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in învățămintul politico-ideologic BACĂU : Cu 6 luni

DEZBATERILE RECAPITULATIVE
mai devreme

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor externe al R. P. Polone

In aceste zile sînt in plină desfă
șurare, in toate organizațiile de 
partid de la orașe, pregătirile pen
tru încheierea anului de studiu in 
învățămintul politico-ideologic. La 
capătul unui an de studiu, în care 
circa 3,4 milioane de comuniști și 
■Iți oameni ai muncii au urmat dife
ritele cursuri de partid, iar peste 
șase milioane și jumătate de oameni 
ai muncii au frecventat formele de 
studiu organizate de sindicate, 
U.T.C., U.A.S.C.R. și organizațiile 
democrației șF unității socialiste, 
dezbaterile recapitulative organizate 
in această perioadă au menirea să 
asigure nu numai aprofundarea cu
noștințelor dobindite în timpul anu
lui, ci mai ales 
tezelor, orientă
rilor ce se des
prind din docu
mentele de partid, 
din cuvintările se
cretarului general 
■1 partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. După 
cum se știe, în 
ultimele luni via
ța politică a țării 
a fost marcată de 
importante eve
nimente care s-au 
răsfrint și asupra 
vieții ideologice.
Au avut loc în acest răstimp 
plenare ale C.C. al P.C.R. (din 
octombrie și decembrie 1980 și 
martie 1981), plenara din ianuarie 
a.c. a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, Congresul sindi
catelor și Congresul întregii țără- 
nimi, aniversarea a 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, 
cu prilejul cărora secretarul general 
■1 partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rostit ample cuvîntări. 
Patrimoniul ideologic al partidului 
s-a imbogățit astfel cu noi idei, izvo- 
rite din studiul aprofundat al reali
tăților și apte să orienteze, în con
sens cu noile cerințe ale dezvoltării 
economico-sociale. întreaga activi
tate pentru transpunerea in viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului. Este firesc ca 
ideile și indicațiile cuprinse în aces
te cuvîntări să formeze substanța, 
miezul dezbaterilor recapitulative, 
desprinzîndu-se, în raport, cu speci
ficul preocupărilor și sarcinilor fie
cărei organizații, concluziile practice 
care se impun, insistindu-se asupra 
modalităților optime de acțiune în 
vederea înfăptuirii în viață a sarci
nilor economico-sociale.'

Cu prioritate se cuvine abordată 
(mai ales în cursurile de probleme 
fundamentale ale socialismului știin
țific și conducerii societății socialiste 
de către P.C.R. și in cursurile de 
probleme fundamentale ale econo
miei socialiste) problematica privind 
realizarea planului de stat pe acest 
an, a programului partidului de dez
voltare economico-socială. aplicarea 
noului mecanism economico-finan
ciar, întărirea autoconducerii mun-

insușirea ideilor,

citorești și 
Corelațiile 
dezvoltări economice sănătoase, îna
inte de toate interdependența dintre 
creșterea producției și a bunăstării, 
dintre producție și consum, impera
tivul așezării întregii activități de 
producție pe principii 
sub semnul unei înalte 
rentabilități, necesitatea 
urmat pentru a asigura 
integrală a sarcinilor pe 
producția netă, fizică .și producția- 
marfă vindută și încasată, precum 
și la export, reducerea consumurilor 
de materii prime,. materiale, com
bustibili și energie, diminuarea cos
turilor, asigurarea unei calități su
perioare a produselor, sporirea pro-

autogestiunii economice, 
fundamentale ale unei

economice, 
eficiente și 
și căile de 
Îndeplinirea 
acest an la

IN CENTRUL DEZBATERILOR: realiza
rea planului de stat, aplicarea noului meca
nism economico-financiar, asigurarea unei 
înalte calități a produselor, creșterea eficien
ței întregii activități economice, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor.

tului, a cărui măsură reală o dau nu 
datele statistice despre numărul 
cursurilor, lecțiilor sau seminariilor, 
ci, înainte de toate, comportarea oa
menilor, atitudinea lor față de mun
că, spiritul lor de răspundere, ordi
ne și disciplină in producție și, desi
gur, rezultatele obținute în reali
zarea indicatorilor de plan, in dez
voltarea conștiinței socialiste, revo
luționare.

Ținînd seama de importanța deo
sebită pe care o are creșterea conti
nuă a rolului conducător al parti
dului, ca Cerință majoră a înaintării 
ferme, a societății noastre pe calea 
socialismului și comunismului, este 
firesc ca îndeosebi în cursurile de 
probleme fundamentale ale educației 

revoluționate, pa
triotice, socialis
te, a maselor, în 
cursurile de pro-, 
bleme fundamen
tale ale statutu
lui P.C.R., ale 
normelor vieții și 
muncii comuniș
tilor, la universi
tățile politice și 
de conducere, în 
dezbaterile orga
nizate pentru 
membrii birouri
lor comitetelor 
județene, munici- 
convorbirile reca-

Hotărîți să dea patriei tot mai 
mult țiței, petroliștii din cadrul 
trustului Moinești au reușit să fo
reze și să pună în funcțiune, 
cu 6 luni ' mai devreme față de 
plan, o nouă sondă de mare adîn- 
cime. Este vorba despre sonda de 
la Conțești, săpată de sondorii din 
secția condusă de inginerul Mircea 
Ștefan. Noua sondă, a cărei adînci- 
me depășește 4 000 de metri, este 
una din cele mai productive sonde 
de acest fel din cadrul schelei de 
extracție Comănești. (Gheorghe 
Baltă).

BAIA MARE: Instalație

de metalizare 
a arborilor cotiți

La întreprinderea mecanică de 
reparații auto și utilaj de transport 
din Baia Mare a intrat în func
țiune o instalație de metalizare a 
arborilor cotiți de la motoarele de 
autocamioane diesel. Se vor recon
diționa astfel motoarele cu uzură 
sub cotă, recuperindu-se importan
te cantități de metal. Instalația, 
realizată in țară, a fost proiectată 
de specialiștii de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru tehno
logii în transporturi din București. 
(Gh. Susa).

ductlvității, creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime — 
iată tot atîtea probleme a căror 
dezbatere aprofundată, în strînsă le
gătură cu realitățile fiecărui loc de 
muncă poate realmente să determine 
sporirea rolului învățămîntului poli
tico-ideologic în valorificarea supe
rioară a energiilor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului. Cerință cu atît mai stringentă 
cu cit, așa cum a rezultat din con
troalele și analizele făcute in dife
rite organizații de partid, tocmai în 
această direcție învățămintul s-a 
dovedit deficitar. Astfel, mai sint 
organizații, cursuri in care no
țiuni economice esențiale n-au fost 
pe deplin clarificate și înțelese ;

vorbește îndeobște mult 
o -nouă calitate în 
economică, dar nu 
ori intr-o manieră generală, 

a descifra semnificația concep- 
și, mai ales, fără a explica 
poate fi realizat acest obiectiv

se 
pre 
tea 
ține 
fără 
tulul 
cum 
în fiecare unitate, la fiecare loc de 
muncă. Sint organe de partid care 
apreciază activitatea cursurilor ca 
satisfăcătoare, în timp ce în unita
tea respectivă se înregistrează con
sumuri exagerate de materii prime 
și materiale, o calitate necorespun
zătoare a produselor, abateri de la 
tehnologiile de producție și de la 
disciplina muncii, incălcări ale prin
cipiilor și normelor eticii noi, cu 
alte cuvinte fenomene care reflectă 
minusuri în planul conștiinței și 
responsabilității sociale în cadrul 
acelor colective. Dezbaterile recapi
tulative oferă un bun prilej pentru 
a înlătura asemenea neajunsuri, 
pentru a spori eficienta invățămin-

des- 
activit.a- 
de pu-

pale și orășenești, 
pitulative și examenele să stăruie ă- 
supra modalităților de exercitare a 
acestui rol în etapa actuală, asupra 
relației dintre rolui politic conducător 
al partidului și rolul de clasă condu
cătoare al muncitorimii, dintre con
ducerea de către partid și adincirea 
democrației, asupra multiplelor as
pecte privind perfecționarea activi
tății politico-ideologice și organiza
torice a partidului, a stilului său de 
muncă — aspecte care au fost atit 
de cuprinzător și aprofundat abor
date în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul aniversării a 
60 de ani $e la făurirea partidului, 
în cuvintarea sa la Congresul sindi
catelor, precum și in documentele 
plenarei din martie a C.C. al P.C.R. 
• Bogata activitate desfășurată de 
țara noastră pe arena internațională, 
numeroasele acțiuni și inițiative, 
indisolubil legate de aportul strălucit 
al președintelui României, tovarășul

CLUJ-NAPOCA : Utilaje

peste prevederi 
pentru noile obiective 

industriale

(Continuare in pag. a V-a)

Sarcinile de plan la producția fi
zică au fost depășite la întreprin
derea „Tehnofrig“ din Cluj-Napoca 
în acest an cu peste 18 milioane 
lei. Au fost livrate, peste preve
deri, utilaje destinate finalizării 
unor noi obiective industriale, prin
tre care compresoare ’ frigorifice, 
motocompresoare, dulapuri de con
diționat aer pentru poduri rulante, 
linii de îmbuteliat, grupuri pentru 
instalații frigorifice navale, insta
lații pentru preparat grăsimi, 
schimbătoare de căldură. Multe din
tre acestea fac parte din noile pro
duse asimilate și modernizate, cu 
consumuri reduse de metal, com
bustibil și energie. (Al. Mureșan).

SE APROPIE RECOLTAREA
CEREALELOR

De Ia S.M.A. la fabricile producătoare, pe drumul 
pieselor de schimb pentru combine

Orzul și. în multe locuri, chiar și griul au dat In spic. în curînd va 
Începe secerișul, lucrare care trebuie executată in cel mai scurt timp 
pentru a se evita orice pierderi de boabe prin scuturare. Aceasta im
pune ca toate combinele și celelalte utilaje să fie bine reparate și revi
zuite, astfel încît să existe garanția bunei lor funcționări in cîmp. Am 
început ancheta noastră în unități agricole din județul Ialomița, urmă
rind răspuns la întrebarea : sînt pregătite utilajele de recoltat pentru a 
intra în lanuri ? Iată opiniile unor 
agroindustriale din județ.

cadre de conducere din cîteva consilii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe 
Jozef Czyrek, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Polone, 
care efectuează o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

Au fost de față Ion Cosma. amba
sadorul României la Varșovia, și 
Boleslaw Koperski, ambasadorul Po
loniei la București.

Ministrul polonez a4 transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu salutări 
călduroase din partea tovarășilor 
Stanislaw Kania, prim-șecretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Henryk Ja-

blonski, președintele Consiliului de 
Stat, și Wojciech Jaruzelski, președin-’ 
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
tovarășilor Stanislaw Kania. Henryk 
Jablonski și Wojciech Jaruzelski un 
salut călduros și cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu con
strucția socialistă în cele două țări.

A fost relevată cu satisfacție dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Polonia, dintre 
partidele și popoarele noastre. A fost 
exprimată dorința comună de a am
plifica pe mai departe conlucrarea 
româno-polonă pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și

în alte domenii de activitate, în inte
resul celor două popoare, al construc
ției socialiste în România și Polonia, 
al cauzei generale a socialismului, 
colaborării și păcii in lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

în acest context a fost reafirmată 
hotărirea României și Poloniei de a 
acționa’ consecvent pentru adincirea 
continuă a colaborării și solidarității 
cu țările socialiste, pentru a-și aduce 
întreaga contribuție la promovarea 
unei politici de pace, destindere, co
laborare în Europa și in lume, la 
instaurarea unui climat de înțelegere 
intre națiuni.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

Acțiunea „Huilă - Cîmpu lui Neag“

ANGAJAMENT MINERESC
Participanții Ia adunarea consa

crată declanșării acțiunii „Huilă — 
Cîmpu lui Neag", din Valea Jiului, 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă în care se 
spune, între altele :

în aceste clipe sărbătorești, de 
începere a activității, noi, toți oa
menii muncii — mineri, excavato- 
riști, buldozeriști, mecanici, condu
cători auto, muncitori și cadre 
tehnico-inginerești de diferite spe
cialități, tineri și virstnici, comu
niști și uteciști — care, la chemarea 
partidului, ne-am dat mina aici, pe 
acest important șantier deschis în 
Valea Jiului pe vatra tradițională 
a cărbunelui românesc, ne expri
măm încă o dată recunoștința fier
binte pentru grija deosebită pe care

partidul, dumneavoastră personal o 
purtați dezvoltării bazei energetice 
a țării.

Conștienți de înaltele răspunderi 
ce ne revin în îndeplinirea acestei 
misiuni patriotice, asigurăm Comi
tetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră personal, că vom 
munci cu răspundere și dăruire 
exemplară pentru a realiza întoc
mai și la timp întregul volum de 
lucrări încredințat. în telegramă se 
exprimă angajamentul ca, în pe
rioada 1 iunie — 31 octombrie 1981, 
să se realizeze deplasarea din ca
rieră a unui volum de 1050 000 md 
steril, din care 680 000 mc vor fi 
excavați, lucrare prin care se va 
decoperta o rezervă de 200 000 tone 
cărbune. (Agerpres)

IN ZIARUL DE AZI

• Cum se înfăptuiesc 
hotărîrile adunărilor ge
nerale ale oamenilor 
muncii • Cronica lunii 
mai, internă și internațio
nală • Rubricile noas
tre : Viața de partid 
în inițiative, experiențe, 
fapte, atitudini • Con
traste • Note de lec
tură • Faptul divers • 
Carnet cotidian • Sport

• De pretutindeni

loan Laizăr. președintele consiliu
lui agroindustrial Horia : O bună 
parte din mașinile din dotarea S.M.A. 
sint pregătite pentru a intra in la
nuri. Dar nu toate. Sînt unele utilaje 
cu uzură înaintată care, din lipsa 
unor piese de schimb, nu vor putea 
fi folosite la întreaga capacitate. Din 
această cauză, chiar dacă pentru aces
te utilaje vor fi stabilite viteze zil
nice de lucru, ele nu vor putea fi 
in nici un caz atinse.

Nicolae Petrescu, președintele con
siliului agroindustrial Ciulnița : Com
binele au fost reparate în proporție 
de 90 la sută. Pentru buna desfășu
rare a secerișului este necesar să se 
asigure atit unele piese de schimb, 
cit și curelele de transmisie pentru 
combine, curele care se rup foarte 
repede.

Ion Băjenaru, directorul S.M.A. 
Movila : A întîrziat repararea a 7 
combine. Cauzele sînt cunoscute. S-a 
inițiat înlocuirea de pe combinele 
C-12 a vechilor motoare, aduse din 
import, cu motoare fabricate la Bra
șov. Dar pentru aceasta este nevoie 
de un suport pe care să se monteze 
motorul. Lipsesc, de asemenea, car
casa prizei, discul și axul. Nu înțe
leg un lucru : se asigură motoarele 
necesare, dar întâmpinăm greutăți Ia 
procurarea pieselor amintite, mult 
mai simple.

La direcția agricolă județeană ni 
se face cunoscută o lungă listă de 
piese și diferite materiale ce trebuie 
livrate de către unitățile industriale 
producătoare. Din această listă am 
reținut că sînt necesare diferite pie
se pentru punerea în funcțiune a 
45 tractoare de 80 CP care tractează 
mașinile de adunat și căpițat, ca și 
cele pentru repararea înodătorului 
de sfoară la presele de balotat. De 
asemenea, pentru 400 de combine 
C-12 sînt necesare 2 000 baterii de

acumulatori, iar pentru 400 de 
morci — anvelope și camere.

Așadar, la data cînd repararea uti
lajelor destinate campaniei de vară 
trebuia să fie încheiată, se consta
tă anumite restanțe. După cum am 
fost informați la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pină 
la 30 mai, combinele autopropulsate 
au fost reparate în proporție de 94 
la sută. Mai sint de reparat 2 400 de 
combine, lucrările fiind mai întîrzia- 
te în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județele Gorj, Con
stanța și Galați. Asemenea situații 
se datoresc, în principal, restanțelor 
înregistrate la livrarea unor piese de 
schimb. Intre acestea se numără 14 
repere ce trebuiau să fie livrate de 
întreprinderile „Semănătoarea" Bucu
rești și „Neptun“ Cîmpina, precum 
și curele de transmisie produse de 
Combinatul pentru articole tehnice 
din cauciuc Jilava — București. In 
rindurile care urmează ne vom re
feri numai la piesele de schimb des
tinate combinelor.

„Avem reprezentantul nostru la în
treprinderea „Semănătoarea", care se 
ocupă de preluarea pieselor de 
schimb — ne-a spus tovarășul Ma
rin Curelea, director adjunct in Di
recția de aprovizionare din Ministe
rul Agriculturii. Luați legătura cu 
dinsul și o să vă spună exact ce piese 
de schimb mai avem de primit".

La întreprinderea „Semănătoarea", 
tovarășul Marin Petrescu, delegatul 
ministerului, ne pune la dispoziție 
cîteya cifre privitoare la restanțele 
acestei unități in livrarea pieselor 
de schimb : 166 carcase, 704 discuri-

loan HERȚEG 
Mibai V1ȘO1U

Imagine de pe noul șantier al intrajutordrii muncitorești Foto : N. Militant

LA BERBESTI-ALUNU - HOREZU
r

Ăfo/ fapte de solidaritate muncitorească 

in cel mai tînăr bazin carbonifer al țării• •

(Continuare in pag. a IlI-a)

In șirul acțiunilor de întrajutorare și solidaritate 
muncitorească, organizate pe baza hotăririi condu
cerii partidului și statului nostru, la indicația to
varășului Nicolae Ceaușcscu, relatăm astăzi 
acțiunea aflată in curs de desfășurare in 
bazin minier Horezu-Vilcea.

despre 
tinărul

pînă la tine“
OPEREI ÎNAINTAȘILOR - OMAGIUL 
CULTURII NOASTRE SOCIALISTE

Cu doi ani în urmă, 
intre Berbești și Alunu 
crusta de pămînt arid a 
fost dată la o parte și, din 
prima carieră, i 
smulse cele dintîi 
cărbune. Atunci 
semnat actul de 
al celui mai tînăr. 
ia dintre cele mai bogate 
bazine carbonifere ale pa
triei. Și tot atunci, peste 
localitățile din 
început să bată 
noilor 
mice...

Anul 
zis de 
cheiat 
așteptate. Neașteptate mai

au fost 
i tone de 

a fost 
! naștere 
. al unu-

zonă a 
vintul 

primeniri econo-

1980 — an propriu- 
debut — s-a în- 
cu rezultate ne-

cel 629ales pentru că din 
mineri mai mult de două 
treimi Încă nu aveau nici 
o calificare; abia aici au 
luat cunoștință de exca
vatoarele de carieră, com
binele de înaintare, trans
portoarele cu racleți, cin- 
trele metalice sau stîlpii 
hidraulici de susținere.

— Cu acești oameni, a- 
flați la început de drum 
— ne spunea tinărul in
giner Vasile Badea, di
rectorul întreprinderii mi
niere Horezu, cu statut de 
unitate economică de nu
mai cîteva luni — am 
reușit, totuși, să ne reali
zăm sarcinile de plan. Ba,

cei care au lucrat la ca
riera Alunu au și dat 
peste prevederi 28 741 tone 
cărbune. Dar anul „de 
foc“, anul verificării pro
fesionale și al răspunde
rii muncitorești este a- 
cesta în care ne aflăm. 
Producția de cărbune 
crește de două ori față 
de realizările anului tre
cut, iar lucrările de des
chidere a noi cariere de 
suprafață și abataje in 
subteran sînt incompara
bil mai mari. Tocmai 
de aceea. în numele tînă- 
rului nostru colectiv îmi 
exprim recunoștința fier
binte față de 
rul general al 
dului, tovarășul 
Ceaușescu, care 
strălucita idee și iniția
tivă de a se organiza în 
punctele-cheie ale econo
miei naționale acțiuni de

secreta- 
parti- 

Nicolae 
a avut

întrajutorare muncito
rească. Nouă, de exem
plu, ne-au și venit în a- 
jutor zeci de muncitori 
din numeroase întreprin
deri ale județului Vilcea, 
care și-au sumes mîneci- 
le și ni s-au alăturat 
imediat, cu toată bărbă
ția, la lucrările de des
chidere a noilor cariere 
de exploatare.

La adunarea festivă, din 
ziua inaugurală a acestei 
noi acțiuni de întrajuto
rare muncitorească, prin
tre ortacii brigadierului 
Nicolae Colan sau ai 
maistrului Ion Dinescu 
am întîlnit chipuri cu
noscute de constructori pe

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii*-

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

într-o clară și foar
te inaltă zi a anului 
1966, Valea Sălăuței, 
ea insăși în straie de 
sărbătoare, se umplu
se de lume. Se um
pluse realmente, adi
că ulițele, ogrăzile, 
coastele dealurilor 
forfoteau de o mulți
me nesfîrșită de oa
meni, ce creștea me
reu, de sus, de după 
creste, alte și alte cete 
de călăreți se adăugau 
acelor imense mase 
umane. Era o nuntă, 
de bună seamă, apă
ruseră și mirii în 
pridvor, erau fetele în 
inegalabilele lor veș
minte de in și zadii 
și flăcăii cu falnice
le lor cozi de păun la 
pălărie, aducînd atit 
de exact, cum obser
va un distins oaspete 
străin, cu coifurile 
ostașilor romani, erau 
și lăutari, era o horă 
generală, de proporții 
homerice. Ce fel de 
nuntă putea fi insă a- 
ceasta la care era pre
zent nu numai între
gul ținut grăniceresc, 
ci și musafiri din 
Cluj-Napoca, din Iași, 
din București, din Ti
mișoara, ba și multi 
din străinătate, de 
peste mări și țări. în
trebarea aceasta foar
te firească pentru 
orice ochi străin, ceva 
asemănător 
văr 
din vremurile antice, 
se lămurește 
autohtoni | 
singur cuvînt, rostind 
doar numele miresei, 
precizind că nunta a- 
ceea pe care o cele
brau un întreg popor 
și o întreagă țară era 
Nunta Zamfirei. Și 
mai ales acel praznic 
fantastic va căpăta di
mensiunile cele mai 
firești cînd vom spune 
că se împlineau în 
acea zi clară și foar
te inaltă o sută de 
ani de la nașterea ce
lui ce însuși se defi
nise, cu totală îndrep
tățire, ca fiind „suflet 
in sufletul neamului" 
său, George Coșbuc.

Era o mare sărbă
toare populară, ca a- 
celea statornicite prin 
tradiție din străvechi- 
me, deși se serba nu 
un personaj mitologic, 

t^ci un mare cărturar,

într-ade-
hemaivăzîndu-se

! pentru 
printr-un

un poet. Fericite sint 
acele națiuni, spunea 
cu acel prilej un ce
lebru scriitor dintr-o 
țară îndepărtată, care 
își celebrează cărtura
rii cum își celebrau 
cei vechi eroii. Și fe
riciți sint acei artiști 
care se confundă 
de profund cu 
poarele .lor, incit 
menirea să Ie fie 
fel sărbătorită.

îmi amintesc că pe 
standuri de seîndură 
nouă, mirosind încă a 
rășină răspîndite pes
te tot ca niște mi
nuscule insule stabile 
în acea mare fremă
tătoare, se vindea cu

atit 
po- 
po- 
ast-

știe unde, ci 
de oamenii 

deopotrivă 
păcurari,' lem- 

de con- 
Ion al 
și ai 

Rodovi- 
celebrei

însemnări de
Vasile REBREANU

5 lei ediția nou apă
rută a poeziilor lui 
Coșbuc. Era o apari
ție editorială cum se 
poate mai potrivită 
momentului, nu o edi
ție de lux, ci una în 
Biblioteca pentru toți, 
într-un tiraj popular, 
deschisă, accesibilă ca 
poezia ce o conținea. 
Și totuși ea, această 
ediție, figurează as
tăzi printre piesele de 
preț ale bibliofililor : 
pe pagina de titlu a- 
vea imprimată o pa
rafă ovală cu efigia 
poetului și inscripția 
1868—1936, Centenarul 

O 
un 

a

Coșbuc.George 
amintire scumpă, 
semn de prețuire 
unui ctitor din partea 
urmașilor, cărora, mâi 
mult chiar decit con
temporanilor săi, el se 
dăruise.

Aș zice 
tîta joc și 
s-a mai 
rind.

Se mai 
cu cîțiva 
în satul vecin. Prislop, 
la inaugurarea Casei 
memoriale „Liviu Re
breanu". Meritul cel 
mai de seamă al ace
lei căsuțe cu două 
odăi, în care dască
lul Vasile Rebreanu 
de-abia încăpea cu 
mulțimea sa de copii, 
e acela că ea nu a 
fost reconstituită de 
niște specialiști aduși

de cine 
ridicată 
satului, 
plugari, 
nari și zidari, 
sătenii lui 
Glanetașului 
Anei — lelea 
ca, prototipul 
eroine trăia și se mi
nuna și se emoționa 
revăzînd casa învăță
torului 
aidoma 
nerețea 
nită de 
prin toate părțile 
rii, de față fiind 
ția, fiica și surorile 
marelui romancier, se 
perinda prin fața de
coloratelor fotografii 
de familie, manuscri
selor și edițiilor prin- 
ceps, întîrziind cu deo
sebire în fața unei aș
chii de lemn legate cu 
o veche panglică tri
coloră : o dureroasă 
relicvă din stîlpul de 
care atîrnase locote
nentul Emil Rebreanu 
în pădurea spînzurați- 
lor.

Am evocat aceste 
momente din locurile 
de care sînt legat nu 
numai sufletește, ci, cu 
un termen tot mai 
frecvent astăzi, șl ge
netic. Mi-am 
aminte de ele nu 
de niște mari sărbă
tori rămase doar in 
memoria mea, nu ca 
de niște aniversări ce 
se raportează doar la 
două din marile figuri 
ale culturii noastre, ci 
ca de niște evenimen
te ale biografiei noas
tre colective, ale spi
ritualității 
Cinstirea 
rămîne 
pe cît 
atît Oe

prinzînd contur 
aceleia din ti
sa. Lumea 
asemenea

ve
de 
tă- 
so-

adus 
ca

naționale. 
Înaintașilor 

îndatorire

că a fost a- 
cînt cum nu 

văzut cu-

văzuse Insă 
ani înainte

o
de veche, pe 

'a^orisabilă. 
Ea este cea dintîi do
vadă atit a vechimii 
unei civilizații, cît și 
a modernității ei, a 
caracterului său viu și 
dinamic. Fiecare epo
că își aduce prinosul 
la îmbogățirea unui 
tezaur, dar în primul 
rind acel tezaur tre
buie să existe, și el e 
constituit tocmai din 
zestrea pe care înain
tașii ne-au lăsat-o.

