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și vrednice fapte de muncă
FILIPEȘTII DE PĂDURE

IAȘI

Cărbune peste prevederi
Minerii de la Exploatarea carboniferă Filipeștii de Pădure (Prahova) au început ieri o
săptămînă record de muncă organizată în cinstea
aniversării partidului. In acest an, ei au reușit
să scoată din subteran 11 09tf tone cărbune net
in plus față de plan, depășindu-șl astfel cu
mult angajamentele in întrecerea socialistă
pentru această perioadă. încrezători In puterile
și hărnicia lor, ei și-au propus ca pînă la 8 Mai
să mai adauge la cărbunele suplimentar scos din
•dineuri pină acum încă 1 090 de tone. Luni
seara, la primul bilanț al zilei, se înregistrase un
plus de 259 tone cărbune peste sarcina planifi
cată, ceea ce dovedește că la mineri cuvîntul
e faptă. (Constantin Căpraru).

MUREȘ:
Filmul radiografie industrial
un
nou produs al industriei noastre
După filmul radiografie medical și filmul
cinepozitiv color, colectivul de muncitori și
specialiști de la instalația pentru fabricarea ma
terialelor fotosensibile, din cadrul combinatului
„Azomureș" din Tg. Mureș, raportează reali
zarea, pe baza cercetării proprii, a unul nou
produs românesc. Este vorba de filmul radio
grafie industrial „Gamagraf — G 3“, care are o
largă întrebuințare in controlul cu radiații X și
gamma a calității sudurilor și a pieselor turnate
— produs din care combinatul tîrgmureșan a
livrat pînă acum beneficiarilor primii 4 090 mp
de peliculă. Este de remarcat că fabricarea fil
mului radiografie industrial duce la eliminarea
aproape totală a importului acestui produs și
la realizarea unor însemnata economii valutare. >
(Gheorghe Giurgiu).

Benzi pentru calculatoare
electronice
Colectivul de la Întreprinderea de mătase
„Victoria" din Iași a realizat, în premieră pe
țară, primele cantități de bandă pentru calcula
toare electronice. Instalația de producere a noi
lor benzi pentru calculatoare electronice de la
întreprinderea „Victoria" are o capacitate în
măsură să asigure întregul necesar de astfel de
produse pentru economia națională, precum șt
disponibilități pentru export. (Manole Corcaci).

TIMIȘOARA
Instalație chimică modernă
In cadrul întreprinderii de detergenți din
Timișoara a fost pusă in funcțiune o modernă
instalație de emulgatori. Noua capacitate indus
trială asigură triplarea actualei producții de
emulgatori, utilizați la fabricarea erbicidelor
și_ pesticidelor — produse fitofarmaceutice de
bază pentru agricultură. De menționat că atit
tehnologia de fabricație, cit și utilajele și cele
lalte componente ale instalației sînt rodul acti
vității creatoare a specialiștilor români. (Cezar
Ioana).

BÎRLAD
O nouă capacitate de producție
Colectivul de muncă de la întreprinderea de
produse abrazive din Birlad și-a onorat angaja
mentul luat în cinstea aniversării partidului de
a pune în funcțfbne prima capacitate de 6 009 , Comuniștii Stoian Toma, Derviș Gheorghe, Aurel
tone și de a realiza primele tone de produse
Drumceo și Ion Coman se numără printre frun
abrazive, care au și fost livrate beneficiarilor.
tașii în întrecere din secția a lll-a cazangerie
Tinărul colectiv birlădean este hotărît ca în
a întreprinderii de utilaj chimic „Grlvița roșie"
acest an să finalizeze întreaga investiție. (Cră
din Capitală
-»
ciun Lăluci).
Foto: 8. Cristian

Munca-efigie a personalității
ascultam,
în copilărie
luarea-aminte,
cu toată
acelui
atit
povestirile
de drag bărbat din fami
lia mea, care asistase la
procesul din Dealul Spirei
în 1922 și rostise, în casa
noastră, intîia oară, cuvîntul „comunism".' Se porni
seră. atunci, destui, să
schimbe lumea, unind ideea
cu acțiunea, intr-o lucrare
adîncă, întinsă și tenace.
Oricite cusururi vor fi avut
acei oameni ca oameni, ori
ca activiști politici, oricite
erori vor fi săvirșit. cu voie,
de nevoie și fără voie, ei
n-au fost niciodată indife
renți sau leneși, simțind că
există o întîrziere istorică și
că timpul e scurt ; că deci
e nevoie de muncă grăbită,
asiduă. Mai tirziu am aflat
că. în Închisoare fiind, acel
bărbat, împreună cu alții ca
el, continua să lucreze, să
studieze, să elaboreze prin
cipii și metode, cu o îndirjire care biruia eroic vicisi
tudinile atît de aspre ale
vieții în claustrare forțată,
potopită și de fel de fel de
sălbăticii. Ei răspundeau, in
fond, unei cerințe a oricărei
revoluții. Bălcescu o expri
mase răspicat : „Revoluția
de la 1848 nu era decît dez
voltarea lucrării neîncetate
și providențiale, începută în
societatea noastră, mai ales
de la 1821". Iar cind i s-a
părut că guvernul provizo
riu dă semne de oboseală și
încetinire a Izbucnit în acel
sublim îndemn, către co
legi : „Să ne punem, dară,
fraților, tn lucrare", căci ză
bovirea e fatală. (După cum
a și fost).

Citesc azi, printre vechile
documente ale partidului,
unul, din 1923, in care se
zice „Comitetul Central tre
buie să ia măsuri împotriva
acelora cari nu fac nici o
muncă in partid, Partidul
Comunist nefiind un partid
de cotizanți, ci un partid de
muncă, în care toți trebuie
să-și depună munca după
forțele și priceperea ce o
au“. Acest partid a inaugu
rat veacul faptei, ducind

însemnări de
Valentin SILVESTRU
mai depar te, cu convingere
și spirit luptător, ceea ce
forțele esențiale ale națiunii
săvîrșiseră în secoli. Și ori
unde ți-ai întoarce privirile
pe pămîntul patriei vei ve
dea azi o uriașă cantitate de
muncă incorporată, care, la
rindul ei. rodește. ,
în procesul neistovit al
muncii se perfecționea
ză nu numai produsele,
în raport cu cerințele
timpului, ci și înstrumentele, tehnicile, metodologiile, se schimbă, uneori
fără să ne dăm seama, în
suși conceptul de muncă.
Asaltul gîfiit, la grăma
dă, nu mai poate fi ope
rant azi, in unități unde oa
menii mînuiesc mari roboți
industriali și cizelează, la
dimensiuni milimetrice, piese-gigant. Regimul produc
ției automatizate, de Înaltă
specializare, cere prognoze
pe termen lung și corelări

cu un număr foarte mare
de elemente extranee, in
tr-un sistem de interdepen
dențe care vizează adeseori
nu numai factori interni, ci
și externi. Aici cazna in
devălmășie, amestecul neavizaților — chiar și sub
forma celui mai binevoitor
voluntariat — ar fi nu ne
avenite și dăunătoare, dar
ar apărea ca bizarerii. Tn
vizita pe care am făcut-o la
întreprinderea de rulmenți
din Bîrlad am aflat că mo
dernizarea intensă a utilaje
lor și liniilor de fabricație,
care a dus la o producție de
patruzeci de milioane de
rujmenți anual — de la 100
grame la 100 kilograme, în
cam 1 500 tipodimensiuni —
ceea ce făceau, acum cițiva
ani. într-o secție, 200 de
strungari, fac acum doar 4
mașini.
Preumblîndu-ne
prin țesătoria cea nouă din
Deva, ni s-a vorbit despre
utilajele pneumatice, silen
țioase, printre care Aiuncitoarea. trece cu pas măsu
rat. agale, cu ochi mereu
treaz, mal mult veghind și
lndreptînd decît alergind cu
sufletul la gură, ori dind de
pomană din mîini. Munca
la Metroul bucureștean e
atent concepută pînă în anul
2 000, aici fiind prevăzute —
tn mare, desigur — înnobi
larea terenurilor friabile,
echiparea subterană necon
tenită și altele, care cer un
grad înalt de previziune
tehnică și planificare. 40 de
U2ine și 27 de institute de
(Continuare in pag. a Il-a)

Dacă ar fi să definim numitorul
comun al obiectivelor urmărite de
Partidul Comunist Român de-a lun
gul celor șase decenii în care a
călăuzit lupta de eliberare socială și
națională a poporului, acesta ar con
sta, neîndoielnic, in țelul făuririi
unei orinduiri sociale în care, în ur
ma lichidării oricărei exploatări și
asupriri, milioanele de fii ai țării să
devină stăpînii propriilor destine.
Cu neabătută consecvență a militat
P.C.R., in perioada interbelică, pen
tru apărarea și lărgirea drepturilor
cetățenești, a li
bertăților demo
cratice neconte
nit încălcate de
guvernele forma
te de partidele
burgheze,
care
considerau pe de
plin firească con
viețuirea armo
nioasă a „regi
mului parlamen
tar" cu scoaterea
în afara legii a
partidului comu
nist, încurajarea
pe toate căile a
grupărilor fascis
te, falsificarea alegerilor, prelun
girea ani în șir a
stării de- asediu,
prigoana sălbati
că împotriva militanților revolu
ționari. După in
staurarea dicta
turii regale, iar
ulterior a dictaturii legionare șl antonesciene, P.C.R. a acționat ca fac
tor catalizator al unității tuturor for
țelor patriotice și progresiste în lup
ta pentru răsturnarea acestor regi
muri care au atentat, într-un mod
atît de brutal, la libertățile demo
cratice.
în întreaga perioadă care a suc
cedat revoluției de eliberare națio
nală și socială din august 1944,-P.C.R.
s-a afirmat, fără preget, ca promo
torul statornic al principiilor și nor
melor democratice in întreaga viață
socială, considerînd aceasta o com
ponentă majoră a procesului de îna
intare legică, etapă cu etapă, pe ca
lea edificării noii orînduiri. Cuceri
rea întregii puteri politice șl econo
mice de către pamenii muncii, li
chidarea oricăâr forme de exploa
tare și asuprire au creat premisele
instaurării unei democrații reale,
consecvente, menite să asigure par
ticiparea celor mai largi mase popu
lare la conducerea statului.
îndeosebi după Congresul al IXlea, concepția partidului nostru pri
vind unitatea și corelația organică
dintre socialism și democrație și-a
găsit concretizare într-un amplu și
complex proces de perfecționare a
mecanismelor de conducere a socie
tății, astfel incit ea să dea expresie
plenară esenței democrației socialiste

Oameni ai îndatoririlor in plus
unitate fn care cadrul pen
— Se spune despre dv.
tru eforturi, pentru bă
că sinteți mereu la datotălii grele n-a lipsit și nu
, rie. Că ori de cite ori
putea să lipsească. Și to
apare ceva mai greu se
tuși, noua întreprindere a
apelează și la ajutorul dv.
— Chiar așa 7 — se miră
fost dată in folosință la
termenul
planificat. De
strungarul Corneliu, Vulpe.
aproape trei ani produce.
Eu știam că se spune doar
că bătrinul muncește ca Tn fiecare an și-a îndepli
nit exemplar sarcinile de
un tinăr. (Meșterul, cum 1
producție. Iar începînd din
se zice de către toți, prac
tică meseria de strungar
acest an a intrat în rînde 37 de ani. Dar nici
durile unităților care pro
duc și pentru export.
astăzi nu se lasă și nu este
Explicațiile acestor bătălii
întrecut de cei mai tineri
cîștigate într-un timp atît
— n.n.). Adevăr există și
in
aprecierea
dinainte. , de scurt ? Desigur, sint
multe. Ele nu pot fi des
Dar e un adevăr care
părțite însă de modul în
aparține calității mele de
care
au înțeles să-și asume
comunist.
„îndatoriri în plus", în moCuvinte frumoase și momentele decisive, comudește ale unui om cu o
niștii.
vastă experiență de muncă
și viață. Ele ne-au redlaloSă reluăm deci
amintit de cerințai permagul cu comunistul Corțienentă formulată de
< secreliu Vulpe.
tarul general al partidului
— Ce sarcini tn plus
privind modul in care
v-ați asumat, in compara
trebuie înțeleasă de către
ție cu tovarășii dv. de
toți comuniștii nobila ca
muncă, în perioada con
litate de membru al parti
strucției întreprinderii și
dului : „Comuniștii nu au
după aceea 7
drepturi aparte, nu au nici
— Depinde cum privești
tin fel de privilegii : ei au
lucrurile. Eu spun că n-am
îndatoriri în plus, pe care
făcut altceva decit ce tre
și le-au asumat în mod
buia să facă un comunist.
conștient..".
Atît și nimic mai mult.
Iată-ne într-o întreprin
Și cite n-ar fi avut de spus
dere din multe posibile,
despre
îndatoririle în plus
pentru a face cunoștință cu
pe care și le-a asumat el
fapte care atestă această
în cei aproape 40 de ani de
Înaltă trăsătură morală a
comuniștilor. O unitate
muncă 1 Să ne oprim, de
industrială care reprezintă
pildă, la ultima. După 20
o premieră în viața jude
de ani a părăsit orașul Hu
țului Gorj — întreprin
nedoara („unde aveam un
derea de mașini-unelte
pentru presare și forjare *rost cum puțini aveau,
tinde mă cunoșteau pină
Tg. Jiu — și o premieră
și copiii"), pentru a veni
In cadrul industriei
striictoare de mașini.
aici, la Tg. Jiu, să ajute

— cu puterile lui de comu
nist, de muncitor — la
înălțarea primei întreprin
deri constructoare de ma
șini din județ. Ceea ce a
însemnat că o vreme a
trebuit să renunțe la con
fortul pregătit timp de 20
de ani intr-o casă bună, la
o viață de familie pusă la
punct pînă la ultimele amă
nunte. O vreme care s-a
Întins pe cîteva bune luni,
aproape un an. Dar a
făcut-o fără calcule și ezi
tări. Ca omul care are cu
rajul să ia greutățile piep
tiș. Și le-a luat. Atunci,
cînd cîmpul era plin de
utilaje, iar constructorul
„țipa" că n-are montori.
strungarul-comunist s-a oferit să devină... montor.
Și-a Îndeplinit această
muncă ca și cum o viață
întreagă ar mai fi făcut-o.
Atunci cînd întreprinderii 1
s-a încredințat primul pro
dus. tot el. „meșterul strun
gar" a cerut conducerii să
răspundă de execuția co
menzii „capul de suflat ro
tativ". Și atunci cînd s-a
trecut la execuția primelor
utilaje complexe — ciocane
și prese uriașe — și trebuia ca cineva să-și asume răspunderea pentru aplicarea ștampilei C.T.C. pe
marca fabricii, „bătrînul
meșter" a schimbat din
nou meseria de strungar cu
aceea de... controlor de ca
litate. Și a făcut-o, din

Constantin PRIESCU
(Continuare in pag. a II-a)
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ACUM ESTE TIMPUL SĂ FIE GRĂBITE
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
Insămînțările de primăvară sînt în stadiu final. Luni
dimineața mai erau de semănat circa 100 000 hectare
cu porumb, 53 000 hectare cu soia, îndeosebi în unele
județe cu terenuri cu exces de umiditate. De asemenea,
urmează să mai fie însămînțate peste 45 000 hectare cu
fosole in ogor propriu și plantate suprafețe apreciabile

cu legume din epoca a doua, lucrări care se desfă
șoară din plin. De acum înainte, recolta acestui an
depinde, în cea mai mare măsură, de priceperea și
hărnicia cu care mecanizatorii, cooperatorii, toți locui
torii satelor vor acționa pentru ca lucrările de între
ținere a culturilor să fie executate la timp și de cea
mai bună calitate.

în legătură cu lucrările de întreținere a culturilor, recomandări ale spe
cialiștilor și relatări din județe — în pagina a Il-a.

