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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

in legătură cu bombardamentele aviației americane asupra Libiei

PRESEDimE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘUL nicolae ceaușescu, 

a adresat un mesaj președintelui Statelor Unite
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Idei și concluzii subliniate la plenara C. C. al P. C. R.,
în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

EXPORTUL - SARCINĂ PRIORITARĂ, DE MARE IMPORTANTĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ȚÂRII

Participarea tot mai activă a țării 
noastre la circuitul economic mon
dial reprezintă una din orientările 
esențiale ale activității productive 
în actualul cincinal, orientare rea
firmată cu toată claritatea de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. „Tre
buie să înțelegem bine că schimbu
rile economice, colaborarea econo
mică internațională, cooperarea in 
producție, realizarea exportului — 
sublinia cu acest prilej secretarul 
general al partidului — constituie o 
necesitate pentru buna desfășurare 
a întregii activități, pentru înfăptui
rea cu succes a planului și a pro
gramului de dezvoltare a patriei 
noastre. De aceea, trebuie să acțio
năm cu toată hotărirea și fermitatea 
în această direcție. Consider că este 
necesar ca toate ministerele, cen
tralele, întreprinderile, comitetele 
județene de partid să aplice cu cea 
mai mare exigență hotăririle de 
partid, de a pune pe primul plan 
producția de export, de a asigura 
calitatea produselor, realizarea ex
portului în cele mai bune condiții".

Fără îndoială, activitatea de co
merț exterior și îndeosebi exportul 
sint în strînsă interdependență cu 
conjunctura economică mondială, cu 
tendințele manifestate pe piața ex
ternă. Așa cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 6 februarie a.c. condițiile 
de prețuri de pe piața internaționa
lă au făcut ca, la cantitatea de pro
duse exportate în cincinalul trecut, 
veniturile obținute de țara noastră 
să se diminueze cu 5—6 miliarde 
dolari. Pierderile suferite pe această 
cale se resimt puternic in economia 
națională, in creșterea venitului na
țional și au influențe generale asu
pra mijloacelor de dezvoltare și de 
ridicare a nivelului de trai. Tot atit 
de adevărat este insă și faptul că 
promovarea pe scară tot mai* largă-a 
exportului, eficienta acestei activi
tăți depind în măsură cel puțin ega
lă de efortul propriu făcut de oa
menii muncii din țara noastră pen

tru înnoirea și modernizarea pro
ducției, pentru creșterea calității ei, 
pentru onorarea exemplară a fiecă
rui contract încheiat, pentru adap
tarea operativă la cerințele partene
rilor de peste hotare. Schimburile 
comerciale nu încetează complet 
niciodată. Intr-adevăr, se pătrunde 
mai greu pe o piață sau alta. Dar se 
pătrunde. Totul depinde de compe
titivitatea produselor realizate, în 
sensul cel mai larg al cuvîntului, și 
care cuprinde o multitudine de fac
tori bine cunoscuți atît de specia
liștii din întreprinderile de comerț 
exterior, cît și de cei din unitățile 
producătoare cu sarcini la export.

Are economia noastră națională 
forța și capacitatea de a răspunde 
acestor exigențe ? Răspunsul este in 
mod categoric afirmativ. Pot fi date 
nenumărate exemple de produse, 
utilaje, instalații care din punct de 
vedere al performanțelor se situea
ză la cel mai înalt nivel atins pe 
plan mondial. Se știe bine că, in 
ultimii ani, în condițiile menținerii 
crizei economice mondiale, pe piața 
externă se contractează tot mai greu 
produse industriale prelucrate. De 
fapt, specialiștii apreciază că exi
gențele partenerilor externi sînt 
cu atît mai mari cu cît produsele au 
un grad mai avansat de prelucrare. 
Și este normal să fie așa deoarece, 
în acest caz, produsele respective 
înglobează mai puține materii pri
me și mai multă inteligență tehni
că, mai mult efort creator. Iată însă 
că și în aceste condiții în exportul 
țării noastre a sporit ponderea ma
șinilor, utilajelor, mijloacelor de 
transport, a produselor chimice și a 
mărfurilor industriale de larg con
sum, care in anul 1985 au ajuns să 
reprezinte 61 Ia sută din volumul to
tal al exportului, față de 50 la sută 
în 1980. Semnificativ este și faptul 
că in ultimele două decenii a cres
cut sensibil ponderea țării noastre 
in exportul mondial de mașini-unel- 
te. în prezent. România este una din 
puținele țări din lume care exportă 
o gamă completă de mașini-unelte 
grele, o mare diversitate de echipa

mente de foraj petrolier, rafinării, 
echipamente pentru industria chimi
că, metalurgică, a cimentului, trac
toare, camioane, rulmenți ș.a. Aceas
tă evoluție demonstrează forța, ca
pacitatea economiei noastre naționa
le, a oamenilor muncii din țara 
noastră de a realiza produse de 
mare complexitate și înalt nivel 
tehnic, pe deplin competitive, care 
concurează cu succes pe cele oferite 
de firme cu renume pe piața ex
ternă.

Activitatea de comerț exterior re
prezintă o adevărată competiție, 
nicidecum facultativă și despre care 
nu se poate spune niciodată că a 
fost cîștigată în mod definitiv. Ex
portul constituie o necesitate care — 
așa cum sublinia secretarul general 
al partidului — condiționează buna 
desfășurare a întregii activități eco
nomice. Iată de ce, ținind seama, pe 
de o parte, de dotarea tehnică mo
dernă a întreprinderilor industriale 
din țara noastră, de nivelul pregăti
rii profesionale a muncitorilor și 
specialiștilor, iar, pe de altă parte, de 
cerințele obiective ale economiei 
naționale, se impune un efort per
manent, mai susținut pentru promo
varea neîncetată, pe scară cit mai 
largă a exportului.

Una din condițiile principale pen
tru atingerea acestui obiectiv o re
prezintă alinierea mai operativă a 
ofertei de export la solicitările și 
tendințele noi apărute pe piața in
ternațională. Sigur, nu se poate spu
ne că in general nu se manifestă 
receptivitate față de cerințele parte
nerilor externi, soluțiile constructive 
ale multor mașini, utilaje, instalații 
fiind prompt modificate în funcție 
de comenzile primite. Totuși, în ul
timii ani, ca urmare a ritmurilor ac
celerate de înnoire a producției și 
tehnologiilor de fabricație, au apărut 
forme noi de tranzacții comerciale, 
noi forme specializate de servicii, 
.noi tendințe rin relațiile furnizor- 
beneficiar, în cazul livrării unor in
stalații complexe, de pildă, fără să 
se renunțe la tipul de contract „la 
cheie", se manifestă tendința impli

cării, colaborării mai active, directe 
sau indirecte, a beneficiarului in ve
derea stabilirii soluțiilor constructi
ve optime, a reducerii costurilor de 
fabricație.

