
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Jack 
Spitzer, președintele Organizației in

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUA

a primit pe președintele Organizației internaționale
ternaționale evreiești „B’nai B’rith", 
aflat intr-o vizită în tara noastră.

Da întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe.

evreiești „B’nai B’rith"
A fost prezent dr. Moses Rosen, 

șeful rabin al Cultului mozaic din 
România.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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ln cinstea zilei de 1
și a aniversării partidului fâuîl

Au îndeplinit planul
pe patru luni

întreprinderea de aluminiu Slatina
în cinstea zilei de X Mai și a aniversării partidului, 

colectivul întreprinderii de aluminiu Slatina — imitate 
„Erou al Muncii Socialiste'* — raportează importante 
succese in muncă. De la începutul anului și pînă acum, 
au fost' date peste planul producției fizice 320 tone de 
aluminiu primar și aliaje de aluminiu. Totodată, alu- 
miniștii de aici raportează îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe patru luni la producția netă și 
marfă. Demn de remarcat este faptul că aceste rezul
tate s-au obținut pe seama creșterii productivității 
muncii și a reducerii cheltuielilor materiale. (Emîlian 
Rouă).

10 unități din județul Botoșani
Pină ieri, 10 colective 

muncitorești din județul 
Botoșani au raportat în
deplinirea sarcinilor de 
plan la producția-marfă 
pe primele 4 luni ale anu
lui. Intre acestea figurează 
întreprinderea de utilaj 
greu DOrohoi, Fabrica de 
zahăr Bucecea, Întreprin
derea mecanicii și altele.

Pină la sfîrșitul lunii, 
cele 10 unități industriale 
vor realiza peste prevede
rile planului produse în 
valoare de 51 milioane 
lei. Acest spor se va 
obține, în principal, pe 
seama reducerii consumu
rilor specifice și a crește
rii productivității muncii. 
(Silvestri Ailenei).

întreprinderea
„Electrocentrale“-Mureș

în cinstea zilei de 
1 Mai și a gloriosului 
jubileu al partidului, 
energetidenii din Iemut, 
Fîntînele și Tîmăveni, 
din cadrul întreprinderii 
„Electrocentrale" Mureș 
— unitate fruntașă pe 
ramură in întrecerea so
cialistă pe anul 1980 — 
raportează îndeplinirea 
planuliii de producție pe 
* lțini din acest an la 
toți indicatorii. Ca ur
mare a avansului de

timp cîștigat, energeti- 
denii mureșeni au livrat 
suplimentar peste 85 mi
lioane kilowați-oră ener
gie electrică. Aceste re
zultate au fost posibile 
datorită folosirii la pa
rametri înalți a tuturor 
instalațiilor, reducerii 
timpilor de staționare în 
reparații a agregatelor și 
asigurării mersului lor e- 
conomic. (Gheorghe Giur
giu).

întreprinderea de aparate electrice 
de măsurat-Timișoara

Colectivul Întreprinderii de aparate electrice de mă
surat-Timișoara întîmpină ziua de 1 Mai și aniver
sarea partidului cu realizări deosebite în producție : 
sarcinile de plan pe primele patru luni ale anului au 
fost îndeplinite înainte de termen. Pină la 1 Mai, de 
aici va fi livrată o producție fizică suplimentară — 
contoare electrice, aparate de tablou magnetoelectrice 
și electromagnetice etc. — în valoare de 18,7 milioane 
lei. De asemenea, peste cîteva zile va fi livrat la export 
contorul electric cu numărul 1 200 000. (Cezar Ioana).<_■_____ _____7

Pentru oamenii muncii din agricultura,
T

Sarcina cea mai importantă a acestor zile:
ACCELERAREA iNSĂMiNȚARILOR

STADIUL LUCRĂRILOR ÎN SEARA ZILEI 
DE 22 APRILIE

Din datele primite ieri la redacție reiese că pînă miercuri seara 
S-AU SEMANAT 4 790 038 HECTARE, adicâ 80 la sută din suprafața pla
nificată la totalul culturilor.

JOI DIMINEAȚA MAI ERAU DE INSĂMÎNȚAT 1 186 535 HECTARE, 
adică 20 la sută din suprafața prevăzută pentru toate culturile, din care 
705 404 HECTARE CU PORUMB.

Nivelul rezultatelor la principalele culturi se prezintă astfel s

Cultura Suprafața prevăzută Suprafața realizată

(în hectare) (în hectare) (în procente)

Porumb 3 293 000 2 587 596 79
Soia 338 000 167 185 49
Fasole 145 500 28 813 20
In pentru fibră 80 000 71 968 90
Cînepă pentru fibră 40 000 34 049 85
Cartofi de toamnă 248 500 229 093 92
Plante furajere 263 600 219 146 83

Pînâ joi seara, SEMĂNATUL PORUMBULUI S-A ÎNCHEIAT ÎN 8 
JUDEȚE - MEHEDINȚI, ARAD, TULCEA, SATU MARE, BUZĂU, BIHOR, 
BISTRIȚA-NĂSĂUD, CLUJ - Șl ÎN SECTORUL AGRltOL ILFOV.

Exemplul județelor fruntașe trebuie să constituie un puternic imbold 
pentru oamenii muncii din agricultura celorlalte județe de a-și mobiliza și 
mai mult forțele — folosind din plin mijloacele mecanice, fiecare oră din 
zi și din noapte — pentru a accelera la maximum ritmul de lucru. Aceasta 
este acum cerința esențială de care depinde încheierea în cel mai scurt 
timp și în condiții de bună calitate a însămînțărilor la toate culturile, pînâ 
la ultimul hectar I

Despre terminarea însămînțării porumbului in județele 
Bihor, Bistrița-Năsăud și Cluj, precum și despre activitatea des
fășurată ieri pe ogoare —• relatări ale corespondenților „Șcîn- 
teil“ din 10 județe, in pagina a 111-a.
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P. C. R. - militant ferm 
pentru cauza libertății 

și independenței popoarelor
România, Partidul Comunist Român au promovat și pro

movează o politică fermă de solidaritate activă cu popoarele 
care luptă pentru a-și cuceri dreptul la viață liberă și indepen
dentă, pentru înlăturarea oricărei forme de dominație colonia
listă și neocolonialistă.

NICOLAE CEAUȘESCU
în patrimoniul tradițiilor interna

ționaliste ale clasei muncitoare din 
țara noastră, ale poporului ■ român, 
un ioc deosebit de important il ocu
pă larga solidaritate, sprijinul nepre
cupețit și calda simpatie, manifestate 
cu lupta popoarelor asuprite de pre
tutindeni împotriva dominației im
perialiste, colonialiste neocolo- 
nialiste, pentru 
emancipare na
țională și socială, 
întreaga istorie a 
mișcării munci
torești din Româ
nia, a Partidului 
Comunist Român 
cuprinde pagini 
nepieritoare de 
solidaritate mili
tantă cu popoare
le care s-au ridi
cat Ia luptă pen
tru scuturarea ju
gului străin, pen
tru libertate și 
independentă. Do
cumentele elabo
rate de-a lungul 
anilor de mișcarea 
socialistă din țara 
noastră sint stră
bătute, ca un fir 
roșu, de ideile 
respectării drep
tului fiecărui po
por la viață li
beră, de sine stă
tătoare, condam
nării dominației 
străine asupra al
tor popoare, denunțării politicii de 
asuprire națională și învrăjbire intre 
hațiuni.

Această orientare principială, con
secventă izvorăște din însăși expe
riența poporului român, care, de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii, a dus 
o luptă necurmată, dînd grele jertfe 
de singe pentru a scutura jugul opri
mării străine, a-Și afirma ființa na
țională, a înfăptui unitatea statală 
și a se dezvolta in mod liber, nestin
gherit, in pace și prietenie cu cele
lalte popoare. Poporul român a în
țeles profund necesitatea solidarității 
active cu lupta dreaptă pentru liber
tate și progres dusă de alte popoare, 
a sprijinit întotdeauna, fără rezerve, 
aspirațiile lor spre o viață mai bună 
și demnă.

Chiar din primele momente ale 
afirmării sale pe firmamentul istoriei 
românești, mișcarea muncitorească 
din țara noastră, în frținte cu parti
dul ei, a preluat și ridicat Pe o

treaptă superioară eele mai bune 
tradiții ale poporului nostru, receptiv 
Întotdeauna la lupta de eliberare a 
altor popoare. Cercurile și cluburile 
muncitorești din țara noastră, apoi 
Partidul Social-Democrat al Munci
torilor din România și-au însușit 
organic teza marxistă potrivit căreia 
proletariatului îi revine misiunea is-

cu

ale

ale

coloniilor, 
vigoarea, 
cepția și _  _____ ____
democrația e hotărît și necondiționat 
împotriva războaielor de cotropire, 
de acaparare, împotriva războaielor 
coloniale-capitaliste moderne, răz
boaie de jaf și exploatare", scria 
C. Dobrogeanu-Gherea. Totodată.

socialiștii români 
______________ sprijineau „răz

boaiele de libe
rare, războaiele 
cotropiților împo
triva cotropitori
lor", cum sublinia 
gazeta „Drepturi
le omului" la 
26 februarie 1885.

Profund atașat 
idealurilor liber
tății și indepen
denței poporului 
român, P.C.R. și-a 
înscris, încă de la 
înființare, ca una 
din orientările 
fundamentale, so
lidaritatea mili
tantă cu mișcările 
de eliberare na
țională și socială 
in lupta împotri
va imperialismu
lui și colonialis
mului. în pofida 
faptului că era. 
nevoit să acțio
neze în adîncă 
ilegalitate, parti
dul nostru a fost 

întotdeauna alături de popoarele 
care luptau pentru scuturarea robiei 
străine, pentru dreptul de a fi stă- 
pine pe soarta lor.

In anii in care poporul chinez în
frunta cu eroism agresiunea japo
neză, P.C.R. a mobilizat opinia pu
blică din țara noastră să sprijine 
în orice forme cauza dreaptă a po- 
porului chinez; în mai multe orașe din 
tară s-au creat din inițiativa narti- 
dului comitete de acțiune, care strân
geau bani și medicamente destinate 
revoluționarilor chinezi ; voluntari 
români au plecat în China, pe fron
tul luptei de eliberare națională a 
poporului chinez.

De asemenea, cînd Italia fascistă a 
atacat Etiopia, clasa muncitoare și 
forțele democratice din țara noastră 
s-au ridicat cu hotărire în apărarea

denuntîndu-le cu toată 
„In concordantă cu con- 

cu taetica ei, șocial-

PE STINDARDUL

PARTIDULUI

obiective de luptă

in concordanță

interesele vitale

poporului român.

întregii umanități

torică de a lupta atît împotriva ex- 
< ploatării omului de către om, cit și 
'•împotriva asupririi alțor' popoare' de 
către clasele dominante ale altor po
poare. încă la 16 februarie 1883, ga
zeta „Dacia viitoare" scria : „Ca 
socialiști putem zice, intr-un cuvînt, 
că sintem împotriva despuierii sau 
jefuirii omului de către om și, fiind 
dușmani ai acestei despuieri dc la om 
la om, nu putem fi decît împotriva 
celei dc la popor la popor".

Imbinînd vorba cu fapta, mișcarea 
muncitorească din țara noastră a 
acordat întregul său sprijin popoarelor 
vecine care se aflau sub dominația 
străină. Este1 bine cunoscut, de pildă, 
ajuțorul material și moral dat de 
organizațiile socialiste române, de 
poporul nostru revoluționarilor bul
gari refugiați în România.

In același timp, militanții revolu
ționari români au combătut consec
vent războaiele de cotropire și ex
ploatarea de către marile puteri a

Nicolae P1OPEANU
(Continuare în pag. a Vl-a)

T ra eforul românesc - martorul 
unui eroic drum de muncă

Constantin Toader, secre
tarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de 
tractoare din Brașov, se 
plînge că lingviștii n-au 
redactat și un Dicționar de 
cuvinte frumoase. Este în
trebat deseori despre tova
rășii săi de muncă, iar 
el . — nedreptățitul de... 
lingvistică — se simte stin- 
jenit, răspunzind doar prin 
cîteva cuvinte. Recunoaște, 
nu este un as al verbului, 
și de aceea i-ar fi necesar 
dicționarul. Uneori este 
obligat chiar să se repete. 
Ca și acum, în fața repor
terului : „Oamenii noștri, 
ziceți ? Păi, cum să fie ? 
Harnici, inteligenți, ini
moși. se baț pentru Ideile 
lor. Pe ce pun mina duc la 
bun sfîrșit. Și mai sint... 
cum mai sînt ?..-. eh, dar 
iar nu-mi ajung cuvintele. 
Oricum însă, intrînd în 
uzină, le veți întilni fap
tele. Chiar fără cuvinte, 
faptele lor vorbesc."

Chiar fără cuvinte, fap

tele lor vorbesc ’ Ceea ce 
caracterizează cum nu se 
poate mai frumos dimen
siunea reală și exactă a 
unor oameni, ei înșiși 
exacți, exigent! și pildui
tori în tot ceea ce fac. Și 
fac ; de 35 de ani neîntre
rupt. Aceasta este virsta 
tractorului romanesc, iar 
spre a înțelege mai bine 
expresivitatea faptei pre
zente se cuvine sâ arun
căm o privire în timpul de 
început al acestei vîrste.

„Făcusem pînă atunci 
numai avioane — își amin
tește maistrul comunist 
Dumitru Diaconescu. Ori- 
cît ar părea de ciudat, 
tractorul mergea mai greu. 
Am adus unul în curtea 
fabricii, l-am demontat 
piuliță cu piuliță, i-am în
tors piesele pe toate fețele 
— greu. Greul cel mare 
s-a dovedit Ia turnătorie. 
La avion nu avusesem 
niciodată nevoie de piese 
din fontă, iar tractorul toc
mai pe fontă se baza.

Unii ne-am suflecat mine- 
cile, alții ne-am bătut 
capul, toți am muncit — și 
am izbutit. A fost o fru
moasă victorie".

O frumoasă victorie... 
căci a fost o luptă. O luptă 
grea. Țara ieșise sleită din 
război, uzina fusese dis
trusă de bombardamente 
în proporție de 70 la sută, 
mașinile care mai scăpa
seră erau dispersate in 
multe locuri din țâră, de 
la Șăcele Ia Caransebeș și 
Herculane, de la Colibași 
Ia Topleț și Ucea de Sus. 
Totul a trebuit reamplasat 
pe vechiul loc, reparat, 
îmbunătățit. „Munceam pe 
rupte — își amintește ve
teranul Diaconescu — dar 
nimeni nu se plîngea. Era 
un entuziasm general, o 
ambiție strașnică. Atunci 
puteau fi văzute, zilnic, 
multe din soțiile noastre la 
poarta fabricii aducmdu-ne 
mincare în sufertașe, de se 
minunau trecătorii. Oare

ce fac muncitorii «colo, 
înăuntru ? — se întrebau 
unii. Tractoare — răspun
dea șoptit careva, iar cel 
ce întreba își vedea mai 
departe de drum, cu chipul 
dintr-o dată enigmatic, de 
parcă ducea cu sine o tai
nă mare".

...în ziua de 26 decem
brie 1946. primul tractor și-a 
făcut apariția printre ha
lele proaspăt reconstruite. 
Era cel ce avea să rămină 
faimosul IAR-22. Vetera
nul își amintește: „Nu 
mai știu dacă era jsoare 
sau ningea. Aveam soare 
în inimă. Ne priveam în 
ochi, unii aveam ochii 
umeziți de bucurie, ne 
stringeam mîinile cu căl
dură".

în primăvara anului 1947, 
ziarul „Scînteia" scria:

Ion ANDREIȚA
(Continuare în pag. a V-a)

De !o primul tractor româ
nesc - „istoricul" IAR-22 — 
la modernele tipuri care ies 
astâzi pe porțile uzinei bra

șovene

Mașini inteligente 

născute 
din inteligența 

oamenilor
„Firește, exista „Petri

că". dar de la „Petrică" 
la REMT 1 drumul a fost 
lung și anevoios, plin de 
căutări, uneori de poticniri 
și descurajări, apoi de noi 
elanuri și îndrăzneli...". 
„Bine, dar cine sint „Petri
că" si REMT 1 ?“

Cînd au auzit această în
trebare, interlocutorii noș
tri, oameni cu timplele nin
se și cu înalte titluri uni
versitare, figuri marcante 
ale Politehnicii timișorene, 
prof. dr. I’rancisc Kovâcs, 
decanul Facultății de me
canică, și prof. dr. Tiberiu 
Mureșan, decanul Facultății 
de electrotehnică, au izbuc
nit în rîs, ca la o glumă 
bună. Mai tîrziu. tînărul și 
entuziastul inginer Radu 
Stoinescu, asistent la Fa
cultatea de electrotehnică, 
ni l-a prezentat : PETRI
CĂ nu e altcineva decît 
un model activ de robot 
industrial — operă a ca
drelor didactice, precum și 
a studenților care frecven
tează cursurile și semina- 
riile de robotică — iar nu
mele său este. în fapt, o 
combinație de inițiale: Pro
iect experimental timișo
rean de robot Industrial 
pentru cercetare avan- 
Sape REMT 1 — nume
care, cum am aflat, nu face 
decit să denumească „Ro
botul Electromotor nr. 1“ 
— l-am întîlnit chiar acolo 
unde s-a născut și unde se 
află acum in stadiul de fi
nisare și probe tehnologice: 
în secția de autoutilări a 
cunoscutei uzine „Electro
motor". E un utilaj de mare 
complexitate, cu cinci „gra
de de libertate" (numărul 
„gradelor de libertate", a-

dică, mai precis, al „capaci
tăților" și „priceperilor" cu 
care este înzestrat, defineș
te nu numai generația din 
care face parte robotul, 
dar însăși calitatea de ro
bot) care este apt să se de
plaseze singur', înainte și 
înapoi, să se rotească, să 
se ridice, să-și ..stoată bra
țul și să prindă piesa în 
mașinile pe care le deser
vește. Robotul poate fi „în
vățat" de la un panou de 
comandă să execute felu
rite mișcări, iar ulterior, 
potrivit programului cu 
care a fost dotat, este ca
pabil să-și recompună miș
cările.

„Ideea și imboldul direct 
de a realiza acest prim ro
bot industrial românesc ni 
le-a dat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizi
tei pe care a făcut-o in 
uzina noastră în septembrie 
1979 — ne spune Gheor- 
ghe Constantin, inginerul- 
șef cu concepția al „Elec
tromotorului". Și tot secre
tarul general al partidului 
ne-a îndemnat atunci să-1 
înfăptuim în colaborare 
nemijlocită cu Politehnica. 
Putem spune astăzi, cu 
toată îndreptățirea, că ro
botul, care sperăm să func
ționeze pe deplin in a doua 
jumătate a anului, repre
zintă o întruchipare con
cretă a integrării învăță- 
mîntului cu producția și 
cercetarea...".

Ni se arată, într-una din 
halele secției de prelucrare 
a uzinei,, locul unde va fi 
amplasat REMT 1 : va fi o 
„celulă complexă de fabri
cație", cu două strunguri 
de copiat si două mașini 
de frezat, cu o magazie 
de semifabricate și una

de produse finite, „celu
lă" căreia i se va încre
dința — sub „direcția" ro
botului care o va deservi 
— misiunea de a realiza ar
bori pentru motoarele elec
trice. Eficiența economică 
se exprimă prin două fina
lități semnificative : dubla
rea producției fizice + o 
economie la manoperă de 
aproape uh milion de lei 
anual. „Ca să nu mai vor
bim de un alt aspect, cel 
puțin la fel de important, 
și anume precizia fără greș 
a execuției, imposibilitatea 
practică a rebutului" — 
subliniază unul dintre «pă
rinții» robotului, inginerul 
Vasile Tanvuia.

Stăm de vorbă, intr-unui 
din atelierele secției auto-, 
utilare, cu cițiva dintre 
muncitorii și maiștrii care 
lucrează, cu multă dăruire, 
la ultimele operații legate 
de punerea in funcțiune a 
robotului. Printre ei ne-a 
impresionat în mod deose
bit chipul luminos al lui 
Aurel Covaciu, șeful' echi
pei de lăcătuși-montatori 
care și-a legat numele și 
fapta muncitorească de a- 
ceastă mult așteptată pre
mieră industrială.

La Politehnică aflăm 
noi detalii referitoare la 
rezolvările ingenioase ce 
au permis colectivului plu

ridisciplinar să înlocuiască 
cu succes unele materiale, 
piese și subânsamble. care 
fuseseră inițial prevăzute a 
fi aduse din import, cu si
milarele lor autohtone, ce 
s-au dovedit cel puțin la 
fel de bune. Consemnăm 
numele unora dintre ca
drele didactice și studenții 
care și-au adus o contribu
ție substanțială la această 
realizare : de la faculta
tea de mecanică, prof. dr. 
Nicolae Gheorghiu, prof, 
dr. Iosif Groșanu, conf. dr. 
Ion Micșai, studenții Mar
cela Fleșeriu și Mircea 
Luca din anul V (care Își 
pregătesc proiectele de di
plomă in robotronică), iar 
de la Facultatea de elec
trotehnică, conf. dr. Crișan 
Strugariu, asistentul. Radu 
Stoinescu (pe care l-am 
amintit mai înainte), stu
dentul Petru Pop.

„Gîndurile noastre de 
viitor — spunea, in inche- 
ierea discuției noastre, 
prof. dr. Francisc Kovăcs, 
coordonatorul intregii lu
crări — se îndreaptă spre 
crearea, în la fel de strinsă 
și rodnică conlucrare cu 
„Electromotor", a unei sec
ții de fabricare a roboților 
industriali".

V. BIRLADEANU
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de frumuseți
Zestrea de frumuseți a comunei 

de mare atracție turistică Vama 
din județul Suceava s-a îmbo
gățit cu numeroase piese va
loroase, care se constituie in
tr-un veritabil muzeu. La iniția
tiva profesoarelor Elena Cazaca 
și Cornelia Roșea de a reuni cele 
mai reprezentative creații popu
lare locale, toți sătenii care au 
avut un... cuvînt de spus au 
donat ce au avut mai frumos, 
păstrat din moși-strămoși : co
voare, țesături împodobite cu 
motive decorative, costume 
populare, obiecte cioplite și in
crustate din lemn. Așadar, vizi
tatorii comunei Vama au acum 
încă un punct de mare atracție.

I

I Intervenție

| curajoasa

I
rond de 
postului 
Odoreu,

I
I
I
I
I
I

Aflat in obișnuitul 
noapte, loan Pop, șeful 
de miliție din comuna 
județul Satu Mare, a observat o 
trimbâ de fum ieșind din locu
ința familiei Mihai Marticu. Îm
preună cu paznicul de noapte 
Victor Laurean, a dat alarma, 
trezindu-i pe cei din casă, care 
dormeau, pe vecini și pe alțl 
săteni. Primul care a pătruns in 
casă printre flăcările care se în
tețeau a fost șeful de post, el 
contribuind decisiv la salvarea 
celor doi copii ai gazdei. 
Ld fața locului au sosit in grabă 
și pompierii, dar incendiul, prea 
violent, a făcut casa scrum...

Din cercetările întreprinse re
mită că focul a izbucnit de la 
un scurtcircuit.

Primul 10
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pe trimestrul trei
Este posibil ca încă din prima 

zi de școală din trimestrul al 
treilea al actualului an școlar 
să se fi acordat și primele note 
de zece elevilor cu răspunsuri 
excelente la lecții. Note maxime 
li se cuvin însă și celor doi pio
nieri din Vaslui, care au găsit 
in fața unui magazin de pe bu
levardul Stefan cel Mare un 
portmoneu cu o mare sumă de 
bani și cheia de la apartamen
tul păgubașului. Păgubaș care 
a intrat grabnic în posesia 
Numele lor : Dobrea Marian 
clasa a IV-a de la Școala 
nerală nr. 3 și Burcea Sandu 
clasa a II-a de la Școala 
nerală nr. 4 din municipiul 
Vaslui.

La bucuria păgubașului s-a 
adăugat cea a părinților si 
educatorilor.
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„Calificat" 

în ...fapte rele
Marin Codreanu din Călărași 

este tinăr. Are 28 de ani. Și are 
o meserie frumoasă: lăcătuș 
mecanic. Ar putea, cu meseria 
lui, să lucreze cinstit, să ciștige 
bine, să fie in rind cu colegii de 
generație, 
el nu vrea 
s-au făcut 
tantă decît 
ceperea de 
dovedească , ___
utilaje, el a început să și-o fo
losească la... spartul lacătelor de 
la magazine. .A spart un lacăt, 
a spart două, dar, ca in poves
tea cu ulciorul care nu merge 
de multe ori la apă, nu i-a mai 
„mers" nici lui și a fost prins 
asupra faptului, fiind trimis în 
judecată pentru „furt calificat". 
Nu era mai bine să se bazeze pe 
■prima Iui calificare, să munceas
că cinstit 7

I

cu toată lumea. Dar 
să muncească, deși i 
oferte una mai ten- 
alta. In loc ca pri- 
lăcătuș mecanic s-o 
meșterind mașini și

Nucul salvator
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Doi mecanizatori — Gheorghe 
Sebeșteni și Iosif Ilea — și-au 
părăsit locurile de muncă și au 
pornit-o hai-hui spre comuna 
Mirătlău, județul Alba. După 
ciubucuri cu... tractorul pentru 
lucrări grele, pe șantiere. Oca
zia s-a ivit. Unui cetățean i-au 
nivelat o movilă de pămint, al
tuia i-au astupat un șanț. 
Bucuroși de afacere, cei doi 
ciubucari. au pornit înapoi de 
unde au venit. Dar au făcut 
ce-au făcut și s-au rostogolit cu 
tractorul intr-un șanț. Spre no
rocul lor, tractorul s-a oprit in
tr-un nuc- bătrin. Și i-a salvat 
bătrinul nuc fără... ciubuc. Dar 
nu și de răspundere.