întreținerea culturilor de floarea-soarelui la C.A.P. Fetești - județul Ialomița

Foto: Dumitra CONSTANTINESCU

ca putere a clasei muncitoare, a ma
selor populare, a întregului popor.
Aportul decisiv la fundamentarea și
transpunerea in viață a unei viziuni
originale asupra democrației socialis
te; ca și la conturarea trăsăturilor
concrete care dau conținut sistemu
lui instituțional — unic in felul său
— al democrației socialiste românești, astfel cum a fost edificat după
Congresul al IX-lea, l-a avut și îl
are' secretarul general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Lă începutul acestui deceniu, so-

dezvoltării economico-sociale, ale
perfecționării relațiilor și forțelor de
producție", ci și „să acționeze con
tinuu pentru asigurarea participării
largi a maselor populare Ia condu
cerea societății, perfecționind con
tinuu democrația socială și econo
mică ca factor esențial al operei re
voluționare de făurire a noii orîn
duiri". Dealtfel, nici n-ar fi posibilă
edificarea unei societăți atît de com
plexe și atît de generoase, cum este
societatea socialistă, fără conștienti
zarea de către toți membrii săi a
scopului el fun
damental și fără
integrarea depli
nă, la toate nive
lurile și în toa
Politica partidului
te compartimen
tele, a producăto
rilor și beneficia
rilor ei în actele
politica progresului de
decizie asupra
prezentului și vii
torului țării, pre
cum și în faptele
economico-social r
de muncă — sin
gurele în măsură
să-i
definească
a dezvoltării
virtuțile și per
spectiva.
Realizarea unul
proiect revoluțio
multilaterale
nar cu asemenea
dimensiuni și re
zonanțe cum este
al ridioării în
a României socialiste eel
tregului popor la
rangul guvernării
nu este, firește,
un proces linear,
___________
sustras
lipsit
de căutăridificultăți,
șl
cietatea noastră socialistă se Înfăți
influenței unei multitudini de factori
șează, prin vocația și virtuțile ei,
obiectivi
și
subiectivi,
generatori
de
prin scopul său fundamental, ca o
multiple contradicții, din rindul
societate a omului și omeniei. Uma
cărora am exemplifica : contradicția
nismul socialist constituie sintagma
pe care o dezvoltă cerința unei con
esențială a existenței și devenirii so
duceri operative, asociată cu stimu
cietății noastre, iar, in una din mul
larea inițiativei și autonomiei struc
tiplele forme în care se înfățișează,
turilor
organizatorice din arhitectura
el reprezintă sinteza mijloacelor or
sistemului politic ; dintre cerința
ganizatorice prin care se realizează
scientizării tot mai accentuate a pro
ridicarea oamenilor muncii, fără nici
cesului .copducerii politice a societă
o discriminare în statutul lor social,
ții și cea a adincirii democrației so
național, economic, politic sau juri
ciale și politice etc. Este meritul in
dic, la actul deciziilor hotărîtoare
contestabil al partidului nostru, al
pentru prezentul și viitorul societă
secretarului său general de a fi se
ții, în ambianța afirmării plenare
sizat necesitățile stringente ale diferi
a valorilor unei depline șl auten
telor etape de dezvoltare a societății
tice democrații. Viziunea partidului
și de a fi determinat măsuri adecnostru asupra socialismului asimi
lează determinările unei orînduiri
chemate — după cum arăta tovarășul
Conf. unlv. dr. Ion DELEANU
Nicolae Ceaușescu — „să soluționeze
(Continuare in pag. a IV-a)
nu numai problemele complexe ale

PARTIDUL
Pămîntului roman — această lumină
Scăpărată din adine, din vecie,
Aceastâ unică, nepieritoare întruchipare
A dreptului de-a exista, Românie t
Poporului romOn — această lumină
Ce curge în sus, sub statornice astre.
Această miriiică, lucidă întruchipare
A libertății istoriei noastre ;

Viitorului nostru — lumina aceasta :
Partidul și cel ce îl este stegarul,
El însuși o continuă stare de libertate
de pace
Gînditorul, Demiurgul, Vizionarul!

Alexandru BRAD

Demnitatea artei
noastre socialiste
Felurite cauze expli
că prezența activă a
teatrului de azi in
existența unui mereu
sporit număr de oa
meni. Firește, faptul
că prețul unui bilet de
teatru e la îndemina
oricui și nu se urmă
rește, in primul rîrid,
a se face din -cultură
un izvor de venituri
materiale
reprezintă
cea dinții garanție a
acestei largi audiențe.
Desigur, împrejurarea
că spectacolele (răspunzind unei diversi
tăți de nevoi spirituale
și gusturi artistice) op
tează pentru rigorile
limpezimii și pentru
disciplina
accesibili
tății constituie alt în
semnat factor de os
moză cu mulțimile.
Dar afluența crescîndă a publicului tre
buie asociată cu va
loarea talentelor și energiilor ce însufle
țesc astăzi scena ro
mânească și, mai cu
seamă, cu problemele
pe care creațiile lor le
pun in discuție cu
acuitate,
profunzime
și strălucire. O lungă
experiență imi dove
dește că dacă mai sint
unii care vin la tea
tru pentru a-și procu
ra uitarea de sine și
absolvirea de orice
responsabilitate, văzind
in spectacol un diver
tisment, iar dacă mai
sint alții care caută
de-a lungul unei re
prezentații să dobindească prin mandatari
și înlocuitori iluzia
unei intensități, a unui
plin, o atit de amplă
și, in același timp, de
substanțială
partici
pare la faptul teatral
cum e cea de azi își
are surse mult mai
însemnate și mai fe
cunde. Ea se datorea
ză — după părerea
mea — in primul rind
necesității pe care o
resimt vaste categorii
de spectatori de a des
coperi și numi răspicat
'^adevărurile acestei •-

poci ce ne determină
pe toți, la intersecția
dintre ideal și real, adevăruri cărora arta
noastră de maximă
tensiune a gindului
intr-un minimum de
timp are sorți să le
dea ființă și pregnan
ță mai iute, mai di
rect, mai palpabil decit altele. E — după
mine unul — o reali
tate indiscutabilă că
dacă in ultimele dece
nii și mai cu seamă
incepind din anii 60
sala se simte tot mai
solidară cu scena, aceasta-i fiindcă specRadu BELIGAN
tacolele — plecind de
la un fapt pentru a
îmbrățișa o totalitate
— năzuiesc să crista
lizeze ansambluri de
întrebări și răspunsuri,
se străduie să prilejuicMcă o meditație asu
pra unor rosturi fun
damentale ale existen
ței contemporane cer
cetate in angrenajul
lor. S-a perimat vre
mea scrierilor ori re
prezentațiilor înțărcui
te intr-o teză sau par
celate intr-un aspect
al actualității privite
izolat, restrins și uni
lateral, se tinde spre
reflecția asupra unor
procese cu variate și
contradictorii substra
turi și consecințe. Cu
un cuvint, angajamen
tul in actualitate are
loc la un nivel mai
profund al operei ar
tistice și de aceea el
vine adesea in mod
eficient în intlmpinarea foarte putemicei
și foarte răspinditei
exigențe de cunoaștere
a lumii, de asumare a
experienței sociale, de
sinteză a trăirii câre-i
o caracteristică a unui
timp de reevaluări, de
primeniri, de intero
gații, de dinamism al
cunoașterii. E un mart

clștig al teatrului
ceastă superioară
cepție a noțiunii
angajament politic și
roadele ei cintăresc
hotăritor in meritele
anumitor piese și spec
tacole, ca și in ținuta
unui repertoriu a cărui
arie de cuprindere s-a
îmbogățit in mod sen
sibil. Odinioară per
ceput doar ca un răs
puns prompt și ofen
siv la cerințele mo
mentului, acum mili
tantismul
înseamnă
transpunerea spiritu
lui revoluționar, atit
sub raportul ideilor, cit
și al expresiei, in rea
litatea specifică și inconfundabilă a artei
unde judecăm eveni
mentul dintr-o per
spectivă globală de
natură să dezgrădească înțelegerea și s-o
activizeze,
întregind
fizionomia
umanită
ții in om. Și e, nici
vorbă, meritul Parti
dului Comunist Ro
mân de a fi contribuit
in chip esențial la această clarificare, îm
bogățire și maturizare
a atitudinii teatrului,
a artei socialiste in
general, față de reali
tate, călăuzindu-i •
cale de regenerări care-l poartă spre cen
trul preocupărilor ma
rilor mase, unde deți
ne o funcție privilegi
ată.
Evident,
știm
foarte bine că nu toa
te creațiile noastre ating același nivel de
cugetare și expresivitate, unele scrieri ascunzindu-și inferiori
tatea sub aparența
unei atitudini revolu
ționare,
iar
unele
spectacole destituind
incandesconținutul
cent al operei prin
imagini convenționa
le, dar am In vedere
tot ceea ce a făcut ca
teatrul să fie la ora
de față, pentru mereu
mai mulți, un martor,
un confident, un ju
decător și un prieten
loial.

SClNTEIA — marți 5 mai 1981

PAGINA 2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FAPTUL
DIVERS

I
I
I
I
Cel mai sănătos I
medicament
I
In putinele ceasuri libere de
care dispune cunoscutul medic I
loan Pușcaș din Șimleu Silvaniei, căutat de atiția pacienți din
toată tara —
nu numai din
țară — își găsește un mod origi I
nal de a se odihni : ia sapa la
spinare și urcă dealul Măgura,
in apropierea căruia se află ora I
șul. Deal lăsat ani și ani sterp,
arid. Alăturlndu-se celorlalți lo
cuitori, medicul a luat în primi
re un lot de pămînt, pe care a I
început să-l cultive, să-l pună în
valoare, prin „tratament" adec
vat : muncă. Muncă in aer liber, I
pe care medicul o numește odih
nă activă și pe care o recoman
dă tuturor drept cel mai sănătos I
medicament. In același timp,
gestul lui semnifică dragostea
respectul fată de oamenii în mij
locul cărora trăiește, muncește și I
le îngrijește sănătatea.
I
Pe minecă...
Cititorul nostru Ovidiu Băișan I
a dorit să-i ofere in dar unui
prieten, de ziua lui, o cămașă. A
cumpărat una fabricată la între
prinderea din Birlad. Frumoasă I
cămașa, atractiv și ambalajul.
„Ajuns acasă — ne scrie el —
n-am rezistat tentafiei și am des I
făcut-o să văd cum arată. Cind
colo, ce credefi ? Cămașa n-avea
decit o...mînecă. M-am felicitat I
că am avut ideea asta, intrucit
prietenul meu are ambele miini
zdravene și vă închipuiți că
și-ar fi... închipuit că am făcut I
o glumă proastă. S-ar putea ca o
altă cămașă buclucașă să aibă
trei mined cu surplusul de la că I
mașa luată pentru prietenul
meu. Ce-or fi păzind controlorii
de calitate !*.
întrebare la care așteptăm răs I
puns. Cineva trebuie s-o bage
pe... minecă.
I
Dar cu casa
I
ce-a avut?
I
A muncit ani de zile să-și ago
nisească și el, Aristide Poenaru,
din comuna Adincata, județul
Suceava, cele trebuitoare intr-o I
casă de om. Cind a venit deunăzi
acasă cu mintea infierbintată de
băutură, s-a supărat, din senin. I
Dar nu pe el, că era cum era
din pricina băuturii fără mă
sură, ci pe... lucrurile din casă I
în loc să se culce, spre a-și lim
pezi mintea; el a făcut rost de
motorină, a stropit in dreapta
și-n stingă, a scăpărat chibritul I
și casa a luat foc. Au sărit in
grabă oamenii să mai salveze ce
se mai putea salva. Cind s-a I
trezit și a văzut ce-a făcut, s-a
luat cu miinile de cap. Avea și
I
de ce.
I Fără milă!
I
Din cauza unor repetate abI sențe
de la lucru, Floricăi Baba I
din Pașcani i s-a desfăcut conde muncă.
I tractul
— Și ce dacă 1 — a dat ea din I
umeri. N-o să mor eu de foame!
să ciștig de cîteva ori mai , I
I Am
mult...
Și a ciștigat. Mai intîi, a
început să apeleze la mila oame I
I nilor.
Adică să cerșească. Intr-un
timp record, a „ciștigat" 40 000 de
a început să dea zvon I
I călei. eApoi
„persoană cu relații" și că
facă rost pentru ama
I poate
torii de chilipir de covoare, per I
dele, cojoace... Și a mai ciștigat
astfel o sumă echivalentă cu va
I loarea
unei limuzine. De prisos I
să mai spunem că nici un naiv
n-a primit nimic din ce i-a pro
mis Florica. In schimb, trimisă I
in judecată, Florica va „primi"
I cit i se cuvine.
I
semnal
I Un
I
Un băiețef in virstă de 9 ani
afla pe marginea șoselei Brăi
I seala apărut
— Slobozia. Deodată, neatent, I
in mijlocul șoselei. O
frlnă bruscă, un scrișnet de roti I
I deminarea
Numai prezenta de spirit și in- I
șoferului Cristea
Cucu au făcut ca autocamionul
I 2să—PHnu-l—1933
pe care-l conducea I
strivească pe băietei. De
lovit l-a lovit, dar fără nici un
I pericol
pericol. Rămine insă un real I
jocul copiilor acum, in
sezonul cald, in apropierea sau
I chiar pe drumurile publice. De I
aici, un semnal pe adresa părin
I ților și educatorilor.
I
I LaDe laoun pîndă
I
timp, din cîteva
vagoane de la garniturile de tren
I Brașov
care circulau pe linia ferată I
—Sighișoara erau sus
trase tot felul de mărfuri : con
I gospodăresc.
fecții, țesături, articole de uz I
Ceferiștii și oame
nii legii și-au sporit orele de
I veghe
și supraveghere. Cu folos. I
Pentru că, iată, au fost descoși făptașii: loan Cepoi și
I perifi
Nicolae Andone din comuna I
Tudora, județul Botoșani, și Mă
Șchiopu din comuna DeI ricel
lești, județul Vaslui. Toți trei au I
fost surprinși in momentul în
încercau să sustragă sute
I care
de pachete de țigări'. N-au apu I
cat nici măcar să-și aprindă cite
I una. S-au ars. Și încă rău de tot. I
I
I Petre POPA
Și

și

să

Rubrică realizată de
și
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ACUM ESTE TIMPUL SĂ FIE GRĂBITE
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
Specialiștii recomandă
Insămînțările de primăvară se apropie de sfîrșit. Hotărîtor pentru
obținerea recoltelor mari prevăzute
în acest an este acum ca în toate
unitățile agricole să se treacă din
plin, cu toate forțele la executarea
lucrărilor, de întreținere a culturi
lor. Importanța lor, îndeosebi în
condițiile climatice din această pri
măvară, este foarte mare. Iată de
ce ele trebuie executate diferențiat,
în funcție de starea terenului și a
culturilor, astfel incit să se asigu
re cele mai bune condiții de dez-'
voltare a plantelor. Prezentăm, în
rîndurile ce urmează, cîteva reco
mandări ale specialiștilor în legă
tură cu desfășurarea acestor lu
crări.
în executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor prășitoare tre
buie avute în vedere condițiile de
osebite în care au fost executate
însămințările în această primăva
ră, starea terenurilor și răsărirea
plantelor — este de părere tovară
șul Octavian Berbecel, șeful labora
torului de agrometeorologie din
Institutul de meteorologie și hidro
logie. Constituie un element pozi
tiv faptul că, în această primăva
ră, solul are o mare rezervă de umiditate, ceea ce va asigura condi
ții bune de dezvoltare a plantelor.
Există și zone cu exces de umidi
tate : centrul și nordul Olteniei,
terenurile situate în bazinul mijlo
ciu al Argeșului, în partea centrală
și de nord-vest a Munteniei, în ba
zinul Crișurilor, precum și în nor
dul Moldovei. Soluri mai puțin umede se află pe terenurile colinare
din Transilvania, în Banat, sudul
Olteniei, cîmpia Burnasului, în Bă
răgan și în Dobrogea. Pentru dez
voltarea culturilor interesează și
evoluția temperaturii solului. Sub
aspect termic se cuvine menționat
că in partea de est a Transilvaniei
și în Suceava, temperatura în sol
a scăzut pînă la 7 grade. In rest,
ea s-a menținut între 8 și 10 gra
de. In ultimele 24 de ore, tempe
ratura solului a crescut la 13—17
grade, mai scăzută fiind în Tran
silvania și în zonele submontane.