întîmplarea fericită 
face ca acești ani, fe
cunzi ei înșiși, înco-

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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I DIVERS I

I I
în inițiative, experiențe, fapte, atitudini

Există un cadru de largă afirmare a democrației

socialiste. Cum asigurați funcționarea lui ?

COMISIILE PERMANENTE
f

I
Dintr-o lovitură Nu s-au oprit 

doar Ia momentul analizei

I
I

I
I
I
I
I

f V VI» Vere sapaliga
In timp ce-și ajuta părinții la 

săpatul grădinii de legume, 
Georgeta, elevă in clasa a Vl-a 
a Școlii generale din comuna 
Dumitra, județul Bistrița-Năsăud. 
a scos la lumină o monedă. Pă- 
rindu-i-se neobișnuită, eleva a 
prezentat moneda muzeografilor 
bistrițeni. Aceștia au stabilit că 
e vorba de o monedă de aur de 
24 carate, în greutate de 3,5 gra
me, datină din secolul al XV-lea. 
Fiind considerată deosebit de 
valoroasă, ea și-a ciștigat ime
diat un loc de cinste în colecți
ile numismatice ale Muzeului 
de istorie și arheologie din Bis
trița. Specialiștii acestuia au 
felicitat-o pe elevă de două 
ori : întîi, pentru hărnicia ei, și 
al doilea, pentru că dintr-o 
singură lovitură de săpăligă a 
devenit și... arheolog.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
In acceleratul
342

I

I

I
I
I
I

Trei medici clujeni — Liliana 
Cornea, Constantin Bîrlea și 
Zeno Popa călătoreau cu 
trenul accelerat 342 pe ruta 
Timișoara — Iași. Cei trei au 
coborit in gara municipiului 
Dej. De la gară, cei trei medici 
clujeni s-au îndreptat spre mi
liția municipiului, unde au 
depus o mare sumă de bani. 
Bani pe care ii găsiseră în tre
nul accelerat 342 cu care călă
toriseră. Cu toate investigațiile 
făcute de miliție, nici pină acum 
— de la 5 februarie, adică după 
patru luni — nu a fost găsit 
păgubașul. Dar nici păgubașul 
nu s-a interesat de soarta bani
lor. Nu e tirziu nici acum să 
se ducă să-și ridice banii. Mai 
ales că nu e vorba de o sumă 
oarecare.

I
i
I
I
I
I
I

I De nota 10
I

I
I
I
I
I
I

Consemnăm o inițiativă a edi
lilor gălățeni : înființarea de 
linii speciale de autobuze des
tinate în exclusivitate elevi
lor. Autobuzele pleacă fix la 
ora 7,15 dimineața din cartierele 
Țiglina III, Dunărea și din zona 
centrală a orașului către plat
formele școlare din municipiu. 
Răspunzînd grijii și atenției cu 
care sint înconjurați, elevii 
înșiși asigură o perfectă ordine 
și disciplină in timpul călătoriei. 
Ca să nu mai vorbim de faptul 
că nimeni nu mai întîrzie de 
școală.

Inițiativă de nota 10 !

la

I
I
I
I
I
I

I Casierul bun I
I
I

la

I

I
I
I

de plata
Dumitru Ciurea era casier 

Asociația economică de creștere
și îngrășate a porcilor din Mă- 
cin. De la o vreme prospera 
văzind cu ochii. A fost „ochit" 
și de oamenii legii, care au 
descoperit că respectivul casier 
încasase zeci de mii de lei 
dintr-o trăsătură de condei. Mai 
exact, prin falsificarea unor 
mandate de expediere a sume
lor de bani. Acum,
bun de plată și îșt va 
pedeapsa cuvenită, 
insă cu cei din 
unității, care i-au 
asemenea funcție 
iși mai dăduse in petic, fiind 
recidivist 7

I

I

I

casierul e 
incasa 

Cum rămine 
conducerea 

încredințat o 
deși știau că

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Vecini și... vecini
M. Bratu și D. Iordăchescu din 

cartierul „8 Martie" din Petrila, 
ca și alți locatari și familiile 
acestora din blocurile 9, 18, 41 
și altele și-au amenajat stra
turi pentru legume și flori. Cînd 
totul a fost gata, alți doi ve
cini ai lui Bratu și Iordăchescu 
au aruncat tot felul de gunoaie 
și resturi menajere peste proas
petele straturi de legume. Cei 
doi locatari-gospodari au sesizat 
primăria, dar sesizarea lor a 
rămas fără ecoul cuvenit. Ei 
se străduiesc, în continuare, să 
facă împrejurimile blocului 
mai frumoase și roditoare, 
ceilalți doi vecini, certați
ordinea și normele de convie
țuire, continuă să le veștejească 
munca, s-o compromită. Să nu 
se găsească, oare, ac de cojocul 
lor 7

cit 
dar 
cu

I
I
I în loc de ilustrată

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

ne-a furat o 
blană. Am 

amărăciunea
plecat 

acestei

I
I
I

I
I
I
I

Ne scrie profesorul I. Paloga 
din Galați : „Cu citeva luni in 
urmă am fost cu familia la
odihnă in stațiunea Borsec. O
stațiune minunată, reconfortan
tă. Păcat insă că șederea noas
tră acolo a fost umbrită de un 
răufăcător, care 
haină de 
acasă cu
întîmplări. Dar iată că, după 
aproape cinci luni de zile, am 
primit o veste din Borsec din 
partea locotenentului Constan
tin Logigan. Am fost anunțat că 
se descoperise haina de blană 
care ni se furase exact in mo
mentul in care nu un răufăcător, 
ci o răufăcătoare încerca i 
vindă. Veste cu atît mai bună 
cit ne luasem gindul de 
-obiectul dispărut»".

s-o
I cu 

la

I
I
I
I

I Rubrică realizată de
Petre POPA *
și corespondenții „Scînteii

I

Biroul Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R. a or
ganizat, timp de două săp- 
tămîni, în sectoarele zoo
tehnice din unitățile agri
cole ample analize, înso
țite de măsuri eficiente și 
cu termene operative de 
aplicare, menite să condu
că la îndeplinirea și depă
șirea indicatorilor de plan 
pe acest an, la creșterea 
eficienței acestora. Condu
se de secretari ai comite
tului județean, colective de 
specialiști și activiști de 
partid au analizat modul 
în care s-au realizat efec
tivele de animale, starea 
lor sanitar-veterinară, gra
dul de mecanizare a lu
crărilor, componența forței 
de muncă și, bineînțeles, 
modul de realizare a pro
ducției de carne și lapte.

Pe baza constatărilor 
concrete de la fața locu
lui, organizațiile de partid 
din unități au fost îndru
mate să acționeze în cu
noștință de cauză în direc
ția întăririi disciplinei în 
muncă, îngrijirii mai bune 
a animalelor și, mai ales.

a asigurării unor cantități 
îndestulătoare de furaje 
prin cultivarea fiecărei su
prafețe de pămînt. La co
operativele agricole din 
Oarja, Tițești și Stîlpeni, 
în frunte cu 
cooperatorii au 
onat drumurile 
dintre grajduri, 
importante 
care le-au 
sfeclă, borceag și alte cul
turi valoroase.

S-au luat, de asemenea, 
măsuri și pentru creșterea 
eficienței muncii politico- 
educative. Aici accentul 
s-a pus pe stimularea ini
țiativelor cu efect imedi
at, pe adoptarea unor for
me și modalități care să 
se soldeze cu creșterea 
mai rapidă a producțiilor 
animaliere în fiecare uni
tate. Gazeta locală „Sece
ra și ciocanul" aduce cu 
fiecare număr al său, în- 
tr-o rubrică consacrată zo
otehniei, atît experiența 
valoroasă, cit și aspectele 
nedorite ce trebuie înlătu
rate. (Gh. Cirstea).

comuniștii, , 
redimensi- 
și spațiile 

. recuperînd 
suprafețe pe 
însâmințat cu

Revenim după două săp- 
tămini in 
pe urmele... 
prilej de a 
lucrurile 
un 1 
velul 
organizațiilor 
am găsit 
mene de 
discuțiilor 
muniștilor 
ză să se discute, 
și fișele nominale în care 
sînt înscrise problemele 
orientative ce vor sta la 
baza dialogurilor. Un alt 
grafic a fost definitivat la 
nivelul comitetului de par
tid, în care sînt centrali
zate datele cînd au toc șe-

întreprindere, 
documentării, 

constata 
au intrat 

făgaș normal. La 
l fiecărui birou 

de partid 
grafice cu ter- 

desfășurare a 
și numele co- 

cu care urmea- 
precum

că 
pe 
ni-
at

Revitalizarea

In continuarea 
unei documentări

O investigație efectuată 
în urmă cu o lună la în
treprinderea de piele și în
călțăminte „Vîlceana" pri
vind modul în care se des
fășurau discuțiile individu
ale cu membrii de partid 
a relevat o slabă preocu
pare pentru organizarea 
temeinică a acestora. Ceea 
ce a avut ca efect impri
marea în unele organiza
ții a unui caracter formal

„In-
ne

primelor discuții, 
tr-adevăr — avea să 
spună atunci tovarășa Ro- 
dica Nicula, secretara co
mitetului de partid — 
ne-am convins că n-am 
pregătit temeinic această 
acțiune atît de importantă. 
Ne vom organiza mai bine 
activitatea și vom crea toa
te condițiile ca discuțiile 
individuale să-și atingă pe 
deplin scopul".

Pentru asigurarea apro
vizionării populației cu 
produse agroalimentare, re
alizate din resurse proprii, 
într-un județ cum este 
Harghita — aflat in zona 
cea mai friguroasă a țării 
— sînt necesare măsuri 
complexe, bine gîndite și 
înfăptuite cu tenacitate, 
atît în unitățile agricole, cît 
și în gospodăriile popu
lației.

Pornind de la această ne
cesitate, secretariatul Comi
tetului județean Harghita 
al P.C.R. a inițiat un am
plu program de revitaliza- 
re a tradiției de cultiva
re a pămîntuluî și de creș
tere a animalelor. Pentru 
realizarea prevederilor a- 
cestuia s-au organizat ci
cluri de consfătuiri, dezba
teri, expuneri și simpozioa
ne în localități rurale și 
urbane. Comuniștii și spe
cialiștii din domeniile cul
tivării legumelor și crește
rii animalelor au prezentat 
în cadrul acestora cele mai 
valoroase experiențe și au 
relevat modalitățile și căile 
de acțiune menite să asi-

BOTOȘANI: „Rîndunica" - un nou 
ansamblu edilitar-gospodăresc

Cît înseamnă trei ani ? încearcă 
s-o demonstreze imaginile alătura
te ! Doar cu trei ani în urmă cei 
ce soseau cu trenul în Botoșani își. 
sptmeau : *—»■*— —

cinci — ing. Ionel Panțiru ne-a afir
mat : „Cu unele mici excepții, lu
crările sînt practic încheiate. Au 

_ ___ __ _____.____ fost construite 469 de apartamente,
_ _____ : „Am ajuns în gară. Dar în blocuri cu parter și patru nive-

;pină-n oraș mai avem de furcă**. ' luri, se află în curs de amenajare 
Și aveau : toamna sau primăvara, 
ori de fiecare dată cînd ploua — 
cu noroiul (în fotografia din meda
lion), vara sau pe timp uscat — 
cu praful. Și indiferent de sezon 
— cu înghesuiala, de cum se des
părțeau de gară. înghesuială în 
fața chioșcului alimentar sau a 
unei tutungerii (că atîtea unități 
erau !) ori la ușile de intrare ale 
celor două autobuze. Pentru atîtea 
exista spațiu de parcare. Adăugind 
și cele citeva case și depozite am 
epuizat tot inventarul cu care cel 
sosit aici lua primul contact.

Vorbind despre principala poartă 
de intrare în Botoșani — azi sînt

cei 3 200 mp rezervați spațiilor co
merciale și unităților prestatoare de 
servicii. Dimensiunile apreciabile 
ale suprafeței comerciale își găsesc 
motivația în traficul intens pietonal 
din zonă, datorat stației C.F.R. și 
autogării învecinate. Circulația ru
tieră se desfășoară pe o arteră cu 
patru benzi, ca și pe o stradă nou 
creată, Aprodul Purice. în spatele 
gării s-au amenajat o piață și largi 
spații pentru parcarea autobuzelor 
și autoturismelor". (Silvestri Aile- 
nei).

Am primit, la redacție, o scrisoare 
de la G. P., șofer în cadrul 
întreprinderii de transporturi in
ternaționale auto din București. 
El a fost îndepărtat din serviciu 
în Ianuarie 1980. iar apoi. în luna 
noiembrie a aceluiași an. a fost 
exclus și din partid. împreună 
cu doi activiști ai Comitetului de 
partid din sectorul 6. tovarășii Con
stantin Lăuneanu, secretar cu pro
bleme organizatorice, și Vasile Pri- 
cop, instructor cu probleme de'sesi
zări și reclamații, am trecut la veri
ficarea celor arătate în scrisoarea ce 
ne-a fost trimisă.

Am discutat cu zeci de oameni. Am 
citit adrese, declarații, procese-ver- 
bale, decizii administrative. Ce am 
constatat ? Că G. P. este acuzat sau 
apărat numai prin... afirmații. Fără 
probe. Fără argumente concrete. Dar 
nu de vinovăția (sau nevinovăția) lui 
G.P. ne vom ocupa în rindurile ce 
urmează, ci de „procedurile" care atu 
fost întrebuințate în soluționarea 
unui caz. Potrivit principiilor drep
tului nostru socialist și ale moralei 
socialiste, cel ce acuză are obligația 
să facă și dovada acuzațiilor. Iată 
de ce ne interesează, întîi și întii, 
modul în care comitetul de partid 
și conducerea întreprinderii ău în
țeles să analizeze și să rezolve o 
problemă ce s-a ivit la un moment 
dat in viața colectivului : o proble
mă legată de un om, dar cu impli
cații pentru întregul colectiv.

★
...Era în ziua de 19 septembrie 1979 

cînd autofrigoriferul 35—B—550 a 
plecat în cursă, avîndu-i la bord pe 
șoferii I. C. și G. P. Mașina lor 
urma să străbată mai multe 
mii de kilometri, pe un itine
rar care cuprindea patru țări. De 
la jumătatea drumului insă G. P. s-a 
înapoiat acasă. Șoferul I. C. a rămas 
singur la bordul mașinii. Pînă în 
acest punct toate declarațiile seamă
nă între ele. Lucrurile se complică 
însă în punctul următor: motivele. 
Credem că aici este cheia problemei. 
G. P. plecase în misiune. Lui și 
colegului său li se încredințaseră 
însemnate valori materiale. Datoria 
lor era să-și îndeplinească pină la 
capăt, in mod exemplar, această 
importantă misiune. Oricite dificul
tăți s-ar fi ivit pe drum. Orice fel de 
neînțelegeri ar fi apărut între ei.

G. P. a revenit la întreprindere în 
ziua de 11 octombrie 1979. Fiind 
întrebat ce i s-a întîmplat. a dat ex
plicații amănunțite. A fost prima 
filă a unui dosar ce avea să devină, 
în cele din urmă, voluminos. Pe 20 
octombrie a sosit și I. C. Și în do
sar s-a mai adăugat o filă. Varianta 
lui o răsturna pe ceadintîi. Din de
clarația lui I.C. reiese că G.P. s-a 
reîntors în țară ca să-și rezolve o 
problemă personală. O abatere pen
tru care conducerea întreprinde
rii avea obligația, așa cum pre
vede legea, să-i desfacă fără in- 
iirziere contractul de muncă. Bineîn

dințele de birou consacra
te discuțiilor individuale, 
precum și numele mem
brilor comitetului de par
tid care vor participa la 
aceste ședințe. Răsfoim, de 
asemenea, citeva 
procesele-verbale în 
au fost consemnate 
cluziile desprinse în tim
pul discuțiilor și reținem 
că ceea ce fusese neglijat 
la începutul acestei acțiuni
— consemnarea propuneri
lor, a criticilor formulate
— acum se înregistrează 
cu toată atenția. Ceea ce 
este atît în folosul organi
zațiilor de partid, cît și al 
comuniștilor. (I. Stanciu).

dintre 
care 
con-

unei tradiții
gure obținerea unor pro
ducții suplimentare de le
gume și carne.

O remarcă cu totul apar
te se cuvine făcută în legă-

tură cu bogatul set de ma
teriale propagandistice edi
tate, sub îngrijirea secției 
de propagandă, atît în lim
bile română, cît și maghiară, 
care popularizează, în mod 
interesant, pe cei mai buni 
crescători de animale din 
județ, explică cetățenilor 
avantajele cultivării legu
melor în solarii, în special 
în perimetrul curților, pre
cum și necesitatea folosirii 
cît mai judicioase a loturi
lor personale. Majori
tatea prevederilor acestui 
program, ce trebuiau rea
lizate în această primăva
ră. au fost aduse la înde
plinire. Prin traducerea a- 
cestora în continuare în 
viață urmează ca în acest 
an în județ să se realizeze, 
între altele, o producție de 
cel puțin 11 000 tone legu
me. extinderea cultivării 
legumelor în solarii pe cel 
puțin încă 10 ha, importan
te cantități de carne și lap
te, creșterea numărului de 
contracte încheiate cu sta
tul ș.a. (I. D. Kiss).

I

„Pe urmele calității"
La întreprinderea „In

dustria bumbacului" din 
Capitală ne-a atras atenția 
un panou intitulat su
gestiv „Abaterile zilei", 
avînd ca subtitlu „Pe ur
mele calității — defecte ce 
pot fi evitate". Un panou 
cuprinzînd imagini din 
activitatea unui schimb de 
producție. Elementele com
ponente ale acestui panou 
sînt faptele, rezultatele 
muncii ; în primul rînd, 
faptele așa cum se reflec
tă ele în relațiile din co
lectivul de muncă, în com
portamentul de peste zi ; 
faptele de la locul de 
muncă, această arenă pe 
care se dă continuu bătă-

lia vizibilă și invizibilă 
dintre nou și vechi.

Materia primă a panou
lui o constituie un „amă
nunt", un amănunt din via
ța și munca colectivului, a- 
mănunt grăbit să-și facă loc 
în față, să iasă în lume, să-1 
judece opinia colectivă, 
muncitorească. „Abaterile 
zilei" se constituie din fap
te și atitudini izvorite din 
realitatea cotidiană — re
date cotidian ; și este bine 
că nu se mai așteaptă sfir- 
șitul de lună sau trimes
tru pentru a combate ceea 
ce deja s-a înglobat în si
tuații... consumate. „Abate
rile zilei" — o apariție zil
nică, cu rezultate de du
rată. (Virgil Gheorghiță).

Rezolvări-de adevărați specialiști
A

împliniri-de adevărați gospodari
Dezvoltarea orașului Lupeni impune perfecționarea continuă a rolului 

consiliului popular in conducerea activității economico-sociale și edilitar- 
gospodărești. „Una dintre căile acestei perfecționări — ne spunea tovarășul 
Horea Toma, primarul orașului — este folosirea eficientă a comisiilor per
manente. Au fost alese, dintre deputați, un număr de 4 comisii : pentru 
problemele gospodăriei comunale și locative ; de arhitectură și sistemati
zare ; de comerț, aprovizionare, prestări de servicii ; comisia permanentă 
pentru plan-finanțe și activități soeial-culturale".

Iată, concret, cum acționează ele .
Un prim exemplu se referă la pro

blema alimentării cu apă a orașului. 
A fost întocmit un proiect de către 
întreprinderea de gospodărie comu
nală și locativă — Petroșani. Pro
iectul rezolva îmbunătățirea calității 
apei potabile, cu ajutorul unor noi 
decantoare și denisipatoare, însă nu 
rezolva problema 
măririi volumului _______________
debitului de apă 
destinai orașului. 
Pornindu-se de la 
aceste cerințe, 
proiectul a fost 
încredințat comi
siei de gospodărie 
comunală și loca
tivă și comisiei de 
arhitectură și sis
tematizare. Membrii’celor două comi
sii au hotărît să efectueze un studiu 
comun și să formuleze împreună pro
puneri concrete de îmbunătățire a 
soluției adoptate. A rezultat o nouă 
soluție : realizarea unei noi prize de 
apă pe pîriul Brăița (un mic baraj) 
mai sus de barajul existent, ceea ce 
va contribui la creșterea capacității 
de acumulare și aducțiune cu încă 
100 litri de apă pe secundă. Tot in 
cadrul acestui studiu s-a propus ca 
marile unități economice — între
prinderile miniere Lupeni și Bărbă- 
teni, întreprinderea „Vîscoza" — să-și 
amenajeze surse proprii de apă pota
bilă și industrială, sporind, indi
rect, debitul către locuințele orașu
lui. La I. M. Bărbăteni au și început 
lucrările de dezvoltare a sursei pro
prii de apă ; curînd, întreprinderea

Din experiența 
Consiliului popular 
al orașului Lupeni

Foto : V. Anania

va avea asigurată întreaga cantitate 
de apă din sursă proprie.

Propunerile comisiilor permanente 
au fost prezentate biroului executiv 
al consiliului popular orășenesc, in 
luna martie a.c. au fost aprobate, 
iar in prezent se lucrează într-un 
ritm susținut la realizarea lor, cu 
participarea cetățenilor prin muncă 

patriotică, econo- 
misindu-se, și pe 
această cale, cite
va zeci de mii de 
lei.
* Un alt exemplu: 
părinți și profe
sori au propus ca 
la școala nr. 3 să 
se construiască un 
nou atelier-școa- 
lă. Comisia per

manentă plan-finanțe și social-cul- 
turală a preluat în studiu pro
blema și, cu ■ sprijinul comisiei 
de arhitectură și sistematizare, a 
întocmit un proiect al noii construc
ții, proiect care, după avizarea și a- 
doptarea hotărîrii de construcție, a 
fost introdus în planul pe acest an 
(in cadrul acțiunilor ce se finanțea
ză de la Legea 20 prin contribuția in 
bani a populației). Comisia. plan-fi
nanțe, cu sprijinul celorlalți deputați 
și al comitetelor de cetățeni din car
tier, a soluționat într-un timp foarte 
scurt asigurarea sursei de finanțare 
a investiției. Totodată, comisia a luat 
legătura cu comitetele de cetățeni și 
de părinți ai elevilor de la școala nr. 
3 și a întocmit un program concret 
de participare a locuitorilor la reali
zarea respectivului obiectiv. Cu toa
tă vremea nefavorabilă din ultima 
perioadă, cetățenii au participat, în 
timpul lor liber, la săparea fundații
lor. Există toate garanțiile că noul 
atelier-școală va fi gata la toamnă.

în ultima vreme, comisiile perma
nente au fost orientate să-și diversi
fice aria de preocupări, să se apro
pie și mai mult de cele mai variate 
probleme ale muncii și vieții de zi 
cu zi a cetățenilor. între alte aseme
nea subiecte menționăm modul în 
care locuitorii își petrec timpul liber. 
Comisia permanentă plan-finanțe și 
activități social-culturale, după o lar
gă consultare a cetățenilor, a întoc
mit un program centralizat privind 
dezvoltarea bazei de agrement „Brăi
ța" și a cabanei „Straja". La zona de 
agrement „Brăița" se construiesc în 
acest an două cabane, fiecare cu cite 
40 locuri de cazare și 60 de locuri 
pentru alimentația publică, terenuri 
de sport — pentru tenis de cimp, 
handbal, volei și fotbal — iar pen
tru ușurarea accesului la cabana din 
masivul Straja se amenajează un 
telescaun și un teleschi pe distanța 
de 2,8 km.

Cine va realiza acest volum mare 
de lucrări ? Ne răspunde președin
tele comisiei, Victor Brașovan :

— Toate lucrările vor fi înfăptuite

țeles, după ce s-ar fi convins că fap
tele ce i se trec „în cont" lui G. P. 
sînt reale. Acesta a fost momentul 
în care „cazul P“ trebuia să fie cla
rificat și soluționat. Atunci s-ar fi 
cerut să se acționeze cu operativi
tate, cu principialitate. Dar lucrurile 
au luat un alt curs...

★
1979 a fost, pentru G. P., 

anul primirii în partid. Și tot 
in acest an s-a produs incidentul 
care a determinat îndepărtarea lui 
din întreprindere. Secretarul birou
lui organizației de bază nr. 4. Ion 
Mihăilescu. crede că el si ceilalți 
comuniști din organizație s-au înșe
lat atunci cînd au votat pentru pri
mirea lui G. P. in partid. Dar nu a 
întreprins absolut nimic pentru a 
afla adevărul și. dacă era cazul, pen
tru a îndrepta greșeala făcută. Și 
mai crede, cu privire la incidentul

atunci pe rol Ia, Judecătoria sectoru
lui 6. Mai exact J in momentul în care 
devenise clar că I.T.I.A. nu poate 
cîștiga acest proces. Să nu se știe 
oare la I.T.I.A. că în Statutul P.C.R. 
este înscrisă o prevedere potrivit că
reia, în cazurile de excludere, „orga
nele și organizațiile de partid trebuie 
să cerceteze cu multă atenție, grijă 
tovărășească, obiectivitate și simț de 
răspundere temeinicia învinuirilor 
aduse membrului de partid" 7

Desigur, G. P. se face vinovat de o 
gravă abatere de la disciplina mun
cii. Dar era normal, era obligatoriu 
ca asupra tuturor acestor aspecte să 
se pronunțe comuniștii din organiza
ția de partid nr. 4. Nimic nu îndrep
tățește încălcarea Statutului partidu
lui tocmai de către cei chemați să-l 
respecte și să-1 aplice în mod exem
plar. Am reținut o precizare a tova
rășului Constantin Lăuneanu, secre-

cificul și conținutul muncii din 
această întreprindere ? S-au temut 
oare cei care au considerat necesare 
măsuri ferme de opinia colectivului ? 
Ar fi nefiresc să fie așa. Și totuși, 
aici, la I.T.I.A., s-a deliberat în spa
tele ușilor capitonate. Așa a trecut 
o lună de la incidentul care a declan
șat sancționarea de mai tirziu, poli
tică și administrativă, a lui G. P. Dar 
din acel moment, de la trecerea unei 
luni de zile de la producerea fapte
lor, orice discuție cu privire la des
facerea contractului de muncă a de
venit anacronică. Doar Codul muncii 
spune clar : „sancțiunea, disciplinară 
poate fi stabilită și trebuie să fie co
municată în scris celui vinovat in 
cel mult 30 de zile de la data cînd 
organul în drept să o aplice a luat 
cunoștință de săvîrșirea abaterii". 
Avem însă motive să susținem că 
în soluționarea acestei probleme le-

ÎN JURUL UNUI TRANSFER...
Un caz care arată cît de importantă este respectarea dreptului și datoriei colecti

vului de a cunoaște și decide asupra problemelor de muncă și disciplină

despre care vorbim, în vinovăția 
lui G. P. Dar nu a făcut nimic 
pentru a verifica dacă acuzații
le ce 1 se aduc sînt întemeiate. 
Și în nici o adunare generală 
ordinară (sau chiar extraordinară) 
nu a fost dezbătut acest caz. Ca și 
cum nu s-ar fi întîmplat nimic. Mo
tivul îl arată însuși secretarul birou
lui organizației de bază : „Nu pu
team să propunem o dezbatere asu
pra acestui caz in adunarea genera
lă. li cunosc bine pe comuniștii din 
organizația noastră. Ei ar fi cerut 
probe, ar fi cerut argumente precise 
și clare. Iar noi nu le aveam". Și 
secretara comitetului de partid din 
întreprindere. Elena Șerban, crede 
că G. P. este vinovat. Dar cum de 
nu a ținut seama de faptul că, fiind 
vorba de abaterile unui membru de 
partid, s-ar fi impus să-și spună mai 
întîi cuvîntul organizația de bază dîn 
care făcea parte ?