I
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Nu se învățase 

minte
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.A acut de ispășit o condam
nare cu executarea pedepsei la 
locul de muncă in cadrul secției 
din Tirgoviște a Întreprinderii 
de utilaj greu pentru construcții 
Galați, unde lucrase ca șofez. 
După terminarea condamnării, 
E. Nicolae a revenit la meseria 
lui de conducător auto. Și tot 
in unitatea unde lucrase și mai 
înainte. Ajuns din nou la volan, 
a fost pus să transporte mate
riale de construcții. Dar după 
foarte scurt timp, E. Nicolae și-a 
transformat autocamionul in 
tarabă, vînzînd materialele pe 
care le transporta. In beneficiul 
lui și al amatorilor de chilipi
ruri. Cit de repede a uitat el 
prima condamnare ! A doua va 
fi mai aspră, pe măsura faptei, 
fiind recidivist.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"

! PROPAGANDISTUL ȘI EFICIENTA PROPAGANDEI
I
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Cum. prin ce mijloace pot fi spo
rite forța de inriurire, eficienta prac
tică a invățămintului de partid ?

Experiența relatată de numeroși 
propagandiști în cadrul unor consfă
tuiri organizate de redacție la Bucu
rești, Iași și Vaslui, cu sprijinul or
ganelor locale de partid, precum și 
cele constatate cu prilejul participă
rii la numeroase cursuri au contu
rat, ca una dintre principalele con
cluzii, faptul că acolo unde invăță- 
mintul ide partid este conceput și u- 
tilizat ea o modalitate adecvată de 
cultivare a responsabilității sociale 
prin strînsa îmbinare a teoriei cu 
practica el Întregește cadrul propice 
prezentării unor propuneri menite să 
contribuie la solutionarea unor pro
bleme de acut interes.

Iată citeva din rezultatele obținu
te în urma transpunerii în viață a 
propunerilor făcute în cadrul diferi
telor cursuri în vederea creșterii e- 
ficienței activității economice in spi
ritul obiectivelor trasate de Congre
sul al XII-lea, de plenarele C.C. al 
P.C.R. : beneficii de 800 000 lei anual 
prin folosirea și de către alte între
prinderi a aparaturii electronice din 
dotarea laboratorului C.T.C. de la 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești ; prelungirea într-un sir de uni
tăți comerciale din Iași a orarului de 
la 8 Ia 12 ore prin stabilirea unor 
ture diferite ale personalului. în 
funcție, de afluxul de cumpărători ; 
amplasarea în cîteva comune din ju
dețul Vaslui a unor unități ale in
dustriei mici, spre a se folosi efici
ent resursele locale și forța de 
muncă.

Bineînțeles, un nivel superior de 
eficiență a studiului ideologic este 
condiționat de continuitatea contactu
lui, a dialogului dintre propagandist 
și cursant. înlesnite, desigur, cind ei 
conlucrează în aceeași unitate de 
bază.

PRELUNGIREA DEZBATERII LA 
LOCUL DE MUNCA. Intr-adevăr, 
propagandistul nu face propagandă 
doar in timpul orelor de curs. Nu
mai atunci cind dezbaterea este pre
lungită. continuată la locul de mun
că, incit ideile, opiniile enunțate la 
curs să-și găsească aplicare, concre
tizare pe planul acțiunilor practice, 
se poate ajunge la îndeplinirea rolu
lui esențial al propagandei, care — 
departe de a se limita la explicarea 
politicii partidului — are drept obi
ectiv principal mobilizarea oameni
lor Ia transpunerea ei în viață.

Sînt fapte despre care ne-au rela
tat numeroși propagandiști și 
cursanți. Muncitorul Mihai Pintille, 
de la întreprinderea de rulmenți Bîr-
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Cu ce impresii vă întoarceți 
de la odihnă?

Un sondaj de opinie, înaintea începerii sezonului estival, 
în stațiunile turistice din Harghita

I
I
I
I

Mulți, tot mai mulți oameni ai 
muncii aleg ca loc pentru odihnă sau 
pentru cură balneară stațiunile turis
tice din județul Harghita — Tușnad, 
Sovata, Lacu Roșu. E și firesc. Prin 
permanenta grijă a partidului și sta
tului, acest mare potențial de odihnă 
și sănătate se Îmbogățește an de an 
cu noi și importante edificii și dotări 
turistice. Numai în ultimii ani —ne 
spune tovarășul Carol Bicsak, direc
torul oficiului județean de turism — 

I
stațiunile balneoclimaterice harghi- 
tene au cunoscut un intens proces dș 
dezvoltare și modernizare. Bunăoară, 
la Băile Tușnad au fost construite se pare
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trei hoteluri noi, dotate cu restauran
te, baruri de zi, mijloace de agrement 
De asemenea, s-a dat în folosință o 
modernă bază de tratament cu 1 000 
de proceduri majore in interval de 
6 ore. Sub deviza „Servicii mai bune, 
mai prompte și mai eficiente", în 
toate cele trei stațiuni s-a acționat și 
se acționează stăruitor pentru a oferi 
oamenilor muncii condiții de vacan
tă conforme cerințelor acestora me
reu în creștere.

Această prezentare, reflectind pre
ocupări și eforturi lăudabile, ne-a 
îndemnat să efectuăm un sondaj de 
opinie în riadul mai multor oameni 
ai muncii, aflați la odihnă și trata
ment în stațiunile din județul Har
ghita.

PAULA MADARASI din Ghew- 
gheni: „Cunosc foarte bine stațiunile 
balneoclimaterice din județul Har- 
ghita. Vin de 15 ani consecutiv la 

ăile Tușnad. Efectelor curative ale 
apelor minerale de aici le datorez în
treaga mea sănătate. Oricine poate 
să se convingă că in această minu
nată stațiune totul este astfel con
ceput încît turistul tă'te simtă bine.
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0 reclamă nerostită, dar sugerată, acum, in plină primăvară,

de unii responsabili ai magazinelor de articole pentru copii:

„Floricele s pe cîmpii, cumpărați bocanci de schi!"
I
I
I
I
I 
I

Dorind să ne convingem cum s-au preocupat gestionarii magazinelor de 
aprovizionarea pentru primăvară, am propus, împreună cu directorul în
treprinderii comerciale l.C.S.M.T.I. din Timișoara, tovarășul Doru Cristian, 
următorul test responsabilei unității nr. 78 : să încerce să-șl îmbrace pro
priul copil cu mărfurile existente in rafturi. Ce a rezultat ? Acum, in plină 
primăvară, presupusul beneficiar al cumpărăturilor, care, din fericire, nu 
era de față, urma să arate astfel: in picioare cu șosete groase din bumbac 
și bocanci (eventual de schi), pantalonii să-i aibă cu două numere mai 
mari, iar pe corp, direct pe piele (maieurile și bluzele lipseau din unitate) 
să poarte un pulover cu guler pe gît. N-ar fi fost nici o problemă să te 
incotoșmăneze și cu un hanorac.

Contrariat, directorul s-a adresat gestionarei:
— Cum e posibil așa ceva cind depozitele tint pline cu mărfuri de se

zon de toate mărimile și pentru toate virstele ?

I
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Cum e posibil ?

Produse există
Cine nu cunoaște în amănunt spe

cificul comerțului cu articole pentru 
copii — confecții, tricotaje, incălță-1 
minte, jucării etc. — ar fi tentat să 
creadă că aprovizionarea magazinelor 
destinate „micilor cumpărători" este 
o chestiune obișnuită, de rutină. Dar 
e suficient să precizăm că „micii 
cumpărători" reprezintă, numeric, a- 
proape un sfert din populația tării, 
că mărfurile destinate copiilor au un 
ciclu de folosință deosebit de al 
adulților — rămin repede mid și se 
uzează mult mai repede (copiii cresc 
iute si sint mai puțin atenți cu lu
crurile decît adulții) — atunci vom 
înțelege că aprovizionarea cu aseme
nea mărfuri îșl are un anumit spe
cific. care presupune, in primul rind. 

lad, arăta că, realizind intr-un tel o 
continuare în atelier a dezbaterii re
feritoare la căile de sporire a ren
tabilității producției, propagandistul 
Vasile Bobîrcă a antrenat pe 
cursanții din secția unde lucrează ca 
maistru la o acțiune de înlocuire a 
unor piese masive de alamă din im
port pentru diverse tipuri de rul
menți cu piese stanțat® din tablă de 
oțel, realizindu-se importante econo
mii valutare.

După dezbaterea temei privind e- 
lementele componente ale noii revo
luții agrare, mecanizatorul Ion Udrea, 
propagandist la S.M.A. Moara Greci, 
a trecut împreună cu cursanții la 
concretizarea unor aspecte prin efec

însemnări privind desfășurarea studiului 
ideologic in organizații de partid din București, 

Iași și Vaslui

tuarea lucrărilor agricole la nivel ca
litativ superior, recondiționarea piese
lor uzate și preluarea de către fie
care muncitor a unei parcele de te
ren pe care să o cultive cu legume.

Prin însăși funcția sa de inginer- 
șef de secție la I.ĂJM.C. Vaslui, pro
pagandistul Constantin Amariei im- 
bină îndatoririle sale pe plan profe
sional și politic, urmărind sistematic 
modul în care cursanții dovedesc că 
au înțeles noțiunile de responsabili
tate socială și atitudine înaintată 
față de muncă prin modul, exemplar 
de realizare a sarcinilor de plan.

O RELAȚIE NEMIJLOCITA : 
COMBATIVITATE-EFICIENȚA. A- 
siști la dezbaterea aceleiași teme la 
mai multe cursuri: principiile auto- 
conducerii muncitorești sau cerințele 
privind creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid. Dar ce 
deosebire de .,temperatură", de tona
litate! (Și aceasta în organizații de 
partid din aceleași unități economice 
și sociale : „Vulcan", „Electronica"- 
București, Universitatea ,.AL I Cuza“- 
Iași, întreprinderea mecanică Vaslui).

Intr-un loc o dezbatere vie, inte
resantă, în care exigența, spiritul 
partinic se concretizează in reliefarea 
necesității de a atinge cote superi
oare in dezvăluirea cauzelor diver
selor deficiențe, paralel cu căutarea 
unor soluții menite să determine per
fecționarea activității. Iar dincolo un 
fel de litanie lîncedă, monotonă, pre
zentarea In culori trandafirii a reali

să plece cu regretul că vacanta sau 
tratamentul se termină prea repede. 
Există o atenție deosebită pentru tu
riști de la primirea în stațiune, re
partizarea in hoteluri și case de 
odihnă, servirea mesei și pină la 
efectuarea tratamentelor intr-o bază 
modernă de către un personal me
dical bine pregătit și cu multă grijă 
față de bolnavi. Desigur, loc pentru 
mai bine există. De pildă, cu doi ani 
in urmă am luat cunoștință cu 
bucurie despre descoperirea apei hi- 
pertermale, cu o temperatură de 64 
grade, de pe malul lacului Ciucăș. Mi 

insă inexplicabilă încetineala 
cu care se acționează pentru punerea 
în valoare "a acestui bun de mare 
preț. Cred că atit conducerea stațiu
nii, ctt si ministerul de resort ar tre
bui să facă mai mult în acest sens",

VASILE NIȚESCU din București: 
„Condițiile de odihnă si tratament 
din stațiune sint excelente. O anu
mită răceală a unor lucrători m-a 
nemulțumit. De pildă, de ce în cursul 
unei serii de 12 sau 18 zile nu se or
ganizează convorbiri cu turiștii —fie 
de responsabilii hotelurilor, fie de cei 
ai restaurantelor — pentru a afla ce 
preferințe au cind se află în stațiune, 
pentru a le cunoaște opiniile despre 
calitatea serviciilor oferite? Acest 
dialog ar trebui promovat pe toate 
căile, pentru că in acest fel 
pot ști mai bine gazdele ce gindește 
și ce așteaptă turistul de la ele. Prea 
mult stau unii tovarăși de aici în 
spatele ușilor capitonate".

RADU POPESCU din Pitești: „Sînt 
pentru prima dată la Băile Tușnad. 
Pot să afirm că am petrecut în acest 
cadru deosebit de primitor un conce
diu plăcut. Am avut ocazia să constat 

rapiditate și operativitate, sortiment 
foarte larg.

Este, de asemenea, de remarcat, 
ca o realitate evidentă a ultimilor 
ani. că oferta de produse pentru 
copil s-a îmbogățit simțitor, atit can
titativ. ' cit mal ales sub aspectul ca
lității sl al diversității. Au apărut 
modeie noi. moderne, atractiv colo
rate și ușor de întreținut. De la cî
teva sute de articole in urmă cu 
cîtiva ani, oferta magazinelor de 
copii a crescut in prezent, la mai 
multe zeci de mii de modele și sor
timente.

în rîndurile de' față ne-am oprit 
la unul din aspectele prindpale ale 
activității comerciale — circulația 
mărfurilor de Ia depozite Ia magazi
ne — efectuînd la Timișoara un 
test : am căutat în magazine mai 
multe produse de sezon aflăte din 

tăților, evitarea aspectelor complexe, 
ocolirea neajunsurilor sau explicarea 
lor exclusiv prin condiții obiective 
spre a nu indispune pe nimeni.

Sint două moduri fundamental 
opuse de a concepe rolul, menirea 
invățămintului de partid. Ca factor 
dinamizator al conștiințelor, mijloc 
«ie cultivare a combativității împo
triva a tot ce frinează mersul înainte 
sau ca o oarecare activitate formală, 
rutinieră.

Bineînțeles, ceea ce trebuie pro
movat este, cum spunea conf. dr. Ni
colae Turcu, propagandist la Institu
tul politehnic Iași, nu o combativi
tate cu caracter declarativ, discursiv, 
ci de structură, de conținut, con

cepută ca un act politic, moral, de- 
curgind din cerințele partinității. O 
asemenea concepție, esențial revolu
ționară, a combativității se reflectă, 
cum arăta propagandistul Mihai Mo- 
trescu, de la Combinatul de fibre 
sintetice Iași, în sensibilizarea parti
nică a oamenilor față de tot ce se 
petrece în jur, in implicarea răspun
derii personale privind modul eum 
se înfăptuiește politica partidului ca 
trăsătură definitorie a conștiinței so
cialiste.

Convins pe baza unei indelungi ex
periențe că stimularea tot mai largă 
a ' spiritului revoluționar, militant, 
este cu putință numai in măsura in 
care propaganda iși asimilează orga
nic acest spirit în conținutul, ca și 
în formele ei de manifestare, mun
citorul loan Cherecheș. propagandist 
la I.M.U.A.B., orientează dezbaterile 
în așa fel încît popularizarea expe
rienței înaintate, a inițiativelor va
loroase se îmbină cu prezentarea 
combativă a daunelor pricinuite de 
orice manifestare de superficialitate, 
indisciplină sau de încălcarea princi
piilor eticii comuniste, cultivind ast
fel intransigența impotriva fenome
nelor negative, a influentelor ideolo
giei și moralei burgheze.

în contrast evident, ce poate avea 
comun cu combativitatea revoluțio
nară proprie propagandei de partid 
desfășurarea unor cursuri ca cele de 
la întreprinderea de materiale izola
toare Vaslui sau „Vigonia“-Bîrlad, 

O drumeție de neuitat in Cheile Bicazului
Foto : S. Cristian

in acest răstimp multe lucruri bune, 
dar și unele mai puțin bune. Efectu- 
ind o excursie pe jos la Lacul Sf, 
Ana, am văzut că In jurul lacului, sin
gurul din România situat in craterul 
unui vulcan, spațiul nu este îngrijit, 
iar la cabana-restaurant lipsește apa 
potabilă. Cred că ar trebui să se facă 
mai mult atit de către Colectivele de 
muncă, cit și de organizatorii vacan
țelor pentru educația turiștilor in spi
ritul dragostei față de natură".

NICOLAE TUDORANCEA din Ga
lați : „Am auzit foarte multe cuvinte 
frumoase la adresa artei populare din 
această zonă. Insă ceea ce am găsit in 
unitățile de prezentare și de desfa
cere din stațiunile harghitene nu re
flectă încă talentul și măiestria 
artistică a creatorilor populari de 
pe aceste meleaguri. Și, se știe, orice 
turist venit Intr-o stațiune vrea să se 
întoarcă acasă nu numai cu impresii, 
ci și cu amintiri, cu suveniruri".

Mal multi oaspeți ai stațiunilor bal
neoclimaterice Borsec și Lacu Roșu, 
respectiv Horlcă Udrescu din Tecuci, 

abundentă în depozitele întreprinde
rii comerciale cu ridicata I.C.R.T.I. 
Ca prolog am notat un lucru relevat 
de către directorul întreprinderii 
I.C.R.T.I., tovarășul Emeric Kindling: 
„în acest an, spre deosebire de anii 
anteriori. întreprinderile furnizoare 
au livrat comerțului, din vreme și 
aproape integral, produsele de sezon 
pentru copii. în plus, comerțul cu 
amănuntul a beneficiat. începind din 
acest sezon, de plafoane minimale de 
stoc mult mărite fată de perioadele 
anterioare — premisă la fel de im
portantă pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a magazinelor".

Anotimpul de afară 
nu se potrivește 
cu cel din tîrg

însoțiți de șeful serviciului comer
cial si directorul întreprinderii co
merciale cu amănuntul — l.C.S.M.T.I. 
— în subordinea căreia se află ma
gazinele cu articole pentru copii — 
intrăm în mai multe unități. Primul 
popas—'magazinul universal „Bega“. 
unde mai multe raioane au fost pro
filate pentru articole de copii. La 
raionul de tricotaje constatăm : din 
cele 15 sortimente de rochițe de pri
măvară aflate în depozitul I.C.R.T.I., 
în magazin găsim doar... unul : din 
cele 20 de sortimente de bluze cu 
mînecă scurtă — nu găsim nici unul; 

unde discuțiile plutesc deseori în 
„norii generalităților", ocolind ase
menea „accidente" neplăcute ca ri
sipa de materiale sau numeroasele 
absente nemotivate, care pricinuiesc 
rămîneri în urmă în îndeplinirea sar
cinilor de plan ?

IMPERATIVUL GENERALIZĂRII 
EXPERIENȚEI ÎNAINTATE. Dacă 
există o „resursă internă" cu adevă
rat inepuizabilă de perfecționare 
calitativă a propagandei, ea constă 
neîndoielnic în bogata experiență 
acumulată de mii și mii de propa
gandiști. O dovedesc grăitor rezulta
tele pozitive obținute cind se acțio
nează consecvent pentru generaliza
rea acestei experiențe, între altele 
în cele peste 50 consfătuiri organizate 
în cursul actualului an de studiu la 
„Laromet". „Electromagnetica", „Gri- 
vița roșie" și la alte mari unități 
economice din Capitală.

Ca una din reușitele certe in acest 
sens s-a afirmat și schimbul de ex
periență organizat la întreprinderea 
de rulmenți Bîrlad, a cărei organiza
ție de partid reprezintă o unitate de 
referință pe plan județean privind 
desfășurarea muncii politico-educati
ve. Concepută după modelul unei 
„lecții deschise", dezbaterea la unul 
din cursurile de aici a temei privi
toare la sarcinile organizațiilor de 
partid in realizarea cerințelor noului 
mecanism economic s-a desfășurat în 
prezenta a numeroși propagandiști 
din alte întreprinderi, care, trecînd 
din postura de invitați în aceea de 
participant, au intervenit cu obser
vații și completări asupra modului 
cum conduc discutarea teYnel mențio
nate.

De largă utilitate și eficiență s-au 
dovedit, de asemenea, schimburile 
de experiență organizate diferențiat 
la Iași — pentru propagandiștii din 
industria chimică, la combinatul de 
fibre sintetice, pentru cel din indus
tria ușoară, la întreprinderea de mă
tase „Victoria", ca și cele desfășurate 
în consiliile agroindustriale din ju
dețul Vaslui privihd căile de infăp- 
tuire a noii revoluții agrare.

Evident, intenția prezentării acestor 
experiențe este de a supune atenției 
cîteva din concluziile cu mai mare 
valoare de generalizare, cu convin
gerea că vor fi utile activității de 
mare responsabilitate socială pe care 
o desfășoară propagandiștii ca adevă- 
rați „modelatori de «xmstiinte",

Tudor. OLARU 
Manole CORCACI 
Crăciun LALUCI

Paul Zdreancă din Cluj-Napoca, 
Elena Gheorghe din Pitești. Gheor- 
ghe Martiș din Brașov și alții, 
au subliniat necesitatea începerii 
și continuării unor lucrări privind 
dezvoltarea stațiunilor. Numeroa
se propuneri s-au făcut privind 
necesitatea creșterii numărului de 
terenuri sportive in toate stațiu
nile harghitene. Practic, cu excepția 
unor sporturi pe apă și a unor spor
turi de iarnă, stațiunile din județul 
Harghita oferă prea puțin, cum au 
opinat mulți participanți la sondaj.

Am redat succint citeva din 
propunerile și sugestiile formulate de 
oaspeții stațiunilor harghitene care, 
luate în considerare și aplicate in 
practică, pot contribui la menținerea 
și amplificarea bunelor rezultate ob
ținute pină acum de lucrătorii turis
mului din acest județ. Dar pot servi 
ca învățăminte, ăflîndu-ne la început 
de sezon estival, și altora.

I. D. KISS 
C. PRIESCU

■ ■ ■ ■
la treninguri raportul este de 10 la 2. 
„în schimb", dacă nu s-a aprovizio
nat cu produse de sezon, magazinul 
oferă din belșug cumpărătorilor 
acum. în plină primăvară, lucruri 
groase de iarnă, pulovere, hano
race, jachete etc. Aceeași aprovizio
nare și la magazinul „Așchiută" : 
aici te întîmpină din ușă paltoanele, 
puloverele groase, hainele căptușite 
cu blană. Oare vine iarna la Timi
șoara ?

— Avem și modele de primăvară 
— ne explică responsabila magazinu
lui. Elena Bojescu, dar le ținem in 
depozit, încercind să mai vindem ar
ticole de iarnă.

Curioasă optică, ciudată „mentali
tate comercială" : de parcă părinții 
care vor acum să cumpere ceva de 
primăvară pentru garderoba copiilor 
lor ar consimți să achiziționeze pal
toane pentru iarna următoare... Doar 
se știe, intre timp copiii cresc, mai 
apar și alte modele. Dealtfel, înso
țitorii noștri au intervenit pe loc. 
cerind scoaterea Ia vinzare a mărfu
rilor de sezon.

Intrăm la magazinul de confecții 
și tricotaje de pe str. Alba Iulia. 
Rafturile, ticsite de marfă, creează 
impresia de abundență. $i totuși, 
multi clienți părăsesc unitatea fără 
să găsească ce au cerut. Ba nu gă
sesc modelul dorit, ba culoarea, ba 
măsura. Confruntăm lista mărfurilor 
din depozit cu oferta din rafturi: 
bluze model 59226 și 59227 — in de
pozit 800 bucăți. în magazin zero 
bucăți ; „compleu Brebu, model 
50338“ — în depozit 200 bucăți, zero 
bucăți in magazin : helancă bumbac 
model 10500 — in depozit 3 000 bu
căți. zero bucăți în magazin ; bluze 
de primăvară model 15002 — în de
pozit 5 000 bucăți, zero bucăți în ma
gazin. Șl lista ar putea continua. La 
fel am putea continua exemple si
milare de la magazinele „Eleganța". 
„Luminița". „Modern" și altele.

— Nu putem aduce in magazine 
întreaga gamă de modele existente

în gospodărirea 
comunei 

este ioc pentru 
mai bine

Comuna Ciacova. ju
dețul Timiș, este o lo
calitate cu oameni 
gospodari, harnici. în 
anii 1973—1980, aici s-a 
executat un mare vo
lum de lucrări, ma
terializate în amenaja
rea de trotuare, asfal
tarea și pietruirea u- 
nor străzi și drumuri, 
extinderea instalației 
de alimentare cu apă 
potabilă. construirea 
de magazine, precum 
și începerea unui bloc 
cu 12 apartamente. în 
anul 1979, ca urmare a 
rezultatelor obținute, 
comuna s-a clasat pe 
locul al III-lea în în
trecerea socialistă des
fășurată între localită
țile județului. Anul 
trecut, aici au fost e- 
xecutate lucrări prin 
munca patriotică a lo
cuitorilor în valoare de. 
aproape 3,5 milioane 
lei. Cu toate acestea, 
se relata înt-r-o scri
soare adresată redacți
ei, în gospodărirea co
munei ar fi loc pen
tru mai bine dacă pri
marul s-ar ocupa mai 
mult de organizarea 
activității edilitare în 
loc de rezolvarea in
tereselor personale, 
dacă n-ar fi co
mis unele abuzuri, 
în sesizare se făceau, 
de asemenea, referiri 
la unele nereguli să- 
virșite în cadrul coo
perativei de consum 
din comună.