Aici, în domeniul cunoașterii și 
alinierii cu maximă operativitate la 
exigențele în continuă creștere de 
pe piața externă, trebuie să existe 
mai multă receptivitate, am spune 
chiar mai mult profesionalism din 
partea specialiștilor care lucrează in 
acest domeniu. Măsurile care se iau 
trebuie să vizeze în primul rînd îm
bunătățirea colaborării dintre între
prinderile de comerț exterior și uni
tățile industriale. Nu este normal ca 
în comerțul exterior să existe lu
crători care să nu cunoască perfect 
nu numai cerințele actuale și de 
perspectivă de pe piața externă, ci 
și profilul unităților industriale co
laboratoare, caracteristicile tehnice, 
economice, performanțele produselor 
realizate sau care pot fi fabricate în 
țara noastră. Tot așa cum specialiștii 
din întreprinderile producătoare 
trebuie să fie la curent cu absolut 
toate modificările care au loc în 
structura cererii externe și să ia 
măsuri operative pentru a face față 
oricăror solicitări.

Dincolo deci de conjunctura eco
nomică mondială, trebuie să se ac
ționeze — așa cum sublinia secreta
rul general al partidului — pentru 
lichidarea cu desăvîrșire a neajun
surilor existente în activitatea noas
tră de comerț exterior. în acest 
sens, maximă atenție trebuie acor
dată onorării exemplare, cu priori
tate a contractelor încheiate cu par
tenerii de peste hotare. Potrivit 
prevederilor actuale, principalii par
ticipant la încheierea și executarea 
contractelor de exporturi complexe 
sînt : furnizorul general extern (de 
regulă, o întreprindere de comerț 
exterior), furnizorul general intern 
(o centrală industrială sau o unita
te economică) ^si>» subfurnițprii de_,
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți 
dimineața, pe Roger Kirk, amba
sadorul Statelor Unite ale Ameri- 
cii la București, în legătură cu si
tuația deosebit de gravă care s-a 
creat în Mediterana.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat, prin 
intermediul ambasadorului ameri
can, în numele guvernului și al 
poporului român, un mesaj direct 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan.

In mesaj se arată că poporul ro
mân este deosebit de îngrijorat de 
bombardamentul aviațjei america
ne asupra capitalei Libiei, țară 
independentă, membră a Organi
zației Națiunilor Unite, România 
consideră acest atac ca o agresiune 
nejustificată asupra unui popor 
liber și suveran. Prin această ac
țiune militară au fost provocate 
mari pagube materiale și nu
meroase victime în rîndurile popu
lației libiene, și ale cetățenilor 
străini din această țară. însăși 
ambasada română a fost avariată, 
iar patru din membrii acesteia au 
fost răniți. Asupra acestui lucru, 
România își rezervă dreptul de a 

Din nouo arhitectură a municipiului Craiova

se adresa în mod special Statelor 
Unite ale Americii, care poartă în
treaga răspundere pentru daunele 
produse ambasadei române.

în legătură cu bombardamentul 
asupra capitalei Libiei, România 
consideră că aceasta constituie o 
gravă încălcare a normelor de 
drept internațional, de relații în
tre state, a principiilor Cartei 
O.N.U. Problemele existente între 
S.U.A. și Libia nu trebuie soluțio
nate pe calea forței militare, ci pe 
calea negocierilor, a tratativelor.

Ținind seama de situația gra
vă care s-a creat, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 
în numele poporului român, un 
apel de a lua toate măsurile pen
tru a se opri noi bombardamente 
sau acțiuni militare împotriva 
Libiei. Președintele României a 
exprimat speranța că Administra
ția S.U.A., personal președintele 
Ronald Reagan vor înțelege pre
ocuparea profundă a poporului 
român — ca și a tuturor popoa
relor lumii — pentru încordarea 
deosebită creată în urma bombar
damentelor americane, necesitatea 
de a se acționa pentru soluționarea 

problemelor pe calea tratativelor 
pentru pace în Mediterana. In Eu
ropa și in întreaga lume.

In ce o privește, România este 
gata să-și aducă întreaga sa con
tribuție la soluționarea oricăror 
probleme numai prin tratative, în 
spiritul înțelegerii, colaborării și 
păcii.

La încercările ambasadorului 
S.U.A. de a justifica acțiunile 
militare împotriva Libiei, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a arătat:

Este greu de invocat dreptul la 
autoapărare pentru a ataca un 
stat independent și suveran. Nu 
pot fi acceptate nici un fel de_ jus
tificări ale acestor bombardamen
te sub pretextul combaterii tero
rismului. România s-a pronunțat 
și se pronunță ferm împotriva ori
căror acțiuni de terorism și, cu 
atît mai mult, condamnă terorismul 
de stat. Terorismul nu se combate 
prin noi acte de terorism. Româ
nia este gata să discute proble
mele terorismului, pe căile care 
se vor dovedi cele mai utile, in
clusiv în cadrul O.N.U., pentru a 
se pune capăt unor asemenea 
acțiuni.

r. . . .............
Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
L LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J
După ploi, ritmul însămînțărilor 

trebuie să crească!
• Recuperarea întîrzierilor din unele județe este posibilă

printr-o și mai bună organizare a activității
• Timiș - un județ care nu are motive și nici... dreptul

să rămînă în urmă

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

PE FLAMURILE DE LUPTA AIE PARTIDULUI
- MARILE IDEALURI ALE POPORULUI

Pe baza sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, in toate ju
dețele și în toate unitățile agricole 
au fost luate din timp măsuri 
concrete și s-au întocmit programe 
de acțiune pentru buna desfășurare 
a lucrărilor din campania agricolă 
de primăvară. Ca urmare, încă de la 
declanșarea campaniei, pretutindeni 
s-a putut lucra în condiții care să 
permită însămînțarea la timp a 
tuturor culturilor, la un nivel cali
tativ superior. în cea mai mare 
parte a țării condițiile climatice au 
fost favorabile, ceea ce a permis 
începerea mai devreme a lucrărilor 
agricole și executarea lor la un nivel 
mai bun decit în anii anteriori.

Rezultatele acestor măsuri, a acti
vității oamenilor muncii din agricul
tură sint ilustrate în procentele în
registrate la însămințări la ora ac
tuală. procente care in unele județe 
sint ridicate. Este «edificator în acest 
sens faptul că în județul Brașov și 
în sectorul agricol Ilfov pînă in 
seara zilei de 14 aprilie s-a încheiat 
însămințarea culturilor de primă
vară. Totodată, intr-un șir de județe, 
atit din zona intîi, cît și din zonele 
a doua și a treia, cum sint Bihor, 
Constanța, Buzău, Olt, Giurgiu, 
Brăila, Covasna, Teleorman, Tulcea 
și Ialomița, însămințarea culturilor 
de primăvară se află intr-un stadiu 
avansat, realizările fiind cuprinse 
între 74 și 83 la sută din suprafețele 
planificate. Așa cum menționam, 
acesta este rezultatul unei activități 
bine organizate, desfășurate cu toate 
forțele, în condiții de bună calitate.

