru planificată.
• In loc să fie în frunte, întreprinderile 

agricole de stat din 16 județe se află — 
prin suprafețele insămînțate pină acum, pro
centual față de cele planificate — în urma 
cooperativelor agricole.

...Șl CÎTEVA ÎNTREBĂRI 
de al căror răspuns prin fapte 

depinde soarta producției 
din acest an

O Cum explică organele de partid și agri
cole din județele Galați, Brăila, Vaslui, Sibiu, 
lași, Neamț, Brașov, Ialomița stadiul actual 
nesatisfăcător ai insămînțărilor ?

O De ce organele de partid și agricole din 
județele rămase in urmă nu acționează în 
mod hotărit pentru accelerarea însămînțărilor, 
pentru atingerea și depășirea vitezei zilnice 
stabilite ?

• Consideră oare tovarășii din județele 
Vaslui, Prahova, Ialomița, Giurgiu, Alba și 
Galați că cei din județele vecine — mai avan
sate — au la dispoziție mai multe tractoare și 
semănători ? Sau ritmurile deosebite se dato
rează modului diferit de organizare a muncii 
pe ogoare, de mobilizare a mecanizatorilor, 
cooperatorilor și specialiștilor ?

Despre activitatea desfășurată pe ogoare în județele mai avansate la în- 
sămînțări și despre cauzele întîrzierilor într-o serie de județe — relatări ale re
porterilor și corespondenților noștri în pagina a lll-a a ziarului.

ȚARA - o mare familie strîns unită 
în jurul nucleului său de forță și acțiune 
revoluționară - PARTIDUL COMUNIȘTILOR

Gânduri și fapte care ilustrează un adevăr esențial al societății românești contemporane

Demnitatea muncii 
creatorului de artă

Tot ce aparține istoriei acestor pămînturi, tot ce îi exprimă semnificațiile, 
reliefează adevărul că pilonii dăinuirii și ascensiunii noastre prin vremuri își 
au adînca, neclintita temelie în unitate. Se poate afirma, pe drept cuvint. 
că unirea, unitatea reprezintă coloana infinită a istoriei românești, sensul ei 
definitoriu. Aceasta și explică faptul că, întocmai ca o puternică tortă, con
știința unității a luminat de-a lungul vremurilor și a dinamizat întreaga 
operă istorică a poporului român.

Era pe deplin firesc ca forța politică ce a adunat într-un unic șuvoi 
Izvoarele marilor energii revoluționare acumulate de poporul nostru în de
cursul veacurilor — Partidul Comunist Român — să întruchipeze în cel mai 
înalt grad, pe o treaptă istorică superioară, idealul catalizator al unității. Cei 
60 de ani de glorioasă istorie a partidului sint străbătuți de lupta fără preget 
a comuniștilor români pentru unitatea clasei muncitoare, a întregului popor, 
pentru oontinua consolidare a acestei unități ca forță motrice a progresului 
și propășirii patriei.

Ne-am adresat unor oameni ai muncii de felurite profesii și din diferite 
generații, comuniști și necomuniști, femei și bărbați, români, maghiari, ger
mani, cu întrebarea ; Ce reprezintă pentru dumneavoastră astăzi, în preajma 
celei de-a 60-a aniversări a întemeierii P.C.R., unitatea moral-politică a in- 
tregului popor în jurul partidului comuniștilor ?

• „NE-AM NĂSCUT CA 
UN SIMBOL AL VOINȚEI 
INDESTRUCTIBILE DE UNI
TATE". Pe cunoscutul militant co
munist Mihai Cruceanu — partici
pant la istoricul congres din mai 
1921 care a marcat întemeierea Parti
dului Comunist Român — l-am găsit, 
la cei 93 de ani ai săi, în plină si 
neobișnuit de efervescentă activitate: 
abia se întorsese de la o întîlnire cu 
ostașii și ofițerii unei unități mili
tare cărora le destăinuise, cu încer
catul său har de povestitor, amintiri 
din anii furtunoși ai creării partidu
lui. La întrebarea sus-amintită ne-a 
răspuns simplu și firesc : „Noi, par
tidul nostru, ne-am născut ca un

simbol al voinței indestructibile de 
unitate a clasei muncitoare. înalta 
vocație a unității s-a aflat de la bun 
început la fundamentul existentei și 
luptei partidului. Ce bucurie mai 
mare pentru un bătrîn revoluționar 
cu inima încă tînără decît să văd cu 
ochii mei. in România socialistă de 
azi, cit de rodnică în înfăptuiri de 
seamă pe toate tărîmurile s-a dove
dit si se dovedește unitatea tuturor 
celor ce muncesc cu brațele si cu 
mintea în jurul partidului, al secre
tarului său general ! Si cit de multă 
și profundă dreptate are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cînd spune că 
tăria partidului nostru, atît în anii 
ilegalității, cit si în anii construcției 
socialiste, a constat si constă in 
legătura strînsă cu masele largi 
populare și că în condițiile acestei

unități indisolubile dintre partid și 
popor nu va exista nici o forță în 
lume în stare să împiedice mersul 
nostru victorios spre comunism11.

• „CLASA-N ASALT - 
CLASĂ-PIVOT A UNITĂȚII". 
In Ploiești, oraș cu bogate tradiții 
revoluționare ale clasei muncitoare — 
orașul lui Stefan Gheorghiu, Alexan
dru Dobrogeanu-Gherea și al atîtor 
alto> conducători de frunte ai prole
tariatului. orașul unde s-a tinut 
Congresul al II-lea al P.C.R.. semi
legal. orașul marii greve a petroliști
lor din ianuarie-februarie 1933, orașul 
unde, în preajma războiului, organi
zația U.T.C. s-a aflat sub di
recta îndrumare a tovarășului Nicolas 
Ceaușescu — am stat de vorbă 
cu un muncitor comunist avind 
o bogată experiență de muncă si un 
îndelungat stagiu în partid, maistrul 
principal Ștefan Bunușiu de la 
Rafinăria Ploiești (fostă „Astra Ro
mână11). „Pentru mine — ne spunea 
el — unitatea de nezdruncinat a 
poporului în jurul partidului nu e 
ceva abstract, ci însăși realitatea 
concretă pe care o trăiesc aici. în 
mijlocul tovarășilor mei de muncă, e 
ca aerul și apa fără de care nu putem 
viețui, Mi-aduc aminte de anii de 
după război, cînd munceam fără să 
numărăm orele pentru a reconstrui 
rafinăria, devenită după naționalizare 
bun al întregului popor: eram goi, 
flămînzi, dar puternici prin coeziu
nea noastră de granit în jurul parti
dului care ne insufla încredere în

forțele noastre și în viitorul socialist 
și comunist al țârii. Atunci am 
devenit și eu. în chip firesc, membru 
al Partidului Comunist Român, sim
țind că, în felul acesta, mă angajez 
nu numai printr-o semnătură pe o 
adeziune, ci cu toată ființa mea, în 
lupta pentru biruința deplină a idea
lurilor clasei mele11. Privind siluetele 
argintii ce alcătuiesc impunătoarea 
dantelărie de instalații a Rafinăriei 
Ploiești de azi — unitate distinsă cu 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia11 clasa I pentru remarcabi
lele sale rezultate în muncă — 
maistrul Bunușiu a adăugat: „Tot 
ce vedeți aici, ca și tot ce s-a 
înfăptuit de la un capăt la altul 
al tării, e rod al strădaniilor noastre 
unite. Sint mîndru că partidul meu 
a prefăcut clasa mea din «clasă-n 
asaltul lumii vechi», cum spunea un 
poet, în clasă conducătoare a socie
tății. în clasă-pivot a unității oame
nilor muncii, clasă pentru care 
mărețele obiective trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu au devenit 
propriile teluri de muncă, de luptă, 
de viată".

• „FĂRĂ ALIANȚA ÎN
CHEGATĂ ÎN ANII ACEIA 
N-AR FI DE GÎNDIT VIATA 
PE CARE O TRĂIM AZI". Pe 
țăranca cooperatoare Aurica Amă- 
năloaiei din Leorda Botoșanilor am 
întîlnit-o — cum e și firesc in aceste 
zile fierbinți ale campaniei de pri
măvară — abia seara tîrziu. la în

toarcerea de la cîmp. Nu era încă 
acasă, ci la primărie, unde fusese 
invitată — ca deputată in consiliul 
popular — la plenara lărgită a comi
tetului comunal de partid. „Nu. nu 
sint membră de partid — a ținut să 
precizeze — dar iau parte din toată 
inima la acțiunile la care ne cheamă 
și ne mobilizează organizația de 
partid. Am văzut cu ochii mei. ca 
toti consătenii din Leorda. că tot ce 
s-a înfăptuit spre binele nostru în 
acești ani izvorăște din politica parti
dului. din gindirea luminată, din 
fapta neobosită, din grija pentru om 
a celui mai bun fiu al neamului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
O clipă, interlocutoarea noastră a 
rămas pe gînduri. de parcă ar fi 
căutat ceva prin tainițele memoriei : 
„Știți, eram copilă cînd în satul nos
tru, ruinat de pe urma războiului, au 
venit pentru întîia oară oameni în 
salopete, muncitori din Botoșani, să-i 
ajute pe țărani să-și refacă gospo
dăriile, să-și repare uneltele de 
muncă, să lucreze pămîntul prin 
muncă unită. Deși a trecut atîta 
vreme de atunci, tot îmi mai aduc 
aminte de caldele cuvinte de mulțu
mire și recunoștință cu care părinții 
și rudele mele vorbeau despre frații 
lor, muncitorii de la oraș, de care 
s-au simțit. de la bun început, legați 
prin fire trainice. Eu cred că fără 
alianța închegată în anii aceia grei și

Victor BIRLĂDEANU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

Pe baza diviziunii 
sociale a muncii poe
tului îi revine misiu
nea să vadă, să cer
ceteze. să descopere 
frumuseți. adevăruri 
noi nevăzute și necu
noscute. să le proiec
teze în conștiință spre 
înălțarea unei lumi u- 
mane. Conceperea în 
acest fel a poeziei, li
teraturii poate părea 
cam utilitaristă și 
practicistă. totuși rolul 
și valoarea ei socială 
depind și de această 
funcție. Societatea, 
care se apropie din a- 
cest punct de vedere 
de poezie și care are 
nevoie de munca poe
tului, va tine cont 
de importanta acestei 
munci, de marea in
vestiție pe care o ne
cesită creația — suc
cesele. dar. din păca
te. și eșecurile — prin 
timpul, energia consu
mată și. tinînd cont 
de toate acestea, cînd 
va face bilanțul acti
vităților sociale va a- 
șeza creația literară la 
capitolul cîstiguri. Iar 
poetul, printr-o astfel 
de judecată a perso
nalității si creației 
sale, iși cîștigă rangul 
social si uman pe ca- 
re-1 merită cu adevă
rat și afirmîndu-se 
astfel dispar multe 
prejudecăți, idei pre
concepute care provin 
fie din supralicitarea, 
fie din desconsidera
rea care l-au însoțit in 
decursul vremilor. El 
are astăzi posibilitatea 
să evalueze importan
ta ce se acordă rolu

lui și, natural, totoda
tă. răspunderii sale. 
Cred că nu e cazul să 
mai subliniez.. rolul pe 
care-1 ocupă poetul în 
societatea noastră so
cialistă. Documentele 
de partid relevă cu 
pregnantă rolul și lo
cul artei în formarea 
omului, demnit.atea pe 
care epoca ’ noastră

însemnări de
LETAY Lajos

o conferă muncii crea
torului de artă. Re
levarea importantei 
muncii de creație, a 
contribuției de preț a 
creatorului de artă la 
edificarea noii socie
tăți. formularea în 
același timp și a cerin
țelor ce subliniază im
portanta acordată ac
tivității artistice fac 
parte din concepția 
nouă, revoluționară a- 
supra misiunii culturii 
pe care partidul nos
tru a definiț-o cu cla
ritate.

Poetul își îndepli
nește misiunea atunci 
cînd socotește stima și 
considerația societății 
ca un sistem de exi
gențe ale societății, 
mai direct ale citi
torilor, și caută să răs
pundă acestor cerin
țe cu severitate ma
ximă fată de propria 
sa creație. Ele sint tot 
mai mari, acum, cînd 
sîntem martori și 
părtași la gigantice 
construcții ce depășesc

toate realizările de 
pînă-n prezent și care 
necesită o enormă e- 
nergie creatoare. In 
amplul proces de de
mocratizare, care se 
manifestă în activita
tea de zi cu zi. in 
practica socială. în re
zolvarea treburilor ob
ștești, mase largi pri
mesc un rol tot mai 
activ, ceea ce reclamă 
si presupune un înalt 
nivel de conștiință și 
atașament. Dacă mă 
refer la breasla noas
tră — este nevoie de 
o creștere a eforturi
lor creatoare, dacă in
tr-adevăr poetul vrea 
să participe activ la 
această grandioasă o- 
peră constructivă.

Ceea ce descoperă 
poetul văd azi. tot mai 
clar, cititorii, iar prin
tr-o intensă muncă de 
culturalizare este ac
ceptabil să gîndim că 
tot mai multi pot for
mula ei înșiși aceste 
frumuseți și adevă
ruri. Cititorii de azi 
dispun de posibilități 
mai largi de judecare 
și comparare a valo
rilor. După părerea 
unuia din confrații 
noștri de vază și cu 
mare experiență. în 
patria noastră, prin 
creșterea duratei învă- 
tămîntului obligatoriu, 
prin ridicarea gradului 
general de cultură tot 
mai multi oameni vor 
putea scrie o poezie 
acceptabilă. în orice 
caz. va crește numă-
(Continuare 
in pag. a V-a)
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pFAPfUL! 
DIVERS

I Semne bune...

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate in concordanță cu legile tării,

În atenția „Scînteii" — șantierele 

noilor fabrici de zahăr

RESPECTAREA TERMENELOR -

I

I
I

pe șosea
Odată cu venirea 

traficul rutier și-a 
ritmul in lea.tă țara. .... ... 
calități, cit și in afara acestora, 
atît ziua, cit si noaptea. în aces
te condiții, cu atît mai frumoasă 
și mai binevenită ne apare ves
tea că, timp de o săptămină în
treagă, pe întreg teritoriul jude
țului Iași nu s-a intimplat nici 
un accident de circulație care să 
se soldeze cu pierderi de vieți 
omenești sau vătămări corporale.

Deci, se poate I
De unde și dorința exprimată 

de un agent de circulație : „Ase
menea săptămâni să fie măcar 
de... 52 de ori pe an !“

primăverii, 
intensificat 
atît in lo-

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Meșterul tot 
meșter rămine

A

2 000 000 de kilometri ! Atît a 
parcurs de-a lungul și de-a la- 
ftgl tării Ion Constantin, șofer la 
întreprinderea de transporturi 
aiKo Dîmbovița. Timp de trei 
decanii, el a condus mai toate 
tipurile de autovehicule, pe vre
me bumă și rea, în toti acești 
ani, peryiisul lui de conducere a 
rămas imaculat. Nici o abatere, 
nici o saripțiune. niciodată. Deși 
a ieșit la pensie, nu poate să 
stea acasă. Aproape zilnic vine 
la autobază. Una din realizările 
lui ca pensionar: confecționa
rea unei ingenioase instalații de 
încălzire pentru atelierul de re
condiționat. piesa. Toată lumea îi 
zice și asum „meșterul nostru".

— Cum •merge, meștere? — îl 
întrebăm.

— Ca pe mate !
Intr-adevăr.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

| Ținea I
I de

I
I
I
I

întreprinderea județeană 
transporturi locale Sălaj. Coloa
na auto $imieu Silvaniei. Șofer: 
loan Cherecheș. Circula cu o au
tobasculantă încărcată cu balast. 
Balast pentru cerințele șantie
rului, Dar și pentru... buzunarul 
șoferului. Care' șofer a încercat 
să-i facă balastului de petreca
nie. Negoț sadea, Cu târguială, 
in toată regula. Ținea la preț ;

— Cit dai ? — l-a întrebat el 
pe ultimul amator de chilipir.

— Cit vrei ?
— Eu vreau cit vreau, 

vreau să știu cit dai ?
— Cit zice legea — a răspuns 

cel întrebat, care s-a intimplat 
să fie chiar un om al legii...

dar

I

I
I
I
I
I
I

I
I

„Andrîsântul" 
cunoscut^ dar...

I

I
I
I
I
I
I
I
I

De la Școala generală din l»- 
ealitataa Drăguș — Brasov a fost 
trimis im plic recomandat pe 
adresa : Mircea Anghelescu, 
strada Ardealului nr. 13 Bucu
rești, cod 78471. O adresă scrisă 
corect și citeț. Cu toate acestea, 
plicul a fost ne turnat expedito
rului cu mențiunea : „Fără adre
să completă nu* poate fi trimisă 
la destinatar".

Destinatarul a semnalat cazul 
dirigintelui Oficiului poștal 68 
Pajura, arătindu-i că adresa este 
exactă. O dovedea si faptul că, 
dacă nu era adresa 
soarea nu putea fi 
comandată. „Dar la __
diriginte — ne scrie destinatarul 
— n-am găsit nici o înțelegere, 
fapt care mă face să întreb S 
dacă asta e soarta unor recoman
date. ce se intimplă cu scrisorile 
obișnuite ?“ Așteptăm răspuns de 
la forul de resort, cu... recoman
darea de a ne informa și asupra 
măsurilor luate.

bună, scri- 
dată ca re- 
respectivul

I
I

Grăbitul 
de la ghișeu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Unitatea C.E.C. din zona „9 
Mai" a municipiului Tg. Jiu. Ne
răbdător. un tinăr sare peste 
rind și azvîrle pe ferestruica de 
la ghișeu un libret, buletinul de 
identitate și foaia de restituire 
pentru suma de 1000 lei.

— Repede, că mă grăbesc.
După ce a cercetat documen

tele. funcționara Mariana Mutu 
a... amuțit. Atît buletinul, cit și 
libretul C.E.C. aparțineau unei 
femei.

— Așteptați să vă fac formele 
— i-a spus ea politicoasă tânăru
lui grăbit.

Apoi s-a dus intr-un birou 
alăturat, a pus mina pe telefon 
Și cit ai zice „Repede, că mă 
grăbesc". a și apărut un om 
al legii, care a constatat că bu
letinul si libretul fuseseră sus
trase de respectivul arăbit de la 
Floarea Pălită.

Ce s-a intimplat cu făptașul? 
Ce să se întâmple ? Exact ca-n 
zicala cu cel care pornește cu 
graba și se întâlnește cu zăbava...

I
Intr-o cabină 
de camion

I La 
care

I
I
I
I
I

S-a intimplat la Bușteni, 
un moment dat. șoferul 
conducea autocamionul 21-CJ- 
4671 s-a simțit obosit. în mod 
firesc, s-a hotărit să tragă pe 
dreapta și să înnopteze la Buș
teni. A dus camionul la parcarea 
de lingă magazinul „Costila". 
Apoi s-a gindit că n-ar fi bine 
să lase camionul singur si s-a 
decis să se culce in cabină. Cum 
peste noapte i-a fost frig, a im
provizat o instalație de încălzit 
conectată la acumulatori. Dar de 
la instalația respectivă s-a aprins 
tapiseria. La început, focul a ars 
mocnit. Cind flăcările au fost 
observate de trecători a fost 
prea târziu. Șoferul a fost găsit 
asfixiat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii iață de om
obiectivul principal al constructorilor

Măsuri concrete 

pentru îmbunătățirea activității 

întreprinderii „Sinterom"
Maistrul Mihai Szenteși lucrează 

de mulți ani la întreprinderea 
„Sinterom". Cluj-Napoca, timp în 
care a muncit în toate sectoarele uni
tății, acumulînd o valoroasă experi
ență. „Ca să putem păși. în conti
nuare, înainte, spunea el într-o 
amplă scrisoare adresată conducerii 
partidului, și să facem ca tara noas
tră să aibă realizări tot mai fru
moase pe drumul construirii socia
lismului, trebuie să înfăptuim 
neabătut politica partidului, să asi
gurăm ca activitatea întreprinderi
lor in care lucrăm să se desfășoare 
la un nivel calitativ și cantitativ 
corespunzător, să realizăm economii. 
Din păcate. în întreprinderea noas
tră nu toate treburile merg bine". 
Autorul scrisorii relata o seamă de 
lipsuri din activitatea conducerii 
unității în privința organizării pro
ducției și a muncii, aprovizionării eu 
materiale și scule, ceea ce face ca 
planul să nu se realizeze în bune 
condiții.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie reparti
zată pentru soluționare secretarului 
de resort al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

In raportul de cercetare, pornin- 
du-se de la faptul că. pe baza in

vestițiilor făcute sau în curs de 
realizare, „Sinterom" a devenit o 
unitate care execută, prin procedee 
tehnologice avansate, o mare gamă 
de produse, se arată că gradul redus 
de îndeplinire a planului la unele 
sortimente a fost determinat. în 
bună măsură, de greutățile întîmpi- 
nate în procesul de asimilare si 
omologare a noilor produse, precum 
și dp lipsa unor materii prime.

în vederea îmbunătățirii situației 
pentru acest an. în timpul analizei 
a fost elaborat un program complex 
de măsuri, aprobat de conducerea 
ministerului, de natură să asigure 
realizarea indicatorilor de plan. 
Raportul confirmă afirmațiile din se
sizare referitoare la starea necores
punzătoare a unor mașini și insta
lații și la carențele în gospodărirea 
secției de magneți, în cadrul căreia 
lucrează autorul scrisorii, precum și 
la alte aspecte negative din activi
tatea întreprinderii. Pentru acestea, 
în timpul controlului au fost sanc
ționate mai multe cadre din condu
cerea unor secții, servicii si a 
întreprinderii. Problemele consta
tate cu ocazia cercetării scrisorii si 
măsurile luate au fost discutate cu 
factorii responsabili din întreprin
dere. inclusiv cu autorul scrisorii; 
se prevede, de asemenea, organiza
rea unor dezbateri pe aceste teme 
în cadrul adunărilor de partid.