în răspunsul Comi
tetului județean Timiș 
al P.C.R., care' a solu
ționat această sesizare, 
după ce se precizează 
că faptele semnalate 
corespund realității, 
sînt menționate măsu
rile adoptate pentru 
înlăturarea lipsurilor și 
îmbunătățirea activită
ții din comună. Astfel, 
secretariatul comitetu
lui județean de partid 
a hotărît eliberarea 
din funcție a primaru
lui comunei. Ionel 
Ivan ; înlocuirea pre
ședintelui cooperativei 
de consum Ciacova, 
Aurel Mirja, sancțio
narea cu „vot de 
blam" a gestionarului 
de la restaurantul din 
comună. Constantin 
Baciu ; reprofilarea lo
calului în care a func
ționat cafe-barul și 
schimbarea gestionarei 
de Ia magazinul cu 
autoservire.

Concluziile controlu
lui efectuat cu prile
jul soluționării sesi
zării și măsurile adop
tate vor fi prelucrate 
într-o ședință cu acti
vul și aparatul de par
tid.

Sporul 
de greutate 

al animalelor 
era doar 

pe hîrtie...
într-o scrisoare din 

Vatra Domei se sem
nala că la ferma din 
localitate a I.A.S.-Su- 
ceava, profilată pe 
creșterea tineretului 
taurin de prăsilă, exis
tă o seamă de neajun
suri care afectează re
zultatele econom ico- 
financiare ale unității. 
Verificată la fata lo
cului de Consiliul de 
control muncitoreso *1 
activității economice și 
sociale al județului 
Suceava, sesizarea s-a

dovedit, in cea mai 
mare parte, înteme
iată.

Astfel. în anul tre
cut, fermei i s-a plani; 
ficat să realizeze, la 
efectivul mediu exis
tent, un spor in greu
tate de 393 tone. In 
realitate, s-a obținut 
un spor de numai 100 
tone, dar conducerea 
unității l-a „majorat" 
artificial cind a rapor
tat rezultatele înregis
trate. Prin acest pro
cedeu necinstit, deși 
sporul de creștere in 
greutate nu fusese rea
lizat decît în propor
ție de 39,3 la sută, re
tribuțiile au fost achi
tate integral, plătin- 
du-se ilegal aproape 
80 000 lei. în urma con
trolului efectuat s-a 
dispus Ca această su
mă să fie recuperată 
de la cei care au în
casat-o in mod necu
venit. De asemenea, 
întrucît asemenea nea
junsuri, ca și altele, 
s-au înregistrat și la 
alto ferme din I.A.S. 
Suceava, au fost des- 
tituiți din funcții di
rectorul întreprinderii, 
contabilul-șef al aces
teia, precum și șeful 
fermei din Vatra Dor- 
nei. Au fost stabilite 
și alte măsuri — se 
precizează în finalul 
răspunsului — în ve
derea îmbunătățirii ac
tivității de ansamblu a 
întreprinderii.

Pentru apărarea 
grădinilor 

de inundații
Corespondentul vo

luntar Simion Zoic din 
satul Mada, comuna 
Balșa, județul Hune
doara. într-o scrisoare 
adresată „Scînteii" se
siza că este nevoie de 
mai multă atenție pen

în depozite pentru că nu dispunem 
de suficiente spații de expunere — 
afirmă Adriana Cătău. de la magazi
nul „Modern". Sortimentele au sporit 
foarte mult în ultima vreime și spo
resc in continuare, iar noi. comerțul 
cu articole pentru copii, ne desfășu
răm activitatea în aceleași spatii, de 
regulă în cadrul unor raioane alipite 
pe lingă magazinele pentru adulți.

Observația iși are explicația ei. dar 
explicația nu e și scuză. Nu stă in 
căderea noastră de a indica soluții, 
dar remarcăm că Ia Timișoara co
merțul cu articole pentru copii este 
dispersat în raioane plasate in mai 
multe magazine cu profil eterogen, 
în loc să existe citeva unități dis
tincte. in care să fie concentrată 
toată gama de produse pentru copii 
(in magazine de tip „Materna"). în 
centrul orașului, bunăoară, funcțio
nează la distante de numai cîteva 
sute de metri nu mai puțin de cind 
unități care includ raioane pentru 
copii, cind. prin redistribuirea spa
tiilor. 8-ar fi putut organiza un ma
gazin distinct, cu avantajul expune
rii întregului sortiment și al evitării 
peregrinării copiilor din magazin în 
magazin. (în urma discuțiilor purta
te cu edilii locali am fost asigurați 
că se va organiza un asemenea maga
zin cit de curind).

La comenzi „de care-or fi", 
livrări „de care s-or găsi"

La raionul de încălțăminte de la 
magazinul „Bega". la magazinele de 
încălțăminte „Motanul încălțat", 
..Modern" și lâ unitatea din cartierul 
Girocului. cu prilejul raidului s-a 
constatat o dudată limitare a mode
lelor la anumite mărimi. Astfel, din 
sabotii model 29 942 — în depozit se 
găseau 2 400 perechi diverse, dar in 
magazinul „Bega" lipseau numerele 
cuprinse intre 16 și 19 ; din pantofii 
model 6 732 se găseau in depozit 1 000 

tru rezolvarea unor 
probleme referitoare 
la prevenirea inunda
țiilor provocate de 
piriul Oandului.

în urmă verificărilor 
efectuate la fața locu
lui în prezenta semna
tarului scrisorii și a 
reprezentanților unor 
organe locale. Oficiul 
de gospodărire a ape
lor Hunedoara a trimis 
redacției un răspuns in 
care precizează modul 
de soluționare a pro
blemelor semnalate.' 
Constatindu-se că pi- . 
riul Oandului transpor- ’ 
tă la fiecare viitură 
mari cantități de ma
teriale (pietriș, bolovă- 
niș etc.), inundînd u- 
nele gospodării și te
ren din grădinile aces
tora, s-au adoptat mă
suri corespunzătoare 
pentru prevenirea 
inundațiilor. în trimes
trul al II-lea a.c. se va 
decolmata albia pirîu- 
lui pe o lungime de 300 
m, creîndu-se o sec
țiune corespunzătoare 
care să permită scur
gerea apelor și trans- , 
portul aluviunilor în 
timpul viiturilor, fără 
ca acestea să mal iasă 
din matcă. De aseme
nea. se prevede amena
jarea unui dig pe am
bele maluri cu mate
rialul rezultat din de- 
colmatări ; executarea 
periodică a unor lucrări 
de întreținere a albiei 
pirîului pentru a i se 
menține adîncimea co
respunzătoare. La a- 
ceste lucrări vor par
ticipa și cetățenii din 
sat, mobilizați de con
siliul popular. în răs
puns se mai mențio
nează că. pentru 
prevenirea afluxului 
de aluviuni, se va 
analiza. împreună cu 
organele silvice, posi
bilitatea construirii u- 
nor baraje de retenție.

Spicuiri din răspunsuri
• Centrala transporturilor auto : începind cu 

această lună, cursele de autobuze de la oreile 
6,15 și 15,15 de pe ruta Găești-Topoloveni se 
prelungesc pină Ia Pitești. în acest fel se va 
scurta timpul de deplasare a navetiștilor de la 
domiciliu Ia locul de muncă și retur.'
• Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. : Ple

nara comitetului oomunal de partid Galicea a 
hotărît sancționarea cu „vot de blam" a lui Ion 
Lascu, președintele C.A.P. din localitate, pentru 
nereguli săvîrșite in funcția exercitată. S-a pro
pus totodată să fie înlocuit — propunere însu
șită de adunarea generală a C.A.P., care l-a 
trecut in munca de brigadier.
• D.G.D.A.L.-București : Pină la sfirșitul 

lunii mai a.c. se vor înlocui toboganele la scă
rile 7 și 8 de la blocul nr. 1 „Livada" de pe 
strada Alunișului 180, sectorul 4 din Capitală. 
Pină la aceeași dată se vor schimba și elemenții 
sparți ai corpurilor de încălzire din casele scări
lor, iar pină la 30 Iunie a.c. se vor termina lucră
rile de finisare a fațadei. Zugrăvirea caselor scă
rilor și a uscătoriilor intră în sarcina asociației 
locatarilor.

• Direcția comercială a județului Vrancea : 
Verificîndu-se la fața locului sesizarea Iui 
Constantin Stoica din Focșani, Aleea Căminului 
nr. 15, s-a constatat că. intr-adevăr, in zilele 
in care spațiile de depozitare a ambalajelor din 
unitățile comerciale sint pline, acestea nu mai 
achiziționează sticle și borcane. S-au stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru ca I.C.R.A.-Vran
cea să ridice cu regularitate ambalajele din 
unități, evitîndu-se apariția unor astfel de si
tuații,

® NU AU RĂSPUNS ÎN TERMEN LEGAL : 
Comitetul ’județean Iași al P.C.R., la două sesi
zări privind unele nereguli în activitatea condu
cerii C.A.P. Cîrjoaia Si C.A.P. Brătulești ; Comi
tetul județean Dolj al P.C.R., la trei sesizări in 
legătură cu deficiente de gospodărire a comune
lor Celaru si Bîrca, precum și cu unele neajun
suri din activitatea cooperativelor agricole de pro
ducție din aceste localități și din comuna GoieștL 
întîrzieri se mal Înregistrează și la Comitetul 
județean Argeș al P.C.R. (scrisorile nr. 14 311 
din luna ianuarie a.c.. nr. 14 561 și 14 602 din 
luna februarie a.c.) ; Comitetul județean Dîm
bovița al P.C.R. (scrisoarea nr. 386 din lima 
ianuarie a.c.) ; Comitetul municipal Bacău al 
P.C.R. (scrisoarea nr. 42 321 din luna ianuarie).

Gheorghe P1RVAN

perechi de toate numerele, dar în 
magazin lipseau numerele 22. 22lA, 
23 ș.a.m.d. Aveam să aflăm, cercetind 
notele de comandă emise de gestio
narii de magazine către depozitele 
I.C.R.T.I.. că, deși există obligația 
înscrierii In fiecare asemenea act a 
cantității solicitate pe fiecare număr 
de încălțăminte în parte — în func
ție de cererea populației și de situa
ția stocului din magazin — gestiona
rii se rezumă la a trece doar canti
tatea totală, „la grămadă". Și astfel, 
în loc să primească toate numerele 
necesare dintr-un model, magazinele 

■ ajung să dispună de modelul re»- 
pectiv doar în citeva numere, cum 
au venit. întimplător la rind, la În
cărcat în depozitul I.C.R.T.L

Ne-am interesat și de soarta arti
colelor noi pentru copii, prezentate 
la ultima ediție a Tîrgului de mos
tre. să vedem în ce măsură ele au 
ajuns în magazine. Strădaniile noas
tre au rămas însă fără rezultat. Ni
meni. nici din magazine și. de data 
aceasta, nici de la depozitele între
prinderii cu ridicata, nu a putut să 
ne precizeze care este soarta acestor 
articole. Pentru simplul motiv că res
pectivele modele n-au nici un semn 
distinctiv. Nici măcar pe etichete. Și 
dacă nici lucrătorii din comerț nu le 
pot recunoaște, e lesne de înțeles cit 
de „ușoară" este alegerea pentru 
«mmpărători.

...Ancheta de față a fost realizată 
cu puțin timp înaintea recentului val 
de frig (care. într-un fel. cam ..reac
tualizase" bocancii de schi). Sperind 
că între timp unitățile menționate 
și-au pus rafturile de acord cu ca
lendarul. publicăm totuși ancheta, 
întrucît concluziile ce se impun au 
o sferă mult mai largă de aplicabili
tate — și pentru alte localități1 ale 
tării, ca si pentru sezoanele ce vor 
urma.

Mihai IONESCU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scintell"

I
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Sarcina cea mai importantă a acestor zile:

ACCELERAREA INSÂMÎNȚĂRILOR!
AII ÎNCHEIAT semănatul porumbului

JUDEȚUL BIHOR
Tiucrătoriî ogoarelor Bihorului au încheiat în- 

sămwtarea porumbului in ziua de 23 aprilie.
Aftuntind acest succes printr-o telegramă adre

sată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
Comitetul județean Bihor al P.C.R. subliniază :

In luipina indicațiilor dumneavoastră, tovarășe 
secretar ‘.general, date recent, cu prilejul vizitelor 
de lucra în mai multe județe ale țării — se 
spune în telegramă — s-au întreprins acțiuni 
eorespunzătoape pentru asigurarea bazei fura
jere, sporirea efectivelor de animale la toate 
speciile și a producției zootehnice, astfel încit 
unitățile agricole să-și poată onora, la timp și 
integral, obligațiile Ia fondul de stat și, în ace
lași timp, să-si asigure, din sursă proprie, canti
tățile de produse agroalimentare pentru consu
mul populației.

încredințăm conducerea partidului șl statului 
că toți cei ce-șî desfășoară activitatea in agri
cultură nu-și vor precupeți eforturile, că își vor 
consacra întreaga energie pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai substanțială la creșterea ni
velului de trai al harnicului nostru popor.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Folosind din plin mijloacele mecanice și forța 

de muncă, fiecare oră bună de lucru, lucrătorii 
din agricultura județului Bistrița-Năsăud au 
încheiat joi, 23 aprilie, semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață planificată în cooperativele 
agricole de producție și întreprinderile agricole 
de stat, urmind ca în cîteva zile această lucrare 
să fie terminată și în gospodăriile personale din 
zona de munte necooperativizată.

în telegrama adresată cu acest Prilej COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean de partid Bistrița-Năsăud subli
niază : Văzind in indicațiile dumneavoastră un 
amplu și mobilizator program de acțiune, un 
puternic indemn Ia muncă de înaltă calitate și 
eficiență, vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii ogoarelor din 
județul nostru, in frunte cu comuniștii, vor 
consacra întreaga lor energie și capacitate de 
muncă înfăptuirii sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate pe acest an. realizării marilor 
obiective stabilite de către Congresul al XII-lea 
al partidului, cu privire Ia înfăptuirea noii 
revoluții in agricultură, adueîndu-ne astfel o 
contribuție tot mai însemnată la ridicarea nive
lului de trai al întregului nostru popor.

JUDEȚUL CLUJ
Printr-o telegramă adresată COMITETULUI 

CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul județean de partid Cluj 
raportează că lucrătorii ogoarelor din acest ju
deț, in frunte cu comuniștii, au incheiat insămin- 
țarea porumbului iu ziua de 23 aprilie pe în
treaga suprafață planificată.

Urmind cu responsabilitate indicațiile dum
neavoastră — se spune în telegramă — toate 
lucrările au fost executate la parametri calitativi 
superiori, respectindu-se în cadrul fiecărui con
siliu unic agroindustrial măsurile cu privire la 
amplasarea, densitatea și folosirea semințelor de 
bună calitate, structura hibrizilor adecvată si
tuației pedoclimatice, asigurîndu-se condițiile ne
cesare pentru realizarea unor producții sporite.

Conștienți că numai munca devotată și com
petentă pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
reprezintă izvorul creșterii nivelului de viată al 
poporului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din jude
țul Cluj sînt ferm hotăriți să îndeplinească în
tocmai prevederile programului elaborat de Con
gresul al XII-lea al partidului, strălucitele 
dumneavoastră orientări șt indicații, spre binele 
patriei șî al fiilor săi.

CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI > !
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Planul și angajamentele asumate 
în întrecere - exemplar îndeplinitei

publicăm in continuare rezulta
tele obținute in primele trei luni 
ale anului 1981 •) de colectivele 
de oameni ai muncii, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de

partid, in îndeplinirea planului și 
a angajamentelor asumate in între
cerea socialistă.

Pe baza acestor rezultate și în 
concordanță cu punctajul general

stabilit, potrivit indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a 
întrecerii, la sfirșitul trimestrului 1 
al acestui an, pe primele trei locuri 
se situează :
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LA SEMĂNATUL CULTURILOR 
PRĂȘITOARE

Cit trebuia să se realizeze și cit s-a realizat 
în ziua de 22 aprilie în 10 județe

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente față de plan, 
suprafețele însămînțate cu porumb în cooperativele agricole (cifra de 
sus) și în întreprinderile agricole de stat (cifra de jos) pînă în seara 
zilei de 22 aprilie (ieri județele Bihor, Bistrița-Năsăud și Cluj au 

încheiat semănatul acestei culturi).

Județul Viteza planificată 
în hectare ’

Viteza realizată
în hectare în procente

Călărași 14 400 19 005 132
Argeș 4 000 4 250 106
Brăila 14 760 15 180 103
Constanța 16 500 15 312 93
Teleorman 14 500 13 160 91
Giurgiu 11 040 9 696 88
Prahova 3 800 2 983 78
Ialomița 20 200 13 250 66
Olt 11 520 4 250 37
Vrancea 3 500 1 294 37

Ritmul a crescut, dar trebuie intensificat!
Relatări ale corespondenților „Scînteii

in trei județe 
_ _ . - -_ „-r____ __ ______ . . ta semănatul 

culturilor prăsitoare, iar in șapte județe — aceasta nu a fost atinsă. Cum 
se explică această situație și, mai ales, ce măsuri s-au întreprins ieri 
pentru a se intensifica ritmul semănatului? Iată ce relatează coresponden
ții „Scinteii* din aceste județe :

Din tabelul de mai sus rezultă că miercuri, 
situate în sudul țării s-a depășit viteza zilnică

22 aprilie, 
planificată

CĂLĂRAȘI. Viteza de lucru 
la semănatul culturilor prășitoare 
a fost depășită miercuri. Comitetul 
județean de partid a luat măsura 
să se lucreze și noaptea la pregă
tirea terenului și arat. In noaptea 
de 21 spre 22 aprilie mecanizatorii 
au muncit la lumina farurilor pe 
306 tractoare ; ei au arat aproape 
400 hectare și au pregătit terenul 
pe 4 800 hectare. La C.A.P. Călă
rași, alături de mecanizatori lucra 
președintele Mircea Brișan ; la 
C.A.P. Modelu — inginerul Marin 
Mierlan și primarul comunei, Pa- 
raschiva Ilcoș. iar la cooperativa 
agricolă Roseți — președintele coo
perativei, Ion Coleasă, și primarul 
comunei, Damian Vulpe. Pînă în 
seara zilei de 22 aprilie au fost in- 
sămînțate 110 700 hectare, din cele 
137 970 hectare prevăzute a se cul
tiva cu porumb. (Rodie* Sîmio- 
nesen).

ARGEȘ. Odată cu îmbunătă
țirea vremii, insămînțările au fost 
reluate in județ cu forțe sporite. 
Miercuri, 22 aprilie, viteza de lucru 
a fost depășită cu 6 la sută, iar 
joi a crescut la 6 500 ha. Semăna
tul se desfășoară intre orele 6 și 
20, iar la pregătirea patului germi
nativ se lucrează din zori și pînă 
la ora 23. Numeroase utilaje din 
unitățile care' au încheiat lucrările 
au fost dirijate spre cele cu supra
fețe mai mari de semănat. Un 
exemplu de hărnicie: la C.A.P. 
Leordeni. terenul s-a pregătit „ca-n 
palmă" cu o noapte înainte ; in- 
ginerul-șef, Ion Vlăjoagă, a înmî- 
nat tractoriștilor de pe semănători 
ordinul de lucru la ora 6, iar pînă 
seara aceștia au însămînțat tot ce

s-a stabilit pentru acea zi. Coope
rativa mai are de semănat 52 ha 
cu porumb — practic, o zi de lu
cru. Și în celelalte unități din con
siliul agroindustrial Topoloveni 
există condiții ca semănatul^ să se 
încheie în cîteva zile. (Gh. Cîrstea).

BRĂILA. Ritmurile mai alerte 
înregistrate în ultimele zile pe o- 
goarele județului au explicații fi
rești. Iată cîteva dintre acestea: Ac
tivitatea desfășurată pe timpul 
nopții la pregătirea terenului s-a 
intensificat, creîndu-se front larg 
de lucru pentru semănători; specia
liștii, în permanentă pe cîmp. tes
tează starea terenului, îi îndrumă 
pe mecanizatori în efectuarea regla
jelor, asigură semănatul în condiții 
de calitate; tractoarele și utilajele 
sînt redistribuite imediat după în
cheierea lucrărilor pe parcelele res
pective; în sprijinul unităților a- 
gricole au sosit și mecanizatori din 
întreprinderi ale municipiului. (Cor- 
neliu Ifrim).

CONSTANTA.
22 aprilie, în unitățile din județul 
Constanta s-au însămînțat cu po
rumb 12 000 de hectare, iar la
23 aprilie — 7 705 hectare. Explica
ția scăderii ritmului la însămînțat 
față de zilele precedente ne-o dă 
tovarășul Gheorghe Brinză, secre
tar al comitetului județean de 
partid : „Situația se datorește fap
tului că unitățile agricole nu mai 
au front de lucru deoarece din cele 
21 659 hectare, cite mai sînt de însă
mânțat cu porumb, 14 679 ha Ur
mează după rapiță, care, pe măsură 
ce se recoltează, se reînsămîntează. 
iar 3 939 hectare au încă exces de

umiditate. Alte 2 641 hectare consti
tuie loturi de hibridare, care se în- 
sămințează după o tehnologie apar
te. In prezent se însămîntează ulti
mele suprafețe cu porumb, lucrarea 
fiind încheiată în aproape toate con
siliile agroindustriale". (George 
Mihăiescu).

TELEORMAN. Miercurf ’ 
fost prima zi din această săptă- 
mînă cînd s-a atins o viteză mai 
mare la semănatul culturilor pră
sitoare — 13160 hectare ; totuși, ea 
a fost cu cîteva procente sub cea 
planificată. în parte, aceasta se ex
plică prin faptul că în unele uni
tăți sînt terenuri cu exces de umi
ditate. După cum ne spune tova
rășul Constantin Vatan, directorul 
trustului județean al S.M.A., înce- 
pînd de joi la semănatul porum
bului a fost atinsă o viteză zil
nică de 14 000 hectare. Pentru ur
gentarea însămîntărilor s-a luat 
măsura ca toate semănătorile și in
stalațiile de erbicidat să lucreze de 
la 6 dimineața și pină la 20,30, iar 
mecanizatorii din schimbul II — 
pină la ora 22 ; oele 1900 de 
discuri lucrează zi si noapte la pre
gătirea terenului. Mecanizatorilor li 
s-au alăturat peste 200 de combi
ner!. mecanici, șoferi din coopera
tivele agricole, muncitori din între
prinderi care știu să conducă trac
torul. (Ion Toader).

GIURGIU. Întârzierea finali
zării însămințării porumbului, da
torită ploilor, a fost în bună mă
sură recuperată ; lucrătorii ogoare
lor din județul Giurgiu lucrează 
acum pe ultimele mii de hectare 
prevăzute a fi semănate cu această 
cultură Ieri dimineață mai erau 
de semănat 12 000 ha. Toate forțele 
sînt concentrate la însămințarea 
porumbului, ceea ce a făcut ca vi
teza zilnică la semănatul celorlalte 
culturi din epoca a doua să fie di
minuată. Joi au fost semănate cu 
porumb 8 598 hectare, iar astăzi va

fi încorporată sămînța pe ultimele 
3 400 hectare. (Petre Cristea).

PRAHOVA. în județ există 
încă unele terenuri cu umiditate 
excesivă Pe cele zvîntate, ieri s-au 
aflat sute de mecanizatori. Folo- 
sindu-se la maximum mașinile și 
timpul bun de lucru, Ia semănatul 
porumbului s-au realizat în multe 
unități viteze superioare celor pla
nificate. După cum se poate vedea 
și din fotografia de jos, la ferma 
nr. 2 Țintea a C.A.P. Băicoi, me
canizatorii lucrau cu spor. Dar fap
tul că pe ansamblul județului nu 
se realizează vitezt) de lucru pre
văzută se datorește unor lipsuri or- 
ganizatbrice. Bunăoară ieri, la ora 
10, din curtea S.M.A. Băicoi mai 
plecau spre tarlale tractoare. Exis
tă jsituatii cînd utilajele nu sînt di
rijate operativ din unitățile agri
cole care au terminat semănatul în 
cele unde lucrările sînt rămase în 
urmă. La ferma nr. 2 a I.A.S. Mo
vila Vulpii, unde s-a însămînțat po
rumbul pe cele 222 hectare planifi
cate, utilajele nu au fost trimise 
operativ în alte unități unde însă- 
mlnțările au întârziat. (Constantin 
Căpraru).