Deci, revenind, G. P. a fost exclus 
din partid. Dar nu în adunarea ge
nerală a organizației de bază, ci 
într-o plenară extraordinară a comi
tetului de partid. O plenară convo
cată in mare grabă... după un an. o 
lună și 16 zile de la intimplarea la 
care ne-am referit. Nu putem să nu 
întrebăm : De ce într-o plenară ex
traordinară ? Și de ce această ple
nară a fost convocată atît de tîr- 
ziu și atît de precipitat ? Pentru 
că nu a fost vorba de verifica
rea cu minuțiozitate a faptelor. „Ca
zul P“ fusese dat uitării. El a fost 
însă reactivat de procesul aflat

tar al Corhitetului de partid al secto
rului 6 : „Atît primirea lui P. în 
partid, cit și excluderea lui consti
tuie dovezi concludente de superfi
cialitate. Ne-am propus să organizăm 
la I.T.I.A. o dezbatere cu întregul 
activ de partid, in care să analizăm 
activitatea de primire a unor noi 
membri în rindurile P.C.R., răspun
derea față de calitatea de comunist, 
stilul de muncă al comitetului și al 
birourilor organizațiilor de bază. Ne 
este clar că trebuie să desfășurăm o 
mai intensă activitate de îndrumare și 
control, să acordăm un sprijin efec
tiv pentru ca la I.T.I.A. munca de 
partid să fie strîns legată de speci
ficul acestei întreprinderi. Așa cum 
s-a văzut, există aici serioase neajun
suri in activitatea politico-educativă. 
Iată de ce, întărirea disciplinei, asigu
rarea unei înalte răspunderi pentru 
valorile materiale încredințate, for
marea convingerii fiecărui om din 
această unitate că, atunci cînd se 
află în misiune, reprezintă țara și că 
acest fapt impune o conduită exem
plară, sint obiective ce trebuie să se 
înscrie neintirziat in programul de 
activitate al organizației de partid".

ir
Ca om al muncii, pentru fapta ce 

i se atribuie, G. P. trebuia să fie 
judecat potrivit prevederilor legale. 
Și era de dorit, de fapt era obliga
toriu ca un cuvînt greu în soluțio
narea acestui caz să-1 aibă colecti
vul. Cine îl cunoaște mai bine ? Cine 
deține mai multe date privind spe-

gea a fost complet ignorată. Am 
citit patru declarații semnate de 
un singur om. Dar cite schimbări in- 
terveneau de la una la cealaltă ! Cînd 
l-am vizitat pe acest om acasă, îm
preună cu un activist din cadrul Co
mitetului de partid al sectorului 3, 
tovarășul Dumitru Badea, el ne-a 
spus : „Nu știu nimic despre viața 
personală a lui P.; am scris 
ce mi-au dictat alții, după ce, mai 
întîi, m-au îmbătat. Mi s-au smuls 
declarații pină și prin mijlocirea so
ției mele". La 9 ianuarie 1980 s-a 
adoptat, în sfîrșit, o hotărîre : G. P. 
a fost invitat să părăsească întreprin
derea pe o ușă dosnică. I s-a inmînat 
o decizie de... „transfer în interesul 
serviciului" la „Transcom".

Dar transferul nu s-a dove
dit a fi... in interesul serviciului. 
Cum sublinia inginerul Sorin Nicolau. 
directorul „Transcom" — „legea 
prevede că acest act se face in ve
derea bunei funcționări a unității în 
care va lucra cel transferat. Or, atei 
nu despre așa ceva era vorba". Ca 
urmare, transferul nu a fost Operat. 
„Nu s-a întrunit acordul de voință 
între cele două unități" — se pre
cizează în hotărîrea judecătorească. 
Tribunalul Capitalei a dispus, în 
consecință, reintegrarea lui G. P. Ia 
I.T.I.A. Sentința ,a rămas definitivă.

★
Pină la urmă, conducerea I.T.I.A. 

a emis decizia de reîncadrare a 
lui G. P. în întreprindere. După 
18 luni de discuții, de schim

buri de adrese, de culegere de 
referințe și declarații, de procese, 
toate fiind fără nici o legătură cu 
fapta care a declanșat acest caz. Di
rectorul întreprinderii, inginerul Puiu 
Stan, ne spunea că a acționat pentru 
îndepărtarea lui G. P. din unitate 
într-un unic scop : ca să întărească 
disciplina. Desigur, disciplina in 
muncă, atitudinea corectă față de re
gulile de lucru ale unui colectiv sînt 
obligatorii, iar față de cei ce nu le 
respectă, măsurile disciplinare — in
clusiv desfacerea contractului de 
muncă — sînt firești, au menirea de 
a asigura condiții ca procesul de 
producție să se desfășoare normal. 
Dacă G. P. a greșit, el trebuia sanc
ționat. Dar pe căi legale. Mai mult, 
transformînd momentul sancționării 
dintr-o măsură strict administrativă 
într-un prilej educativ pentru colec
tiv. Nu poate fi omis faptul că un 
climat de disciplină fermă cere dezba
terea deschisă a oricărui act de indis
ciplină. Că discuțiile „de culise", aran
jamentele din birourile administrati
ve, eludarea legilor nu fac altceva 
decît să producă suspiciuni, neîncre
dere și că, în cele din urmă, favorizea
ză dezordinea, neindeplinirea obliga
țiilor de serviciu. Dlscutînd cu o sea
mă de membri ai conducerii I.T.I.A. 
am constatat că pentru mulți dintre ei 
orice referire la litera și la spiritul 
legii devine iritantă : „Cum, pentru 
că nu am respectat o simplă formali
tate să fim acum obligați să-l repri
mim pe G. P. și să-i plătim 
retribuția pentru atîtea luni din 
urmă?" Este oare tot ce au înțeles? 
Să întîrzie încă în credința că 
îndatorirea legală de a verifica te
meinic faptele, de a demonstra, de 
a proba o învinuire adusă unul om, 
ca și respectarea dreptului acestui 
om de a se apăra constituie o simplă 
formalitate ?

„Cazul G. P.“ a dezvăluit o 
mentalitate anacronică privind sti
lul muncii de conducere, 
ticiparea oamenilor muncii 
dezbaterea și soluționarea 
blemelor de muncă și de viață 
apar într-un colectiv. Un „caz" 
învățăminte mai generale. Este 
momentul 
din această 
te economică, 
locit concret 
partid din sectorul 6, să-și spună cu 
răspundere, în 
tință de cauză, cuvîntul, pentru ca 
și la I.T.I.A., întreprindere în care ' 
2 000 de oameni muncesc cu dăruire, 
cu devotament, de multe ori în con

par
ia 

pro- 
ce 
cu

mai
ca organizația de partid 

importantă unita- 
cu sprijinul nemij- 
al Comitetului de

deplină cunoș-

diții grele, îndeplinindu-și cu bune 
rezultate sarcinile profesionale, lega
litatea și democrația muncitorească 
să fie. în toate situațiile, repuse în ab
solut toate drepturile lor. Spre bi
nele muncii, al consolidării în fiecare 
loc de muncă a unui climat de răs
pundere și exigență, al afirmării cu 
vigoare a opiniei colectivului.

Adrian VASILESCU

de cetățeni, cu sprijinul unităților 
economice. Noi, membrii comisiilor 
permanente și toți deputății, ne asu
măm rolul de „catalizator" al voin
ței lor — îneît orașul să fie cit mai 
frumos, să ofere condiții cît mai ci
vilizate de viață.

— Prin pregătirea de specialitate 
și experiența bogată ce o au mem
brii Comisiilor contribuie în mod ho- 
tăritor la realizarea atribuțiilor con
siliului popular, înlesnindu-i îndepli
nirea lor, asigurîndu-i material pre
gătitor studiat și cu concluzii ela
borate, aducîndu-1 în atenție proble
me care ar fi rămas în afara pre
ocupărilor — ne spunea tovarășul 
Mihai Maxim, secretarul consiliului 
popular orășenesc. Ei constituie de 
fapt organismul consiliului popular 
care are misiunea de a îmbina com
petența într-o materie sau alta, pri
ceperea într-un domeniu sau altul 
cu dinamismul maselor de cetățeni, 
cu hărnicia și elanul gospodăresc ale 
acestora.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

Utile și practice 
în numeroase 

gospodării
Chiar și cei care nu stau la 

bloc pot dispune de apă curentă 
și apă caldă. Comerțul de stat 
pune la dispoziția populației 
prin unitățile sale specializate 
încălzitoare electrice de apă cu 
acumulare sub presiune și hi- 
drofoare.

Iată cîteva caracteristici teh
nice ale acestor aparate : încăl
zitoarele electrice de apă cu a- 
cumulare sub presiune sint des
tinate să asigure cantitatea de 
apă caldă necesară uzului cas
nic: bucătărie, baie, spălătorie. 
Ele au capacități diferite : 15 1, 
50 1, 85 1, 100 1. Durata de în
călzire a apei — pînă la 45°C
— între 30 minute, la încălzito
rul de 50 1, și 1 oră la încălzi
torul de 100 1. Temperatura este 
reglabilă prin termostat — între 
20“ .și 80°C. Aparatele au o izo
lație termică foarte bună și 
sisteme de protecție la supra- 
presiune.

Prețul de vînzare al unui a- 
parat cu capacitatea de 15 1 —- 
1 247 lei ; 50 1 — 1 632 lei ; 85 1
— 1 862 lei ; 100 1 — 2 147 lei.

Hidrofoarele sînt destinate să 
asigure apa necesară uzului 
casnic, instalațiilor tehnico-sa- 
nitare în clădiri neracordate la 
rețeaua de alimentare cu apă. 
Capacitatea 85 1. Prețul de vin- 
zare : 3 300 lei.
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Deocamdată a obținut „foarte bine '
numai

Cînd discutăm despre autocondu- 
eere muncitorească și autogestiune 
economico-financiară, un lucru esen
țial trebuie să rețină atenția colec
tivelor din întreprinderi: cum sînt 
gospodărite mașinile și utilajele a- 
flate în dotarea fiecărei unități. Nu 
întîmplător, Legea cu privire la orga
nizarea și conducerea unităților so
cialiste de stat înscrie limpede, între 
prevederile sale primordiale:

„Consiliul oamenilor muncii al 
Întreprinderii analizează periodic 
și răspunde de modul cum sînt 
exploatate, întreținute și reparate 
fondurile fixe din dotare și ia 
măsuri în vederea asigurării unei 
utilizări cit mai raționale a aces
tora".
Sarcini clare pentru înfăptuirea 

cărora și consiliul oamenilor muncii 
de la întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole din Craiova și-a 
propus să acționeze, așa cum pre
vede legea, prin analize și măsuri 
menite să garanteze randamentele 
superioare scontate in utilizarea ma
șinilor și utilajelor din dotare. La 
adunarea generală a oamenilor mun
cii din luna februarie a.c. s-a 
hotărit:

• Indicele de utilizare a mași
nilor-unelte în anul 1981 va fi de 
86,5 la sută;
• Se va completă dotarea secto

rului de prelucrări mecanice cu 
mașini specifice necesare realizării 
sortimentelor de fabricație reactua
lizate ;
• Se va stabili necesarul real de 

mașini și utilaje și se va întocmi 
lista de utilaje disponibile;
• Va fi reorganizată activitatea 

de întreținere și reparații prin spe
cializarea executării lor pe tipuri 
de reparații;
• întreaga activitate tehnologică 

va fi reorganizată pe 22 de linii de 
producție.
Am aflat de aceste obiective înscri

se în hotărirea-program adoptată 
de adunarea generală a oameni
lor muncii — la fel de clare și pre
cise ca și prevederile legii — la în
cheierea documentării pe care am 
făcut-o în schimbul doi al unei zile 
de lucru prin secțiile de producție 
ale întreprinderii. Și cînd îi auzeam 
pe toți cei cu care am discutat — 
Virgil Predoaica, secretarul comite
tului de partid și președintele con
siliului oamenilor muncii. Mihai 
Dur, directorul întreprinderii, și alte 
cadre din consiliul oamenilor muncii 
— că aici, în linii mari, măsurile sta
bilite de adunarea generală a oame
nilor muncii cu privire la mai buna

Pentru respectarea noilor termene de intrare 
în funcțiune a întreprinderii de fibre artificiale 

din Suceava :

Eforturile constructorilor trebuie 
susținute de furnizorii de utilaje

Lucrările de construcție la între
prinderea de fibre artificiale din 
Suceava au început în luna iunie 
1977. Termenele inițiale de punere 
în funcțiune au fost prevăzute pen
tru secția de celofibră in luna de
cembrie 1979, iar pentru filatura de 
mătase — în luna martie 1980. Dar 
n-au fost respectate. Cauzele ? Nu
meroase și diverse. Mai intii e vorba 
de intirzierile în pregătirea lucrări
lor, reflectate prin neproiectarea la 
timp și in totalitate a unor detalii 
de execuție. Neajunsurile în organi
zarea producției și a muncii pe șan
tier, in utilizarea timpului de lucru, 
a mașinilor și utilajelor, ca și în 
aprovizionarea cu materiale au cîn- 
tărit, de asemenea, în balanța restan
țelor. Au fost stabilite noi termene 
de finalizare a acestui important 
obiectiv : luna decembrie a.c. — pen
tru filatura de mătase și luna mar
tie 1982 — pentru secția de celofibră. 
Concret, cum se acționează pe șan
tier pentru accelerarea ritmului de 
execuție a lucrărilor ? Iată subiectul 
investigațiilor noastre pe șantier.

Tovarășul Ionel Luchian, directo
rul Grupului de șantiere nr. 6 Su
ceava, ne-a precizat pentru început 
că in ceea ce-1 privește pe construc
tor, acesta, datorită măsurilor teh- 
nico-organizatorice pe care le-a luat, 
are garanția că va termina la timp 
lucrările.

— Totuși, în primul trimestru din 
acest an nu ați realizat integral pla
nul. Cum de sinteți atit de optimist ?

— Cauza principală a nerealizării a 
fost timpul deosebit de friguros din 
lunile ianuarie și februarie, ceea ce 
a împiedicat desfășurarea normală a 
activității pe șantier. în luna martie 
însă, cu sprijinul direct al conducerii 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale, am dublat efectivul de lucră
tori, iar în aprilie, acesta a ajuns să 
fie de aproape trei ori mai mare 
comparativ cu primele două lupi ale 
anului. Totodată, numărul utilajelor 
de execuție și al mijloacelor de 
transport a crescut de peste două 
ori. Numeroase cadre de specialitate 
de la Trustul de construcții indus
triale și Trustul de instalații și mon
taje — ambele din Iași — asigură 
asistența tehnică pe șantier, ne spri
jină efectiv în aprovizionarea ritmi
că cu materialele de construcții ne
cesare. Toate aceste măsuri, la care 
se adaugă atenția acordată utilizării 
integrale a timpului de muncă, a 
mașinilor și utilajelor, printr-o con
centrare masivă a forțelor și o or
ganizare superioară a "lucrărilor, au 
avut ca rezultat recuperarea restan
telor și depășirea planului pe pri
mele patru luni ale anului cu 6 mi
lioane lei. Acum ne-am concentrat 
forțele la finalizarea lucrărilor subte
rane — rețelele electrice, de apă și 
canalizare — a estacadelor tehno
logice, la asigurarea utilităților și la 
realizarea finisajelor la filatura de 
mătase.

într-adevăr, pe șantier se desfășoa
ră o activitate intensă, bine organi
zată ; ca urmare, lucrătorii reușesc 
să depășească in mod curent sarcini
le zilnice planificate. Rămine însă 
în continuare o problemă nerezol
vată : livrarea utilajelor. Tovarășul 
Leon Bălan, directorul comercial al 

planul de..: 
folosire a capacităților de producție 
se înfăptuiesc, aveaqj, pur și simplu, 
impresia ori că noi fusesem în altă 
întreprindere, ori că acești oameni, 
care poartă o mare răspundere 
pentru destinele întreprinderii, sînt 
încă departe de realitățile pe care 
ar trebui să le cunoască îndeaproape 
și in mijlocul cărora ar trebui să 
trăiască.

Incontestabil, efortul care se de
pune la ora actuală în întreprindere 
pentru reorganizarea, după criterii 
științifice, a liniilor tehnologice (pînă 
acum au fost reorganizate 14 aseme
nea linii) este lăudabil. După cum 
la fel de lăudabile sînt și acțiunile în
treprinse pentru îmbunătățirea acti
vității de reparații sau propunerile

La întreprinderea 
de tractoare și mașini 
agricole din Craiova

menite să asigure un indice de uti
lizare a mașinilor-unelte de 86,5 la 
sută. Dar care este măsura practică 
a tuturor acestor frumoase și bune 
intenții ? Ce eficiență conpretă, ime
diată au proiectele de organizare 
deja aplicate? Sau, mai direct spus: 
sint mai bine folosite acum mijloa
cele tehnice din dotare decît înainte?

Cum spuneam, documentarea am 
început-o în secțiile de producție. 
Nu ne vom opri la ritmul extrem 
de lent în care se lucra în sectorul de 
montaj și nici la dezordinea prezen
tă la numeroase locuri de muncă. 
Vom stărui însă asupra situației in- 
tîlnite într-una din secțiile de bază 
ale întreprinderii, aceea de pre
lucrări mecanice.

— Cîte strunguri automate aveți în 
acest atelier? — îl întrebăm pe 
maistrul din schimb.

— 44.
— Cîte funcționează la ora ac

tuală?
— Vreo 37—38. Cinci strunguri sînt 

în curs de montare.
— „Vreo" sau exact?...
Și în loc de răspuns maistrul a 

ridicat din umeri. îi propunem să ne 
însoțească prin atelier — schimbul 
doi începuse de două ore — pentru 
a face împreună un inventar al ma
șinilor care nu funcționează și al 
cauzelor întreruperii lucrului. „Aici, 
strungul este defect de vreo două- 
trei săptămîni. încă nu e reparat"; 
„Aici, mașina merge (e drept, in gol!

unității beneficiare, ne-a pus la dis
poziție o intreagă listă a furnizorilor 
care întirzie livrarea utilajelor sau 
au stabilit termenele de livrare ne
corelate cu cele de punere în func
țiune. Să-i menționăm :

• întreprinderea de mașini și uti
laj chimic București a anunțat că va 
livra două prese de alcalizare abia 
în noiembrie a.c. Termen necores
punzător, deși este reprogramat pen
tru a treia oară. Aceste instalații ar 
trebui să ajungă pe șantier cel mai 
tirziu în luna iulie, pentru ca fila
tura de mătase să intre în funcțiune 
la termen.
• întreprinderea de utilaj -chimic 

și forjă Rimnicu Vîlcea n-a trimis 
nici unul din cele 4 xantogenoare 
simplex, restante de anul trecut ;
• întreprinderea de pompe „A- 

versa" din București a livrat doar 
două pompe din cele 186 restante tot 
de anul trecut. Mai mult chiar, cen
trala de care aparține întreprinderea 
(C.I.U.T.C.R. București) a repartizat 
pentru execuție în acest an la „Aver
sa" București numai 62 pompe. După 
multe insistențe a obținut acordul 
furnizorului pentru fabricarea pom
pelor, dar numai o parte vor fi li
vrate in acest an ; dar pompele tre
buie să ajungă pe șantier pentru 
utilități — în luna iunie la filatura de 
mătase și în septembrie pentru secția 
de celofibră.
• întreprinderea de ventilatoare 

București, care, după ce n-a respec
tat primul termen de livrare și a sta
bilit un altul la 30 iunie 1981, îl 
anunță pe beneficiar că va expedia 
cele 6 ventilatoare pentru vehicula
rea gazelor la coșul de dispersie abia 
în... iunie 1982. Totuși, ele sint nece
sare pe șantier cit mai rapid.
• întreprinderea de celule electri

ce prefabricate Băilești confirma, la 
2 august anul trecut, primirea co
menzii pentru un echipament de 
compensare a factorului de putere. 
Dar pe data de 23 februarie a.c., 
I.C.E.P. Băilești face cunoscut că 
această comandă nu există în eviden
ta ei. în sfirșit, la 9 martie a.c., prin 
telexul nr. 527, furnizorul face lumină 
în această veritabilă Încurcătură : 
„...emiterea contractului pentru echi
pamentul de compensare a factorului 
de putere se va'face după finalizarea 
fazelor de omologare a produsului, 
respectiv trimestrul IV 1981“. Comen
tariile sint de prisos !

Iată de ce, răspunsul la întreba
rea : vor fi respectate termenele de 
punere in funcțiune a filaturii de 
mătase și a secției de celofibră ? — 
este și acum incert. Ca să devină po
zitiv este absolut necesar ca orga
nizațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii din unitățile furnizoare 
amintite să acționeze cu spirit de 
răspundere pentru a pune ordine în 
realizarea și livrarea mașinilor și 
echipamentelor contractate. Altfel, 
intrarea in funcțiune a întreprinderii 
de fibre artificiale din Suceava va 
continua să fie un lung și ineficient 
subiect de discuție. Care este punctul 
de vedere al furnizorilor menționați 
și al forurilor lor de resort ?

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii"

intenții
— n.n.), probabil că muncitorul este 
după scule"; „La mașina aceasta ar 
fi trebuit să-i schimbăm reperul, dar 
nu avem reglor. Conform normati
velor ar trebui să avem un reglor la 
opt strunguri. Adică 4—5 region pe 
schimb. Or, acum nu avem decît 
unul. Așa că mai așteptăm..."; „în 
acest caz, mi se pare că s-a ars bo
bina acum vreo 3—4 zile". „La 
strungul din stînga este defect bacul 
de vreo 3 săptămîni..."; „Aici s-au 
descentrat niște roți dințate și nu 
reușim să le reparăm de un an și 
jumătate..." „Aici este defect angre
najul de strîngere..."; „Pompa de 
răcire de la acest strung s-a de
fectat azi dimineață" ; „Ăsta stă de 
mai mult timp, avind un defect de 
fabricație"; „Aici trebuie să-i schimb 
reperul, dar nu mai avusei cu cine"; 
„Aceste trei strungilri au fost livrate 
fără lăzile de accesorii..."; „Aici s-a 
dus omul după material" ; „Aici..."

Ne oprim și noi „aici" cu relatarea 
acestor penibile situații dintr-un sec
tor unde este pe deplin posibil și, 
mai ales, este absolut necesar să exis
te o organizare și o disciplină e- 
xemplare, in așa fel ca mașinile și 
utilajele din dotare să fie folosite 
cu randament maxim; sau, mai bine 
zis, ca efectul măsurilor hotărîte în 
acest sens în adunarea generală să 
se regăsească și în practică. Pină la 
urmă, nu fără surprindere, și maistrul 
constată — ceea ce trebuia să con
state încă de la începutul schimbului 
și să ia măsurile necesare! — că, de 
fapt, din 44 de strunguri automate, 
procurate cu mari eforturi de inves
tiții din partea statului, funcționau 
doar „vreo 18—19", ca să fim și noi 
în „tonul" preciziei cu care se lu
crează aici.

Și situațiile aveau să se repete aproa
pe aidoma și în celelalte două ate
liere ale secției de prelucrări meca
nice. Cu alte cuvinte, stările de 
lucruri de aci nu numai că nu con
cordă cu ceea ce a hotărit adunarea 
generală, dar în anumite privințe 
nici cu ceea ce stipulează reglemen
tările legale în vigoare! Or, cine can
tonează în sfera bunelor intenții 
perpetue nu va putea să lucreze la 
nivelul exigențelor impuse de impe
rativul noii calități în economie. De
parte de a fi fost o simplă întîm- 
plare, suita de neajunsuri în utili
zarea capacităților de producție este 
în mare măsură cronicizată. Așa se 
explică de ce, față de indicele de 
utilizare a mașinilor-unelte stabilit
— de 86,5 la sută — cel realizat se 
situează abia în jur de 84 la sută. 
Și, cu toate acestea, planul este nu 
numai realizat, dar și substanțial de
pășit, în condițiile unui ritm de creș
tere a producției de pește 20 la 
sută.

Fără -să- subapreciem cu “nimic e* 
forturile reale ale colectivului aces
tei unități industriale, pentru reali
zarea planului, totuși este evidentă 
pentru oricine neconcordanța păgubi
toare care există între nivelul sarci
nilor de plan și nivelul dotării teh
nice a întreprinderii. Și tot la fel de 
evident este sau ar trebui să fie și 
pentru gospodarii întreprinderii cra- 
iovene că, printr-un efort organiza
toric stăruitor, actualele capacități 
de producție — supradimensionate — 
pot și trebuie să fie folosite cel puțin 
în limitele unui randament econo
mic acceptabil. Practic, organizația de 
partid, consiliul oamenilor muncii ar 
trebui să înfăptuiască hotărît ceea 
ce de fapt era absolut necesar să în
făptuiască de cel puțin 7—8 ani, de 
cînd s-a reprofilat producția unită
ții, să așeze întreaga activitate pe 
bazele unei organizări moderne, știin
țifice, eficiente.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

Se apropie
(Urmare din pag. I)
priză forță, 7 600 bucșe pentru varia
tor, 860 semiaxe planetare, 21 000 la
găre din lemn. Cum de s-a ajuns la 
asemenea restanțe acum, în pragul 
campaniei de recoltare a cerealelor 
păioase ?