Utilajele — bine întreținute, 

eficient folosite!
Pornind de la realitatea faptului 

că întreprinderile din țara noastră 
au fost dotate cu utilaje, mașini și 
instalații de Înaltă tehnicitate, con
ducerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, a atras aten
ția în nenumărate rînduri asupra 
necesității folosirii maxime și în
grijirii corespunzătoare a acestora, 
în fiecare mașină, piesă sau suban- 
samblu este încorporată avuție na
țională — și nimănui nu-i poate fi 
permis să-i aducă prejudicii pe 
calea neglijenței sau a lipsei de 
răspundere — așa cum semnala o 
scrisoare adresată secretarului ge
neral al partidului că se intimplă la 
Direcția de drumuri și poduri — 
Teleorman. Autorul sesiza că mai 
multe autobasculante, autocisterne 
de bitum și autogredere s-au dete
riorat, iar motopompe, grupuri 
electrogene, betoniere și remorci in 
valoare de sute de mii de lei au 
fost descompletate.

în raportul de cercetare al pre
ședintelui Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, care.

la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a organizat cercetarea 
scrisorii, se subliniază că, în mare 
parte, sesizarea corespunde reali
tății. în ultimii ani. unele cadre cu 
munci de răspundere din unitate au 
săvîrșit felurite abateri de la dis
pozițiile legii, de la normele eticii 
și echității socialiste — acte care 
au fost sancționate. Totuși, orga
nizarea muncii continuă să fie 
defectuoasă, calitatea lucrărilor de 
drumuri mai lasă de dorit, utilajele 
din dotarea unității nu sint folosite 
la indicatorii planificați, sistemul 
de evidență in gestionarea mate
rialelor, a celorlalte mijloace, pre
cum și pontajul personalului . au 
numeroase carențe. Toate acestea 
denotă, în primul rind. existenta 
unor deficiente în munca persona
lului de conducere al unității, ca și 
în activitatea desfășurată de orga
nizația de partid, de organizația 
sindicală și consiliul oamenilor 
muncii, care nu au sesizat din timp 
și nu au acționat cu hotărîre pentru

introducerea unei ordini și disci
pline ferme.

S-a atras atenția Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Teleorman să urmărească cu 
mai mare atenție activitatea direc
ției de drumuri și poduri, să ia 
toate măsurile necesare în scopul 
creării unui climat sănătos de

muncă, reparării și Întreținerii 
corespunzătoare a utilajelor, îmbu
nătățirii activității productive. Co
mitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, se subliniază in 
raport, va urmări în continuare mo
dul cum se acționează pe plan 
local pentru îmbunătățirea activi
tății din acest sector.

Pentru prevenirea inundațiilor 

la Jibou
într-o scrisoare adresată pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu, in 
numele unor locuitori din orașul 
Jibou-Sălaj, se solicita sprijin pen
tru amenajarea hidrografică a Văii 
Firiz, care străbate orașul de la 
nord la sud. ..Vă rugăm foarte 
mult să fie trimiși specialiști la 
fața locului — se spunea în scri
soare — care să studieze situația și 
să ne ajute să stăvilim apele, pentru 
că timpul ploios ne aduce mari 
necazuri. în ce ne privește, prin 
muncă patriotică vom participa cu 
toate familiile la lucrările de con
strucție".

Secretarul general al partidului a 
dispus ca scrisoarea să fie reparti
zată pentru examinare președintelui 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare și viceprim-minis- 
trului de resort al guvernului. După 
cum a .stabilit un colectiv de spe
cialiști, incluzînd reprezentanți ai 
Consiliului Național al Apelor, ai 
organelor locale de partid și de stat, 
localitatea Jibou este afectată de 
inundații din mai multe surse : 
rîul Someș cu afluenții de stînga. 
Agriș, Valea Sărată (Firiz), precum

și o serie de torenți nepermanenti. 
Din lucrările prevăzute în Progra
mul național de perspectivă pri
vind amenajarea bazinelor hidro
grafice au fost executate. în ve
derea apărării acestei localități 
împotriva inundațiilor, lucrări de 
regularizare a Văii Sărate pe o 
lungime de 5 km. Ca urmare, 
situația s-a îmbunătățit considera
bil, fără însă a asigura eliminarea 
totală a inundațiilor. în aceste con
diții, lucrările de apărare pe valea 
Apa Sărată vor fi executate la noi 
proporții, corespunzător debitelor ce
lor mai mari viituri. S-a . hotărit 
devansarea din 1984 în 1982 a in
vestiției din planul Consiliului Na
țional al Apelor „Amenajarea rîului 
Someș și a afluenților acestuia in 
zona orașului Jibou" pe o lungime 
de 18 km, în primul rind urmind să 
înceapă amenajarea văii Apa Să
rată.

Totodată, Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și Con
siliul popular al județului Să
laj vor lua măsuri pentru re
facerea podurilor de pe valea Apa 
Sărată, în 'localitatea Jibou.

în cîteva rinduri. ziarul nostru a 
analizat stadiul și ritmul lucrărilor 
pe șantierele celor patru fabrici de 
zahăr cu termene apropiate de pu
nere în funcțiune — Zimnicea, Ianca, 
Arad si Calafat. Oprindu-se în spe
cial asupra modului în care sint or
ganizați și muncesc constructorii și 
montorii. „Scinteia" a precizat nece
sitatea adoptării unor programe 
cuprinzătoare de acțiune pentru îm
bunătățirea generală a activității des
fășurate de aceștia și creșterea susți
nută a ritrhului de lucru — subor
donate recuperării rămînerilor în 
urmă și încadrării cu strictețe în 
graficele de lucrări. Ce măsuri au 
fost luate în acest scop, care sînt 
rezultatele lor și cum se va acționa 
în continuare — iată subiectul dis
cuției purtate de redactorul nostru 
Cristian Antonescu cu ing. ION MI
LITARII, director general în Minis
terul Construcțiilor Industriale.

— înainte de a intra în fondul 
problemei, vreau să subliniez prio
ritatea absolută acordată de unitățile 
și conducerea ministerului nostru fi
nalizării și punerii in funcțiune la 
termen a acestor importante obiec
tive de investiții. Este o sarcină de 
mare răspundere atît profesională, 
cit si politică, iar pentru înfăptuirea 
ei în bune condiții a fost inițiat un 
amplu program de m aspri tehnice și 
organizatorice. menit să permită 
atingerea unor ritmuri înalte de lu
cru pe fiecare șantier în parte. Chin
tesența acestor măsuri constă în mo
bilizarea unor efective sporite de oa
meni si mijloace mecanice de execu
ție si în concentrarea acestora asupra 
lucrărilor de care depinde deschide
rea unor largi fronturi de lucru, • în 
special de montaj. De asemenea, 
s-au stabilit pentru fiecare din lu

crările înscrise în grafice răspunderi 
și termene precise de realizare, a că
ror îndeplinire este urmărită siste
matic. zilnic și săptăminal.

— Altfel spus, rezultă că însăși 
conducerea ministerului și-a asumat 
controlul direct al activității de pe 
șantierele fabricilor de zahăr.

— Mai mult decît atît. O parte din 
direcțiile de specialitate vor coordo
na și sprijini în permanentă efortu
rile constructorilor și montorilor 
pentru soluționarea operativă a unor 
probleme sau dificultăți. Mă refer la 
asigurarea tuturor efectivelor, mij
loacelor ’ tehnice și materialelor de 
construcții necesare, la unele aspecte 
legate de proiectare și aflate incă in 
suspensie, dar mai ales la livrarea 
rapidă. în ordinea cerută de montaj, 
a tuturor utilajelor tehnologice. Ast
fel, prin demersurile făcute la prin
cipalii furnizori și la conducerea 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, urmărim creșterea gradu
lui de asamblare în uzină a unor 
utilaje de complexitate mai ridicată, 
tocmai pentru a reduce cit mai mult 
posibil duratele de montaj pe șan
tier.

— Sînt suficiente măsurile luate 
pînă acum pentru înregistrarea unui 
puternic reviriment pe șantierele fa
bricilor de zahăr ?

— Categoric, da. Precizez însă un 
lucru esențial. Aceste măsuri nu con
stituie decît un punct de pleca in 
inițierea altor acțiunr destinate -v 
ducă la accelerarea ritmului de exe
cuție și terminarea rapidă a lucră
rilor ; totodată, ele sint diferențiate 
de la un șantier la altul, în funcție 
de situația concretă în care se gă
sește fiecare obiectiv. Ca o confir
mare a celor spuse mai înainte, iată 
despre ce e vorba :

0 balastieră utilă — dar de ce

in dauna terenuliri agricol?

în urmă cu 15 ani s-a organizat 
balastiera Petricica, îh zona comunei 
Leordeni — Argeș. Dacă Ia început 
extragerea pietrișului se făcea la o 
distanță de 2 km de satul Bolo- 
teasca, in prezent se excavează 
chiar pe teritoriul satului — se 
relata într-o scrisoare adresată secre
tarului general al partidului de mai 
mulți locuitori ai acestei așe
zări. Autorii scrisorii . afirmau 
că măsurile stabilite de organele 
județene privind amenajarea malu
rilor rîului și limitarea zonei de 
exploatare a pietrișului nu au fost 
aplicate și, ca urmară, pînă în pre
zent au fost distruse unele case, iar 
o parte din terenul agricol și de 
zăvoi, aparținind C.A.P. Leordeni. a 
fost degradat și inundat.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost dată 
spre soluționare secretarului C.C. 
al P.C.R. — președintele Comitetu
lui pentru Problemele Consiliilor 
Populare și viceprim-ministrului de 
resort al guvernului. La fața locului.

specialiștii organelor de stat com
petente au constatat temeinicia 
afirmațiilor cuprinse în scrisoare. 
Deși organele locale de partid și de 
stat au stabilit, încă in cursul anu
lui trecut, măsuri care să ducă la 
oprirea eroziunii malului sting al 
riului Argeș in dreptul satului Bo- 
loteasca. întreprinderea de exploa
tare industrială, agregate și mate
riale de construcții Tîrgoviște. forul 
tutelar al balastierei, nu a asigurat 
executarea lucrărilor. Față de 
această situație, s-a hotărit ca Con
siliul Național al Apelor și Oficiul 
de gospodărire a apelor Argeș să 
stabilească condițiile de exploatare 
a balastierei, iar întreprinderea din 
Tîrgoviște să execute lucrările de 
consolidare a malurilor in drentul 
satului respectiv. în caz contrar, 
balastiera va fi închisă. Consiliul 
Național al Apelor și Consiliul 
popular județean Argeș vor urmări
plodul de îndeplinire a măsurilor
stabilite.

Neculai ROȘCA

Curățenia orașului depinde 
și de spiritul civic al locuitorilor săi

ria să participe la acțiunile de muncă 
patriotică cu atelajele respective, 
consiliul popular a antrenat peste 60 
de cărăuși din oraș pentru transpor
tul resturilor menajere.
• Conform Hotărîrii nr. 7 a consi

liului popular municipal. . cetățenii 
sint datori să întrețină curățenia 
străzii în dreptul clădirii în care lo
cuiesc. să măture si să spele trotua
rul, să curețe iarba de pe lingă 
garduri.

• O marje parte din corpurile 
străine — pietre, pămînt — provenite 
din incinta șantierelor de construc
ție sint aduse pe străzi pe rotile au
tobuzelor sau se revarsă în timpul 
transportului din remorci. De aceea, 
s-a luat măsura de a se înființa pe 
șantiere rampe de curățare, incit, 
înainte de a intra în municipiu, rotile

Un auxiliar necesar și de neinlocuit al salubrității: 
CONTRIBUȚIA GOSPODĂREASCĂ A CETĂȚENILOR

în biroul tovarășului Marin Mihai, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al munici
piului Craiova, ne aflam deunăzi 
cinci oameni : vicepreședintele Con
stantin Radovici — șeful sectorului 
de gospodărire comunală. Marin 
Diaconu — tehnicianul sectorului 
amintit. Constantin Ulei — adjunctul 
șefului secției de salubritate, si sub
semnatul. Unul dintre cei de față 
și-a exprimat pe neașteptate părerea 
că — după opinia lui — cel mai curat 
oraș din tară ar fi Suceava. Altul a 
spus același lucru despre Pitești. Al 
treilea despre Timișoara.

— Dar Craiova ? Cum e Craiova, 
tovarășe vicepreședinte ?

Tovarășul Mihai a făcut o prezen
tare largă a tuturor realizărilor gos
podărești din oraș și a spus cș. în 
condițiile econo
misirii cit mai 
drastice de benzi
nă — ceea ce fi
rește impune o 
folosire cit mai 
economică a mij
loacelor mecanice 
— curățenia ora
șului depinde într-o măsură mult mai 
mare de înșiși locuitorii orașului. ..E 
un lucru de la șine înțeles, subli
nia interlocutorul, astăzi este greu 
și oostisitor să pui multe mașini 
ale salubrității să facă sute si sute 
de kilometri prin toate străduțele 
orașului — în schimb dacă fiecare 
punem mîna pe mătură- si pe lopată, 
orașul nu poate decît să strălucească 
de curățenie. Cetățenii cărora le-am 
explicat toate aceste lucruri în adu
nările populare. în cadrul «Tribunei 
democrației» au Înțeles bine și ne-au 
aprobat".

Iată un aspect economic care, ex
plicat. a produs o impresie puternică 
asupra cetățenilor. Craiova are 260 km 
de străzi. Pentru curățenia lor ar fi 
nevoie de cel puțin 100 autoca
mioane. autocisterne1 și alte utilaje 
mecanice. Fiecare dintre aceste uti
laje consumă aproape tot atita com
bustibil cit un tractor. Prin urmare, 
în loc să servească pentru ca o sută 
de tractoare să poată lucra pe cîmp. 
combustibilul ar fi consumat pentru 
maturatul zilnic al străzilor. De aceea 
s-au luat, de comun acord cu cetățe
nii. următoarele măsuri :
• Peste 60 la sută din numărul 

străzilor, al parcurilor si altor zone 
verzi au fost predate pentru întreți
nere și curățenie cetățenilor, între
prinderilor. instituțiilor și școlilor în 
temeiul Legii nr. 5 din 1976.

• în aceste condiții parcul de ca
mioane al salubrității a putut să fie 
redus cu aproape 70 la sută.

• Pe baza Legii nr. 20 din 1971, 
care stipulează că orice instituție sau 
persoană particulară care deține 
mijloace de transport hipo are dato

autovehiculelor să fie spălate, cutiile 
remorcilor etanșate.

Sint aplicate cu consecventă aceste 
măsuri ? Mențin efectiv gradul de sa
lubritate al orașului ? Pentru a răs
punde cu date concrete acestor În
trebări, am străbătut multe din stră
zile Craiovei.

Zile de primăvară. în care prima 
imagine reținută a fost aceea a cetă
țenilor care ieșiseră la muncă patrio
tică. Mobilizați de deputati sau spon
tan. pe aproape toate străzile si în 
parcuri, sute si mii de cetățeni. La 
consiliul popular s-a pronunțat cifra 
de 10 000 de oameni. Un număr de... 
20 de ori mai mare decît personalul 
salubrității, cu rezultate, firește, de 
tot atîtea ori mai mari. Pe toate 
arterele de circulație din zona cen
trală — curățenie si ordine ca in 
farmacii.

Cum am intrat însă în cartierele 
mai mărginașe — Craiovita Nouă, 
Valea Roșie. Brazda lui Novac — 
ordinea amintită, spiritul gospodăresc 
au început să dispară. La un moment 
dat am dat în Craiovita peste o baltă 
întinsă. plină de resturi menajere 
aruncate de localnici. Focar de infec
ție. „O s-o regularizăm" — a promis 
șeful gospodăriei comunale. Desigur 
mai bine mai devreme decît mai 
tirziu...

Tot în cartierul Craiovita — aproa
pe de ștrand — două sau trei hectare 
de maidan, plin de gunoaie.

— De ce nu e cultivat cu legume 
terenul acesta ? Cite tone de roșii, 
cartofi, varză ar putea fi obținute ?

— Va fi cultivat mai tirziu (? !) — 
ne-a răspuns șeful gospodăriei.

De ce mai tirziu ? Cînd mai tirziu ? 
Mai încolo, pe strada Toporași, în

parcul public Craiovita. descoperim, 
aruncate, din 3—4 imobile, o cantitate 
cit cel puțin un camion de resturi 
menajere. hîrtii. ambalaje s.a.m.d. 
Intrăm în curtea' cetătenei Nicolita 
Vintilă și o întrebăm cum îsi per
mite să arunce gunoaiele din propria 
curte în parcul public. în timp ce alții 
fac curățenie pe stradă.

— N-o să se mai întîmple...
Citim în Hotărîrea nr. 7 a consi

liului popular municipal : „Nerespec- 
tarea normelor (de igienă si salubri
tate — n.n.) constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 200 
la 400 lei". Ne interesăm la șeful 
sectorului de gospodărie comunală la 
cit se ridică pe un an, în întregul 
municipiu (220 000 locuitori), valoarea 
amenzilor aplicate contravenientilor. 
Iată cifra : 1 700 lei ! Desigur, nu 

pledăm pentru 
amenzi, nu consi
derăm constată
rile de contraven
ții drept etalonul 
grijii gospodă
rești, dar ca să 
se cheltuiască de 
la buget cîteva

milioane pentru curățenie, iar cei 
care nu o respectă să plătească în 
proporție de mai puțin de un ban pe 
locuitor, ni se pare cam nefiresc, 
excesiv de îngăduitor.

Pe alte străzi din zona amintită se 
văd pe trotuare, de la distantă, gră
mezi si grămăjoare de pămînt. am
balaje care zac acolo cine știe de cind.

— Unde sint cele 60 de căruțe de 
care ni se vorbea ?

Șeful sectorului gospodărie răspun
de : „Din cei 60 n-au venit la lucru 
decit... 10. O să discutăm din nou cu ei".

Zărim pe străzi camioane grele ale 
șantierelor de construcții risipind, 
peste tot. pămînt. nisip, pietriș.

— De ce nu-si curăță pe rampe si 
nu-și etanșează șoferii mașinile, 
înainte de a porni la drum ?

Șeful secțiunii gospodărie comunală 
răspunde :

— Măsura, teoretic, a fost luată, 
dar incă nu este aplicată...

Există, fără îndoială, la Craiova, 
preocupări pentru curățenia si aspec
tul civilizat al municipiului, au fost 
efectuate, cu sprijinul cetățenilor, 
numeroase acțiuni gospodărești, dar, 
din păcate, după cum se vede, nu 
toate hotărîrile judicioase adoptate 
sint puse în practică și. mai ales, nu 
sînt aplicate uniform pe tot teritoriul 
orașului. Este bine că organele mu
nicipale s-au adaptat rapid condiți
ilor obiective si au înțeles că. propor
țional cu economiile de fonduri si 
mijloace, trebuie „învestite" spirit 
gospodăresc și conștiință civică. Dar 
ahestea sînt calități care trebuie edu
cate. încurajate, urmărite în practică 
printr-o activitate perseverentă, sis
tematică.

Gh. GRAURE

Renumitele stațiuni Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Cap 
Aurora, Venus, Saturn sau Ju
piter își așteaptă oaspeții. în 
decursul lunilor mai și iunie, ta
riful pentru o pensiune completă 
este de 57 Iei pe zi și persoană, 
respectiv 65 lei. fată de 110 Iei 
cit costă în lunile iulie sau au
gust.

Și in această perioadă gazdele 
din stațiunile de pe litoralul ro
manesc al Mării Negre oferă 
confort, agrement, ospitalitate. 
La agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism din întreaga 
țară continuă vînzarea bile
telor de odihnă. Litoralul ’81 își 
așteaptă oaspeții. In fotogra
fie : Vedere din stațiunea Ve
nus.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

recomandă fiecărui automobilist să 
contracteze „asigurarea facultativă 
de accidente a conducătorilor de 
autoturisme și a altor persoane a- 
flate în autoturisme".

Această asigurare acoperă, în li
mita numărului de locuri admis la 
transport, consecințele accidentelor 
întîmplate persoanelor nenomina
lizate, aflate în autoturisme.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
sigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R. sau, direct, 
oricărei unități ADAS,

Pe șantierul Fabricii de zahăr ZIMNICEA
• Execuția unor lucrări de complexitate ridicată - turnul de capăt, 

fundațiile și platformele electrofiltrelor de la centrala termică, pereții 
mulați de la casa pompelor ș.a. - a fost repartizată altor subunități ale 
Trustului de construcții industriale din București, mai precis grupurilor de 
șantiere din Tîrgoviște, Buzău, București și Metrou.

• Efectivele de constructori au ajuns la circa 1 100 - număr suficient 
pentru atingerea unor ritmuri înalte de lucru.

® A fost introdus programul de lucru de 10 ore, iar la obiectivele 
cu termene apropiate de realizare se va munci și duminicile.

• S-au elaborat programe de predare a fronturilor de lucru la mon
taj in concordanță cu utilajele aflate in stoc.

• Au fost suplimentate mijloacele de mecanizare pe șantier cu ma
carale, trailere, autosuiane, lansatoare etc.

Pe șantierul Fabricii de zahăr IANCA
• Pentru încadrarea cu strictețe în graficele de lucrări, de la 1 martie 

a fost introdus programul de lucru de 10 ore.

® La lucrările cu volum mare de muncă s-au organizat două schim
buri. In schimbul II acționează aproape 100 de oameni, împreună cu uti
lajele de execuție și mijloacele de transport necesare.

• Forța de muncă existentă pe șantier numai pentru lucrările de 
construcții se ridică la 600 de oameni. De asemenea, a fost suplimentat 
numărul personalului tehnic productiv cu 2 șefi de lot și 2 maiștri pentru 
asigurarea unei mai bune coordonări și a unui control riguros al execuției 
lucrărilor.

Pe șantierul Fabricii de zahăr ARAD
• A fost sporit numărul muncitorilor pe șantier, urmind ca in cursul 

acestei luni să ajungă la 600.

• Toate utilajele de construcții necesare funcționează în două 
schimburi.

• In scopul asigurării unui ritm susținut de montaj, s-a trecut la uzi- 
narea construcțiilor metalice pentru planșeele tehnologice din hala prin
cipală de fabricație, prin Întreprinderea de construcții metalice și prefa
bricate din București.