Situația la zi a desfășurării lucră
rilor agricole evidențiază și faptul că 
există un număr de județe unde, cu 
toate rezultatele bune înregistrate la 
începutul campaniei, la ora actuală 
insămînțările se situează, sub media 
pe țară, în unele chiar cu multe 
procente. Schimbările temporare in
tervenite in ultima perioadă în evo
luția vremii — a mai plouat și 
temperatura a scăzut — nu jus
tifică rezultatele slabe la semă
nat. care sînt sub posibilitățile de

J STADIUL iNSĂMlNȚĂRII PORUMBULUI i
ț în procente, pe județe, în seara zilei {

de 14 aprilie

1. Brașov 100 22. Mehedinți 53
2. Sectorul 23. Argeș 53

agricol Ilfov 100 24. Timiș 52
3. Olt 88 25. Bistrița*
4. Brăila 88 Năsăud 52
5. Giurgiu 84 26. Vaslui 51
6. Constanța 83 27. Cluj 50
7. Buzău 80 28. Mureș 47
8. Călărași 78 29. Caraș-
9. Teleorman 77 Severin 45

10. Ialomița 77 30. lași 44
11. Bihor 77 31. Bacău 38
12. Galați 71 32. Sălaj 37
13. Vîlcea 68 33. Hunedoara 36
14. Tulcea 67 34. Harghita 35
15. Arad 63 35. Botoșani 34
16. Dîmbovița 63 36. Sibiu 34
17. Vrancea 63 37. Maramureș 31
18. Prahova 62 38. Gorj 16
19. Dolj 61 39. Neamț 13
20, Satu Mare 59 40. Covasna 8
21. Alba 55 41. Suceava 0

1921 — 1986 —• șase decenii și ju
mătate de tumultuoasă istorie a 
patriei, în miezul căreia s-au aflat 
mereu lupta eroică și activitatea 
revoluționară ale partidului nostru 
comunist ; făurit prin transforma
rea partidului socialist, la istoricul 
Congres din mai 1921, „la vremea 
cind dădeau cireșii în floare", 
partidul comunist a pășit în viața 
politică a patriei cu un bogat te
zaur de experiență revoluționară, 
căruia munca și lupta comuniștilor 
i-au adăugat noi și nepieritoare 
pagini de eroism, de abnegație și 
dăruire în numele celor mai înalte 
năzuințe ale poporului.

Partidul nostru comunist a În
truchipat, ca nici un alt partid din 
istoria națională, marile aspirații și 
nevoi ale maselor muncitoare de 
la orașe și sate, ale țării, a fost 
stegarul neînfricat și neîngenun
cheat al vrerilor și speranțelor de 
mai bine, de mai înalt ale celor 
mulți. Partidul comunist a Înțeles,

mai adine decit oricare dintre for
țele politice românești, năzuința 
poporului nostru de a trăi într-o 
țară liberă și suverană, unită, pu
ternică, prosperă, dar mai ales fap

tul că aceste idealuri își aflau cea 
mai trainică temelie în ridicarea 
stării materiale și spirituale a ce
lor mulți și asupriți, in făurirea 
unor rînduieli în care munca să fie 
prețuită ca suprema valoare so
cială, iar făurarii bunurilor mate
riale și spirituale să trăiască în 
demnitate, liberi și egali în drep
turi și răspunderi, să participe la 
viața politică pe măsura numărului 
și însemnătății lor sociale, să fie 
singuri stăpîni pe soarta lor. Ase
menea idealuri a înscris partidul pe 
flamurile sale de luptă, înfăptuirii 
lor s-a consacrat cu neabătută con
secvență. Iar aceasta a făcut ca 
partidul să dobîndească încrederea 
deplină a poporului, care l-a ur
mat și îl urmează adine convins 
că, sub conducerea Partidului Co
munist Român, națiunea noastră 
socialistă va urca noi* trepte spre 
piscurile de lumină ale civilizației 
comuniste.
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VILCEA: Succes de prestigiu 
al constructorilor 

noii magistrale feroviare
Pe șantierul noii magistrale fero

viare care va face legătura între 
gara Băbeni și bazinul carbonifer 
Berbești-Alunu, minerii din brigăzile 
conduse de inginerii Gheorghe Mo- 
raru și Nicolae Procop raportează în
cheierea lucrărilor de excavații la 
tunelul Cerna. Acest succes, dedicat 
de către colectivele din Vîlcea ale 
Antreprizei tunele căi ferate Brașov 
glorioasei aniversări a partidului și 
zilei de 1 Mai, asigură condițiile de 
reducere cu 50 la sută a transportu
lui auto folosit în prezent pentru li
vrarea lignitului energetic spre ter
mocentrale. (Ion Stanciu, corespon
dentul „Scînteii").

SUCEAVA : Livrări 
suplimentare la export

Preocuparea colectivelor muncito
rești din județul Suceava pentru 
realizarea ritmică de produse cu ca
racteristici tehnice superioare s-a 
concretizat în îndeplinirea și depă
șirea de către 16 unități economice a 
planului la export în perioada care a 
trecut din acest an. Cele mai mari 
depășiri ale planului la export le-au 
înregistrat muncitorii, maiștrii, ingi
nerii și tehnicienii de la întreprinde
rea de mașini-unelte din Suceava șl 
întreprinderea de scule, subansambla 
și accesorii din Rădăuți. (Sava Beji- 
nariu, corespondentul „Scînteii").

din diminețile
acestei primăveri, împreună 
cu Vergică Sovăilă, orga
nizatorul de partid al con
siliului unic agroindus
trial Dăbuleni, am străbă
tut din nou pământurile
cooperativei agricole de 
producție din Dăbuleni, 
situate in lunca Dunării. 
„Avem griu și orz frumos, 
spune organizatorul de 
partid. Le-am irigat de 
două ori in toamnă. Au

rătoare, unde, in verile 
calde, temperatura la su
prafața solului trece de 
șaptezeci de grade. „Frige 
ca plita încinsă", avea 
să-mi spună, peste ani, pro
fesorul doctor Petre Baniță, 
care, împreună cu pricepu
ta săi colaboratori din ca
drul Stafiunii centrale de

bătălia pentru a face tot 
mai fertile aceste nisipuri 
au primit cercetătorii, oa
menii muncii de aici 
din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
care a fost prezent în 
mijlocul lor în două rîn- 
duri in cadrul a două vi-

eforturile pentru a obține 
producții tot mai mari și 
constante, pe măsura va
lorosului potential tehnic 
și uman de care dispu
nem".

Această responsabilitate 
comunistă aveam s-o 
aflăm exprimată, o dată 
in plus, in timpul desfășu-

(Continuare în pag. a II-a)
(Date comunicate de Ministerul Agriculturii) ț

infrăfit bine. Au o densi
tate de 600—800 plante pe 
metru pătrat Promit cam 
7 000 de kilograme pe hec
tar".

Pentru a obține o a te
menea producție a fost mai 
intîi bătălia cooperatorilor 
din Dăbuleni pentru eva
cuarea apelor de pe culturi 
și de pe ogoare. Au urmat 
apoi, cu zile și nopți de 
efort și dăruire, lucrările
campaniei agricole de pri
măvară.