Căutăm mai întîi să aflăm răspuns 
la problema ridicată de directorul 
S.M.A. Movila, județul Ialomița : a- 
sigurarea suporților pentru montarea 
noilor motoare pe combine. Aflăm 
că, la începutul acestui an, Minis
terul Agriculturii a hotărît ca 3 000 
de combine ■ să fie echipate cu mo
toare fabricate la întreprinderea 
„Steagul roșu" Brașov, in locul celor 
vechi, din import, pentru care nu se 
găsesc piese de schimb. Pentru mon
tarea lor este nevoie de niște posta
mente. „Semănătoarea" s-a angajat 
să producă numai 1 500 bucăți, din 
care a livrat pînă acum 1 200. Refe
ritor la această problemă, tovarășul 
Ion Semenescu, directorul întreprin
derii „Semănătoarea", ne-a spus : 
„Ne-am angajat să facem 1 500 su
porți pentru combine. Restanțele vor 
fi acoperite, iar pînă la începerea 
campaniei de recoltare vom mai 
putea face încă 200. Fapt este că în 
componența acestor suporți sînt 
piese pentru prelucrarea cărora nu 
dispunem de suficiente capacități. 
Problema putea fi însă rezolvată. 
Unele întreprinderi care au capaci
tăți disponibile — întreprinderea me
talurgică Miercurea-Ciuc, «Tehnome- 
tal» Timișoara — ne-au cerut docu
mentații pentru a confecționa acești 
suporți. Le-am pus la dispoziție aces
te documentații, dar ar trebui ca 
ministerul nostru să sprijine această 
acțiune. Cit privește unele piese de 
schimb restante, nelivrarea lor se 
datorește și neindeplinirii sarcinilor 
stabilite de anumite unități indus
triale cu care cooperăm. Bunăoară, 
pentru montarea motoarelor pe com
bine sînt necesare reductoare pe care 
trebuie să le. livreze întreprinderea 
«Neptun»-Cîmpina. Ați văzut afară, 
în curtea uzinei și chiar în stradă, 
pe butuci, 500 de combine. Ele sînt 
gata de cîteva luni, dar nu pot fi 
expediate din lipsă de reductoare. 
Am apelat din nou la tovarășii din 
Cîmpina, dar ca și pînă acum n-am 
primit decît... promisiuni".

Iată un alt caz concludent în acest 
sens. Combina C-12, precum și alte 
utilaje de recoltare — combina de 
furaje, cositoarele de tot felul — au 
nevoie de acel binecunoscut cuțit 
zimțat. Or, din 16 500 bucăți contrac-

Economii de resurse 
materiale prin înnoirea 

și modernizarea 
producției

Oamenii muncii de la între
prinderea de mașini electrice din 
Capitală își fac un titlu de mîn- 
drie din a-și îndeplini riguros 
sarcinile de plan și angajament 
tele asumate in întrecerea pe a- 
cest an. în ultima perioadă, efor
turile specialiștilor și muncitori
lor de aici au fost îndreptate spre 
valorificarea superioară a resur
selor materiale. Astfel, au fost 
asimilate în producție noi tipuri 
de motoare electrice, care, la 
nivelul unui an, au asigurat’ re
ducerea efortului valutar al în
treprinderii cu peste 80 milioa
ne lei. Concomitent, se des
fășoară o amplă acțiune de 
reproiectare a produselor aflate 
în fabricație, care s-a soldat, 
bunăoară, cu reducerea consu
mului de cupru cu 54 kg la mo
torul pentru electrocar și cu 70 
kg Ia motorul de 55 kW. De ase
menea, prin valorificarea mate
rialelor recuperabile și prin re- 
condiționarea pieselor de schimb 
se obțin economii anuale de pes
te 20 milioane lei.

în fotografie : un aspect din 
atelierul de bobinaj al secției I, 
unde lucrează un Colectiv de 
buni gospodări ai resurselor ma
teriale ale întreprinderii. (Foto- 
text ; E. Dichiseanu).

recoltarea

O parte din combinele C—12, pe care „Semănâtoarea" nu le poate livra 
din lipsa unor piese care trebuiau asigurate de întreprinderea „Neptun" — 

Cîmpina
Foto : S. Cristian

tate, „Semănătoarea" a livrat numai 
7100 bucăți. Aflăm și cauza. între
prinderea „Laminorul" — Brăila nu 
a trimis nimic din cele 120 tone de 
bară trasă pe care se montează plă
cuțele. în ultimul timp s-au primit 
40 tone de bară trasă de la combi
natul din Cimpia Turzii, dar care nu 
sînt suficiente. Ministerul Industriei 
Metalurgice are un cuvint hotărîtor 
de spus în această privință.

Sub acest aspect, sînt și alte pro
bleme cu care colectivul de la „Se
mănătoarea" se confruntă în reali
zarea unor piese de schimb. Pentru 
confecționarea bucșelor — piesa din 
lemn la care întreprinderea are o 
restarfță față de agricultură de 21 000 
bucăți — era necesară o cantitate de 
760 mc cherestea de fag aburit. Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții a repartizat 
întreprinderii „Semănătoarea" fag 
neaburit de la Tg. Jiu, care, nefiind 
tratat, crapă ușor. Pînă la urmă, fa
gul aburit a fost procurat — la mica

„Fiecare gospodărie țărănească
- o microfermă de animale"

Comitetul județean de partid Ba
cău a organizat în comuna Ghimeș- 
Făget un schimb de experiență la 
care au luat parte crescătorii de ani
male din zona necooperativizată. De 
ce tocmai la Ghimeș-Făget ? Pentru 
că sătenii de aici sînt autorii unei 
valoroase inițiative. Vrind să răs
pundă prin fapte chemării partidului 
de a spori producția de carne și lap
te, ei au hotărit să transforme fie
care gospodărie țărănească într-o 
microfermă de creștere a animalelor, 
Ideea a fost repede preluată de co
mitetul comunal de partid și tradu
să în fapt. Pri
marul comunei, 
Grigore Bîrsan, el 
însuși un cunos
cut crescător de 
animale, spunea 
că aproape nu 
există familie din 
cele circa 2 000, 
cîte numără lo
calitatea respec
tivă, care să nu 
aibă pe lîngă casă 
cîte două-trei vaci cu lapte, porci, 
oi etc. O statistică sumară arată 
că aproape jumătate din numă
rul acestor familii au în bătătură 
cîte 10 animale. Ne-am convins de 
acest lucru vizitînd, împreună cu par- 
ticipanții la schimbul de experiență, 
cîteva din aceste microferme.

Pe Valea Răchitișului, unde oame
nii se ocupă din tată în fiu cu creș
terea vacilor și oilor, am intrat în 
curtea gospodarului Grigore Crăciun. 
Toate acareturile sint orînduite în
tocmai ca pe o planșă de desen. Cînd 
pătrunzi în grajduri, ceva parcă-ți 
impune să-ți ștergi picioarele. In 
interiorul acestora am numărat, nici 
mai mult, nici mai puțin, de 25 bo
vine : 10 vaci cu lapte, 8 tăurași, 7 
juninci. Una mai frumoasă decît cea
laltă. Grase și curate.

— Cu ce le hrănești, bade Gri
gore ?

— Numai cu iarbă. Vara la pășune, 
In pădure, iar iarna în grajd, cu fin.

Și omul ne-a arătat în podul șurei 
un fîn cum numai la adevărații gos
podari se poate vedea. In țarcul din
tre grajduri mișunau porcii și oile.

In anul trecut a vîndut pe bază de 
contract 8 tăurași. fiecare depășind 
400 kg, 3 porci, 10 oi și lapte in va

(Urmare din pag. I)
alte fronturi ale muncii
din județul Vîlcea: exca- 
vatoriști din defileul Oltu
lui, constructori ai hidro-
centralelor de pe acest 
rîu, mecanici și șoferi 
de la întreprinderea de 
transporturi auto, buldo- 
zeriști din cadrul Grupu
lui " 
construcții 
industriale, 
la Direcția județeană de

de șantiere pentru 
forestiere și 
rutieriști de

drumuri, tractoriști de la 
întreprinderea de exploa
tare a agregatelor mi
nerale de construcții Dră- 
gășani, muncitori tineri 
și Vîrstnici, care, prin pro
fesiile lor, pot da o mină 
de ajutor calificată la 
deschiderea noilor exploa
tări miniere din bazinul
carbonifer al Horezului.

— Această acțiune pa
triotică — subliniază in
ginerul Nicolae Vîrlan, 
directorul întreprinderii 
de transporturi auto — 
și-a găsit o puternică re
zonanță în inimile comu
niștilor, ale întregului 
nostru colectiv de oameni 
ai muncii. După ce ne-am 
reevaluat forțele și posi
bilitățile, am ajuns la 
concluzia că realizarea 
planului de producție nu 
va avea de suferit dacă 
vom veni în sprijinul

cerealelor

înțelegere, cu multă întîrziere — de 
la Brezoi, județul Vîlcea.

Buna desfășurare a campaniei de 
recoltare constituie o sarcină de mare 
răspundere care privește nu numai 
pe oamenii muncii din agricultură, 
organele de specialitate din acest 
domeniu, ci și întreprinderile indus
triale care prin utilaiele, piesele de 
schimb și materialele ce trebuie să 
le livreze concură la această cam
panie. Cind este vorba de recoltă, 
de strîngerea ei — și în acest con
text de repararea și punerea în stare 
de funcționare a utilajelor necesare 
— nu se poate admite nici un fel de 
întîrziere. E suficient ca o singură 
piesă de schimb să nu fie livrată la 
vreme pentru ca o combină sau un 
alt utilaj agricol să nu poată fi pus 
în funcțiune. Iată de ce este absolut 
necesar ca, în cel mai scurt timp, 
întreprinderile cu restanțe la piesele 
de schimb destinate reparării utila
jelor de recoltare să-și îndeplinească 
integral obligațiile contractuale față 
de agricultură. 

loare de 30 000 lei. Pentru anul aces
ta a contractat 9 tăurași și peste 
10 000 litri lapte.

Vecinul său. Andrei Nagy. un tî- 
năr de vreo 30 de ani, nu se lasă 
mai prejos.

— Este o îndeletnicire bănoasă, 
spune el. Anul trecut, cînd am livrat 
6 tăurași și un porc am încasat pes
te 40 000 lei plus 2 500 kg porumb. 
Pentru anul acesta, cînd avantajele 
sînt mai mari, am contractat 8 tău
rași. Și, bineînțeles, îi îngraș pe toți 
să treacă de 400 kg fiecare. Nu de 
mult am vîndut unul în greutate de

Pornind de Ia un schimb de experiență 
într-o comună din județul Bacău, 

unde îndemnul de mai sus nu exprimă 
doar o dorință, ci o realitate

560 kg. După prețul vechi, trebuia să 
primesc vreo 8 000 lei, or, conform 
noilor tarife, am ridicat mai mult de 
10 000 lei.

— Și cu banii ce faci ?
— Asta-i bună ! Păi. am mai înăl

țat un grajd, am introdus apă in 
casă și in ferma de animale, am 
cumpărat ce-mi mai trebuie in gos
podărie, iar restul. i-am pus de-o 
parte pentru „Dacia 1300“.

Cunoscînd situația din alte comune 
ale județului, treceam din gospodărie 
în gospodărie și nu-mi venea a crede 
ochilor de ceea ce vedeam. Pe Bolo- 
văniș în sus, la Toader Roca, am nu
mărat in grajduri 22 vaci cu lapte și 
tineret taurin. la Aurel Olteanu — 19 
capete, din care 9 vaci cu lapte, la 
F. Augustin — 15 vaci cu lapte și 
juninci, la Andrei Gîrbea — 10 vaci 
și 4 tăurași, plus oi, porci etc. Din- 
tr-o evidență aflată la consiliul popu
lar comunal am reținut că pînă la 
această dată au fost create la Ghi
meș-Făget aproape 600 asemenea 
microferme de animale. Și trebuie 
spus că oamenii de aici nu dispun 
de niște condiții speciale, extraordi
nare. de niște posibilități aparte pen
tru a crește aceste animale. Pe raza 
comunei există o suprafață de 3 350

minerilor. Opțiunea a- 
ceasta își găsește izvorul 
în hotărîrea noastră de 
a ne aduce contribuția la 
înfăptuirea obiectivului 
major stabilit de Con
gresul al XII-lea al 
partidului cu privire la 
asigurarea pină in anul

excavatoare, 8 autocami
oane de mare capacitate, 
4 buldozere și alte uti
laje necesare in lucrări 
de deschidere a unei ca
riere.

Care va fi contribuția 
celor sosiți în noul bazin 
carbonifer al Vîlcei, în

Noi fapte 
de solidaritate 
muncitorească

1990 a independenței 
energetice a României.

— Așa sîntem noi, co
muniștii — intervine în 
discuție tovarășul Ion 
Bolnavu, secretarul co
mitetului de partid din 
cadrul Grupului de șan
tiere T.C.H. Olt-Defileu. 
Cînd vecinul își înalță 
casa, poți să te uiți doar 
peste gard, fără să-i 
dai o mină de ajutor ? 
Cu acest sentiment de 
întrajutorare muncito
rească, omenească, am 
venit și noi aici, în peri
metrul zonei carbonifere 
Berbești, aducind două

cele cinci luni cît va dura 
acțiunea de întrajutora
re ? Conform angajamen
tului asumat, ei urmează 
să execute excavați!, ni
velări și balastări însu- 
mind peste 400 000 mc, 
asigurind pe această cale 
decopertarea și pundrea 
in valoare a cel puțin 
70 000 tone cărbune. Ei 
vor realiza, de asemenea, 
importante lucrări hidro
tehnice, terasamente pen
tru punerea în funcțiune 
a noi linii tehnologice, 
precum și lucrări ame
liorative și "de redpre în 
circuitul agricol a 16 hec

De la o extremă la alta
Multă vreme, între

prinderea de autoca
mioane din Brașov a 
solicitat forurilor în 
drept cocsul necesar 
sectoarelor de turnă
torie. Timp de trei 
luni, în locul cocsului 
a primit doar promi
siuni. Cu care — bine
înțeles — nu se putea 
elabora nici o șarjă. 
Din luna mai, promi
siunile au început să 
fie, în sfîrșit, onorate, 
într-o manieră care 
i-a pus în mare 
încurcătură pe con
structorii de autoca

...Și plouă, liniștit, cu amenzi 
peste terenul agricol irosit

Pe terenurile coope
rativei agricole Sin- 
georgiu de Mureș, lu
crările de întreținere 
se execută cu grijă 
pentru asigurarea den
sității optime de plan
te la hectar. Și e bine 
așa, pentru că se folo
sește mai bine poten
țialul productiv al pă- 
mîntului și cresc re
coltele ! Surprinzător 
însă, la numai cîteva 
sute de metri de se
diul cooperativei, pe o 
porțiune de teren la 
care, precizăm, se a- 
junge pe asfalt, peisa
jul se schimbă brusc. 
Aici, circa șase hecta
re de teren au fost 
transformate intr-un 
imens depozit de gu
noaie. De la Consiliul 
popular al municipiu
lui Tg. Mureș aflăm 
că, încă în 1974, s-a 
luat măsura readuce
rii treptate a acestui 
teren în circuitul a- 
gricol, prin înlătu

mioane brașoveni. De 
la Baza de aprovizio
nare nr. 4 din Oradea 
a sosit un prim trans
port de cocs (nu mai 
puțin de 27 de vagoa
ne), care depășește Cu 
mult necesarul pentru 
Următoarele șase luni. 
După ce s-au umplut 
depozitele, cocsul a 
fost stocat în spațiile 
libere dintre secții. 
Oare să nu fi știut cei 
care au expediat coc
sul că acest produs, 
adus din import, nu 
poate fi depozitat ori
cum ? Se pare că nu,

rarea gunoaielor de
pozitate aici. Ca atare, 
I.J.G.C.L. (unitatea ca
re îl administrează) 
s-a angajat să redea 
anual cooperativei a- 
gricole 0,70 hectare de 
teren arabil.

Ce s-a făcut între 
timp? „Aproape nimic 
— aprecia tovarășul 
Csotlos Attila, prima
rul comunei. Din trei 
hectare programate a 
fi reintroduse pină a- 
cum în circuitul agri
col, nici un metru pă
trat de pămînt nu ro
dește deocamdată. în 
schimb, I.J.G.C.L. se 
angajează la fiecare 
început de an, promite 
că face, că drege, dar, 
practic, nu întreprin
de nimic". Și nu-i vor
ba de un caz singular. 
Pe terenurile C.A.P. 
Mureșeni — Tg. Mu
reș, gunoaiele și restu
rile menajere, diferite 
alte materiale, arunca
te la întimplare, au

ha de pășune și finețe naturale. în- 
grășînd pășunile și finețele așa cum 
scrie la carte, fertilizîndu-le cu gu
noi de grajd sau îngrășăminte chi
mice. ei obțin an de an producții tot 
mai mari. Ajutați și de stat cu canti
tățile de porumb cuvenite pentru 
contractele încheiate, oamenii de aici 
reușesc să facă o treabă cu adevărat 
gospodărească.

Experiența acestor microferme de 
animale este studiată și răspindită, 
la ora actuală, de către comitetul de 
partid in toate satele comunei. Un 
program de perspectivă întocmit de 

specialiști preve
de că în anii ac
tualului cincinal 
efectivele de ani
male din Ghimeș- 
Făget se vor du
bla. La bovine, 
bunăoară, se va 
depăși cifra de 
10 000 capete, re
venind în medie 
cîte 5 pe fiecare 
familie. Și, bine

înțeles, odată cu aceasta va spori șl 
contribuția comunei la fondul cen
tral al statului. Deja prevederile 
pentru anul în curs, la tineret bovin, 
de exemplu, au fost depășite, iar pla
nul pe semestrul I la carne a fost 
realizat încă din luna aprilie. Iniția
tiva comitetului comunal de partid 
Ghimeș-Făget de a face din fiecare 
gospodărie țărănească o microfermă 
de animale a găsit ecou in toate lo
calitățile învecinate de pe Valea Tro- 
tușului : Brusturoasa, Palanca, Agăș, 
Asău etc. Schimbul de experiență or
ganizat aici a avut menirea de a o 
face cunoscută și in localitățile ne- 
cooperativizate de pe văile Tazlăului, 
Cașinului și Oituzului. Tovarășul 
Constantin Toma, secretar al comi
tetului județean de partid, ne spu
nea că biroul județean și-a propus 
să organizeze asemenea schimburi de 
experiență și cu crescătorii de ani
male din comunele Mănăstirea Cașin, 
Dofteana, Berzunți, unde să fie 
popularizată inițiativa de la Ghimeș- 
Făget.

O intenție lăudabilă, care se cere 
cit mai curînd materializată. Pentru 
că merită.

Gh. BALTA

tare. în felul acesta, vor 
fi degrevate însemnate 
forțe ale șantierului Trus
tului de construcții și 
montaje miniere Horezu, 
care vor fi concentrate 
cu precădere la decoper- 
tări, la montarea combi
nelor de înaintare în sub
teran, a sistemului de 
benzi transportoare, ca 
și la alte obiective cu 
termene apropiate de 
punere în funcțiune.

Ieri dimineață am par
curs din nou șantierele 
de deschidere a cariere
lor Berbești-Nord și Pan- 
ga. Excavatoarele, buldo
zerele, celelalte utilaje 
purtind emblema între
prinderilor angajate in 
acțiunea patriotică de 
întrajutorare mușcau de 
zor pămîntul clisos sub 
care întrezăream stratul 
gros de cărbune, de 10 
metri și chiar mai mult.

— Nu vom pleca de 
aici — ne spunea meca
nicul Gheorghe Rădulea- 
nu, de la întreprinderea 
de transporturi auto 
Vîlcea — pînă ce nu vom 
da la o parte toată aceas
tă măgură a dealului, 
tăsîndu-le prietenilor noș
tri mineri front deschis 
pentru exploatare.

O promisiune care, așa 
după cum au debutat 
lucrările, o vedem con
vertită în fapte.

de, vreme ce, neluînd 
în seamă sesizările 
unității beneficiare din 
Brașov, au trimis pe 
adresa ei încă 12 va
goane pline ochi cu 
cocs. Cine o fi luat a- 
ceastă decizie demnă 
de un personaj pe care 
îl numim Păcală ? Ori
cum, constructorii de 
autocamioane din Bra
șov reamintesc celor 
de la baza din Oradea 
că întreprinderea lor 
nu și-a schimbat pro
filul, devenind peste 
noapte combinat side
rurgic. (Dan Con
stantin).

scos din circuitul a- 
gricol circa trei hec
tare de teren. „Anul 
trecut, unitatea noas
tră a fost despăgubită 
— ne spune tovarășul 
Ilie Cheșa, președinte
le cooperativei. Dar ce 
folos că, în loc să cul
tivăm acest teren și să 
obținem produse agri
cole, am primit bani 
din amenzile aplicate 
celor care încalcă le
gea". Intr-adevăr, nu
mai de la începutul a- 
nului și pină acum, a - 
menzile aplicate c. O- 
ficiul județean de ca
dastru și organizare a 
teritoriului pentru ne- 
respectarea de către 
diferite unități a Legii 
fondului funciar însu
mează aproape 20 000 
lei. Numai că amenzi
le (oricît ar fi de mari) 
nu pot ține loc de 
grîu, sfeclă, carne și 
alte produse agricole ! 
(Gheorghe Giurgiu).
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Activitatea politică, socială și eco
nomică desfășurată in luna pe care 
am incheiat-o a fost dominată de 
atmosfera de mare însuflețire, pu
ternică unitate și angajare revoluțio
nară cu care întregul nostru popor 
a intimpinat Împlinirea a 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român.

Suita largă a manifestărilor orga
nizate in întreaga țară în cinstea glo
riosului jubileu a culminat cu ADU
NAREA FESTIVA DIN CAPITALA 
ȘI AMPLA EXPUNERE PREZEN
TATA CU ACEST PRILEJ DE SE
CRETARUL GENERAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, profund omagiu adus 
partidului pentru modul strălucit in 
care a știut să întruchipeze și să 
ducă la Împlinire cele mai scumpe 
aspirații ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor. întreaga cuvîntare, 
străbătută de ideea-forță a perfecțio
nării necontenite a rolului conducă
tor al partidului în concordanță cu 
transformările intervenite în socie
tate, cu complexitatea procesului re
voluționar, cu exigențele fiecărei eta
pe, a pus puternic in evidență im
portanța deosebită a întăririi perma
nente a legăturilor partidului cu ma
sele și in primul rînd cu clasa mun
citoare al cărei exponent fidel este 
partidul,- a dezvoltării formelor de
mocratice de conducere socială, pro
movării ferme a noului, dezvoltării 
răspunderii comuniste, a combativi
tății, a spiritului revoluționar in rin- 
dul tuturor comuniștilor, ridicării ni
velului lor de pregătire politico-ideo- 
logică. profesională, științifică și cul
turală, perfecționării stilului și meto
delor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid.

Aniversarea partidului a reprezen
tat, așa cum o atestă rezultatele ob
ținute de diferite colective, o sărbă
toare a muncii și, in același timp, o 
inaită cinstire adusă muncii, inmî- 
narea unor înalte ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România 
dind expresie tocmai aprecierii deo
sebite pe care partidul o acordă fii
lor săi cei mai vrednici, celor ce 
și-au dedicat și își dedică întreaga 
capacitate de muncă și energie dez
voltării patriei.

Un deosebit relief capătă în acest 
context CONFERIREA TITLULUI DE 
ONOARE SUPREM „EROU AL RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA- TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU. Așa cum se 
sublinia și in mesajul adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu de către 
Comitetul Politic Executiv al C.C al 
P.C.R., Consiliul de Stat, Guvernul 
Republicii Socialiste România și Bi
roul Marii Adunări Naționale, înmî- 
narea înaltului titlu constituie o ex
presie vie a sentimentelor de înaltă 
cinstire, admirație și recunoștință ale 
întregului popor față de strălucita sa 
activitate în fruntea partidului și sta
tului, față de contribuția decisivă pe 
care a înscris-o la dobîndirea tutu- 

' ror victoriilor pe care partidul și po

porul nostru le-au obținut în răs
timpul ultimilor 16 ani, epocă pe 
drept cuvint considerată drept cea 
mai fertilă din întreaga istorie a ță
rii. în același timp, ea exprimă înalta 
apreciere față de activitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu, remarcabil om po
litic și militant comunist, care, in 
funcțiile de înaltă răspundere pe care 
le îndeplinește in conducerea parti
dului și a guvernului, aduce o re
marcabilă contribuție la înfăptuirea 
politicii partidului.

Prețuirea pe care partidul și statul 
nostru o acordă muncii, activității de
dicate înfloririi patriei și-au găsit o 
nouă reflectare prin publicarea re
zultatelor obținute de către colective
le fruntașe pe primele patru luni ale 
anului in realizarea planului și a an-

Luna mai s-a caracterizat printr-o 
activitate intensă și în agricultură. 
De o atenție deosebită trebuie să se 
bucure întreținerea culturilor, precum 
și temeinica pregătire a secerișului, 
impunindu-se măsuri ferme pentru 
ca toate utilajele să funcționeze, iar 
transportul și inmagazinarea produc
ției să se facă în același ritm cu se
cerișul, fără pierderi.