• A fost stabilit un contact strins cu întreprinderile furnizoare de 
utilaje tehnologice, acționîndu-se pe lingă acestea pentru sporirea gra
dului de asamblare in uzină a unor echipamente cu ciclu lung de montaj : 
evaporatoare, aparate de vacuum, malaxoare, difuzie, cuptoare de var.

Pe șantierul Fabricii de zahăr .CALAFAT
9 S-a organizat munca în 2 și 3 schimburi la majoritatea punctelor 

de lucru și, în special, la turnarea betoanelor.
• A fost întocmit un program precis de creștere susținută a produc

tivității muncii, introducindu-se fișe tehnologice pentru fiecare lucrare în 
parte și adoptîndu-se metode de execuție de mare randament.

® Se acționează energic pentru ca principalii furnizori să asigure 
livrarea utilajelor cu grad ridicat de asamblare în uzină, urmărindu-se 
și pe această cale reducerea considerabilă a duratelor de execuție.

• Atelierele de proiectare aie unităților de construcții sînt mobilizate 
pentru pregătirea temeinică și din vreme a fiecărei lucrări.

în brutăriile sătești din județul Argeș

Importante economii de combustibil
Pe baza unui proiect de transfor

mare și modernizare a cuptoarelor 
de brutăpie, întocmit de specialiști 
din județul Argeș, s-au efectuat mo
dificări la acestea prin construirea 
din șamotă a unor tunele de ardere 
a cărbunilor și instalarea de recipi- 
enți, unde concomitent se încălzește 
și apa tehnologică necesară. Proce
deul, după cum aflăm de la tovară
șul Grigore Dogaru, directorul Aso
ciației economice cooperatiste Smeu- 
ra, este pe cit de simplu, pe atît de 
avantajos. Un calcul arată că, lunar, 
în condițiile in care zilnic se produc

1 000 kg piine. costul cărbunelui este 
de numai 1 500 lei, față de 6 000 lei 
cel al combustibilului lichid. La ni
velul unui an, în județ se realizează 
o economie de 5 000 tone combustibil 
lichid. Costul transformărilor se a- 
mortizează în circa 4 luni. Zilele a- 
cestea s-a încheiat acțiunea de re
construire și modernizare a cuptoa
relor. odată cu tre'cerea de la com
bustibili lichizi la cărbune a tuturor 
celor 90 de brutării comunale din ju
dețul Argeș. Argeșenii sînt dispuși 
să transmită experiența lor și altora. 
(Gh. Cirstea).

Duminică, 19 aprilie
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES

Se reamintește că tragerea 
excepțională Pronoexpres de 
duminică, 19 aprilie 1981, oferă 
participanților noi și mari șanse 
de a obține autoturisme „Dacia 
1 300“ și „Skoda .120 L“, excursii 
în R.S. Cehoslovacă sau R. P. 
Ungară, precum și importante 
sume de bani (cîștiguri variabi
le și fixe). Costul biletelor este 
de 6 sau 15 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avînd drept de 
cîștiguri la toate extragerile. Se 
participă și pe variante combi
nate și combinații „cap de pod",

cu care se pot realiza suite de 
cîștiguri la mai multe categorii. 
Este de subliniat, de' asemenea, 
că premiile maxime se atribuie 
și variantelor achitate în cotă 
de 25 Ia sută, în cazul în care la 
categoria respectivă nu se omo
loghează cîștiguri pe variante 
jucate sută la sută. Participarea 
este un prilej de a ajunge prih- 
tre beneficiarii acestei avanta
joase trageri. Sîmbătă 18 apri
lie este ultima zi pentru procu
rarea biletelor.
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1 RITMUL iNSĂMlNȚĂRILOR
UNITATE AGRICOLĂ, j ■ f f " I "L. "f'x. f
i» fiecabe udei -/a nivelul maxim al posibilităților !

Cît trebuia să se semene și cit s-a semănat 
în ziua de 14 aprilie în 20 de județe

JUDEȚUL
VITEZA ZILNICĂ Dacă se va lucra în continuare în acelaș- ritm 

semănatul se va încheia la data de...
PLANIFICATĂ REALIZATĂ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ARAD 70 200 11080
TIMIȘ 79 200 12 485
CARAȘ-SEVERIN 3000 2 840 r. ...
'mehedinți 5400 5483
DOLJ 16 800 13 984
GORZJ 2400 2236 O- O;

-OLT 11520 1O94O
VÎLCEA 2500 2648
TELEORMAN 18OOO 9105 .

X.

ARGEȘ 4 000 3639 > - ■

GIURGIU 11O4O 7551 . V
■ ■...

DÎMBOVIȚA 3600 3680 •••
CĂLĂRAȘI 14400 8 990 Vi, - IO
IALOMIȚA 13 800 1O1OO
PRAHOVA 3 800 4010
BUZĂU 7800 8016
BRĂILA 14 760 15816
CONSTANȚA 18 960 16 857
TULCEA . 9600 7 910
GALATI 9500 9540 ■'■'AC'

Din tabelul de mai sus, care reprezintă vitezele la 
semănat pe total culturi prășitoare, se desprinde cu cla
ritate că în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Timiș 
este imperios necesar ca organele locale de partid, consi
liile populare să acționeze mult mai energic, cu întreaga

răspundere - mobilizînd intens toate mijloacele mecanice, 
pe toți mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din unită
țile agricole, toate forțele satelor - pentru ca ritmul zilnic 
al însămînțărilor să fie mult sporit, încît lucrările să se în
cheie în timpul optim.

CLUJ: Grăbirea semănatului depinde acum

hotăritor de pregătirea terenului
înainte de a se declanșa semăna

tul porumbului, intr-o scurtă „opera
tivă" organizată de comandamentul 
județean pentru agricultură, directo
rul stațiunii experimentale agricole 
din Turda, pe baza unoi' date statis
tice culese timp de aproape două de
cenii, atît din experiența proprie a 
stațiunii, cît și a unor unități, a reco
mandat să se treacă neîntîrziat la în- 
sămînțarea porumbului. Pe baza do
tării tehnice existente, s-a apreciat 
tot atunci, însămînțarea porumbului 
poate fi încheiată pe întreaga supra
față pînă la 20 aprilie.

Cum s-a acționat în zilele care au 
urmat. ? în general bine, in sensul că 
în cele mai multe unități agricole vi
tezele stabilite nu numai că au fost 
atinse, dar au fost și depășite. Marți, 
14 aprilie, pe ansamblul județului au 
fost insămințate 6 000 hectare, față de 
5 500 hectare cit este viteza zilnică 
stabilită. Suprafața însămîntată cu 
porumb a crescut la 21 000 hectare (33 
la sută din prevederi). în unitățile 
din consiliul agroindustrial Geaca s-a 
lucrat zi și noapte, la pregătirea te
renului. iar din zori și pînă seara la 
semănat, realizîndu-se mai bine de 
700 hectare. La fel, în consiliul agro
industrial Mihai Viteazul, in citeva 
zile a fost semănată jumătate din su

prafața de 2 455 hectare cu porumb — 
și aceasta ca urmare a concentrării 
semănătorilor pe terenuri bine pregă
tite. unde s-a lucrat cu viteze maxime 
și cu răspundere pentru calitate.

Din păcate, ritmul semănatului nu 
este încă pe măsura dotării tehnice, 
a experienței mecanizatorilor. Și 
aceasta din cauza unei situații care 
putea fi cel puțin parțial evitată. E 
vorba de pregătirea terenului pentru 
însămînțarea porumbului. în unele 
unități din consiliile agroindustriale 
Cășei, Mica, Săndulești și Gîrbou au 
rămas mari suprafețe nearate din 
toamnă ; acum, pregătirile decurg 
greoi și semănătorile nu pot fi utili
zate la potențialul lor, ceea ce creează 
o situație dificilă nu numai în unită
țile amintite, dar și în altele. Pentru a 
evita o astfel de situație — ne-a spus 
tovarășa ing. Corina Băltan. secretar 
cu probleme agrare al comitetului ju
dețean de partid — au fost luate mă
suri de utilizare a mijloacelor meca
nice in două schimburi sau în schim
buri prelungite la pregătirea terenu
lui ; la volanul tractoarelor lucrează 
acum atît mecanicii din ateliere, cit 
și cooperatorii instruiți în conducerea 
tractorului. (Al. Mureșan).

viteza planificată, astfel ca pînă sîm- 
bătă 18 aprilie să încheiem semăna
tul porumbului. Tractoriștii Gheorghe 
Pavel, Florea Chiroiu. Ilie Ghiță și 
alții se disting prin ritmul atins și 
calitatea bună a lucrărilor. Avem 
permanent in vedere asigurarea den
sității optime la hectar, respectarea 
adincimii stabilite la semănat".

„Priviți ce pat germinativ curat și 
neted avem. Nici noaptea nu-mi vine 
să mă despart de cîmp". Cea care ne 
adresează îndemnul este tehniciană 
Floarea Chirițoiu, de la una din fer
mele cooperativei din Mozăceni. De 
citeva zile, tehniciană este și primar 
al comunei. Ea cunoaște „ca la carte" 
pămintul și tot „ca la carte" conduce 
tractorul. Și aici, ritmul de lucru este

susținut, se încadrează în grafic. Cele 
11 semănători pun sub brazdă zilnic 
sămința pe 176 hectare. Terenul a 
fost scarific'ăt din toamnă pe supra
fețe apreciabile; se folosesc hibrizi 
de mare productivitate.

Alături de consilii și unități frun
tașe la semănat, în județ sînt altele 
in care lucrările sînt întirziate. în 
ziua de 14 aprilie, din cauza deficien
telor în organizarea și desfășurarea 
lucrărilor, consiliile agroindustriale 
Căteasca și Poiana Lacului nu și-au 
realizat vitezele de lucru cu 100 și, 
respectiv, 70 de hectare. De aseme
nea, la cooperativa agricolă din 
Bradu. in nici una din zile nu s-a 
atins viteza planificată. (Gh. Cirstea).

OLT: Unii au încheiat semănatul, alții

BRĂILA: Acțiuni mai energice 

pentru recuperarea întirzierilor
în județul Brăila, stadiul insămință- 

rii porumbului putea fi mult mai 
avansat. Este adevărat, a existat pe 
alocuri exces de umiditate. Dar nu 
aceasta este singura cauză a întirzie
rilor. Pentru că : nu peste tot unde 
solele erau zvîntate s-a intrat la se
mănat din timp ; chiar și acolo unde 
condițiile au fost favorabile insămîn- 
tărilor. ritmurile de lucru nu s-au ri
dicat la nivelul celor planificate și 
posibil de atins.

Datorită măsurilor organizatorice 
luate de organele județene in cursul 
zilei de marți, viteza de lucru a cres
cut simțitor, porumbul fiind însămîn- 
tat pe aproape 10 000 hectare. Dato
rită faptului că s-a dublat numărul 
tractoarelor pentru schimbul de noap
te la arături și pregătirea terenului, 
ieri s-au semănat 16 390 hectare, din 
care 12 000 hectare cu porumb. Au in

trat pe ogoare alte 100 semănători, 
numărul total ajungind la 629.

Comandamentul județean a luat noi 
măsuri pentru creșterea ritmurilor de 
lucru : efectuarea arăturilor în marea 
majoritate pe timpul nopții ; parcarea 
tractoarelor și semănătorilor pe 
timpul nopții la capătul 'solelor ; des
fășurarea lucrărilor la însămințări pe 
parcursul întregii zi-lumină ; partici
parea intensă a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură — mecaniza
tori, țărani cooperatori, specialiști, 
personalul tehnic și administrativ din 
comune — la executarea lucrărilor in 
cîmp. De asemenea, activiștii de 
partid sînt în permanență pe ogoare, 
acolo unde se hotărăște soarta recol
tei. Dacă se va acționa pretutindeni 
așa cum s-a stabilit — realizîndu-se 
o viteză zilnică de peste 14 760 hec
tare — semănatul porumbului se 
poate încheia la termenul stabilit. 
(Corneliu Ifriin).

n-au terminat
în unitățile agricole din județul 

Olt au fost insămințate, pină in 
seara zilei de 14 aprilie, 52 la sută 
din suprafețele prevăzute a se cul
tiva in cooperativele agricole și 49 
la sută in întreprinderile agricole de 
stat. Numeroase exemple demon
strează că lucrările ar putea avansa 
mai repede. Astfel, unitățile din con
siliul agroindustrial Olari au încheiat 
semănatul porumbului pe cele 1 504 
hectare prevăzute. Miercuri, această 
lucrare s-a incheiat și în consiliul 
agroindustrial Radomirești, precum 
si in alte unități agricole. Avansate 
sint si unitățile din consiliile agro
industriale Corabia. Ștefan cel Mare, 
Gâvănești și Dobrun.

Dar nu peste tot lucrurile merg 
bine. în timp ce unii însămințează 
de zor. alții... n-au terminat de adu
nat cocenii de pe cîmp din vechea 
recoltă. La C.A.P. Traianu, unde 
mai sînt 200 hectare de teren nearat, 
65 hectare nici n-au fost eliberate 
de resturile vegetale. O asemenea 
situație întilnim și în consiliul agro
industrial Rusănești. Aici, o supra
față mare de teren a rămas neara
tă. în loc să fie mobilizate forțele 
la executarea lucrării, conducerile

nici arăturile
unor unități au așteptat... timpul fa
vorabil. Fapt care explică de ce în 
perioada 1—13 aprilie au fost arate 
doar 450 hectare, din cele 1 758 hec
tare cite erau la 1 aprilie. Din ace
lași motiv nu se realizează ritmul 
zilnic la însămințatul porumbului. 
„Posibilitățile noastre sînt mult mai 
mari" — ne spune Stelică Dănciu- 
lesctî. președintele consiliului unic, 
într-adevăr. posibilitățile sînt mult 
mai mari dacă avem în vedere folo
sirea motopompiștilor. a mecanicilor 
din ateliere la lucrul în schimbul II 
pe tractoare. Numai că aceste posi
bilități nu sînt folosite, mai ales la 
Cilieni si Scărișoara, unde suprafe
țele nearate sînt încă mari.

Exemplul consiliilor agroindustria
le fruntașe trebuie urmat si de con
siliile agroindustriale Văleni, Vilcele. 
Recea și Caracal, unde rezultatele de 
pînă acum sînt nesatisfăcătoare.

Pentru creșterea vitezei la semă
nat. în noaptea de 14 spre 15 aprilie 
peste 1 300 de mecanizatori au lucrat 
la pregătirea terenului. Ca urmare, 
ieri. 15 aprilie, au fost insămințate 
peste 12 000 hectare cu porumb, soia 
și fasole, depășindu-se viteza zilni
că. (Eniilian Rouă).

CONSTANȚA: Consilii vecine și totuși 

departe ca... rezultate

ARGEȘ: De-ar urma toți agronomii din județ 

exemplul primăriței din Mozăceni...
Pînă în seara zilei de 15 aprilie, 

din cele 62 690 hectare planificate 
pentru porumb in Argeș s-au insă- 
mințat circa 22 000 hectare. Putin 
față de posibilități, puțin și față de 
cerințe ! Pe ansamblul județului, vi
teza zilnică la însămințări a început 
să crească la 14 aprilie cu 639 hectare, 
iar la 15 — cu 1 300 hectare. Creșteri 
mai evidente se înregistrează în cite
va consilii agroindustriale. în con
siliul Teiu, față de 430 hectare insă
mințate cu porumb pînă la 13 apri
lie, la 14 aprilie suprafața ajunsese 
la 1 613 hectare ; la Izvoru, Bîrla și

Costești, creșterile au fost de 700, 
650 și 755 de hectare.

Cu spor, dar și cu grijă sporită pen
tru calitate se lucrează în multe 
unități agricole. Așa stau lucrurile 
în cooperativa agricolă din Rătești, 
unde sînt de însămînțat cu porumb 
819 hectare. Aici, semănatul se exe
cută pe două formații mari de me
canizatori conduse de specialiștii 
uității. Pentru a afla noi amănunte, 
stăm de vorbă la capătul unei tarlale 
cu inginerul-șef Alexandru Dădirlat, 
care conduce una din cele două for
mații : „Realizăm zilnic pe unitate

în județul Constanța. în ziua de
14 aprilie, viteza prevăzută la semă
nat a fost cu 2 000 de hectare sub cea 
prevăzută. Stadiul lucrărilor diferă 
mult intre unități. între diferite con
silii agroindustriale. în timp ce în 
unitățile din consiliile agroindustriale 
Mihai Viteazul și 23 August s-a însă- 
mînțat pînă în dimineața zilei de
15 aprilie 70 la sută din suprafața 
prevăzută, in cele din consiliile 
Cogealac și Pantelimon însămințatul 
abia a depășit faza de început, reali
zîndu-se pînă la aceeași dată doar 14 
la sută din plan.

Explicația acestor diferente între 
stadiile insămințărilor. pe care o 
aflăm de. la ing. Dumitru Anghelina, 
directorul general al direcției agri
cole județene, constă în faptul că 
restanțele la lucrările agricole în con
siliile agroindustriale Cogealac și 
Pantelimon se perpetuează încă de la 
arături, lucrare încheiată tirziu. cu 
repercusiuni asupra pregătirii tere
nului pentru semănat. La aceasta se 
adaugă incă o cauză : în timp ce in 
unitățile din consiliul agroindustrial

Mihai Viteazul semănatul porumbului 
a început la 7 aprilie, atunci cind 
specialiștii au constatat că tempera
tura solului și condițiile sînt prielnice 
demarării acestei lucrări. în unitățile 
din consiliul Cogealac a început la 
10 aprilie, iar la Pantelimon la 12 
aprilie. Deci întîrzierea semănatului 
a intervenit chiar din start. Cu atît 
mai criticabilă este aoeastă situație 
cu cît cele trei consilii sînt vecine și 
au avut aceleași condiții climatice.

— Pentru recuperarea restantelor în 
cele două mari consilii — Cogealac 
și Pantelimon — ne spune tovarășul 
Gheorghe Brînză. secretar ăl comite
tului județean de partid, comanda
mentul pentru agricultură a detașat 
de la unități de construcții 20 de 
tractoare de .180 CP echipate cu 
discuri grele care să lucreze la pre
gătirea terenului, lucrare la care a 
fost organizat și schimbul de noapte, 
iar la însămînțat se lucrează de la 
răsăritul soarelui și pină seara, sub 
îndrumarea directă a specialiștilor și 
cadrelor de conducere din unități. 
(George Mihăescu).

DÎMBOVIȚA: O viteză de lucru depășită 
care nu epuizează toate rezervele
în ziua de 14 aprilie, 

unitățile agricole de stat 
si cooperatiste din jude
țul Dîmbovița au realizat 
viteza stabilită la însă- 
mîntarea culturilor de 
primăvară în proporție de 
102 la sută. Deci cu o 
depășire de doi la sută. 
Este aceasta o limită ce

nu mai poate fi depășită ? 
Raidul întreprins în cursul 
zilei de ieri. prin mai 
multe unități agricole din 
partea de sud a județului, 
vine să confirme că există 
rezerve mari pentru spo
rirea vitezei la semănat. 
Pe ce ne bazăm această 
afirmație ?

Buna organizare dă
Ferma Bujoreanca a 

I.A.S. Cornătelu. Aici, 
formații specializate pe 
pregătirea terenului, er- 
bicidare și însămințare a 
porumbului lucrează în- 
tr-o ordine desăvîrșită. 
Sînt prezenți în cîmp to
varășii Ion Anghelina, 
director în Departamen
tul Agriculturii de Stat, 
repartizat să răspundă de 
această unitate pe timpul 
campaniei. Vasile Mina, 
directorul unității. Gheor
ghe Marin, șeful fermei, 
si Laurențiu Stroe, direc
torul Trustului județean 
I.A.S. Aflăm că această 
jntreprindere agricolă de 
stat a însămînțat pînă in 
seara zilei de 15 aprilie 
65 la sută din suprafața 
planificată cu porumb. O 
medie cu mult superioa
ră celei pe județ. Care 
este secretul?

— Secretul, dacă ar fi 
să-1 numim așa — ne 
spune tovarășul Lauren- 
țiu Stroe — stă in orga
nizarea exemplară a 
muncii și respectarea ri
guroasă a programului de 
lucru în cimp. începem 
semănatul la ora 6 și-l 
oprim cind se întunecă, 
după ora 20. La pregăti-

măsura rezultatelor
rea terenului avem orga? 
nizate. în toate unitățile, 
schimburi prelungite pînă 
la ora 24. în toate uni
tățile I.A.S. asigurăm 
mecanizatorilor hrană cal
dă în cîmp. de trei 
ori pe zi. în plus, ur
mărim organizarea per
fectă a fiecărui loc de 
muncă. în sensul ca ali
mentarea cu carburanți, 
aprovizionarea cu semin
țe și remedierea defec
țiunilor la mașini șă se 
facă direct în cîmp, fără 
pierdere de timp. în fe
lul acesta am ajuns pe 
trust la un ritm mediu 
zilnic de circa 800 hec
tare, ceea ce ne permi
te să încheiem însămîn- 
tarea porumbului pînă pe 
20—21 aprilie.

Succint, iată un mod de 
organizare a muncii, de 
mobilizare a. forțelor care 
a permis ca întreprinde
rile agricole de stat din 
județul Dîmbovița să în- 
sămințeze cu porumb, 
pină pe 15 aprilie, pes
te 50 la sută din preve
deri. medie superioară 
celei din cooperativele a- 
gricole. Din păcate, nu 
peste tot există o aseme
nea bună organizare.

Din birou nu se vede 
cum se lucrează pe ogoare

Gonsiliul unic agroin
dustrial Bilciurești. în 
ziua de 14 aprilie, cele 
nouă cooperative agricole 
din acest consiliu au in- 
sămînțat cu porumb doar 
300 hectare, fată de 530 cit 
este ritmul stabilit. Care 
este explicația acestei si
tuații ? La sediul stațiunii 
de mecanizare din Bilciu
rești, înfundați în stu
diul unui vraf de dosare 
și hîrtii — fotografia 1 — 
ii găsim pe tovarășii 
Constantin Coman. direc
torul Trustului județean 
S.M.A.. și Dumitru Vîrto- 
peanu, președintele con
siliului unic agroindus
trial Bilciurești, care cău
tau prin cataloage —

ne-au spus — un rulment 
pentru tractorul A 1800. 
Tovarășii ne-au vorbit 
despre faptul că toate se
mănătorile se află in 
brazdă, că s-a organizat 
schimbul doi pentru toa
te cele 66 de discuri etc., 
etc. Nu au putut da însă 
răspuns la întrebarea de 
ce multe unități din acest 
consiliu nu-și realizează 
viteza stabilită la semă
nat. Este și firesc, deoa
rece din birou nu poate 
fi aflată cauza principală 
a răminerii in urmă, 
care, după cum vom ve
dea. este determinată de 
carențe în organizarea, 
îndrumarea și controlul 
întregii activități.