IALOMIJA. Mecanizatorii, 
cooperatorii și specialiștii sînt în 
cîmp din zori și pînă la lăsarea în
tunericului, iar schimbul doi s-a 
extins în toate unitățile agricole. 
Dar în județ sînt încă mari supra
fețe de însămînțat: 24 000 heotare 
cu porumb, 5 000 hectare cu soia, 
6 500 hectare cu fasole. Din cauza 
celor 12 000 hectare cu exces de u- 
miditate si 6 000 hectare ocupate cu 
furaje, suprafața pregătită s-a mic
șorat de la o zi la alta, ceea ce în
cetinește și ritmul semănatului. Re
coltarea suprafețelor cu masă ver
de se va încheia în 3—4 zile ; con
tinuă totodată să fie săpate rigolb 
și șanțuri de scurgere a apelor, ast
fel încit și pe aceste terenuri să se 
poată trece imediat la semănat. 
(Mihai Vișoiu).

In domeniul mecanizării și pro
ducției de utilaje pentru agricul

tură și industria alimentară
Locul I : întreprinderea de ambalaje me

talice pentru agricultură și industria alimen
tară Galați, cu 289,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 3 
5,1 la sută la producția netă 1-2 la sută la producția- 
marfă, 1,2 la sută la producția fizică 48.9 la sută la 
investiții, 5,1 1* sută la productivitatea muncii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei productie-marfă și cele 
materiale au fost reduse cu 0,7 la sută iar beneficiile 
au fost depășite cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de mecanizare a agriculturi! 
și industriei alimentare lași.

Locul III : Întreprinderea de mecanizare a agricultu
rii și industriei alimentare Cluj.

în industria pielăriei, cauciucului 
și încălțămintei

Locul I : întreprinderea „Ardeleana** din 
Alba lulia, cu 1 388,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 3
7.3 la sută la producția netă 8,8 la sută la productia- 
marfă și producția fizică. 5,6 la sută la- Export. 7,4 la 
sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă au fost reduse cu 4,2 la sută, 
cele materiale cu 5,9 la sută iar beneficiile au fost 
depășite cu 18,5 la sută.

Locul II : Tăbăcăria minerală din Jilava.
Locul IU : Întreprinderea „Partizanul" din Bacău.

în industria sticlei, ceramicii fine 
și industria articolelor casnice 
Locul I: întreprinderea de porțelan din Cluj- 

Napoca, cu 384,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 

0,3 la sută la producția-marfă, 9 la sută la producția 
fizică, 3,2 la sută la productivitatea muncii ; producția 
netă și beneficiile au fost realizate integral, cheltuielile 
totale la 1 000 lei productie-marfă au . fost reduse 
cu 0,1 la sută, iar cele materiale cu 0,7 la sută

Locul II : întreprinderea „11 Iunie" din Galați și 
întreprinderea de faianță din Baia Mare.

Locul III : întreprinderea articolelor de sticlărie din 
București.

în domeniul circulației mărfurilor 
- întreprinderi comerciale cu 

amănuntul
Locul I : Întreprinderea comercială de stat 

mixtă din Marghita, județul Bihor, cu 565,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu !
7.4 la sută la desfacerile de mărfuri cu amănuntul, 
0,1 la sută la producția în alimentația publică, 4,3 la 
sută în privința , volumului desfacerilor la 1 000 mp 
suprafață comercială utilă ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost reduse cu 11,4 la sută, iar 
beneficiile au fost depășite cu 57,2' la sută.

Locul II : întreprinderea comercială de stat mixtă 
din Uisnădie, județul Sibiu.

Locul III : întreprinderea comercială de stat mixtă 
din Borșa, județul Maramureș.

în transporturile rutiere
Locul I : întreprinderea de transporturi auto 

din Rimnicu Vîlcea, cu 492,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 3 

11,7 la sută la producția netă, 12,6 la sută la veniturile 
brute din transporturi. 13,4 la sută la productivitatea 
muncii ; normele de consum la carburanți au fost re
duse cu 8,6 la sută, coeficientul de utilizare a capacită-

*) Indicatorii privind producția netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție și beneficiile sînt 
calculați pe două luni.

tii autovehiculelor de marfă a fost depășit cu 9,6 la sută 
iar beneficiile au fost depășite cu 27,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de transporturi auto din Alba 
lulia.

în domeniul poștei 
și telecomunicațiilor 

Locul I : Direcția județeană de poștă și 
telecomunicații din Oradea, cu 358,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 0,5 
Ia sută Ia activitatea de poștă și telecomunicații. 1 la 
sută la prestații în unități fizice. 0,4 la sută la prestații 
de servicii pentru populație ; cheltuielile la 1 000 lei 
venituri au fost reduse cu 0,3 la sută iar beneficiile 
au fost depășite cu 0,5 la sută

Locul II : Direcția județeană de poștă și telecomu
nicații Teleorman.

Locul III : Direcția județeană de poștă și telecomu
nicații Gorj.

în domeniul reparațiilor 
de material rulant, mijloace 
de transport auto și navale 

Locul i : întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din Roșiorii de Vede, cu 650,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
6.1 la sută la producția netă, 0,7 la sută la producția- 
marfă 25,4 Ia sută la producția fizică. 86,6 la sută la 
export. 6,9 la sută la productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse 
cu 0,2 la sută, iar cele materiale cu 0.6 la sută.

Locul II : întreprinderea mecanică de reparații auto 
și utilaje pentru transporturi din Baia Mare.

Locul III : întreprinderea mecanică de material ru
lant din Simeria.

în industria ușoară - 
tricotaje și confecții 

Locul I : întreprinderea de confecții „Fla
căra" din Cluj-Napoca, cu 240,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :
3.4 la sută la producția netă. 1.1 la sută la producția- 
marfă. 2,5 la sută la producția fizică. 2,9 la sută la ex
port. 4,6 la sută la productivitatea muncii, iar cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 
1.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de tricotaje Vrancea.
Locul III : întreprinderea de confecții „Mureșul" din 

Tg. Mureș.

în industria de utilaj tehnologic, 
material rulant 

și construcții navale
Locul I : Întreprinderea „Armătura" din 

Cluj-Napoca, cu 543,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu î 

2,6 la sută la producția netă. 1,3 la sută la producția- 
marfă. 0,6 la sută la export. 1,6 la sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 0,9 la sută, cele materiale cu 
2 la sută, iar beneficiile au fost depășite cu 7,3 la sută.

Locul II : întreprinderea mecanică din Drobeta- 
Turnu Severin.

în domeniul gospodăriei comunale 
și prestărilor de servicii

Locul I : întreprinderea județeană de gos* 
podărie comunală și locativă Sibiu, cu 208,4 
puncte.
' Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu:
31.4 la sută la producția netă. 79,2 la sută la producția- 
marfă. 2,9 la sută la prestări de. servicii pentru popu
lație. 1,6 la sută la producția și prestările de servicii 
în unități fizice. 2,1 la sută la lucrări de întrețineri, re
parații curente, prestări în construcții către populație, 
iar la beneficii cu 69,5 la suta.

Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie co
munală și locativă Alba.

OLT. Ieri s-a lucrat și în 
unitățile din consiliile agroindus
triale situate în mijlocul și nordul 
județului — Găneasa, Strejești, Mo- 
vileni, Alunișu, Verguleasa. Ritmul 
însămînțărilor a crescut, fiind su
perior cu peste 2 000 hectare celui 
realizat în ziua precedentă. Prin 
măsurile luate, în 2—3 zile vor fi 
semănate cu porumb ultimele 23 000 
hectare. (Emilian Rouă).

VRANCEA. După ploile car» 
au întrerupt lucrările în cîriip, în- 
sămințările au fost reluate. „Supra
fețele rămase de însămințat au fost 
controlate pas cu pas, iar unde am 
găsit ochiuri de apă au fost săpate 
șanțuri de evacuare, ne spune pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Năwdești, Costache Dobre. Cu rit
mul de acum vom reuși ca pînă la 
căderea serii să pregătim aproape 
60 de hectare și să semănăm 36 de 
hectare cu porumb". Pentru recu
perarea timpului pierdut din cauza 
intemperiilor, comitetul județean 
de partid a îndrumat unitățile a- 
gricole să organizeze acțiuni de e- 
vacuare a excesului de apă, iar 
unde terenul permite, să se treacă 
la pregătire și semănat. Numărul 
tractoarelor pentru pregătirea solu
lui a fost sporit cu 200. (Dan Dră-

Inmînarea de înalte distincții unor unităti fruntașe
» » 3

În întrecerea socialistă pe anul 1980
în întreaga țară au avut loc in a- 

ceastă perioadă adunări festive în ca
drul cărora au fost mminate „Steagul 
roșu" și „Diploma de onoare" colecti
velor de oameni ai muncii din mari 
combinate și întreprinderi industriale, 
trusturi de construcții, exploatări mi
niere, institute de cercetare și proiec- 

' tare, imitați agricole de stat, între
prinderi de gospodărie comunală și 
locativă, unităti comerciale, ale coo
perației de consum și meșteșugărești, 
distinse, pentru succesele in îndepli
nirea sarcinilor de plan și pentru 
locurile fruntașe pe care s-au situat 
în întrecerea socialistă pe anul 1980.

Printre unitățile in care au avut loc 
astfel de festivități se numără între
prinderea forestieră de exploatare și 
transport Suceava, căreia i s-a con
ferit titlul de „Erou al Muncii Socia
liste", Combinatul de fibre sintetice 
Iași, întreprinderea de vagoane Arad, 
întreprinderea mecanică Cugir, în
treprinderea de aparate electrice de 
măsurat Timișoara, întreprinderea de 
stofă de mobilă București, întreprin
derea de morărit-panificatie și produ
se făinoase Teleorman, întreprinderea 
județeană de constructii-montaj Co- 
vasna, Uniunea județeană a coopera
tivelor de consum Vîlcea, întreprin
derea de turism, hoteluri și restauran
te București. întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Vîlcea, întreprinderea, de mobilier și 
decorațiuni ,,Heliade“-București, In

stitutul de inginerie tehnologică și 
proiectare de întreprinderi construc
toare do mașini. București, cărora li 
s-a decernat „Ordinul Muncii" clasa 
I, și Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru ma- 
șini-unelte, agregate, mecanică fină 
și scule „Titan“-București. distins cu 
„Meritul științific" clasa I, toate si- 
tuindu-se pe locul I m întrecerea so
cialistă pe anul 1980. Festivități ase
mănătoare au avut loc și in alte'uni
tăți economice și institute de cerce
tare și proiectare clasate pe locurile 
II și III în întrecerea socialistă pe 
anul, trecut. « 1

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții la festivități au 
adresat Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
telegrame in care se exprimă calde 
mulțumiri și profundă recunoștință 
conducerii partidului și statului nos
tru pentru înaltele distincții acordate, 
pentru deosebita prețuire adusă mun
cii depuse de toate colectivele evi
dențiate în marea întrecere socialistă 
a țării, desfășurată pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor sarcinilor 
de plan, ridicarea eficienței econo
mice, înnoirea si modernizarea pro
ducției, perfection area activității de 
cercetare științifică și tehnică, valo
rificarea superioară a întregului po
tențial uman și material, reducerea 
consumurilor de materii prime, mate
riale. combustibili și energie.

în telegrame sint exprimate sim
țămintele de dragoste fierbinte și 
înaltă prețuire pe care le nutresc 
colectivele de oameni ai muncii față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ițotărîrea lor fermă de a înfăptui ne
abătut politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de â răs
punde prin fapte indemnurilor însu- 
flețitoare adresate de secretarul ge
neral al partidului, de a munci tot mai 
bine, cu eforturi sporite, pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai mare la 
înflorirea economico-socială a patriei, 
la creșterea continuă a bunăstării tu
turor celor ce muncesc.

în atmosfera de puternic avînt cre
ator generată de ahiversșrea a 60 de 
ani. de la crearea Partidului Comunist 
Român și apropiata sărbătoare a oa
menilor muncii — ziua de 1 Mal — 
toti cei ce muncesc de la orașe și 
sate, in frunte cu comuniștii — se 
subliniază in telegrame — sint puter
nic angajați în întrecerea socialistă pe 
anul J981, acționind cu întreaga lor 
capacitate și putere.de muncă pentru 
traducerea în viată a importantelor 
sarcini izvorite din istoricele hotărîrl 
ale Congresului al XII-lea al partidu
lui, astfel ca alături de întregul po
por să-și aducă o contribuție de sea
mă la realizarea programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

(Agerpres)

I
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aniversării a 60 de ani

de la făurirea

Partidului Comunist Roman

Manifestări consacrate

.TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU IN MIJLOCUL TINERILOR MINERI DIN BAZINUL CARBONIFER ROVINARI”

Pictură de Nicolae GROZA

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
La Academia de studii eoonomlce 

din București a avut loc, joi, o se
siune științifică jubiliară dedicată a- 
niversării a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român.

Au fost prezentate comunicări 
mareînd contribuția originală, pro
fund științifică a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la așezarea învă- 
țămintului economic superior pe 
baze moderne, la revolutionarea ști
inței și gindirii economice. De ase
menea, au fost înfățișate probleme 
privind formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, revolu
ționară, strategia dezvoltării și mo
dernizării economiei naționale, as
pecte legate de aplicarea noului me
canism economico-financiar, de în
făptuirea unei noi revoluții agrare.

In încheierea sesiunii, într-o at
mosferă de adeziune unanimă și pu
ternic entuziasm, participant!! au a- 
doptat textul unei telegrame prin 
care cadrele didactice, cercetătorii și 
studenții Academiei de studii eco
nomice adresează conducerii de par
tid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu angajamentul lor de a nu 
precupeți nici un efort pentru a spori 
contribuția școlii economice supe
rioare la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de ce) de-al XH-lea Con
gres al partidului, a indicațiilor pro
gramatice. de o excepțională valoare 
teoretică și practică, ale secretarului 
său general, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socialâ a patriei noastre, 
pentru înălțarea României libere și 
independente pe noi culmi de civi
lizație materială si spirituală.

Ieri. în sala Casei municipale de 
cultură din Drobeta-Turnu Severin a 
avut loc o sesiune de comunicări și 
referate cu tema „Un glorios ju
bileu de mari lupte si strălucite vic
torii. de epocale transformări revolu
ționare sub conducerea partidului — 
60 de ani de la făurirea P.C.R.". La 
sesiune au participat cadre universi
tare si cercetători de la Institutul de 
studii istorice si social-polifice de ne 
lingă C.C. al P.C.R.. Academia „Ște
fan Gheorghiu", activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai unităților 
economice și instituțiilor din muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin. Cuvîn- 
tul de deschidere a sesiunii a fost 
rostit de tovarășul Iulian Plostinaru. 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Mehedinți.

procesul făuririi șl desăvîrșlril statu
lui național unitar român". La Com
binatul chimic din municipiul Vaslui, 
sub genericul „File de istorie con
temporană", a avut loc simpozionul 
cu tema „Nicolae Ceausescu, perso
nalitate proeminentă a istoriei con
temporane. luptător neobosit pentru 
pacea și progresul omenirii, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună". La 
Casa de cultură din municipiul Giur
giu a avut loc un simpozion intitulat 
„60 de ani de luptă glorioasă a po
porului sub conducerea P.C.R.".

In sala Casei de cultură a tinere
tului din Slobozia, in organizarea 
secției de propagandă a Comitetului 
județean de partid Ialomița, a avut 
loc dezbaterea ideologică pe tema 
„Concepția P.C.R., a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușâscu, 
privind participarea activă a Româ
niei la diviziunea internațională a

muncii, la circuitul mondial de va
lori materiale". La Muzeul Țării Cri- 
șuriior din Oradea a fost deschisă o 
expoziție organizată de secția istorie 
a instituției gazdă, in colaborare cu 
filiala Arhivelor statului, avînd ca 
temă „Partidul Comunist Român — 
conducătorul luptei maselor populare 
împotriva asupririi sociale și națio
nale, pentru independență și unitate". 
La Muzeul de istorie si artă din Zalău 
a fost vernisată expoziția fotodocu- 
mentară „60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român", orga
nizată în colaborare cu filiala Arhi
velor statului. La Muzeul de istorie 
și artă din Bacău s-a deschis expozi
ția „60 de ani de la crearea P.C.R.", 
care cuprinde documente, exponate, 
fotocopii privind activitatea partidu
lui în timpul ilegalității pe teritoriul 
județului, precum și marile înfăptuiri 
care au avut loc aici în anii socia
lismului.

ȚINUTA PROFESIONALĂ A CRITICII
In relatarea de față propunem atenției cititorilor o parte din ideile 

exprimate de participanții la un util și interesant colocviu despre misiunea 
criticii literar-artistice actuale, dezbatere 
demia de științe sociale și politice. Cum 
deosebi în problematica vastă a relației 
cuvinte, a misiunii formative a criticii.

Prof. univ. Zoe DUMITRESCU-BU- 
ȘULENGA, deschizind lucrările coloc
viului. a relevat că în viziunea secre
tarului general al partidului literatura 
si arta, integrate într-o concepție filo
zofică unitară, coerentă, reflectă în
tr-o diversitate de stiluri și modali
tăți realitatea socialistă românească, 
prefacerile sociale actuale, trăsăturile 
.omului nou. Critica literară are. ca 
atare, misiunea de a desprinde direc
țiile acestei dezvoltări, de a sintetiza 
un vast teritoriu cu fețe variate și 
de a exprima astfel întreaga mișcare 
de idei a epocii noastre dinamice. Ca
racterizată ea însăși de o mare diver
sitate de direcții si modalități, critica 
literar-artistică își vădește, ca și ce
lelalte domenii ale culturii, o mare 
capacitate de deschidere spre dialog 
cu tot ce este nou, valoros, caracte
ristică întregii culturi actuale, trăsătu
ră accentuată îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. Este o cri
tică deschisă spre metodologiile mo
derne, practicată într-o paletă foarte 
diversă, manifestînd o permanentă 
capacitate de înnoire și păstrindu-șî. 
totodată, configurația pe care o veche 
tradiție militantă i-o propune si o mo
delează. Din acest unghi, critica lite
rar-artistică militează pentru o lite
ratură angajată, exprimind specifi
cul național, contribuind la valorifi
carea moștenirii literar-artistice, Ia 
formarea cititorului de azi prin in
termediul unui limbaj specializat »i 
accesibil. In permanentă înnoire.

Din orice punct de vedere ar fi 
exercitat, actul critic trebuie să re
prezinte expresia unei viziuni globala 
despre literatură — a subliniat în in
tervenția sa Mircea ANGHELESCU. 
Am 
rile 
un 
dst. 
mult 
diseca cu propriul limbaj anumite 
aspecte izolate ale unei opere : o cri
tică fragmentară, exercitată ' într-un 
limbaj greu 
în asemenea 
mină întinsă 
sară viziune 
incit demersul critic să devină acce
sibil. Acțiunea critică derivă dintr-o 
viziune unitară proprie, și dacă de
mersul, conceput astfel, este înțeles 
de cititor, expresia acestei atitudini 
devine fructuoasă. Altfel, rămîne un 
simplu act meșteșugăresc, prea în
gust spre a-și vădi eficienta socială, 
formativă.

Aceeași problemă a metodologiilor 
și a accesibilității limbajelor criticii 
modeme a abordat-o Alexandru SAN- 
DULESCU : „Vin de la un simpozion 
despre un mare poet social al nostru. 
Am rămas cu impresia că 
utilizării de către diverși

care a avut loc recent la Aca- 
se va vedea.
dintre critică

ele se înscriu in
și public, cu alte

mult «au mal puțin inspirați.mai . ... . . .
metodologia modernă a criticii riscă 
să fie neînțeleasă, de la un moment 
dat, propunînd un mod de analiză foar
te tehnicist. Fără îndoială că metoda 
tradițională are nevoie de o înnoire, 
dar abuzul, exclusivismul in folosirea 
unor terminologii de ultimă oră duc 
la pulverizarea textului. Am ascultat 
comunicări despre poezia respectivă 
din care nu se mai înțelegea nimic : 
mesajul social, patriotic, uman al 
poeziei dispărea intr-o terminologie 
absconsă, neeficientă". Este evident 
că trebuie să se acorde mai multă

către un critic, nu Scrisorile lui Ion 
Ghica. ci Convorbirile economice ar 
fi capodopera acestui autor !

Subliniind unele aspecte ale „deon
tologiei criticii". Al. Paleologu a ple
dat pentru ținuta profesională și mo
rală a criticului, pentru obiectivita
tea și rigoarea Opiniei literare des
tinate cititorilor, publicului.

AL DUȚU a argumentat necesita
tea intensificării procesului de cu
noaștere mai temeinică, exactă a pu
blicului. Criticul aduce, desigur, opi
nia unui expert, cu ajutorul căreia ci
titorul să poată extrage mai mult din 
opera literară. Insă vorbind de cri
tică, oricit de specializată, trebuie 
mereu adus in discuție publicul, căci 
dialogul nu se limitează la autor. Iar 
publicul nou este format de viata 
contemporană, modelat de marile mo-

„PENTRU CINE SCRIEM?"

o dezbatere consacrată misiunii educative
a criticii literar-artistice actuale

participat, recent, 
unui 

spirit 
ce n-au putut
din pricină că

colocviu 
foarte

la lucră- 
dominat de 

îngust, tehni- 
interesa prea 
fiecare analist

de înțeles. Este nevoie, 
cazuri, de dialog, de o 
spre o posibilă si nece- 
filozofică a literaturii.

atenție dialogului dintre critică si re
ceptor. Criticul este un specialist 
care folosește un limbaj consacrat, 
dar el nu se adresează doar scriitori
lor si confraților, și de aceea trebuie si 
se facă înțeles de public, cel care-i 
dă, pînă la urmă, justificarea, rațiu
nea de a fi. Pe de altă parte, meto- 
dologiile moderne, cum se știe, nu-și 
pun întotdeauna problema judecății 
de valoare, ele se aplică mai ales pe 
valori consacrate, iar transferarea 
limbajului lor asupra unei lucrări mai 
recente poate duce la rezultate necon
cludente. Ar mai fi, apoi, de sem
nalat faptul că, tot din dorința de ori
ginalitate cu orice preț, unii critici se 
aplică istoriei literare, abandontnd 
uneori vechile judecăți de valoare 
asupra operelor majore ji acordind 
atenție exagerată unor lucrări minore 
ale aceluiași scriitor. Aceasta dezechi
librează ierarhia de valori. Sint si ca
zuri cînd o capodoperă este trecută în 
umbră — probabil pentru că despre 
ea s-au spus lucruri esențiale — și 
aduse in prim plan lucrări secundare.

difieări apărute In configurația 
structurilor sociale, de mutațiile ce 
au avut loc in anii socialismului. O 
deficientă a cercetării critice provine 
tocmai din insuficienta explorare a 
publicului contemporan, atit a celui 
matur, format sub influenta mijloa
celor de comunicare de masă, cit 
și a celui tlnăr, format in scoli. . 
Sint necesare metode noi pen
tru cercetarea acestui public nou, 
spre a putea Interveni într-adevăr 
eficient in formarea gustului. în 
orientarea lui generală în aria va
lorilor artistice : iată sarcini impor
tante ale criticii literar-artistice ac
tuale. De aceea este de cea mai mare 
actualitate pledoaria pentru deschi
derea criticilor și a criticii către 
public, pentru dialogul accesibil cu 
cele mai largi categorii de cititori ai 
zilelor noastre. Pentru cina scriem 
critică ? — este o Întrebare ce merită 
o preocupare mai susținută. Iar cel 
care practică critica literară si ar
tistică au datoria de a-șl cunoaște 
îndeaproape cercul de cititori, 
goriile socio-profeslonale din 
aceștia fac parte.

vers, criticul face metoda. Ce fel de 
critic esta acela care face critică cu 
metoda altuia? „Cu toate acestea, 
astăzi, la noi, constatăm că sint mulți 
discipoli ai lui R. Barthes, de exem
plu : am citit cărți ale acestor disci
poli autohtoni eare-l citează pe maes
trul lor de cel puțin o sută de ori ! 
Este un fenomen curios acesta : cum 
se poate face critică slujindu-te ex
clusiv de metoda altuia?".

Unii scriitori cred, cum s-a mai 
spus, că acțiunea criticii este un „fe
nomen secundar", critica părîndu-li-se 
o „altă literatură", iar criticul, din 
dorința de a-1 trimite la periferie, este 
considerat de cei nemulțumiți un 
apendice al adevăratei literaturi.. Tre
buie să-l citim pe critic si pentru el 
însuși, iar dacă nu-l putem citi și așa 
nu-l putem considera valoros. Pe Lo
vinescu nu-l citesc doar spre a afla 
ce a spus despre contemporanii lui, 
ci pentru el însuși, pentru ideile și 
talentul lui. Desigur, întiia misiune a 
criticului este aceea de a afirma va
lori, dar cină este necesar el neagă 
nonvalorile, trebuie să-și asume, 
dacă e critic, și această îndatorire. 
La noi sint încă multe polemici de 
cuvinte, e adevărat, însă nu-i mai 
puțin adevărat că mulți am devenit 
prea susceptibili la critică, incit cu 
greu se mai admite oi obiecție, o re
zervă, necum o critici radicală : dar 
ce literaturi ar fi aceea fără po
lemici ?

cate- 
car«

prin felul 
minuitori

Al. PALEOLOGU s-a referit la fap
tul că anumite momente din evolu
ția criticii pot face arbitrară valoarea 
diferitelor opere ale aceluiași autor. 
Judecățile critice moștenite nu sint 
nici ele imuabile, ci suportă adaosuri, 
corecturi. Este posibil ca o operă 
considerată la un moment dat imper
fectă, ba chiar eșuată, să apară pos
terității in altă lumină. Revăzută și 
reanalizată, ea se poate dovedi o 
capodoperă ignorată. Pe de altă parte, 
este drept că din dorința de schim
bări senzaționale se produc si modi
ficări in judecățile de valoare, care 
nu se susțin : bunăoară, s-a spus de

nece-

CRONICA TEATRALĂ

La Ploiești s-a desfășurat o sesiune 
de referate și comunicări științifice 
avînd ca temă „B.C.R. la a 60-a ani
versare — transformările economi- 
co-sociale din județul Prahova sub 
conducerea clarvăzătoare a partidu
lui". Aceluiași eveniment i-a fost de
dicat spectacolul de gală de la cine
matograful „Ploiești", cu filmul ro
mânesc „Detașamentul Concordia", 
producție realizată în cea mai mare 
parte in orașul „aurului negru".