în planul vieții culturale, MESA
JUL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ADRESAT REVISTEI 
„VIAȚA ROMANEASCA*, cu prile
jul împlinirii a 75 de ani de la apari
ție, a exprimat înalta prețuire față 
de activitatea consacrată îmbogățirii 
patrimoniului cultural al națiunii, 
făuririi unei culturi cp profund con
ținut umanist, revoluționar, de înal-

Orientarea consecventă spre ÎNTĂ
RIREA PRIETENIEI ȘI COLABO
RĂRII CU TOATE ȚĂRILE SOCIA
LISTE — preocupare de prim plan, 
relevată pregnant în expunere — 
și-a găsit noi confirmări în cursul 
lunii mai. în acest context se inscrie 
vizita oficială de prietenie a delega
ției de partid și de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
R. S. Cehoslovacă. întilnirile și con
vorbirile cu tovarășul Gustav Husak, 
Declarația comună semnată de cei 
doi conducători, Acordul-program și 
celelalte înțelegeri convenite repre
zintă importante contribuții la întă
rirea prieteniei și colaborării multi
laterale româno-cehoslovace, in in
teresul construcției socialiste in 
ambele țări, al cauzei generale a so

cialistă Panelenă, precum și partici
parea reprezentanților P.C.R. la con
gresele Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, P. C. Finlandez, P. C. 
German, P.S.U. din Berlinul occiden
tal, Partidului Socialist Portughez, 
Partidului Republican Italian au 
constituit contribuții substanțiale la 
amplificarea relațiilor cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu 
toate forțele democratice, progresis
te, în scopul unirii eforturilor in 
lupta pentru destindere, dezarmare, 
securitate și cooperare internațio
nală.

Atenția deosebită pe care Româ
nia o acordă DEZVOLTĂRII RELA
ȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE, CU TARILE NEALI-
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■ _ V ■ • « vz

gajamentelor asumate. Semnificația 
acestei acțiuni a sporit și mai mult 
prin faptul că în cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv din 26 mai 
a.c„ desfășurată sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, s-a dezbă
tut și adoptat Hotărîrea privind îm
bunătățirea modului de organizare a 
întrecerii socialiste între unitățile 
economice, centralele și institutele de 
cercetare și proiectare, între consi
liile populare, precum și între județe 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului. în contextul acelorași preocu
pări pentru buna desfășurare a ac
tivității economice se situează și 
dezbaterea și aprobarea de către Co
mitetul Politic Executiv a raportului 
privind situația protecției muncii pe 
anul 1980, raport care, îmbunătățit, 
urmează să fie dezbătut în Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, precum 
și în adunările generale din între
prinderi.

Examinarea, în cadrul Comitetului 
Politic Executiv, a unui raport pri
vind modul în care organele-și orga
nizațiile de partid aplică hotărîrile 
Congresului al XII-Iea și indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
referitoare la întărirea legăturilor 
partidului cu masele și atragerea a- 
cestora la conducerea vieții politice, 
economice și sociale, sarcinile trasate 
în sensul extinderii formelor și me
todelor care au dat cele mai bune re
zultate în consultarea maselor au pus 
în lumină, o dată mai mult, statorni
ca preocupare a conducerii partidu
lui pentru dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste

tă valoare ideologică și artistică, larg 
deschisă maselor, care să contribuie 
tot mai mult la formarea omului nou.

★ ■
Pe lingă profunda ei semnificație 

națională, ca manifestare a unității 
întregului nostru popor în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, glorioasa aniversare a 60 de ani 
de la făurirea P.C.R. a marcat și un 
eveniment de puternică rezonanță 
internațională. în EXPUNEREA 
PREZENTATA cu acest prilej de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sint reafirmate și subliniate, in lu
mina actualității mondiale, prin
cipiile și liniile directoare ale poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru, pozițiile constructive in ma
rile probleme ale contemporaneită
ții, hotărîrea fermă de a dezvolta in 
continuare legăturile de prietenie și 
colaborare cu forțele înaintate de 
pretutindeni în lupta pentru destin
dere, pace și socialism. Rodnicia 
acestei politici, prețuirea de care se 
bucură pe meridianele globului, înal
tul prestigiu al principalului ei arhi
tect și promotor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au găsit o nouă și su
gestivă reflectare prin amploarea 
deosebită, ca și prin diversitatea me
sajelor de felicitare trimise conduce
rii partidului nostru de partidele co
muniste și muncitorești, de numeroa
sele organizații politice și obștești, 
de personalități proeminente ale 
vieții politice internaționale, ca și 
prin suita bogatelor manifestări con
sacrate peste hotare evenimentului 
sărbătorit.

cialismului, securității și păcii in Eu
ropa și in lume.

Trecînd in revistă evenimentele lu
nii mai, se cuvine marcat, ca un mo
ment memorabil, participarea pentru 
prima dată a unui cosrponaut cerce
tător român. Dumitru Prunariu, la un 
zbor cosmic alături de cosmonautul 
sovietic Leonid Popov, la bordul com
plexului orbital experimental știin
țific „Saliut 6“ — „Soiuz 40". Așa 
cum se aprecia și in telegrama adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășul Ilie Verdeț tovarăși
lor Leonid Ilici Brejnev și Nikolai 
Alexandrovici Tihonov, zborul echi
pajului comun româno-sovietic re
prezintă un simbol al relațiilor de 
strînsă prietenie, colaborare și soli
daritate internațională intre parti
dele, țările și popoarele noastre, al 
dorinței reciproce de a promova și 
intensifica conlucrarea rodnică ro- 
mâno-sovietică in toate domeniile, 
de a folosi cuceririle științei și teh
nicii, inclusiv cosmonautica, în folo
sul reciproc al popoarelor noastre, 
al cauzei generale a păcii.

De asemenea, primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dele
gației Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze, 
intilnirile și convorbirile cu tovarășii 
Santiago Carrillo, secretar general al 
P. C. Spaniol. Alvaro Cunhal, secre
tar general al P.C. Portughez. Lee- 
toraj Chundramun. președintele P.C.. 
din Mauritius, Andreas Papandreu. 
președintele Partidului Mișcarea So-

NTATE a fost confirmată și de rezul
tatele convorbirilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu pre
ședintele Republicii Ghana, dr. Ililla 
Limann, care a efectuat o vizită ofi
cială in țara noastră. Declarația co
mună, acordurile și celelalte înțele
geri realizate cu acest prilej deschid 
largi perspective pentru intensifi
carea legăturilor dintre România și 
Ghana pe plan economic, cultural și 
alte domenii, pentru conlucrarea lor 
tot mai strînsă pe arena mondială, 
in interesul statornicirii unui climat 
de pace și înțelegere in Europa, în 
Africa și in întreaga lume.

Activitatea constantă a țării noas
tre pentru EXTINDEREA RELAȚII
LOR CU TOATE ȚĂRILE, INCLU
SIV CU ȚĂRILE CAPITALISTE 
DEZVOLTATE, în spiritul coexisten
ței pașnice, poate fi ilustrată in 
această lună prin asemenea acțiuni 
cum au fost schimburile de mesaje 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, prilejuite de vizita ministru
lui român al afacerilor externe in 
S.U.A., ca și de vizita ministrului 
american al comerțului în România, 
in același sens înscriindu-se prezența 
la București a . unei delegații de 
congresmeni americani — toate aces
te evoluții fiind concludente pentru 
hotărîrea comunarde a se acționa în 
vederea amplificări^ bunelor rapor
turi româno-americane.

Alegerea ca președinte al Franței 
a liderului socialist Franțois Mitter
rand a constituit un eveniment larg

apreciat ca o expresie a aspirațiilor 
profunde ale poporului francez spre 
înnoiri sociale și transformări demo
cratice, spre destindere și pace în 
lume. După instalarea noului pre
ședinte și dizolvarea Adunării Națio
nale au început pregătirile in vede
rea alegerilor parlamentare. Se poa
te aprecia că, mai ales acum, cînd 
grupările conservatoare își string 
rindurile, realizarea unei majorități 
parlamentare care să permită înfăp
tuirea reformelor anunțate de noul 
președinte impun, mai mult ca ori- 
cînd, unitatea strînsă a forțelor de 
stingă, care au asigurat victoria can
didatului socialist.

în primele zile ale lunii încheiate 
au fost reluate, după o nouă pauză, 
lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid, consacrate acum re
dactării documentului final, pe baza 
proiectului prezentat de țările neutre 
și nealiniate. Dacă in cîteva grupuri 
de redactare s-au înregistrat cîteva 
mici progrese, in altele nici n-au fost 
incă abordate probleme de fond ale 
reuniunii, cum sint, de pildă, cele 
privind convocarea conferinței pen
tru măsuri de încredere și dezarmare 
în Europa. în ceea ce o privește, 
România depune eforturi perseveren
te pentru ca în cadrul reuniunii să 
prevaleze spiritul de conlucrare, ast
fel ca ea să se încheie prin adop
tarea unui document de substanță 
care să dea un puternic impuls în
făptuirii unitare a prevederilor Ac
tului final, să asigure continuitatea 
procesului de edificare a securității 
în Europa.

Luna care s-a încheiat a cunoscut 
noi manifestări periculoase ale stă
rilor de conflict din diferite regiuni 
ale lumii, o profundă ingrijorare tre
zim} îndeosebi ultimele evoluții ale 
situației din Orientul Mijlociu, și, 
mai ales, luptele din Liban. Este 
bine cunoscută în această privință po
ziția consecventă a României, care se, 
pronunță pentru o soluționare globa
lă, pe căi politice, prin tratative cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — poziție re
afirmată în cadrul întîlnirii pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut-o 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P.

★
Evenimentele lunii, in care partidul 

nostru a împlinit 60 de ani de exis
tență, confirmă cu putere justețea 
politicii sale, atît pe plan intern, cit 
și pe plan internațional. însuflețit 
de această convingere, întregul nos
tru popor, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, este 
ferm hotărit sâ-și înzecească efortu
rile pentru înfăptuirea programului 
de făurire a socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei, pentru 
a-și spori contribuția la cauza păcii, 
independenței și colaborării interna
ționale.

Paul DOBRESCU 
Ion FtNTtNARU

Tradiție și inovație 
in dramaturgia noastră

„De la străbunii mei
pînă la tine“

(Urmare din pag. I)
Poate nu există în 

ultimele decenii o 
temă mai des reluată 
în dezbaterile oameni
lor de teatru de pre
tutindeni decît cea a 
tradiției și a inova
ției. Există o explica
ție a acestui fapt și ea 
apare evidentă celor ce 
urmăresc evoluția unei 
arte care (lung timp 
prizonieră a unui imo
bilism de natură s-o 
situeze în urma pro
zei sau a poeziei și la 
marginile interesului 
public) a cunoscut sub 
impulsurile conjugate 
ale unor mări dra
maturgi și oameni de 
teatru o substanțială 
mișcare de înnoire. 
Dacă teatrul a deve
nit — de mai bine de 
un sfert de secol — 
căminul unor aprinse 
confruntări de idei, 
sediul unor interoga- 
ții-cheie asupra con
temporaneității, nă
zuind și propunînd 
imagini sintetice ale 
universului de astăzi, 
precum și un activ te
ren de experimentare 
a altor tehnici de in
vestigare a realității și 
de comunicare cu pu
blicul, aceasta se da
torează unor factori ce 
au acționat solidar în 
direcția necesară a re
virimentului. A cîntă- 
rit hotăritor in acce
lerarea acestui pro
ces de regenerare ex
periența unei umani
tăți asaltate de între
bări și somații ale is
toriei care nu mai în
căpeau in perimetrul 
piesei ori reprezen
tației tradiționale și 
reclamau un cadru 
propriu de reflecție și 
un inedit arsenal de 
mijloace. Cu un cu
vint, s-a făcut violent 
resimțită nevoia unor 
structuri artistice apte 
să înfățișeze finalită
țile permanente ale 
conștiinței intr-un mo
ment cînd ea se cla
rificase atit asupra di- 
soluției vechilor forme 
de viață, a ruinării a- 
numitor credințe și 
valori, cit, mai ales, și 
asupra necesității unei 
opere de revoluționare 
a societății. Iar alt 
factor l-a constituit 
modificarea compo
nenței spectatorilor, 
fenomen care, dacă a 
luat fotme radicale a- 
colo unde au avut loc 
primeniri sociale — 
cum este cazul socie
tății socialiste româ
nești — n-a ocolit nici 
alte țări, determinate 
sub presiunea crizei 
de public să democra
tizeze o artă multă 
vreme controlată și 
dependentă de gustul 
și subvenția claselor 
avute. Evident, nenu
mărate alte elemente 
au conlucrat pentru a 
propulsa teatrul să în
cheie un acord (dis
tinct de alte etape) cu 
vocația lui esențială și 
anume de a pune lu
mea în probleme, de 

k____________________

a căuta adevărul și 
justiția în termenii 
acțiunii și în conjunc
tura situațiilor, mijlo
cind ' astfel o drama
tică intîlnire a omului 
cu el însuși. Dar im
portant nu e aici să 
enumerăm toate îm
prejurările ce au re
vigorat forța de re
ceptare, semnificare și 
radiație a scenei, cit 
să subliniem incă o 
dată că teatrul româ
nesc s-a situat printre 
mișcările înzestrate cu 
talente semnalizind o 
originală și seducătoa
re capacitate de ini
țiativă și colaborînd la 
prospectările și reuși
tele pe plan mondial 
ale acestei arte. Mai 
e nevoie să reamintim 
răsunetul peste grani
ță al atîtora din spec
tacolele noastre ?

Dacă problema tra
diției și a inovației a

Opinii 
de B. ELVIN

revenit astăzi în 
cițnpul preocupărilor 
la noi, ca și in aria 
altor culturi, e și pen
tru că se produce o 
uzură a unor formu
le, a unor procedee 
care, după ce s-au 
impus ca foarte noi, 
își teșesc, prin repe
tiție, forța, instalin- 
du-se in „prea cunos
cut" și sugerind o 
senzație de mecanism. 
După o perioadă in 
care piesa și spectaco
lul Se caracterizează 
mai frecvent printr-o 
funcție polemică față 
de statutul de conven
ții al dramaturgiei, 
precum și față de in
strumentarul curent al 
scenei, acum, fără să 
se conteste recentele 
ciștiguri, accentul se 
deplasează spre fon
dul de idei al unui 
text și al unei repre
zentații, spre ceea ce 
are sorți să dăinuie 
după ce trece șocul 
dinții. Lumea e obo
sită de proliferarea 
experimentelor făcute 
mai curind pentru a 
uimi decit pentru a 
afla, sau, in orice caz, 
e dornică să-și vadă 
întrupate atitudinile 
definitorii, dilemele, 
imperativele, așa cum 
se conturează ele in 
fundamentalele con
troverse ale contem
poraneității. E conclu
zia care ni s-a impus 
asistind la o serie de 
festivaluri internațio
nale, unde cele mai 
valoroase creații ni 
s-au părut a fi ace
lea care (renunțînd la 
intrigarea și scandali
zarea spectatorului ex
clusiv sau prioritar 
prin neprevăzutul al
fabetului scenic) cau
tă să-și dobindească 
audiența prin transpa
rența. gravitatea și

profunzimea demersu
lui artistic. Are loc, 
după opinia noastră, o 
activizare a straturilor 
mai adinei ale teatru
lui, activizare care în
globează, dar și depă
șește, spre exemplu, 
problema plasticității 
imaginii scenice sau 
cea a expresivității 
corporale ori a actua
lității directe, explo
zive și imediate, a 
sensurilor unei scrieri 
in cadrul unui spec
tacol. Și cred că nu 
printr-un simplu ha
zard se vorbește tot 
mai mult de „post a- 
vangardă" și de sfir- 
șitul „rebeliunilor ar
tistice de o zi". A- 
ceastă tendință, care se 
asociază deopotrivă cu 
repudierea mărunte
lor gesturi iconoclaste, 
a cutezanțelor de su
prafață .si a descripti
vismului plat, inert, 
subaltern, definește, 
după opinia noastră, și 
itinerarul predilect al 
celor mai bune și mai 
rezistente dintre tex
tele și spectacolele 
teatrului nostru. Unde 
înving și conving a- 
cuitatea privirii și 
lărgimea orizontului. 
N-am vrea să ’ fim 
greșit înțeleși socotin- 
du-ne că favorizăm 
mai curind spiritul 
cuminte decît spiritul 
de inovație artistică, 
ori că sugerăm alibiuri 
pentru opțiuni rutinie
re. asimilînd ceea ce nu 
mai poate fi respins, 
dar frînînd explorări
le viitoare. E un fapt 
prea bine știut că nici 
o artă (și cu atît mai 
puțin una conexată 
direct cursului vieții 
cum e teatrul) nu 
poate rămine in cap
tivitatea vechilor ei 
reușite, întrucît ele 
sfirșesc inevitabil prin 
a se converti în cli
șee, in tipare, în rigi
dități După cum e e- 
vident că scena e da
toare să descopere 
ceea ce e necontenit 
la fel și altfel in ra
porturile omului cu 
lumea, cu el însuși și 
cu arta, pe scurt să-și 
inventeze devenirea, 
fiind iremediabil „con
damnată" la o perpe
tuă înnoire. Dar tre
buie să afirmăm cu a- 
ceeași tărie că mai 
fertile decît unele mi
nore acte de neacomo- 
dare ori de subversiu
ne a desuetului și 
care nu decurg din- 
tr-un program estetic 
realmente inedit sint 
creațiile care se con
stituie în vocabularul 
unor întrebări de an
vergură ale inteligen
ței și sensibilității u- 
mane. întrebări care
se dispensează de 
strategia facilă a ar
tificiilor și combat le
nea minții, 
intensitate, 
plenitudine 
noastre de 
răsfrîngerea 
scenă.

conferind 
adîncime, 
existenței 

azi in 
ei pe

ronind ei înșiși cu propria străluci
re o întreagă evoluție spirituală, să 
însemne în același timp împlinirea 
unui secol de la nașterea unei în
tregi pleiade de mari artiști, ce încă 
de la sfîrșitul veacului trecut și pînă 
în zilele apucate de noi au ridicat 
cultura română pe culmi astrale, în- 
scriind-o definitiv în universalitate. 
Gala Galaction in urmă cu doi ani, 
Arghezi și Sadoveanu anul trecut, 
Minulescu, Goga, Bacovia și acel ge
nial poet al muzicii care e George 
Enescu, anul acesta, Ion Agârbiceanu 
anul viitor, fiecare nume și fiecare 
dată constituind nu numai o mare 
sărbătoare a spiritului, ci tot atitea 
izbînzi ale unei culturi în plină as
censiune, victorii ale unui popor ce 
nu în toate perioadele existenței sale 
bimilenare a putut să se manifeste 
liber, rodul de vecii întregi al aspi
rațiilor transmise de la străbuni pînă 
la noi, cum 
Testament.

Nu 'putem 
toate acestea 
ma apropiatei 
scriitorilor, 
deosebit preocupați de actualitatea și 
devenirea literaturii române. Ani 
vrut doar să subliniem încă o dată 
temeinicia (și folosesc cuvîntul in 
accepția originară) înfloririi și des
chiderii de azi a întregii noastre vieți 
culturale, ele avindu-și temelii a- 
dinci, iată, seculare.

Țările române au adoptat tiparul 
la puțini ani după invenția acestuia, 
făcind din el, fapt extrem de im
portant și semnificativ, nu un instru
ment la dispoziția unei elite, ci acel 
mijloc foarte democratic și extrem 
de eficient de slujire a limbii ro
mane atît de unitare, prefață a uni
rii politice ce avea să vie tocmai in 
momente în care forțe ostile mili
tau pentru dezmembrarea ființei na
ționale. Se împlinesc citeva secole 
bune de la apariția în limba română 
a unor cărți fundamentale, ce au con
tribuit substanțial la păstrarea uni
tății întregului neam și jertfele care 
au dus la aceste victorii trebuie re
memorate după cuviință. în iarna a- 
cestui an se împlinesc 575 de ani de 
la moartea, la 26 decembrie 1406, a 
unui cărturar renascentist în cel 
propriu înțeles al termenului : Ni- 
codim de la Tismana, arhitect, 
tor, caligraf, organizator de

glăsuiește nemuritorul

să nu ne gindim la 
acum cînd, în preaj- 
Conferințe naționale a 

sîntem, așadar, în mod

mai

pic- 
așe- 

zăminte sociale, începător de viață 
culturală in tot atîtea domenii in
tr-o epocă în care Principatele ro
mâne, nu demult întemeiate, își con
solidau independența și puterea po
litică. Nicodim (nume predestinat, 
însemnînd in traducere victoria po
porului, din aceeași familie cu de
mocrație), in același timp, statorni
cea încă din acei zori ai istoriei 
colaborarea strînsă ce nu avea să 
slăbească niciodată dintre toate cele 
trei țări române : din Țara Româ
nească, a lui Mircea cel Bătrîn, el 
avea să-și trimită ucenicii să dureze 
monumente în Moldova lui Alexan
dru cel Bun, el insuși ridicind cti
torii la Hațeg, în Transilvania, unde 
avea să scrie și acea celebră carte, 
cea mai veche care se păstrează scri
să pe pămîntul românesc. Avind le
gături, purtînd corespondentă cu ce
lebrii intelectuali ai epocii, Nico
dim este o luminoasă figură ce de
pășește granițele țării, reprezentînd 
și cea dinții prezență românească pe 
planul culturii universale.

Cinstindu-i pe înaintași, cultura 
română de azi are fericirea să oma
gieze nu numai niște nume și ope
re valoroase în sine, ci, mai ales, o

cărora n-au ezitat să-și dăru- 
și ofranda cea mai curată a 
lor și intreaga-le viață.
toții ne sint pildă și indemn.

ur-

Foto : Șt. Ionescu

Constantă ce străbate toate aceste 
strălucite spirite din cele 'mai vechi 
timpuri pină acum ; faptul că, fără 
excepție, toți marii noștri predece
sori și-au iubit cu patimă, adesea 
pînă la sacrificiul suprem, patria 
care i-a născut, limba care le-a dă
ruit cîntecul, poporul căruia i-au slu
jit cu dăruire deplină. Unitatea, 
neatirnarea, continuul progres, reali
tăți palpabile ale prezentului socia
list au fost nu doar aspirații ab
stracte si îndepărtate ale acestora, ci 
programe concrete de luptă intru vic
toria 
iască 
artei

Cu
Datoria noastră e să le oferim 
mașilor /prilejul sărbătoririi de către 
ei, la rindu-le, a acelor mari mo
mente pe care noi sintem cei chemați 
să le infăptuim.

La un an după ce a pu
blicat o excelentă antolo
gie hegeliană care proiecta 
conturul precis al proble
melor artei și literaturii, 
așa cum se înfățișau ele in 
ampla viziune 
„Aristotel al 
moderne" (cum il numea 
Alain), Ion Ianoși își rele
vă din nou statornica preo
cupare de a desluși sensu
rile gîndirii „celui mai de 
seamă reprezentant al fi
lozofiei clasice germane".

Hegel și arta (editura 
„Meridiane"), volumul re
cent al lui Ion Ianoși, de
monstrează cit de 
poate încă să fie o cerce
tare a problemelor, liberă 
de orice prejudecată și de 
orice complex. Se înțelege, 
autorul nu-i ignoră pe cei ' 
care, înaintea lui, s-au si
lit să explice concepția es
tetică și filozofic-istorică a 
lui Hegel ; dar sursa cărții 
sale, substanța din care se 
nutresc, în primul rînd, 
ideile lui este textul ope
rei hegeliene. Ion Ianoși 
propune o nouă lectură a I 
operei din care extrage 
concepțiile re-evaluate de 
el. Nu vreau să spun că el 
sugerează o „nouă grilă de 
lectură" ; ci, cu desăvîrșită < 
simplitate, observă că a- 
ceastă, vastă arhitectură 
conține încă elemente a că
ror semnificație nu se dez
văluie decit celui care ci
tește cu luare-aminte ope
ra hegeliană. Se cuprinde 1 
aici o lecție de seriozitate 
ce nu mi se pare de prisos 
a fi revelată. Sînt totuși 
prea frecvente discuțiile 
întemeiate pe lecturi ale 
izvoarelor indirecte, conso
lidate cu abundente cor
puri de note extrase din 
comentarii ale altora, pen
tru ca onestitatea proce
deului simplu al lui I. Ia
noși să nu atragă atenția. 
E, în același timp, in a- 
ceastă întoarcere neconte
nită la textul original, sem
nul unei necesare înțelep
ciuni.

Comparind textul stu
diului introductiv la anto
logia din 1979 cu acela al 
volumului publicat de

a acestui 
vremurilor

fertilă

*) Ion Ianoși: „Hegel și 
\^arta“, editura „Meridiane".

1. Ianoși după uri an, se ob
servă lesne că autorul lor 
nu a apelat la procedeul, 
relativ comod, de a fi dez
voltat ideile cuprinse in 
cele o sută de pagini ale 
pbefeței, de a le fi amplifi
cat pină la cele aproape 
trei sute din Hegel și arta. 
Ideile fundamentale sînt. 
natural, aceleași, dar ori
zontul sub care sînt ele 
privite (și. ca urmare, ra
porturile dintre ele, struc
turile pe care le modelea
ză) diferă. Cartea apărută 
la „Meridiane" e clădită,

ția ideilor estetice ale lui 
Hegel, dezvăluite in siste- 
m.ul lor 
acțiuni.
zează o 
gîndirii 
vă condiția esențială a es
teticii lui Hegel, aceea de 
a se integra intr-un sistem 
filozofic unitar, de o mo
numentală coerență a idei
lor. Semnul sub care se 
clădește acest edificiu este 
cel al filozofiei. „Aproape 
în titlul ‘ fiecărui tratat al 
lui Hegel sau ciclu de pre
legeri — atrage atenția cu

complex de inter- 
Ion Ianoși reali- 
profundă analiză a 
hegeliene. El rele-

0 valoroasă contribuție

teoretică')

simbolic, în trei capitole 
mari, implicit omagiu al 
triadei hegeliene. Cel dinții. 
Istoria : filozofi, artiști, e, 
de fapt, o sugestivă imagi
ne a epocii, a acelui dra
matic sfert de secol care 
desparte victoria napoleo
niană de la Jena de moar
tea lui Hegel. O epocă agi
tată, ale cărei idei se În
trupează in operele lui 
Beethoven, Goethe. Hol-
derlin, Scheling, Fichte și, 
bineînțeles. Hegel însuși.
Un lung episod al biogra
fiei hegeliene pe care Ia
noși il relatează în date și 
în schimburi 
de scrisori, 
convingător 
monstrației 
s-a aflat in permanentă în 
centrul acestei impetuoase 
mișcări a ideilor culturale, 
la temeiul cărora se aflau 
atitudinile politice ale unor 
generații aspirind, în chi
puri diferite, la libertate. 
Unul dintre meritele prin
cipale ale exegetului e a- 
cela de a fi stabilit rapor
turile dintre mutațiile din 
gîndirea politică și filozo
fia hegeliană.