De ce în curtea secției de mecanizare 
și nu în cîmp ?

Dintr-un început tre
buie spus că ritmurile la 
semănat stabilite pe fie
care unitate sint intru 
totul posibil de realizat. 
Prima condiție este ca 
toate semănătorile să fie 
utilizate din plin, la în
treaga capacitate, din 
zori și pină in noapte. 
Dar iată că se întimplă 
și altfel.

Secția de mecanizare 
Cojasca. Discutăm cu me
canicul de întreținere 
Gheorghe Stan, care ne 
spune că toate semănăto
rile sint in lucru.

— Dar cu aceasta ce 
faceți, semănați in curtea 
secției ?

— A, cu asta am semă
nat sfeclă de zahăr. Acum 
o pregătim pentru po
rumb (fotografia 2).

întrebarea este de ce 
așa tirziu ? La citeva zile 
după incheierea însă- 
mintării sfeclei de zahăr. 
Dealtfel, nu este un caz 
izolat. Și in alte coope
rative din consiliu — 
Dobra și Butimanu — 
ieri nu s-a lucrat cu toa
te semănătorile disponi
bile.

La C.A.P. Dobra, ritmul la insâmințarea porumbului 
este zilnic depășit

Cind primează bunul plac, 
controlul este ca și inexistent

Folosirea cu randament 
Scăzut a unor utilaje și 
mașini agricole este ge
nerată in mare măsură’de 
indisciplină, de nerespec- 
tarea sarcinilor și qa pro
gramului de lucru repar
tizate fiecărui mecaniza
tor. Iată citeva, cazuri.

• Tractoristul Nicolae 
I. Preda, de la secția de 
mecanizare Cojasca — fo
tografia 3 — la ora 11,30 a 
lăsat treaba baltă în cimp, 
la erbicidarea griului, și a 
tras o fugă pină acasă, in 
sat, „să ia ceva de mîn- 
care“. Cu aprobarea cui ?
• Mecanizatorul Con

stantin Neacșu, de la sec
ția 2 Bolovani — fotogra
fia 4 — fără Să fie în
voit. la ora 15 a lăsat dis
cul in cimp și se îndrep
ta spre sat.

• Primarul comunei

Cojasca, Marcel Ioniță. a 
scos din programul de 
campanie două tractoare 
ca să ăre loturi personale. 
Cu ce drept, cind acum 
fiecare tractor este impor
tant. la munca cimpului ?

Cele relatate dovedesc 
cu pregnanță că, urmind 
exemplul unităților frun
tașe îri ce privește orga
nizarea muncii, intronarea 
unui spirit de ordine și 
disciplină fermă in res
pectarea programelor da 
lucru, unitățile agricole 
din județul Dîmbovița au 
condiții să sporească sub
stanțial viteza Ia semănat 
și să încheie însămința- 
rea porumbului și a celor- 

Talte culturi chiar înainte 
de termenul prevăzut.

Aurel PAPADIUC
Foto : E. Dichiseanu
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NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ

- obiectiv major al politicii partidului
;| Reoentul Congres al țărănimii, 
i i pornind de la sarcina trasată de Con

gresul al XH-lea al partidului pri
vind dezvoltarea puternică a agri
culturii, ca una din ramurile de bază 
care condiționează progresul econo- 
mico-social general al societății noas
tre, a dezbătut și adoptat un pro
gram concret de măsuri pentru în
făptuirea unei noi revoluții agrare, 
care să asigure trecerea la o nouă 
calitate in întreaga activitate din 
agricultură. „Ne propunem, de fapt 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în magistrala cuvintare rostită la 
congres — să realizăm o adevărată' 
revoluție agrară în ce privește pro
ducția, productivitatea muncii, nive
lul tehnic, eficiența economică, acti
vitatea socială generală din satele 
noastre. Va trebui făcut totul pen
tru obținerea unor producții vege
tale și animale superioare, la nivelul 
unităților fruntașe, care să permită 
satisfacerea cerințelor științific fun
damentate ale consumului popu
lației, precum și celelalte nevoi ale 
economiei naționale**.

UN CONCEPT NOU, ELABORAT 
ȘI ÎMBOGĂȚIT CORESPUNZĂTOR 
NOILOR REALITĂȚI ȘI CERINȚE 
ALE VIEȚII. Este știut că agricul
tura României a cunoscut, în proce
sul construcției socialiste, o primă 
revoluție agrară — începută în pri
măvara anului 1949 și desăvîrșită în 
primăvara anului 1962 — revoluție 
care a dus la cooperativizarea agri
culturii, la așezarea ei pe baze noi, 
socialiste, consfințind făurirea eco
nomiei socialiste unitare, victoria 
deplină și definitivă a relațiilor so
cialiste de producție în România. In 
înfăptuirea acestei revoluții, Parti
dul Comunist Român a pornit de la 
adevărul, demonstrat de practica so
cială, că așezarea agriculturii pe te
melia relațiilor socialiste de produc
ție constituie o condiție esențială a 
edificării cu succes a noii orinduiri, 
că subaprecierea acestei sarcini ge
nerează serioase contradicții în viața 
socială.

Dar încă din primii ani de după 
încheierea cooperativizării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că aceasta 
reprezintă doar premisa ridicării 
nivelului agriculturii, modernizării și 
creșterii producției agricole, îmbu
nătățirii condițiilor de trai ale țără
nimii. In raportul prezentat la ple
nara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiem
brie 1965, secretarul generai al 
partidului, plecind de la consideren
tul că încheierea cooperativizării a 
deschis largi perspective pentru 
punerea în valoare a unor noi re
surse și posibilități de sporire a pro
ducției agricole și a eficienței eco
nomice in agricultură, menționa : 
„Factorul esențial de care depinde 
valorificarea însemnatelor rezerve 
pe care le deține agricultura noastră 
socialistă de a obține producții ve
getale și animale ridicate este crea
rea unei puternice baze tehnico- 
materiale**.

Elaborat în decursul experienței 
mai multor ani de conducere a agri
culturii, de către gindirea novatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conceptul de nouă revoluție agrară 

în agricultură a căpătat contururi 
precise nu numai în ceea ce privește 
necesitatea, ci și direcțiile principale 
de înfăptuire a ei.

In timp ce prima revoluție agrară 
a avut un caracter predominant so
cial, ducînd la transformarea radi
cală a relațiilor de producție de la 
sate, la apariția unei noi clase fun
damental schimbate — țărănimea 
cooperatistă— noua revoluție agrară 
este menită, cum sublinia secretarul 
general al partidului, să asigure 
așezarea formei cooperatist-socia- 
liste a marii producții pe o bază teh- 
nico-materială avansată, afirmarea 
revoluției tehnico-științifice în agri
cultură, realizarea unei revoluții in 
știință, în conducerea agriculturii, în 
modul de a lucra al specialiștilor, al 
țărănimii, în conștiința tuturor oa
menilor muncii de la sate.

FACTORII CARE IMPUN NOUA 
REVOLUȚIE IN AGRICULTURA. 
In decursul primei revoluții agrare, 
dezvoltarea relațiilor de producție a 
devansat dezvoltarea forțelor de pro
ducție din agricultură, decalaj care 
n-a permis valorificarea deplină, 
completă a potențialului de produc
ție al acestei ramuri. Astfel, deși 
s-au obținut progrese evidente — 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției agricole a fost de 4,6 la 
sută in perioada 1951—1979, situînd 
România pe unul din primele locuri 
în lume, asigurînd satisfacerea ne? 
voilor de consum interne și crearea 
unor disponibilități pentru export, 
mai ales în anii, favorabili producției 
agricole — nivelul randamentelor la 
hectar este încă nesatisfăcător nu 
numai in raport cu cel realizat de 
țările cu agricultură dezvoltată, ci și 
față de propriile posibilități.

Exemplul a două culturi de bază 
din agricultura României — griul și 
floarea-soarelui — arată că atunci 
cind resursele de producție alocate 
sint bine gospodărite se pot obține 
randamente medii la hectar la nive
lul celor obținute de țările dezvol
tate : randamentul mediu la hectar 
al perioadei 1976—1979 la cultura 
griului (26,5 q) reprezintă 116,2 la 
sută față de media realizată de ță
rile dezvoltate, iar cel de la .cultura 
de floarea-soarelui — 131,1 la sută. 
In schimb, randamentul la hectar la 
cultura porumbului (33,5 q) — prin
cipala cultură a agriculturii româ
nești, chemată să joace un rol hotă- 
ritor în „revoluția verde" românească 
— reprezintă doar 63,3 la sută din 
media realizată de țările dezvoltate. 
Asemenea decalaje se mențin și la 
alte importante culturi : cartofi (65,3 
la sută), soia (62,7 la sută), sfecla de 
zahăr (59,1 la sută). Este adevărat 
că, la toate aceste culturi, ritmul de 
sporire a randamentului la hectar in 

România a fost mal mare, dar nive
lul scăzut de la care am pornit — 
conjugat cu însăși creșterea econo
mică din țările dezvoltate — men
ține încă un important decalaj și 
face necesară o accelerare a ritmului 
de intensificare a producției prin 
promovarea cu consecvență a noii 
revoluții agrare. Această concluzie 
este întărită și de simpla comparare 
a rezultatelor medii cu cele obținute 
de unitățile fruntașe din țara noas
tră. Față de randamentul mediu la 
hectar obținut în 1976—1979 de 26.4 q 
grîu și secară. 33.5 q porumb și 
251,9 q sfeclă de zahăr, in 1980, de 
pildă, un număr de 299 unități de 
stat și cooperatiste au obținut peste 
4 000 kg grîu la hectar, un număr de 
119 — peste 6 000 kg de porumb 
boabe, iar 230 — peste 30 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar (in condițiile 
în care 36 de unități au obținut peste

5 000 kg de grîu la hectar, 21 — peste 
8 000 kg porumb boabe, iar 43 — 
peste 40 000 kg sfeclă de zahăr). 
Valorificarea completă a posibilități
lor de producție de care dispunem 
ar permite aproape dublarea actua
lului randament mediu la hectar la 
principalele culturi agricole. Aceasta 
ar permite nu numai sporirea consu
mului alimentar, ci îndeosebi îmbu
nătățirea (calitativă a acestuia, prin 
creșterea ponderii produselor anima
liere, îndeosebi came, lapte, etc.

In condițiile creșterii deficitului de 
produse alimentare, îndeosebi cerea
liere, in țările posesoare de materii 
prime și energetice și ale creșterii 
nevoilor României de import de 
petrol și alte materii prime, paralel 
cu necesitatea reducerii datoriei ex
terne a țării, agricultura — prin ex
portul de produse agricole — este 
chemată să contribuie la asigurarea 
echilibrării balanței de plăți externe 
a țării. Exportul de produse agricole 
constituie astăzi valuta forte cu care 
S.U.A. își achită aproape integral 
nota de plată pentru petrolul impor
tat. iar pentru Franța agricultura a 
devenit un adevărat „petrol verde". 
Valorificarea deplină a posibilităților 
de producție agricolă în raporturile 
economice pe care România le pro
movează cu toate țările lumii, pe 
baze reciproc avantajoase, poate 
transforma agricultura în „petrol 
verde al României". Or, creșterea 
puternică a consumului intern, de- 
vansind creșterea producției, a dimi
nuat treptat disponibilitățile pentru 
export, astfel că, începîrid cu anul 
1978. balanța de plăți la materii 
prime pentru producția mărfurilor 
alimentare este deficitară. Or, aceas
ta este o situație nefirească, avînd 
în vedere faptul că România dispune 
de condiții favorabile pentru a spori 
producția de cereale.

Bazată pe folosirea forțelor natu
rii. mai ales pe cea mai miraculoasă 
parte a lor — forțele biologice, agri
cultura prezintă capacitatea excep
țională de a produce mai multă pro
ducție finită vegetală decît consumul 
de materie primă (semințe, îngrășă
minte etc.). De aceea, întotdeauna 
în agricultură cheltuielile materiale 
au o pondere mai redusă în produc
ția globală (in 1979, 54,5 la sută in 
agricultură, 64.8 la sută in industrie), 
agricultura puțind contribui la creș
terea mai rapidă a venitului na- 

. țional.
Modernizarea agriculturii este che

mată să contribuie la înfăptuirea 
dezideratului principal al întregii 
politici a P.C.R. de trecere treptată 
spre comunism : realizarea parității 
veniturilor — în profil de ramură 
(industrie — agricultură). în profil 
sectorial (sector de stat — sector 
cooperatist din agricultură), in profil 
teritorial (intre diferitele zone ale 
agriculturii), ca parte integrantă a 
obiectivului fundamental privind 
egalizarea condițiilor de muncă și de 
trai pentru toți oamenii muncii din 
patria noastră.

Bineînțeles că, întotdeauna, proce
sul de modernizare a producției agri
cole este insoțit de eliberarea din 
agricultură a unor însemnate resurse 
productive (de forță de muncă și 
financiare) și de lărgirea pieței de 
desfacere pentru industria națională 
(mijloace de producție necesare agri
culturii. bunuri de consum de folo
sință îndelungată etc.), cu conse
cințe pozitive asupra întregii dezvol
tări economico-sociale.

Aceștia sînt, pe scurt, principalii 
factori care impun înfăptuirea unei 
noi și profunde revoluții agrare în 
România, ca o necesitate obiectivă 
în actuala etapă.

Este de remarcat că noua revoluție 
agrară are un caracter prioritar 
agricol, urmărind ca, pe baza per
fecționării relațiilor de producție so
cialiste existente, să realizeze o ase
menea utilizare a forțelor de pro
ducție în creștere, incit să se ajungă 
la o nouă calitate în activitatea so- 
cial-economică din agricultură. Ea 
nu își propune schimbarea relațiilor 
de producție din agricultură care 
rămin de același tip — socialiste. 
Noua revoluție agrară nu schimbă 
forma de proprietate din agricultură 
(întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție 
rămin. în continuare unitățile de 
bază ale agriculturii), nu schimbă 
sistemul de retribuire a muncii, care 
se bazează în continuare pe princi
piul socialist. Dar așa cum prima 
revoluție - nu a exclus dezvoltarea 
forțelor de producție, pe baza noilor 
relații de producție, tot așa, cea de a 
doua revoluție nu exclude perfecțio
narea relațiilor de producție, impusă 
de noua dezvoltare a forțelor de 
producție.

Această complexă problemă ca și 
altele ce privesc obiectivele noii re
voluții agrare, specificul ei în con
dițiile țării noastre, cît' și implica
țiile sociale generate de un aseme
nea vast proces revoluționar merită 
o abordare de sine stătătoare.

Prof. univ. dr. 
Oprea PARPAXĂ

Semnificația peisajului
Expoziția ne care Traian Brădean 

a deschis-o de curind la Galeriile 
de artă ale municipiului București 
este, în ansamblul ei, o elocventă, 
o personală demonstrație a faptului 
că fiecare lucrare de pictură este 
un sistem de semne a cărui semni
ficație vine din vastul context in 
care ea se înscrie — și anume 
realitatea. Mai precis, totalitatea 
reprezentărilor noastre despre reali
tate. Sensul picturii lui Brădean 
izvorăște tocmai din acest context 
în continuă schimbare, din conști
ința faptului că orice lucrare de 
artă reprezintă (sau trebuie să re
prezinte), de fapt, un drum, mereu 
altul (metaforic și nu sinonimic), 
spre mari, tulburătoare răspunsuri, 
expresie a unei realități mai dificile 
de cucerit — aceea de ordin artistic.

Peisaje de toamnă tîrzie. margini 
de pădure, livezi, imagini mereu 
reluate ale pomilor (care ilustrează 
deosebita capacitate a pictorului de 
a fi divers prin nuanță), dar și 
portrete riguros arhitecturate, refac 
acest trudnic drum de la aspectul 
fugitiv, exterior, spre o realitate 
mai stabilă, mai densă decît aceea 
a aparentelor.

Apelînd cu predilecție în actuala 
expoziție la imagini ale peisajului 
(indiferent că e vorba de peisajul 
Măgurei, al văii Mureșului sau 
Buzăului), pictorul propune privito
rilor săi de acum un mod de 
transfigurare, o atitudine, apro
pierea (in succesiunea unei presti
gioase tradiții a picturii românești) 

Actualitatea istoriei
și literatura de inspirație istorică

de lume prin concretul figurat al 
imaginii. Ceea ce unește aceste 
imagini nu este însă descrierea 
unei simple experiențe de viată, ci 
capacitatea artistului de a exploata 
plasticitatea culorii, de a-i releva 
materiale calități.

în toate lucrările acestui artist, 
format sub îndrumarea maestrului

Expoziția
TRAIAN BRĂDEAN

Alexandru Ciucurencu, punctul de 
pornire pare a fi culoarea (de o 
stenică luminozitate), substanța, rit
mul și acordurile ei. Unduirea fre
mătătoare a liniilor, a unor contifre 
mai intense de culoare adaugă ima
ginilor inedite vibrații picturale. 
Funcția desenului nu mai este aici 
aceea de a reprezenta, ci de a 
evoca, de a sugera, de a ordona.

Excelentul desenator care este 
Traian Brădean (trebuie să remar
căm aici prestigioasa activitate des
fășurată de el in domeniul ilustra
ției de carte, dar și faptul că munca 
iui cotidiană se ieagă de îndru
marea noilor generații de graficieni 
în cadrul secției de grafică a Insti
tutului de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu") a știut să nu subordo

neze acest desen naturii, ci să-l 
folosească pentru a dezvălui o 
unică și trainică realitate, aceea a 
artei sale.

S-a remarcat adeseori capacitatea 
cu totul specifică desenelor lui 
Brădean de a construi imaginea, de 
a-i contura, uneori sever, compo
zițiile.

„Brădean este un desenator vir
tuos. care știe să subordoneze vir
tuozitatea — stilului. El denominaliț 
zează omul, dar respectul pentAl 
om îl face să-1 transfigureze în 
arhitectură, ceea ce asigură chipu
rilor sale semnificația unor troițe șl 
perenitatea monumentelor", scria 
acum cîțiva ani prof. Gh. Ghltescu. 
Regăsim aceste calități în cele 
citeva portrete prezentate în expo
ziția de la Galeriile de artă ale 
municipiului București. Sînt lucrări 
în care nu atît sondarea psihologiei 
personajelor este in primă ordine 
importantă, ci construcția formelor, 
racordarea sensibilă la elementele 
furnizate de realitatea modelului, 
nevoia de a comunica rezultatele 
unei personale investigații optice. 
Ca și peisajele, ca și numeroasele 
compoziții cu tematică istorică pe 
care publicul a avut prilejul să le 
cunoască în toate marile manifes
tări artistice, această categorie de 
lucrări indică o subiectivitate artis
tică complex integrată, o prezență 
artistică de reală forță și autenti
citate.

Marina PREUTU

ȚARA—o mare familie strîns unită în jurul nucleului său de forță 
și acțiune revoluționară - PARTIDUL COMUNIȘTILOR

(Urmare din pag. I)
dîrji n-ar fi de gîndit unitatea noas
tră adîncă de azi, a comuniștilor si 
necomuniștilor. în marea familie a 
tării, n-ar fi de gîndit viata fru
moasă pe care o trăim".

• „IMNUL Șl CREZUL 
NOSTRU PATRIOTIC: UNI- 
RE-N CUGET ȘI-N SIM
ȚIRI". O expresie grăitoare, pe pia
nul vieții noastre politice, a procesu
lui de omogenizare socială și de 
întărire a unității poporului în jurul 
partidului o constituie Organizația 
Democrației și Unității Socialiste. 
Ne-am adresat președintelui Biroului 
Comitetului Central al acestei largi 
organizații de masă, neurochirurgu
lui de notorietate internațională, pro
fesor doctor Constantin Arseni, cu 
rugămintea de a-și expune opinia în 
cadrul prezentei anchete : „Nicio
dată de-a lungul vieții mele nu 
făcusem politică, ba chiar crezusem 
cindva că politica este incompatibilă 
cu misiunea omului de știintă. Tre
buie s-o spun sincer si deschis că 
înfăptuirile acestor ani, îndeosebi ale 
perioadei de cînd în fruntea parti
dului și statului nostru se găsește 
omul cu cuget clarvăzător și cu 
înflăcărată dragoste de patrie care 
este secretarul general al partidului, 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, m-au convins că locul 
adevăratului savant, al adevăratului 
cetățean patriot nu poate fi decit în 
miezul vieții sociale, alături de 
partidul care a croit drumul acestor 
minunate realizări. Ideea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a crea Organi
zația Democrației și Unității Socialiste, 
ca organism menit să inmănuncheze 
energiile tuturor cetățenilor si șă le 
canalizeze pe făgașul binelui obștesc, 
mi s-a părut, de la bun început, de 
excepțională însemnătate, corespun- 
zînd unei necesități istorice a socie
tății noastre în etapa actuală, și de 
aceea am primit cu dragă inimă, ca 
pe o înaltă onoare si ca pe un 
angajament civic. învestitura de pre
ședinte al acestei organizații. încă 
de pe acum se poate spune că roa
dele muncii ei se simt în diferite 
domenii — de la contribuția la buna 
gospodărire a localităților la, bună
oară, marile acțiuni de interes na
țional pentru utilizarea materialelor

refolosibile. Sigur, mai avem încă 
multe de făcut, mai avem încă de 
dinamizat multe energii latente, dar, 
in fond, ceea ce am invătat in pri
mul rînd de la comuniști este nemul
țumirea creatoare, neîmpăcarea cu 
rezultatele obținute, dorința de mai 
bine. Esențialul este, după părerea 
mea, că și prin organizația noastră 
se cimentează tot mai strîns unitatea 
națiunii în jurul partidului, al 
secretarului său general. Nu intîm- 
plător imnul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, din care 
sîntem parte integrantă, este fru
mosul, vibrantul cîntec «Pe-al nostru 
steag». Unirea-n cuget și-n simțiri e 
imnul și crezul nostru patriotic".