„Arcuri peste timp" — a fost ge
nericul sub care, la Turda, s-a des
fășurat sesiunea de comunicări știin
țifice închinată aniversării partidu
lui. organizată de către Consiliul de 
educație politică și cultură socialistă, 
Muzeul de istorie și subfiliala Socie
tății de științe istorice.

Pe agenda acțiunilor dedicate ani
versării partidului la Iași au figurat 
și simpozioanele „Contribuții româ
nești la dezvoltarea unui climat de 
pace și securitate europeană". „Miș
carea revoluționară ieșeană în con
textul mișcării revoluționare națio
nale pînă la crearea P.C.R.", „Aportul 
mișcării muncitorești și socialiste în

Aflăm și în „Orașul vii
torului", ultima piesă a lui 
Horia Lovinescu (prezentată 
în premieră la „Bulandra", 
dar scrisă în 1972), unele 
motive specifice dramatur
giei sale. Aș menționa in 
acest sens relația simbolică 
tată-fii, ori cea dintre frați 
opuși (aspecte ce apar și în 
„Jocul vieții și al morții") 
ori momentul crizei acțiunii 
și crizei resurselor de crea
ție, corelat unei puternice 
frămîntări de conștiință (ce 
amintește de „Moartea unui 
artist" ori de „Autobiogra
fie"). Regăsim stilul grav 
meditativ al acestor piese, 
arta de a sugera o relație, 
un raport uman, social, po
litic, „epoleții invizibili" ai 
unor personaje în dialog cu 
altele, printr-o singură re
plică inspirată. Regăsim 
forța de a face dintr-o ima
gine un simbol memorabil 
(vezi „ochiul portretului" 
prin care privesc magistrații 
ce judecă dosare și nu oa
meni). Regăsim predilecția- 
spre tonul confesiv. spre un 
epos bogat și spre un anu
me exces narativ și expli
cativ, în dauna valențelor 
propriu-zls dramatice ale 
situațiilor imaginate.

Credem' că nu greșim a- 
firmind, cu toate acestea, că 
„Orașul viitorului" este una 
din cele mai puțin livrești, 
una din cele mai amplu, di
rect și complex 
în actualitate, că 
piesă marchează 
tul autorului de 
blematică mai 
morală la una 
eposul este vădit determinat 
de politic și exprimă o ati
tudine politică.

Evident, „Orașul viitoru
lui" conține o biografie, bio
grafia unui revoluționar co
munist, sugestiile ei acope
rind o durată de mai bine 
de patru decenii. Evident, 
piesa face și un proces al 
unor fenomene reprobabile, 
petrecute la un moment dat 
(consecințele abuzului și în
călcării legalității). Eroul 
central al piesei, Petre

Crainic, a avut neplăceri 
nemeritate, a suferit ca 
urmare a unei dizgrații 
izvorîte dintr-o atitudine 
subiectivă. Ceea ce nu în
seamnă că este un erou 
exemplar — atîta vreme cit 
unora din practicile incri
minate li s-a opus acci
dental (mai mult ca expre
sie a orgoliului decît a unei 
adevărate. înalte principia
lități comuniste), iar pe al
tele le-a servit cu talent.

cepte ale umanismului și 
democrației.

Pentru unii, Identificarea 
cu acest etalon moral 
si politic este firească. 
Pentru alții, dialectica acce
derii la el se lovește de di
ficultăți, limite subiective 
— de înțelegere, de tempe
rament. Personajul princi
pal. Petre Crainic, ajunge 
(ca urmare a dorinței parti
dului de a da satisfacție 
unor oameni față de care

care-1 deține impune acum 
noi obligații, noi metode de 
muncă și conducere.

îndreptățitul protest al 
celor de pe șantier, analiza 
comportării lui Crainic ii 
vor atrage destituirea. Amă
răciunea va face loc Începu
tului unui proces de conști
ință și superioară Înțelege
re întrerupt de moarte. Un 
moment greu, ce va pune 
construcția in pericol, va 
apropia pe tată de fiul său,

La Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

„Orașul viitorului"
de Horia LOVINESCU

implicate 
această 

chiar sal- 
la o pro- 
pronuntat 

In care

Dincolo de toate aceste 
evidente, in centrul „Orașu
lui viitorului" îmi pare a sta 
conceptul de om nou. Pie
sa e o meditație și dezvol
tare a trăsăturilor, a atitu
dinilor și metodelor pe care 
le presupune transformarea 
comunistă a lumii ; o ple
doarie pentru faptul că vii
torul nu poate fi construit 
decit prin metode reprezen
tative pentru atare țel ; 
o pledoarie despre realis
mul idealului comunist si 
o meditație despre felul 
in care el poate căpăta 
concretețe. „Orașul viitoru
lui" constituie, în același 
timp, o încercare de reflec
tare a mutațiilor de conști
ință, de atitudine pe care le 
presupune omul nou al ac
tualității. nu doar în raport 
cu mentalitatea burgheză, ci 
chiar în raport cu mentali
tățile și practicile revoluțio
nare ale începuturilor. Omul 
nou este o ființă ce acțio
nează chiar în prezent con
form celor mai înalte pre-

s-au comis greșeli și de a-i 
folosi pe'măsura resurselor 
lor de credință și energie) 
în fruntea șantierului pe 
care ia naștere „orașul vii
torului" („una din 
cele mai 
conducerii 
„creierul 
cercetării, 
vației, 
în perspectiva viitoarelor 
două-trel decenii"). Capaci
tatea de constructor a lui 
Crainic este pe măsura celei 
cu care (supranumit „dina
mită") s-a angajat, pe vre
muri, în distrugerea puterii 
burghezo-moșierești. Comu
nist de nădejde, revoluțio
nar de baricadă, Crainic 
muncește bine, folosind insă 
metode în dezacord cu sen
timentul de demnitate și 
responsabilitate comunistă 
al colaboratorilor, printre 
care și propriul său fiu : 
metode inadecvate prezen
tului. El nu înțelege în fapt 
(ideea anunțată chiar în pri
mele replici) că locul pe

ideile 
îndrăznețe ale 

partidului"... 
uriaș consacrat 
invenției și ino- 

oraș al gindirii

de Andrei, șl el un comunist 
„fanatic", în sens superior. 
O asemenea apropiere nu 
va fi din păcate posibilă în 
cazul lui Dumitrei, fiul a- 
doptiv, dispus doar să-și 
acuze tatăl.

Filiațiile familiale nu tre
buie absolutizate si echi
valate unui conflict de ge
nerații. Tînărul Andrei este 
precedat șl flancat de Bur- 
lacu (un comunist de aceeași 
vîrstă cu Crainic) și de Di- 
nescu, activist ceva mai 
tinăr, dar cu o veche expe
riență în a releva că prac
ticile democratice și uma
niste ale prezentului sînt 
cea mai splendidă garanție 
a viitorului in a prețui 
cum se cuvine glndirea, in
teligența, spiritul creator.

„Orașul viitorului" impu
ne prin forța cu care accen
tuează această idee.

Spectacolul de la Teatrul 
„Luda Sturdza Bulandra", 
în regia lui Cristian Mun- 
teanu, este serios și grav.

El permite spectatorului o 
justă familiarizare cu piesa. 
Sau, mai exact, una aproa
pe justă — datorită faptului 
că regizorul merge egal pe 
toate pistele pe care le ofe
ră textul (problematice, a- 
fective, pitorești), nu iși a- 
sumă răspunderea și perso
nalitatea relevării și poten
țării cuvenite a ideii lui 
centrale — ceea ce ar fi 
presupus poate concentra
rea unor scene. In ambian
ta sobră, dar cam săracă 
si nu prea rafinată estetic 
(scenografia : Mihai Mădes- 
cu) a spectacolului, sesi
zăm alături de momente 
puternice, tulburătoare și 
unele realizate mai stingaci 
și convențional (cum ar fi 
scena completului de jude
cată) ori rezolvări ce recurg 
la artificii mai adecvate 
teatrului de amatori. Acto
rii, judicios îndrumați în 
descifrarea textului, rămîn 
fenomenul artistic cel mai 
interesant al spectacolului, 
deși nici despre ei nu s-ar 
putea spune că sînt, toți, in 
formele lor „de zile mari", 
înconjurați de cîțiva inter- 
preți ce merg pe linia unul 
joc ilustrativ și decorativ — 
se fac remarcați Ion Cara- 
mitru (care trădează în a- 
cest rol o manieră, un stil 
mai propice partiturilor În
cărcate de ironie), Florian 
Pittiș (care sugerează ex
presiv disimularea perso
najului și care ar fi și mai 
convingător dacă nu ar ară
ta — chiar ! — așa de... 
hippy). Talentul și maturi
tatea profesională a lui Pe
tre Gheorghiu își spun un 
cuvint greu în complexa 
compoziție (amestec de de
zinvoltură și sobrietate, de 
omenie și capriciu tiranic, 
de ironie și dramatism pro
fund) pe care o creează, în 
anvergura cu care traver
sează experiențele finale 
ale lui Petre Crainic, făcind 
din existența lui o sursă de 
meditație în actualitate.

Natalia STANCU

IAȘI • „Imaginea omului nou 
în creația artiștilor plastici ie
șeni contemporani" — se intitu
lează expoziția de pictură, sculp
tură și grafică deschisă la Pala
tul culturii din Iași. Sint expu
se peste 100 de lucrări selectate 
din patrimoniul Muzeului de 
artă din localitate. (Manole 
Cor cad).

CALARAȘI • Deschiderea 
festivă a manifestărilor cultu
ral-educative din cadrul „Săp- 
tămînii culturii călărăsene" a 
avut loc în sala Teatrului popu
lar Călărași. Acțiunea este dedi
cată sărbătoririi partidului și cu
prinde expuneri pe teme de ști
ință. expoziții de carte, seri de 
poezie, spectacole folclorice, 
proiectil de diapozitive, expozi
ții ale elevilor școlii populare 
de artă. (Rodica Simionescu).

BOTOȘANI • In scopul popu
larizării și generalizării experi
enței înaintate, secția propagan
dă a comitetului județean de 
partid a editat și difuzat in ju
deț două noi foi volante : „Nici 
Un metru pătrat de pămînt iro
sit, totul cultivat" — rellefînd 
rezultatele obținute de consiliul 
municipal al F.D.U.S. — și „Mica 
industrie". (Silvestri Ailenei).

COVASNA • La Casa de 
cultură a sindicatelor din Sf. 
Gheorghe a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură pe sticlă a 
tinerei absolvente a Institutului 
„Ion Andreescu" din Cluj-Na- 
poca. Maria-Margareta Salvanu. 
(Pâljanos Maria).

SUCEAVA • In cadrul fazei 
republicane a Festivalului na
țional „Cîntarea României", la

Casa de cultură a sindicatelor 
din Suceava a avut loc specta
colul formațiilor artistice ale 
elevilor din școlile generale și 
liceele județului. Desfășurată 
sub genericul „Partidul — inima 
și fapta", întrecerea a reunit pes
te 1100 de tineri artiști ama
tori O în orașul Gura Humoru
lui s-a organizat un ciclu de 
manifestări în sprijinul educa
ției materialist-științifice a ma
selor, în cadrul căruia la Casa 
de cultură, la U.F.E.T., la Fila
tura de bumbac ș.a. au avut loc 
întîlniri ' cu brigăzi științifice, 
expuneri privind structura uni
versului, ‘
vizionări de filme și diapoziti
ve, deschiderea unor expoziții

un lectorat științific,

de carte, spectacole cultural-ar- 
tistice. (Sava Bejinariu).

MUREȘ • Sala „Studio" a 
Institutului de teatru din Tîrgu 
Mureș a găzduit spectacolul li- 
terar-muzical-coregrafic intitulat 
„Era entuziasmului". Și-au dat 
concursul formații de dans te
matic și ansamblul folcloric al 
Casei de cultură a studenților, 
precum și formațiile de dans și 
grupul folk de la Institutul me- 
dico-farmaceutic și Institutul de 
teatru din localitate. Regia spec
tacolului a fost semnată de 
Gergâly Gâza și Ion Moisescu. 
Scenografia — Lâszlo 
(Gh. Giurgiu).

TIMIȘ •_ Municipiul
• ' a

simpozionul „140 de ani 
tru românesc de amatori la 
Lugoj", eveniment marcat și 
prin prezentarea în premieră de 
către colectivul Teatrului popu-

malurile Timișului

Ildiko.

de pe 
găzduit 
de tea-

Iar din localitate a piesei „Un 
loc pe terasă" de M. Ispirescu. 
• La galeria „Bastion" din Ti
mișoara s-a inaugurat „Salonul 
de artă", în cadrul etapei inter- 
județene a Festivalului național 
„Cîntarea României". Sînt ex
puse lucrări de pictură, sculp
tură, grafică și artă decorativă. 
(Cezar Ioana).

BRAlLA • S-a încheiat con
cursul literar „Lumină din ini
ma țării", organizat de redacția 
ziarului „înainte" în colaborare 
cu Comitetul județean al U.T.C., 
Consiliul județean al sindicate
lor și Centrul județean de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă. La 
concurs au participat peste 200 
de creatori • O nouă premieră 
la Teatrul dramatic „Maria Fi- 
lottl" : piesa „Noi, subsemnați!" 
de Alexandr Ghelman. (Cornelia 
Ifrim).

Dan GRIGORESCU a relevat 
sitatea de a stabili o concordantă mai 
riguroasă între mijloacele puse la 
îndemînă de noile metode critice și 
obiectivele diverselor exegeze asupra 
fenomenului artistic contemporan. 
„In principiu, nici o metodă nu poate 
fi respinsă din capul locului, cu atit 
mai mult cu cit multe dintre ele 
izvorăsc din însăși diversitatea crea
ției literar-artistice moderne carac
terizată de un dinamism fără pre
cedent". Tendința generală de specia
lizare a criticii nu poate fi decît sa
lutată și stimulată în continuare în 
scopul perfecționării mijloacelor el 
de a releva convingător cititorului, 
publicului în general, valorile politi
ce, 
de 
fie 
rea 
te de practica artistică, in stabilirea 
tablei de valori, rolul criticii constă 
în formarea publicului, criticul fiind 
un intermediar avizat, specialist ca
pabil să orienteze, să formeze gustul 
public. In această situație nu poate fi 
imaginat actul judecății de valoare 
in afara atitudinii politice si viziunii 
filozofice, morale a criticului care 
scrie pentru un public precis deter
minat, cu propriile lui trăsături »i 
opțiuni.

morale, estetice ale operei 
artă. Aoînd o importantă func- 
in orientarea si sistematiza- 
teoretică a tendințelor releva-

Alexandru PIRU a arătatei o cri
tică adevărată, formativă este incom
patibilă cu limbajul abstract inacce
sibil. Nu metoda face criticul, ci in-

După ce a definit dteva dintre exi
gențele criticii dă artă. Ion FRUN- 
ZETTI a subliniat necesitatea adec
vării limbajului critic la normele unei 
discipline științifice. arătind, totodată, 
că acest lucru se vede adesea primej
duit de caracterul encomiastic al cri
ticii. „Orice cutie de tinichea călcată 
de un tramvai capătă la unii critici 
niște formule exegetice speciale, pro
voacă elucubrații stilistice ridicole. 
Adesea le Intîlnim, îndeosebi, in ca
taloagele menite să „orienteze" vizita
torul unei expoziții". Ca atare, se im
pun și în acest domeniu o mai mare 
rigoare, grija de a nu îndepărta ci
titorul, publicul de artă prin folosirea 
excesivă, epatantă a unei terminolo
gii greoaie, ultraspecializate. inacce
sibile si, de fapt, adesea fără o reală 
necesitate.

Despre rolul mediator al criticii a 
vorbit. încheind lucrările colocviului, 
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA. 
„Am luat recent contact cu o activi
tate mai puțin cunoscută : elevul, tî
nărul în ipostază de critic literar în 
cadrul olimpiadelor de limba română". 
Multi tineri posedă un limbaj deosebit 
de interesant în procesul receptării fe
nomenului critic. „Sint tineri asupra 
cărora s-au imprimat toate semnele 
a ceea ce se petrece în Critica lite
rară românească : unii rămași la ticu
rile criticii fragmentariste, utilizînd 
din abundentă citatul de autoritate 
care-i scutește de opinie proprie, al
ții în chip vădit marcați de modele 
precum Călinescu ori Vianu sau 
„formați" de metodele moderne, „la 
zi" despre abuzul cărora s-a vorbit ; 
în sfîrșit, alții sînt loviți de un sno
bism al înregistrării foarte însetate de 
nume".

Cum sea vede, critica are o foarte 
mare influență in rindul diverselor 
categorii de cititori, de la maturi și 
pînă la cei mai tineri, ceea ce face 
necesară permanenta supraveghere, 
rigoarea si urmărirea eficienței sociale 
a demersurilor ei, astfel incit, contri
buind în mod esențial la edificarea 
tablei de valori a culturii contempo
rane prin mijloacele bunului specia
list, să formeze, totodată, cititorii în 
cultul adevăratelor valori literare.

Colocviul amintit, din care am în
fățișat succint doar cîteva idei ce-1 
pot interesa mai direct pe cititorul 
nostru, a fost un larg și foarte util 
schimb de opinii, vădind în chip ex
pres preocuparea vie a criticii noastre 
de a-și adecva mijloacele de lucru 
sarcinilor actuale ale artei și literatu
rii. formării orizontului cultural al 
omului nou.

S-au Împlinit zilele acestea 225 de 
ani de la moartea cărturarului Cse- 
rei Mihâly, reprezentant de seamă 
al memorialisticii istorice transilva
ne din prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea. Născut în comuna Ra
cul din Cluc la 21 octombrie 1667, 
Cserei Mihâly și-a făcut studiile la 
Făgăraș și îndeosebi la vestitul co
legiu din Odorheiu Secuiesc, intrînd 
apoi în slujba cancelarului Transil
vaniei, Mihâly Teleki. A participat 
la bătălia de la Zărneștl din 1690, în 
care armata im
perială austriacă 
a fost infrîntă de 
ostile lui Imre 
Thdkbly. sprijini
te de Constantin 
Brtncoveanu și 
Poartă. Cserei Mi
hâly s-a refugiat 
în Tara Românească, unde a rămas 
cîteva luni.

Imperialii au reușit, totuși, apoi, să 
supună Transilvania, introducînd aici 
— după expresia lui Cserei — în lo
cul jugului de lemn turcesc, jugul 
de fier imperial.

Cserei Mihâly a fost contempora
nul și martorul unor evenimente 
memorabile — războiul de eliberare 
antihabsburgic oondus de Ferenc Râ- 
kozi al II-lea, acțiunile îndreptate 
Împotriva dominației străine de Con
stantin Brînooveanu și Dimitrle Can- 
temir — iar prin funcțiile pe care 
Ie-a deținut a avut acces la infor
mații de primă Însemnătate. In po
fida faptului că nu a înțeles sensul 
luptei maselor populare, iar poziția 
sa de clasă l-a Împiedicat să se în
roleze în mișcarea antihabsburgică, 
el rămlnind 
ena, Cserei 
sale o serie 
covîrșitoare 
istoria Transilvaniei, cit și 
istoria Moldovei și Țării Românești 
de la sfîrșitul secolului al XVII-lea 
și Începutul secolului al XVIII-lea. 
Opera sa principală intitulată Histo- 
ria, redactată între 1709 și 
Brașov, se referă la perioada 
să intre anii 1661 și 1711. 
mărturisește că nu 
ția și pretenția de a scrie 
rle doctă ; a scris, prin urmare, o lu
crare de memorialistică istorică ase
mănătoare celei a lui loan Neculce, 
cronicarul moldovean contemporan. 
Și tocmai în aceasta constă valoarea 
deosebită a istoriei lui Cserei Mi-

225 de ani de la moartea 
lui Cserel Mihâly

adeptul Curții de la Vi- 
a surprins in scrierile 
de fapte și întîmplări de 
importantă atit pentru 

pentru

avea

1712 la 
cuprin- 
Autorul 

inten- 
o isto-

hâly, de a fi Înregistrat și transmis 
posterității evenimente memorate cu 
ochiul unul contemporan.

Pentru istoria românilor transilvă
neni, o deosebită valoare reprezintă 
consemnările lui Cserei referitoare 
la prigoana suferită de români din 
partea Curții de la Viena sub pre
textul „unirii" lor cu biserica cato
lică, consemnări reflectînd o poziție 
de simpatie față de românii persecu
tați. Tot atit de însemnate sînt și 
consemnările lui Cserei referitoare la 

viața cotidiană și 
— evenimentele din

Tara Românească 
în timpul dom
niei lui Constan
tin Brtncoveanu. 
In ele găsim in
formații de o 
mare valoare des

pre acțiunile politice, militare și 
diplomatice ale domnului muntean 
îndreptate spre recîștigarea indepen
denței. Istoria lui Cserei conține nu
meroase știri și în privința Moldo
vei de la sfîrșitul secolului a! XVII- 
lea și începutul secolului al XVIII-lea, 
mai cu seamă referitoare la ridicarea 
la luptă a lui Dimitrie Cantemir. Re
latările amănunțite despre lupta de 
la Stănilești din vara anului 1711 sînt 
de o deosebită însemnătate pentru 
reconstituirea veridică a faptelor de 
arme și ale acțiunilor politice.

Pe lingă opera lui principală. Cse
rei Mihâly a lăsat un număr mare 
de Însemnări istorice, lucrări de ju- 
risprudență și filozofie, poezii. Sem
nificative pentru concepțiile lui poli
tice și sociale sint învățăturile cu
prinse în testamentul redactat spre 
sfîrșitul vieții. El se pronunță în fa
voarea rezolvării pe căi pașnice a 
problemelor litigioase dintre state și 
popoare, condamnă cu toată aspri
mea aristocrația avidă de putere, se 
ridică împotriva jecmănelilor la care 
erau supuși iobagii de către stăoîni, 
fiindcă iobagii „sînt'și ei oameni la fel 
cum sint și stăpînii lor"

Opera Iuj Cserei face parte din te
zaurul cunoașterii și respectului re
ciproc Intre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare. Faptul că as
tăzi memoria Iui Cserei Mihâly este 
evocată constituie încă o dovadă că 
în România socialistă moștenirea cul
turală înaintată a naționalității ma
ghiare este la fel de prețuită, pre
cum cu venerație ne aplecăm asupra 
moștenirii culturale înaintate a po
porului român.

DEMENY La] os
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Federale Nigeria

Joi au început, la București, con
vorbirile oficiale între ministrul afa
cerilor externe. Ștefan Andrei, și mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Federale Nigeria, profesor Ishaya 
Audu.

Exprimindu-se satisfacția pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-nige- 
riene. in timpul convorbirilor au fost 
analizate stadiul actual si perspecti
vele colaborării dintre cele două tari, 
precum și modul în care se îndepli
nesc acțiunile de cooperare convenite 
la nivel înalt și în cadrul ultimei se
siuni a Comisiei mixte guvernamenta
le de cooperare economică și tehnică. 
Au fost discutate noi căi și mijloace 
care să ducă la dezvoltarea în conti
nuare a cooperării româno-nigeriana 
pe plan politic, economic, tehnlco-ștl- 
intiflc, al învătămintului și culturii, în 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei colaborării și înțelegerii în 
lume.

In cursul echimbului de păreri asu
pra principalelor probleme Interna
tionale s-a evidențiat dorința comu
nă de a lărgi conlucrarea dintre cele 
două țări pe tărîmul vieții mondiale, 
pentru reluarea și continuarea politi
cii de pace, destindere, colaborare și 
respect al independentei naționale a 
tuturor popoarelor, pentru soluționa
rea tuturor diferendelor dintre state 
pe cale pașnică, prin tratative, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri efective de dezarma
re, și în primul rind de dezarmare 
nucleară, pentru lichidarea subdezvol
tării și Instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Abordîndu-se problemele păcii, 
securității și colaborării în Europa, 
s-a subliniat însemnătatea Încheierii 
reuniunii de la Madrid cu rezultate 
care să ducă la înțelegeri privind 
convocarea conferinței pentru încre
dere și dezarmare, la dezvoltarea re
lațiilor în toate domeniile între sta
tele semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, la asigurarea continuității 
conferinței prin organizarea unei noi 
reuniuni.