Pe acești harnici și mi
nunați oameni ai Dăbu- 
lenilor i-am cunoscut, pen
tru prima dată, la ei acasă 
cu peste douăzeci și cinci 
de ani in urmă, cind. pe 
o iarnă cu nămeți mari, 
sosisem in această mare 
comună doljeană împreună
cu un grup de scriitori.

olteană".

Atunci am aflat că aceas
tă străveche așezare este 
situată în plină „Sahară

pe nisipurile zbu

G1NDURI DE PRIMĂVARĂ 
1N LUNCA DUNĂRII

cercetări pentru cultura 
plantelor pe nisipuri Dăbu
leni, duce de peste două 
decenii o luptă înverșuna
tă vu condițiile aspre ale 
solului sărac, pentru a-l 
face să dea roade bogate. 
Acum, la capătul multor 
ani de muncă susținută, 
terenurile stațiunii de cer
cetări dau producții mari, 
an de an activitatea uni
tății incheindu-se cu be
neficii. Dar, așa cum sub
linia cu aleasă prețuire 
profesorul Petre Baniță, 
un extraordinar imbold, o 
luminoasă direcționare și 
un sprijin nemijlocit in

zite de lucru, încheiate eu 
hotăriri decisive pentru 
rezolvarea complexelor 
probleme ale agriculturii 
dintr-o asemenea zonă.

„Pentru noi, cei ce trăim 
și muncim in Dăbuleni, ne 
spunea Oprea Gae, secre
tarul comitetului comunal 
de partid, vizitele de 
lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au con
stituit momente de înălță
toare mândrie și neprețuită 
onoare. In același timp, 
ele ne-au mobilizat și ne 
obligă să ne mobilizăm in 
continuare cu maximă res
ponsabilitate comunistă

rării plenarei lărgite a co
mitetului comunal de 
partid cu activul din agri
cultură, care a analizat ac
tivitatea desfășurată și 
rezultatele obținute in anul 
1985 și pe întregul cincinal 
1981—1985 și a dezbătut și 
aprobat programele spe
ciale pentru dezvoltarea 
agriculturii pe anul 1986 și 
in cincinalul 1986—1990, 
precum și programul de 
măsuri pentru realizarea 
lucrărilor din campania 
agricolă de primăvară.

Din discuțiile purtate 
eu un vădit spirit analitic, 
critic și autocritic a reieșit

că producțiile bune obți
nute la unele culturi și in 
unele ferme in 1985, deși a 
fost un an cu condiții cli
matice mai pufin favora
bile, demonstrează că re
zultatele puteau fi mult 
mai bune in toate unitățile 
economice din comună, in
cit zestrea obștească să 
crească, viata oamenilor 
să fie mai înfloritoare. 
Dar, așa cum au demon
strat cu argumente concre
te mulți din cei înscriși la 
cuvint, cauzele care au dus 
și la producții deloc mul
țumitoare in unele unități 
au fost nu de puține ori 
de natură subiectivă, gene
rate de neindeplinirea în
datoririlor ce au revenit 
fiecăruia la locul său de 
muncă. Astfel, adesea, ac
tivitatea nu a fost organi
zată și planificată cores
punzător, forța de muncă 
nu a fost judicios distri
buită și folosită in cadrul 
unităților agricole de pe 
raza comunei (C.A.P., 
I.A.S., asociația economi
că de stat și cooperatistă 
horticolă, stațiunea de cer
cetări etc.), nu au fost 
respectate întocmai teh
nologiile și epocile de se
mănat, fertilizările și com
baterea buruienilor și a 
dăunătorilor nu s-au făcut

Harfe H1NOVEANU
(Continuare în pag. a IV-a)
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CĂRBUNE MAI MULT 
prin îndeplinirea planului 

in toate exploatările!
Sporirea continuă a producției de cărbune i 

cobii și energetic reprezintă una din sarcinile 
nomice de cea mai mare însemnătate și răspundere 
subliniată și cu prilejul recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. de secretarul general al partidului. In acest 
prim an al cincinalului 1986-1990, minerii țârii au de 
realizat o producție planificată de 69 milioane tone 
de cărbune. Este un plan mobilizator, realist, un plan 
care poate fi socotit minim avindu-se în vedere con
dițiile materiale, tehnice și umane existente în bazinele 
carbonifere ale țării. Pornindu-se tocmai de la posi
bilitățile existente și cerințele economiei naționale, din 
inițiativa 
Nicolae Ceaușescu s-a elaborat programul special de 
creștere mai puternică, în 1986, a producției de căr
bune.

Rezultatele obținute în primul trimestru al

cocsifi- 
eco-

miniere demonstrează caracterul realist

și sub îndrumarea directă a tovarășului

anului de

multe unități
al prevederilor de plan și chiar posibilitățile de obți
nere a unor producții suplimentare de cărbune. 
Totuși, așa cum rezultă din datele puse la dispoziție 
de Ministerul Minelor, pe ansamblul sectorului planul 
Io producția de cărbune nu a fost realizat inte
gral. Restanțe mari s-au înregistrat, cu deosebire, 
în unități ale combinatelor miniere Motru și Rovinari, 
în special in carierele de la suprafață. Remarcăm 
insă în aceiași timp că în primele trei luni ale anului 
in unitățile miniere din Valea Jiului s-a obținut 
mai mare producție de cărbune din 
puternic bazin carbonifer.

Cum s-a acționat pentru atingerea 
manțe ? Cum se explică restanțele 
celelalte două mari combinate miniere ? lată 
anchetei noastre

cea 
istoria acestui

de azi.

acestei perfor- 
inregistrate în 

tema

Chiar în minele 
sînt încă multe

fruntașe 
rezerve

In primul trimestru din acest an, 
minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, obținind o producție re
cord de cărbune, au realizat o pro
ducție suplimentară in valoare de 
peste 26 milioane lei. Un fapt încăr
cat de semnificații, care ilustrează 
munca entuziastă, plină de dăruire, 
de patriotism a acestui detașament 
muncitoresc. Experiența minerilor 
din Valea Jiului demonstrează că 
buna organizare a muncii reprezintă 
condiția de bază pentru realizarea 
unor producții superioare de cărbune. 
Dacă întreprinderile miniere Paro- 
șeni, Lonea. Uricani, Lupeni, Vulcan 
și Dilja, de pildă, au depășit preve
derile de plan cu însemnate canti
tăți de cărbune, aceasta se datorează 
perfecționării organizării muncii in 
sectoare și brigăzi. Discutind cu nu
meroși șefi de sectoare și de brigăzi 
despre modul cum se organizează 
munca In abataje, am reținut ideea 
că buna organizare a muncii în
seamnă in primul rînd cunoașterea 
temeinică a meseriei, asigurarea in 
fiecare formație de lucru a unor 
mineri cu o inaltă calificare și o 
vastă experiență in minuirea mo
dernelor mașini și utilaje, promo
varea celor mai eficiente tehnologii 
de extracție, care să pună in va
loare noi rezerve de creștere a pro
ductivității muncii și, nu in ultimul 
rînd, constituirea unor formații de 
lucru omogene.