Cel de-al doilea capitol, 
Filozofia artei, constituie 
— de fapt — miezul insuși 
al cărții. El conține discu-

semnificative 
dind contur 

premisei de- 
sale : Hegel

dreptate Ion Ianoși — fi
gurează duvintul filozofie", 
împrejurare care — dove
dește el — nu înseamnă 
recursul Ia vreo convenție, 
ci „încredințarea diversită
ții în unitate, care unitate 
nu poate fi decit filozofi
că". Lui Hegel, totuși, ju
decata estetică de mai tîr- 
ziu îi rămine datoare o în
țelegere limitativă a valo
rii artistice. Gînditorul 
german stabilea in 
grecească 
prem „al 
spiritului", 
un reper 
desigur, mentalității artis
tice a epocii, dar care se 
va impune mai ales dato-, 
rită prestigiului operei he
geliene. Recursul la clasi
cism ca la un model al de- 
săvîrșirii va reprezenta, 
multă vreme de acum îna
inte (chiar și în cuprinsul 
epocii moderne), o chezășie 
a perfecțiunii, ceea ce va 
determina o opoziție cu 
romantismul, existentă nu
mai parțial 
istoriei artei și 
de la începutul 
trecut.

Ultimul 
diului lui 
filozofiei, 
tribuție

artistice.
stabilea in arta 

momentul su- 
transformărilor 
fixînd astfel 

care aparținea.

in realitatea 
literaturii 
secolului

capitol al stu-
I. Ianoși. Arta 

constituie o con- 
originală a es-

teticii românești la defini
rea domeniului și a rapor
turilor sale cu vastul teri
toriu al filozofiei, pe de o 
parte, cu acela al artei, pe 
de alta. Premisa, lapidar 
formulată, „estetica nu e- 
puizează esteticul", reac
tualizează posibilitățile rea
le de contact intre estetic 
și știință, ale „dialogului 
între filozofie și artă", ale 
„polemicii cu spirituâlis- 
mele“. Omul se justifică și 
prin raportarea lui esteti
că la „lumea pe care nu 
doar o înțelege, ci urmă
rește să o schimbe". Discu- 
tind raporturile dintre, es
tetica hegeliană și modali
tățile marxiste de inter
pretare a artei, Ion Ianoși 
demonstrează convingător 
că există o dialectică în 
care actualitatea filozofu
lui german se relevă — 
mai amplu decît în vremea 
lui — în antinomiile mo
deme „ce nasc mișcarea, 
automișcarea, căreia îi 
sint retrocedate și roadele 
acțiunii conștiente de ea".

Arhitectonica 
hegeliene 
nu numai 
existență, 
îndeamnă 
asupra 
dintre artă și viață. Impli
cit. Ion Ianoși dă răspuns 
și acestei întrebări care-i 
preocupă pe exegeții lucizi 
ai fenomenului artistic mo
dern : realul uman este 
„artistic". „însănătoșirea 
organismului uman, indi
vidual și social, va aug
menta lăuntricele sale va
lori estetice și artistice". 
Concluzie de un optimism 
realist, respingind vagul 
declarației retorice.

Cartea lui Ion Ianoși a- 
cordă o pilduitoare atenție 
exegezei românești, discu- 
tind-o cu seriozitate 
subliniindu-i, de 
dată, însemnătatea, 
nalitatea punctelor ei 
vedere. Prin Hegel și arta, 
Ion Ianoși se dovedește 
din nou a fi un estetician 
cu o largă viziune filozo
fică, întemeiată pe o soli
dă construcție teoretică 
marxistă.

totalității 
se proiectează 

în ărtă, ci și în 
Argument care 
la meditație și 

legăturii filozofice

și 
fiecare 
origi- 

de

Dan GRIGORESCU_______>/

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală
17,15 ,,Frumoasă ni-i copilăria". Selec- 

țiuni din spectacolul organizat cu 
prilejul Zilei internaționale a co
pilului

17.50 Fotbal : România — Norvegia 
în preliminariile campionatului 
mondial. Transmisiune directă de 
la București. în pauză: Tragerea 
Pronoexpres

19.50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal
20,25 Călătorie prin țara mea — Paș

cani ’81
20,45 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Corsarul". Premieră TV. 
Producție a studiourilor ameri
cane

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Tineri interpreți ai lui George 

Enescu
20,55 Buletinul rutier al Capitalei 
21,10 Din țările socialiste
21,35 Teleenciclopedia (reluare) 
22,20 Telejurnal

CARNET CULTURAL
BISTRIȚA-N ASAUD • Pe sce

na Casei municipale de cultură din 
Bistrița, s-au intrecut. in cadrul 
fazei interjudețene a celei de-a 
treia ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". I! brigăzi ar
tistice. un grup satiric, două or
chestre de muzică ușoară, 3 grupuri 
folk, 7 interpreți individuali. Pen
tru faza finală juriul a promovat 
6 formații și. 5 interpreți. Orașul 
Năsăud a fost gazda simpozionului 
național cu tema „îmbinarea din
tre tradițional și modern in pre
darea matematicii". Manifestarea 
a marcat împlinirea a 75 de ani de 
la nașterea matematicianului Gri- 
gore Moisil. (Gh. Crișan).

VASLUI • „Valorificarea supe
rioară a terenurilor erodate". Sub 
acest generic, foaia volantă editată 
de Stațiunea centrală de cercetări 
în combaterea eroziunii solului din 
Perieni, județul Vaslui, populari
zează experiențe și inițiative efi
ciente din această unitate-etalon, 
precum și din agricultura vasluia- 
nă și a altor județe din țară. (Cră
ciun Lăluci).

IAȘI • Pentru contribuții deo
sebite la promovarea relațiilor de 
prietenie dintre Sofia și Iași, In
stitutul de chimie tehnologică din 
Sofia (R. P. Bulgaria) a conferit 
acad. Cristofor Simionescu, 'vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, directorul In
stitutului de chimie macromolecu- 
lară „Petru Poni" din Iași, Ordinul 
„Pentru merite". (Manole Corcaci).

PRAHOVA O Sub genericul 
„Flori mamei și copilului" timp da 
zece zile se vor desfășura în ora
șele și comunele județului Prahova 
numeroase acțiuni și manifestări 
cu caracter cultural-educativ și 
social-gospodăresc pentru și cu 
participarea femeilor. Vor avea 
loc seri.de lucru artizanal, acțiuni 
de gospodărire și ’înfrumusețare a 
localităților, de educație sanitară a 
mamelor tinere, simpozioane pe 
teme educative, recitaluri de poe
zie și muzică patriotică, spectacole 
de teatru, seri de filme românești, 
vizite în colectiv la muzeele de 
artă și de istorie din Ploiești, șe
zători literare și altele. (Constantin 
Căprarii).

SUCEAVA 9 In cadrul manifes
tărilor desfășurate sub genericul 
„Sănătate mintală și psihiatrie 
socială", dedicate „Anului interna
țional al persoanelor handicapate", 
la Șiret a avut loc un simpozion 
național de neuropsihiatrie infan
tilă. Au fost prezentate 59 de re
ferate în care s-au abordat pro
bleme majore ale profilaxiei și 
diagnosticării precoce a afecțiunilor 
ce pbt determina deficiențe psihice 
și fizice, ale metodelor moderne 
de tratament și recuperare a co
piilor handicapați. (Sana Bejinariu).

TULCEA © Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
consiliul județean al sindicatelor 
și Uniunea județeană a cooperati
velor de producție au organizat în 
pădurea Babadag o sărbătoare a 
mecanizatorului. Formații artistice 
din județ, care s-au remarcat în 
actuala ediție a Festivalului „Cin
tarea României", au prezentat, pen
tru mecanizatorii tulceni, un pro
gram artistic. (N. Amihulesei).

TIMIȘ • începînd de marți, Ti
mișoara găzduiește etapa finală 
pentru , teatrele profesioniste a 
Festivalului național „Cintarea 
României". Sînt prezenți artiști 
din Craiova, Oradea, Reșița, Satu 
Mare și Timișoara care, pe par
cursul a cinci zile, prezintă 10 spec
tacole in limbile română, maghiară 
și germană. (Cezar Ioana).

V1LCEA © La Muzeul etnogra
fic din Bujoreni a avut loc verni
sajul expoziției de artă populară 
în care sint reunite cele mai va
loroase lucrări ale creatorilor din 
vetrele folclorice Horezu și Vlă- 
dești, promovate la fazele de masă 
și județeană ale Festivalului na
țional „Cintarea României". (Ion 
Stanciu).

COVASNA • In foaierul Casei 
de cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Sfîntu Gheorghe s-a des
chis expoziția artiștilor plastici 
amatori în cadrul Festivalului 
„Cintarea României". Cele mai 
bune dintre lucrările prezentate 
vor fi selecționate de juriu in ve
derea prezentării la expoziția na
țională. (Pâljănos Maria).

GALAȚI • Concepută sub forma 
unei reviste vorbite, ultima ședință 
a salonului literar al universității 
din localitate a oferit autorilor gă- 
lățeni prilejul unei fructuoase în- 
tîlniri cu scriitori, cadre didactice 
universitare, studenți. elevi, iubitori 
de literatură. (Dan Plăeșu).

OLT • La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul .Slatina 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de pictură și grafică semnate de ar
tiști plastici din Mihailovgrad (R.P. 
Bulgaria). Manifestarea se înscrie 
în cadrul tradiționalelor relații prie
tenești statornicite între județele 
Olt și Mihailovgrad. (Emilian Rouă).

ARGEȘ • Biblioteca județeană 
Argeș a organizat un program al 
„Zilelor cultural-educative", care se 
va desfășura timp de o săptămînă 
în lăcașurile de cultură din Pitești. 
In primele zile, la sediul instituției 
au fost vernisate o expoziție de 
carte și o alta de desene. (Gh. 
Cirstea).

seri.de
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Tovarășului JUMJAAGHIIN TEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Stimate tovarășe Țedenbal,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal vă felicit cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și poporului mongol prieten 
urări de succes în înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al XVIII-lea al 
partidului cu privire la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului în 
Republica Populară Mongolă.

Cu salutări tovărășești,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Partidu
lui Comunist German, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
succes.

Am convingerea că bunele relații dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist German se vor dezvolta și in viitor, în interesul partide
lor și țărilor noastre, cauzei socialismului, păcii, securității și colaborării in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL R. P. POLONE

Marți au continuat, la București, 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe, tovarășul Ștefan 
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, tovarășul Jozef 
Czyrek.

Cu acest prilej s-a relevat fap- 
*ul că relațiile dintre cele două țări 

p dezvoltă favorabil, în spiritul Tră
itului de prietenie, colaborare și 

asistență mutuală și al Declarației 
privind întărirea și aprofundarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, dintre România și Polonia, 
în același timp, s-a reafirmat do
rința comună de a acționa în con
tinuare pentru întărirea prieteniei 
româno-polone, pentru intensificarea 
colaborării în domenii de interes re
ciproc, care să contribuie la construc
ția socialismului în cele două țări.

De la Ministerul Educației și Învățămîntului
în legătură cu sesiunea 1981 a 

concursului de admitere in învăță- 
mintul superior, Ministerul Educației 
și Învățămîntului face următoarele 
precizări :

Ca și in anii precedenți, examenele 
vor începe la 15 iulie pentru toate 
formele de învățămint — cursuri de 
zi, serale și fără frecvență.

înscrierea candidaților se face în
tre 5—11 iulie, cu excepția profilu
rilor de filozofie, istorie și științe ju
ridice, Ia" care înscrierea a început 
deja, aceasta urmînd să se încheie la 
data de 5 iunie. în invățămintul ar
tistic, de arhitectură și filologic, unde 
concursul va avea loc în două etape, 
înscrierea se va face intre 1—6 iu
lie, iar probele eliminatorii vor în
cepe la data de 8 iulie.

Cu privire la numărul de locuri în 
«hui I de studii, nu sint modificări 
esențiale în comparație cu anul an

I. T. H. R. B. dincolo de inițiale

Un organizator al vacanțelor care iși onorează numele
In rinrlul întreprinderilor care au 

primit reeent înalte distincții („Ordi
nul Muncii" clasa I) pentru rezul
tatele bune obținute in anul 1980 
se numără și întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, a doua mare bază de turism 
a țării, după litoral. Ea asigură, pe 
de o parte, primirea in marele 
oraș a turiștilor veniți in mod in
dividual și organizat, iar pe de 
alta, inițierea de excursii și pro
grame de odihnă și refacerea sănă
tății pentru oamenii muncii din 
Capitală. Convorbirea ju tovarășul 
GH. POPA, directorul acestei uni
tăți, nu putea să nu înceapă cu o 
scurtă privire asupra bilanțului 
care a adus întreprinderii locul 
fruntaș pe ramură.

— în cei 8 ani, de cînd s-a con
stituit — ne spune tovarășul direc
tor — întreprinderea noastră a de
venit o unitate reprezentativă, pe 
măsura Capitalei țării, a turismu
lui românesc în continuă dezvolta
re. în 1973, la data înființării sale, 
de exemplu, I.T.H.R.B. dispunea de 
16 hoteluri, cu o capacitate care nu 
satisfăcea nici pe departe solicită
rile existente in domeniul cazării 
față de un oraș mare, cum e Bucu- 
reștiul. în prezent, întreprinderea 
noastră are în administrare 34 de 
hoteluri, cu capacitate de peste 
10 000 locuri. Dacă in 1973 
I.T.H.R.B. a avut de realizat un 
plan de 694 milioane lei, în 1980 a- 
cesta a ajuns — și a fost depășit — 
la 1,6 miliarde lei, de aproape trei 
ori mai mult. Suportul acestor cifre 
îl reprezintă atit eforturile statu
lui pentru dezvoltarea bazei mate
riale a turismului, cit și activitatea 
depusă de lucrătorii noștri. Este o 
realitate cu care ne mindrim. Prin 
Înfăptuirea programului de readu
cere in circuitul turistic a fostelor 
hoteluri — program conceput 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal — Capitala țării 
a devenit un puternic centru turis
tic și, in același timp, și-a îmbogă
țit zestrea arhitecturală cu noi edi
ficii de mare valoare, care-1 spo
resc astăzi mult frumusețea. înfăp

în cadrul schimbului de păreri în 
probleme ale actualității internațio
nale a fost evidențiată voința celor 
două guverne de a conlucra tot mai 
activ pe plan extern pentru redu
cerea încordării internaționale, de a 
promova o politică de destindere, 
pace și securitate în Europa și în 
lume, pentru dezangajare militară și 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru dezvol
tarea colaborării corespunzător aspi
rațiilor fundamentale ale popoarelor 
celor două țări, cauzei generale â 
socialismului și progresului.

★
In aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al R.P. Polone a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

terior. Un accent deosebit se pune pe 
dezvoltarea învățămîntului seral la 
unele profiluri și specializări din în- 
vățămîntul tehnic superior, prin ex
tinderea rețelei și a numărului de 
locuri.

Totodată, în marile centre univer
sitare — București, Iași. Cluj-Napoca 
și Timișoara — vor fi organizate for
me de învățămînt în scopul pregătirii 
profesorilor ce vor preda în învăță- 
mintul gimnazial disciplinele : ma- 
tematică-fizică, chimie-fizică, științe 
naturale și agricole.

Repartizarea absolvenților promo
ției anului 1981 se va desfășura po
trivit reglementărilor de pînă acum, 
criteriul de bază fiind rezultatele do- 
bîndite la învățătură, urmînd,. în 
același timp, să se țină seama de ce
rințele soluționării unor probleme so
ciale ale absolvenților.

(Agerpres)

tuirea acestui program a contribuit 
la rezolvarea a trei probleme im
portante in egală măsură — de or
din social, turistic și urbanistic. 
Hoteluri ca „Bulevard", „Național", 
„Majestic", „Capitol", „Continen
tal", „București", ..Minerva", pe 
lingă funcția turistică, îndeplinesc 
și pe aceea de adevărate capodope
re ale arhitecturii bucureștene. Ele, 
împreună cu întreaga bază mate
rială creată în ultimii ani, au am
plificat mult și rolul turistic al ce
lui mai mare oraș al țării. Anual, 
hotelurile noastre primesc aproape 
2 milioane de oaspeți — turiști ro
mâni și străini. Cu alte cuvinte, 'in 
cursul unui an, Capitala noastră 
este gazda unui „oraș turistic" egal 
cu mărimea ei.

— E ușor, e greu să fii gazda 
pentru atiția oameni ?

— Dacă activitatea noastră s-ar 
rezuma numai la hotelărie, poate 
ar fi mai ușoară. Dar și aici cîte 
eforturi nu se cer pentru a schimba 
zilnic sau aproape zilnic 10 000 de 
cearșafuri, de fețe de pernă, pen
tru a face ca fiecare cameră să fie 
pe placul turistului ! Cei aproape 
7 000 de lucrători ai întreprinderii 
noastre stau însă la dispoziția oas
peților Capitalei cu multe alte ser
vicii — de alimentație publică, de 
organizare a petrecerii timpului li
ber la sfîrșit de săptămînă, de pre
luare și rezolvare a cererilor pentru 
bilete de odihnă și tratament, de 
organizare a unor sărbători din 
viața unor colective de muncă și 
multe altele.

— Ați vorbit numai de func
ția dc gazdă a intreprinderii. Or. 
I.T.H.R.B. îndeplinește șl rolul de 
organizator al vacanțelor pentru 
locuitorii Capitalei.

— întreprinderea noastră asigu
ră vacanțe și cure balneare pentru 
bucureșteni în peste 60 de stațiuni 
de odihnă și cură balneară din în
treaga țară. Anual asigurăm, prin 
filialele noastre, trimiterea la odih
nă și tratament a 250 000—300 000 de 
bucureșteni. iar la programele de 
excursii interne și externe, la obiș
nuitele circuite prin țară iau parte

Primire la C. C. al P. C. R.
Marți dimineață, tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Risto Giunov, 
membru al C.C. al U.C.I., care la 
invitația C.C. al P.C.R. a făcut o vi
zită in schimb de experiență in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășa Paula Priotea- 
să, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice șl Sociale. A

COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ „Revista economică" nr. 23 pu

blică, sub titlul „Apa — resursă vi
tală a dezvoltării", ur> grupaj de ar
ticole referitoare la interdependen
țele dintre resursele și cerințele 
crescînde pentru industrie, agricul
tură și populație, fiind evidențiate 
problemele complexe privind valo
rificarea superioară și menține
rea calității acestei prețioase resurse 
pentru economia națională. Tot
odată, sînt subliniate amplele po
sibilități .pe care aceasta le oferă 
pentru transporturi, piscicultură, hi
droenergetică, utilizarea apelor u- 
zate ca sursă de energie și de re
cuperare a materiilor prime se
cundare.

■ Au fost realizate primele ca
bine sanitare și la întreprinderea 
materialelor de construcții Călărași. 
Constructorii urmează să le monte
ze in blocurile din noul cartier al 
municipiului Călărași, care se înalță 
in apropierea combinatului side
rurgic.

■ Eveniment în premieră la în
treprinderea județeană de legume 
și fructe Bacău: intrarea in func
țiune a 10 panouri solare care în
călzesc, fiecare, cite 70 de litri de 
apă pe oră la o temperatură de 
80 de grade Celsius. Panourile 
captatoare înlocuiesc în timpul ve
rii centrala termică a unității.

■ Muncitorii ceferiști fruntași din 
Adjud au fost oaspeții elevilor clasei 
a Vlll-a de la școala generală nr. 1 
din localitate. Invitații și gazdele 
au discutat îndelung despre orien
tarea școlară și profesională. Op
țiunile elevilor ou fost, în marea 
lor majoritate, susținute și de ar
gumentul: „Meseria tatălui meu 
este cea mai frumoasă".

■ Știați că la întreprinderea de 
morărit și panificație din Baia

Aalți peste 300 000. Pentru 1981, 
in programele destinate acestui 
scop, avem înscrise o seamă de o- 
biective menite să asigure bucu
reștenilor o paletă și mai bogată de 
acțiuni : pe timpul Sezonului 
estival organizăm, cu trenul, 
„caravane ale vacanțelor" spre 
litoral, Valea Prahovei și Va
lea Oltului, spre alte centre turis
tice căutate. Avem contracte cu di
ferite stațiuni balneoclimaterice, 
prin care asigurăm bucureștenilor 
cu circa 15 la sută mai multe locuri 
la odihnă și tratament decit anul 
trecut. In colaborare cu oficiile ju
dețene de turism ne-am propus să 
trecem la practicarea unei formule 
de vacanțe combinate — „6 zile la 
mare, 6 zile la munte" — pe care, 
în funcție de rezultate, s-o gene
ralizăm în anii următori. în ce pri
vește preocuparea pentru inițierea 
unor itinerare în circuit, destinate 
cunoașterii frumuseților țării, faci
litării schimbului de documentare 
și experiență între specialiști — ea 
va ocupa în acest an o pondere și 
mai mare în cadrul programelor 
organizate pentru petrecerea cît 
mai plăcută a timpului liber al 
bucureștenilor. O pondere în con
cordanță directă cu creșterea nu
mărului întreprinderilor din Capi
tală care beneficiază de reducerea 
săptămînii de lucru, cu timpul li
ber tot mai mare de care dispun oa
menii muncii. în acest scop, sintem 
pregătiți să facem față și solicitări
lor acelor locuitori ai Capitalei care 
nu pot lua toți parte la „programe
le organizate" de vacanță. Bazele 
noastre de agrement — Parcul He
răstrău, Pădurea Băneasa, Snagov- 
parc, Snagov-sat — sint gata să ie 
ofere acestora aceleași condiții 
bune pentru odihna de la sfîrșitul 
săptămînii. Pentru că, și-o mărtu
risim deschis, deviza noastră este 
ca I.T.H.R.B. să intre în conștiința 
fiecărui bucureștean ca un organi
zator permanent de circulație tu
ristică, în întreaga țară, și, de ase
menea, de recreație activă, în jurul 
Capitalei.

Constantin PRIESCU 

fost prezent ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, Trlfun Nikolici.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația de activiști ai U.C.I. a avut 
convorbiri la tonsiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, la Ministerul 
Finanțelor, la comitetele județene 
Sibiu și Aîba ale P.C.R.. precum și 
la comitetul de partid al Sectorului 
agricol Ilfov. De asemenea, delega- 

. ția a vizitat și s-a întîlnit cu mem
bri ai colectivelor oamenilor muncii 
din unități economice, instituții so- 
cial-culturale, obiective turistice și 
comerciale in București și in jude
țele Sibiu și Alba.

Mare lucrează cîștigătorii locu
lui I pe țară la concursul profe
sional „Cea mai bună formație de 
muncitori brutari"? Băimărenii au 
primit vestea acestei reușite, ca... 
pîinea caldă.

■ Odată cu vara a sosit și 
vremea drumețiilor cu . bicicletele. 
Numai că tinerii sau mai virstnicii 
amatori ai sportului cu pedale din 
Rm. Vilcea nu-și pot procura de 
n.icăieri camere pentru roți. Comer- 
cianții vîlceni „au omis" să asigu
re prin magazinele de specialitate 
acest articol deosebit' de solicitat. 
Altfel zis, comerțul vilcean a rămas 
pe... jantă.

■ La Alba lulia a fost organizată 
o nouă ediție a Tirgului coopera
ției meșteșugărești din județul Alba. 
O bună ocazie de a sonda opinia 
cetățenilor despre calitatea produ
selor și serviciilor oferite de coope
rația meșteșugărească din Alba. 
Astfel incit, ca de la orice tirg, 
nimeni să nu plece cu mino goală.

■ O nouă hrubă - adică spațiu 
și condiții ideale pentru fermentarea 
naturală a vinurilor destinate șam- 
panizării — o fost reamenajată in 
cadrul complexului de vinificație al 
I A.S. Panciu, din inițiativa dr. ing. 
Ion Pușcă și a altor specialiști. Pen
tru început, aici au fost introduse 
la fermentare 140 000 de sticle.

■ Secretarul Consiliului popular 
al orașului Bușteni, Gheorghe Bo
gasiu, ne aduce la cunoștință fap
tele vrednice de laudă ale unor 
crescători de animale din localita
te: Constantin Butnaru și Ion Ruc- 
sandra. Primul a crescut și a predat 
statului 11 taurine, pentru care a 
primit peste 50 000 lei, iar al doilea 
a încasat o sumă echivalentă cu 
contravaloarea unei limuzine „Dacia 
1 300".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și « iunie. In țară : vremea va fi căldu
roasă, îndeosebi in primele zile. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări In vestul ță
rii, in a doua parte a intervalului, cînd 
vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grindi
nă. In rest, averse răzlețe și descărcări 
electrice, vintul, in general Slab, va pre
zenta intensificări locale de scurtă du
rată din sectorul sudic, în ultimele Zile. 
Temperaturile minime vor Ii cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 23 și 33 de grade, izolat mai ridi
cate. In București : vreme călduroasă și 
in general frumoasă^ Cerul va fi mai 
mult senin, în primele zile, apoi se va 
Înnora, devenind favorabil averselor de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice. 
Vintul va sufla slab, pîiiă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
14 și 17 grade, iar cele maxime Intre 
29 și 32 de grade. (Cornelia Pop, me
teorolog de serviciul.

A apărut:
„Revista română 

de studii 
internaționale" 
Nr. 2 (52)/1981

Din sumar: „Zonele de in
fluență în relațiile internaționa
le" (Victor Duculescu); „Citeva 
considerații cu privire la inter
zicerea folosirii forței în rela
țiile internaționale și dreptul la 
legitimă apărare" (Dumitru 
Ceaușu); „Cooperarea între ță
rile în curs de dezvoltare" (Ion 
C. Popescu) l „Nord-Sud. Un 
program pentru supraviețuire" 
(Silviu Brucan); „Natura juri
dică a condițiilor generale ela
borate în cadrul C.A.E.R." (Vic
tor Babiuc); „Considerații asu
pra acordului privind regimul 
juridic al lumii și al celorlalte 
corpuri cerești" (Andrzej Gor- 
biel).

Revista mal cuprinde rubrici
le: Note și comentarii. Recen
zii, Jurisprudența română de 
drept al comerțului exterior. 
Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în 
limbi străine — „Revne Rou- 
maine d'Etudes Internationales" 
— (articole în limbile franceză, 
engleză, rusă).

Cronica zilei
în continuarea vizitei în țara noas

tră, delegația de senatori din Repu
blica Columbia, condusă de Luis An
tonio Alvarado Pantoja, a fost primită 
și a avut convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe cu Maria Groza, 
adjunct al ministrului, și la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, cu Doina 
Ardare, adjunct al ministrului.