Referitor la situația de pe continen
tul african, cei doi miniștri au rele
vat urgenta soluționării tuturor pro
blemelor litigioase dintre statele afri
cane pe cale politică, pomindu-se de 
la interesele întăririi unității și soli
darității lor africane, ale consolidării 
independentei naționale a fiecărui 
stat. A fost subliniată necesitatea ur
gentă a asigurării independenței Na
mibiei, eliminării și lichidării politicii 
de apartheid, discriminării rasiale în 
Africa de Sud.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

25 Și 27 aprilie. în țară : vremea va ii 
în general umedă șl se va răci. Cerul va 
fl mai mult noroș. Vor cădea ploi avînd 
șl caracter de averse, însoțite izolat de 
descărcări electrice și de căderi de grin
dină. In nordul țării există condiții de 
transformare temporară a ploilor in la- 
povlță șl ninsoare. Vintul va prezenta

Circulația în pragul sezonului estival
„Nimeni nu Întreabă de casa fru

mosului, ci de casa gospodarului" — 
spune unul din proverbele poporului 
nostru. Dind Înțeles mai larg și de
plin proverbului, putem spune că 
atunci cînd treci printr-un oraș sau 
printr-un sat nu ești deloc preocu
pat cît de chipeși sînt oamenii de 
prin partea locului, ci cit de bine 
își gospodăresc sau nu-și gospodă
resc edilii așezarea. Unul din primele 
semne ale spiritului gospodăresc — 
chiar primul cu care călătorul face 
cunoștință — este drumul. Inutil, 
credem, să mai precizăm că — 
așa oum am arătat în precedentele 
relatări din raidul-anchetă întreprins 
în șapte județe cu sprijinul Inspec
toratului General al Miliției. Direcția 
circulație — alături de omul de la 
volan și de starea tehnică a auto
vehiculelor. drumul constituie cel 
de-al treilea — dar nu ultimul — 
factor hotăritor pentru siguranța cir
culației rutiere.

De la început trebuie să subliniem 
faptul că în toate cele șapte jude
țe — Argeș, Brașov, Dîmbovița, Olt, 
Prahova, Sibiu și Vîlcea — am în- 
tîlnit porțiuni de drumuri netede ca 
în palmă. Spunem „porțiuni de drum" 
pentru că, după numai cîțlva kilo
metri de reverie dată de motorul 
care „toarce" tn liniște, td pome
nești într-o groapă sau tntr-un 
șir întreg de hîrtoape care pun 
la grea încercare planetarele, pneu
rile, fuzetele, amortizoarele, echi
librul pasagerilor. Un exemplu din 
multe altele : de la Moroenl spre 
Sinaia, pe fiecare kilometru din 
porțiunea de drum care străbate 
județul Dîmbovița numeri zed și 
sute de gropi. în timp ce exact de 
la indicatorul care marchează intra
rea in județul Prahova, panglica ne
tedă si bine întreținută de asfalt se 
armonizează revelator cu priveliștea 
încintătoare a serpentinelor. Am în- 
tîlnit în zonele orașelor Titu. Fieni, 
Codlea. Făgăraș. Sibiu, Rm. Vîlcea și 
altele formațiuni de lucrători șl im
portante utilaje mecanice, care zo
reau la repararea drumurilor. Am fi 
dorit ca în zilele raidului nostru să 
întilnim o asemenea activitate șl pe 
autostrada București—Pitești, mai 
ales că pe multe — chiar prea multe 
porțiuni ale sale — există gropi după 
gropi.

Nu vrem — șl nid nu este rostul 
acestor însemnări — să dăm lecții 
constructorilor si edililor învestiți cu 
atribuții și răspunderi precise în acest 
domeniu (dealtfel, le adresăm invi
tația ca într-un număr viitor al zia
rului să-și exprime punctul de ve
dere). dar orice om știe că nu e totul

S-a reliefat, de asemenea, că, în 
actualele condiții deosebit de com
plexe ale situației internaționale, se 
impune întărirea unității de acțiune a 
statelor nealiniate, a țărilor în curs 
de dezvoltare, a țărilor mici și mijlo
cii, a tuturor statelor, pentru instau
rarea unei politici de egalitate în 
drepturi, de respect al Independenței 
și suveranității naționale și neames
tec în treburile interne, nerecurgere 
Ia forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state, pentru o 
politică de pace, colaborare interna
țională, de prggres și înțelegere în 
întreaga lume.

★
în timpul dineului, oferit Joi de 

ministrul român al afacerilor externe 
în onoarea oaspetelui nigerian, s-a 
toastat in sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Repu
blicii Federale Nigeria, Alhajl Shehu 
Shagari. pentru adîncirea și dezvol
tarea continuă a relațiilor multilate
rale dintre cele două țări și popoare, 
pentru pace și colaborare internațio
nală.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice Internationale, a primit, 
joi după-amiază, pe profesor Ishaya 
Audu, ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei.

în cursul convorbirii au fost abor
date, în spiritul înțelegerilor conve
nite la nivel înalt și al acordurilor 
dintre cele două țări, noi căi și posi
bilități menite să contribuie la inten
sificarea colaborării și cooperării 
economice dintre cele două țări, pre
cum și pentru lărgirea și diversifi
carea în continuare a schimburilor 
comerciale în avantajul celor două 
țări și popoare.

★
în cursul aceleiași zile, ministrul 

nigerian al afacerilor externe a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

De asemenea, au fost vizitate Com
binatul petrochimic de la Brazi și 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului Pipera.

La convorbiri. întrevederi și vizite 
au fost prezenți Octavian Cărare, 
ambasadorul țării noastre la Lagos, 
și Adeuga Adekuoye, ambasadorul 
Republicii Federale Nigeria la Bucu
rești.

(Agerpres)

intensificări, mai ales la începutul in
tervalului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre minus 1 șl plus 9 grade, 
mai coborîte in a doua parte a interva
lului, iar cele maxime între 5 și 15 gra
de, Izolat mal ridicate în sudul țării. în 
București : Vremea va fl în general 
umedă șl se va răci. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea ploi care vor 
avea șl caracter de averse. VInt mode
rat cu intensificări de scurtă durată, 
în primele zile. Temperaturile minime 
vor oscila Intre 2 și 6 grade, iar cele 
maxime între 13 șl 16 grade. (Cornellu 
Pop, meteorolog de serviciu).

să construiești un kilometru de șosea 
modernă, pentru care sint necesare 
importante fonduri bănești și un con
sum mare de materiale energointen- 
slve, ci important — poate chiar mai 
important — este să-l întreții în con
diții bune. Dumitru Grigoriu, unul din 
șoferii din activul voluntar al mili
ției. care ne-a ajutat în raidul-anche
tă pe o astfel de „porțiune de drum", 
ne spunea că tatăl său a fost toată 
viata cantonier. își amintea că avea 
în primire o porțiune de drum pe 
care o bătea aproape zilnic de la rm 
capăt la altul, cu o roabă, o căldă- 
rusă, un mai și o lopată. Unde ve
dea o groapă, cît de mică, o astupa 
pe loc cu pietriș, pe care-1 îndesa 
cu maiul. Unde sînt cantonierii ? 
„Sînt și acum cantonieri, dar altfel 

Raid-anchetă în 7 județe

Astăzi despre: STAREA DRUMURILOR
organizați" — ni s-a răspuns. Or fi. 
dar de văzut se văd mal mult gro
pile...

Știm, iama aceasta a fost o lamă 
grea. Grea Și lungă. De asemenea, 
la deteriorarea unor sectoare de dru
muri au contribuit și inundațiile din 
această primăvară. înțelegem toa
te acestea, dar ceea ce este de 
neînțeles șl subliniem — de neîn
țeles I — este faptul că chiar în 
mijlbcul unor localități, pe artere 
cu «nrculație intensă, in unele orașe 
și comune îți ies în oale gropi, cum 
se spune, cit roata carului. Aici este 
vorba nu neapărat de investiții care 
să rezolve definitiv problema, ci de 
inițiativa pe care trebuie să o aibă 
consiliile populare, organele lor de 
resort de a face acel lucru elemen
tar despre care ne vorbea șoferul 
Dumitru Grigoriu. N-a făcut ni
meni un calcul — și probabil că 
este imposibil de făcut — ce pa
gube imense se aduc economiei na
ționale și cetățenilor prin aceste ne
glijențe, care duc la consumuri 
exagerate de carburanți, la defecta
rea autovehiculelor, la pericolul pe 
tare-1 prezintă pentru siguranța cir
culației. Este, de aceea, de datoria 
consiliilor populare să trateze cu 
toată răspunderea, cu toată seriozi
tatea problema întreținerii corespun
zătoare a drumului de care depind 
atît siguranța circulației, cît si ocro
tirea bunurilor materiale .care se 
transportă.

Sosirea unei delegații parlamentare 
Unită Tanzaniadin Republica

La invitația Marii Adunări Națio
nale, joi a sosit în Capitală o dele
gație- parlamentară din Republica 
Unită Tanzania, condusă de Adam 
Sapi Mkwawa, președintele Adunării 
Naționale. Din delegație fac parte 
Daud Mzukila, Henry M. Limihagati 
șl Juma A. Sagdalla, deputați.

★
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale, 
s-a intîlnit, în cursul după-amiezii 
aceleiași zile, cu delegația parlamen
tară tanzaniană, condusă de Adam 
Sapi Mkwawa, președintele Adunării 
Naționale.

In timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru bunde relații 
de prietenie romăno-tanzaniene. Pre
ședinții celor două organe legislative 
supreme au efectuat un schimb de 
vederi cu privire la organizarea, ac- 

* tivitatea și preocupările parlamentelor 
și parlamentarilor din Cele două țări, 
relevînd contribuția acestora la ex
tinderea relațiilor româno-tanzanlene. 
la intensificarea conlucrării în rezol-

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi în sala sporturilor din 

Cluj-Napoca încep campionatele in
ternaționale de gimnastică ale Româ
niei, la care participă sportivi și spor
tive din 13 țări. Competiția constituie 
un ultim criteriu de verificare și se
lecție în vederea campionatelor euro
pene feminine programate în zilele 
de 2 și 3 mai la Madrid. Din rîndul 
echipei feminine a tării noastre se 
remarcă prezenta cunoscutelor gim
naste Emilia Eberle, Rodica Dunca, 
Dumitrița Turner, Marilena Vlădărău, 
Cristina Grigoraș, care recent a cuce
rit la Londra „Trofeul campioanelor". 
Lavinia Agache etc. Din echipa mas
culină vor face parte Valentin Gre- 
cu, Kurt Szilier, Romulus Bucuroiu, 
Octavian Ioanasiu și alții.

• La Cluj-Napoca, în turul V al 
campionatului diviziei A la polo pe 
apă, echipele bucureștene Rapid și 
Dinamo au terminat la egalitate 
8—8 (1—1, 2—1, 3—3, 2—3).

• La Novi Sad au continuat cam
pionatele mondiale de tenis de masă, 
în proba de simplu feminin (pri
mul tur) jucătoarele românce, au ob
ținut victorii Maria Alboiu a in- 
vins-o cu 21—17, 18—21, 21—9, 21—7 
pe Dadian (S.U.A.), Eva Ferenczi a 
eliminat-o cu 21—17. 21—8. 21—17 pe 
Morris (Noua Zeelandă), iar Olga 
Nemeș a dispus cu 21—9, 21—8. 21—13 
de Serifova (Bulgaria). Alte rezultate: 
Cai Zhenhua (R.P. Chineză) — Șerban 
Doboși (România) 21—11, 21—12, 
21—11 : Busin (Elveția) — Ștefan Mo- 
raru (România) 23—25. 21—17, 19—21, 
21—16, 21—13 ; Wang Huiyah (R.P. 
Chineză) —. Simian Crișan (Româ
nia) 21—6. 21—6, 21—15.

In proba de dublu mixt, perechea 
română Olga Nemeș — Eugen Flo- 
rescu a Învins cu 2—1 (14—-21. 21—17,

Dealtfel, în legătură cu aceste pro
bleme, tovarășul ministru al transpor
turilor și telecomunicațiilor, VASILE 
BULUCEA, ne-a declarat ieri :

„Fără îndoială, starea drumurilor 
nu este pretutindeni bună. Am ieșit 
atit din iarna aceasta, cit si din iarna 
precedentă cu drumurile în multe 
locuri deteriorate. Nu numai condu
cerea ministerului si specialiștii din 
transporturi se ocupă în prezent de 
găsirea unor soluții — deopotrivă de 
durată si eficiente — dar si specia
liștii din alte ministere au în atenție 
această problemă deosebit de impor
tantă pentru desfășurarea norma
lă a transporturilor rutiere în 
condiții de deplină securitate. Am 
elaborat unele tehnologii, s-au făcut 
testările necesare cu o serie de ma

teriale. care pot Înlocui total sau par
țial bitumul a cărui cotă s-a redus 
simțitor. Nu se pune nicidecum pro
blema să găsimi scuze tn legătură cu 
starea actuală a drumurilor publice, 
ci este necesar, absolut necesar ca, 
așa cum a indicat conducerea parti
dului. să folosim cu mai multă ho- 
tărire materialele locale, cum proce
dează unele județe. Problema reface
rii drumurilor pentru asigurarea unei 
securități depline și a fluentei ne
cesare circulației rutiere este tn- 
tr-adevăr foarte importantă și, de 
aceea, cred că ar trebui abordată mai 
pe larg într-un alt articol".

In afară de reparații, drumul 
presupune și alte multe amenajări, 
inclusiv poduri, podețe, viaducte, 
marcaje, indicatoare, semaforizare, 
semnalizare, care se asigură de către 
Direcția drumurilor din ministerul de 
resort si de către consiliile populare 
municipale, orășenești si comunale, 
pe raza lor de competentă, cu acor
dul organelor de miliție. In timpul 
raidului nostru am intîlnit la Brașov 
și Sibiu o semnalizare rutieră mo
dernă si funcțională, din care au ce 
Învăța și alte localități din țară. Tot 
astfel pot învăța și unii edili din 
orașe mai mari din experiența unei 
urbe cum e Găești. unde primăria, in 
colaborare cu miliția. a’ amenajat 
piste speciale pentru biciclist! si pie
toni de la platforma industrială pînă 
în centrul orașului, fapt care a con
tribuit la aceea că de mai bine de un

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Vasile Vîlcu, membru al Consiliului 
de Stat, luliu Fejes. secretar al Co
misiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională 
a M.A.N.

★
varea problemelor complexe ale 
vieții internaționale. în acest sens a 
fost exprimată dorința comună de a se 
acționa in continuare pentru ampli
ficarea și diversificarea raporturilor 
pe multiple planuri intre România și 
Tanzania, care să contribuie la pro
gresul ambelor țări, la întărirea păcii 
șl înțelegerii intre popoare.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat tovarășii Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
luliu Fejeș, secretar al Comisiei 
pentru politică externă si cooperare 
economică internațională a M.A.N.

(Agerpres)

21—10) cuplul finlandez Autio — 
Malmberg.

• Turneul internațional de șah de 
Ia Moscova s-a încheiat aseară cu 
victoria campionului mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) cu 9 puncte din 13 
posibile. La acest superturneu. unul 
dintre cele mai puternice din istoria 
șahului, printre protagoniști s-a nu
mărat și marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, care a terminat între
cerea neînvins (ceea ce au mai reu
șit' doar Karpov și Polugaevski), cu 
7 puncte ce-1 situează pe locul 5. în 
ultima rundă, Florin Gheorghiu a 
remizat cu fostul campion al lumii 
Tigran Petrosian,' după ce obținuse 
egalitatea și în partida întreruptă cu 
Andersson.

O Pe ringul Palatului de gheață 
din orașul finlandez Tampere se vor 
desfășura. între 2 și 10 mai. meciu
rile celei de-a 24-a ediții a campio
natelor europene de box, competiție 
care are loc din doi în doi anL

In vederea acestei competiții, pu- 
giliștii români își oontinuă pregă
tirile. Din rîndul selecționabililor tac 
parte, printre alții. D. Șchiopu, 
D. Cipere, Titi Cercel, Ilie Dragomir, 
G. Donici. V. Silaghi și V. Ioana. 
La ultima ediție a campionatelor, 
disputată în anul 1979 la Koln, bo
xerii români au cucerit două meda
lii de argint și 5 de bronz.
• Turneul internațional feminin de 

tenis de la Amelia Island (Florida) 
a programat noi întîlniri. Jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a invins-o 
cu 7—5, 6—4 pe Yvonne Vermaak. 
Alte rezultate : Virginia Wade (An
glia) — Diane Desfor (S.U.A.) 2—6, 
6—0, 6—1 ; Sylvia Hanika (R.F. Ger
mania) — Lucia Romanov (Româ
nia) 6—2, 6—2.

an si jumătate aici să nu se mai în
registreze nici un accident mortal de 
circulație. Este binevenită măsura ca 
pentru siguranța circulației să se in
staleze parapeți metalici în punctele 
aglomerate din localități si în curbe 
periculoase, pentru protejarea pieto
nilor — și nu numai a lor — ca si 
glisiere metalice pe autostrada Bucu
rești—Pitești. Acestea din urmă, fiind 
la înălțimea barei de protecție a ma
șinilor, in cazul unei izbituri au ca
pacitatea de a prelua și difuza 
forța șocului, de a proteja ma
șina de răsturnare sau de pătrun
dere pe contrasens, readuclnd-o pe 
partea carosabilă. Două cazuri petre
cute pe respectiva autostradă sînt 
concludente : in .timp ce conducătorul 
autoturismului l-AG-5 700 a intrat. în 
depășire, pe spațiul verde nedotat cu 
glisiere metalice ei a apărut pe sensul 
opus de circulație, provocînd moartea 
unui copil, la kilometrul 87 4- 500 
șoferul Ion loniță, care adormise la 
volan și pierduse controlul acestuia, 
a izbit mașina de glislera metalică si. 
după ce a „culisat" pe aceasta 85 de 
metri, mașina s-a oprit, iar ei s-a 
ales numai cu o rănire ușoară.

Dar grijă fată de drumuri nu tre
buie să aibă numai organele de ad
ministrare a acestora si primăriile, ci 
și noi. cetățenii. In calitate de pietoni, 
de șoferi, de călători cu autobuzele 
sau cu mașinile proprii. Am Intîlnit 
pe multe drumuri, chiar naționale și 
cu trafic intens, o sumedenie de 
„corpuri străine", unele punînd în 
pericol real siguranța circulației, 
mai ales în condiții de ploaie sau 
mîzgă : sticle sparte, curele de ven
tilator, pneuri uzate, cutii de con
serve, tot felul de ambalaje, folii 
de polietilenă, sirme, lemne, bo
lovani... Pe lîngă un astfel de bolovan 
cît roata unui autoturism, căzut In 
mijlocul unui drum asfaltat din apro
pierea unei balastiere, au trecut — 
numărate împreună cu colonelul 
Gheorghe Ene. care ne-a Însoțit In 
timpul raidului — nu mai puțin de 
43 de autovehicule de toate categori
ile. care l-au ocolit și pe dreapta, si 
pe stingă de citeva ori. ivindu-se 
chiar riscul unei tamponări. Abia al 
44-lea conducător auto, Vasile 
Savu, a oprit Trabantul pe dreapta și, 
împreună cu alți doi pasageri, a dus 
bolovanul pe buza șanțului. De unde 
se vede că proverbului de la început 
i se mai poate adăuga unul, tot dîn 
înțelepciunea poporului nostru : „Că
lătorului îi șade bine cu drumul". 
Dar și drumului trebuie să-i stea 
bine cu călătorul.

Petre POPA

Cronica zilei
In perioada 21—22 aprilie, minis

trul de stat pentru dezvoltarea inte
ligenței din Venezuela, Luis Alberto 
Machado, a efectuat, împreună cu 
soția, o vizită în țara noastră, la in
vitația Ministerului Educației și în- 
vățămîntului.

în timpul vizitei, Luis Alberto Ma
chado a fost primit de președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Suzana Gâdea, de Petre 
Constantin, adjunct al ministrului 
educației șl învățămîntului. precum șl 
de Maria Groza, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și a vizitat 
Universitatea din București.

★
Joi, a fost semnat, la București, un 

acord de credit între Banca română 
de comerț exterior și Banca centrală 
din Guatemala, în vederea promovă
rii exportului de mașini și utilaje 
românești în această țară. Acordul a 
fost semnat de Gheorghe Crăinicea- 
nu, vicepreședinte al Băncii române 
de comerț exterior, și Plinio Gfa- 
zioso, președintele Băncii centrale din 
Guatemala.

*
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale a 
avuț loc joi solemnitatea donației de 
către ambasada Mexicului la Bucu
rești a unei colecții de documente di
plomatice editate de Parlamentul 
mexican, care cuprind textele acor
durilor, tratatelor și convențiilor în
cheiate de statul mexican de la cu
cerirea independenței pînă în pre
zent. Au rostit alocuțiuni Moisâs 
Torres Serrano, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Mexicului la București, șl 
prof. Grigore Geamănu, vicepreșe
dinte al A.D.I.R.I. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, membri ai ' conducerii 
A.D.I.R.I., ziariști.

★
în cadrul unei convenții româno- 

americane, dr. Thomas Iliffe, direc
tor adjunct al Stațiunii de cercetări 
biologice si biospeologice din Insule
le Bermude, a fost oaspetele Institu-j 
tului de speologie „Emil Racoviță" 
din Cluj-Napoca. unde a efectuat un 
schimb de experiență cu cercetătorii 
clujeni.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

16,09 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune In limba germană
18.25 Rezultatele tragerii loto
18,35 La volan
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

e In întâmpinarea zilei de 1 Mai 
și a aniversării partidului

19.25 Actualitatea economică
19,45 Partidul năzuințelor și al Împlini

rilor socialiste — 5. Promotor al 
culturii umanist-revoluțlonare.

20,15 Teatru TV : „Henric al vin-lea" 
de William Shakespeare — Pro
ducție a televiziunii engleze B.B.C. 
(partea a Il-a)

21,40 Partidul erou — clntul inimilor 
noastre (emisiune muzicală)

22,10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,30 O viață pentru o Idee — Acad. 
Grigore Benetato (1905—1972)

17,00 Blocnotes — informații utilitare
17,20 Cintarea României — De pe ma

rea scenă a țării pe micul ecran 
19,00 Telejurnal

«l In intimpinarea zilei de 1 Mal 
șl a aniversării partidului

19,25 Concertul Filarmonicii „George E- 
nescu" (Transmisiune directă de 
la Ateneul Roman) — In pauză : 
Documentar „Dinu Llpattl"

21,50 La porțile ctmpiei — Reportaj des
pre localitatea Fundulea

22,10 Telejurnal

TRACTORUL ROMÂNESC
(Urmaro din pag. I)
„O mare biruință a tehni
cii românești! Primele trac
toare fabricate în țară...". 
La demonstrația ds 1 Mai 
1947 din Brașov, coloana 
muncitorească a uzinei era 
însoțită de un lot de trac
toare. Alt lot era prezent 
la demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală. 
„Scînteia" evocă și acest 
emoționant eveniment : „în 
sfirșit I Din capătul străzii 
se aud urale : IAR I Trac
toarele ! Asistența numă
ră : 1, 2, 3, 4... Cele 30 de 
tractoare vopsite galben- 
inchis, în bătaia razelor de 
soare par a fi de aur. En
tuziasmul mulțimii crește. 
Motoarele duduie, oamenii 
văd, glndesc viitorul".

Era una din primele, 
marile izbînzî ale operei 
de industrializare socialis
tă inițiată și înfăptuită de 
clasa muncitoare, sub con
ducerea partidului. Și un 
prim semn vestitor al 
transformării socialiste a 
agriculturii românești.

...Discut cu un tinăr 
muncitor specialist — Ilie 
Pop. El lucrează în chiar 
secția turnătorie, oea care 
punea probleme la începu
tul construcției tractorului 
românesc. Secția se numeș
te astăzi turnătoria de 
fonte speciale — și tocmai 
acești termeni marchează 
bornele unui firum lung și 
victorios : muncitor —
muncitor specialist ; turnă
torie — turnătorie specială. 
Pe acest drum continuu 
ascendent au urcat — pen
tru ca să coboare, minuni 
imblînzite, din mîinile oa
menilor — numeroasele

Ședința Consiliului militar al Forțelor Armate Unite 
ale statelar participante la Tratatul de la Varșovia
în perioada 21—23 aprilie 1981. In 

capitala Republicii Populare Bulga
ria, orașul Sofia, a avut loc ședința 
ordinară a Consiliului militar al For
țelor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările Consiliului militar, ce 
s-au desfășurat sub președinția co- 
mandantului-șef al Forțelor Armate 
Unite, mareșalul Uniunii Sovietice 
V. G. Kulikov, au luat parte membrii 
Consiliului militar care au condus 
delegații ale armatelor din Republica 
Populară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Populară

—COTIDIAN—

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ Pe plotforma chimică din zona 
sud-est a municipiului Timișoara a 
intrat în funcțiune o nouă și mo
dernă instalație pentru produse fi- 
tofarmaceutice. Echipamentul teh
nic ' realizat de unități specializate 
ale industriei noastre constructoare 
de mașini asigură un ridicat grad 
de mecanizare și automatizare a 
proceselor de fabricație.