• „UN AVUT LA CARE 
ȚINEM CA LA LUMINA 
OCHILOR". Prietenia și frăția 
de nezdruncinat întemeiate De egali
tatea deplină în drepturi si datorii a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, reprezintă o 
realitate statornicită trainic și in
destructibil pe pămîntul patriei noas
tre socialiste. O realitate ale cărei 
înfățișări sînt multiple și diverse, 
dar a cărei esență o constituie senti
mentul profund al răspunderii co
mune pentru traducerea neabătută 
în fapt a cutezătoarelor obiective 
trasate de partid. „La Centrul de 
cercetare științifică si inginerie teh
nologică pentru utilaj minier din 
Satu Mare, din al cărui colectiv ,fac 
parte — ne spunea inginerul Laszâdi 
Ladislau. șeful atelierului I proiec
tări — muncim împreună. în bună 
înțelegere și strînsă conlucrare, peste 
600 de oameni, români, maghiari, 
germani si de alte naționalități. 
Acasă, vorbim în limbi diferite, fie
care în limba sa maternă, dar aici, 
în chip firesc, vorbim, cum pe bună 
dreptate sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o singură limbă, limba 
muncii și a creației : în ea ne în
țelegem cît se poate de bine, cu 
ajutorul ei izbutim să depășim difi
cultățile. să obținem realizările cu 
care ne mindrim. Această frăție si 
înțelegere este una dintre cele mai 
de seamă înfăptuiri ale partidului, 
un avut la care ținem ca la lumina 
ochilor". Iar ca o prelungire a 
acestor reflecții, dintr-un alt mare 
municipiu al tării, de la Brașov.

profesoara Else Schmidt, de la liceul 
„Honterus", ne spune : „Liceul nos
tru, frecventat de peste 1 300 de elevi 
din rîndul populației germane. în
truchipează prin el însusi o eloc
ventă ilustrare a egalitățiiț dreptului 
la învățătură, la cultură, la îmbogă
țire spirituală, parte integrantă a 
politicii naționale a partidului. Cum 
să nu te simți profund legat de un 
asemenea partid pentru care frăția 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. reprezintă chezășia 
progresului societății! De fapt, aceas
ta și este unitatea moral-politică a 
poporului în jurul partidului : un 
rod luminos și, totodată, o forță 
propulsoare a mersului nostru îna
inte, spre comunism".

In concluzia acestor opinii, pe care 
le împărtășesc milioanele de cetățeni 
ai României socialiste, iată gîndul 
exprimat de un activist de partid, 
tovarășul Nicolae Olaru, secretarul

comitetului de partid al cunoscutei 
uzine bucureștene „Automatica" : 
„Aniversarea celor șase decenii de 
glorioasă istorie a P.C.R. ne găsește 
in plină desfășurare a bătăliei pen
tru o nouă calitate. După părerea 
mea, și unitatea cetățenilor patriei 
în jurul forței conducătoare a so
cietății noastre trebuie, deci, să 
cunoască o calitate nouă, superioară, 
intemgjată — așa cum reliefa to
varășul Nicolae Ceaușescu la recentul 
Congres al sindicatelor — pe aprofun
darea democrației socialiste, pe an
trenarea tuturor celor ce muncesc la 
elaborarea si înfăptuirea marilor ho- 
tăriri ce jalonează dezvoltarea de 
viitor a societății noastre socialiste. 
Căci in orînduirea noastră, așa cum 
o dovedește experiența istorică, de
mocrația și unitatea sînt, zi de zi. 
forțele complementare ale aceluiași 
proces istoric de ascensiune continuă 
spre comunism".

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: CROAZIERA
O producție a Casei de filme trei

Scenariul și regia : Mircea Daneliuc. Decorurile : arh. Magdalena Mără- 
șescu ; Costumele : Daniela Codarcea : Montajul : Maria Neagu : Sune
tul : Horea Murgu ; Imaginea : Gaboi' Tarko. Cu : Tora Vasilescu. Nicolae 
Albani. Maria Gligor. Paul Lavric. Mircea Daneliuc. Ioana Manoleseu, 
Mihaela Juvara. Adriana Șchiopu, Florin Tănase. Maria. Munteanu. Mario 
Podoleanu. Film realizat in studiourile Centrului de producție cinemato
grafică „București", in colaborare cu Comitetul Central al Uniunii Tine

retului Comunist — Biroul de turism pentru tineret

„De ce scrieți teatru isto
ric?". întrebarea nu-mi e 
necunoscută. Numai am im
presia că a stat mereu pe 
undeva, pe dincolo de ușă 
și niciodată nu mi-a trecut 
de-a binelea pragul pentru 
că niciodată n-am avut, se 
vede, destul răgaz ș-o pof
tesc cu tot dichisul care se 
cuvine unui musafir pre
tențios. Că este un musa
fir pretențios nici nu mai 
incape indoială : destul 
numai s-o privești în față! 
îndată îți dai seama că 
e una din acele întrebări 
atît de cuprinzătoare incit 
poartă in sine mult mai 
multe alte întrebări de cite 
răspunsuri, ai putea în
cropi la repezeală, din cer
neala unei singure călimări. 
Și poate că tocmai propor
țiile astea să mă fi înzes
trat cu sentimentul acela 
de sfială care te împiedică 
sâ te apropii prea mult de 
tot ce este prea de tot 
respectabil. Și totuși : de 
ce scriu teatru istoric ? Mai 
întii, dacă este vorba să 
implicăm conceptul de is
torie, de ce neapărat să 
trecem exclusiv in benefi
ciul literaturii de inspirație 
istorică chemări. îndem
nuri și virtuți care pri
vesc întreaga literatură ? 
Oare nu este orice poet și 
orice literatură înscrisă in 
istorie ? Oare drama și epi
ca în costum istoric sint 
mai „istorice" decît drama 
și epica în linută de stradă? 
Oare o poveste veche de 
două sute de ani este nea
părat mai istorică decît o 
poveste veche de două săp- 
tămini? Și prezentul însuși, 
prezentul imediat. chiar 
clipa asta este ea oare mai 
puțin înscrisă in istorie 
decît căderea Babilonului ? 
Și dacă dr^ma reputat is
torică este abia o parte a 
genului dramatici, n-ar fi 
mai nimerit, în prealabil, 
să întrebăm de ce scriem 
teatru ? Și. întrucit drama
turgia este ea însăși abia 
o parte a literaturii, n-ai fi 
încă și mai nimerit sâ în
trebăm de ce scriem lite
ratură ? Hotărit, bag de 
seamă că sîntem pe un 
teritoriu în care nici un 
răspuns nu epuizează în
trebările.

Nu există întrebări izo
late. în asta și stă puterea 
iqcitantă a întrebărilor, în

solidaritatea lor infinită. Ca 
să răspunzi fie și numai la 
o singură întrebare, ar 
trebui să faci atitea distinc
ții și să dai atitea răspun
suri la atitea alte întrebări, 
incit, de cite ori sînt con
vocat în fata unui semn de 
întrebare, am impresia că 
sint obligat să scriu o în
treagă bibliotecă.

între întrebarea „de ce 
scriu literatură ?“ și aceea 
„de ce se scrie literatură ?“ 
e distanta imensă dintre un 
fenomen limitat la practica 
unui individ și un fenomen 
de proporții universale, 
confirmat de o întreaga 
istorie a omului. Intre o 
întrebare și alta există, 
evident, un raport de sub

largă a întrebării — sfera 
lui „de ce se scrie litera
tură ?“ — vocația se defi
nește ca o chemare de la 
hotarele omului : o che
mare in esență socială, ia 
solidaritate și continuitate. 
O asemenea chemare a co
lectivității căreia aparțin 
răsună încă de la obîrsie 
pe întreg teritoriul artei și 
pe care prezentul, cu func
ția unui adevărat amplifi
cator, o nuanțează, o colo
rează și o îmbogățește 
intr-un chip îndeajuns de 
specific pentru ca să-i spo
rească farmecul sub pu
terea căruia se definește, 
irezistibil, necesitatea răs
punsului auctorial. Incit se 
poate ^pune că orice poet

însemnări de Alexandru SEVER

ordonare, în virtutea căruia 
dacă un individ scrie lite
ratură, o face pentru că, in 
general .vorbind, aceasta 
este o posibilitate .înscrisă 
în sfera mai largă a unei 
posibilități date. Sferele nu 
sînt fără comunicare și 
momentul de intersecție 
s-ar putea defini în lumina 
conceptului de vocație. Vo- 
catus la origine nu înseam
nă nimic alta decît chemare. 
A avea o chemare presu
pune, deopotrivă, „a auzi" 
chemarea și a avea aptitu
dinea de a răspunde. în 
înțelesul curent al cuvîn- 
tului, sensul pare să fie 
dat de cel de-al doilea 
termen al relației, adică 
de acela care pare a defini 
vocația ca o aptitudine de 
a răspunde și nu doar ca 
o aptitudine , de a auzi. 
Adevărul este că, într-o 
definiție corectă a concep
tului. ambii termeni sînt la 
fel de implicați. Căci nu
mai acela răspunde care 
își aude chemarea.

Dar de unde această che
mare și ce înseamnă ea ? 
în sfera mai ingustă a în
trebării — sfera lui „de ce 
scriu literatură ?“ — voca
ția este, de regulă. înțe
leasă ca un imperativ care, 
provenit din intimitatea cea 
mai adîncă. nu lasă scriito
rului nici o posibilitate de 
a se sustrage unei obligații 
absolute. Dar in sfera mai

care răspunde chemării 
sale răspunde, în același 
timp, unei chemări de din
colo de el, unei necesități 
a timpului, a epocii și a 
societății lui. Tocmai de 
aceea și este această che
mare atit de imperativă, și 
tocmai de aceea obligația 
de a răspunde nu lasă poe
tului nici o posibilitate de 
a i se sustrage nepedepsit 
— pentru că solidaritatea 
și continuitatea sint o ches
tiune decisivă pentru orice 
comunitate umană.

Vechii noștri cronicari, 
care scriau pur și simplu 
ca să fie de învățătură și 
de aducere aminte, se așe
zau. în fond, cum nu se 
poate mai firesc, tocmai în 
linia acestei tradiții nespus 
de vechi, menite să asigure 
solidaritatea și continuita
tea unui anume fond uman. 
Acum e adevărat că din 
timpul lui Miron Costin 
teoria literaturii s-a mai 
complicat cîte nițel. Dar 
un fenomen de tipul artei 
presupune anume constante 
și legea solidarității și con
tinuității este tocmai una 
din aceste constante.

Aici, probabil. își are 
temeiul și modestia princi
pială care însoțește lucrarea 
oricărui artist autentic : în 
conștiința sau măcar în 
presimțirea acestui princi
piu ce asociază individul 
limitat și lesne trecător de

puterea, cu adevărat mă
reață, ce tinde să conserve 
și să sporească sursele 
vieții și ale inteligentei. 
Oricit de orgolios ar fi ar
tistul — și cu cit e mai 
mare cu atît mai sigur e 
lucrul — din adîncul con
științei sale nu va lipsi 
niciodată acest sentiment 
al modestiei menit să-i 
amintească, ca un sfetnic 
credincios la încoronare;! 
unui Cezar, că nu este 
decît slujitor — atît și 
nimic mai mult ! — al unei 
puteri mai presus de el 
însuși.

Deci, întrucîtva liniștit — 
și, pentru că sîntem în sfera 
conceptului de istorie, pe 
deplin încredințat de expe
riența istorică a literaturii 
că are dreptul la oarecare 
liniște — scriitorul nostru, 
propunindu-și să răspundă 
la întrebarea „pentru ce 
scrie literatură?", ar putea, 
la urma urmei, răspunde 
în chipul cel mai cuminte 
că Scrie pentru că, din tot 
ceea ce ar putea să facă 
pe lume, a scrie literatură, 
oricit de modestă i-ar fi 
lucrarea, este, cu sigu
ranță, tot ce știe și tot 
ce poate să facă mai bine. 
Răspunsul lui n-ar fi totuși 
atit de sărăcăcios pe cît ar 
putea să pară. Căci un ase
menea răspuns are mai 
multe implicații decît se 
arată, și dintre toate im
plicațiile pe care le poate 
sugera prezenta si puterea 
unei vocații poate că cea 
mai importantă ce ar me
rita să fie pomenită e aceea 
că o vocație îți dă 
sentimentul unei comu
niuni și sentimentul că nu 
trăiești degeaba cită vreme 
slujești principiul continui
tății unei culturi, a unei 
istorii. E un principiu slu
jit, inevitabil, de pe un 
anume punct geografic și 
în anume moment Istoric, 
și chiar prin aceasta deve
nim mijlocitorii viitorului, 
după ce noi înșine am fost 
mijlociți in numele lui. 
într-adevăr. pentru un in
divid specializat, de tipul 
poetului, a cărui creație 
presupune o muncă fără 
martori și primejdia te
ribilă de a fi devorat de 
propria sa ficțiune, senti
mentul comuniunii și al 
continuității cu ai săi este 
legătura cea mai solidă cu 
viata.

NEAMȚ • La Clubul între
prinderii mecanice din Roman, 
azi se deschide cea de a 9-a edi
ție a colocviului organizat de 
constructorii de mașini romas- 
cani sub genericul „Tehnica con
temporană — Roman ’81". în cele 
două zile ale manifestării, spe
cialiștii din toate unitățile con
structoare de mașini din tară, 
cercetători, cadre universitare, 
proiectanti discută despre nou
tățile din acest domeniu și posi
bilitățile lor de asimilare cît mai 
rapidă. (Constantin Blagovici).

MARAMUREȘ • în sălile 
complexului expozițional din

str. Victoriei 21, la Baia Mare a 
fost inaugurată expoziția de pic
tură cu lucrări semnate de 
Mircea Hrișcă. La vernisajul ex
poziției, ce se constituie intr-un 
omagiu adus artistului cu prilejul 
împlinirii virstei de 50 de ani. au 
fost prezente și citeva formații 
muzicale ale elevilor, precum și 
un grup de poeți maramure
șeni. care au susținut un recital 
de versuri. (Gh. Susa).

TIMIȘ • în organizarea sec
țiunii din Timișoara a Societății 
numismatice române s-au des
fășurat lucrările unui simpozion

în cadrul Căruia au fost prezen
tate comunicări despre circula
ția bănească pe teritoriul patriei 
noastre din cele mai vechi tim
puri și pînă in prezent. (Cezar 
Ioana).

SUCEAVA 9 Sub egida comi
tetului județean de cultură și 
educație socialistă au fost tipă
rite trei culegeri literare — „Poe
zie", „Proză" și „Teatru și isto
rie literară" — care cuprind 
creațiile unor autori suceveni ce 
s-au remarcat in actuala ediție 
a Festivalului national „Cîn- 
tarea României". De asemenea, a 
văzut lumina tiparului si cule

gerea „Coruri", care cuprinde 
22 de piese muzicale ale compo
zitorului Ștefan Pintilie. (Sava 
Bejinariu).

CALARAȘI 9 La Clubul ti
neretului din Călărași, unde au 
evoluat formațiile artistice din 
liceele municipiului care s-au 
calificat pentru faza finală a 
Festivalului național „Cintarea 
României", a avut loc un spec
tacol. S-au remarcat briga

da artistică a liceului nr. 2. cea a 
liceului economic, formația de 
dans modern a liceului agroin
dustrial. (Rodica Simionescu).
■ IAȘI 9 Timp de trei zile, la 
Iași a avut loc cea de-a 6-a edi
ție a Colocviului national studen
țesc cu tema „Probleme actuale 
de informatică și matematici 
aplicate". La această manifestare 
științifică, participantii — «tu- 
denti informaticieni, matemati

cieni. economiști și chimiști din 
principalele centre cultural-știin- 
țifice ale țării — au prezentat 
peste 100 comunicări care au pus 
in evidentă noi căi și mijloace 
de utilizare a calculatoarelor 
electronice și a metodelor ma
tematice adecvate, noi soluții 
pentru implementarea sistemelor 
informatice. (Manole Corcaci).

BUZĂU 9 La Casa de cultură 
a sindicatelor din Buzău au 
evoluat, in cadrul etapei finale a 
Festivalului național „Cintarea 
României", formațiile artistice 
ale pionierilor și elevilor, precum 
și interpretii individuali. Des

fășurarea scenică a celor 44 de 
formații artistice și 20 de inter- 
preți individuali s-a constituit 
intr-un impresionant spectacol în 
care, prin vers, cîntec si joc. pio
nierii și elevii au adus un cald 
omagiu partidului. Ia glorioasa 
sa aniversare (D. Dănătlă).

MUREȘ 9 în foaierul sălii 
„Mihai Eminescu" din Sighișoara 
a avut loc o șezătoare literară 
la care membrii cenaclurilor li
terare „Echinox" (Cluj-Napoca), 
„Cenaclul de luni" (București) și 
„Agora" al Clubului tineretu
lui din localitate au prezentat

un recital de versuri din creația 
proprie dedicate apropiatei ani
versări a făuririi partidului. 
® în cadrul manifestării „Tribu
na literară a revistei «Igaz Szd». 
sala „Studio" a Institutului de 
teatru din Tg. Mureș a găzduit o 
intilnire a cititorilor cu scriito
rul clujean Balint Tibor, a cărui 
operă a fost prezentată de Hajdu 
GySzo. redactor-șef al revistei 
„Igaz Sz6“, si de scriitorul si pu
blicistul Stitb Andras. Cu acest 
prilej, plasticianul clujean Cseh 
Gustav a deschis. în holul insti
tutului. o expoziție de portrete. 
(Gh. Giurgiu).
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind folosirea unor spații aparținind unităților 
socialiste, de stat și cooperatiste, pentru activități 

de servicii auto și alte prestări de servicii 
către populație

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Vă rog să acceptați mulțumirile mele pentru mesajul de felicitare pe care 

mi 1-ati adresat cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului.
Vă sint recunoscător pentru sentimentele și bunele urări transmise în 

mesajul dumneavoastră.
Mă folosesc de această ocazie pentru a transmite cele mai bune urări 

de viață lungă, sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului țării dum
neavoastră succese tot mai mari și prosperitate.

Vă rog să acceptați. Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI VA FACE 0 VIZITA
OFICIALĂ OL PRIETENIE IN R. S. F. IUGOSLAVIA

Ca urmare a măsurilor adoptate în 
ultimii ani pentru reducerea, concen
trarea Și raționalizarea utilizării 
parcului auto aparținind unităților 
socialiste, mai buna circulație a 
mărfurilor și ambalajelor, eliminarea 
depozitelor intermediare, numeroase 
spatii au devenit disponibile sau nu 
sînt folosite la întreaga lor capa
citate.

în scopul utilizării integrale și efi
ciente a acestor spații pentru dezvol
tarea activității de reparații si intre- 
tinere a autoturismelor proprietate 
personală și a prestațiilor de servicii 
către populație.

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Art. 1. — în termen de 10 zile de 
la data prezentului decret, toate ga
rajele aparținind unităților de stat, 
cooperatiste, organizațiilor de masă și 
obștești, care sint disponibile sau nu 
sint folosite la întreaga lor capaci
tate. identificate potrivit anexelor 
nr. la—lb trec la unitățile din 
subordinea consiliilor populare jude- 

și al municipiului București. Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești. în vederea 
folosirii lor ca ateliere de reparații si 
întreținere a autoturismelor proprie
tate personală.

Predarea-preluarea garajelor se vor 
face pe bază de protocol încheiat de 
organele interesate, împreună cu mij
loacele din dotare, cotele de utilități 
aferente și personalul muncitor exis
tente la 1 aprilie 1981. Personalul care 
trece la noile unități se consideră 
transferat în interesul serviciului.

Garajele devenite libere, de dimen
siuni restrinse, construite in blocuri, 
alte clădiri sau în zone adiacente 
acestora, care nu îndeplinesc condi
țiile pentru a fi transformate în ate
liere de reparații și întreținere a 
autovehiculelor, identificate in ane
xele nr. 2 a — 2 b vor putea fi folo
site ca locuri de parcare temporară și 
întreținere curentă, cu plata tarifelor 
legale.

Art. 2. — Ministerele, celelalte or
gane centrale și consiliile populare 
sînt obligate să ia măsuri pentru con
centrarea garării și a activității de 
reparații și întreținere a parcului de 
autoturisme proprietate de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești, in ga
rajele prevăzute in anexele nr. 3 a — 
3 b.

Pentru folosirea integrală a capaci
tăților și dotărilor din garajele desti
nate autoturismelor aparținind unită
ților socialiste, acestea pot efectua și 
activități de reparații și întreținere 
pentru autoturismele proprietate per
sonală. in condițiile și cu plata tari
felor prevăzute de lege.

Art. 3. — Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare. împre
ună cu Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe,- Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București sînt obli
gate să inventarieze, pină la 30 apri
lie 1981, toate spațiile libere care au 
fost folosite pentru prestări de ser
vicii. activități comerciale, depozite, 
pr 'Um și alte spații libere sau care 
r . sînt utilizate la întreaga capaci
tate.

(Urmare din pag. I)
rul cititorilor exigenți și pricepuți în 
ale poeziei. Toate acestea îl obligă pe 
poet —. ca în epoca revoluției științi
fice. a revoluției sentimentelor și 
gîndirii maselor, in epoca noastră atît 
de complexă — să-și lărgească la in
finit aria de investigație, imbogățin- 
du-și cititorii cu noile sale desco
periri.

Căci. în fond, năzuința noastră este 
cucerirea cititorului. Nu prea îmi vine 
să cred că există — că ar fi existat 
vreodată — scriitor, poet care ar fi 
luat sau ar lua tocul în mină cu in
tenția de a scrie pentru sertarul său. 
Puteau să fie in diverse epoci literare 
suflete ingimfate. însingurate, sufle
te închise sau jignite, care au pus sub 
cheie scrierile lor și totuși orice 
frunte creatoare se apleacă pește 
coala albă cu dorința de a comunica, 
de a se destăinui.