în cadrul întîlnirilor, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la aspec
tele principale ale relațiilor bilaterale 
româno-columbiene, în special in do- • 
meniul economic, și s-a exprimat do
rința comuna de dezvoltare și adip- 
clre în continuare a acestora pe 
multiple planuri.

La întrevederi a participat Jesus 
Gomez Salazar, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Republicii Columbia la 
București.

♦
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început, marți, „Săptă- 
mîna filmului australian", in cadrul 
spectacolului de gală fiind prezentat 
lung-metrajul artistic „Picnic la 
Hanging Rock". Programul manifes
tării mai cuprinde filmele artistice ' 
„Manganlnnie", „Lungul weekend" 
și „Breaker Morant", precum și cîte
va scurt-metraje documentare. La 
festivitatea de deschidere au rostit 
alocuțiuni Dumitru Femoagâ, direc
torul Casei de filme nr. 5. și Mi
chael Wilson, ambasadorul Australiei 
în țara noastră.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex- 
tețne, Ion Găleteanu, secretar de 
stălk la Consiliul Culturii și Educației 
Socftiliste, reprezentanți ai I.R.R.C.S., 
Asociației cineaștilor, numeroși oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul 
Australiei a oferit, marți, o recepție.

★
Marti au început, la București, „Zi

lele culturii ferrareze — Italia" — 
manifestare organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste șl primăriei orașului Ferrara 
și care cuprinde expoziții de artă, și 
fotodocumentare. concerte. prezen
tări de filme, colocvii științifice, în- 
tilnlri între artiști și creatori români 
și italieni.

„Zilele culturii ferrareze" au de
butat cu vernisajul, la Muzeul <le 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, al unei expoziții dedicate creației 
pictorului Giovanni Boiuini — (1842— 
1931).

Au rostit alocuțiuni ambasadorul 
Italiei la București. Ernesto Mario 
Bolasco, primarul orașului Ferrara, 
Claudio Vecchi, conducătorul delega
ției municipale ferrareze ; directorul 
Muzeului de artă al Republicii Socia
liste România, Alexandru Cebuc, a 
evocat viața și opera lui G. Boldini.

La vernisaj au asistat Ion Găletea
nu, secretar de stal la Consiliul Cul
turii șl Educației Socialiste, repre
zentanți ai M.A.E., ai I.R.R.C.S., șefi 
de misiuni diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic, personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice, un 
numeros public.

în aceeași zi. pe scena Sălii Pala
tului Republicii Socialiste România, 
a avut loc un spectacol de balet la 
care și-au dat concursul soliștii Li
liana Cosi (Italia) și Marinei Stefă- 
nescu.

★
în comuna Band, județul Mureș, â 

avut loc dezvelirea unui bust al lui 
Iosif Hodoș, ilustru patriot și cărtu
rar român din secolul al XIX-lea, 
animat în întreaga sa activitate de 
idealurile revoluției de la 1848.

în încheierea festivității, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă, mii de locuitori, 
români și maghiari, ai comunei și 
ai localităților învecinate, a fost adre
sată o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

★
Cu ocazia comemorării lui Hristo 

Botev, poet revoluționar — erou na
țional al Bulgariei, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Petâr Danailov. a depus, marți 
dimineața, o coroană de flori la mo
numentul din Parcul Herăstrău.

Au fost de față Silvestru Vîrtosu, 
secretarul Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, alte persoane 
oficiale.

Au participat membri ai Ambasa
dei R. P. Bulgaria la București.

Au mai fost depuse coroane de 
flori la Brăila și Galați, orașe legate 
de momente din viața și activitatea 
eroului bulgar.

*
Marți dimineață au sosit într-o 

vizită in portul Constanța navele 
americane „Caron" și „Miller". în 
aceeași zi, conducătorul marșului, 
contraamiralul Henry C. Mustin, și 
comandanții celor două nave au fă
cut vizite protocolare primarului 
minicipiului Constanța, comandantu
lui marinei militare și comandantului 
Institutului de marină „Mircea cel 
Bătrîn". Au fost prezenți Rudolph 
Aggrey, ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii lă București, și colone
lul Barton Hayward, atașatul mili
tar american.

Oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul Victoriei din 
localitate.

în seara aceleiași zile, ambasado
rul american in țara noastră a oferit 
o recepție.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
tn numele Guvernului și al poporului Republicii Singapete, doresc sâ 

mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de condoleanțe adresat cu 
prilejul incetărti din viață a președintelui Benjamin Henry Sheares.

Vă rog să .primiți, Excelență, asigurările celei mal inalte considerațiuni.

YEOH GHIM SENG
Președintele în funcțiune

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
Republicii Populare Bangladesh

în legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, la am
basada acestei țări din București a 
avut. loc, marți dimineața, prezenta
rea, de condoleanțe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a Consiliului de 
Stat, și guvernului, a transmis con
doleanțe tovarășul Petru Enache, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

România - Norvegia in preliminariile C. M. de fotbal

Succes, mult suites, tricolori!
Iată că iubitorii de fotbal din Ca

pitală au din nou prilejul să-i vadă 
pe tricolorii noștri și pe marele covor 
verde al stadionului, nu numai pe 
micul ecran alb-negru al televizoru
lui.

Cursa noastră pentru ocuparea 
unuia din cele două locuri care con
feră pașapoartele și biletele de avion 
la Mundialul spaniol din iunie-iulie 
1982 se află, cum bine știm cu toții, 
la jumătatea drumului. Am jucat 
patru partide, mal avem alte patru. 
Dar am jucat numai o partidă acasă 
și trei în deplasare, iar acum urmea
ză trei acasă și numai una în depla
sare.

întîlnirea de azi este, așadar, nu
mai prima din seria de trei pe care 
le dorim, și pretindem să fie, victo
rioase pentru România. N-am vorbi 
in asemenea termeni fără echivoc de 
optimiști dacă nu am fi conștienți că 
la ora aceasta fotbalul românesc be
neficiară de o echipă reprezentativă 
capabilă de o asemenea performanță, 
o echipă talentată, tehnică, bine pre
gătită. unită în gînd și in faptă, cu 
un potențial de joc ce-i permite să

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatele internaționale de 

tenis ale Franței de la Roland 
Garros au programat ieri partide din 
sferturile de finală ale probelor de 
simplu. ■ La feminin, Chris Evert — 
Lloyd a întrecut-o cu 6—4, 6—4 pe 
Virginia Ruzici, Andrea Jaeger a 
eliminat-o cu 4—6, 6—2, 6—0 pe 
Mima Jausovec, iar Hana Mandliko- 
vai a invins-o pe Kathy Rinaldi CU 
6—1, 6—-3.

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE
(Urmare din pag. I)
Nicolae Ceaușescu. l'âc necesară 
abordarea în dezbaterile recapitula
tive a liniildr directoare ale politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, astfel incit să se asigure cunoaș
terea cit mai temeinică de către 
comuniști și. toți oamenii muncii a 
pozițiilor principiale, constructive 
ale Românie! in problemele vieții 
internaționale, a contribuției sale la 
dezvoltarea prieteniei, solidarității și 
colaborării cu țările socialiste, cu 
forțele înaintate, progresiste de 
pretutindeni, la soluționarea marilor 
probleme ale epocii noastre, la cauza 
destinderii; securității și păcii po
poarelor.

Cît privește metodica organizării 
și desfășurării convorbirilor recapi
tulative, important este mai ales ca 
acestea să nu aibă un caracter rigid, 
de examen sau control școlăresc, ci 
să prilejuiascâ schimburi deschise 
de păreri, cu participarea tuturor 
cursanților Și, desigur. în primul 
rind a celor care au luat mai rar 
cuvintul in timpul anului. Promo
varea spiritului critic și autocritic, 
raportarea directă la stările de lu
cruri din viața colectivului, la ex
periența pozitivă, ca și la neajunsu
rile care se manifestă Intr-un do
meniu sau altul și la cauzele lor. 
afirmarea atitudinii combative față 
de mentalitățile și manifestările 
înapoiate sint de natură să stimu
leze dezbaterile, să sporească rolul 
lor mobilizator.

In pregătirea convorbirilor recapi
tulative, comitetele județene de 
partid organizează in prezent instrui
rea propagandiștilor. îmbinarea, in 
cadrul acestor instruiri, a expuneri
lor pentru toți propagandiștii pe 
teme de interes general, ca de pildă 
căile întăririi rolului conducător al 
partidului in etapa actuală sau prin
cipiile fundamentale ale politicii ex
terne a României, cu expuneri dife
rențiate pe. cursuri, abordînd mai 
ales aspecte concrete locale, cu se
minarizarea pe grupuri a expunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu —" 
așa cum s-a făcut în județele Pra
hova, Neamț sau Alba, de pildă — 
se dovedește de un real ajutor pen
tru propagandiști în conducerea dez
baterilor, în orientarea lor asupra as
pectelor de stringentă actualitate. In 
același timp, o condiție a bunei des
fășurări a convorbirilor o constituie 
organizarea, în perioada premergă

La prezentarea condoleanțelor au 
participat Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
dc reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat 
in cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

facă față cu succes oricărui adver
sar cu faimă. Altfel spus, ne bucu
răm de o națională cum nu de multe 
ori ara avut în deceniile de cind 
mingea de fotbal se rostogolește și pe 
plaiurile noastre.

Știm. dragi tricolori, că gindiți ca 
și noi despre această mare șansă ce 
ni se oferă,’ poate cea mai mare a 
vieții voastre de fotbaliști, despre 
conjunctura favorabilă ce sînteți 
chemați s-o fructificați. Știm, tot
odată. că sînteți capabili și pregătiți 
de antrenorii voștri pentru a obține 
victoria — azi. ca și în celelalte două 
partide ce urmează. De aceea, cre
dem necondiționat in dăruirea voas
tră, în inteligența voastră de joc șl 
în succesul vostru final. Este și mo
tivul pentru care renunțăm astăzi să 
publicăm clasamentul grupei a IV-a; 
amînăm aceasta pentru ziarul de inli
ne, cind, nici nu concepem altfel, 
vom putea consemna că România a 
trecut pe locul întii.

Succes, deci, mult succes 1

Gheorghe MITROI

Principalul favorit al probei mas
culine, suedezul Bjorn Borg este pri
mul jucător calificat în semifinale, 
invingîndu-1 cu 6—3, 6—3, 6—2 pe 
Balazs Tqroczy (Ungaria).

în sferturile de finală ale probei 
de dublu bărbați, perechea Iile Năs- 
tase, J. L. Clerc a învins cu 6—4, 
7—5 cuplul Manson — Moore, obți- 

“ nind astfel calificarea în semifinale.

toare, a unor consultații, răspunsuri 
la întrebări, informări pentru pro
pagandiști și pentru cursanțl, cu 
participarea celor mai pregătiți acti
viști de partid și de stat, a cadrelor 
de conducere, a căror contribuție la 
explicarea unor probleme complexe 
poate fi dintre cele mai valoroase, 
repartizarea cadrelor de bază, ince- 
pînd cu membrii comitetelor jude
țene, municipale și orășenești de 
partid, pe organizații de partid, spre 
a participa la convorbiri și a sprijini 
nemijlocit acțiunea de încheiere a 
anului de studiu. Bineînțeles, prin
cipalul efort sint chemați să-l depu
nă cursanții înșiși, studiul individual 
al documentelor de partid, al biblio
grafiei indicate fiind calea princi
pală de îmbogățire a cunoștințelor 
lor politico-ideologice.

încheierea dezbaterilor recapitu
lative se cuvine însoțită, în cadrul 
fiecărui curs, de o trecere în revistă 
a modului în care membrii de partid, 
ceilalți oameni ai ununcii s-au preo
cupat de însușirea programei de 
studiu, cu aprecieri asupra eforturi
lor depuse de fiecare în parte și 
recomandări practice de continuare 
a activităților de pregătire politlco- 
ideologică in timpul verii. Aceas
tă perioadă nu trebuie nicide
cum considerată ca o .perioadă in 
care ar înceta munca politico-ideolo
gică. Ampla activitate a partidului 
nostim pe plan Intern și internațio
nal, succesiunea rapidă a evenimen
telor. apariția unor noi documente 
de partid fac necesar ca, și după 
încheierea dezbaterilor recapitula
tive. propaganda de partid să fie 
activă, să intervină prompt pentru 
înțelegerea justă, în lumina poziții
lor partidului nostru, a noilor eve
nimente și fenomene ale vieții so- 
cial-politiee. folosindu-se în acest 
scop întreaga gamă a mijloacelor 
aflate la îndemîna propagandei de 
partid — de la adunările generale de 
partid. U.T.C., sindicale, „Tribuna 
democrației" și pînă la cicluri de 
conferințe, consultații și răspunsuri 
la întrebări sau alte acțiuni adec
vate. în același timp, perioada ele 
vară va trebui folosită pentru stabi
lirea tuturor măsurilor necesare în 
vederea organizării in condiții opti
me a unui nou an de studiu, cores
punzător înaltelor exigențe puse de 
partid în fața activității politico- 
ideologice de dezvoltare a conștiin
ței’ socialiste a maselor, de formare 
a omului nou, multilateral dezvoltat.

• SUPERTELESCOP. 
O echipă de astrofizicieni de la 
Universitatea Berkeley din Cali
fornia și-a propus să realizeze 
un supertelescop cu o suprafață 
pentru colectarea observațiilor 
superioară de patru ori celui mai 
puternic telescop existent in 
lume. Ideea care stă la baza a- 
cestui proiect este să se asam
bleze 36 de oglinzi hexagonale, 
avind fiecare diametrul de 1,8 m 
și grosimea de 7.5 cm, care, in 
totalitate, vor alcătui o unică o- 
glindă parabolică. Fiecare oglin
dă va fi controlată independent 
de un microcomouter printr-un 
sistem informațional ultrasen- 
sibil. Promotorii proiectului 
speră că această instalație va 
spori calitatea observațiilor as
tronomice, permițîndu-le să 
descopere alte sisteme planetare.

• UN NOU TIP DE 
INDICATOR LA BORD, 
în Japonia a fost realizat un sis
tem care permite conducătorului 
auto să cunoască de la distanță 
starea șoselei, respectiv dacă 
este uscată sau umedă, dacă 
este acoperită cu polei sau cu 
zăpadă etc. Un detector de ză
padă utilizează un emițător de 
impulsuri electronice ; calculin- 
du-se timpul care se scurge 
pînă cînd impulsurile se întorc 
după ce au atins suprafața șo
selei, se poate . ști dacă aceasta 
este acoperită sau nu de zăpadă 
și care este grosimea stratului 
respectiv ; pentru detectarea 
timidității se utilizează un dis
pozitiv cu raze infraroșii ; iar 
poleiul este identificat cu aju
torul altui dispozitiv special.

• COMPUTERUL SU
PRAVEGHEAZĂ NIVE
LUL APELOR. O firmă bri
tanică a realizat un sistem de 
supraveghere automată a nivelu
lui apelor unui bazin fluvial. 
Partea centrală a sistemului este 
constituită dintr-un computer 
care primește în permanență, cu 
ajutorul unor captatori, date pri
vind nivelul apei, viteza curenți- 
lor fluviali etc. In momentul în 
care nivelul apei depășește li
mitele admise, computerul for
mează automat numărul de tele
fon al șefului serviciului hidro
logic local și îi anunță știrea 
respectivă, grație unui sintetiza
tor vocal. în cazul cînd șeful 
serviciului nu este acasă, compu-
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terul formează numărul adjunc
tului său ș.a.m.d.

• PROTEINĂ ÎMPO
TRIVA ATEROSCLERO- 
ZEI. Un cercetător australian a 
izolat o nouă proteină umană pe 
care a botezat-o „Apoproteina 
AV“. Ea prezintă caracteristica 
de a se „înfășură" in jurul 
particulelor1 grăsoase, pe care 
le elimină din circuitul san
guin. De aici concluzia că 
noul tip de proteină poate fi 
utilizat pentru a „curăța" ar
terele de particulele grăsoase, 

care pot duce la ateroscleroză, 
maladie ce afectează un număr 
tot mai mare de oameni. Dacă 
experiențele pe șobolani care au 
început vor da rezultate pozitive, 
se apreciază că în cîțiva ani 
apoproteina ar putea deveni un 
medicament deosebit de eficace 
pentru combaterea acestei ma
ladii.

• CONSTRUIȚI-VÂ 
SINGURI UN... AVION. 
Avioneta din imagine, realizată 
în R.F.G. — pentru o singură 
persoană — este livrată cumpă
rătorilor in piese detașate, pu

țind fi asamblată în cîteva ore. 
Cu o viteză de 30 lem pe oră și 
consumind mal puțin de 3 litri 
de benzină pe suta de kilo
metri, ea se poate ridica la o 
Înălțime de 170 metri și poate 
decola și ateriza pe o pistă do 
numai cîțiva metri. Sistemul do 
pilotaj este foarte simplu, în 
așa fel încit orice persoană poa

te ajunge să stăpînească comen
zile avionetei după numai cîteva 
ore de instrucție.

• MACARA ZBURĂ
TOARE. O firmă americană 
construiește o, macara zburătoa
re asemănătoare cu un dirijabil, 
cu o lungime de 45 de metri și 
un diametru de 18,9 metri. înve
lișul ei va fi din dacron acope
rit. cu poliuretan, cavitatea fiind 
umplută eu heliu. Cu o greu
tate proprie de 5,5 tone, ma
caraua va putea ridica greutăți 
pîriă la 2 tone. Viteza ma
caralei zburătoare este de 
30 de km pe oră. Cercetările 
efectuate au demonstrat că sta
bilitatea sub acțiunea vîntului 
este identică cu cea a unui eli
copter cu aceeași putere de ri

dicare, dar prețul de cost al 
transporturilor este de patru 
ori mai mic decît în cazul uti
lizării elicopterului.

• UN NOU PROIECT 
PENTRU CANALUL 
MÎNECII. La Strasbourg a 
fost difuzat un raport privind 
construirea unui tunel feroviar, 
cu o singură linie, pe sub Ca
nalul Mînecii, care să unească 
Marea Britanie de continent. 
Documentul, întocmit de experți 
din mai multe țări vest-europe- 
ne, pledează in favoarea con
strucției, subliniind că astfel 
traversarea Canalului Mînecii ar 
putea fi redusă la numai 35 de 
minute. Costul proiectului* este 
apreciat la 500 milioane ’ lire 
sterline.
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PRESTIGIUL MONDIAL AL ROMÂNIEI. INDISOLUBIL LEGAT 
DE ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
Ample relatări în presă și manifestări consacrate țării noastre

In diferite țări ale lumii continuă seria manifestărilor consacrate 
României. De asemenea, presa și radiotelevițîunea, din numeroase state 
evidențiază marile progrese înregistrate de țara noastră in toate domeniile 
de activitate, politica sa externă de pace, prietenie, cooperare, reliefind 
neobosita activitate internațională a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Prestigiul mondial al Româ
niei contemporane este indisolu
bil legat de ideile și activitatea 
practică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, patriot. înflăcărat 
și eminent gînditor politic, care se 
află de 16 ani în fruntea Partidului 
Comunist Român — forța conducă
toare a statului socialist — și care 
conduce cu înțelepciune țara și po
porul pe calea progresului în toate 
domeniile de activitate, a prosperi
tății tuturor", se arată intr-un ar
ticol publicat de ziarul marocan 
„AL BAYANE", intitulat „Arhitectul 
politicii externe românești*1. „Marele 
arhitect al colaborării României cu 
toate țările lumii tț fost și continuă 
să fie președintele Nicolae Ceaușescu 
— inițiatorul și promotorul politicii 
românești de deschidere spre cele 
patru puncte cardinale", menționează 
ziarul. Se subliniază că această poli
tică de deschidere a fost consolidată 
prin cele peste 150 de întîlniri la cel 
mai înalt nivel pe care șeful statului 
român le-a avut la București și în 
capitalele unor state de pe toate 
continentele. „Tocmai datorită aces
tei orțentări. România și românii sint 
cunoscuți in lume mai bine ca orl- 
c.ind. România — Ceaușescu — Pace, 
iată o expresie sintetică și definitorie 
a întregii politici externe românești", 
conchide „Al Bayane11.

Cotidianul elen „AVGHI" publică 
un amplu articol în care se subli
niază, printre altele : „P.C.R., miș
carea muncitorească și democratică 
din România se bucură de o bogată 
tradiție revoluționară, care atestă 
atașamentul neclintit al partidului 
față de interesele poporului român și, 
in același timp, solidaritatea stator
nică cu lupta tuturor popoarelor pen
tru emancipare națională și socială, 
pentru progres, colaborare și pace 
în lume. Bogatele tradiții de solida
ritate ale P.C.R. s-au ridicat la un 
nivel superior în anii construcției so
cialiste, au căpătat un nou conținut-' 
In dezvoltarea raporturilor sale in
ternaționale — arată „Avghi“ — 
P.C.R. pornește de la ideea că între 
sarcinile naționale și cele ale soli
darității internaționale există o 
deplină unitate dialectică. P.C.R. ac
ționează neclintit pentru întărirea 
raporturilor de unitate și strânsă co
laborare cu toate forțele revoluțio

nare, progresiste și democratice ale 
epocii noastre, pornind de la ideea că 
aceasta constituie un factor de mare 
importanță in lupta împotriva im
perialismului, pentru întărirea inde
pendenței. instaurarea unei noi po
litici cu adevărat democratice și jus
te în viața internațională. P.C.R. și 
poporul român tși manifestă activ 
solidaritatea cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
rasismului, a oricărei forme de domi
nație străină și exploatării, pentru 
cucerirea și consolidarea independen
ței naționale".

Ziarul atenian „LE MESSAGER 
D'ATENES" subliniază, la rindul 
său,1 că economia românească cu
noaște un amplu proces de transfor
mări, înscris pe noi coordonate ca
litative. Capacitatea partidului de a 
aprecia exact, în procesul edificării 
socialiste, esența etapelor parcurse și 
a celor care trebuie străbătute s-a 
manifestat in mod pregnant în elabo
rarea conceptului de societate socia
listă multilateral dezvoltată. Acest 
concept, care a fost elaborat 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
constituie o contribuție originală la 
teoria și practica socialismului, men
ționează ziarul. Experiența României 
dovedește viabilitatea strategiei ro
mânești de dezvoltare.

Revista bilunară italiană „MO- 
MENTO ECONOMICO INTERNA- 
ZIONALE11 publică în numărul său 
pe luna mai un amplu articol intitulat 
„România — bilanț și perspective ale 
dezvoltării economico-sociale", în care 
sint înfățișate importantele rezultate 
obținute de România pe plan eco
nomic. apreciate ca rod al unei poli
tici înțelepte de dezvoltare armoni
oasă a țării.

Revista indiană „FAIR IDEA" pu
blică, in ultimul său număr, articolul 
intitulat „Tradițiile bogate revoluțio
nare și democratice ale clasei mun
citoare", în care se arată că fon
darea P.C.R. a reprezentat o conti
nuitate revoluționară glorioasă a 
unei experiențe de luptă și sacrificiu, 
o continuitate a valorilor tradițio
nale ale mișcării muncitorești din 
România. Aceasta, subliniază revista, 
a constituit expresia istorică a con

Congresul european al organizațiilor 
naționale de cercetare 

COMUNICĂRI ALE DELEGAJIEI ROMÂNE
ROMA 2 (Agerpres). — La Roma 

•-au desfășurat lucrările celui de-td 
II-lea Congres al organizațiilor na
ționale de cercetare, la care au parti
cipat delegații din 29 de țări ale con
tinentului, între care și o delegație 
din- România, condusă de Nicolae 
lonescu, secretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie.

In cadrul dezbaterilor au fost exa
minate probleme privind rolul știin
ței și tehnologiei în dezvoltarea so
cietății, rolul cercetătorului și al in
formației tehnico-științifice pentru 
realizarea unor studii utile umani
tății, răspunderea socială a omului 
de știință.

Delegația română a prezentat o 
Sti 'ie de comunicări relevind direc
țiile prioritare ale cercetării, științi
fice din țara noastră, contribuția oa
menilor de știință și a cercetătorilor 
la realizarea unei eficiente și calități 
înalte in toate domeniile de activi
tate, acțiunile desfășurate de Româ
nia pentru promovarea unei colabo
rări reciproc avantajoase în dome
niul științei și tehnologiei, pentru un 
schimb de informații și tehnologie 
neîngrădit și echitabil intre națiuni, 
pentru realizarea unor cercetări puse 
in slujba progresului și bunăstării 
intregii omeniri. ’
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centrării energiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale- maselor largi 
populare pentru realizarea unei lumi 
niai bune — idealul dreptății și li
bertății întregului popor român.

Uniunea Băncilor din VIENA a or
ganizat o manifestare dedicată Româ
niei, in cadrul căreia a fost prezen
tată expunerea intitulată „Obiec
tivele principale ale cincinalului 
1981—1985 și perspectivele relațiilor 
economice româno-austriece". In cu- 
vintul său. directorul Consiliului de 
administrație al Uniunii Băncilor, dr. 
W. Riedel, 'a evocat evoluția. ascen
dentă a relațiilor prietenești dintre 
România și Austria și îndeosebi a ra
porturilor tradiționale economice și 
comerciale. El a subliniat că anunța
rea vizitei de stat în Austria 
a președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a fost pri
mită cu un deosebit interes în Aus
tria, fiind apreciată ca un eveniment 
ce va avea o deosebită semnificație 
pentru dezvoltarea continuă a relații
lor dintre cele două țări.

Bibliotecii centrale din PHENIAN 
i-a fost oferit în dar un set de Cărți 
românești, cuprinzind la loc de frun
te operele președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Darul cuprinde, 
de asemenea, lucrări cu caracter po
litic, istoric și social, tehnico-științi- 
fic. de beletristică, albume și litera
tură pentru copii, traduceri din limba 
coreeană.

Universității din orașul egiptean 
MANSOURA i-au fost donate, volu
me, culegeri, studii privind istoria, 
geografia, economia, cultura și reali
zările României socialiste in diferite 
domenii. La loc de frunte figurează 
volume cuprinzind opere ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, cărți 
publicate in limba arabă despre perso
nalitatea conducătorului partidului și 
statului nostru, despre politica ex
ternă a României și rolul ei în viața 
internațională. Rectorul Universității 
din Mansoura, prof. dr. Yehia Ma- 
soud, a făcut aprecieri elogioase la 
adresa sprijinului pe care România îl 
acordă Egiptului pentru pregătirea 
cadrelor specializate naționale.