■ In Județul Mureș au fost puse 
în funcțiune nouă microriidrocentra- 
le, dintre care trei au' fost racor
date la sistemul energetic natio
nal, iar 6 sint utilizate de către 
I.F.E.T. pentru alimentarea cu ener
gie a punctelor de lucru îndepăr
tate. In aceste zile, meșterii gră
besc încheierea execuției unei noi 
microhidrocentrale pe rîul Meș
terită.

■ Brăila nu mal este „Orașul cu 
salcimi", cum l-a numit cindva Mi
hail Sebastian. Dovadă : numai în 
această'primăvară, au fost plantați 
400 stejari, 200 platani, 150 cas
tani, 100 tel și 1 000 pini.

■ Pe aleea Viitorului din ora
șul Vulcan, frumusețea noilor 
blocuri de locuințe este umbrită de 
mormane de gunoaie neridicate. De 
cînd credeți că nu s-au mai ridi
cat ? De la sfîrșitul anului trecut I 
Un nedorit record în materie, un 
semnal pe adresa edililor.

■ Un nou tip de traul a fost 
realizat de întreprinderea de plase 
și unelte de pescuit din Galați. El 
este destinat flotei de pescuit o- 
ceanic și am fost asigurați că are 
o mare productivitate. Pește să 
fie 1...

B Cantina minerilor din Șuncu- 
iuș, județul Bihor, numără peste 
1 000 de abonați. Sint servite, la □- 
legere, mai multe meniuri îndestu
lătoare și gustoase. Explicația : can

tipuri și variante de 
tractor.

Iată cîteva exemple, cite
va comparații, desprinse 
din deceniul recent înche
iat. în cincinalul 1971—1975 
au fost realizate 198 033 
tractoare. în următorul 
cincinal — 193 200. Creș
teri însemnate sînt pre
văzute pentru actualul 
cincinal. Numărul tractoa
relor fizice va fi cu 55 400 
mai mare decît în cincina
lul trecut. Semnificativă 
este si evoluția, de-a lun
gul ultimilor anL a numă
rului de tractoare construi
te. în 1970 se realizează 
29 300 tractoare ; In 1975 — 
49 600 ; In 1980 — 64 446 ; tn 
1985 se estimează 70 000. In 
acest prim an al cincinalu
lui calității și eficienței, 
constructorii brașoveni vor 
construi 67 000 de tractoa
re. din care 57 000 sînt 
destinate exportului. Este 
o cifră impunătoare dacă o 
raportăm la modestia ce
lor 5 000 de bucăți din anul 
de debut al tractorului ro
mânesc. Dar o cifră lucidă, 
perfect realizabilă. Prin 
noua calitate a muncii, 
prin noua calitate profe
sională și umană a con
structorilor de tractoare. 
Un arguihent îl constituie 
însuși exemplul tînărului 
muncitor Ilte Pop. După 
ce a inventat primul funi
cular forestier din țară co
mandat prin radio, el și-a 
pus semnătura pe un „11- 
mitator de cursă fără con
tact", invenție folosită la 
aparatele de automatizare 
din turnătorie.

Oameni și idei la puterea 
creației — mii de oameni 
și idei la puterea creației I

— aceasta este emblema 
de inimă și credință a În
treprinderii brașovene. Și 
ea strălucește cu atît mai 
puternic, cu cît își află su
portul trainic in politica 
Înțeleaptă a partidului 
nostru. De-a lungul anilor 
construcției socialiste, con
structorii brașoveni, în 
frunte cu comuniștii, au 
asigurat — ritmic, neînce
tat, din ce in ce mai mult 
și de tot mal înaltă cali
tate — tractoarele necesare 
transformării socialiste a 
agriculturii, revoluționării 
vieții, muncii, mentalității 
satului contemporan. As
tăzi — tn această primăvară 
înnoitoare — cînd întreaga 
tară se află sub semnul 
luminos al aniversării ce
lor 60 de ani de la făuri
rea partidului, constructorii 
de tractoare din Brașov își 
Întețesc eforturile, elanul 
creator pentru rodnicia noii 
primăveri a agriculturii ro
mânești, pentru izbinda 
noii revoluții în agricultura 
patriei — așa cum a fost 
ea concepută, trasată de 
secretarul general al parti
dului la recentul Congres 
al tărănimii.

★
Am fi vrut să punem 

punct aici reportajului nos
tru. Dar el ar fi incomplet, 
dacă n-ar fi adusă în lumi
nă și cealaltă față a trac
torului românesc — și anu
me, impresia asupra lui, 
de dincolo de hotarele tă
rii. Din locyri unde se ex
portă, în competiție cu 
produse similare ale altora. 
O firmă olandeză declară : 
„Agricultorii si muncitorii 
sezonieri sînt foarte mulțu
miți de aceste tractoare. 
După părerea noastră, a-

Polonă, Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Ungară și 
U.R.S.S.

Consiliul militar a analizat proble
me ale activității curente a Forțelor 
Armate Unite și a adoptat recoman
dări corespunzătoare cu privire la 
acestea.

Membrii Consiliului militar al For
țelor Armate Unite au fost primiți 
de secretarul general al C.C.’al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov.

Ședința Consiliului militar s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, în spirit de strînsă colaborare Și 
înțelegere reciprocă.

tina dispune de o gospodârie-a- 
nexă cu peste 100 de porci, o gră
dină de legume, iar acum și de 
solarii pentru... trufandale.

■ Ștrandurile din București au 
fost pregătite pentru sezonul cald. 
La fel și zonele de agrement „Pust
nicul" și „Cernica". Numai vremea 
a rămas la toate... rece.

B In urma semnalului critic din 
rubrica noastră privind lipsa unul 
atelier de reparații încălțăminte din 
Odoreu, județul Satu Mare, consi
liul popular comunal ne Informea
ză : cooperativa de consum a fă
cut rost și de spațiul necesar, și 
de cismar, și de pingele. Așadar, 
odorenii nu-și mai bat... tălpile 
pină la Satu Mare ca să-șl repare 
încălțămintea.

B Prin Intrarea In funcțiune a 
unor Instalații de pasteurizare, pe
rioada de garanție a berii produ
se de fabrica din Suceava se mă
rește la 120 de zile. In acest fel, 
berea fabricată in sezonul rece va 
putea fi consumată și pe timp căl
duros. La gheață I

B Vacile fermei zootehnice a 
C.A.P. Boz erau furajate „cu nutre
țuri suculente și concentrate". Asta, 
pe hirtie. In realitate, ele primeau 
paie goale. Citeva taurine n-au re
zistat la un astfel de tratament. Să 
sperăm că aceste rinduri nu vor ro- 
mine un simplu foc de paie.

B Pentru elevii Liceului economic 
cu profil turistic din orașul Călimâ- 
nești s-a dat in folosință un modern 
complex școlar integrat, unic în 
țară ca profil și dotare. El dispună 
de un restaurant-penslune, cofetă
rie, patiserie și laboratoare culinare, 
unde lucrează elevi, de Ia care unii 
ospătari ar avea de învățat in 
privința... ospitalității.

ceasta se datorează atit 
perfecțiunii tehnice, cit și 
randamentului mare pe 
care îl au mașinile. De 
menționat este mai ales re
marcabilul tractor universal 
U—650, care este rezultatul 
unei tehnici complexe și 
căruia cu greu îi poți găsi 
un rival". Dl. Green, pre
ședintele companiei Milton 
Equipment Ltd. afirmă : 
„Tractoarele românești sînt 
bine construite și foarte 
practice. Uzinele din Bra
șov sînt foarte moderne, 
poate chiar mai mult decit 
unele din America de 
Nord". Un fermier susține 
și el : „Uzina din România 
indică, pentru o funcționare 
normală, ca după 2 000 de 
ore de lucru tractorului să 
i se facă o revizie genera
lă. Ei bine, eu am ajuns 
cu tractorul dv. la aproape 
6 000 de ore de lucru, fără 
nici o problemă. O con
strucție exoelentă. îl reco
mand peste tot". Pentru ca 
fermierul olandez Van Loon 
'să pună punctul pe i : „Po
sed două tractoare : un 
Massey Ferguson și un 
tractor românesc. In com
parație cu Massey Fergu- 
son-ul de 65 CP. tractorul 
românesc poate fi utilizat 
la executarea unor lucrări 
mult mai grele și com
plexe".

Iată pașaportul cu care 
mii, zeci de mii de trac
toare circulă in peste 80 de 
țări ale lumii. Iată un ar
gument al prestigiului Ro
mâniei socialiste, al harni
cului ei popor. Tractorul 
românesc ! Care, pe oriunde 
ar cutreiera lumea, se în
toarce statornic acasă, ade
menit parcă de miresmele 
cîmpiei românești.

• COMPUTERUL 
PROIECTANT. în Franța a 
fost realizat un computer pro
iectant care răspunde la comen
zile vocale. El are posibilitatea 
de a „înțelege" 200 de fraze, 
care îi indică ceea ce trebuie 
să facă : să traseze o curbă, o 
linie dreaptă sau un cerc, să 
stocheze un desen sau altul în 
memoria sa. să-1 reproiecteze 
pe ecran etc. Testele au arătat 
că în felul acesta se realizează 
o economie de timp de peste 25 
la sută față de metodele cla
sice de proiectare.

• ECRAN ELECTRO
NIC ÎN LOCUL TABLO
ULUI DE BORD, u S U A- 
a fost lansat un nou tip de auto

mobiL al cărui tablou de bord 
este înlocuit cu un ecran video, 
avînd dimensiunile 20/8 cm. în 
fapt, este vorba de un adevărat 
terminal de computer, care fur
nizează nu numai cifre si grafi
ce. cl și imagini. Conducătorul 
auto poate astfel afla care este 
nivelul benzinei sau al uleiului.

viteza vehiculului respectiv etc.; 
el poate afla, de asemenea, în 
orice moment numărul de kilo
metri care mai rămin de par
curs. Un dispozitiv special 
proiectează pe ecran harta re
giunii străbătute. Cît privește 
pasagerii din spate, aceștia pot 
urmări pe un ecran colateral 
emisiunile posturilor da televi
ziune.

• O RARITATE A NA
TURII : RINOCERUL CU 
DOUĂ COARNE. Zoologii 
din Malayezîa au reușit să des
copere urmele unui animal ex
trem de rar. asa-numitul rinocer 
de Sumatra, care, spre deosebire 
de alte specii, are două coarne. 
Se estimează că din această spe
cie — veritabil monument al

naturii — nu mal există decit 40 
de exemplare. în ultima vreme, 
guvernul de la Kuala Lumpur a 

, adoptat o serie de măsuri rigu
roase pentru salvarea rinoceri
lor. Astfel, în locurile unde sint 
reperate urme, s-a interzis ex- 

/ ploatarea pădurilor. Iar in rîndul 
populației se desfășoară o in
tensă campanie de informare 
asupra necesității șl modalități
lor de protejare a animalelor 
rare și îndeosebi a rinocerilor.

• NOILE CARIATIDE 
DE PE ACROPOLE.
începutul verii — așadar si al 

sezonului turistic — cariatidele, 
care de o vreme dispăruseră lă- 
sind loc schelelor, își vor face 
din nou apariția pe Acropole. E 
drept, cele Sase sculpturi repre- 
zentind femei drapate, care de 
milenii sprijină templul Ereh- 
teion. nu sint aceleași, in ciuda 
asemănării perfecte, cu cele 
care îl vor susține de acum 
înainte. Originalele. în număr 
de cind (căci al șaselea se află 
din secolul trecut la „British 
Museum"), grav afectate de vre
me. si mai ales de poluare, sînt 
adăpostite în muzeul Acropolei. 
Cariatidele „de schimb" sînt mu
laje din beton special.

• PĂTLĂGELE Șl... 
PETROL. Vrejurile do roșii, 
pătlăgele vinete șl ardei pot 
avea, în urma prelucrării, o 
utilizare surprinzătoare. După 
cum au constatat oamenii de 
știință azerbaidjeni, prezenta 
acestor reziduuri în apa pom
pată în pungile de țiței sporește 
considerabil cantitatea de țiței 
extrasă. Substanțele de origine 
vegetală fac. să crească capaci
tatea apei de a „spăla" stratu
rile de petrol, ceea ce deter
mină o exploatare mai eficientă 
a zăcămintelor.

• CA, IN FILME. p««- 
cranele spaniole rulează în pre
zent. cu succes, filmul „Urgent, 
urgent" — peliculă distinsă cu 

„Ursul de aur" la festivalul din 
Berlinul occidental. Filmul a fost 
realizat „pe viu" in lumea in
terlopă a Madridului, rolul prin
cipal fiind interpretat de Jose 
Antonio Valldelomar, în virstă 
de 24 de ani, intîlnit de regizor 
în lumea zugrăvită de el pe 
ecran. După cum anunță presa, 
la premiera filmului de la Ma
drid interpretul rolului principal 
nu a putut lua parte, deoarece 
tocmai fusese... arestat pentru 
jefuirea unei bănci.

• DELINCVENȚA JU
VENILĂ. Peste 16 000 de co
pii și tineri new-yorkezl sub 16 
ani au fost arestați de la începu
tul anului trecut pînă in prezent 
pentru delicte grave, arată sta
tistici oficiale ale administrației 
statului New York. Dintre a

ceștia, aproape 500 nu Împlini
seră nici vîrsta de 10 anL Nu
mai in cartierul Bronx, in 
decursul ultimilor doi ani, au 
fost arestați 25 minori pentru 
omucidere.

• CONVERTIZOR TV 
PSEUDOCOLOR. Un 
de ingineri de la firma fran
ceză CEIS a realizat un aparat 
denumit convertizor pseudo
color. prin intermediul căruia 
imaginile TV în alb-negru sint 
transformate instantaneu in ima
gini color. Dispozitivul are la 
bază o tehnică ce permite un 
sistem de multiplicare a nuan
țelor de gri pe care le poate dis
cerne ochiul uman, ceea ce 
creează impresia unor imagini 
colorate. Aceasta are utilizări 
în medicină și industrie.



4 ’’UN NOU SI PUTERNIC IMPULS COLABORĂRII 
MULTILATERALE ROMÂNO-IUGOSLAVE

Trăinicia legăturilor de strinsă 
prietenie dintre popoarele român și 
iugoslav, evoluția fructuoasă, con
tinuu ascendentă a relațiilor dintre 
cele două țări socialiste vecine — 
clădite statornic pe temelia egalită
ții și respectului reciproc — și-au 
găsit in această săptămină noi și 
semnificative expresii cu prilejul dia
logului desfășurat la Belgrad între 
șefii de guvern ai Republicii Socia
liste România și Republicii Socia
liste, Federative Iugoslavia.

Vizita oficială de prietenie efec
tuată de primul ministru al guver
nului român, tovarășul Hie Verdeț, 
la invitația președintelui Consiliului 
Executiv Federal. Veselin Giurano- 
vici. desfășurată într-o atmosferă 
cordială, prietenească, in spiritul în
țelegerii reciproce, s-a înscris, prin 
rodnicia rezultatelor sale, ca un mo
ment important în dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de bună vecină
tate și a colaborării multilaterale 
dintre România și Iugoslavia.. în spi
ritul tradiției stabilite de președin
tele Nicolae Ceaușescu și președinte
le Iosip Broz Tito.

Schimbul de saluturi dintre con
ducătorii de stat, prilejuit de pri
mirea de către tovarășul Țvietin 
Miatovici. președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a primului minis
tru al guvernului român, pune pu
ternic în evidentă hotărîrea ambelor 
țări de a conferi noi dimensiuni, pe 
multiple planuri, colaborării lor prie
tenești. prin transpunerea exempla
ră în viată a prevederilor „Decla
rației comune" și a „Acordului pri
vind programul de dezvoltare pe ter
men lung a colaborării economice și 
tehnico-știintifice" — documente 
semnate la 24 octombrie 1980 cu pri
lejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Belgrad.

Trăsătura definitorie a actualei vi
zite la nivel guvernamental, a con
vorbirilor pe care le-a prilejuit, o 
constituie caracterul pronunțat de 
lucru, decurgind din însuși obiecti
vul propus : examinarea stadiului ac
tual al relațiilor româno-iugoslave și 
a posibilităților de dezvoltare în con
tinuare a colaborării pe multiple pla
nuri. . Este, desigur, deosebit de 
îmbucurător faptul că pe planul 
colaborării economice șl tehnico-ști
intifice s-au înregistrat succese im
portante cu deosebire în energetică, 
industria . chimică, petrochimie și 
construcțiile de mașini, că. totodată, 
conlucrarea ramâno-iugoslavă reali
zează progrese notabile ai pe alte 
planuri.

Totodată, după cum s-a subliniat 
si în cursul primirii primului minis
tru al guvernului român de către to
varășul Țvietin Miatovici, convorbi
rile oficiale au degajat concluzia că 
există încă mari posibilități pentru 
amplificarea în continuare a colabo
rării rortiâno-iugoslave pe multiple 
planuri. Aprecierea s-a întemeiat pe 
adevărul de necontestat că oele două

țări dispun în prezent de un pu
ternic potențial industrial și. tehno
logic. de o largă bază de cercetare 
științifică, că economiile României și 
Iugoslaviei sint angajate în etapa 
actuală intr-un vast proces de mo
dernizare si dezvoltare. Pregnant 
s-au evidențiat aceste realități deo
potrivă și în discuțiile avute de pre
mierul român cu factori de condu
cere din R.S. Bosnia și Herțogovina, 
ai Consiliului Executiv al Adunării 
P.S.A. Voivodina, cit și cu specia
liști și cadre de conducere de la 
Combinatul metalurgic-minier - din 
Zenița. filiala din Belgrad a între
prinderii „Electronskaia ihdustria"- 
Niș și Combinatul chimic de la Pan- 
cevo, care au înfățișat pe larg mul
tiple căi de extindere a cooperării 
în producție cu întreprinderi din 
România.

Actualul dialog de la Belgrad a 
relevat noi posibilități de extindere 
a colaborării și cooperării româno- 
iugoslave în domenii cum sint con
strucția de nave, locomotive electri
ce. autovehicule, tractoare si mașini 
agricole, electronică și . electrotehni
că. metalurgie, industria chimică, c- 
nergetica. producția de .materii pri
me. agricultura si industria alimen
tară. Au fost, de asemenea, luate in 
considerare lărgirea gamei, de pro
duse specializate, realizarea în comun 
a unor obiective de investiții in cele 
două țări sau în terțe țâri, consti
tuirea unei societăți mixte româno- 
iugoslave pentru cooperare și comerț, 
care .să-și înceapă activitatea încă în 
acest an.

Tocmai multitudinea posibilităților 
de extindere a conlucrării româno- 
iugoslave relevate în cadrul convor
birilor oficiale a determinat conve
nirea și adaptarea unui „Aide-me
moire" cuprinzind măsurile concrete 
ce se impun a fi luate în lunile ur
mătoare pentru urgentarea finaliză
rii tuturor acțiunilor preconizate. 
Amplificarea cooperării în producție 
și in domeniul tehnico-științific este 
■însoțită de creșterea simțitoare a vo
lumului schimburilor comerciale, care 
va fi în actualul cincinal de circa 
2,5 ori mai mare fată de anii 1976— 
1980.

înțelegerile la care s-a ajuns cu 
privire la dezvoltarea colaborării în 
domeniul culturii, învățămîntului, 
științei și tehnicii, sănătății, infor
mațiilor, turismului și sportului re
prezintă. desigur, o nouă contribu
ție la mai buna cunoaștere a valo
rilor spirituale. Ia apropierea din
tre cele două popoare și la 
gerea legăturilor de prietenie 
ele.

Dorința sinceră a popoarelor 
tre, vecine și prietene, de a adîncî 
conlucrarea în opera de edificare a 
socialismului își găsește un cadru 
fertil de manifestare prin așezarea 
relațiilor româno-iugoslave pe teme
lia trainică a principiilor independen
tei și suveranității naționale, ne-

strîn- 
dintre

noas-

treburile interne, ega-amestecului în treburile interne, ega-, 
lității depline în drepturi si avanta
jului reciproc, 
rii în spiritul 
stituie o contribuție 
celor două țări la afirmarea unor noi 
raporturi între state, la eforturile 
pentru generalizarea lor în viata in
ternațională.

Schimbul de 
convorbirile de 
unor probleme 
fruntă lumea 
din nou în evidentă consensul larg, 
identitatea de păreri ce există între 
România si Iugoslavia asupra căilor 
de rezolvare a acestor probleme. A 
fost reafirmată și cu acest prilej ho- 
tărîrea României și Iugoslaviei de a 
milita pentru slăbirea încordării in
ternaționale, pentru soluționarea justă 
și trainică a tuturor focarelor de criză 
și a problemelor litigioase dintre sta
te numai prin mijloace pașnice, ne 
calea tratativelor politice, in spiritul 
Cartei O.N.U.

Deosebită atenție a fost acordată 
examinării problemelor securității 
europene, in mod concret, stadiului 
perspectivelor lucrărilor Reuniunii de 
la Madrid, apreciindu-se că nici un 
efort nu poate fi considerat prea 
mare pentru asigurarea progresului 
lor real, pentru adoptarea unui docu
ment final de cohtinut,. care să'de
termine continuitatea procesului 
început la Helsinki. în acest context, 
a fost subliniată voința României și 
Iugoslaviei de a acționa pentru re
luarea și consolidarea procesului de 
destindere, pentru dezvoltarea înțe
legerii în Balcani, ca o parte com
ponentă a edificării securității con
tinentului. Schimburile de păreri a- 
supra altor probleme ale actualității 
internaționale — dezarmarea, promo
varea colaborării internaționale, a me
todei tratativelor în vederea soluțio
nării celor mai importante probleme 
ale lumii contemporane, lichidarea 
politicii imperialiste de forță — au 
reliefat convergenta punctelor de ve
dere cu privire la rolul tot mai im
portant ce revine țărilor socialiste, 
statelor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate în eforturile pentru rezol
varea acestor probleme potrivit as
pirațiilor tuturor popoarelor.

înscriindu-se în șirul multiplelor 
întâlniri și contacte dintre reprezen
tanții celor două țări socialiste vecine, 
recentele convorbiri româno-iugosla
ve de la Belgrad, măsurile convenite 
de comun acord vor marca, fără în
doială, o nouă contribuție la dezvol
tarea prieteniei și colaborării frățești 
dintre țările si popoarele noastre. 
Prin aceasta România și Iugoslavia 
își aduc. în același timp, o valoroasă 
contribuție la extinderea colaborării 
internaționale, bazată pe egalitate în 
drepturi și avantaj reciproe. la întă
rirea păcii și securității în zona Bal
canilor, în Europa și în lume.

Ioan ERHAN

Promovarea colaboră- 
acestor principii con- 

importantă a

păreri prilejuit de 
la Belgrad asupra 

cardinale care con- 
contemporană a pus
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NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Joi seara au fost reluate dezbate
rile Consiliului de Securitate, al 
O.N.U. in problema Namibiei. în 
ședința de miercuri au luat cuvin- 
tul o serie de reprezentanți din Africa 
și din alte țări ale lumii, care au con
damnat politica obstrucționistă a Re
publicii Sud-Africane. Ministrul de 
externe al Indiei, Narasimha Rao, a 
condamnat manevrele Africii de Sud 
de perpetuare a dominației Namibiei. 
La rindul său, ministrul de externe 
al Algeriei, Mohamed Benyahia, a 
subliniat că a venit timpul ca R.S.A. 
să fie obligată să îndeplinească hotă-

rîrîle O.N.U. Țările africane, a decla
rat ministrul de externe al Zimbabwe, 
Witness Manwenele, sint profund de
cepționate de faptul că unele țări oc
cidentale nu încearcă să folosească in- 
treaga lor autoritate pentru a deter
mina Pretoria să se încadreze iniția
tivelor O.N.U. in vederea acordării 
independenței Namibiei.

Reprezentanții țărilor africane au 
părăsit demonstrativ sala de ședințe 
a consiliului cind reprezentantul Re
publicii Sud-Africane a încercat să 
justifice poziția obstrucționistă a au
torităților de la Pretoria.

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
BELGRAD 23 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc, joi, plenara Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. După cum 
transmite agenția Țaniug, au fost 
discutate rolul și sarcinile organiza
țiilor de bază ale partidului in dez
voltarea in continuare a autocondu- 
cerii și a relațiilor social-economice. 
A fost adoptat programul de lucru în 
vederea pregătirilor pentru cel de-al 
XII-lea Congres al U.C.I.. prevăzut 
a avea Ioc 1a jumătatea anului 1982.

P.C.R

(Urmare din pag. I)

— —-

TRIPOLI 23 (Agerpres). — Joi. Ia 
Tripoli s-au încheiat lucrările sesiu
nii a VIII-a a Comisiei mixte româ- 
no-libiene de cooperare economică și 
tehnică. Protocolul adoptat de sesiune 
a fost semnat, din partea română, de 
tovarășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, iar din partea li
biana de Abdel Salam. Zagaar, secre-

5

tar al Comitetului popular general 
pentru petrol.