Dialogul pe care poetul îl poartă 
In orele grele. încordate ale creației 
— in orele, am putea spune, de luptă 
încleștată pe viață și pe moarte — 
despre viață, despre moarte, cu eul 
său. il duc la un dialog cu lumea, eu 
cititorii. Cine vrea să se autoexnrime 
o face pentru cineva care a înțeles 
ceva, o face s-o înțeleagă si alții. Este 
aici un deziderat etern pentru poet. 
Poetul comunist tinde. în mod con
știent. spre accesibilitate, căci vrea să 
transforme societatea, socotește aceas
tă cerință drept primordială, ir. asta 
vede funcția Si adevăratul sens al 
poeziei sale.

Pînă la aceeași dată, organele pre
văzute la alin. 1 sint obligate să pre
zinte propuneri de folosire a spatiilor 
identificate, pentru producție, prestări 
de servicii sau activități comerciale, 
inclusiv pentru dezvoltarea industriei 
mici, a activităților artizanale Și a 
micilor meșteșugari.

Toate spațiile care urmează să fie 
folosite în acest scop se predau cu 
întreg inventarul și personalul mun
citor. existente la 1 aprilie 1981.

Art. i. — Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale si Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe. împreună 
eu Comitetul pentru Problemele Con- 

( siliilor Populare. Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București și 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești sint obligate ca. pînă 
la 30 aprilie 1981. să asigure buna uti
lizare a tuturor mijloacelor fixe, scu
lelor. dispozitivelor și uneltelor exis
tente în garajele preluate potrivit 

' anexelor nr. la — lb. precum și do
tarea acestora cu piese de schimb, 
aparatură de testare și celelalte mij
loace necesare pentru a funcționa ca 
ateliere de reparații și întreți
nere auto.

Construirea de noi stații si ateliere 
pentru reparații și întreținere auto 
se va putea face, in condițiile și cu 
aprobările prevăzute de lege, numai 
după ce se asigură. în fiecare locali- 

■ tate. utilizarea la întreaga capacitate 
a spatiilor existente și a celor atri
buite cu această destinație potrivit 
prezentului decret.

Art. 5. — Unitățile de reparații si 
întreținere a autoturismelor proprie
tate personală răspund de executarea 
la termen a tuturor reparațiilor si a 
celorlalte operații solicitate de cetă
țeni. precum și de calitatea Si garan
tarea acestora potrivit legii.

Unitățile de reparații și întreținere 
auto vor introduce noi forme de ser
vire a cetățenilor, pe bază de abona
mente, contracte pentru revizii și re
parații periodice și altele asemenea, 
stabilite de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. împreună cu 
celelalte organe centrale și comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești, celelalte 
organe centrale și locale sînt obli
gate să asigure condițiile pentru 
buna funcționare a tuturor stațiilor 
și atelierelor de reparații și întreți
nere auto, precum și să organizeze, 
in raport de mărimea acestora, ate

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

*) Anexele se publică in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
NOTA:

In baza prevederilor decretului dat publicității, prin concentrarea 
și raționalizarea utilizării parcului auto aparținind unităților de stat, 
cooperatiste, organizațiilor de masă și obștești, se disponibilizează un 
număr de 220 garaje, cu o suprafață de 60 770 mp, care vor fi folosite 
ca ateliere de reparații și întreținere sau ca locuri de parcare tempo
rară și întreținere curentă pentru autoturismele proprietate personală, 
asigurindu-se astfel, in condiții mai bune, satisfacerea cerințelor popu
lației privind prestarea serviciilor auto.

Demnitatea muncii creatorului de artă
Evident, societatea, chiar una atit 

de unitară ca a noastră, este extrem 
de diferențiată in. ceea ce privește 
individualitatea. preferința fiecărui 
cititor și cred că nu există si n-au 
existat poeți care să se fi bucurat 
de interesul unanim al cititorilor. 
Dintru început, acest lucru este ex
clus. Trebuie să ■ avem în vedere 
gradul de percepere, de sensibilitate, 
gustul cititorului și o serie de alți 
factori care pot stabili sau nu un 
dialog cu cititorul. Ideal este să gă
sești ..calea largă" ce duce spre min
țea Și inima cititorului, așa cum este 
preconizat in documentele de partid. 
Este un fapt cunoscut că. deși citi
torii de azi sint in toate privințele 
mai pregătiți decîț cei de acum zece- 
douăzeci de ani. în ultimii ani poezia 
cu orientare puternic intelectualistâ. 
prin concentrare, abstractizare a pus 
și pune în fața unor mari eforturi o 
parte din cititori.

Desigur, nu m-am referit la cei ce 
mimează poezia. Pe aceștia nu-i in
teresează cititorul. nici telurile si 
năzuințele poeziei, ci interesul lor 
mărunt ; situîndu-se „după cum bate 
v'intul". ei încearcă să atragă, măcar 
in acest fel. atenția asupra propriei 
lor persoane. Cititorul se ferește de 
..abstracțiunea", de „ermetismul" unor 
asemenea manufacturieri, căci în ase
menea producte degeaba caută con
centrarea maximă ce caracterizează 
adevărata poezie și . Pe care o găsește 
direct în baladele populare, in florile 
abstracte de Pe pieptare si sumane, 
în sorii si ciorchinele de vită de pe 

liere speciale pentru re'conditionarea 
și refolosirea pieselor de schimb.

Art. 6. — Spațiile identificate po
trivit art. 3. care pot fi folosite pen
tru producție in cadrul industriei 
mici, pentru activități artizanale și 
meșteșugărești, precum și pentru 
prestări de servicii către populație, 
cum sint curățătorii, spălătorii, re
parații radio, televizoare, produse 
electrocasnice și altele asemenea, vor 
fi dotate în mod corespunzător și 
puse in circuitul economic in cel mult 
60 zile de la data prezentului decret.

Pină la aceeași dată. Ministerul 
Comerțului Interior, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum și comitetele si bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare sint obligate să asigure introdu
cerea in rețeaua comercială a tuturor 
spatiilor care au avut această desti
nație și care pot fi utilizate in con
diții de eficiență corespunzătoare de 
către unitățile comerciale de stat sau 
cooperatiste.

Art. 7. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare sint 
obligate să asigure buna folosire a 
tuturor spațiilor și mijloacelor ce le 
sint puse la dispoziție pentru dezvol
tarea și diversificarea prestărilor de 
servicii către populație, în condiții de 
eficiență sporită, precum și îmbună
tățirea continuă a acestei activități și 
calității serviciilor.

în acest scop, se va asigura creș
terea cu precădere a serviciilor pen
tru repararea și întreținerea bunuri
lor de folosință îndelungată, precum 
și a celorlalte prestări de servicii care 
ușurează munca in gospodărie.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și celelalte ministere pro
ducătoare sînt obligate să asigure 
producerea în cantitățile necesare a 
pieselor de schimb pentru autoturis
me, televizoare, frigidere și alte bu
nuri de folosință îndelungată și să or
ganizeze, in condițiile legii, aprovi
zionarea în bune condiții a tuturor 
atelierelor de reparații și întreținere, 
precum și a rețelei de magazine.

Art. 8. — Comitetul de Stat al Pla
nificării. Ministerul Finanțelor, Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. împreună cu orga
nele centrale și locale interesate vor 
supune, spre aprobare, modificările in 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială, precum și în vo
lumul și structura bugetului de stat, 
pe anul 1981. rezultate din aplicarea 
prevederilor prezentului decret.

Art. 9. — Anexele nr. 1 a — 1 b, 
2a — 2b și 3a — 3b fac parte in
tegrantă din prezentul decret. *).

porțile maramureșene Și secuiești. în 
muzica lui Bartâk. în concentrarea 
infinită a Coloanei lui Brâncusi. in 
intelectualismul său.

Pentru a înțelege nobila creație 
poetică, cititorul trebuie să depună 
și el eforturi. Trebuie să se lupte, si 
nu de puține ori. cu conservatorismul 
său. cu prejudecăți, cu automatisme. 
Doar astfel cititorul devine colabora
torul poetului, doar astfel poate pri
cepe și accepta creația poetică, doar 
astfel ea Va avea o influentă mode
latoare asupra vieții sale. Strădania 
pentru cucerirea operei poetice în
seamnă îmbogățirea spirituală șl sen
timentală a cititorului — in fond 
semnifică țelul și rațiunea oricărei 
opere poetice.

Și să adaug : valoarea sa. Valoarea 
creației poetice depinde de cit și ce 
poate ea oferi lumii : cititorului. în 
acest fel poate ea să devină perenă, 
chiar dacă nu nemuritoare. Si dacă 
poetul iși concepe creația conștient 
fiind de toate acestea, dintr-un în
ceput nu persoana sa va fi impor
tantă. ci opera, care devine indepen
dentă. il depășește. începe o viată de 
sine stătătoare în marele dialog cu 
cititorul. Căci așa cum a scris marele 
poet proletar maghiar Jdzsef Attila 
„Opera nu este Pe atît artistul, căci 
ea trăiește mai ales prin aceia care 
iubesc arta Și o iubesc căci caută 
omenia...".

Deci în ultimă instanță rangul, mă
rimea unui poet sint determinate de 
felul cum a știut el prin arta sa să-si 
ridice cititorii spre înălțimile omeniei.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, va efectua, la invita
ția tovarășului Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv Fe

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri, delegația condusă de Shoi- 
chi Tanaka, președintele Consiliului 
de administrație al firmei „Nissho- 
Iwai“, vicepreședinte al părții japo
neze în Comitetul economic mixt ro- 
mâno-japonez.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte privind evoluția relațiilor 
economice dintre România și Japo
nia, exprimindu-se convingerea că 
posibilitățile pe care le oferă dez
voltarea dinamică a economiei celor 
două țări pot asigura condiții pentru 
lărgirea și diversificarea în conti
nuare a schimburilor comerciale, a 
cooperării bilaterale pe baze reciproc 
avantajoase.

Delegația japoneză a avut, în 
aceeași zi, Convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Comi
tetul de Stat al Planificării, Camera 
de comerț și industrie și a vizitat 
întreprinderea de calculatoare elec
tronice din Capitală.

La București a fost semnat, 
miercuri. Protocolul celei de-a Vil-a 
sesiuni a Comitetului economic mixt 
româno-japonez. Documentul con
semnează hotărârea ambelor părți de 
a-și intensifica eforturile pentru ex
tinderea relațiilor economice și rea
lizarea unui comerț bilateral echili
brat. pentru inițierea unor noi ac
țiuni de cooperare între întreprinde
rile românești și firmele japoneze.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Cohstantinescu. președintele Camerei 
de comerț și industrie, președintele 
părții române in comitet, si Shoichi 
Tanaka, președintele Consiliului de

Decernarea de înalte distincții unor unitâti
« 9

fruntașe în întrecerea socialistă pe anul IM
în aceste zile, în mari combinate 

și întreprinderi industriale, trusturi 
de construcții, exploatări miniere, 
institute de cercetare si proiectare, 
unități agricole de stat și coopera
tiste, de gospodărie comunală și 
locativă, organizații comerciale, ale 
cooperației de consum și meșteșugă
rești din întreaga tară, au avut loc 
festivități in cadrul cărora au fost 
decernate Steagul roșu și Diploma de 
onoare pentru locurile fruntașe ob
ținute în întrecerea socialistă pe 
1980, ca urmare a succeselor deose
bite inregistrate in îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Astfel de festivități s-au desfășu
rat, pină in prezent, la Institutul de 
cercetări chimice — ICECHIM , — 
București, căruia i s-a conferit pen
tru a treia oară Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I. întreprinderea „Electrocentrale" 
Mureș, Exploatarea minieră Cavnic, 
județul Maramureș, Combinatul me
talurgic „Cîmpia Turzii", județul 
Cluj, întreprinderea de alumină Ora
dea — județul Bihor. întreprinderea 
„Textila" din Pitești, întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer, județul 
Brașov, Combinatul de producere si 
industrializare a cărnii de porc Ti
miș. Trustul de construcții industriale 
și agrozootehnice București, statia 
C.F.R. Brașov-Triaj, întreprinderea 
comercială de stat „Bucur-Obor" 
București, întreprinderea de comerț 
exterior „Agroexport" și Institutul 
Proiect București, distinse cu „Or
dinul Muncii" clasa I. pentru ocu
parea locului I in întrecerea so
cialistă pe anul 1980. .Festivități ase
mănătoare au avut loc și in alte 
unități economice si în institute de 
cercetare și proiectare clasate pe 
locurile II și III în întrecerea so
cialistă pe anul trecut.
’ într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, particinantii la 
festivități, oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani și de alte

tv
PROGRAMUL 1

9,00 — 11,20 Teleșcoală
11,20 Film serial TV : „Anul 1848“. Re

luarea episodului 2
12,15 Partidul năzuințelor și al împlini

rilor socialiste
12,45 Telex
16,05 — 17,10 Teleșcoală
17,10 Danemarca. (Producție a studiou

rilor de filme documentare din 
Copenhaga) 

deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, in a treia decadă 
a lunii aprilie 1981.

zilei
administrație al firmei „Nissho-Iwai“. 
vicepreședinte al părții japoneze . în 
comitet.

★
La Universitatea din București au 

început, miercuri dimineața, lucră
rile simpozionului cu tema „Integra
rea învățării și a practicii productive 
într-un sistem educațional modern", 
organizat de Ministerul Educației și 
învățămintului și Comisia Națională 
a Republicii Socialiste România pen
tru UNESCO.

Au participat membri ai conducerii 
forurilor organizatoare, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
profesori universitari și cercetători 
din instituții de invățămînt și știin
țifice.

Reuniunea a fost deschisă de prof, 
dr. docent Jean Livescu, președintele 
Comisiei Naționale a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO. în 
continuare, au susținut comunicări 
prof. dr. ihg. Marin Rădoi. adjunct al 
ministrului educației și invățâmîntu- 
lui. prof. dr. Ion Drăgan. secretarul 
Comisiei Naționale a Republicii Soci
aliste România pentru UNESCO, prof, 
dr. George Ciucu, rectorul Universi
tății din București, prof. dr. Cezar 
Lăzărescu, . rectorul Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu" din Bucu
rești.

★
La Galeria „Căminul artei" din Ca

pitală s-a deschis, miercuri, o expo
ziție ce reunește lucrări semnate de 
12 artiști plastici din orașul Mann
heim (R. F. Germania). Sint expuse 
tablouri și gravuri relevind, în an
samblu, varietatea de stiluri și orien
tări artistice întîlnite în peisajul cul
tural contemporan al acestui impor
tant Centru urban din R.F.G.

(Agerpres)

naționalități — au adresat Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, telegrame prin 
care se exprimă recunoștința fierbinte 
pentru înaltele distincții acordate, 
pentru prețuirea muncii depuse de 
toate aceste colective fruntașe în 
marea întrecere socialistă, în vederea 
realizării indicilor cantitativi și cali
tativi ai producției industriale și 
agricole, ridicării eficientei economice 
in toate domeniile, perfecționării ac
tivității de cercetare științifică și 
tehnică, dezvoltării și înfrumusețării 
continue a tuturor localităților patriei.

Primind înaltele distincții în at
mosfera de puternică emulație care 
domnește acum. în preajma glorioa
sei aniversări a Partidului Comunist 
Român și a Zilei internaționale a 
celor ce muncesc, se arată în tele
grame. colectivele distinse iși reafirmă 
și mai puternic dragostea nemărgi
nită. adînca lor prețuire fată de 
partid, față de secretarul său general, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. dînd. 
totodată, glas hotăririi lor ferme de 
a înfăptui neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului, de 
a contribui prin noi și tot mai mari 
succese . la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

In telegrame se subliniază, de ase
menea, că oamenii muncii de la 
orașe și sate. în frunte cu comuniștii, 
sînt puternic angșjati in întrecerea 
socialistă pe 1981, străduindu-se ca 
prin munca de zi cu zi să realizeze 
la timp sarcinile mari și complexe 
care le stau în fată, pentru a pune 
astfel baze temeinice. încă din pri
mul an, întregului cincinal al cali
tății și eficienței, pentru a înfăptui 
cu succes hotăririle Congresului al 
XII-lea. obiectivele mărețe înscrise 
în Programul partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul patriei noas
tre. de înaintare a tării spre cornut 
nism.

(Agerpres)

17.30 Viața culturală
18.40 Desene animate : Pic și poc
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,45 Ora tineretului.
30.30 Evoluția vieții pe Pămînt
21.30 Pagini din istoria teatrului româ- 

neso. Caragiale la debut
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii
21.40 Instantanee
22,05 Muzică ușoară cu Mireille Mathieu
22,15 Telejurnal

DOUĂ DECENII DE LA CREAREA

PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Cea de-a XX-a aniversare a creării Partidului Comunist din Cuba ne 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele comuniștilor și al întregului 
popor român, un călduros salut și cele mai bune urări de noi succese in 
îndeplinirea hotărîrilor celui de-al II-lea Congres al partidului dumneavoas
tră, în înflorirea continuă a Cubei socialiste prietene.

Ne exprimăm convingerea că bunele relații de prietenie, colaborare fi 
solidaritate dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, In 
spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu 
tovarășul Fidel Castro Ruz. prim-secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba, in interesul poporului român și poporului cubanez, al 
edificării noii orînduiri în țările noastre, al cauzei socialismului, securității 
și independentei naționale, păcii și cooperării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Remarcabile înfăptuiri 
ale Cubei socialiste

Se împlinesc douăzeci de ani de la 
crearea Partidului Comunist din 
Cuba, in frunte cu tovarășul Fidel 
Castro, eveniment de însemnătate 
istorică ce a dat expresie voinței 
poporului cubanez de a-și mobiliza 
eforturile pe calea nouă de dezvolta
re a tării, deschisă de victoria revolu
ției de eliberare națională și socială, in 
ianuarie 1959. Este deosebit de sem
nificativ că data creării partidului 
coincide cu data mării izbinzi re
purtate de poporul cubanez la Playa 
Giron prin zdrobirea bandelor con
trarevoluționare de mercenari care 
au Încercat să smulgă poporului cu
banez libertatea ciștigată cu prețul 
atitor jertfe. înfringindu-i pe inter- 
venționiști, poporul cubanez și-a 
demonstrat eroismul. increderea 
nestrămutată în idealurile înscrise 
pe steagul revoluției, atașamentul 
'profund față de patria eliberată.

La aniversarea a două decenii de 
la înființarea Partidului Comunist 
din Cuba și a victoriei de la Playa 
Giron, poporul cubanez se prezintă 
cu un bilanț de înfăptuiri marcante in 
dezvoltarea economico-socială. în 
materializarea aspirațiilor care au 
animat dintotdeauna pe cei mai buni 
fii ai săi in lupta pentru libertate si 
dreptate. Sub conducerea Partidului 
Comunist, oamenii muncii cubanezi 
au înfăptuit profunde transformări 
înnoitoare. în acest răstimp s-au pus 
bazele industrializării, creîndu-se, 
paralel cu modernizarea tradiționalei 
industrii a zahărului, o serie de ra
muri noi, legate de necesitățile pro
gresului economic, cum sînt indus
triile energetică, chimică, construc
toare de mașini agricole și de nave 
maritime. S-a dezvoltat agricultura, 
pe baze noi, cooperativizate ; știința, 
cultura. învățămintul. asistenta so
cială au înregistrat remarcabile pro
grese. Cel de-al doilea Congres al 
Partidului Comunist din Cuba, care 
a făcut bilanțul importantelor reali
zări ale tării, a adoptat un amplu 
program de măsuri pentru acce
lerarea construcției socialiste, pentru 
ridicarea in continuare a bunăstării 
materiale si spirituale a poporului.

Cuba joacă un rol activ pe arena 
internațională, in cadrul mișcării de 
nealiniere și al „Grupului celor 77". 
în alte foruri și organisme. Ea se 
pronunță pentru statornicirea de 
relații noi, de egalitate in drepturi, 
de respectare a independentei și 
suveranității naționale, pentru res
pingerea încercărilor de amestec in 
treburile interne ale altor state, pen
tru desființarea bazelor militare 
străine, inclusiv a bazei de la Guan
tanamo. enclavă a S.U.A. pe terito
riul cubanez.

Poporul român urmărește cu sim

„Tîrgul Bucureștiiilui“
O serie de pavilioane din cadrul 

Complexului expozițional Piața Scin- 
teii găzduiesc, începînd din 15 apri
lie pînă la 5 septembrie, o tradițio
nală manifestare comercială „Tirgul 
Bucureștiului". în această perioadă, 
marile magazine ale Capitalei pun la

ȘTIRI SPORTIVE
• Aseară la Copenhaga. într-un 

meci internațional amical de fotbal, 
echipa Danemarcei a întrecut forma
ția României cu scorul de 2—1 
(1—1). Golurile gazdelor au fost în
scrise de Simonsen (min. 50. din 
lovitură de la 11 m) și Bastrup (min. 
80). Pentru echipa României a mar
cat Cămătaru in minutul 47. Selec
ționata română a avut următoarea 
alcătuire : Cristian — Negrilă. Dinu. 
Sameș. Ungureanu — Bălăci. Bel- 
deanu. Iordănescu. — Crișan. Câmă- 
taru, M. Răducanu.

® în competiția masculină pe 
echipe din cadrul campionatelor mon
diale de tenis de masă de la Novi 
Sad, formația României a întrecut cu 
5—1 reprezentativa Malayeziei.

® La Novi Sad au continuat 
miercuri campionatele mondiale de 
tenis de masă. Echipa feminină a 
României, care joacă in prima grupă 
valorică, a întrecut formația Iugo
slaviei cu scorul de 3—2.

vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 

aprilie. In țară : Vreme relativ rece, în
deosebi în nordul țării, cerul va ti 
schimbător. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă în es
tul și sudul țării, și izolate în rest. La 
munte, izolat, in regiunile nordice, pre
cipitațiile vor fl și sub formă de lapo- 

patie opera constructivă desfășurată 
de poiporul cubanez, sub conducerea 
partidului său comunist. între cele 
două țări și popoare se dezvoltă, spre 
satisfacția reciprocă, relații priete
nești, de strinsă solidaritate si fruc
tuoasă colaborare.