— Intre acești factori trebuie să 
existe o strînsă corelare fiindcă se 
condiționează reciproc — ne spune 
cunoscutul șef de brigadă de la în
treprinderea minieră Lupeni, Con
stantin Popa, Erou al Muncii So
cialiste. Lucrind de mulți ani în 
fruntea unei brigăzi de mineri, in 
abataje dotate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecanizată a cărbu
nelui, ne-am convins cit de hotărî- 
toare sînt pregătirea profesională la 
un nivel ridicat a minerului-tehni- 
clan și asigurarea unui climat sănă
tos de muncă. Folosirea complexelor 
mecanizate impune respectarea ri
guroasă a tehnologiei de lucru, a 
fiecărei operații care are un ciclu de 
desfășurare bine determinat. Orice 
abatere — din cauza necunoașterii, 
a nerespectării tehnologiei, a încăl
cării ordinii și disciplinei — deter
mină o folosire nerațională a utila
jelor, și deci diminuarea producției 
de cărbune. Nu numai succesele

obținute de brigada mea, dar și cele 
obținute de alte brigăzi fruntașe, 
cum sint cele ale lui Mihai Blaga 
sau Costică Ene, dovedesc că nu se 
poate vorbi de o organizare cores
punzătoare a muncii fără însușirea 
temeinică a cunoștințelor profesio
nale și aplicarea lor precisă in prac
tică.

La mina Paroșeni, care are cel 
mai înalt grad de mecanizare 
și unde aproape 96 la sută din 
producție se extrage mecanizat, 
la toate formațiile de lucru nu
mărul muncitorilor policalificați 
este de 30—40 la sută. Dar numai 
policalificarea nu rezolvă problema 
organizării muncii. Hotărîtoare este 
răspunderea cu care se acționează, 
modul in care se respectă ordinea și 
disciplina. De exemplu, sint bri
găzi de mineri, in special in aba- 
taje-cameră, la minele Livezeni, 
Aninoasa și Petrila, care nu-și pot 
plasa in mod corespunzător numărul 
de posturi, de cele mai multe ori, 
din cauza absențelor nemotivate. 
Iată părerea șefului celei mai mari 
brigăzi din Valea Jiului, Ștefan 
Alba, de la1 mina Petrila, brigadă 
care în cincinalul trecut a extras 
peste plan 175 000 tone de cărbune, 
iar in primul trimestru 
a realizat o producție 
de 10 000 tone :

— Am 80 de ortaci 
mea de lucru, care exploatează pa
tru abataje. De mai mult timp n-am 
înregistrat nici o absență nemo
tivată. Desigur, n-a fost ușor să 
ajungem la un asemenea rezultat, 
dar nici nu trebuie să vă închipuiți 
că am făcut ceva cu......................
Cu sprijinul direct al 
partid, al fiecărui 
parte, am acționat 
rarea și păstrarea unui climat sănă
tos de muncă, a unui spirit de exi
gență și autoexigență. Aplicăm cu 
stăruință metoda bine verificată ca 
un miner cu experiență să aibă in 
permanență în atenție un tînăr. Nu 
este nimic nou, dar să știți că, la 
noi, această treabă se face cu multă 
dăruire și răbdare. Și nu degeaba se 
spune că sîntem o mare familie. 
Uniți, dărui ți meseriei pe care 
ne-am ales-o. Tot timpul un schimb 
este in întrecere cu altul și astfel 
depășim zilnic, decadal, lunar pla
nul, realizînd cîștiguri 
muncii depuse.

în 1984 s-a extras 18 la sută din 
producția de cărbune cu ajutorul 
acestei tehnologii, in anul trecut s-a 
ajuns ia 32 la sută, iar în acest an 
se va apropia de 60 la sută. Si nu 
întîmplător colectivul acestei mine 
și-a depășit in primul trimestru al 
anului sarcinile de plan. Noua teh
nologie a fost însușită mai întli de 
cadrele tehnico-inginerești și apoi 
explicată la fiecare sector productiv 
în parte. Realizările minerilor de la

Lonea. care obțin cite 8—9 tone de 
cărbune pe post, 
pe colegii lor de 
această eficientă 
tracție.

După părerea . _. ._____
Valea Jiului, tehnologia tavanului 
artificial de rezistență poate fi apli
cată in toate sectoarele de producție 
din aproape toate minele din (ară, 
cu condiții asemănătoare de zăcă- 
mint. Iată părerea ing. Otto Abra
ham, inginerul-șef al Combinatului 
minier Vaiea Jiului : „Pină Ia sfir- 
șitul noului cincinal, minerii din 
Valea Jiului au sarcina de mare 
răspundere de a dubla producția de 
cărbune. Este de la sine înțeles că 
fără o organizare superioară a mun
cii și fără extinderea mecanizării 
lucrărilor de extragere și transport 
a cărbunelui nu se poate asigura 
creșterea productivității muncii, sin
gura cale de sporire a producției de 
cărbune. Rezultatele din primul tri
mestru ne îndeamnă și mai mult Ia 
perfecționarea organizării muncii la 
toate minele și in toate sectoarele de 
producție. Există incă mari rezerve 
de folosire măi bună a timpului de 
lucru și a tehnicii pe care o avem, 
dar mai ales există rezerve în pla
sarea corespunzătoare a 
direct productive in abataje, 
cia'l la Livezeni, Aninoasa și 
teni“.

i-au determinat și 
la Dilja să aplice 

tehnologie de ex-
specialiștilor din

posturilor 
in spe- 
Bărbă-

Analiză temeinică, 
măsuri corespunzătoare 

pentru creșterea producției 
în exploatările de la suprafață

din acest an 
suplimentară
în formația

totul deosebit, 
organizației de 

comunist in 
pentru instau-

pe măsura

„Tavanul și eficiența

ce

realăartificial” 
a unei tehnologii 
poate fi larg folosită

Datorită condițiilor de zăcămînt, 
In unele mine și în special in mai 
multe sectoare de producție nu se 
pot introduce complexe 
și tăiere mecanizată a 
Dar și în aceste locuri 
tehnologii avansate de 
cărbunelui, care au drept scop creș
terea productivității muncii, redu
cerea efortului fizic, crearea unor

de susținere 
cărbunelui, 

se introduc 
extracție a

securitate acondiții de deplină 
muncii.