In aceste condiții au Ioc răsărirea
și dezvoltarea culturilor. Sfecla de
zahăr și floarea-soarelui, cu mici
excepții, se dezvoltă normal. Po
rumbul semănat pină la 15 aprilie
in sudul și vesttil țării și local în
Transilvania a răsărit și, ca atare,
pot începe lucrările de întreținere.
Cel semănat pînă la 25—27 aprilie
va răsări pînă la 12 mai. O anu
mită intîrziere la răsărire se va
înregistra la porumbul semănat
după 20 aprilie în estul Transil
vaniei și nordul Moldovei. Trebuie
avut în vedere că excesul de umi
ditate se va menține un timp, mai
ales că unele zone ale țării sint
afectate de noi fronturi de ploi,
în aceste condiții se cere ca lu
crărilor de întreținere a culturilor
să li se acorde cea mai mare aten
ție. Unitățile agricole trebuie să
fie astfel pregătite incit, pe mă
sură ce solul se drenează, să se
treacă la prășit. Acum crusta for
mată la suprafața pămintului este
moale. Ea poate fi distrusă ușor
cind este friabilă și are cel mult
un centimetru grosime. Dacă lu
crările de întreținere se amină,
crusta se întărește, distrugerea ei
făcîndu-se mai greu.
Tovarășul ing. Ion Picu, șef de
laborator la Institutul de cercetări
pentru cereale și plante tehnice,
precizează că și in condițiile cli
matice din această primăvară ră
sărirea culturilor se desfășoară
normal. Deși pămlntul este mai
bătătorit, porumbul — avînd o
putere de străbatere mai bună —
răsare repede. Lucrările de între
ținere trebuie executate cu cea
mai mare răspundere, specialiștii
din unități și din consiliile agro
industriale fiind cei mai in mă
sură să decidă unde și tn ce
fel să se lucreze. In această
perioadă, precum șl în zilele
ce vor urma, lucrările de Întreți
nere sint absolut necesare. După
cum se știe, ploile au stimulat efectul erbicidelor, asigurîndu-se
distrugerea multor buruieni. Dar
sint o categorie de buruieni pe care
erbicidele nu le afectează. Iată de

ce trebuie să se execute neîntîrziat prașila mecanică. Această lu
crare nu numai că distruge buru
ienile, dar contribuie la afinarea și
încălzirea solului, ceea ce 'prezin
tă o mare importanță în această
perioadă, cind timpul este mai umed
și rece. Prașilele manuale se vor
executa selectiv, după caz. Pe te
renurile unde s-a» făcut erbicidarea
totală vor fi prășite numai vetre
le de buruieni, aceasta fiind o mo
dalitate de reducere a cheltuieli
lor. Terenurile neerbicidate vor fi

prășite integral. Pretutindeni, lucră
rile de întreținere — atît mecani
ce, cît și manuale — trebuie exe
cutate cu cea mai mare răspunde
re, incit să nu se micșoreze numă
rul plantelor, să se mențină den
sitatea optimă la hectar. De ase
menea, pentru a se păstra densi
tatea stabilită, este necesar ca lu
crările de combatere a dăunători
lor să se facă potrivit recomandă
rilor centrelor de protecție a plan
telor.

Cum se muncește pe ogoare
IALOMIȚA. Bărăganul ialoml- porumb, floarea-soarelui, sfeclă de
zahăr și cu alte culturi. Cu toate
țean cunoaște în aceste zile o mare
condițiile de lucru mai grele din
concentrare de forțe mecanice și
manuale la întreținerea culturilor. această primăvară, insămînțările
s-au realizat în limitele perioadei
Prima prașilă manuală la sfecla de
optime pentru fiecare cultură, tn
zahăr și floarea-soarelui este in toi,
teren bine pregătit. Acum, meca
iar cooperatorii au declarat un anizatorii și cooperatorii din județul
devărat război buruienilor, favori
Olt au trecut cu toate forțele Ia
zate de ploile căzute în ultimul
executarea lucrărilor de întreținere
timp. în unitățile agricole din
a culturilor. în unitățile agricole
consiliile agroindustriale Făcăieni,
din consiliile agroindustriale Co
Gura lalomiței, Scînteia, Grivița,
rabia, Ștefan cel Mare, Vișina,
Slobozia, Fetești, Andrășești, CoStoenești, Izbiceni, Vlădlla și in
cora și Balaciu au fost prășite 50
multe
alte locuri a început să se
la sută din suprafețele cultivate cu
desfășoare din plin prășitul floriisfeclă de zahăr și 30 la sută din
soarelui și al sfeclei de zahăr. La
cele cu floarea-soarelui. Ținînd
cooperativa agricolă Gîrcov, de
seama că întreținerea culturilor nu
exemplu, s-au prășit manual peste
suportă amînare, comandamentul
150 ha cu sfeclă de zahăr, ceea ce
județean pentru agricultură a hoînseamnă aproape 70 la sută din
tărit ca toți locuitorii satelor capa
suprafața
ocupată cu această cul
bili să mînuiască sapa să fie pretură. Dealtfel, în județul Olt prima
zenți în cîmp, de la ivirea zorilor
prașilă la floarea-soarelui și sfecla
și pînă la lăsarea întunericului.
de zahăr a fost aplicată pe pri
Concomitent cu prașila manua
mele mii de hectare. Timpul bun
lă, se desfășoară acțiunile de
de lucru din zilele de 1, 2 și 3 mal
combatere a dăunătorilor din cul
a fost folosit gospodărește la apli
turile de floarea-soarelui, sfeclă de
carea tratamentelor fitosanitare,
zahăr și porumb. Inspectoratul ju
pentru combaterea bolilor și dăună
dețean de protecție a plantelor,
torilor. La porumb au fost aplicate
prin specialiștii săi, acordă asistență
tehnică și urmărește cum se reali • tratamente pe 33 000 ha din cele
118 000 cultivate tn unitățile agri
zează această lucrare menită să
cole, iar la sfecla de zahăr șl
preîntîmpine diminuarea număru
floarea-soarelui — pe 80 și, respec
lui de plante la hectar și să asigure
tiv, 35 la sută din suprafețele cul
astfel densități superioare. (Mihai
tivate. Așadar, acțiuni energice
Vișoiu).
pentru întreținerea culturilor, ast
fel Incit să se realizeze producțiile
OLT. în unitățile agricole de stat
sporite prevăzute a se obține In
șl cooperatiste din județul Olt s-au
acest an. (Emilian Rouă).
însămînțat peste 200 000 hectare cu

PE TEME DE SEZON

Litoralul la ora primului „Bine ați venit!*
• O repetiție generală, în iața a peste 15 000 de turiști,
înaintea deschiderii stagiunii vacanțelor de vară • Gazdele
propun și cîteva calcule interesante vizînd bugetul familiei
• La începutul sezonului, sejurul poate avea orice durată

— Care este prima noutate ce
merită să fie cunoscută la această
oră, tovarășe Vasile TRANDAFIR,
director general al Centralei O.N.T.
„Litoral", de către viitorii oaspeți
ai stațiunilor noastre maritime ?
— Prima o reprezintă faptul că,
In niod tradițional, in zilele de 1, 2
și 3 mai, peste 15 000 de oameni ai
muncii din țara noastră și-au pe
trecut, zilele de odihnă pe litoral.
Ceea ce, pentru noi, gazdele, a echi
valat cu o repetiție generală înain
tea deschiderii oficiale a sezonului
vacanțelor de vară. Peste 50 de
hoteluri și restaurante, o bună
parte din mijloacele de agrement
au dat un prim examen pentru
marea stagiune a verii. Practic,
datorită măsurilor stabilite, datori
tă eforturilor depuse de lucrătorii
noștri, toate hotelurile și restauran
tele sint gata la această oră să-și
înceapă activitatea. Deși gazdele
din cele 12 stațiuni i-au întimpinat pretutindeni pe oaspeți
cu tradiționala urare „Bine ați
venit pe litoral 1981 !“, ea nu
a fost prima din acest an. Neofi
cial — ca să mă exprirp așa — se
zonul estival 1981 a început chiar
mai devreme. Hotelurile cu încăl
zire centrală din Mamaia, Eforie
Nord, Mangalia și Neptun au și
primit, la începutul lunii aprilie,

primii oaspeți da peste hotare. Este
vorba de turiști din țările nordice,
care și-au făcut obiceiul de a inau
gura în fiecare an sezonul estival
pe litoralul nostru. Pentru turis
mul organizat din țara noastră pri
mele serii ale stagiunii vacanțelor
de vară incep pe 8 mai.
— Turiștii români privesc, se
pare, cu anumite rezerve lunile de
început de sezon — mai și iunie.
Ce ne puteți spune despre aceasta!
— Reținerea celor care evită lu
nile de început de sezon nu este
cu nimic întemeiată. Argumentele
afirmației se bazează pe experien
ța din ultimii 20 de ani. în toată
această perioadă, pe care am trăit-o
permanent pe litoral, lunile mai și
iunie s-au dovedit, in proporție de
80 la sută, mai propice pentru cură
balneară decit alte intervale ale se
zonului cald. Cel puțin pînă la această dată, meteorologii au anun
țat prognoze promițătoare, pentru
lunile respective, și în acest an. Ca
să ne referim tn exclusivitate la
condițiile naturale. Dar, după pă
rerea mea, există și alte argumen
te care pot fi avute în vedere. Cele
mai liniștite și active vacante pe
litoral se pot petrece Ia Început de
sezon. Nici hotelurile și restauran
tele nu sînt prea aglomerate, nici

bazele de agrement și distracție nu
devin neincăpătoare, astfel că tu
riștii au posibilitatea să beneficie
ze din plin de ele și să se simtă
mai in largul lor. Dar această pe
rioadă oferă și alte avantaje care,
tn lunile de vară, nu se mai pot
repeta.
— Care anume!
— In prințul rînd, cele de natu
ră materială! Față de lunile iulie
și august — socotite vîrf de sezon
— în lunile mai și iunie tarifele
sînt mult mai reduse. De pildă, cos
tul mesei și al cazării pentru o zi
tn luna mai este de 57 lei, în luna
iunie 65 lei. In schimb, In lunile iu
lie și august, costul acelorași servi
cii se ridică la peste 100 lei. Ceea
ce înseamnă, evident, o economie
importantă în bugetul celor ce vin
cu familia la mare. în al doilea
rînd, în lunile mai și iunie, stațiu
nile de pe litoral oferă oamenilor
muncii și posibilitatea de a-și pe
trece vacanțe mai scurte decit cele

Munca-efigie a personalității
(Urmare din pag. I)

cercetare
și
proiectare
concurează la realizarea bu
nului mers al trenului subpămintean. Acesta e condus
de un calculator de proces
pe bază de program, spriji
nit de un sistem de televi
ziune cu circuit închis, ceea
ce face posibilă, de pildă,
existența, la complexul nod
din Piața Unirii, a unui sin
gur dispecer. In tot angre
najul de mișcare subpăminteană, omul acționează nu
mai cînd computerul iese
din program.
Acum, in nu puține locuri
efortul fizic e egalat — dacă
nu, adesea, întrecut — de
efortul de gîndire, ceea ce
a și dus. dealtfel, la o miș
care novatoare, în nenumă
rate domenii, atît de impe
tuoasă incit spiritul ruti
nier, inerția, birocratismul
tîrîtor și meschin, lașitatea
dezangajării mai mult decît
prudente, adică inspăimintate, cu greu o pot stăvili.
(Deși, cîteodată, și in unele
locuri, o mai stăvilesc).
Conceptul de muncă în
societatea socialistă multi
lateral dezvoltată a dobindit
noi note specifice și noi
condiționări sociale, integrîndu-se dealtfel și imul
alt concept politic. Cunoaș
terea aprofundată a lucru
rilor a devenit o necesitate

obiectivă, tot așa cum de
mocrația consultului colec
tiv și deciziei colective, în
temeiate pe fapte și știință
a conducerii, a devenit o
lege a existenței sociale.
Arbitrariul capătă, din ce
în ce mai mult, însemnele
inechității, așa cum orice
abuz e un delict flagrant
din punct de vedere moral
și o contravenție spcială.
Avînd prilejul să cunosc
mai
îndeaproape cîțiva
prim-secretari ai comite
telor județene de partid,
oameni de puternică per
sonalitate și larg orizont,
am înțeles că pentru acti
vistul de partid de azi, care
a ajuns, intelectualmente, la
esența sarcinilor sale, so
cialismul constituie o prac
tică intensivă și de cea mai
amplă perspectivă, lumina
tă de ideal, călăuzită de
teorie, adaptată permanent
la necesitățile reale ale vie
ții. Dispare, treptat dar ire
versibil. frazeologia, se eva
porează Ipotezele pur spe
culative, lipsite de finalita
te, pier considerațiile abu
roase, fără obiect cert și
implicație concretă. Pentru
noi — spunea unul din acești oameni, conducător al
unui județ tînăr — e foar
te importantă acum institu
irea generalizată a criteriu
lui de valoare. Trebuie să
cunoaștem șl să ocrotim

omul de valoare, cu spirit
de inițiativă, să învățăm a
identifica, și chiar măsura,
valoarea reală a creației.
N-avem cum ne înlesni cu
binevoitorii cei mai sinceri,
dar care te întreabă zilnic
ce să facă, cum să facă,
unde să facă, încotro s-o
apuce. Sîntem interesați —
ne spunea, gazetarilor, un
altul — atît de sporirea
producției de bunuri mate
riale și spirituale, cît și de
aceea a producției de idei.
Idei eficiente, desigur, ra
portate la nevoi, capabile să
accelereze progresul și să
ușureze munca, s-o Înfru
musețeze. Lupta pentru ca
litatea vieții nu e pentru
noi o abstracțiune, ci un im
perativ concret — ne-a
mărturisit un al treilea. Aici
ocupă un avanpost creația
literară și artistică Cultura,
In general în județul nos
tru, 75 la sută din populație
trăiește In mediul urban.
Problemele culturii sînt le
gate de calitatea omului
nou și de chiar normele de
conviețuire in ansamblul ci
vilizației moderne.
Fiecare din aceste intere
sante întîlniri aducea in
discuție cifre, date, para
metrii mondiali la care sintem obligați să ne raportăm
— fiindcă ne aflăm în ma
rea competiție a lumii — și
indicii naționali cei mai

lnalti. care au însușirea de
stimuli pentru cei ce nu
i-au atins încă Totodată ni
se vorbea, cu preocupare,
despre neajunsuri și neîmpliniri, despre acele înapo
ieri care n-au putut fi încă
înlăturate, critica și auto
critica emanînd, firesc, din
compararea aspirațiilor cu
realitățile, nu adăugindu-se
formal și cu cochetărie pen
tru a se demonstra false
echilibrări de atitudine. Și
am ascultat, nu o dată cu
vinte lucide și mîhnite des
pre dificultățile și rezulta
tele încă nemulțumitoare
ale activităților educative,
care au menirea mai ales de
a dezvolta deprinderea de a
munci și de a crea, plăcerea
de a munci, a sădi în con
știința tinerelor generații
ceea ce Tudor Vlanu numea
„cultul muncii", în care el
vedea o posibilitate forma
tivă și un sigiliu al perso
nalității.
60 de ani, în condiții isto
rice extrem de diferite și
nemaipomenit de complica
te, partidul comuniștilor ro
mâni a lucrat pentru ceea
ce am realizat azi și ne
propunem, cu bărbătească
previziune, a înfăptui In vii
tor, A lucrat, a luptat și a
lzbîndit — deși mai sînt
atîtea de făcut și de biruit
— în chip continuu și cu
credință constantă

obișnuite de 12 zile. Ceea ce în
seamnă că, în această perioadă, se
poate veni pe litoral și pentru pe
rioade de 3—5 zile, 5—8 zile
ș.a.m.d. în al treilea rînd. In această perioadă putem primi tn
excursiile de la sfîrșitul săptămînii cît mai mulți oameni, fără să
apară nesiguranța cazării, indife
rent că turiștii vin cu trenul sau cu
autoturismele proprii.
,
— Informații interesante și utile
pentru începutul de sezon. Cum
pot să-și rezerve turiștii locuri
pentru această perioadă !
— Ctt se poate de simplu. Au Ia
dispoziție trei posibilități. Fie adresîndu-se agențiilor și filialelor de
turism ale oficiilor județene care
au pus în vînzare bilete pentru această perioadă, fie comitetelor sin
dicatelor din întreprinderi, fie di
rect dispeceratelor de cazare din
stațiunile noastre.