Cheia de boltă a extinderii și 
adincirii raporturilor româno—cuba
neze o constituie legăturile de prie
tenie și solidaritate statornicite intre 
forțele politice care conduc cele 
două țări — Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cuba 
— și. in acest cadru, intilnirile din
tre tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Fidel Castro.

Momente de cea mai mare însem
nătate in evoluția ascendentă a 
colaborării le-au constituit vizita 
efectuată in Cuba in 1973 de to
varășul Nicoiae Ceaușescu. precum 
și vizita intreprinsă în 1972 de 
tovarășul Fidel Castro pe pămintul 
României.

Convorbirile purtate cu prilejul 
vizitelor reciproce la nivel inalt. 
ințelegerile convenite au deschis noi 
și ample perspective relațiilor ro
mâno—cubaneze în cele mai diverse 
sectoare. Paralel cu extinderea 
schimburilor comerciale, au fost ini
țiate diverse acțiuni de cooperare 
economică. Cursul rodnic al cola
borării este semnificativ ilustrat de 
acordul încheiat la sfirșitul anului 
trecut între guvernele celor două țări 
privind schimbul de mărfuri pentru 
perioada 1981—1985. de alte do
cumente bilaterale. Conform acor
dului amintit, in actualul cincinal 
schimburile comerciale urmează să 
inregistreze o creștere substanțială, 
de circa cinci ori fată de realizările 
din cincinalul anterior. Totodată, se 
vor extinde acțiunile de cooperare, 
potrivit creșterii potențialului eco
nomic al celor două țări, se vor 
adinei legăturile pe plan tehnico- 
științific și cultural-artistic — toate 
acestea slujind la mai buna cunoaș
tere și apropiere intre cele două 
țări și popoare.

Aniversarea creării Partidului Co
munist din Cuba și a victoriei isto
rice de la Playa Giron oferă oame
nilor muncii din tara noastră un nou 
prilej de a-și reafirma sentimentele 
de simpatie și solidaritate fată de 
poporul Cubei, primul stat socialist 
pe pămintul continentului american, 
de a-i ura noi și mari succese 
în activitatea sa constructivă, ex- 
primindu-și, totodată, convingerea 
că raporturile de stimă, prietenie si 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se vor dezvolta si 
intări in continuare, spre binele re
ciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in lume.

dispoziția vizitatorilor, în unități și 
standuri special amenajate, o bogată 
gamă din cele mai diverse articole de 
uz gospodăresc, de îmbrăcăminte, tri
cotaje, încălțăminte pentru bărbați, 
femei și copii, articole pentru nou- 
născuți, obiecte de sport-turism. apa
rate electrice și electrocasnice.

• în campionatul european de 
rugbi pentru juniori dotat cu „Cupa 
F.I.R.A.". care a inoeput miercuri la 
Madrid, echipa României a învins cu 
scorul de 18—0 (6—0) selecționata 
U.R.S.S.
• Pe stadionul „Petrolul" din Plo

iești s-a disputat ieri, in prezența a 
peste 8 000 de spectatori, meciul in
ternational amical de fotbal dintre 
echipa de tineret a României și se
lecționata secunda a U.R.S.S. Fotba
liștii sovietici au repurtat victoria 
cu scorul de 1—0 (l— 0), prin punc
tul marcat în minutul 9 de Jelut- 
kov.

® în ultima zi a preliminariilor 
campionatului mondial de hochei pe 
gheată (grupa A) au fost inregistrate 
următoarele rezultate : U.R.S.S. — 
Canada 8—2 (1—0. 5—1, 2—1) ; S.U.A. 
— R.F. Germania 10—6 (2—3. 2—3, 
6—0).

viță și ninsoare, mai ales in prima par
te a intervalului. Vîntul va sufla mo
derat. cu intensificări locale în primele 
zile, predominînd din nord-est. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă. Cer schimbă
tor, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat, cu unele intensificări pre
dominînd din nord-est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 1 și 3 
grade, iar cele maxime între 13 și 16 
grade, mai ridicate spre sfirșitul inter
valului. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

• PE URMELE ANTI
MATERIEI. După ce o echipă 
de fizicieni elvețieni a dovedit 
că antimateria este stabilă în 
timp, reușind să conserve trei 
zile un număr mare de antipar
ticule create artificial, specia
liștii din diferite țări și-au pro
pus să demonstreze că ea exis
tă în Univers și nu reprezintă o 
curiozitate de laborator. Anti
materia este o substanță ale că
rei elemente constitutive, anti
particulele. au proprietăți opuse 
atomilor elementelor chimice, 
iar cînd o particulă de antima- 
terie întîlnește o particulă de 
materie ele se anihilează reci
proc degajind energie radiantă, 
ceea ce împiedică detectarea 
eventualelor antiparticule ajun
se in vecinătatea Terrei. Pentru

a depăși acest impediment, cer
cetătorii de la Universitatea 
din New Mexico (S.U.A.) au 
lansat un balon stratosferic înalt 
de 188 de metri, care a ridicat 
la altitudinea de 36 km un echi
pament complex, ce a identifi
cat 29 de antiprototli în decursul 
a 8 ore de zbor. Se ridică între
barea cum a luat naștere anti
materia : în urma unei explozii 
stelare, sau a unei coliziuni 
de galaxii, sau reprezintă o 
masă care „vagabondează" In 
spațiu ? Deocamdată știința ră- 
mîrte datoare cu răspunsurile...

• POLIURETANUL IN 
MEDICINĂ. Un laborator 
britanic a propus spre breve
tare o membrană adezivă de 
poliuretan, ce va înlocui încop-

cierea și cusăturile postopera
torii. Avantajele constau în fap
tul că membrana se poate apli
ca și desprinde fără anestezie, 
în faptul că există o mai mare 
libertate de mișcare a pacientu
lui, eliminîndu-se, totodată, ris
cul de infecții survenite adesea 
la perforațiile punctelor de cu
sătură. în plus, o serie de ori- 
ficii dispuse în centrul mem
branei permit un mai bun dre
naj al rănilor.

• PERFECȚIONĂRI 
AERONAUTICE. Pe
densității crescînde a traficului 
aerian în zona aeroporturilor 
internaționale, volumul de in
formații necesare pentru secu
ritatea manevrelor de pilotaj 
face ca sarcinile personalului de

DE
RETUTINDENI

navigație să devină excesive. în 
special la fazele complexe de 
aterizare și decolare. Cercetăto
rii cunoscutei firme „Lockheed" 
au conceput —- în intenția de a 
simplifica atribuțiile echipaju
lui — un dispozitiv care, acționat 
printr-o apăsare de buton, fur
nizează oral informații privind 
sistemele de bord. în viitor, pi- 
loții vor folosi „vocea" acestui 
dispozitiv pentru a controla al- 
timetrul, viteza, trenul de ate
rizare etc., puțind astfel să dea 
o mai mare importantă explo
rării vizuale, să supravegheze 
mai eficace spațiul aerian din 
jurul navei.

• PERDELE DE STI
CLĂ. După cum este știut, sti
cla nu arde, np putrezește și 
rezistă agenților chimici. Calități 
demne de luat in seamă, care au 
atras atentia firmelor care se 
ocupă cu decoratiunile interioa
re. O asemenea firmă din Fran
ța a pus la punct un material 
fabricat pe bază de fibre din 
sticlă din care se pot confecțio
na. cu excelente rezultate, per
dele si se pot realiza stofe în 
diferite culori pentru mobilă. 
Foarte maleabilă, noua țesătură 
este, totodată, nefriabilă.

• PĂDURILE ÎN PE
RICOL. Pierderile importante 
suferite de resursele forestiere 
ale planetei vor continua în 
.viitorii 20 de ani. pe măsură ce 
va creste cererea de produse 
forestiere și de lemn pentru 
încălzit, notează raportul cu 
privire la „Lumea in anul 2000", 
pregătit de Departamentul de 
stat al S.U.A. Pădurile dispar 
astăzi în ritm de 18—20 milioa
ne de hectare ne an în lume, 
cea mai mare parte a pierde
rilor produeîndu-se în pădurile 
tropicale din Africa. Asia și 
America de Sud. Se prevede Că, 
dacă nu vor fi luate măsuri 
drastice de remediere, pînă în 
anul 2000 țările în curs de dez

voltare vor fi pierdut aproxi
mativ 40 la sută din suprafața* 
forestieră actuală.

• GENETICĂ PRIN 
COMPUTER. în Australia, 
crescătorul Ian Dowie a apelat 
la serviciile unui ordinator pen
tru ca. in funcție de principalii 
parametri care determină va
loarea economică a oilor — rata 
creșterii și cea a fertilității, 
proporția de lină, diametrul fi
brei — să obțină informații op
time privind posibilitățile de 
încrucișare a diferitelor rase de 
ovine. Procedînd în consecință, 
el a încrucișat o oaie ..Merinos 
Saxon" cu un berbec „Corrie- 
dale". realizînd o nouă varieta

te. denumită „Cormo". în care 
lina deasă și fină a primei rase 
se îmbină cu carnea abundentă 
a celei de-a doua.

• VITAMINA C DIN 
TRANDAFIRI. Cercetătorii 
de la grădina botanică a Aca
demiei de științe a R.S.S. Le
tone au obținut, prin încruci
șări multiple, un nou soi de 
trandafiri, ale cărui fructe au 
un mare conținut de vitamina 
C, nici o altă plantă neputind 
rivaliza cu ei in această pri
vință. Pe lingă fructul propriu- 
zis (măceșul), o mare cantitate 
de vitamină este cuprinsă atît 
în petale, cit și în semințele 
trandafirului. în plus petalele 
conțin și alte vitamine, precum 
și aminoacizi.
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ROMANIA, TOVARĂȘUL IDE VERDET, A VIZITAT ÎNTREPRINDERI
ALE FIRMELOR B.A.C. ȘI ROLLS ROYCE DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 15 (Agerpres). — Cores
pondentă de la loan Erhan : > Vi
zita oficială în Marea Britanie a 
tovarășului Iile Verdet a continuat, 
miercuri, la unele obiective indus
triale care desfășoară importante 
acțiuni de cooperare în producție 
cu intreprinderi industriale din 
România.

La Hurn — în sudul Marii Britanii 
— a fost vizitată una din uzinele 
constructoare de avioane ale compa
niei British Aerospace, cu care se 
realizează în cooperare avionul de 
pasageri B.A.C. 1-11. Premierul român 
a fost întîmpinăt și salutat călduros 
de vicepreședintele companiei, Allen 
Greenwood. In cadrul convorbirii 
purtate la sediul întreprinderii s-a 
evidențiat caracterul rodnic al aces
tei colaborări, inițiată în urma vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Geaușescu în Marea 
Britanie, cit Și dorința celor două 
țări de a-i imprima o cit mai largă 
perspectivă in avantajul celor două 
țări. în continuare au fost vizitate 
cîteva din principalele secții, care 
participă la realizarea avionului 
B.A.C. 1-11. Experți ai firmei au pre
zentat oaspetelui cele mai importante 
faze ale procesului de asamblare a 
avionului.

Mulțumind gazdelor pentru calda 
primire făcută, cit și pentru interesul 
pe care îl manifestă în cooperarea

ANKARA

Convorbiri între miniștrii de externe 
ai României și Turciei

ANKARA 15 (Agerpres). — In con
vorbirile pe care tovarășul Ștefan 
Andrei le-a avut, in continuare, in 
cursul vizitei oficiale pe care o des
fășoară în Turcia, cu ministrul afa
cerilor externe, liter Turkmen, și cu 
alți demnitari ai guvernului turc, au 
fost examinate cu precădere proble
mele legate de modul in care se des
fășoară acțiunile de cooperare dintre 
cele două țări, potrivit celor con
venite la nivel inalt, în folosul celor 
două popoare, al progresului și bunei 
înțelegeri pe continent și în lume. 
De cÂmun acord s-a apreciat că ac
țiunile de cooperare bilaterală în 
Turcia se desfășoară in condiții bune 
și s-au stabilit o serie de măsuri care 
să ducă la continuarea în ritm sus
ținut a lucrărilor respective.

în acest cadru, o atentie deosebită 
a fost acordată lucrărilor la obiec
tivul important al conlucrării româno- 
turce pe care îl constituie rafinăria 
in construcție ..Anatolia Centrală", de 
la Kirikkale., in apropierea Ankarei. 
Probleme concrete ale acestor lucrări 
au fost discutate cu prilejul vizitării 
obiectivului de ministrul român al a- 
facerilor externe. Gazdele au dat o 
deosebită apreciere modului in care 
partea română iși aduce contribuția 
la realizarea acestei rafinării, care 
va avea o capacitate de prelucrare de 
5 milioane tone țiței pe an.

Cei doi miniștri de externe au e- 
fectuat, de asemenea, un schimb de 
vederi cu privire la evoluția situației 
internaționale. Discuțiile au eviden
țiat pozițiile apropiate ale celor două 
țări in ceea ce privește necesitatea 
intensificării eforturilor pentru depă
șirea actualei stări de încordare din 
lume, pentru reglementarea tuturor

După întreruperea reuniunii de la Madrid, o cerință larg împărtășită:

Pînă la reluarea dezbaterilor-contacte și eforturi 
în vederea unei finalizări pozitive

De cîteva zile, animația care a 
dominat de-a lungul ultimelor luni 
m sălile Palatului congreselor din 
capitala Spaniei a făcut loc liniștii. 
Așa după cum s-â relatat, potrivit 
acordului intervenit între reprezen
tanții celor 35 de state participante, 
lucrările forumului de la Madrid 
s-au întrerupt din nou, urmînd a fi 
reluate la 5 mai.

Dezbaterile ultimei ședințe plena
re. care s-au prelungit timp de aproa
pe șase Ore și in cadrul cărora au in
tervenit reprezentanții unui mare nu
măr de state, s-au transformat, prac
tic, nu numai într-o analiză a stadiu
lui actual al lucrărilor, dar și într-o 
proiecție spre viitor, într-o evaluare 
a perspectivelor și priorităților întâl
nirii de la Madrid. Deși aprecierile 
în legătură cu ceea ce s-a făcut pînă 
în prezent au înregistrat nuanțe dife
rite, în funcție de pozițiile specifice 
ale unor țări sau altora, comună ră- 
mine totuși concluzia că rezultatele 
de pînă acum ale reuniunii nu cores
pund așteptărilor, că problemele de 
fond ale acesteia sint incă departe de 
a întruni consensul statelor partici
pante. Și acest lucru este valabil indi
ferent că este vorba de chestiunea 
convocării conferinței pentru măsuri 
de creștere a Încrederii și dezarmare 
In Europa sau de adoptarea unor mă
suri de natură a face efectivă trans
punerea in viată a tuturor prevede
rilor convenite la Helsinki și. in pri
mul rind, de a se asigura respectarea 
strictă a principiilor prevăzute in Ac
tul final.

Din acest punct de vedere, nu pu
ține delegații au tinut să evidențieze 
rolul pozitiv al proiectului de docu
ment final al reuniunii de la Madrid 
prezentat de grupul țărilor neutre și 
nealiniate, contribuția pe care acesta 
poate s-o aducă la depășirea diver
gentelor și stimularea procesului de 
redactare a documentului. Așa cum 
s-a relevat în dezbateri, meritul pro
iectului prezentat constă în faptul că 
încearcă să ofere soluții cu caracter 
general, să detașeze ceea ce poate să 
corespundă interesului majorității 

cu România, tovarășul Hie Verdet a 
subliniat că se impun în continuare 
eforturi pentru impulsionarea deru
lării acțiunilor de cooperare conve
nite, prin intensificarea livrărilor în 
contrapartidă, pentru lărgirea colabo
rării între cele două țări in produc
ția de avioane.

★
La amiază, primul ministru al gu

vernului român a părăsit orașul 
Huțn, indreptîndu-se spre Coventry.

La sosirea la Coventry, tovarășul 
Ilie Verdeț și persoanele care îl înso
țesc au fost salutate de D. J. Pepper, 
vicepreședintele firmei Rolls Royce, 
de alți membri ai conducerii firmei. 
A fost vizitată întreprinderea de la 
Ansty, cu care prilej au fost discu
tate unele aspecte concrete ale coo
perării româno-britanice în producția 
de motoare de avion, pentru desfă
șurarea programelor de cooperare cu 
România. S-a subliniat necesitatea 
unor eforturi susținute pentru valo
rificarea superioară a potențialului 
industrial de care dispun cele două 
țări.

în după-amiaza aceleiași zile, tova
rășul Ilie Verdet a făcut o vizită la 
primăria orașului Coventry, oraș în
frățit cu municipiul Galați.

Adresînd un călduros bun venit pri
mului ministru al guvernului român, 

conflictelor dintre state pe cale paș
nică. prin tratative. In acest context, 
cei doi miniștri de externe au sub
liniat necesitatea realizării dezarmă
rii generale, in primul rind a dezar
mării nucleare, a intensificării efor
turilor pentru obținerea de rezultate 
concrete pe calea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
a democratizării relațiilor dintre state.

O atenție deosebită a fost acordată 
înfăptuirii securității și dezvoltării 
cooperării în Europa. în acest sens, 
s-a subliniat că trebuie făcut totul 
pentru reușita reuniunii de la Ma
drid. 1 pentru ca pauza ce s-a luat să 
fie din plin folosită în vederea apro
pierii pozițiilor, astfel incit la relua
rea lucrărilor să se poată progresa 
rapid în convenirea unui document 
de substanță, care să dea un nou im
puls real aplicării Actului final de la 
Helsinki, ca un tot unitar. S-a expri
mat dorința comună de a se ajunge 
la un acord privind convocarea con
ferinței de încredere și dezarmare, 
extinderea raporturilor de colaborare 
pe toate planurile, asigurarea conti
nuității procesului deschis la Hel
sinki. inclusiv prin stabilirea datei și 
locului noii reuniuni.

Referitor la Balcani a fost afirmată 
necesitatea dezvoltării și extinderii 
colaborării pe plan bi și multilateral 
intre statele din acest spațiu geogra
fic. în scopul transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii si bunei ve
cinătăți.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere, au participat Vasile Patilinet. 
ambasadorul României la Ankara, și 
Nahit Ozgur, ambasadorul Turciei la 
București.

statelor, cerințelor promovării securi
tății și cooperării pe continent, puțind 
astfel servi ca bază de plecare a unui 
document final echilibrat, menit să 
deschidă calea unor progrese reale în 
ansamblul procesului de edificare a 
unei Europe a păcii, încrederii și corn 
lucrării rodnice. Tocmai de aceea, nu
meroși. observatori consideră că pro
iectul se cere sprijinit nu numai în 
vorbe, fiind necesară renunțarea la 
acele poziții și puncte de vedere care, 
așa cum a reieșit din dezbateri, nu 
pot în nici un caz întruni consensul 
participantilor.

Nu puține delegații au evidențiat, în 
acest context, necesitatea folosirii ac
tualei pauze pentru intensificarea 
contactelor dintre guvernele state
lor participante, in scopul apropierii 
pozițiilor, al căutării și găsirii unor 
formulări general-acceptabile. în 
cercurile observatorilor de presă și 
diplomatici de aci se relevă, pe bună 
dreptate, că această nouă perioadă de 
reflecție trebuie să permită tuturor 
țărilor semnatare ale Actului final 
să-și manifeste in mod clar voința 
politică de a contribui la încheierea 
cu rezultate concrete a reuniunii, de 
natură a stimula întărirea securității 
și dezvoltarea multilaterală a coope
rării intereuropene.

Tocmai în acest sens, relevînd că 
actualele dificultăți din viata inter
națională nu numai că nu justifică 
imobilismul înregistrat in lucrările 
reuniunii, ci. din contră, impun să se 
acționeze mai intens pentru a le 
imprima un curs pozitiv, reprezen
tanții majorității statelor mici si 
mijlocii au arătat că însăși rațiunea 
de a fi a forumului din capitala Spa
niei nu este alta decît de a con
tribui nemijlocit la ameliorarea si
tuației din Europa și din lume, la re
luarea și continuarea cursului sure 
destindere si cooperare internaționa
lă. încheierea reuniunii fără rezulta
te concrete. îndeosebi în domeniul 
dezarmării și dezangajării militare, 
după cum s-a subliniat în dezbateri, 
ar însemna un pas înapoi, care ar 
afecta și mai mult situația interna

in numele membrilor conducerii pri
măriei, lordul primar, Thomas 
McLatchie, a evocat strînsele relații 
care există de aproape două decenii 
între municipalitatea din Coventry și 
cea din Galați, exprimîndu-și, totoda
tă, convingerea că actuala vizită a 
primului ministru al guvernului ro
mân, Ilie Verdet, va contribui la dez
voltarea în continuare a colaborării 
româno-britanice în toate domeniile 
de interes comun.

Mulțumind pentru ospitalitatea cu 
care a fost întîmpinăt, primul minis
tru al guvernului român a transmis 
lordului primar urări de sănătate și 
succes în activitatea pe care o desfă
șoară, iar locuitorilor orașului prospe
ritate și pace.

Tovarășul Ilie Verdet s-a îndreptat 
apoi spre orașul Aberdeen, situat în 
nordul Marii Britanii.

★
La Aberdeen, un grup de oameni de 

afaceri și reprezentanți ai companiei 
naționale a petrolului au oferit un 
dineu de lucru în onoarea tovarășu
lui Ilie Verdet.

într-o atmosferă cordială au fost 
discutate unele aspecte privind posi
bilitatea dezvoltării cooperării româ
no-britanice în domeniul explorării și 
exploatării petrolului și gazelor.

Vizita oficială în Marea Britanie a 
tovarășului Ilie Verdet continuă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intensificarea eforturilor 
pentru rezolvarea crizei din 
Liban • Un protest al Iorda

niei la O.N.U.
BEIRUT 15 (Agerpres). — Consi

liul de Miniștri al Libanului s-a în
trunit miercuri, sub președinția șefu
lui statului, Elias Sarkis, pentru . a 
examina rezultatele contactelor loca
le si internaționale întreprinse de o- 
ficialitătile libaneze în vederea con
solidării încetării focului, relatează 
agenția France Presse.
. La sfirșitul reuniunii, primul mi
nistru si ministrul de interne. Sha- 
fic Al-Wazzan. a declarat că gu
vernul libanez a hotărît intensifi
carea acestor eforturi pentru rezol- 

yvarea crizei actuale și accelerarea 
procesului de reconciliere națională.