De mai mult timp se aplică, cu 
bune rezultate, la minele Petrila, 
Lonea. Dilja și altele, una din teh
nologiile avansate de 
cărbunelui — cu tavan 
rezistență cu grinzi 
vatră. La Lonea, noua 
cîștigat teren de la an

exploatare a 
artificial de 
îngropate în 
tehnologie a 
Ia an. Dacă

De la bun început trebuie precizat 
că cele două mari combinate mi
niere din bazinul .Olteniei, Motru și 
Rovinari, au condiții tehnice reale 
pentru îndeplinirea planului. De alt
fel, majoritatea unităților din subte
ran au realizat și chiar au depășit 
sarcinile de producție pe primul tri
mestru. In schimb, in cariere și 
microcariere s-au înregistrat impor
tante restanțe, ceea ce a făcut ca pe 
ansamblul Ministerului Minelor 
planul pe primele trei luni ale anu
lui să nu poată fi realizat. Care sint 
cauzele ? Iată opinia tovarășului 
ing. Vasile Scripâț Florescu, direc
torul direcției plan și urmărirea pro
ducției din cadrul ministerului de 
resort :

— Conducerea ministerului nostru 
a întreprins o analiză temeinică la 
fiecare unitate din bazinul Gorjului 
pentru a se cunoaște cauzele reale 
ale nerealizării planului și pentru a 
se stabili măsuri hotărîte în vederea 
redresării situației, pentru recupe
rarea restanțelor. Intre 18 și 26 
martie, un colectiv de specialiști din 
minister și din cadrul Institutului 
de cercetări, inginerie tehnologică și 
proiectări pentru mingle și carierele 
de ligriit au analizat' ih amănunt 
cum se realizează programele de ex
ploatare și planul de investiții, sta
diul pregătirilor pentru îndeplinirea 
planului pe luna aprilie și pe cel 
de-al doilea trimestru. Concluziile ? 
Din păcate, mai persistă o serie de 
deficiențe in organizarea muncii, in 
executarea intervențiilor la utilaje. 
Nivelul de calificare al unei părți 
din personal nu se ridică la cerințele 
complexității utilajelor din dotare. 
In consecință, apar dese întreruperi 
din cauza unor defecțiuni la instala
țiile electrice, a ruperii covoarelor 
de pe benzile transportoare etc. 
Iarna care a trecut nu a fost atit 
de grea, dar nivelul producției nu a 
fost corespunzător, deoarece nu s-au 
executat la timp toate lucrările pre
văzute in programe pentru asigu
rarea drenării, colectării și evacuării 
apelor, ceea ce face ca și în prezent 
in unele cariere activitatea să se 
desfășoare anevoios.

In urma analizelor efectuate la 
cele două combinate s-a ajuns la 
concluzia că sint condiții de creș
tere substanțială a producției de 
cărbune in cariere. In acest sens 
s-au stabilit măsuri concrete pentru 
fiecare carieră și linie tehnologică

vizeazăîn parte. Sint măsuri care 
în primul rind aplicarea corectă a 
tehnologiilor de lucru stabilite prin 
proiectele aprobate și prin progra
mele de exploatare întocmite pentru 
anul 1986 in minele și carierele din 
cadrul Combinatului minier Motru. 
In același timp, s-a urmărit punerea 
in funcțiune a noilor utilaje tehnolo
gice : 4 excavatoare cu rotor de
mare capacitate și 3 mașini de hal- 
dat. Una din aceste instalații va 
avea un braț lung de 170 metri și 
va permite trecerea la haldarea di
rectă interioară a sterilului, crescind 
in acest fel productivitatea unor 
linii tehnologice. Desigur, măsurile 
nu s-au limitat numai la activitatea 
din cariere, pentru că un insemnat 
spor de 
și in 
aceasta 
punerea 
plexe mecanizate in minele de la 
Motru. Totodată, se vor lua măsuri 
concrete pentru creșterea gradului 
folosire a excavatoarelor cu cupă 
a celorlalte utilaje existente 
microcariere. In mod deosebit se 
acționa pentru urgentarea repara-1 
țijlor și punerea in circulație a 
tuturbr basculantelor care asigură 
transportul cărbunelui.

Măsuri similare au fost stabilite 
și la Combinatul minier Rovinari 
atit’în ceea ce privește folosirea mai 
bună a utilajelor existente în do
tare, cit și punerea in funcțiune a 
unor noi utilaje. Astfel se va urgenta 
montajul la noile excavatoare cu 
rotor și a instalațiilor de haldare, 
urmînd ca în trimestrele II și III să 
fie puse în funcțiune 6 noi excava
toare. De asemenea, în subteran vor 
fi montate încă 3 complexe mecani
zate de abataj.

Pe lingă măsurile de ordin tehnic 
la care m-am referit — a continuat 
interlocutorul nostru — se va acționa 
și pentru mai buna organizare a 
muncii. In mod special se va urmări 
dirijarea personalului muncitor spre 
locurile de muncă productive, pre
cum și la executarea lucrărilor mi
niere de deschidere și de pregătire 
a unor noi fronturi de lucru. Acțiu
nile întreprinse sînt de natură să 

recuperarea restanțelor și. 
in

producție poate fi realizat 
minele subterane. Pentru 
s-au stabilit montarea și 

in funcțiune a încă 5 com-

de
Și 
in 
va

asigure r*-~:-----— —------
realizarea integrală a planului 
cele două mari combinate miniere.

Petre CRISTEA 
Sabin CERBU

Pentru recolte mari în acest an
___________________ '  • 1 ' • ■ ;• ....

O PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE! y

Exigentă la fiecare verigă a tehnologiei
In unitățile agricole din județul 

CONSTANȚA au fost insămințate 
peste 236 000 hectare — 82 la sută 
din suprafețele prevăzute. Există 
condiții ca insămințările să se în
cheie la termenul stabilit. Dar cali
tatea lucrărilor ? Referitor la aceas
tă întrebare, organizatorul de partid 
al consiliului agroindustrial Sibi- 
oara, Costică Poteră, ne relatează o 
întîmplare petrecută zilele trecute 
la cooperativa agricolă din Piatra.

In schimbul de noapte, mecaniza
torii pregătiseră terenul ca la carte. 
La ora 6,30, tractoriștii Andrei Mo- 
canu și Iosif Chiriacescu au intrat 
cu semănătorile de porumb in braz
dă. Iși făcuseră, in prealabil, un 
calcul sumar din care reieșea că. in 
cinci zile, aveau să dea gata sola 
aceea de 112 hectare, pe care o an
gajaseră să o lucreze, astfel incit să 
se obțină 20 tone știuleți la hectar. 
Dar. exact in momentul in care in
troduseseră patinele semănătorilor in 
brazdă, a apărut directorul S.M.A. 
Sibioara, inginerul Constantin Șer- 
ban, care venea din controlul de ru
tină, pe care-1 face in fiecare dimi
neață la cele 8 tabere de cimp. Le-a 
făcut semn să stea pe loc. A contro
lat mai intîi distanța între rinduri, 
apoi adincimea de semănat, pe 
urmă s-a uitat in cutiile instălației 
de fertilizare. A văzut că sint goale. 
S-a uitat pe rind la mecanizatori, 
apoi le-a zis : „Cum puteți incepe 
semănatul cu instalația de fertili
zare goală ?“. ..Să vedeți, înginerul- 
șef al cooperativei ne-a spus că s-au 
terminat îngrășămintele chimice și 
abia miine sau poimiine urmează să

sosească alt transport. Asta ar în
semna o zi sau două de întirziere**. 
„Mai bine o zi intirziere, decit să nu 
respectăm tehnologia culturii, doar 
aici trebuie să obțineți 20 000 kg la 
hectar. Am să rezolv problema chiar 
azi“. „Și noi, pină atunci, ce fa
cem „Treceți la pregătirea tere
nului pentru soia și vă anunț cînd 
sosesc îngrășămintele, ca să semănați 
porumbul**. Și. intr-adevăr, in cursul 
zilei aceleia, după-amiază, cei doi 
tractoriști au început semănatul, 
după tehnologia exactă înscrisă în 
dosarul solei respective.