P. CONSTANTIN

Inițiativa și economia de carburanți
în luna martie a.c., cu prilejul
unei adunări generale de partid de
la autogara „1 Mai“ din municipiul
Rimnicu Vîlcea, secretarul organiza
ției de bază, conducătorul auto Zaharia Bălănescu, a propus să se or
ganizeze o întrecere între conducă
torii auto pentru consumarea unei
cantități cît mai reduse de com
bustibil la suta de kilometri. Pro
punerea a fost acceptată, dar în
ceputul a fost cam timid, spunîndu-se că normele de consum sta
bilite pe tipuri de mașini și cate
gorii de drumuri sînt precis calcu
late. Pe lista întrecerii s-au înscris
totuși, alături de cel care a făcut
propunerea, un număr de șoferi, ca
frații Gheorghe și Ilie Bălănescu,
Emil Bălan, Ilie Tosu, Alexandru
Despa, Gheorghe Constantin, Du
mitru Pîrvu ș.a.
La sfîrșitul lunii martie, rezul
tatul acestei inițiative s-a materia
lizat in economisirea a 885 litri mo
torină și a 382 litri benzină. Iar în
luna aprilie economiile de carbu
ranți au crescut și mai mult. în
speranța că și alte colective de la
alte autobaze din țară vor prelua
inițiativa celor din Rimnicu Vîlcea,

încerc să amintesc în continuare
citeva procedee prin care se pot
economisi carburanții. Este vorba de
oprirea motorului in stații, la urca
rea și coborirea călătorilor, respec
tarea vitezei economice, eliminarea
pierderilor de combustibil pe la îm
binări, menținerea in perfectă stare
de curățenie a filtrului de aer,
schimbarea la timp a filtrelor de
combustibil, verificarea periodică a
termostatului, menținerea pneurilor
la presiunea prevăzută în normati
ve, schimbarea corespunzătoare a
treptelor de viteză cind motorul o
impune, menținerea in perfectă
stare a instalației de frînare, elimi
narea pierderilor de aer din această
instalație (ca să nu mai fie necesară
ținerea motorului sub turație cîte
10—15 minute pentru a crea pre
siunea necesară deblocării frînelor)
etc. Desigur, cele cîteva păreri ex
primate nu epuizează metodele de
economisire, iar rezultatele obținu
te la noi pot fi mult amplificate.

Toma CHISAROIU
revizor tehnic,
Autobaza 2 călători,'
I.T.A. — Rimnicu Vîlcea

Materiale refolosibile valoroase
care se degradează
Trecînd deunăzi pe DN-73 Bra
șov—Cîmpulung, am observat un
fapt curios : în cîteva locuri,
linia telefonică aeriană care leagă
cele două localități este întreruptă,
avînd circuitele tăiate, prinse la
baza stilpilor. Interesindu-mă în le
gătură cu această situație, am aflat
că în urma construirii și dării în
exploatare a rețelei electrice de
400 KV Pitești-Brașov, linia tele
fonică aeriană a fost înlocuită cu
un cablu telefonic subteran.
Și cu toate că linia telefonică ae
riană respectivă nu mai este uti
lizată, ea continuă să imobilizeze,
pe tot traseul, 1 200 stîlpi de sus
ținere din lemn, aproape 100 000 kg
conductori din cupru și oțel, mii
de izolatori și alte materiale valo

roase, materiale atît de necesare economiei naționale. De ce oare nu
se urgentează recuperarea acestor
materiale spre a fi refolosite la alte
lucrări?
Consider că această tărăgănare
este deosebit de păgubitoare, mai
ales că, din cîte cunosc, numai in
județul Brașov există, la ora ac
tuală, 9 sau 10 trasee telefonice
aeriene care se află în această si
tuație, deși au fost scoase din func
țiune de mai mulți ani. Și în timp
ce asemenea materiale sînt de ani
de zile supuse degradării, intempe
riilor sau sustragerilor, organele
P.T.T.R. sînt nevoite să solicite pen
tru alte lucrări materiale noi.

N. NICOARA
Brașov

Anvelope reintroduse în circulație
In acțiunea de recuperare și utilizare integrală a resurselor refo
losibile — sarcină de mare răs
pundere tn etapa pe care o par
curgem — generalizarea experienței
Înaintate, a soluțiilor bune în toate
unitățile capătă o tot mai mare im
portanță. Răspunzînd acestui dezi
derat, colectivul Institutului de cer
cetări prelucrare cauciuc și mase
plastice București este preocupat
de instruirea practică a cît mai
multor echipe de muncitori de la
unitățile economice deținătoare de
parcuri auto In ce privește însuși
rea tehnologiei de reparare a an
velopelor, pentru a se putea asigura
o valorificare superioară a aces
tora.
Pină acum, de pildă, s-a efectuat
Instruirea unui colectiv de la
Trustul de construcții-montaje mi
niere — stația utilaj-transport Abrud, precum șl a unor muncitori
de la zece unități ale lntreprinderi-

lor" de transporturi auto din mal
multe județe ale țării. Precizăm că
institutul se preocupă în continuare
de perfecționarea tehnologiilor de
reparare a anvelopelor și este în
măsură să asigure instruirea per
sonalului din toate unitățile inte
resate. așteptînd noi solicitări în
acest sens. Pe lingă această activi
tate, specialiștii institutului nostru
se ocupă de realizarea plasturilor
diagonali și radiali necesari repa
rării anvelopelor, pentru a putea
satisface în mai bune condiții co
menzile ce ne sînt adresate.
Prin extinderea tehnologiei de re
parare pot fi astfel recuperate și
reintroduse în circulație mii de an
velope, care, altminteri, ar fi tre
buit scoase definitiv din uz.

Dr. Inq. T. VOLINTIRU
directorul Institutului de cercetări
prelucrare cauciuc și mase
plastice - București

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Piesele de schimb recondiționate la întreprinderea de materiale
Izolatoare Berceni-Ploiești depășesc in acest an valoarea de 2 200 000
lei. De asemenea, în cadrul acțiunilor desfășurate in unitate pen
tru recuperarea și reintroducerea in circuitul productiv a tuturor
materialelor refolosibile se valorifică întreaga cantitate de ștraifuri re
zultate din procesul de fabricație al impisliturii de sticlă. Din aceste
ștraifuri, care pînă nu de mult se aruncau la gunoi, se realizează sal
tele pentru izolația termică a construcțiilor zootehnice. în primul trii mestru din acest an au și fost livrați peste 11 mii de metri pătrați de
astfel de saltele. (Nicolae Militaru, președintele consiliului de control
muncitoresc de la I.M.I. Berceni-Ploiești). • Am cumpărat de la magazi
nul „Luxor“ din Tîrgu Mureș un aragaz marca „Mini-gaz“, la prețul de
865 Iei. Pentru instalarea și verificarea funcționării acestuia m-am adresat
unităților cooperației meșteșugărești din municipiul nostru, dar mi s-a spus
că nu prestează asemenea servicii. Sugerăm întreprinderii producătoare a
acestor aragazuri din Satu Mare să încheie contracte cu cooperația meș
teșugărească pentru a asigura funcționarea lor în termenul de garan
ție. (Csaba Bako, Tîrgu Mureș). • Energia electrică economisită la în
treprinderea „Electroputere" Craiova, in primul trimestru din acest an,
se ridică la peste 25 MW/h. De asemenea, în aceeași perioadă, In între
prindere s-a consumat combustibil convențional cu 868 tone mai puțin
. față de normele aprobate. (Victor Mitu, tehnician).

Oameni ai îndatoririlor in plus
(Urmare din pag. I)
npu, bine ! Ca după doi
ani, cind a fost nevoie
mare de un strungar care
să știe să formeze noi me
seriași, să redevină iarăși
„meșter-pedagog".
...Ianuarie, 1978. Terme
nul punerii în funcțiune a
întreprinderii anunța nu
mărătoarea inversă. Con
structorul montase abia 40
de utilaje.' In total tre
buiau montate peste 400.
Darea în folosință la ter
men a noii întreprinderi
părea o imposibilitate. Dar
iată că apar din nou „oa
meni ai îndatoririlor in
plus" și spun că această
imposibilitate este... posibil
să fie depășită. Comunistul
Viorel Gherghel avea o ex
periență de peste 25 de ani
de inginerie mecanică. într-o întreprindere din Baia
Mare, unde mai lucrase, 1
se spunea „medicul utila
jelor". Adică un om care
știe pe dinafară viața uti
lajelor, așa cum medicul o
cunoaște pe a oamenilor.
Și atunci cum putea el să
asiste la neputința con
structorului, la întîrzierea
punerii în funcțiune a în
treprinderii ? Nu, n-ar fi
fost în firea lui. Nici de
comunist, nici de specialist.
A cerut organizației de
partid și conducerii între
prinderii să adune toți me
seriașii angajați la acea
dată de beneficiar — lăcă
tuși, electricieni, strungari

etc. — și să organizeze cu
ei o „echipă tehnică de
șoc". O echipă care să.
preia, pe răspunderea și
sub comanda lui, montajul
utilajelor. Atit Ie-a spus
oamenilor : „Fiecare tre
buie si dovedim că nu
avem o calificare îngustă,
că știm să facem și altceva,
nu numai ceea ce scrie pe
diploma obținută la termi
narea școlii. Și, cu prețul
unor eforturi pe care ni
meni nu le-a mai măsurat,
nici in ceasurile de zi, nici
în cele1 de noapte, cele 360
de utilaje au fost montate.
In timp record. Și astăzi
funcționează
Ireproșabil.
Numele acelor oameni din
„echipa de șoc" ? Comunis
tului Viorel Gherghel, cel
care tn acea perioadă a fost
și inginer-muncitor și muncitor-inginer, ti e teamă că
nu și-1 mai reamintește pe
toți. Unii lucrează acum în
alte sectoare. Ceea ce știe
precis e faptul că toți, sau
aproape toți, erau comu
niști. Că ei au acoeptat de
bunăvoie să devină montori pentru ca prima uni
tate a întreprinderii să
intre în funcțiune la timp.
Că ei și-au asumat „Înda
toriri tn plus".
...Aprilie 1981, după trei
ani. Dacă-1 întrebi pe di
rectorul Întreprinderii din
care relatăm, inginerul Ion
Voinea, unul din cei mai
„în vîrstă" ingineri de aici,
Ia 38 de ani, cu cine, pro
iectează
mașinile-unelte,
precum ciocane șl prese de

80, 250 și chiar 600 tone sau
kg-forță, răspunsul va fi :
cu a doua „cloșcă de aur"
a întreprinderii. Prima, se
înțelege, este cea constitui
tă in timpul montării uti
lajelor de către comunistul
Viorel Gherghel. A doua are
și ea povestea ei. Inginerii
Ilie Nițulescu — 29 de ani,
Maria Brabete — 26 ani,
Nicolae Magereanu — 27
de ani au o vechime, ca
specialiști, intre 3 și 5 ani !
însuși omul care s-a încu
metat să plece pe drumu
rile unei tehnici moderne
cu ei, ca începători — in
ginerul Mircea Cartaș —
n-are decît 37 de ani. Ei
bine, cei trei ingineri tineri
se ocupă în prezent de
proiectarea utilajelor, de
asimilarea In întreprindere
a elementelor hidraulice
pentru mașinile-unelte de
presare și forjare. Cum au
ajuns ei, oameni așa tineri,
unii aflînou-se chiar in
perioada de stagiatură,
să-și asume această răs
pundere ? Una din explica
ții o primim de la Nicolae
Munteanu, secretarul co
mitetului de partid : „Știam
despre fiecare din ei, Ja
data luării în discuție ’ a
cererii de primire in partid,
că au fost studenți foarte
buni. Și atunci le-am spus :
Noi n-avem alți ingineri
mai buni decit voi. Vouă
vă cerem să lucrați unde e
mai greu — la proiectare.
Dacă vreunul dintre voi nu
are curajul si înceapă me
I

seria de inginer printr-a
bătălie inteligentă cu teh
nica, cu noul, să ne spună.
Nici unul n-a spui nu. Iar
pentru cît au muncit și
cum muncesc acești tineri
comuniști, pentru a crea și
perfecționa utilaje și teh
nologii de complexitatea
celor pe care le executăm,
nu există unități de măsu
ră. Doar una singură —
datoria comunistă !“. Altă
explicație primim de la in
ginerul Ilie Nițulescu :
„Știam că despre posibili
tățile noastre, ale tinerilor,
unii vorbesc cu o oarecare
neîncredere Modul deschis
in care s-a discutat cu noi
ne-a ambiționat. Ne-a obli
gat pe fiecare să ne de
monstrăm nouă înșine că
putem pătrunde in mese
rie pe scara cea mai înaltă
a tehnicii. N-a fost ușor.
Rezultatul zilelor și nopți
lor de muncă și de studiu,
aproape ca înaintea fiecărei
sesiuni de examene, sînt
martorele și satisfacțiile
primei noastre sarcini de
partid îndeplinite. Vor mai
fi și altele. Pentru că în
treprinderea noastră abia
s-a născut. Pentru că la
noi in țară prelucrarea me
talului prin presare și for
jare se află în plină evo
luție și revoluție".
...Așa sînt comuniștii.
Oameni ai luptei tenace cu
greutățile. Oameni care
caută și descoperă noul.
Oameni care nu aleargă
după privilegii. Oameni ai
îndatoririlor în plus.
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Excelentă Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți viile mele mulțumiri pentru felicitările șl bunele urări
pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării mele.