în aceeași zi. tovarășul Ion Pătan 
a avut o întrevedere cu Abdul Ati 
Obeidi, secretar al Biroului de legă
turi externe al Comitetului popular 
general. în timpul căreia s-a proce
dat la un schimb de păreri referitor 
la dezvoltarea relațiilor româno—li
biene.

Este necesar să se treacă fără întîrziere 
la adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare 
Intervenția reprezentantului român la reuniunea de primăvară 

a Uniunii Interparlamentare
MANILA 23 (Agerpres). — în ca

pitala Filipinelor au continuat 
rile reuniunii de primăvară a 
nii Interparlamentare. Luînd 
tul în cadrul dezbaterilor din 
sia pentru studiul problemelor poli
tice, securității internaționale și 
dezarmării, președintele Grupului 
român al Uniunii Interparlamentare, 
Stan Soare, a subliniat imperativul 
ca popoarele, parlamentele, guverne
le. toate forțele iubitdai'e de pace să 
acționeze cu hotărire pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, co
laborare și înțelegere, pentru trece
rea fără întârziere la negocierea și 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare.

Expunînd concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind realizarea 
dezarmării generale și totale, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
vorbitorul a evidențiat Importanța 
abordării acestei problematici de la 
simplu la complex, a adoptării unoi- 
măsuri parțiale de dezangajare mili
tară și dezarmare, in Europa și in 
întreaga lume, subliniindu-se, totoda
tă, importanța capitală care trebuie 
acordată negocierilor privind dezar
marea nucleară. A fost relevată ne
cesitatea unor acțiuni susținute pen
tru eradicarea definitivă din viața 
internațională a politicii de forță și

lucră- 
Uniu- 
cuvin- 
Comi-

•Y-.
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ROMA 23 (Agerpres). — La Pa
lermo, în marea sală a Palatului ex- 
pozițional mediteranean, s-au des- 

lucrările celui de-al 42-lea Con- 
al Partidului Socialist Italian, 
prezenți peste 4 000 de dele- 
și invitați, precum și delega-

chis
greș 
Sint 
gați . ...
ții ale tuturor’ partidelor democra
tice italiene. Participă, de asemenea, 
delegații ale partidelor socialiste de 
peste hotare, ale unor partide co
muniste și muncitorești și mișcări de 
eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din 
delegație face parte tovarășul Ion

Sîrbu. membru al- C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Argeș.

în prima zi a lucrărilor congresu
lui. Bettino Craxi, secretar general 
al P.S.I., a prezentat un amplu ra
port. care ilustrează poziția partidu
lui fată de principalele probleme ce 
confruntă societatea italiană, pre
cum și fată de probleme actuale «le 
vieții internaționale.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. partici- 
panților la congres le-au fost trans
mise. de către conducătorul delega
ției ’ P.C.R., un călduros salut prie
tenesc. precum și urări de succes lu
crărilor congresului.

CUVlNTUL
amenințare cu forța, pentru soluțio
narea tuturor diferendelor dintre 
state exclusiv pe calea negocierilor, 
pentru respectarea strictă a princi
piilor noi în relațiile internaționale.

/ *La Centrul international de confe
rințe din Manila a avut loc reuniu
nea grupurilor parlamentare din ță
rile europene, Canada și S.U.A. A 
fost realizat un schimb de informa
ții in legătură cu acțiunile între
prinse pe plan național în vederea 
aplicării prevederilor documentului 
final al celei ăe-a IV-a Conferințe 
interparlamentare in problemele 
securității și cooperării europene, 
desfășurată anul trecut la Bruxelles, 
a unei participări sporite a parla
mentelor la procesul de edificare a 
securității și 
în Europa.

dezvoltare a cooperării

★
reuniunii Uniunii In-Cu prilejul 

terparlamentare a avut Ioc întîlnirea 
reprezentanților grupurilor naționale 
din țările nealiniate, la care a luat 
parte și reprezentantul român. S-a 
procedat la un schimb de păreri în 
legătură cu problemele aflate pe or
dinea de zi a reuniunii și cu promo
varea intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate.

■
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Aspect din timpul unei demonstrații desfășurate recent în orașul vest- 
german Bochum in semn de protest împotriva deciziei Grupului de 
planificare, nucleară al N.A.T.O. de a ampldsa noi arme nucleare în Europa 
occidentală. Pe pancartele purtate de participant scrie : „Nici o rachetă 

nucleară în Europa !“

Conferință consacrată interzicerii armelor 
nucleare in America Latină

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager- 
pres). — în capitala Mexicului au 
înoeput lucrările celei de-a VII-a se
siuni ordinare a Conferinței gene-

militant ferm pentru cauza libertății

Și independenței popoarelor

DE SALUT
AL REPREZENTANTULUI P. C. R.

Partidul Comunist Român, oamenii 
munții din Republica Socialistă 
România — se arată în cuvîntul de 
salut — urmăresc cu profund interes 
activitatea Partidului Socialist Ita
lian, consacrată promovării și întări
rii unității de acțiune a forțelor re
voluționare. muncitorești și demo
cratice naționale, in scopul înfăp
tuirii aspirațiilor de progres si bună
stare ale clasei muncitoare, ale po
porului italian, a unor transformări 
înnoitoare in societatea italiană, in
dependenței naționale. asigurării 
păcii, securității, cooperării și cola
borării internaționale.

Exprimindu-se satisfacția față de 
relațiile de 
existente 
Român și 
la a căror 
seamă au 
vorbirile 
Ceaușescu, secretar general al_Parti- 
dului Comunist Român, 
Craxi, secretar general al 
Socialist Italian, se arată 
relații au continuat să se 
să se diversifice Pe baza stimei și res
pectului reciproc, contribuind, totoda
tă. la evoluția ascendentă a raportu
rilor tradiționale dintre România si 
Italia pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural și în alte do
menii. la intensificarea conlucrării pe 
plan internațional.

Poporul român, se relevă în cu
vîntul de salut, a încheiat cu rezul
tate remarcabile cincinalul 1976—1980 
și a trecut, odată .cu cincinalul 1981— 
1985, la înfăptuirea obiectivelor celei 
de-a doua etape a Programului Par
tidului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. România înfățișează acum 
tabloul unei țări cu o economie 
dinamică, cu o viată socială tot mai 
înfloritoare. Actualul plan cincinal 
prevede dezvoltarea în continuare a 
forțelor de producție pe baza afir
mării puternice a revoluției tehnico- 
ștlințifice, realizarea unei profunde 
revoluții agrare, ridicarea gradului 
general de bunăstare a poporului ro
mân. De asemenea, se va acorda o 
atenție deosebită perfecționării orga
nizării și conducerii societății, dez
voltării democrației socialiste, lărgi
rii cadrului de participare activă a 
oamenilor muncii la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru.

Acordăm o atenție deosebită în
tăririi colaborării și securității în Eu
ropa, trebuie făcut totul — se spune 
în continuare — pentru încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
pentru convocarea unei conferințe 
pentru încredere și dezarmare, pen
tru oprirea amplasării și dezvoltării 
•de noi rachete în Europa și trecerea

prietenie și colaborare 
între Partidul Comunist 
Partidul Socialist Italian, 

dezyoltare o contribuție de 
adus-o întâlnirile și con- 

dintre tovarășii Nicolae
și Bettino 
Partidului 
că aceste 
extindă si

la tratative în vederea eliminării lor 
complete. Este în interesul tuturor 
popoarelor europene să asigurăm 
continuitatea conferinței de Ia Hel
sinki. să facem totul pentru o Eu
ropă unită. în care să se asigure e 
largă colaborare economică, tehnico- 
stiințifică. culturală, pe baza respec
tării orinduirii sociale a fiecărui po
por, a independentei si suveranității 
fiecărei țări.

România acționează cu perseveren
tă în vederea înfăptuirii dezarmării, 
si în primul rind a dezarmării nu- 
cleaie. Mai mult ca oricînd este ne
cesar să se. facă totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea treptată la reducerea cheltu
ielilor militare și alocarea fonduri
lor- in scopul dezvoltării economico- 
sociale proprii și al ajutorării ță
rilor în curs de dezvoltare. Este ne
cesar să fie intensificate eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
înfăptuirea unei noi ordini economi
ce internaționale, condiție fundamen
tală pentru progresul economico-so- 
cial al fiecărui popor, pentru secu
ritate. independentă națională și 
pace.

în. condițiile agravării situației In
ternaționale. a crizei economice și a 
crizei generale a societății capita
liste este necesară intensificarea 
luptei împotriva politicii imperialis
te. împotriva fascismului, a tuturor 
formelor de diversiune și înrobire a 
popoarelor.

Partidul Comunist Român dezvol
tă colaborarea și solidaritatea cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
întărește conlucrarea cu partidele so
cialiste si social-democrate. cu miș
cările de eliberare națională pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a res
pectării dreptului sacru al fiecărui 
partid de a-și stabili în mod Inde
pendent linia politică, tactica și stra
tegia sa. cu forțele înaintate, antiim- 
perialiste de pretutindeni, pornind de 
la necesitatea întăririi eforturilor ma
selor populare, pe plan națio» 
nai și internațional. în lupta pentru 
transformări înnoitoare în viața so
cietății, pentru democratizarea vie
ții internaționale, pentru paoe. des
tindere. independentă națională și 
cooperare intre popoare.

Reafirmind dorința noastră ca ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian, dintre ță
rile si popoarele noastre să continue 
să se dezvolte si să se aprofundeze 
si în viitor, vă urăm, dragi prieteni, 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor Congresului P.S.I. și in activi
tatea viitoare dedicată promovării in
tereselor fundamentale ale oamenilor 
muncii italieni.

poporului etiopian, susținind lupta 
sa de eliberare. In aceiași timp, ga
zetele muncitorești și democratice 
din România au exprimat solidari
tatea celor ce muncesc cu mișcările 
revoluționare din Coreea și Indo
china, cu mișcările anticolonialiste 
din India. în țara noastră s-au des
fășurat numeroase acțiuni de solida
rizare cu mișcarea de eliberare a 
popoarelor arabe, presa democrată, 
progresistă, ziarele si publicațiile a- 
flate sub influenta partidului condam- 
nind di vehementă acțiunile de repri
mare ale. colonialiștilor. într-un ma
nifest lansat în septembrie 1933, Aju
torul Roșu din România chema mase
le muncitoare din tara noastră să se 
solidarizeze cu lupta poporului cuba
nez și a altor popoare latino-ameri- 
cane împotriva imperialismului.

Crunta teroare dezlănțuită de regi
mul antonescian nu i-a împiedi
cat pe comuniști să-și exprime, îm
preună cu celelalte forțe înaintate 
ale poporului român, sprijinul și 
simpatia față de toate popoarele 
care se ridicaseră la luptă împotriva 
jugului fascist, ca și față de po
poarele de pe toate continentele, 
care luptau împotriva asupririi străi
ne, pentru afirmarea dreptului la 
independență și autodeterminare.

In noile condiții istorice de dppâ 
23 August 1944, cind poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
și-a cucerit, prin grele jertfe, ade
vărata libertate, solidaritatea activă 
cu cauza libertății popoarelor de 
pretutindeni a devenit politică de 
stat. Comuniștii români au con
siderat si consideră drept o înaltă 
îndatorire revoluționară să acor
de sprijin pe toate planurile — 
material, moral, politic și diplomatic 
— tuturor celor care militează pen- 

.tru nobilele țeluri ale eliberării na
ționale și sociale. Popoarele care 
luptă pentru cucerirea libertății sau 
cele care militează pentru consolida
rea independentei naționale văd in 
Partidul Comunist Român, in Româ
nia socialistă un reazem de nădejde. 
Prin politica sa înțeleaptă în fruntea 
partidului și stalului, prin sprijinul 
permanent acordat popoarelor asu
prite, secretarul general al partidu
lui nostru, președiptele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
pe bună dreptate considerat de aces
tea „un mare și statornic prieten".

Trăgîndu-și seva din analiza știin
țifică a realităților contemporane, 
din autenticul umanism al politicii 
sale, P.C.R. a militat și mili
tează cu hotărire împotriva ori
căror tendințe de înfeudare și în
genunchere a popoarelor, pentru res
pectarea deplină a dreptului fiecărui 
popor de a-și lua soarta în propriile 
miini, de a fi stăpin la el acasă, de 
a-și organiza viața, viitorul, potrivit 
propriei sale voințe. Această poziție 
se regăsește înscrisă la loc de frunte 
in toate documentele importante ale 
partidului și statului nostru — Pro
gramul P.C.R., rapoartele prezentate 
la congresele și conferințele națio- , 
nale, expunerile și cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu. Ea și-a 
găsit o strălucită expresie în timpul 
istoricelor itinerare ale păcii și prie
teniei întreprinse de secretarul ge
neral ai P.C.R., președintele repu
blicii, în țări din Africa, Asia și 
America Latină, in documentele eu 
caracter bilateral semnate cu aceste 
ocazii, precum și cu prilejul întâlni
rilor și convorbirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de la București 
sau pe diverse meridiane ale globu
lui, cu lideri ai unor mișcări de eli
berare națională, cu șefi de state și 
de guverne dintr-un număr impre
sionant de țări in curs de dezvoltare.

Nu a existat cauză dreaptă, nu a 
fost popor ce s-a ridicat la luptă 
pentru cucerirea sau apărarea liber
tății și independenței sale naționale 
care să nu fi avut în P.C.R., in po
porul român un sprijin și aliat de 
nădejde. Așa cum este bine cunos
cut, comuniștii români, întregul nos
tru popor au fost alături de cauza 
dreaptă a poporului coreean în anii 
grei ai războiului de apărare a pa
triei, a independenței și suverani
tății R.P.D. Coreene. în prezent, 
P.C.R., România socialistă acordă în
tregul său sprijin propunerilor R.P.D. 
Coreene menite să ducă la îndepli
nirea aspirațiilor naționale, pe de
plin legitime, ale întregii națiuni 
coreene de unificare independentă 
și pașnică a patriei, fără nici un 
amestec din afară.

P.C.R., poporul român au acordat 
sprijin multilateral poporului viet
namez, celorlalte popoare din Indo
china în lupta împotriva dominației 
vechiului colonialism francez, iar 
apoi împotriva intervenției america
ne, pentru independentă și suverani
tate națională. au acționat pentru a

se pune capăt războiului în acea 
parte a lumii, astfel ca popoarele 
respective să fie lăsate să-și hotă
rască destinele, fără nici un amestec 
din afară.

Istoria ultimelor decenii, care con
semnează procese și evoluții ce au 
schimbat din temelii configurația 
lumii contemporane, înscrie cu litere 
de aur faptul că P.C.R. și poporul 
român au acordat și acordă un spri
jin multilateral tuturor popoarelor 
coloniale și noilor state indepen
dente, pronunțîndu-se ferm pentru 
lichidarea totală și definitivă a co
lonialismului și neocolonialismului, 
a oricăror forme de înrobire și asu
prire imperialistă. Un sprijin hotărît 
au acordat P.C.R.. România socialistă 
popoarelor africane și arabe, care 
s-au ridicat la luptă pentru libertate 
și independentă națională, pentru 
dreptul de a fi stăpine pe destinele 
lor. Comuniștii români, poporul nostru 
au salutat cu deosebită satisfacție apa
riția pe harta politică a lumii a 88 de 
noi state independente din Asia, Afri
ca. America Latină, fiind alături de 
ele în afirmarea lor ca o uriașă forță 
a frontului antiimperialist, ca o pre
zență activă pe arena mondială în 
lupta pentru promovarea unei poli
tici noi, de respect al independenței 
și suveranității naționale, 
edificarea unei lumi a păcii 
greșului.

Cu prilejul contactelor și 
rilor dintre tovarășul 
Ceaușescu și lideri ai mișcărilor și 
fronturilor de eliberare națională au 
fost semnate documente de profundă 
semnificație, care au marcat primele 
recunoașteri internaționale ale aces
tor mișcări ca reprezentante legitime 
ale popoarelor respective. Asemenea 
comunicate și declarații comune au 
fost semnate, Ia timpul respectiv, cu 
delegații ale mișcărilor de eliberare 
din Guineea-Bissau, Insulele Capului 
Verde, Namibia. Angola, Mozambic, 
Sao Tome și Principe ș.a. Aceste con
tacte. rezultatele lor au fost apreciate 
de fruntași ai mișcărilor, de eliberare 
ca un sprijin de excepțională impor
tanță acordat luptei popoarelor lor.

Cu aceeași consecvență a acționat 
și acționează România la Organizația 
Națiunilor Unite, în alte foruri și or
ganizații internaționale, pronunțin- 
du-se neclintit în sprijinul cauzei 
libertății și neatârnării popoarelor. 
O atestă din plin multiple rezoluții
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și pro-
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documente în dreptul cărora 
României se află înscris în 
de autoare sau coautoare și 
circumscriu ideilor nobile de

și alte 
numele 
calitate 
care se 
lichidare a ultințelor vestigii ale co
lonialismului, de abolire a politicii 
de discriminare rasială și apartheid, 
de afirmare a identității proprii a 
fiecărui popor. Cu deosebită fermi
tate acționează P.C.R., România so
cialistă în sprijinul dreptului inalie
nabil al poporului namibian la o 
viață liberă și demnă, manifestîn- 
du-și, totodată, întreaga solidaritate 
cu lupta populației din Africa de 
Sud împotriva politicii de discrimi
nare rasială și apartheid și condam- 
nînd cu hotărire actele de agresiune 
ale Africii de Sud împotriva țărilor 
vecine independente.

Comuniștii români nutresc convin
gerea fermă, izvorîtă dintr-o profundă 
înțelegere a dinamicii revoluționare 
a lumii de astăzi, că nu este departe 
ziua cind flamurile libertății și ne- 
atîrnării vor flutura victorioase pre
tutindeni in lume. Este o realitate 
care impune, cu tot mai multă tărie, 
așa cum arată secretarul general al 
partidului, unirea tuturor forțelor 
înaintate ale contemporaneității. „Mai 
mult ca orîcînd — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul 
ultimpi vizite efectuate în Africa — 
cuvintele Iui Marx «Proletari din 
toate țările, uniți-vă !» trebuie ampli
ficate și completate cu lozinca: Po
poare asuprite de pretutindeni, forțe 
progresiste de pretutindeni, uniți-vă, 
pentru a lichida imperialismul și co
lonialismul ! Uniți-vă, pentru liber
tate națională și progres social ! Uni
ți-vă, pentru ca fiecare națiune să 
fie liberă și independentă

în deplină concordanță cu acest 
mare comandament al vremurilor 
noastre, Partidul Comunist Român, 
România socialistă, așa cum a arătat 
în repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vor acționa și în viitor 
cu neslăbită energie pentru afirma
rea dreptului inalienabil al fiecărui 
popor la viață liberă, independentă, 
pentru 
liste, 
pentru 
tate și 
pentru 
dreaptă, în care fiecare națiune să se 
dezvolte plenar, în conformitate cu 
voința și interesele sale, într-un cli
mat de pace și conlucrare fructuoasă.

rale a Organismului pentru interzi
cerea armelor nucleare în America 
Latină (O.P.A.N.A.L.). Luînd cuvîn
tul. ministrul de externe mexican. 
Jorge Castaneda, a scos în eviden
tă rolul important al acestei zone 
'fără arme nucleare.

Secretarul general al O.P.A.N.A.L., 
Hector Espiell. după ce a relevat 
pericolul real al unei conflagrații nu
cleare. si-a exprimat convingerea că 
războiul nuclear poate fi evitat, pre
cum și speranța că oamenii con- 
știenti din lumea întreagă, popoare
le vor reuși să facă tot posibilul pen
tru evitarea unei conflagrații mon
diale. care ar fi fatală pentru în
treaga umanitate.

Din partea tării noastre participă, 
în calitate de observator, ambasado
rul României la Ciudad de Mexico, 
Constantin Băbălău.

Reprezentantul P. C. R‘ 
primit de secretarul general al P. S. L

Secretarul general al Partidului So
cialist Italian, Bettino Craxi, l-a pri
mit pe tovarășul Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, din, partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise un cald mesaj de 
salut, urări de succes in lupta și ac
tivitatea Partidului Socialist Italian.

Exprimind mulțumiri din partea sa 
și a conducerii P.S.I.. Bettino Craxi a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc, precum și urările sale, ale 
socialiștilor italieni de noi și tot mai 
mari succese în activitatea prodigioa
să desfășurată în fruntea partidului și 
statului, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, pen
tru progresul și prosperitatea poporu
lui român.

în cadrul convorbirii au fost evoca- 
■ te cu satisfacție rodnicele intîlnirî 

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Bettino Craxi, care au con
stituit momente esențiale în dezvol
tarea continuă a raporturilor de pri
etenie și colaborare dintre cele două 
partide, exprimindu-se dorința de a 
extinde și în viitor aceste relații. In 
folosul oamenilor muncii din țările 
noastre, al tradiționalei prietenii din
tre România și Italia, al progresului 
social, libertății și independenței po
poarelor, destinderii, securității, păcii 
și cooperării în Europa și în întreaga 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
tmele probleme privind preocupările 
actuale ale celor două partide, precum 
și aspecte ale vieții internaționale. în
deosebi legate de desfășurarea reu- 
uniunii de la Madrid, subliniindu-se 
necesitatea ca aceasta să se încheie 
cu rezultate pozitive.

■GENTIILE DE PRESA i
pe scurt

VIZITA. în cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Egipt, tovarășul 
George Homoștean, ministrul de in
terne al României, a avut o intil- 
nire cu Mohamed Ismail Nabawi, 
vicepremier și ministru de interne 
al țării-gazdă. Au fost evocate bu
nele relații existente între cele două 
țări și popoare și au fost discutate 
o serie de probleme de interes co
mun, menite să ducă la întărirea 
colaborării și prieteniei dintre 
România și Egipt.

la Beirut. Agențiile Internaționale 
de presă, citind surse oficiale din 
Beirut, au informat că orașul-port 
Tyr a fost ținta unui nou raicl na
val israelian. Atacul israelian a 
fost confirmat oficial la Tel Aviv.

eradicarea politicii imperia- 
coloiiialiste și neocolonialiste, 
triumful năzuințelor de liber- 
pace ale întregii omeniri, 
o lume mai bună și mai

LA FESTIVALUL CINEMATO
GRAFIC DE LA AVELLINO (Ita
liei), filmul românesc „Stop cadru 
Ia masă“, realizat de regizoarea Ada 
Pistiner, a primit diploma de ar
gint.

COOPERARE REGIONALA. Re
prezentanții a șapte state din Asia 
de sud — R. P. Bangladesh. Bhu
tan, India, Republica Maldivelor, 
Nepal, Pakistan și R. D. S. Sri 
Lanka — reuniți la Colombo, au 
hotărît să se Întâlnească din nou 
după șase luni, pentru noi convor
biri consacrate cooperării regionale.

ACUM 10 ANI : PRIMUL TAN
DEM COSMIC. în urmă cu zece 
ani, la 23 aprilie 1971, nava cosmică 
sovietică „Soiuz-10“ a fost lansată 
cu trei cosmonaut! la bord in ve
derea verificării si testării sistemu
lui care asigură apropierea navei 
cosmice și cuplarea ei cu laborato
rul spațial „Saliut". Timp de 5 ore 
Si 50 de minute, în spațiu a evoluat 
primul tandem „Saliut“-„Soiuz-10“. 
Acesta a fost primul pas pentru 
crearea pe orbită a unor stații spa
țiale cu echipaje 
după terminarea 
zent continuă să 
stația „Saliut-6“, 
sată in urmă cu

Capriciile vremii

care se schimbă 
misiunii, în pre- 

evolueze pe orbită 
care a fost lan- 

3 ani și jumătate.

I EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LI-
I BAN. în Liban s-a înregistrat 

miercuri seara o situație calmă, 
Idupă ce în cursul zilei intensul duel 

de artilerie și mortiere s-a soldat 
la Beirut și Zahle cu 40 de morți

Iși peste 100 răniți. Dealtfel, pre
ședintele țării, Elias Sarkis, a ordo
nat o nouă încetare a focului, care 

Ia fost respectată de părțile în con
flict. Joi dimineața acest calm a 
fost perturbat de tiruri de obuze 

j asupra aeroportului internațional de

VARȘOVIA. După o perioadă de 
primăvară, cu zile calde, in Polo
nia s-a reîntors iarna, anunță me
teorologii polonezi. Masele de aer 
rece, care au pătruns in noaptea 
de 22/23 aprilie deasupra teritoriu
lui țării, au făcut ca temperatura 
să scadă si să cadă zăpezi visco
lite. Se prevede ca această revenire 
a timpului rece să dureze cîteva 
zile.

ROMA. Temperaturile deosebit de 
scăzute au provocat mari pagube 
culturilor agricole din regiunile de

nord ale Italiei. Cele mai mari stri
căciuni s-au înregistrat în podgorii, 
recoltele de struguri din acest an 
fiind compromise în proporție de 
70—100 la sută. Au avut de suferit, 
de asemenea, livezile.de pomi fruc
tiferi. Săptămâna trecută, ninsori 
abundente au căzut in regiunii» 
muntoase.

LONDRA. în Marea Britanie s-au 
înregistrat, joi, temperaturi scăzute, 
iar in nordul tării chiar căderi de 
zăpadă.
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