In sala de festivități a Institutului 
politelinic din CONAKRY a fost inau
gurată o expoziție de fotografii în
chinată Partidului Comunist Român. 
A fost deschis, totodată, un stand de 
prezentare a unor publicații româ
nești, cuprinzind texte din gîndirea 
social-politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

„America Latină 
să fie o zonă a păcii 

și cooperării"
CARACAS 2 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la deschiderea lucrărilor 
unei reuniuni consacrate problemelor 
păcii, care se desfășoară in aceste 
zile la Caracas, președintele Vene- 
zuelei, Luis Herrera Campins, s-a 
pronunțat pentru multiplicarea efor
turilor consacrate realizării și conso
lidării climatului de destindere și coo
perare pe plan mondial.

In America Latină mai există 
disensiuni și dispute între state, care 
au adesea cauze istorice ; de multe 
ori aceste dispute sint provocate și 
impulsionate de interese străine 
țărilor respective, interese care ur
măresc să mențină o stare de neîn
credere. „Dorim ca America Latină 
să fie o zonă a păcii și cooperării".

La Wachau, in oglinda Dunării albastre 
Simboluri și realități ale colaborării 

prietenești româno-austriece
De fapt, spun ecologii, 

Dunărea nu a fost nici
odată cu adevărat albas
tră și nu există nici o do
vadă că Johann Strauss- 
fiul s-a inspirat după cu
loarea apelor ei — mai 
degrabă cenușii sau verzi 
— cînd a compus, cu mai 
bine de o sută de ani in 
urmă, faimosul său vals. 
Muzicologii se grăbesc să 
adauge că adevărata sursă 
de inspirație o constituie 
versul, destul de banal, al 
unui poet. Totuși, din do
rința parcă de a dezminți 
părerile specialiștilor, une
ori, atunci cind soarele 
strălucește cu putere, iar 
azurul văzduhului nu este 
adumbrit de nici un nor, 
apele bătrînului fluviu ca
pătă, în bătaia scinteietoa- 
re a razelor, reflexe tur
coaz și, redobindindu-ți 
încrederea în „onestitatea" 
compozitorului, ți se pare 
că auzi în depărtare rit
murile dulci ale nemurito
rului vals...

Și, desigur, nicăieri a- 
cest lucru nu este mai a- 
devărat decît la Wachau, 
porțiunea cea mai fertilă 
și cea mai frumoasă a 
văii Dunării, străjuită în 
depărtare, ca de niște 
uriași contraforți, de două 
mari zone împădurite, 
Wienerwald, pădurea vie- 
neză atît de cintată de 
poeți, și Weisenberger 
Wald. Apa, pămîntul și lu
crarea omului se contopesc 
în această zonă a Austriei 
de Jos într-o simbioză a- 
proape desăvîrșită.

Străbătind șoseaua ce ur
mează îndeaproape cursul 
fluviului, pe dinaintea o- 
chilor ți se perindă, în
tr-o succesiune neîntrerup
tă, coline domoale acope
rite cu dantelăria fină, de 
o savantă geometrie, a 
podgoriilor, siluetele unor 
castele singuratice, des
prinse parcă dintr-o veche 
gravură, arcuirea îndrăz
neață a unor poduri ce-ți 
dau impresia că plutesc în 
aer, varietatea policromă 
a peisajului fiind întregită 
de îmbietoare popasuri tu
ristice, de șerpuirea lini

ilor ferate cocoțate pe 
pante neverosimile și. nu 
in ultimul rind, de contu
rurile sobre ale unor hi
drocentrale sau unor în
treprinderi unde se plămă
dește oțelul.

Faima Wachau-lui a 
adus-o la început și o adu
ce încă, in bună măsură, 
vița de vie. Care vizitator,» 
al Austriei nu a auzit de) 
„Heurige" — cuvînt -care 
înseamnă „de anul acesta" 
și carp desemnează atît vi
nul nou. ușor, ca un vals, 
cum spun localnicii, cit și 
micile grădini de vară unde 
poate fi băut acest vin, 
nota lor specifică constitu- 
ind-o faptul că ele aparțin 
înșiși cultivatorilor. Local-' 
nicii au o zicală pe care nu 
obosesc să o repete : „O- 
mul se cuvine să aibă o 
oră de fericire in fiecare 
zi. Iar dacă nu o poate 
avea, măcar să petreacă o 
seară la Heurige"...

Oglindind firea veselă, 
jovială a austriacului, a- 
ceastă zicală nu trebuie 
însă să< inducă in eroare. 
Pentru că, iubitor de mu
zică, de natură, de tot 
ceea ce poate înfrumuseța 
viața, austriacul este. în 
același timp, un om sobru, 
cumpătat, harnic. Stau 
mărturie, intre altele, bi
juteriile arhitectonice, rod 
al unei munci tenace, pline 
de migală, ce se iniriu ca 
o salbă de-a lungul Wa- 
chau-lui. Cu siguranță una 
din cele mai vestite este 
mînăstirea benedictină de 
la Melk — prima capitală 
a Austriei — veche de a- 
proape nouă secole și care, 
odinioară cetate de apăra
re, a devenit azi un punct 
de atracție turistică din 
cele mai căutate. Printre 
tezaurele inestimabile care 
alcătuiesc zestrea acestui 
lăcaș se numără biblioteca 
cu peste 80 000 de volume, 
multe din ele avînd che
nare sau încrustații in 
aur, și cu peste 2 000 ma
nuscrise rare. O trăsătură 
caracteristică : majoritatea 
se ocupă cu știința și filo
zofia, reflectind spiritul 
practic, înclinațiile laice

ale austriacului. Dealtfel, 
o simplă privire de pe te
rasa minăstirii oferă o grăi
toare mărturie a acestui spi
rit: in imediata apropiere 
se deslușesc liniile avintate 
ale hidrocentralei de la 
Durnstein, in curs de con
strucție, care, cînd va fi ter
minată, va fi una din cele 
mai moderne ale acestei 
părți a Europei, extinzînd 
și mai mult capacitatea 
energetică a țării. Diirn- 
stein-ul, care este vestit 
pentru că aci intr-un turn 
ale cărui vestigii pot fi vă
zute și astăzi a fost închis, 
la întoarcerea din cruciade, 
Richard Inimă de Leu — 
pînă cînd s-a răscumpărat 
in schimbul echivalentului 
a 35 tone argint, una din 
cele mai mari tranzacții 
financiare ale epocii — va 
dobindi astfel o nouă fai
mă, ca simbol al Austriei 
contemporane, țară unde 
tehnica de virf este larg 
reprezentată.

O elocventă ilustrare în 
acest sens o constituie în
treprinderile „Voith", din 
St. Pdlten, localitate la 
mijlocul drumului dintre 
Viena și Wachau. Fără 
îndoială, gama de produse 
fabricate aci, de la sub- 
ansamble, unele în greu
tate de 60 de tone, pentru 
hidrocentrale și pînă la 
pompe de cele mai dife
rite tipuri, mașini de gău
rit cu comandâ-program 
sau linii complete de pro
ducere a hîrtiei, este im
presionantă.

Pentru vizitatorul din 
România, deosebit de inte
resante sint însă vechi
le legături, datînd ineă 
din 1905, ale acestei fir
me cu România. Aces
te legături s-au dezvol
tat puternic în special în 
ultimii ani, în ' prezent 
„Voith" fiind, după Combi
natul siderurgic „Voest", 
din Linz, al doilea mare 
partener austriac al țării 
noastre. O parte din insta
lațiile fabricilor de hîrtie 
de la Bușteni, Zărnești, 
Bacău, Suceava provin de 
Ia această întreprindere. 
Actualmente, ține să pre

Vizita unei delegații 
militare române 

în R. D. G.
BERLIN 2 (Agerpres). — O dele

gație militară condusă de general- 
maior Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale al Republicii Socia
liste România, face o vizită oficială 
în R. D. Germană, la invitația gene
ralului de armată Heinz Hoffmann, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apărării naționale.

Luni, delegația militară română a 
avut convorbiri la Ministerul Apără
rii Naționale al R. D. Germane.

A fost prezent Gheorghe Tache, 
ambasadorul român în R. D. Ger
mană.

Convorbiri 
româno - marocane
RABAT 2 (Agerpres). — Președin

tele parlamentului marocan, Dey 
Ould Sidi Baba, l-a primit pe Aurel 
Duma, ministru-secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, care 
efectuează o vizită în Maroc. Pre
ședintele forului suprem legislativ a 
exprimat înalta considerație și stimă 
de care se bucură în Maroc, ca de
altfel în lumea întreagă, președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru valoroasa contri- 
'buție pe care o aduce la rezolvarea 
problemelor internaționale, la întă
rirea păcii. A fost relevată cu satis
facție conlucrarea fructuoasă dintre 
parlamentele și organizațiile politice 
din cele două țări, ceea ce contribuie 
la dezvoltarea prieteniei și la adîn- 
cirea relațiilor româno-maroeane.

Cu prilejul primirii de către mi
nistru! marocan pentru problemele 
administrative, Mansouri Ben Aii, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
cu privire la evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-maroeane, cu deo
sebire în domeniul cooperării econo
mice, la extinderea și adîncirea aces
tei conlucrări, in spiritul hotăririlor 
convenite cu ocazia convorbirilor la 
nivel înalt.

La M.A.E. marocan a avut loc o 
Jntilnire cu Abderrahman- Baddou, 
secretar de stat, ministrul interimar 
al afacerilor externe. A fost relevată 
importanța deosebită a vizitelor de 
stat efectuate în Maroc de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a re
lațiilor româno-maroeane. Un loc im
portant, in cadrul convorbirilor l-au 
ocupat problemele asigurării păcii și 
securității internaționale, ale edifică
rii unei noi ordini economice, solu
ționării pe cale pașnică a tuturor li
tigiilor internaționale.

La întrevederi a participat ambasa
dorul țării noastre, Ovidiu Popescu.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
de colaborare în domeniul 

energiei electrice
SOFIA 2 (Agerpres). — în R. P. 

Bulgaria a avut loc cea de-a 58-a 
ședință a ' Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare in domeniul 
energiei electrice. ’

Comisia a examinat probleme le
gate de realizarea unor acțiuni din 
domeniul energiei electrice care de
curg din Programul special de cola
borare pe termen lung în domeniul 
combustibililor, energiei și materiilor 
prime, precum și posibilitățile de lăr
gire a conlucrării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul energiei elec
trice. Comisia a examinat, de ase
menea, unele probleme referitoare la 
funcționarea interconectată a siste
melor energetice ale țărilor membre.

cizeze Richard Kollinger, 
șeful unuia din depar
tamentele firmei, se află 
în stadiu de perfectare 
un șir de acțiuni de coo
perare care, pe lingă in
stalațiile de fabricat hîrtie, 
domeniu devenit „tradițio
nal" al colaborării, cuprin
de și asemenea sectoare de 
largă perspectivă cum ar fi 
construcția de componente 
pentru turbine. Coope
rarea cu firme cu o 
astfel de tradiție și cu un 
astfel de prestigiu cum este 
cea din St. Polten consti
tuie. neîndoios, o nouă do
vadă a nivelului tehnic ri
dicat atins de industria ro
mânească și interlocutorul 
ține, de asemenea, să îm
părtășească aprecierile elo
gioase în acest sens ale 
specialiștilor firmei care 
ne-au vizitat țara. „Ne 
bucură foarte mult și este 
o mare cinste pentru noi — 
continuă reprezentantul fir
mei austriece — că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
va vizita in curînd Austria. 
Această bucurie este cu atît 
mai îndreptățită, cu cit în
treprinderea noastră dez
voltă de mulți ani o fruc

tuoasă colaborare cu țara 
dumneavoastră. Nutrim 
convingerea că, prin aceas
tă vizită, între firmele aus
triece și cele românești se 
vor cristaliza noi proiecte 
de colaborare, vor fi iden
tificate noi sectoare și acti
vități avantajoase ambelor 
părți".

Asemenea cuvinte aveau 
să fie repetate, într-un fel 
sau altul, de numeroși alți 
interlocutori, reprezentînd, 
deopotrivă, cercurile poli
tice, economice _sau cultu
rale austriece, aprecierile 
acestora urmînd să forme
ze obiectul unei viitoare 
relatări. Numitorul lor 
comun ? Convingerea că 
apropiatul dialog la cel 
mai înalt nivel româno- 
austriac va crea noi punți 
ale conlucrării între două 
țări pe care Ie leagă bă- 
trinul fluviu al continentu
lui nostru, pe care le unesc, 
pe deasupra deosebirilor 
de sistem politic, năzuințele 
comune spre destindere, în
țelegere, dezvoltare paș
nică.
Romulus CAPLESCU

PENTRU ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A ZBORULUI COSMIC '

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL „SALIUT-6“-„SOIUZ“

Tovarășul L.I. Brejnev a luminat cosmonauților Dumitru Pranariu 
si Leonid Popov înalte distincții ale Uniunii Sovietice

MOSCOVA 2 — 
Trimisul Ager
pres, 1. Dumi- 
trașcu, transmi
te: La Kremlin a 
avut loc marți 
ceremonia in ca
drul căreia tova
rășul Leonid llici 
Brejnev. secre
tar general al 
C.C. al P.C.U.S., 
președintele Pre
zidiului Sovietu
lui Suprem al 
U.R.S.S., a inmî- 
nat locotenen
tului major Du
mitru Pruna- 
riu. cosmonaut- 
cercetător, pilot 
inginer de avia
ție, cetățean al 
Republicii Socia
liste România, și 
colonelului Leo
nid Popov, pilot
cosmonaut, înalte 
distincții ale Uni
unii Sovietice.

La ceremonie 
au participat V.V. 
Kuznețov, mem
bru supleant al 
Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., I. F. 
Dmitriev, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., M.P. Gheorgadze, secre
tar al Prezidiului Sovietului Su
prem, A.I. Blatov, consilier al se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., general-maior A. Leonov, 
șeful pregătirii cosmonauților, alte 
persoane oficiale sovietice. A fost 
prezent Traian Dudaș, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică.

înmînînd . înaltele distincții, 
Leonid llici Brejnev a spus :

Dragi tovarăși,
Sint bucuros că am posibilitatea 

de a saluta nemijlocit echipajul 
cosmic sovieto-român.

Fiecare nou zbor al cosmonauți
lor din țările socialiste reprezintă 
încă un pas înainte al științei, teh
nicii și gîndirii umane. De fapt-, fie
care zbor este unic. El are impor
tanța sa, scopul său, iar toate îm
preună au constituit un program 
unitar bine chibzuit, a cărui reali
zare va reprezenta o bună bază în 
cunoașterea în continuare a Cos
mosului.

Succesul programului „Intercos- 
mos", care înseamnă deja nouă 
zboruri cu echipaje internaționale, 
este meritul comun al țărilor so
cialiste frățești, al cosmonauților, 
oamenilor de știință, constructori
lor, inginerilor și muncitorilor. In
tr-un cuvînt, al tuturor acelora 
care participă la cucerirea Cos
mosului.

Și tovarășii Popov și Prunariu 
și-au adus contribuția, o contribu
ție importantă, la această vastă ac
tivitate. împreună cu echipajul de 
bază al stației „Saliut-6" — tovară
șii Kovalionok și Savinih — ei au 
înfăptuit multe lucruri. Resursele 
naturale ale Terrei, clima, biologia, 
medicina, toate s-au aflat in atenția 
cosmonauților.

Am mai avut ocazia să spun că 
cercetarea in comun a spațiului 
cosmic reprezintă o continuare di
rectă a relațiilor frățești statornici
te intre țările socialiste aici pe Pă
mânt. Și experiența terestră, ca și 
cea cosmică atestă același lucru : 
colaborarea noastră corespunde in
tereselor fiecărei țări, ale întregii 
comunități socialiste. Ea servește 
intereselor tuturor oamenilor.

Intîlnindu-mă cu cosmonauții, mă 
gîndesc de fiecare dată cit de mult 
poate face omul și cit de important 
este ca posibilitățile lui creatoare 
nemărginite să fie dirijate spre 
scopuri nobile și pașnice.

Este bine cunoscut că, de depar

te. nu toate rezultatele marilor 
realizări științifice ale secolului XX 
au devenit o binefacere pentru 
omenire. Au existat și descoperiri 
care au curmat viața a sute de mii 
de oameni. Este absolut necesar să 
ne îngrijim din timp ca Cosmosul 
să nu se transforme intr-o arenă de 
confruntări, să nu fie militarizat. 
Aș vrea din nou să subliniez: Cos
mosul poate și trebuie să fie paș
nic șl numai pașnic.

Tovarăși! Pentru îndeplinirea cu 
succes a zborului cosmic la bordul 
complexului orbital de cercetări 
științifice „Saliut-6" — „Soiuz", 
pentru curajul și eroismul de care 
au dat dovadă cu acest prilej, pilo- 
tului-cosmonaut Leonid Ivanovici 
Popov, „Erou al Uniunii Sovietice", 
i-au fost decernate Ordinul Lenin 
și a doua Medalie „Steaua de Aur". 
Cosmonautului-cercetător Dumitru 
Prunariu, cetățean al Republicii So
cialiste România, i-au fost decer
nate titlul de „Erou al Uniunii So
vietice", cu înminarea Ordinului 
Lenin și a Medaliei „Steaua de 
Aur".

Vă felicit, dragi tovarăși, pentru 
aceste înalte distincții.

Vă doresc din toată inima multă 
sănătate, fericire și noi mari 
succese !

A luat cuvintul Leonid Popov, 
care a spus :

Vă raportez Că programul pri
mului zbor cosmic internațional so- 
vieto-român a fost îndeplinit inte
gral. Echipajul se simte excelent. 
Acest zbor a fost înfăptuit în anul 
in care întregul popor sovietic tra
duce in viață hotăririle Congresului 
al XXVI-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, in anul in 
care Partidul Comunist Român, și-a 
aniversat 60 de ani de existență, în 
anul in care întreaga omenire mar
chează cea de-a 20-a aniversare a 
zborului în Cosmos al primului om 
al planetei Pâmint — I. A. Gagarin.

Permiteți-mi să exprim cea mai 
cordială recunoștință Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului sovie
tic, dumneavoastră personal, dragă 
Leonid llici, pentru înalta încredere 
acordată echipajului nostru, căruia 
i s-a încredințat îndeplinirea aces
tei misiuni de răspundere, pentru 
caldele cuvinte care ne-au fost 
adresate, pentru cele mai înalte 
distincții acordate.

Vă încredințăm că cosmonauții 
sovietici iși vor consacra toate efor
turile, cunoștințele și Experiența cu
ceririi cu succes a spațiului cosmic 
in numele păcii pe Pămint, pentru 
binele intregii omeniri.

Luind apoi cuvintul, Dumitru 
Prunariu a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca la a- 
ceastă emoționantă solemnitate sd 
exprim cele mai calde mulțumiri 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialis
te, dumneavoastră personal, tova
rășe Leonid llici Brejnev, pentru 
marea cinste ce mi s-a făcut prin 
acordarea înaltelor distincții de 
„Erou al Uniunii Sovietice", Ordinul 
Lenin și Medalia „Steaua de Aur".

Zborul în spațiul cosmic și cerce
tările la care am luat parte con
stituie o vie expresie a tradiționa
lei solidarități și a colaborării fruc
tuoase dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre România 
și U.R.S.S. în făurirea orânduirii 
socialiste și comuniste.

In aceste clipe, doresc să dau 
glas sentimentelor mele de aleasă 
gratitudine față de cosmonauții so
vietici Leonid Popov, Vladimir Ko
valionok și Viktor Savinîh, cu care 
am conlucrat ca adevărați tovarăși 
și prieteni, precum și oamenilor de 
știință sovietici, care și-au adus 
contribuția la pregătirea mea pen
tru zborul extraterestru, tuturor 
celor care au asigurat funcționarea 
ireproșabilă a sistemului racheto- 
cosmic „Soiuz-40" — „Saliut-6" — 
„Soiuz T-4“ — minunată creație a 
tehnicii sovietice — și îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a misiunii 
ce ne-a fost încredințată.

Vă asigur, mult stimate tovarășe 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
că pentru mine, ca cetățean al Re
publicii Socialiste România, festi
vitatea in Care mi-ați luminat înal
tele distincții va rămine pentru 
totdeauna ca o prețioasă amintire, 
deosebit de puternică, așa cum este 
prietenia dintre partidele și țările 
noastre, în întărirea căreia un rol 
hotărîtor îl au intilnirile și înțele
gerile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și dumneavoastră, tova
rășe Leonid llici Brejnev.

Leonid Popov și Dumitru Pru
nariu au înmînat secretarului gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. o miniatură a Monumentu
lui eroilor aerului din București, 
precum și portretul lui L. I. Brej
nev, luate cu ei la bord in timpul 
zborului cosmic.

Cei prezenți . la ceremonie i-au 
felicitat călduros pe cei doi cos- 
monauți pentru înaltele distincții 
ce le-au fost decernate.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

... ....JMHHI.
PENTRU O ZONA DENUCLEARIZATA IN NORDUL EUROPEI. Pri

mul ministru al Norvegiei, doamna Gro Harlem Brundtland, aflat intr-o 
vizită la Helsinki, a avut, luni, convorbiri cu președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, cu președintele parlamentului, Johannes Virolainen, precum 
și cu premierul finlandez, Mauno Koivisto. In cadrul unei Conferințe de 
presă, premierul norvegian a precizat că au fost discutate, între altele, 
chestiuni referitoare la propunerea vizînd crearea unei zone denucleari- 
zate în nordul Europei.

I CONGRESUL TINERETULUI 
: LIBER GERMAN s-a deschis 
1 marți la Berlin. Sînt prezente nu- 
Imeroase delegații ale unor organi

zații de tineret de peste hotare. 
Din țara noastră participă o dele
gație a U.T.C., condusă de Virgil 

| ilarnpu, secretar al C.C. al U.T.C.
In prezidiul congresului au luat 
loc Erich Honecker, secretar gene-

I ral al C.C. al P.S.U.G., președinte- 
I le Consiliului de Stat al R. D. Ger- 
I mane, alți conducători de partid și 

de stat.

CONVORBIRI SOVIETO-BUL- 
GARE. La Moscova au avut loc, 

I marți, convorbiri între Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și Petăr Mladenov, mi- 

I nistrul afacerilor externe al R. P.
Bulgaria, care întreprinde o vizită 
la Moscova.

j FRONT POPULAR ÎN HONDU- 
j RAS. Federația Unitară a Oameni

lor Muncii din Honduras, Frontul
I Unitar Național al Țăranilor, Fron

tul Unitar al învățătorilor, Federa-
I ția Studențitor Universitari și Fe

derația Studenților din .învățâmîn- 
tul Secundar au anunțat că s-au 

| constituit în Frontul Popular im

potriva Represiunii — transmite ■ 
France Presse. Obiectivul principal 
al noii alianțe este „lupta impo- ' 
triva arestărilor arbitrare a lideri
lor mișcărilor populare și sindicale I 
din țară".

VIZITA. Convorbirile prilejuite 1 
de vizita oficială de prietenie in | 
R. P. Chineză a secretarului fede- * 
ral pentru afacerile externe al Iu- > 
goslaviei, Iosip Vrhoveț, au relevat 
dezvoltarea cu succes a relațiilor I 
dintre cele două țări, existența de 
condiții favorabile pentru extinde- I 
rea pe mai departe a cooperării bi- | 
laterale — se arată în declarația de 
presă difuzată de agenția Taniug, l

AMPLE MANIFESTAȚII ÎMPO- 1 
TRIVA APARTHEIDULUI. în dife- . 
rite orașe din Africa de Sud au avut , 
loc mari demonstrații, mitinguri și I 
greve de protest, organizate împo
triva politicii inumane de apart- ] 
held, la apelul lansat de Congresul j 
Național African — partid politic 
interzis de autoritățile de la Pre- j 
toria — organizatorul și conducă- ’ 
torul luptei impotriva politicii de 1 
discriminare rasială. Aceste acțiuni 
au fost răspunsul la așa-zisa zi a î 
proclamării republicii.

. NU EXISTA O ALTERNATIVĂ RAȚIONALĂ LA POLITICA DE DESTIN- 
î DERE ; continuarea înarmărilor poate duce la o catastrofă — a declarat, 

într-un interviu, ministrul afacerilor externe al Islandei, Olafur Johannes- 
I son. El a subliniat că actuala reuniune de la Madrid a statelor partici- 
I pante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa trebuie să 

adopte un document final care să stimuleze destinderea și cooperarea 
; și să prevadă organizarea de noi reuniuni general-europene. J

Funeraliile președintelui 
ÎL P. Bangladesh

DACCA 2 (Agerpres). — Marți 
au avut loc la Dacca funeraliile 
președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman. La cere
monia înhumării au participat pre
ședintele interimar al R. P. Bangla
desh, Abdus Sattar, membrii guver
nului și ai parlamentului, alte ofi
cialități, ' precum și șute de mii de 
persoane.

Autoritățile țării au anunțat că 
asasinii președintelui Ziaur Rahman 
vor fi deferiți Curții Marțiale, Ge
neralul rebel M. A. Manzur, condu
cătorul grupurilor înarmate care l-au 
ucis pe președintele țării, a fost Îm
pușcat de soldați după arestarea sa 
in apropiere de Chittagong — in
formează postul de radio Dacca.

Noi înfruntări 
militare în Liban

BEIRUT 2 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că luni noaptea și în cursul 
zilei de marți ‘ de-a lungul liniei de 
demarcație ce separă cele două sec
toare ale capitalei Libanului au fost 
semnalate noi schimburi de focuri, 
utilizindu-se arme de toate calibrele. 
A fost bombardat și palatul prezi
dențial Baabda. Potrivit ultimului 
bilanț transmis de agenția U.P.I., la 
Beirut au fost ucise, luni, 13 per
soane, alte 50 fiind rănite. Bombar
damentele de duminică și luni din 
capitala Libanului s-au soldat cu 33 
de morți și 320 de răniți.

în cele două luni de înfruntări 
militare, populația libaneză a plătit 
un greu tribut — 609 persoane ucise, 
după cum relevă agenția France 
Presse, citind surse locale.

Pe de altă parte, aviația israeliană 
a bombardat, marți, tabere ale refu- 
giaților palestinieni din apropierea 
orașului-port Tyr, raidul de bombar
dament fiind al doilea in ultimele 
patru zile. A fost bombardată, de 
asemenea, localitatea Damour, situa
tă la sud de Beirut. Au fost înregis
trate importante pagube materiale.
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