MARGARETA A II-A

A 60 DE ANI DE IA FĂURIREA
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sesiuni științifice
Luni a avut loc în Capitală se
siunea de comunicări științifice
„Partidul Comunist Român — ini
țiatorul și îndrumătorul mișcării
revoluționare a copiilor din patria
noastră", organizată de Consiliul
Național al Organizației Pionieri
lor în colaborare cu Academia de
științe sociale și politice, Institutul de studii istorice și socialpolitice de pe lingă C.C. al P.C.R.,
Muzeul de istorie a partidului corevoluționare
și
munist, a mișcării
.
.
.
democratice din România și Aca
demia „Ștefan Gheorghiu".
Sesiunea a reunit lucrări care au
prezentat rolul Partidului Comu
nist Român în organizarea și în
drumarea permanentă a mișcării
revoluționare a copiilor și tinere
tului din patria noastră, tradițiile
revoluționare ale mișcării de copii
și tineret din România. A fost re
levată activitatea desfășurată, încă
de la cea mai fragedă vîrstă, în
fruntea mișcării revoluționare de
tineret de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, revoluționarul încercat
a cărui viață și muncă reprezintă
cel mai frumos și mobilizator
pentru tînăra generație
de
In cadrul sesiunii a fost eviderțiată atenția deosebită și grija pă
rintească pe care conducerea parti
dului, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o acor
dă creșterii și formării celei mai
tinere generații, condițiile minuna
te de muncă și viață create copii
lor din patria noastră ca urmare a
politicii înțelepte și clarvăzătoare
a Partidului Comunist Român. De

Din gîndirea social-politică a președintelui
României, Nicolae Ceaușescu

EDITURA POLITICA

Trafic intens in portul Constanța

★

Sub egida Secției de istorie și '
arheologie a Academiei de științe
sociale și politice, Facultății de istorie-filozofie a Universității Bucu
rești și Institutului de istorie „Ni
colae Iorga" s-au desfășurat, ieri,
în Capitală, lucrările sesiunii știin
țifice intitulate „60 de ani de la
La Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român s-a deschis Ieri ex
făurirea Partidului Comunist Ro
poziția „Partidului, inima, gindurile și faptele noastre"
mân".
Comunicările, prezentate de cer
cetători științifici și cadre didac
stat din Ploiești, ta fața oameni
„Front în umbră" de Ștefan Ber
tice universitare, au pus în lumi
lor muncii de pe platforma Com
ciu (Teatrul „Al. Davila" din Pi
nă semnificația istorică a făuririi
binatului
petrochimic
Brazi,
fiind,
tești)
și „Iozso Bela" de Dehel Ga
Partidului Comunist Român, locul
totodată, inclusă în actualul pro
bor (Teatrul maghiar din Cluj-Nasău în istoria contemporană a
gram al Teatrului de stat din Re
pooa). De semnalat, de asemenea,
României. Au fost evidențiate ro
șița. între premiere mai amintim
că Teatrul dramatic' Galați orga
lul determinant al partidului în în
piesele „Orașul viitorului" de Horia
nizează, în această perioadă, o mifăptuirea actului crucial al insu
Lovinescu
(Teatrul
„Bulandra"
din
crostagiune
pe mari platforme in
recției din august 1944 și a trans
Capitală), „Veghea" de Cristian
dustriale din localitate, iar Teatrul
formărilor revoluționare din anii
Munteanu (Teatrul „Victor Ion
muzical Brașov se prezintă cu două
socialismului, politica de industria
premiere : spectacolul literar-muPopa" din Birlad), „Valiza cu flu
lizare a țării și de soluționare a
turi" de Iosif Naghiu (Teatrul dra
Zical-coregrafic „Țară-pămînt, țarăproblemei agrare, ampla activitate
matic Brașov), „Soarele și luna" de
idee" și cu spectacolul muzical
teoretică șl practică consacrată eAlexandru
Anghelescu
(Teatrul
„Răsplntia" de Florin Comișel.
dificării societății socialiste multi
„Valea
Jiului"
din
Petroșani),
(Agerpres)
lateral dezvoltate, rezolvării mari
lor probleme ale lumii contem
porane în spiritul justiției și echi
tății internaționale. (Silviu Achim).

Portul maritim Constanța cunoaște
In aceste zile cel mai înalt ritm de
trafic. Luni, 4 mai, se aflau sub ope
rațiuni 65 de nave românești și sub
diferite pavilioane, din care 42 încărcau produse pentru export : utilaje
industriale, autocamioane, autoturis
me de teren, vagoane, produse chi
mice, ciment și mărfuri generale, iar
din alte 23 de nave se descărcau
materii prime din import : minereu
de fier, cocs, fosfați etc. In primele

ROMÂNIA-FILM" prezintă între 5 și 10 mai
La cinematograful „Timpuri noi** din Capitală ciclul „ȚARA NOUA, OAMENI NOI** (5
mai — De bună voie și nesilit de nimeni, 6 mai — Dragostea mea călătoare, 7 mai — Gioconda
fără suris, 8 mai — Omul care ne trebuie, 9 mai — Mere roții, 10 mai — Proprietarii) și la
cinematograful „Studio” ciclul „FIGURI DE EROI COMUNIȘTI IN FILMUL ROMANESC” (5 mai Clipa, 6 mai — Puterea și Adevărul, 8 mai — Zidul, 9-10 mai — Detașamentul „Concordia”).

ter permanent, fiind periodic reac
tualizată, reprezintă, totodată, șin
util instrument al schimbului de
experiență în domeniul muncii po
litice de masă.

★

La Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluționare
și democratice din România a avut
loc vernisajul expoziției omagiale
de artă plastică „Partidului — ini
ma, gindurile și faptele noastre".
Organizată de Consiliul Național al
Organizației Pionierilor, expoziția
reunește peste 250 lucrări realizate
de șoimi ai patriei, pionieri și șco
lari din toate județele țării.
Ilustrînd prin desen și culoare
sentimentele de dragoste și respect
față de Partidul Comunist Român
și istoria sa glorioasă, de mindrie
pentru succesele și realizările so
cialismului, de recunoștință și
profund atașament față de grija
deosebită pe care partidul o acor
dă creșterii și educării tinerei generații, copiii țării aduc șl pe
această cale un cald omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România.
(Agerpres)

rar „Noul mers al inimii". La rindul său, Teatrul „Mihai Eminescu"
din Botoșani prezintă, la sediu și
In deplasare, spectacolul de poezie
„Inscripții la timpul împlinirilor",
iar Teatrul german de stat din Ti
mișoara dedică evenimentului spec
tacolul de poezie și muzică „A ve
nit o primăvară în țară".
Pe afișul manifestării au fost tre
cute, de asemenea, cîteva specta
cole în premieră, cu creații din
dramaturgia originală contempora
nă. Piesa Iui Victor Bîrlădeanu
„Secolul a început mai tîrziu", in
spirată din lupta ilegală a P.C.R.,
urmează a fi prezentată în pre
mieră, de colectivul Teatrului de

Comitetul județean de partid
Cluj a organizat luni sesiunea ju
biliară de comunicări științifice
„Partidul Comunist Român la cea
de-a 60-a aniversare". Tovarășul
Ștefan Mocuța, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a sus
ținut comunicarea „Șase decenii de
slujire cu nețărmurit devotament
patriotic a intereselor supreme ale
poporului român". Au mai prezen
tat comunicări tovarășii : acad.
Ștefan Pascu, Constantin Crișan,
prim-secretar al Comitetului munici
pal Cluj-Napoca al P.C.R., Aurel
Negucioiu, secretar al comitetului
județean de partid, prof. univ.
Kovăcs Iosif, Nicolae Edroiu, secre
tar al comitetului de partid al cen
trului universitar. în cele 6 sec
țiuni ale sesiunii au fost prezen
tate circa 70 de comunicări știin
țifice.
în încheierea sesiunii, participan
ții au adresat C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă.
Sub egida Comitetului județean
de partid Bacău a avut loc o
sesiune de comunicări și referate
consacrată glorioasei aniversări.
Tovarășa Alexandrina Găinușe,
prim-secretar al comitetului jude
țean, a prezentat comunicarea: „Ju
dețul Bacău la aniversarea a 60 de
ani de la făurirea P.C.R.". Au mai
prezentat comunicări : prof. dr.
Nicolae Petreanu, Bratu Păun, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", prof. dr. Sandu Costache. Nu
meroase expuneri au fost ținute în
cele 7 secțiuni ale sesiunii.
La Brașov a avut loc o sesiune
de comunicări dedicată aniversării
partidului. Tovarășul Gheorghe Dumitrache, prim-secretar al comite
tului județean, a prezentat comu
nicarea : „Contribuția teoretică și
practică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu la creșterea rolului poli
tic conducător al Partidului Comu
nist Român, la afirmarea partidului
ca centru vital al întregii națiuni".
Comunicări au mai prezentat ing.
Vasile Sechel, director general al
Centralei industriale de tractoare,
Eduard Eisenburger, redactor-șef al
revistei „Karpaten Rundschau",'

Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, prof. dr.
Nicolae Petreanu și conf. univ. Filofteia Negruțiu, prorector al Uni
versității din Brașov. în încheierea
comunicărilor, participanții la se
siune au adoptat textul unei tele
grame adresate conducerii partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
în preajma aniversării partidului,
sute de purtători ai cravatei roșii
eu tricolor din municipiul Oradea
s-au întîlnit la Casa de cultură a
sindicatelor din localitate cu tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar
al Comitetului județean Bihor al
P.C.R., care a evocat cu acest pri
lej trecutul de luptă al clasei noas
tre muncitoare și importanța isto
rică a creării Partidului Comunist
Român, reliefînd rolul determinant
al partidului în opera de făurire și
dezvoltare a societății socialiste ro
mânești.
La Vaslui, muzeul județean și fi
liala din localitate a Arhivelor sta
tului au deschis, în sala „Arta",
expoziția documentară sub generi
cul „Partid erou". Prin documente
aflate în patrimoniul celor două in
stituții sînt prezentate momente și
evenimente memorabile din istoria
P.C.R., a mișcării revoluționare și
democratice din România, precum
și aspecte ale dezvoltării mișcării
muncitorești și vieții politice in ju
dețul Vaslui, înfăptuirile acestui ju
deț in anii socialismului.
Casa de cultură a sindicatelor din
Birlad a inaugurat un ciclu de ma
nifestări dedicate aceluiași eveni
ment aniversar cu montajul literarmuzical „Partidului — inima șl
versul", dezbaterea privind „Poezia
contemporană românească — mijloc
de educație artistică și patriotică",
prezentarea de către echipa de tea
tru a piesei („Dezertorul" de Mihail
Sorbul, vernisarea, in cadrul biblio
tecii proprii, a expoziției „Lirica
patriotică — parte integrantă a cre
ației literare românești"
La întreprinderea de construcții
navale și utilaj tehnologic din
Tulcea a avut loc o suită de simpo
zioane organizate ta secțiile de
producție, la care au participat
peste 1 800 de oameni ai muncii.

în aceste zile continuă In Întreaga țară manifestările
cu filmul, începute cu două luni în urmă, în cinstea
glorioasei aniversări. Amintim cîteva din acestea :
în județul Hunedoara se prezintă ciclul DE LA CO
MUNIȘTI ÎNVĂȚĂM CUTEZANȚA REVOLUȚIONA
RA (6—7 mai Călan, 8—9 mai Hațeg) ; în sălile de apel
ale minelor din Uricani, Bărbâteni, Lupeni, Vulcan,
Paroșeni rulează filmul MUNCITORII AU CUVÎNTUL.
în județul ialomița, la cinematograful ,(23 August" din
Slobozia rulează ciclul de filme COMUNIȘTII — CON
TINUATORI AI LUPTEI PENTRU LIBERTATE ȘI
DEMNITATE NAȚIONALA, PENTRU SOCIALISM. La
cinematograful „Arta" din Tg. Mureș rulează in pre-

întrecerile europene au confirmat clasa înaltă
și vitalitatea excepțională ale gimnasticii românești
favoarea viitorului Cristinei pledează
și circumstanțele speciale în care a
evoluat la Madrid, care condiții n-au
împiedicat-o totuși să dobîndească
rezultate excelente. Pentru prima
oară de șase ani încoace, cea mai re
numită gimnastă de pe glob — Nadia
Comăneci — n-a fost în fruntea for
mației noastre la o mare competiție
oficială. In plus, Emilia Eberle, altă

celebrul Club sportiv' școlar Onești,
vreme de șase ani, de antrenorii Ma
ria Florescu-Cosma Vi Mihai Agoston
— același entuziasm in pregătire, pe
baza căruia să-și valorifice integral
talentul și să reprezinte cu cinste pe
mai departe culorile sportive ale
României.
Cei ce au urmărit la televizoare
Întrecerile de la Madrid s-au eon-

• Bilanț excelent: o medalie de aur, două de argint și
două de bronz. • Tînăra Cristina Grigoraș, un nou talent
lansat de gimnastica noastră — campioană europeană
la sărituri, vicecampioană la individual compus și para*
lele, medalie de bronz la sol. • Rodica Dunca — medalie
de bronz la bîrnă și locul al patrulea în concursul
individual compus
gimnastă româncă de faimă mondială,
accidentindu-se, n-a dat randamentul
scontat. Ambele întîmplări au pus
întreaga răspundere pe umerii unei
tinere de 15 ani, fără multă expe
riență. Cristina însă i-a făcut față cu
mult aplomb, ceea ce a provocat o
vie satisfacție iubitorilor de sport din
țară. După Nadia Comăneci, ea de
vine cea de-a doua gimnastă român
că purtătoare a medaliei europene de
aur. Este interesant să reamintim că
la Gala „Scînteii" de la începutul acestui an, răspunzind unei întrebări,
Nadia Comăneci formula aprecieri
deosebite la adresa Cristinei Grigoraș, prevestindu-i un viitor de.„ aur 1
Nadia a avut dreptate 1
Nu putem decit să-i urăm tinerel
Cristina — selecționată și instruită la

vins că Rodlca Dunca este o gim
nastă de clasă, care evoluează ele
gant și cu multă precizie, fapte care
ar fi îndreptățit-o să primească note
și mai bune, firește, și o poziție su
perioară în diferitele clasamente.
Deși s-a situat pe primul Ioc, în cla
samentul grupei întîi din concurs, in
cadrul căreia notele au fost în ge
neral mai mici decît în grupa ur
mătoare, totuși Rodica a urcat pînă
pe treapta a patra la individual com
pus și a dobîndit medalia de bronz
la bîrnă. S-o felicităm pe Rodica
Dunca (provenită de la C.S.M. Baia
Mare — antrenoare Ligia Marinescu),
s-o lăudăm și pentru modestia, te
nacitatea și abnegația cu care a
concurat de atîtea ori in folosul for
mației noastre reprezentative și să-i

dorim noi afirmări • pe măsura ca
lităților sale sportive. Felicitări căl
duroase și cuplului de antrenori Atanasia Albu—Octavian Beta, care a asi
gurat cu pricepere conducerea teh
nică a gimnastelor noastre la cam
pionatele Europei.
Acum, întreaga noastră gimnasti
că, cele mai de seamă reprezentante
ale ei, în frunte cu inegalabila Nadia
Comăneci, iși îndreaptă atenția și eforturile spre principalul obiectiv al
anului, spre turneul marii Universia
de de Ia București. Pentru întîia oară,
echipa de gimnastică a României, ce
lebră pe tot globul, se va înfățișa la
un înalt concurs oficial în fața pu
blicului propriu. Amatorii de sport
din România așteaptă cu nerăbdare
și cea mai puternică simpatie evo
luțiile Nadiei Comăneci și ale cole
gelor ei, convinși că ele dispun de
calitățile sportive care să îndreptă
țească toate așteptările. Mai depar
te, în toamnă, vor fi campionatele
mondiale. Pentru țelurile pe care le
urmăresc echipa României și gimnas
tele noastre de frunte, au lucrat și
lucrează cu spor centrele de bază
— C.S.Ș. Onești, C.S.Ș. Sibiu, C.S.
Arad, C.S.M. Baia Mare, cele din
Constanța, Ploiești, Deva, București
și altele. De la aceste unități provin
și s-au lansat prin lotul nostru re
prezentativ Nadia Comăneci și Cris
tina Grigoraș, Emilia Eberle, Melita
Riihn, Dumitrița Turner, Rodica
Dunca, precum și un șir lung de spe
ranțe, în frunte cu Lavinia Agache
și Ecaterina Szabo. Să-i aducem elogii rodnicei noastre școli de gim
nastică și să-i urăm noi succese in
ternaționale de cel mal înalt presti
giu.
Valeria MIBQNESCU

mieră filmul românesc PUNGA CU LIBELULE, iar la
cinematograful „Tineretului" ciclul COMUNISTUL —
MILITANT PENTRU IDEILE ÎNAINTATE ALE SO
CIALISMULUI. în județul Botoșani, la Dorohoi și Bo
toșani, se prezintă cicluri de filme artistice și docu
mentare reunite sub genericul ÎN FRUNTE — COMU
NIȘTII. La, Craiova se prezintă ciclul EPOPEEA
LUPTEI REVOLUȚIONARE A POPORULUI ROMAN,
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, OGLINDITA ÎN
FILM.
Manifestările cu filmul dedicate aniversării partidu
lui continuă să se desfășoare în toate județele țării,
lntr-o gamă de acțiuni de largă diversitate.