La Beirut, situația a fost în ge
neral calmă. înregistrîndu-se numai 
sporadic focuri pe linia de demar
cație care separă cele două zone ale 
capitalei, de est și de vest. După 
două săptămîni de la reînceperea 
ostilităților. menționează A.F.P., 
Beirutul continuă să rămînă tăiat 
în două părți, iar orașul Zahle, ca
pitala regiunii Bekka, nu poate fi 
aprovizionat cu alimente.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al Ior
daniei la Națiunile Unite. Hazem Nu- 
seibeh, a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, o scri
soare în care protestează împotriva 
proiectului israelian de construire a 
unui canal între Marea Mediteranâ și 
Marea Moartă, informează agenția 
Reuter. între altele, se arată că acest 
canal ar urma să străbată teritoriile 
ocupate ale regiunii Gaza si malului 
occidental al Iordanului, producînd 
schimbări geografice, demografice și 
ecologice fundamentale, care ar afec
ta în mod deosebit drepturile inalie
nabile ale poporului palestinian si 
regatului hașemit al Iordaniei.

țională, ar face și mai dificile dia
logul și restabilirea încrederii.

O atenție deosebită a fost acordată 
în dezbateri problemei continuității 
procesului început la Helsinki și. în 
acest cadru, stabilirii datei și locului 
viitoarei reuniuni general-europene.' 
Reprezentanții a diferite state au sub
liniat. cu deplină îndreptățire, că 
nimic nu poate justifica întreruperea 
procesului inițiat la Helsinki și că 
stabilirea datei și locului viitoarei re
uniuni este o obligație care derivă 
din însuși Actul final, din angaja
mentul solemn asumat prin semnătu
ra șefilor de stat și de guvern. Re
tine în mod deosebit atentia. în acest 
sens, opinia larg împărtășită în ca
drul dezbaterilor, pornind tocmai de 
la experiența de pînă acum, că vii
toarele reuniuni vor trebui să aibă 
loc la intervale regulate, de circa 
doi ani și jumătate. Numeroase de
legații au tinut să evidențieze că 
menținerea și dezvoltarea procesului 
declanșat prin Conferința de la Hel
sinki. stabilirea modalităților precise 
ale conlucrării viitoare a statelor 
participante condiționează, în fapt, 
însăși solutionarea marilor probleme 
de care depinde apărarea păcii și in
dependenței popoarelor.

în spiritul politicii sale consec
vente, principiale, de promovare a 
cauzei securității si cooperării în Eu
ropa. România a avut o contribuție 
din cele mai active ne tot par
cursul dezbaterilor, reafirmînd stă
ruitor necesitatea de a nu se cruța 
nici un efort pentru încheierea re
uniunii de la Madrid cu rezultate 
pozitive, corespunzător așteptărilor 
popoarelor europene. O poziție 
constructivă, care se pronunță. în 
principiu și în fapt, pentru intensi
ficarea Contactelor, pentru desfășura
rea tuturor eforturilor în vederea 
promovării intereselor păcii, secu
rității și înțelegerii pe continent — 
poziție care a întrunit, la Madrid, o 
largă și binemeritată apreciere.

Radu ADRIAN
Madrid. ț.

BERLIN 15 — Trimisul Agerpres, 
V. Crișu, transmite : Miercuri, 
in cea de-a cincea zi a lu
crărilor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. au continuat dezbaterile pe 
marginea Directivelor cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a Republicii De
mocrate Germane în anii 1981—1985.

Delegații care au luat cuvîntul , 
s-au referit la realizările obținute de 
organizațiile de partid, de colectivele 
de oameni ai muncii Pe care-i re
prezintă, scotînd, totodată. în evi
dentă sarcinile ce se desprind în ve
derea înfăptuirii noilor obiective 
propuse. Ei au reafirmat, de ase
menea, voința fermă a întregului 
popor de a urma calea trasată de 
Partidul Socialist Unit din Germania,

Miting al prieteniei 
dintre România și R. D. Germană

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe? 
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, care participă 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a fost, miercuri, oaspete al 
orașului Frankfurt pe Oder.

Cunoscut altădată ca o zonă pre
dominant agricolă, districtul Frankfurt 
pe Oder s-a transformat, in anii 
ce au trecut de la întemeierea R.D.G., 
într-o regiune industrial-agrară. Este, 
astfel, grăitor faptul că laminorul la 
rece și Combinatul siderurgic Est din 
Eisenhuettenstadt, combinatul petro
chimic și fabrica de hirtie și celuloză 
din Schwedt. uzinele constructoare 
de macarale portuare din Eberswalde, 
combinatul de anvelope si întreprin
derea constructoare de utilaje pentru 
industria chimică din Fuerstenwalde, 
uzinele de ciment din Ruedersdorf 
au fost în întregime construite în 
ultimii 30 de ani.

în fata sediului Comitetului dis
trictual Frankfurt pe Oder al 
P.S.U.G.. delegația Partidului Comu
nist Român a fost întîmpinată si 
salutată cu căldură de Heinz Ploeger, 
secretar al Comitetului districtual al 
P.S.U.G., de alți membri ai organelor 
locale de partid și, de stat Oaspeții 
au fost informați despre caracteristi
cile și tradițiile acestei regiuni, des
pre actuala sa dezvoltare.

Momentul principal al vizitei dele
gației române l-a constituit întîlnirea 
cu colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de semiconductor! 
din Frankfurt pe Oder, care se 
numără printre întreprinderile ce 
dezvoltă o rodnică cooperare cu .în
treprinderi similare din România. 
Despre succese, despre sarcinile ce 
revin întreprinderii potrivit progra
mului dezbătut la cel de-al X-lea 
Congres al P.S.U.G., ca și despre an
gajamentele asumate de organizația 
de partid și harnicul colectiv de aici 
au informat Dieter Ostermann, secre
tarul comitetului de partid ne între
prindere. și Kurt Padel. director ge
neral adjunct.

Delegația română a fost invitată 
apoi să viziteze întreprinderea.

în încheierea vizitei a avut loc un 
miting al prieteniei, la care au luat 
parte numeroși oameni ai muncii din 
întreprindere. Este o mare mîndrie

Conferința la nivel înalt a țărilor africane 
din „prima linie"

LUANDA _ 15 (Agerpres). — La 
Luanda au început miercuri lucrările 
reuniunii la nivel înalt a tarilor afri
cane din ..prima linie". Participă șefii 
de stat din Angola. Botswana. Mo- 
zambic. Tanzania. Zambia, precum si 
ministrul afacerilor externe al tînă- 
rului stat Zimbabwe. întilnirea la ni

Dupd încheierea primului zbor 
al navetei spațiale „Columbia"

I ♦

HOUSTON 15 (Agerpres). — După 
încheierea cu succes a primului 
zbor al navetei spațiale americane 
„Columbia", astronauții John Young 

Robert Crippen s-au deplasat la 
Houston unde, împreună cu specia
liști ai N.A.S.A. vor reexamina 
principalele etape ale misiunii. Na
veta spațială, după ce va fi supusă 
unor cercetări amănunțite pentru 
stabilirea modului in care s-a com
portat in timpul zborului și se vor 
remedia eventualele defecțiuni, va 
fi transportată la Cape Canaveral. 
In vederea pregătirii viitoarei sale 
misiuni, In luna septembrie a.c.

Specialiștii N.A.S.A. consideră că, 
dat fiind succesul obținut de pri
ma misiune a „Columbiei", s-ar 
putea renunța la unul dintre urmă
toarele trei zboruri experimentale, 
astfel incit intrarea vehiculului in 
exploatare curentă să aibă loc in 
vara anului viitor. N.A.S.A. scon
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PRIMIRE LA BEIJING. Ni Zhifu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Fede
rației sindicatelor din întreaga Chi
nă, a primit delegația Ministerului 
Muncii din Republica 
România, condusă de lire 
junct al ministrului, care 
ză o vizită în Republica 
Chineză. La primire a 
Florea Dumitrescu, 
României la Beijing.

LA MILANO S-A DESCHIS 
TIRGUL INTERNAȚIONAL, la care 
sint prezente intreprinderi si firme 
din 88 de țări. Din România parti
cipă o serie de intreprinderi de co
merț exterior, care prezintă mașini 
de alezat-frezat. strunguri automa
te, sape cu role, diverse motoare și 
micromotoare, convertizoare. rul
menți, componente electronice, apa
rate de măsură și control, elemen
te de automatizare, fire si fibre, 
produse chimice. 

de a transpune in practică integral 
sarcinile dezvoltării economico-so- 
ciale in următorii cinci ani, de a 
asigura desfășurarea pe mai departe 
cu succes a operei de făurire a so
cietății socialiste dezvoltate in 
R.D.G.

în cursul după-amiezii, în înche
ierea acestor dezbateri, congresul a 
aprobat în unanimitate programul 
de dezvoltare economico-socială con
turat de directive.

Delegații au ascultat și aprobat, 
de asemenea, rapoartele comisiilor 
de lucru ale congresului.

Seara, la invitația C.C. al P.S.U.G., 
delegații, oaspeții și delegațiile de 
peste hotare au asistat, la Opera de 
stat din Berlin, la un program festiv 
organizat cu prilejul celui de-al 
X-lea Congres al P.S.U.G.

pentru noi să salutăm în Frankfurt 
pe Oder delegația Partidului Comu
nist Român, care participă la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
partidului nostru, a spus secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere, in deschiderea mitingului.

în cuvîntul său. tovarășul Ion 
Dincă a felicitat colectivul întreprin
derii pentru succesele obținute în 
intîmninarea actualului congres al 
P.S.U.G. și a mulțumit pentru posi
bilitatea oferită delegației P.C.R. de a 
cunoaște nemijlocit preocupările aces
tui harnic colectiv. Comuniștii, toti 
oamenii muncii din România — a 
spus vorbitorul — urmăresc cu deo
sebit interes succesele remarcabile 
ale poporului R.D.G., obținute sub 
conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania. în dezvoltarea econo
miei. științei si tehnicii, culturii și 
învătămîntului, în ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale, văzînd în 
acestea o contribuție importantă la 
creșterea influentei și forței de 
atracție a socialismului în lume.

Șeful delegației române s-a referit 
apoi la activitatea neobosită a po
porului român pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a Programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Evocînd relațiile de prietenie sta
tornicite între popoarele României și 
R.D. Germane, între P.C.R. și 
P.S.U.G. — relații cu bogate tradiții 
de solidaritate în istoria de luptă a 
proletariatului român și german — 
vorbitorul a reliefat importanta ho- 
tăritoare, pentru continua lor dez
voltare. a întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, 
a înțelegerilor realizate cu aceste 
prilejuri.

Guenter Hedt, secretar al Co
mitetului raional de partid Frankfurt 
pe Oder, a exprimat, în numele 
celor 9 600 de comuniști și al celor 
peste 80 000 de locuitori ai raionului, 
al oamenilor muncii din întreprin
dere, bucuria de a avea în mijlocul 
lor delegația P.C.R. El a evidențiat 
satisfacția sinceră pentru succesele 
pe care poporul român le obține în 
realizarea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.

în cursul serii, delegația română 
s-a reîntors la Berlin.

vel înalt din capitala angoleză. in
formează agenția Angop. este consa
crată examinării problemelor legate 
de accelerarea procesului obținerii in
dependenței Namibiei, ocupată ilegal 
de către regimul rasist din Africa de 
Sud.

tează ca, din 1985. să asigure un 
„flux continuu" de navete spațiăle, 
astfel incit, in următorii zece ani, 
să fie efectuate in total aproxima
tiv 400 de misiuni spațiale. Intre al
tele, cu ajutorul navetei vor fi lan
sate pe „orbite terestre" laboratoare 
de cercetare științifică, vor fi 
asamblate in spațiu diferite unități 
experimentale de producție, va fi 
plasat un telescop.

„Columbia" este, in opinia comen
tatorului de specialitate al Agen
ției France Presse, „cea mai com
plicată navă spațială construită 
vreodată de N.A.S.A". Pentru reali
zarea sa a fost necesară obținerea 
a aproximativ 20 de materiale noi, 
construirea de motoare puternice, 
punerea la punct a unui „scut ter
mic" pentru protejarea învelișului 
navetei de temperatura ridicată din 
momentul revenirii in straturile su
perioare ale atmosferei.

O DECLARAȚIE A LUI MARIO 
SOARES. în primă sa conferință de 
presă după victoria obținută în ca
drul alegerilor preliminare, care i-a 
redat controlul asupra Partidului 
Socialist Portughez. Mario Soares a 
adresat „un apel la reconciliere. în
țelegere și unitate" — relatează 
agenția E.F.E. „Pentru P.S. Portu
ghez. a subliniat el. se deschide o 
nouă etapă constructivă, a cărei 
sarcină fundamentală constă în 
cristalizarea unei opoziții clare si 
frontale fată de guvernul Pinto 
Balsemao".

a

ALEGERILE DIN PROVINCIA 
CANADIANA QUEBEC. Alegerile 
generale, desfășurate luni în pro
vincia canadiană Quebec, au fost 
cîștigate de Partidul Independent 
din Quebec, condus de Rene Le
vesque, primul ministru al acestei 
provincii. Potrivit rezultatelor pre
liminare, transmise de agenția Fran-

Maiestății Sale Regina MARGARETA A II-A
COPENHAGA

Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, adresez Maiestății Voastre 
felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul danez prieten.

Evocînd cu plăcere vizita pe care am efectuat-o în Danemarca, convorbirile 
avute cu această ocazie, îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-daneze, întemeiate pe stimă și respect reciproc, vor 
cunoaște o dezvoltare continuă în folosul celor două popoare, al cauzei 
generale a destinderii, securității, independenței naționale și păcii in Europa 
și în lume.

★
Tovarășul Ilie Verdet, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă de felicitare primului ministru

Ambianța celui mai mare oraș al 
Scandinavici. Copenhaga, se deose
bește mult de aceea a altor metro
pole occidentale, unde viata se de
rulează în zgomot permanent si aer 
viciat. Pe străzile capitalei daneze, 
totdeauna strălucind de curățenie, 
rulează destule mașini. însă tonul 
traficului îl dau bicicletele, iar cul
tul spatiilor verzi a devenit demult 
o caracteristică a tuturor locui
torilor.

O atmosferă de burg liniștit res
piră orașul de la cumpăna Mării 
Nordului și a Balticii, atît. în car
tierele cu construcții medievale sau 
renascentiste, cit și în cele de dată 
recentă, integrate fără stridente 
peisajului.

întrepătrunderea de stiluri arhi
tectonice e dublată de alta, la fel 
de firească : a simbolurilor tradițio
nale cu cele actuale. ..Mica Sirenă", 
descinsă din poveștile lui H. C. An
dersen și întrupată cu mare gingă
șie în bronz pe cheiul Langelinie, 
ca și emblema vestitelor șantiere 
navale „Burgemeister-Wein". care 
realizează vapoare de pînă la 
500 000 tdw, vorbesc deopotrivă des
pre vocația de navigatori a danezi
lor. acești demni urmași ai vikin
gilor.

Buni" navigatori și pescari, danezii 
au devenit și neîntrecuti agricul
tori. făcînd din această îndeletni
cire o ramură cu înalt randament, 
în această tară mică (44 000 kmp și 
peste 5 milioane locuitori), situată 
la latitudini ingrate, cu puține zile 
însorite pe an. agricultura, cuprin- 
zînd 7 la sută din populație, pro
duce de trei ori peste necesarul lo
cuitorilor ei. plasîndu-se Pe prime-

Împotriva proiectelor de amplasare a bombei 
cu neutroni în Europa occidentală

PARIS. Candidatul gaullist la 
funcția de președinte al Franței. 
Jacques Chirac, a declarat că este 
împotriva amplasării bombei cu neu
troni pe teritoriul tării și a exprimat 
îndoieli in legătură cu utilitatea dez
voltării unui sistem mobil de rachete 
nucleare — transmite agenția Reuter. 
In primul discurs major pe teme de 
apărare, rostit în actuala campanie 
electorală. Chirac a apreciat că am
plasarea bombei cu neutroni ar im
plica modificarea strategiei nucleare 
franceze în sensul apropierii el de cea 
a ..ripostei flexibile", preconizată de 
N.A.T.O. „Nu aceasta este intenția 
noastră și sînt categoric împotriva 
unei strategii care ar lua în consi
derare o astfel de posibilitate" — a 
declarat Chirac.

UN FOST NEONAZIST

ce Presse, din cele 122 mandate ale 
Adunării Naționale provinciale, 
partidul respectiv a obținut 80, față 
de 42 cite au revenit partidului li
beral, aflat la putere in Canada, dar 
in opoziție in această provincie.

TURNEU. Premierul britanic. 
Margaret Thatcher. a părăsit Lon
dra plecînd într.-un turneu de 11 
zile. în cadrul căruia va vizita In
dia. Arabia Saudită. Emiratele Ara
be Unite. Oman și Qatar.

EXPOZIȚIE CORNEL1U BABA. 
In clădirea Palatului Budavar din 
Budapesta s-a deschis expoziția 
pictorului Corneliu Baba. Lucrările 
prezentate înmănunchează. intr-o 
retrospectivă de înaltă ținută artisti
că, sinteza unei activități de crea
ție de peste 50 de ani. La vernisaj 
au fost prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Culturii, reprezentanți 
'ni Ministerului Afacerilor Externe, 
artiști plastici, oameni de cultură 
și artă.

IN COREEA DE SUD CONTINUA DEMONSTRABILE DE MASA ALE . 
STUDENȚILOR împotriva regimului instaurat de grupul militarilor conduși 
de Chun Du Hwan. După cum relatează agențiile de presă, studenții de I
la Universitatea Națională din Seul organizează, de cîteva zile, mani- .
festații, in cadrul cărora cer acordarea de drepturi și libertăți democra- I 
tice pentru masele largi ale populației sud-coreene. împotriva demonstran- • 
ților autoritățile au trimis puternice forțe polițienești. Numeroși studențl . 
au fost arestați.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★

al Danemarcei. Anker Joergensen. 
cu prilejul Zilei naționale a aces
tei țări.

le locuri în lume la exportul unor 
produse alimentare.

Remarcabile sint și progresele In
dustriei — cu o pondere de 70 la 
sută din valoarea exporturilor — 
într-o tară practic lipsită de ma
terii prime și surse de energie. 
Destul să amintim că Industria da
neză furnizează ..la cheie" uzine 
chimice, turnătorii, fabrici de pro
duse lactate, că tara se situează pe 
primul loc în lume ca furnizoare 
de motoare pentru nave, aparate 
acustice, radiotelefoane, insulină.

Relațiile tradiționale de prietenie 
dintre România și Danemarca, ba
zate pe egalitate în drepturi șl 
avantaj reciproc, au înregistrat în 
ultimii ani un curs ascendent. S-au 
extins schimburile comerciale, teh- 
nico-știintifice și culturale, s-a iri'n 
tensificat conlucrarea Pe plan inter
national. O contribuție determinan- * 
tă la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-daneze 
a avut vizita efectuată anul tre
cut în Danemarca de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. convorbirile 
purtate cu regina Margareta a Il-a 
și prințul Henrik, precum și cu pre
mierul Anker Joergensen. încheie
rea. cu prilejul vizitei, a unor acor
duri economice, ca și a înțelegerilor 
referitoare la căutarea de căi si 
mijloace de cooperare în diferite 
sectoare industriale și în cercetarea 
tehnico-stiintifică. au deschis noi si 
ample perspective adîncirii si diver
sificării legăturilor reciproce —■ 
perspective spre care s-a înaintat 
cu succes în folosul ambelor tari *i 
popoare, al cauzei destinderii, se
curității și încrederii în Europa și 
în lume.

HELSINKI 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
l-a primit pe primul ministru al Da
nemarcei. Anker Joergensen. aflat 
intr-o vizită oficială la Helsinki. 
Oaspetele danez a precizat. într-o de
clarație. că problema creării unei 
zone denuclearizate în nordul Europei . 
a figurat pe agenda convorbirilor cu 
președintele finlandez, care. încă din 
1963. a propus ca țările nordice să se 
constituie intr-o regiune lipsită de 
arme nucleare. Potrivit agenției 
Associated Press, primul ministru da-, 
nez a subliniat că ..Danemarca nu do
rește arme nucleare Pe teritoriul său. ♦ 
nici în prezent și nici în viitor. Am 
spus aceasta și partenerilor noștri din 
N.A.T.O.. dintre care unii nu ne-au 
înțeles însă", a menționat eL

- atentatorul 
la viața 

președintelui 
Reagan

Un document fotografic sem
nificativ : John Warnock Hinck
ley, autorul atentatului împotriva 
președintelui Reagan, arborînd 
cu insolență insemnele Partidu
lui național socialist american al 
cărui membru a fost. Adept fa
natic al nazismului, Hinckley 
declarase că vrea „să arunce în 
aer planeta"... Fotografia, publi
cată în ultimul număr sosit la 
redacție al revistei „Paris 
Match", este însoțită de legen
da : „Criminalul : un mare ad

mirator al lui Hitler"

UN GRUP DE RASIȘTI SUD- 
AFRICANI au deschis focul asupra 
unor muncitori de culoare de la o 
mină din Transvaal. „Disputa ra
sială" — cum a fost prezentat ofi
cial incidentul - s-a soldat cu un 
mort și șase răniți în rîndul ne
grilor. Potrivit ziarului „Star" din 
Johannesburg, rasiștii albi au des
chis focul asupra minerilor fără ca 
poliția să intervină.

SONDAJ DE OPINIE. Potrivit 
unui sondaj realizat de institutul 
„Modiin" și transmis de agenția 
France Presse. cu o lună si jumă
tate înaintea alegerilor de la 30 iu
nie din Israel, din cele 120 de man
date in parlament, gruparea ..Li
kud". condusă de actualul premier 
Begin, ar obține 3ă de locuri. Parti
dul muncii, sub conducerea lui Si- 

. mon Peres — 46, Partidul național 
religios — 10 și partidul nou înfiin
țat. condus de Moshe Dayan — 4.
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