vremea
Timpul probabil pentru silele de S,
1 și 8 mai. tu țară : Vremea va ti in
general instabilă, Îndeosebi in prima
parte a intervalului. Cerul va ti tem
porar acoperit. Vor cădea ploi care vor
avea șl caracter de averse, Însoțite de
descărcări electrice, mal frecvente In
zonele de deal șl de munte. în pri
mele zile, Izolat, cantitățUe de apă vor
putea depăși 25 litri pe metru pătrat tn
24 de ore. Vîntul va sufla moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre 2 și 12 grade, cele maxime intre
12 șl 22 de grade, local mai ridicate.
Izolat, condiții de grindină, tn Bucu
rești : Vreme tn general instabilă, mai
ales in prima parte a intervalului. Cer
temporar acoperit. Va ploua mai ale»
sub formă de averse Însoțite de descăr
cări electrice. VInt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intra
8 și 12 grade, cele maxime Intre 18 și
22 de grade. (Meteorolog de serviciu i
Ileana Mlhăllă).
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Pentru școala românească de gim
nastică, foarte recentele campionate
europene s-au încheiat cu un bilanț
deosebit de frumos — o medalie de
aur, două de argint și două de bronz,
reprezentantele noastre urcînd pe
podiumul premiantelor la toate pro
bele.. Sprijin indu-se temeinic pe o
întreagă rețea de centre de selecție
și instruire precoce a talentelor, școa
la noastră și-a dovedit din nou vi
talitatea și capacitățile de a lansa în
fiecare an sportive cu anvergură
mondială, care impresionează lumea
gimnasticii prin aptitudini străluci
toare, grație feminină și tehnică
înaltă, ca și prin originalitatea ele
mentelor de dificultate și risc. La
campionatele de la Madrid, exponen
ta de vîrf a gimnasticii noastre a fost
de astă dată o tînără sportivă, in
vîrstă de 15 ani, Cristina - Grigoraș,
practic necunoscută pînă ta vara anu
lui 1980. Atunci fusese inclusă în
echipa reprezentativă, ce avea în
fruntse pe celebra Nadia Comăneci,, și
cucerise, împreună cu această mâre
echipă a noastră, titlul de vicecam
pioană olimpică. Și iată că acum,
după nici un an, tînăra Cristina s-a
transformat în liderul formației la
întrecerile continentale, o sarcină de
osebit de dificilă pe care a îndepli
nit-o cu brio, ciștigind titlul euro
pean la sărituri, pe cele de vicecam
pioană la individual compus și la pa
ralele, precum și o medalie de bronz
la sol. Putem să fim încrezători în
perspectiva acestui nou mare talent
al gimnasticii românești, pentru că
potențialul tehnic al Cristinei, după
cum afirmă specialiștii pe care i-am
consultat, este încă departe de a se
fi exprimat pe deplin, mai ales la
bîrnă și sol, probe în care dispune de
elemente de maximă, dificultate, dar
insuficient cizelate. De asemenea, în

4 luni din acest an, colectivele de do
cheri și mecanizatori care lucrează
ta întreprinderile portuare au reali
zat cea mai mare medie zilnică de
trafic din istoria portului, lnsumînd
75 892 tone mărfuri, iar în luna apri
lie s-a atins recordul de 89 557 tone
mărfuri operate intr-o singură zi.
Docherii de aici s-au angajat ca în
cinstea apropiatei aniversări a parti
dului să stabilească noi recorduri în
muncă. (George Mihăescu).

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a
Zilei naționale a Statului Israel, luni
după-amiază a avut loc In Capitală
o manifestare culturală — organiza
tă de Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea — in
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie in această țară.
In continqare, asistența a vizionat un
film documentar din Israel.
Au participat reprezentanți al
I.R.R.C.S. și ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și
artă, un numeros public.
Au fost prezenți Aba Gefen, amba
sadorul Israelului la București, Ji
membri al ambasadei.
★
în legătură cu donația colecției da
documente diplomatice editate Je
._
Parlamentul mexican, cuprinzînd
textele acordurilor, tratatelor și con
vențiilor încheiate de statul mexican
de la cucerirea independenței pînă
în prezent, făcută Ministerului Afa
cerilor Externe și Asociației de drept
internațional și relații internaționa
le (A.D.I.R.I.) de către Ambasada
Statelor Unite Mexicane, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al acestei
țări la București, Moises Torres Ser
rano, a oferit, luni după-amiază, o
recepție.
Au participat Mihnea Gheorghiu,
președintele Academiei de științe
sociale și politice, reprezentanți al
Ministerului Afacerilor Externe, al
conducerii A.D.I.R.I., alte persoana
oficiale, precum și șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.
(Agerpres)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT

„Săptămîna dramaturgiei și muzicii
românești “
începînd de luni, In întreaga țară
se desfășoară „Săptămîna drama
turgiei și muzicii românești". în pro
gramul instituțiilor noastre artistice
se află înscrise spectacole de poezie
și muzică cu un profund caracter
patriotic și revoluționar, care cin
stesc prin cînt și vers evenimentul
cu profunde rezonanțe în istoria ță
rii, precum și premiere teatrale și
muzicale axate pe creații originale.
Astfel, Teatrul de stat din Baia
Mare a pregătit spectacolul de poe
zie „La ceas de slavă", Teatrul tine
retului din Piatra Neamț specta
colul „Crez și faptă comunistă", iar
Teatrul din Turda montajul lite-

A APĂRUT VOLUMUL

CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
ÎN ETAPA ACTUALĂ

asemenea, au fost prezentate prin
cipalele obiective și sarcinile ac
tuale care stau în fața Organizației
Pionierilor în lumina documente
lor celui de-al XII-lea Congres al
partidului, a indicațiilor și orien
tărilor date cu diferite prilejuri de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu
și a fost exprimată hotărîrea fer
mă a tuturor copiilor țării de a-și
aduce contribuția la înfăptuirea
Programului partidului.
(Agerpres)

Deschiderea unor expoziții
Luni s-a deschis expoziția „Mij
loace ale muncii politico-educati
ve de masă în sprijinul activității
economico-sociale", organizată de
Secția de propagandă a C.C. al
P.C.R., împreună cu Academia
„Ștefan Gheorghiu".
Expoziția prezintă sugestiv ex
periența dobîndită de comitetele
județene, municipale, orășenești și
comunale de partid, de unități economice, instituții social-culturale
în activitatea politico-ideologică,
eultural-educativă pentru mobili
zarea oamenilor muncii la îndepli
nirea obiectivelor Congresului al
XII-lea al P.C.R. Ea pune în evidență un sistem unitar și com
plex de acțiuni, mijloace și me
tode ale muncii ideologice și po
liticei de masă, constituind o vie
demonstrație a complexului proces
de împletire organică a muncii po
litico-educative de masă cu acti
vitatea economico-socială, pentru
realizarea marilor obiective ale
dezvoltării patriei. Diversitatea și
bogăția materialelor de propagan
dă expuse ilustrează convingă
tor preocuparea organelor și orga
nizațiilor de partid din întreaga
țară pentru trecerea la o nouă ca
litate în acest important sector al
muncii politice de masă.
Expoziția, ce va avea un carac-

Regina Danemarcei

Cronica zilei

FOTBAL*: Un portar, Va
sile lordache, ne-a de
jucat
planurile
(„Daily
Express")
LONDRA 4 (Agerpres). — Pe mar
ginea recentului meci de fotbal
România — Anglia, disputat Ia Lon
dra in preliminariile campionatului
mondial, presa engleză continuă să
publice ample comentarii. Ziarul
„Daily Telegraph" scrie că nici cel
mai pesimist suporter al soccerului
britanic nu ar fi îndrăznit să pronos
ticheze eă echipa României va lua
trei puncte din cele patru posibile
în meciurile cu Anglia. Dar, pe teren,
lucrurile s-au petrecut altfel. Selec
ționata engleză a căzut victimă unui
fotbal defensiv ordonat, practicat de
o echipă bine instruită și care a de
monstrat foarte clar că un rezultat
de egalitate atit de valoros in cursa
de calificare poate fi obținut chiar și
pe Wembley. Echipa Angliei se află
in fața unui viitor la fel de sumbru
ca In urmă cu trei ani și jumătate,
cînd Greenwood a preluat conducerea
tehnică. Deocamdată nu se pune pro
blema înlocuirii lui Greenwood, con
ducerea federației acordîndu-i tn con
tinuare încrederea. Cronicarul ziaru
lui „Daily Express" iși aduce aminte
că tn anul 1973 Anglia a ratat cali
ficarea pentru că a fost ținută în șah
de Polonia. „Atunci, un portar, pe nu
mele său Tomaszewski, a rezistat
echipei engleze. Cu opt ani mai tîr
ziu, ne-a dejucat planurile tot un
portar, românul Vasile Iordache". Și
comentatorul continuă : „Deși fotba
liștii englezi au dominat partida, ei
nu au posedat Instinctul, inventivi
tatea sau intuiția necesare pentru a
marca goluri. Dar lupta pentru ca
lificare in grupa a 4-a europeană
continuă, Intrucît România și Anglia
mai au de jucat de cite două ori cu
formația Ungariei, fără a uita că nici
Norvegia nu și-a spus ultimul cuvint".

ARAD • Casa de cultură a sin
dicatelor din Arad a găzduit un
bogat program folcloric susținut de
formațiile laureate' la Festivalul
național „Cîntarea României". Din
rîndul acestora s-au remarcat an
samblurile „Rapsodia mureșeană", al
întreprinderii de vagoane, și „Doi
na Mureșului", aparținînd Casei
municipale de cultură • Comite
tul județean Arad al U.T.C. a or
ganizat un simpozion pe tema
„Poezia românească contempo_____ „ _
rană — mijloc de educație patrio
tică a tineretului", la care au luat
parte tineri din întreprinderile mu
nicipiului și mai mulți scriitori.
(Mircea Dorgoșan).

meni de artă șl cultură din tot ju
dețul Bacău. Ea se va încheia cu
o serbare cîmpenească, la care-și
vor da concursul formații artistice
și sportive din oraș. (Gheorghe
Baltă).

BRAȘOV • Duminică, la Brașov
s-a desfășurat tradiționala Sărbă
toare a junilor și a primăverii. Ca
de obicei, la ora 11,00, alaiul junilor
călări, imbrăcați în frumoasele lor
costume naționale, cu caii împo
dobiți sărbătorește, format în Pia
ța Unirii din Scheii Brașovului, a
pornit spre centrul vechi al Brașo
vului, de unde, însoțit de o mulți
me de oameni, s-a îndreptat spre
Pietrele lui Solomon. Acolo. într-un
cadru natural Inedit, a avut loc o
impresionantă manifestare : Sărbă
toarea junilor, în cadrul căreia,
după tradiționala horă, s-au desfă
șurat exercițiile de aruncare a buz
duganului. (Nicolae Mocanu).

CLUJ • între 2 și 9 mal se des
fășoară la Cluj-Napoca „Săptămîna
dramaturgiei românești contempo
rane". în program figurează spec
tacolele „Omul de cenușă" și „Pa
sărea Shakespeare", ambele piese
de D.R. Popescu, „Omul nu-i supus
mașinii" de Tudor Popescu, „Ordi
natorul" de Paul Everac și „Viața
unei femei" de Aurel Baranga. De
asemenea, Naționalul clujean a rea
lizat împreună cu editura „Dacia"
un recital de poezie românească
contemporană, care a fost și este
prezentat pe platforme industriale,
în cluburi muncitorești, instituții,
școli, unități militare. (Alexandru
Mureșan).

BACAU • Sub genericul „Săptă
mîna culturală românească", ta
centrul minier de pe valea Trotușulul — Comănești — se desfășoară,
între 4 și 10 mai, o suită de mani
festări politico-ideologice și cultu
ral-educative : expuneri, simpo
zioane, vernisări de expoziții, gale
de filme, spectacole ale formațiilor
artistiee etc. Aflată la cea de-a 6-a
ediție, „Săptămîna culturală comăneșteană" a întrunit tn acest centru
muncitoresc un mare număr de oa-

GORJ • In cadrul manifestărilor
desfășurate cu prilejul „Decadei li
teraturii beletristice", la librăriile
din Tg. Jiu și Novaci a avut loc
lansarea plachetei de versuri „In
această ordine exist" a ttaărului
poet gorjean Artur Bădița. Au fost
prezenți, alături de numeroși oa
meni ai muncii, reprezentanți ai editurii „Scrisul românesc" din Cra
iova, membri ai cercurilor și cena
clurilor literare din Tg. Jiu și din
județ. (Dumitru Prună).

CONSTANȚA
•
„Primăvara
Româniși socialiste" s-a intitulat
marele Spectacol desfășurat in aer
liber în Piața centrală a orașului
Medgidia, în cadrul căreia forma
țiile artistice reunite ale casei oră
șenești de cultură, ale constructo
rilor de mașini de la I.M.U.M. și
ale cimentiștilor au prezentat un
bogat program artistic. (George Mihăescu).

ASIGURĂRI UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
La Administrația Asigurărilor de
Stat automobiliștii pot contracta di
ferite feluri de asigurări facultative
auto — care acoperă o serie de
riscuri, altele decît cele cuprinse în
cadrul asigurării prin efectul legii
de răspundere civilă auto — cum
sînt:
— asigurarea
globală
pentru
avarii — casco ;
— asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse
ca urmare a accidentelor de
circulație ;
— asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse
de incendiu și calamități ; *
•— asigurarea autovehiculelor pen•
tru dispariție de la locul da
parcare ;
— asigurarea suplimentară pentru
cazurile cînd autovehiculul este

condus de alte persoane decît
asiguratul sau rude ale acestuia ;
— asigurarea autovehiculelor ta
legătură cu utilizarea lor la
conoursuri. Întreceri sau antre
namente pentru acestea ;
— asigurarea de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și
a altor persoane aflate în auto
turisme ;
— asigurarea autovehiculelor cu
valabilitate numai in afara te
ritoriului Republicii Socialiste
România.
Pentru relații suplimentare șl
pentru încheierea unor astfel de
asigurări, cei interesați se pot adre
sa responsabililor cu asigurările,
agenților și inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R. sau, direct,
oricărei unităti ADAS.
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DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

MANIFESTĂRI CONSACRATE GLOBIOSUHJI
JUBILEU Al P. C. R.

Solidaritate și colaborare

strînsă cu toate
forțele progresiste
ale contemporaneității

Aniversarea a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român
continuă să fie marcată peste hotare prin manifestări ce prilejuiesc sub
linierea semnificației acestui important eveniment in istoria poporului
român, a realizărilor dobindite de țara noastră in toate sferele de activi
tate in anii construcției socialiste.

La CESKE BUDEJOVICE, In R.S.
Cehoslovacă, a fost organizată o
seară prietenească dedicată Româ
niei, în cadrul căreia Marcel Mămularu, consilier al ambasadei noastre
la Praga, a vorbit despre semnifica
ția acestei aniversări, scoțînd în evi
dență succesele obținute de poporul
român in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. In sălile
Casei de cultură a orașului s-au
deschis expoziția de fotografii „Ima
gini din România", precum și un
stand de cărți. La loc de frunte au
fost expuse volume din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu. De ase
menea, Casa de cultură a organizat
un concurs „Ce cunoaștem despre
România", manifestare care s-a în
cheiat printr-un program artistic.
La BUDAPESTA, Ambasada Româ
niei a organizat o gală a filmului. în
cadrul căreia a fost prezentat docu
mentarul „Congresul al XII-lea al
P.C.R.". în saloanele ambasadei a
avut loc vernisajul unei expoziții de
fotografii ce înfățișează imagini ale
unor documente și momente impor
tante legate de crearea Partidului
Comunist Român, de lupta sa revolu
ționară.
'ț>
La GENEVA, la Institutul univer
sitar de studii europene și la Insti
tutul universitar de înalte studii in
ternaționale, prof. Virgil Cândea, se
cretar al asociației „România", a
vorbit despre istoria României, in
contextul european și universal, sub
liniind tradițiile de luptă pentru
independență națională și suverani
tate ale poporului român, rolul is
toric al Partidului Comunist Român
în realizarea aspirațiilor de veacuri
ale națiunii române pentru dezvol
tare liberă și independentă.
La HELSINKI a avut loc vernisa
jul expoziției de grafică contempora

„în spiritul principiilor solidarității internaționale, dez
voltăm larg relațiile cu partidele comuniste și muncitorești,
cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte forțe de
mocratice de guvemămînt și mișcări de eliberare națională,
cu partide și forțe politice care se pronunță pentru securitate,
pentru destindere, independență și pace".
NICOLAE CEAUȘESCU
De-a lungul Întregii sale existen
țe de șase decenii, bogată in lupte
și în înfăptuiri, Partidul Comunist
Român a înscris pe stindardul său
obiective de luptă în concordan
ță cu, interesele vitale ale poporu
lui român, ale întregii umanități,
tradițiile glorioase de solidaritate
internațională aureolînd permanent
steagurile de luptă ale comuniș
tilor români. Mișcarea muncitoreas
că și socialistă din România a mi
litat cu ardoare încă de la începu
turile sale pentru apărarea intere
selor fundamentale ale întregului
popor, manifestîndu-și, totodată, so
lidaritatea activă cu tovarășii de
clasă de pretutindeni în lupta co
mună împotriva exploatării și asu
pririi, pentru făurirea unei lumi a
libertății și dreptății sociale.
Istoria mișcării muncitorești din
țara noastră a consemnat, astfel,
la loc de frunte pagini strălucite de
solidaritate internațională cu for
țele progresiste revoluționare de pe
toate continentele. Ducînd mai de
parte aceste glorioase tradiții,
Partidul Comu
nist
Român
avea să îmbine
organic,
cbiar
de la crearea sa,
înalta îndatori
re patriotică de
slujire fidelă a
poporului
ro
mân cu o ne
clintită solida
ritate interna
țională, dezvol
tând continuu co
laborarea și în
trajutorarea cu
forțele înaintate
ale lumii, intensificînd larg
relațiile cu alte
partide revolu
ționare, comu
niste, socialiste,
cu diferite miș
cări de elibera
re, manifestîn
du-și simpatia
și sprijinul ne
precupețit față
de lupta lor
dreaptă.
Cu deplină și
justificată mîndrie se poate aitirma acum, in preajma glo
rioasei aniversări a partidului, că
spiritul și principiile solidarității
revoluționare trec ca un fir roșu
prin întreaga istorie a Partidului
Comunist Român, că întotdeauna
comuniștii români și-au făcut cu
cinste datoria atît față de propriul
popor, cit și față de cauza generală
, a luptei revoluționare pentru pro'gres și pentru pace. După ce
partidul nostru a devenit partid de
guvernămint. forța conducătoare a
întregului popor, flacăra solidarită
ții a devenit și mai vie. strălucirea
ei și mai puternică, transformindu-se in politică de stat.
Călăuzind energiile întregii noas
tre națiuni în vasta operă de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism, acționînd
neabătut pentru promovarea și apărarea intereselor vitale ale po
porului român, partidul nostru mi
litează, totodată, cu profundă con
secvență pentru amplificarea legă
turilor de prietenie și colaborare,
pentru întărirea solidarității de
luptă cu celelalte partide comuniste
și muncitorești, cu toate forțele
care luptă pentru înfăptuirea idea
lurilor de eliberare națională și so
cială, de înțelegere și bunăstare a
popoarelor. Solidaritatea neabătută
cu toate forțele democratice, antiimperialiste ale contemporaneității
reprezintă una din liniile funda
mentale ale întregii activități in
ternaționale a partidului nostru, o
orientare statornică, în deplină con
cordanță cu cerințele luptei gene
rale pentru dezvoltarea procesului
revoluționar mondial, pentru reali
zarea unei lumi a păcii și înțele
gerii, fiind înscrisă la loc de frunte
în Programul P.C.R., în documen
tele congreselor și conferințelor na
ționale ale partidului, în cuvîntările
și expunerile tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Reprezintă, fără îndoială, un
merit de excepțională însemnătate
al secretarului general al partidu
lui de a fi fundamentat, pe baza
Întregii experiențe istorice, a ana
lizei profunde a realităților, un
concept nou, revoluționar cu pri
vire la conținutul și cerințele soli
darității in epoca contemporană.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat și evidențiază în permanen
ță că solidaritatea internațională,
unitatea și coeziunea forțelor so
ciale înaintate constituie condiția
sine qua non a succesului în lupta
pentru rezolvarea problemelor ma
jore ale lumii contemporane, In
concordanță cu interesele popoare
lor. în acest sens și pornind de la
profundele prefaceri petrecute în
lume, de la afirmarea cu o forță
fără precedent a voinței popoarelor

de a se dezvolta liber și indepen
dent, de la amploarea și diversita
tea tot mai mare a forțelor care
se pronunță pentru pace, libertate,
progres social, secretarul general al
partidului a clarificat conținutul ac
tual, intr-o viziune largă, al prin
cipiilor de solidaritate internațio
nală: „Privim noțiunea de solidarita
te internațională — arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — în con
textul marilor schimbări revoluțio
nare produse in lume, ce fac ca in
ea să se înglobeze unitatea țărilor
socialiste, a partidelor comuniste și
muncitorești, a clasei muncitoare,
cit și sprijinul mișcărilor de elibe
rare națională, lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și
neocolonialismului, împotriva sub
dezvoltării, pentru înfăptuirea dez
armării, lupta pentru respectarea
dreptului fiecărui popor de a fi
stăpin pe destinele sale".
Această abordare amplă, cuprin
zătoare, străină și opusă oricăror
limitări sau îngustimi artificiale, a
principiului solidarității internațio

și social-democrate, întreținînd le
gături cu 23 asemenea partide. Co
muniștii români consideră că întă
rirea colaborării între toate forțele
mișcării muncitorești are o însem
nătate esențială pentru dezvoltarea
vieții internaționale pe cale demo
cratică. Pornind tocmai de la această cerință imperioasă, partidul
nostru a subliniat stringența nece
sității unei reconcilieri istorice din
tre partidele comuniste și socialiste
— colaborarea dintre comuniști și
socialiști pe plan național, ca și la
scară internațională, afirmîndu-se
ca un factor important pentru reali
zarea aspirațiilor vitale ale oame
nilor muncii, ale popoarelor.
în numele înfăptuirii acelorași
aspirații, partidul nostru își ma
nifestă calda solidaritate cu parti
dele progresiste din țările angajate
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare din Africa, Asia, America La
tină, cu mișcările de eliberare, cu
toate organizațiile și formațiile po
litice care luptă pentru neatirnare
și afirmarea ființei naționale a po
poarelor
res
pective, împo
triva imperialis
mului, colonia
lismului, apart
heidului și dis
criminărilor ra
siale. Este sem
nificativ faptul
că P.C.R. între
ține și dezvoltă
relații cu peste
60 de partide de
guvemămînt și
organizații de
mocratice, pro
gresiste din sta
tele in curs de
dezvoltare, evo
luția acestor ra
porturi răspunzind întru totul
intereselor re
ciproce, cauzei
unității forțelor
mondiale antiimperialiste.
Totodată, fn
lumina acelu
iași adevăr fun
damental, a ro
lului tot mai
important
pe
care 11 au In zilele noastre ma
sele largi populare, în lumina
necesității imperioase a întăririi
acțiunii lor unite in lupta pen
tru destindere, securitate și pace
in Europa și în lume, împotriva
agravării încordării și creșterii
pericolului de război, partidul nos- ,
tru acționează pentru dezvoltarea
legăturilor cu cele mai diverse forțe
— partide de guvemămînt sau
ncguvernamentale care se situează
pe poziții democratice, organizații
politice de cele mai diferite orien
tări, inclusiv cu partide cu carac
ter radical, liberal sau creștin din
țările capitaliste dezvoltate, ca și
din oricare alte țări ale lumii.
Diversitatea fără precedent a rela
țiilor internaționale ale partidului
nostru este indisolubil legată de ac
tivitatea neobosită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de nenumărate
le sale contacte, intîlniri și convor- ,
biri cu conducători și alți repre
zentanți de frunte ai partidelor co
muniste și muncitorești, socialiste
și social-democrate, ai altor parti
de și organizații politice din toate
țările lumii, perioada âcare s-a
scurs de la Congresul al IX-lea
fiind și sub acest raport cea mai
fertilă din întreaga istorie a parti
dului. Tocmai această vastă și in
tensă activitate, amploarea legătu
rilor sale internaționale au asigu
rat partidului nostru un rol mar
cant in mișcarea revoluționară
mondială, au făcut ca P.C.R. să se
bucure de stima și prețuirea tutu
ror forțelor progresiste. Se poate
spune, cu deplin temei, că nicicînd
P.C.R., România socialistă nu au
avut atîția prieteni, relații atît de
largi pe toate meridianele globului.
O dovadă elocventă o constituie
însăși participarea la lucrările Con
gresului al XII-lea al partidului
nostru a unor delegații și repre
zentanți a 162 partide și organizații
politice din 105 țări.
în spiritul bogatelor sale tradiții
internaționaliste, partidul nostru
este hotărît, așa cum a afirmat în
repetate rinduri tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să acționeze și în viitor
cu toată fermitatea pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate partidele
comuniste și muncitorești, cu toate
forțele revoluționare, democratice
și progresiste ale contemporaneită
ții, fiind convins că în acest fel își
îndeplinește rolul de detașament
revoluționar în lupta pentru o poli
tică nouă de progres, pace și des
tindere, de securitate și dezarmare,
de lichidare a subdezvoltării și în
făptuire a noii ordini economice in
ternaționale, de largă colaborare
între toate națiunile lumii.

PE STINDARDUL

PARTIDULUI :

obiective de luptă

in concordanță

cu interesele vitale

ale poporului român,

ale întregii umanități
nale pornește de la rolul determi
nant al maselor, al popoarelor in
evoluția proceselor politice și social-economice mondiale, își are re
sorturile profunde în realitatea obiectivă a faptului că numai prin
lupta unită a partidelor clasei mun
citoare, a forțelor progresiste, de
mocratice cele mai largi de pretu
tindeni se poate desfășura cu suc
ces și accelera procesul transformă
rilor structurale înnoitoare pe plan
mondial, se poate relua și întări
cursul spre destindere, își poate
afla deplina afirmare dreptul im
prescriptibil al popoarelor de a fi
stăpîne pe propriife destine, se
poate asigura soluționarea tuturor
marilor probleme care confruntă
omenirea. Această cerință a solida
rității tuturor forțelor înaintate ale
omenirii se impune cu și mai multă
stringență în condițiile actuale, cînd
în viața internațională se resimte o
puternică accentuare a încordării,
ceea ce se'răsfrînge în mod nega
tiv asupra relațiilor dintre state,
afectează cauza independenței și
libertății popoarelor, destinderea,
securitatea și pacea.
Pornind de la rolul care revine
în ansamblu forțelor revoluționare
mondiale, clasei muncitoare, parti
delor sale, P.C.R. dezvoltă amplu J
legăturile sale cu toate celelalte
Îartide comuniste și muncitorești,
n mod firesc, o atenție de prim
ordin este acordată dezvoltării re
lațiilor cu partidele comuniste și
muncitorești din țările socialiste.
Aceste relații constituie factorul
determinant în adîncirea continuă
a prieteniei și colaborării multila
terale dintre România și celelalte
țări de care sîntem legați prin co
munitatea de orînduire și ideologie,
prin țelurile comune ale edificării
socialismului și comunismului, con
tribuind la întărirea forței, la spo
rirea prestigiului și influenței so
cialismului in lume. în același
timp, Partidul Comunist Român își
intensifică și adîncește în perma
nență legăturile cu partidele comu
niste și muncitorești de pretutin
deni, din țările capitaliste, din state
In curs de dezvoltare, își manifestă
solidaritatea nedezmințită cu par
tidele comuniste care mai sînt ne
voite să înfrunte condițiile grele
ale ilegalității.
Așa cum este știut, cum arată
realitățile
lumii contemporane,
partidele comuniste nu sînt sin
gurele forțe politice care militează
pentru pace și progres, pentru des
tindere și colaborare. Acestea sînt
obiective pentru care se pronunță
și acționează, desigur cu o inten
sitate variabilă, și alte detașamente
ale clasei muncitoare, alte forțe ale
contemporaneității. Tocmai de aceea, P.C.R. a acționat și acționează
pentru dezvoltarea relațiilor și
contactelor cu partidele socialiste

Radu BOGDAN

nă românească, la care au luat parte
funcționari superiori din Ministerul
Afacerilor Externe al Finlandei, șefi
ai misiunilor diplomatice acreditați
în Finlanda, oameni de artă și cul
tură. A fost prezent ambasadorul
României la Helsinki, Maria Stănescu. în alocuțiunile rostite s-a sub
liniat ițnportanța aniversării Partidu
lui Comunist Român în viața națiu
nii noastre. Și cu acest prilej, au fost
remarcate bunele relații existente
între România și Finlanda, apreciate
ca o contribuție la cauza păcii, secu
rității și destinderii în Europa.
Filiala din HAMEENLINNA a Aso
ciației de prietenie Finlanda-România a organizat o seară dedicată
României. în cuvîntările rostite a
fost subliniată grija partidului și sta
tului nostru pentru ridicarea continuă
a nivelului de trai al oamenilor mun
cii. A avut loc o gală de filme do
cumentare.
La TANGER, în Maroc, a avut loc
vernisajul expoziției „Grafica mili
tantă românească". Au participat
guvernatorul
provinciei
Tanger,
Driss El Fellah, președintele Consi
liului municipal, Aziz Cherif D’Ouezzane, membri ai conducerii Asocia
ției Bazinului mediteranean, un nu
meros public.
La Biblioteca națională din capi
tala Coastei de Fildeș, ABIDJAN,
au fost organizate seri ale filmului
documentar românesc, în cadrul că
rora au fost prezentate realizări ale
cinematografiei noastre dedicate suc
ceselor de seamă ale poporului
român în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. activității neobosite, în fruntea
partidului și statului, a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
prestigiului
Româhiei pe plan internațional.

UTHLEDE PRESA
pe scurt
SOSIREA SECRETARULUI GEI NERAL AL O.N.U. LA MOSCOVA.
Luni a sosit la Moscova secretarul
I general al O.N.U., Kurt Waldheim.
I După cum transmite
agenția
T.A.S.S., el întreprinde o vizită
I oficială in
U.R.S.S., la invitația
guvernului sovietic.

"1

gimului rasist de la Pretoria, ce I
ocupă in mod ilegal teritoriul Na
mibiei. Pe de altă parte, S.W.A.P.O. j
se pronunță împotriva examinării |
problemei Namibiei in afara ca
drului O.N.U.

MARI
DEMONSTRAȚII
DE
PROTEST au avut loc in ultimele
zile la Boston împotriva concedierilor din rindul muncitorilor șl
funcționarilor din serviciile muni
cipalității. De asemenea, in același
oraș s-au desfășurat mitinguri și
alte manifestații de protest ale ca
drelor didactice și elevilor Impotriva măsurilor anunțate de autorități
privind închiderea unor instituții
de invățămint.
ATENTATE ÎN SPANIA. Luni
în centrul Madridului a fost comis
un atentat, în care și-au pierdut
viața generalul de brigadă Andres
DECLARAȚIA S.W.A.P.O. OrganiGonzalez Suso, șeful artileriei de
I zația Poporului din Africa de Sudcoastă, precum,și un membru al
Vest (S.W.A.P.O.) a dat publicitâpoliției. Unul dintre autorii atentaIții, la Luanda, o declarație in care
tului a fost ucis. Poliția a reușit
condamnă poziția statelor occiden să-l aresteze pe cel de-al doilea
atentator. ale
Pe Conde altă parte, din
tale membre permanente
siliului de Securitate pentru veto-ul
Barcelona s-a anunțat că In oraș
' prin care au blocat impunerea de
au fost asasinați doi membri ai
j sancțiuni obligatorii împotriva re gărzilor civile.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
l P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, 1-â
I primit pe Faruk Kaddoumi, șeful
Departamentului politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei,
Icare întreprinde o vizită în R. P.
Bulgaria. Au fost discutate proble
me privind relațiile bilaterale șl
unele probleme internaționale ac
tuale, îndeosebi cele legate de si| tuația din Orientul Mijlopiu.
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La DAMASC a fost Inaugurată,
sub patronajul ministrului sirian al
culturii și orientării naționale, „Săptămîna filmului românesc". Este pre
zentată o selecție de filme artistice
și documentare ce oferă publicului
sirian posibilitatea să cunoască as
pecte semnificative ale vieții de azi
a poporului român, ale trecutului său
de luptă pentru libertate și indepen
dență.
Revista indiană „INTERNATIO
NAL REPORTER" a publicat' un
amplu articol consacrat activității
țării noastre la O.N.U. Articolul,
însoțit de o fotografie a președin
telui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, subliniază, printre altele:
„Participarea de peste 25 de ani a
României la activitatea Națiunilor
Unite a adus o contribuție substan
țială, alături de cea a altor membri
ai comunității internaționale, la pro
movarea cooperării multilaterale în
tre state, în conformitate cu princi
piile fundamentale ale dreptului in
ternațional".
„România militează pentru pace"
— este titlul sub care ziarul „ARAB
TIMES", care apare în Kuweit, pu
blică un artitol, însoțit de fotogra
fia președintelui Republicii Socia
liste România, în care se subliniază
că principiile păcii, colaborării, in
dependenței și egalității, consecvent
promovate de România, rezultă din
umanismul socialist al societății ro
mânești de astăzi, din năzuințele și
aspirațiile tradiționale, multisecu
lare ale poporului român. „Exprimînd acest spirit național, mișcarea
muncitorească, socialistă din Româ
nia a înscris de la început în pro
gramul său de acțiune conceptul
păcii între popoare" — relevă „Arab
Times".
Scoțînd în evidență prestigiul dobindit de România pe plan mondial,
prin i activitatea sa internațională,
ziarul reliefează personalitatea de
inalt prestigiu a' secretarului general
al P.C.R., subliniind că „președin
tele Nicolae Ceaușescu este arhitec
tul acestei politici de colaborare cu
toXte țările globului, inițiatorul și
promotorul deschiderii politicii ro
mânești spre cele patru puncte cardi
nale ale lumii". în articol sînt citate
statistici grăitoare privind dezvol
tarea raporturilor externe ale Româ
niei pe plan politico-diplomatic și
economic, menționîndu-se cu precă
dere contactele și înțelegerile stabi
lite la cel mai înalt nivel. în în
cheiere, cotidianul kuweitian subli
niază: „Sprijinirea tuturor acțiunilor
privind lichidarea subdezvoltării și
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale reprezintă o tră
sătură constantă a politicii externe
românești, rodul gîndirii președin
telui Nicolae Ceaușescu".
(Agerpres)

IMPERATIVUL MOMENTULUI: CONCENTRAREA EFORTURILOR PENTRU
ADOPTAREA UNUI DOCUMENT FINAL CONCRET SUBSTANTIAL
gențe serioase asupra aspectelor de
bază amintite mai sus.
în aceste condiții, imperativul mo
mentului, așa cum dictează interesele
tuturor popoarelor Europei și, în ge
neral, ale lumii, este să se facă totul
pentru deblocarea situației, intensi
ficarea ritmului lucrărilor, depășirea
divergențelor existente, angajarea
efectivă a statelor participante in
direcția redactării într-un timp re
zonabil a unui document final de
substanță, corespunzător exigențe
lor impuse de actuala situație inter
națională, voinței de pace și colabo
rare a popoarelor de pe continent.
România socialistă care, așa cum
se știe, a participat, activ la dialogul
de la Madrid, manlfestînd în per
manență inițiativă, formulînd nume
roase propuneri concrete, sprijinind
punctele de vedere pozitive susținute
de alte state se pronunță pentru
intrarea lucrărilor pe un făgaș
constructiv, astfel îneît să se încheie
cu un bilanț rodnic, pe măsura spe
ranțelor opiniei publice de pretu
tindeni. „Acordăm o atenție deose
bită — arăta tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — întăririi colaborării
și securității în Europa. Considerăm
că trebuie făcut totul pentru înche
ierea cu succes a reuniunii de Ia Ma
drid, pentru convocarea unei confe
rințe pentru încredere și dezarmare,
pentru oprirea amplasării și dezvol
tării de noi rachete in Europa și tre
cerea la tratative in vederea elimi
nării lor complete. Este în Interesul
tuturor popoarelor europene să asi
gurăm continuitatea Conferinței de
la Helsinki, să facem totul pentru o
Europă unită, în care să se asigure
o largă colaborare economică, iehnico-științifică, culturală, pe baza res
pectării orinduirii sociale a fiecărui
popor, a independenței și suverani
tății fiecărei țări".
Fără îndoială că pe primul plan al
preocupărilor reuniunii din capitala
Spaniei trebuie să se situeze, în
continuare, problema dezangajării
militare și dezarmării, fără de care
nu pot fi concepute încrederea, pa
cea și securitatea atît în Europa, cit
și în întreaga lume. După cum este

Ședință consacrată
- comemorării
lui I. B. Tito
BELGRAD 4 (Agerpres). — în
marea sală a Adunării R.S.F. Iugo
slavia a avut loc, la 4 mai, o ședință
comemorativă consacrată împlinirii
unui an de la încetarea din viață a
lui Iosip Broz Tito — transmite
agenția Taniug.
Au luat parte membri ai Prezidiu
lui R.S.F.I., ai Comitetului Central al
U.C.I., ai conducerii organizațiilor
politice și obștești federative, dele
gații din partea republicilor și pro
vinciilor iugoslave, membri ai fami
liei defunctului, reprezentanți ai
corpului diplomatic.
Președintele Prezidiului R.S.F.I.,
Tvietin Miatovici, a rostit o cuvîntare
în care a evocat viața și activitatea
revoluționară a lui Iosip Broz Tito.

Vizita delegației parlamentare
române in Indonezia
JAKARTA 4 (Agerpres). — Dele
gația parlamentară română, condusă
de Iosif Szasz, vicepreședinte al
Marii Adunări Naționale, care face
o vizită oficială
de prietenie în
Indonezia, a avut o întrevedere cu
Daryatmo, președintele parlamente
lui. Cu acest prilej s-a relevat de
. voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare româno-indoneziene și s-a
subliniat că perfectarea unor im
portante acțiuni de cooperare aflate
în atenția celor două țări este de
natură să imprime un conținut tot
mai substanțial conlucrării reciproce.
S-a reliefat hotărîrea parlamentelor
din cele două țări de a acționa pen
tru diversificarea și lărgirea conlu
crării reciproc avantajoase.
în legătură cu unele probleme ale
vieții internaționale, s-a relevat ne
cesitatea sporirii participării active
și hotărite a parlamentelor la solu
ționarea problemelor complexe ale
lumii contemporane, în concordanță
cu aspirațiile popoarelor. Părțile s-au
pronunțat pentru intensificarea con
tactelor româno-indoneziene pe plan
parlamentar, inclusiv în cadrul Uniu
nii interparlamentare.
Delegația Marii Adunări Naționale
a avut, de asemenea, o întîlnire cu
Mochtar Kusumaatmadja, ministrul
afacerilor externe al Republicii In
donezia. A fost evidențiată buna co
laborare dintre România și Indonezia
în cadrul O.N.U., al Grupului „celor
77", în mișcarea de nealiniere și în
alte foruri.
Delegația s-a lntîlnit, de asemenea,
cu Tjokropranolo, guvernatorul ora
șului Jakarta, și a vizitat unele obiective social-culturale din capitala
Indoneziei.

Luări de poziție în favoarea dezarmării
BONN 4 (Agerpres). — Delegații
la Congresul regional al Partidului
Social-Democrat din landul vest-german Baden-Wuritemberg, ale cărui
lucrări s-au desfășurat la Aalen. au
adoptat o rezoluție prin care cer ca
la Congresul federal al P.S.D., pro
gramat pentru primăvara anului
viitor, să fie reexaminată hotărîrea
din 1979 a forului suprem de condu
cere a partidului privind acceptarea
staționării de rachete nucleare cu rază
medie de acțiune pe teritoriul R.F.G.
— relevă agenția D.P.A. Delegații la
acest congres și-au exprimat opozi
ția față de o politică tinzînd spre o
supremație militară sau care ar pro
voca o deteriorare a raporturilor cu
țările din Europa răsăriteană, pronunțîndu-se pentru negocieri ime
diate în vederea reducerii armamen
telor nucleare staționate în Europa.

LA RELUAREA REUNIUNII GENERAL-EUROPENE DE LA MADRID

După o întrerupere de circa trei
săptămîni, la Palatul Congreselor
din Madrid astăzi se reiau lucrările
reuniunii general-europene. Princi
pala sarcină aflată în fața reprezen
tanților celor 35 de state participante
este de a asigura ca în timpul cel
mai scurt să se ajungă la finalizarea
negocierilor începute în cea de a
doua decadă a lunii noiembrie, la
încheierea reuniunii cu rezultate
concrete și adoptarea unui docu
ment de substanță, de natură să sti
muleze transpunerea în viață ca un
tot unitar a prevederilor Actului
final de la Helsinki.
Constituie o realitate că, în cele
aproape șase luni care au trecut de
la debutul reuniunii, problemele de
fond aflate pe agenda sa — convo
carea conferinței pentru creșterea
încrederii și dezarmare în Europa,
asigurarea continuității procesului
inițiat la Helsinki și adoptarea de
măsuri care să facă efectivă trans
punerea în viață a tuturor prevede
rilor convenite prin Actul final —
nu și-au găsit încă rezolvarea, solu
țiile avansate neîntrunind, pină în
prezent, consensul tuturor participanților.
în ultimele săptămîni dinaintea
întreruperii lucrărilor, datorită acti
vității depuse de unele state, între
care țările neutre și nealiniate, în
general de statele mici și mijlocii,
care au prezentat un proiect de do
cument final s-a reușit ca în diferi
tele organe de lucru ale reuniunii
să se rețină — în mod preliminar —
o serie de formulări și texte refe
ritoare la importanța respectării
principiilor prevăzute în Actul final
de la Helsinki, la unele aspecte ale
colaborării economice, tehnico-științifice și culturale intereuropene, la
necesitatea intensificării luptei pen
tru combaterea terorismului etc. Cu
toate acestea, includerea lor în do
cumentul final al reuniunii este in
certă, fiind supusă, de către diferite
state, unor diverse condiționări, în
funcție de evoluția discuțiilor la alte
capitole ale Actului final — la aceas
ta adăugîndu-se faptul că, pînă în
prezent, continuă să persiste diver

BELGRAD

știut, alături de alte state. România
a avansat propuneri concrete in le
gătură cu convocarea unei conferin
țe pentru măsuri de creștere a în
crederii și dezarmare în Europa. în
concepția României. conferința ar
urma să dezbată, cu participarea pe
bază de deplină egalitate a tuturor
statelor semnatare ale Actului final,
aspectele militare ale securității, să
ajungă la înțelegeri concrete, începind cu măsuri de' creștere a încre
derii și stabilității, iar apoi de de
zangajare militară și dezarmare,
care să ducă la Înlăturarea spectru
lui amenințător al unui conflict nu
clear.
Totodată, România consideră că
statele participante trebuie să-și re
afirme clar angajamentul de a res
pecta neabătut atît în relațiile lor
reciproce, cit și in raporturile cu
alte state, principiile înscrise în do
cumentul de Ia
Helsinki, aceasta
constituind condiția sine qua non a
edificării unei securități trainice in
Europa și in lume. După părerea ță
rii noastre, revine reuniunii de la
Madrid să stabilească măsuri concre
te pentru intensificarea largă, neîn
grădită a cooperării in diferite do
menii — economic, tehnic, științific,
al culturii, educației, informației și
contactelor între persoane.
în sfîrșit, forumul din capitala
Spaniei este chemat să asigure con
tinuitatea procesului de edificare a
securității și, in acest scop, să sta
bilească data și locul de desfășurare
a viitoarei reuniuni general-europe
ne — știut fiind că România s-a ofe
rit să găzduiască această reuniune
la București.
în spiritul acestor poziții profund
constructive, România este hotărîtă,
așa cum a subliniat președintele re
publicii, să-și aducă întreaga contri
buție la reușita reuniunii de la Ma
drid, să acționeze, alături de alte
state, pentru adoptarea de măsuri
eficiente, care să ducă la reluarea
cursului spre destindere, promovarea
țelurilor securității, păcii și colabo
rării pe continentul nostru și în în
treaga lume.

R. ADRIAN

La rindul său, agenția U.P.I. infor
mează că președintele P.S.D., Willy
Brandt, a rostit la acest congres o
cuvîntare prin care se alătură criti
cilor formulate în R.F.G. la adresa
politicii S.U.A., in cadrul N.A.T.O.,
avertizînd că există limite peste care
R.F.G. nu poate să treacă.
HAGA 4 (Agerpres). — Compania
de aviație civilă olandeză „K.L.M." a
refuzat să încheie cu N.A.T.O. un
acord privind punerea la dispoziția
Alianței nord-atlantice a avioanelor
acestei societăți pentru transportul
militarilor americani în Europa în
„situații de criză" — informează agențiile D.P.A. și T.A.S.S. Această po
ziție — remarcă observatorii de le
Haga — se integrează opoziției exis
tente în cercurile cele mai largi d: .
Olanda și din alte țări din N.A.T.O.
față de noile proiecte de înarmare adoptate de Alianța nord-atlantică în
ultimii ani.

WASHINGTON 4 (Agerpres). —
„Coaliția pentru dezarmare nuclea
ră", organizație pacifistă, antirăzboi
nică a femeilor din Statele Unite, a
anunțat că va organiza, în zilele de
11 și 12 mal, o serie de mitinguri și
demonstrații la Washington, în semn
de protest împotriva cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare și pace.

Sărbătoarea ziarului
„Akahata"
TOKIO 4 (Agerpres). — Zeci de
mii de locuitori ai Capitalei nipone
au fost, duminică, oaspeții celei de-a
22-a ediții a sărbătorii anuale a zia
rului „Akahata", organ central al
Partidului Comunist Japonez. Cu acest prilej au fost organizate dezba
teri consacrate în special tematicii
dezarmării și interzicerii armelor nu
cleare, precum și manifestări cultural-artistice.

Evoluția situației
din Liban
BEIRUT 4 (Agerpres). — Potrivit
informațiilor transmise de agențiile
internaționale de presă, artileria
israeliană și cea a forțelor de dreap
ta libaneze, conduse de maiorul
disident Saad Haddad, au bombardat
în noaptea de duminică spre luni
localitățile Jurmok, Rihane, Aicheih
și Mahmoudieh. A fost supusă unui
intens tir de artilerie și localitatea
Nabătiyeh, inregistrindu-se impor
tante pagube materiale. Luni dimi
neața, artileria israeliană a bombar
dat localități din sudul Libanului,
adaugă agenția U.P.I. în același
timp, aviația israeliană a efectuat
zboruri de recunoaștere asupra zone
lor din sudul Libanului și a regiunii
Bekaa. Tot luni, la Beirut s-au în
registrat dueluri sporadice de arti
lerie între forțele aflate în conflict.
★

Președintele Libanului, Elias Sar
kis, l-a primit luni pe vicepremierul
și ministrul sirian al afacerilor ex
terne, Abdel Halim Khaddam, sosit
într-o vizită la Beirut. Au fost exa
minate, potrivit postului de radio
libanez, probleme legate de restabi
lirea calmului și a reconcilierii na
ționale în Liban.
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