S-a întirziat totuși o jumătate de 
zi, și dacă s-au mai întimplat întir- 
zieri asemănătoare și la alte unități 
sau la alte loturi, din diferite mo
tive, așa se explică de ce consiliul 
agroindustrial Sibioara se află cam 
pe la mijlocul clasamentului pe ju
deț in ce privește suprafețele insă
mințate.

„Nici nu putem fi primii, pentru 
că am început semănatul mai tirziu 
cu o zi sau două decit cei din con
siliile agroindustriale „Independența** 
și „23 August** care sint acum in 
frunte — afirmă organizatorul de 
partid. Așa au fost condițiile climati
ce la noi. In schimb, consiliul nostru 
a fost in frunte pe județ toamna tre
cută, cind am obținut pe întreaga 
suprafață de 5 942 hectare o medie 
de 8 302 kg porumb știuleți la hec
tar, iar pe mai multe sole — și cîte 
20 tone știuleți. Acum, respectăm 

. întocmai viteza la semănat, in fie
care zi. Adică, față de 330 hectare 
cit trebuie să semănăm zilnic, cu 
cele 28 de semănători, am realizat

ieri 336 hectare, alaltăieri — 332 hec
tare, iar în ziua in care s-a intîm- 
plat povestea aceea cu lipsa de în
grășăminte, am avut, intr-adevăr, 
10 hectare sub prevederi*'.

Ceea ce vrem să subliniem însă 
din toată intimplarea aceasta este 
exigența la calitate care se acor
dă in acest an la semănatul porum
bului, generalizindu-se in tot consiliul 
agroindustrial, pe întreaga suprafață 
de 7 138 hectare, experiența acelor 
formații care au realizat in 1985 
producții record. Din această supra
față, 3 067 hectare sint cultivate in 
cooperativele agricole. 1 960 hectare 
sint preluate in acord global de că
tre echipe de mecanizatori care s-au

angajat să realizeze producții medii 
de 20 tone știuleți la hectar. In total 
sint 35 de astfel de echipe în coope
rativele agricole. Fiecare solă are 
un dosar cu toate măsurile cuprinse 
în tehnologiile care trebuie aplicate. 
In cazul relatat, una din ele fusese 
ignorată de către cei doi mecaniza
tori. Directorul S.M.A., care a sem
nat și el contractul pentru obține
rea producțiilor stabilite, n-a fost de 
acord cu încălcarea unei prevederi 
din tehnologie și tot el a luat mă
suri pentru asigurarea îngrășămin
telor.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

Repede, dar ■ in detrimental densității 
plantelor

In unitățile agricole din județul 
CLUJ există condiții — așa cum se 
apreciază la comandamentul agricol 
județean — ca semănatul porumbu
lui pe cele 45 360 hectare să se în
cheie pină la 20 aprilie. Grăbind se
mănatul, mecanizatorii și specialiștii 
urmăresc să fie executate lucrări de 
bună calitate, astfel incit să se obți
nă o producție mai mare cu circa 
350 kg boabe la hectar față de anul 
trecut. Cum se acționează practic ?

Cooperativele agricole din consi
liul unic agroindustrial Mociu vor 
cultiva 3 837 hectare cu porumb. In- 
ginerul-șef al consiliului, loan Sa- 
moilă, ne spune că toți specialiștii 
urmăresc, direct in cîmp, respectarea 
normelor de semănat la cultura po-

rumbului. La C.A.P. Mociu, ingine
rul-șef Aurel Săbăduș, care condu
cea desfășurarea lucrărilor in cîmp, 
spune că șefii de fermă cunosc bine 
particularitățile fiecărei sole și, ca 
atare, aplică tehnologii diferențiate. 
Apoi, ne-a arătat o suprafață unde 
se insămînțase în cursul zilei po
rumbul, spunindu-ne că adincimea 
de pregătire a patului germinativ nu 
depășește 8—10 cm. El atrăgea aten
ția mecanizatorilor și șefilor de fer
mă că aceasta este o condiție im
portantă pentru răsărirea uniformă 
a plantelor.

Pe lingă celelalte reguli din teh
nologia culturii porumbului care tre
buie respectate cu strictețe — spune 
Inginerul Alexandru Copil, de la

La întreprinderea „Tehnofrig” din Cluj-Napoca se foc ultimele reglaje la un nou lot de produse
Foto : Sandu Cristian

Exportul - sarcină prioritară, 
de mare importanță

(Urmare din pag. I)
utilaje, mașini, echipamente și ma
teriale. Există prin urmare un cadru 
organizatoric bine pus la punct, de 
natură să asigure respectarea întoc
mai a obligațiilor contractuale.

Totuși, din analizele efectuate re
zultă că este necesar să se întăreas
că in special răspunderea unităților 
subfurnizoare in îndeplinirea înda
toririlor ce le revin. Se pare că în 
această privință s-a format chiar o 
anumită optică deformată in rindul 
unor specialiști și cadre de condu
cere referitoare la livrarea diferite
lor piese și subansamble. De regulă, 
aceste repere nu au o valoare prea 
mare și tocmai de aceea executarea 
lor se Iasă uneori pe un plan secun
dar. Nelivrarea lor la termenele 
stabilite poate avea insă consecințe 
deosebite, impiedicînd practic fina
lizarea unor utilaje și Instalații com
plexe de mare valoare. In aseme
nea situații, furnizorul general in
tern trebuie să plătească parteneru
lui extern penalități cu mult mai 
mari decit cele pe care să zicem că 
le încasează de la subfurnizorui in 
culpă. Cine pierde deci in acest 
caz ? Este clar că economia națio
nală.

în fața examenului pe care pro
dusele românești il dau pe piața ex
ternă nu trebuie să se neglijeze nici 
un amănunt, oricit de mic ar fi el

in aparență. Ca atare, este necesar 
ca în fiecare întreprindere să se ia 
cele mai hotărîte măsuri pentru 
pregătirea și lansarea in fabricație 
cu prioritate a producției destinate 
exportului, pentru onorarea exem
plară a tuturor contractelor încheia
te. Ministerele și centralele indus
triale au obligația, potrivit prevede
rilor legale, să asigure în primul 
rind materiile prime, materialele, 
mijloacele tehnice și forța de mun
că necesare pentru realizarea pro
ducției destinate exportului.

După cum desigur că s-a remar
cat, Legea privind retribuirea in 
acord global și în acord direct a 
personalului muncitor, adoptată re
cent de Marea Adunare Națională, 
cuprinde o serie de stimulente pen
tru realizarea și depășirea planului 
la export. în mod firesc, ea prevede 
și sancțiuni pentru nereaiizarea pla
nului. Atit timp cit sint asigurate 
toate condițiile tehnice și materiale 
pentru realizarea producției de ex
port nu trebuie să se admită însă 
sub nici o formă amînarea pentru 
sfirșitul lunii sau al trimestrului 
a onorării contractelor încheiate cu 
partenerii de peste hotare. îndepli
nirea cu prioritate a planului la ex
port și chiar depășirea lui cit mai 
substanțială sint atit în interesul 
economiei naționale, cit și ai fiecă
rui om al muncii.

întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești produce o gamă variată de 
rulmenți, destinați atit economiei naționale, cit și beneficiarilor externi 

Foto : Agerpres

C.A.P. Erata, care se afla în urma 
unei semănători — asigurarea den
sității optime de cel puțin 50 000 
plante recoltabile la hectar este de 
mare însemnătate pentru realizarea 
de recolte mari. Controlul efectuat 
avea să pună in evidență faptul că 
mecanizatorii iși fac datoria cu con
știinciozitate. Densitatea boabelor 
introduse in sol, distanța pe rind, 
adincimea de incorporare a semin
ței erau respectate întocmai.

Directorul cu probleme vegetale 
de la direcția agricolă județeană, in
ginerul Victor Tătaru, împreună cu 
care am parcurs mai multe unități 
din acest consiliu agroindustrial, a 
constatat că terenul pregătit pentru 
însămînțat se realizează cu un avans 
de circa o jumătate de zi. Apreciind 
ceea ce s-a făcut bun, nu a trecut 
cu vederea unele nereguli. La C.A.P. 

Ritmul insămînțărilor 
(Urmare din pag. I)
<;are dispun și experiența pe care o 
âu. între acestea se numără și ju
dețul Timiș, județ care in anul tre
cut, ca și în ceilalți ani din urmă s-a 
situat din toate punctele de vedere
— al ritmului înregistrat la insămîn- 
țări, al modului de organizare a 
activității și, mai ales, al produc
țiilor obținute — pe un loc de frunte. 
Tocmai de aceea, stadiul insămință- 
rii culturilor de primăvară — de 
numai 56 la sută pînă în seara- zilei 
de 14 aprilie, ceea ce îl situează pe 
ultimul; loc între județele din zonal
— nu poate fi socotit corespunzător. 
Este de așteptat ca în județul Timiș, 
ca de altfel și in celelalte județe 
unde se înregistrează rămîneri în 
urmă la semănat, cum sint Gorj 
Suceava, Mehedinți, Dolj, Arad. 
Vaslui, Iași, Neamț, Botoșani și ma
joritatea județelor din zona a treia
— pe baza măsurilor ce vor fi luate, 
ritriiul insămînțărilor să crească mult 
în zilele următoare, astfel încît să 
existe garanția încheierii lucrărilor 
in timpul cel mai scurt, în perioada 
optimă, manifestindu-se în continuare 
aceeași grijă sporită pentru efec
tuarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate.

Toate acestea accentuează necesi
tatea ca pretutindeni, mai- ales in 
urma ploilor căzute care au un efect 
binefăcător asupra refacerii umidi
tății din sol, unde condițiile permit

Bercheșu, constatind că lăncile de 
distribuție de la mașina de erbicidat 
erau reglate prea jos, a oprit mași
nile și i-a pus pe mecanizatori să 
Ie ridice, astfel încît să se asigure 
o erbicidare de calitate bună. De 
asemenea, la cooperativele agricole 
Bercheșu, Mociu, Crișeni, Frata și 
in alte unități, unde s-a constatat că 
mecanizatorii se cam grăbeau, că vi
teza cu care se lucra nu era cea 
prevăzută, i-a oprit și le-a expli
cat că ceea ce fac este in detri
mentul calității însămînțărilor.

Ce concluzii se desprind din cele 
constatate in acest consiliu ? Faptul 
că specialiștii trebuie să fie perma
nent prezenți în cimp, lingă meca
nizatori, să nu facă nici un fel de 
rabat de Ia normele de calitate.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii” 

trebuie să crească! 
să se asigure executarea la timp, în 
ritm susținut a însămînțarii culturi
lor de primăvară, respeetindu-se cu 
strictețe normele tehnice de calitate. 
Pornind de Ia aceste cerințe majore 
impuse de stadiul necorespunzător al 
însămînțărilor din unele județe, este 
imperios necesar ca organele jude
țene de partid și agricole, consiliile 
populare, consiliile agroindustriale 
și conducerile unităților agricole să 
întreprindă măsurile cele mai efici
ente pentru a asigura pretutindeni 
folosirea din plin a fiecărei ore bune 
de lucru in cimp. In acest scop vite
zele de. lucru trebuie astfel calculate 
și realizate incit să permită înca
drarea însămînțărilor pretutindeni în 
limitele timpului optim. Și, intrucît 
ne mai despart puține zile de termi
narea perioadei optime, este de cea 
mai mare Importanță ca printr-o 
temeinică organizare a muncii în 
cîmp, concentrarea unui număr spo
rit de utilaje și constituirea schim
bului doi la pregătirea terenului să 
se asigure un larg front de lucru la 
semănat, pentru ca insămințările să 
se poată desfășura neintrerupt, din 
zori și pină se întunecă. Este o 
perioadă decisivă în care oamenii 
muncii din agricultură trebuie să 
facă dovada întregii lor capacități de 
lucru, a unui înalt spirit de răspun
dere pentru intensificarea la maxi
mum a însămînțărilor. pentru a 
pune o bază solidă realizării de re
colte mari în acest prim an al ac
tualului plan cincinal.

Specialiștii 
la planșeta
A doua probă s-a încheiat cu 

rezultatul scontat : sticla albă 
(porțelan, i s-ar putea spune) a 
făcut corp comun cu sticla de 
o altă culoare. Fără ca sudura 
să lase nici o urmă. Produsul 
— o vază de rară frumusețe — 
parcă a „crescut** și nu a fost 
fabricat. S-a validat astfel. în 
premieră pe țară, o nouă teh
nologie de combinare a două 
tipuri de sticlă. Unul din ob
stacolele ce trebuiau depășite 
consta în compoziția chimică 
diferită a acestora. O dată so
luționată această problemă au 
fost lansate in producția de 
serie 20 prototipuri (articole de 
menaj) propuse și așteptate de 
un partener extern. Cum s-a 
acționat pentru obținerea aces
tui rezultat 7* Cum se explică 
faptul că întreprinderea de sti
clărie și porțelan din Dorohoi 
se situează printre unitățile in
dustriale de prestigiu ale țării ?

...Pe la începutul anului tre
cut, intr-una din zile, directorul 
întreprinderii, ing. Mircea 
Moga, s-a așezat la o planșetă 
din atelierul de creație și a 
început să cristalizeze cîteva 
noi soluții tehnice. In primele 
zile ce au urmat, directorul n-a 
mai intrat în biroul... directo
rului decit dimineața și seara. 
Apoi și-a împărțit timpul în 
așa fel încît să nu-și neglijeze 
nici atribuțiile de director, dar 
nici intenția de a proiecta un 
nou set de produse. Un set 
care să-I reprezinte ca specia
list. Cînd și-a finalizat docu
mentațiile tehnice, s-a mutat 
in atelierul de prototipuri. 
După care s-a prezentat în fața 
comisiei de omologare a noilor 
produse, ocupîndu-se în conti-

0 IDEE 
Șl VALOAREA El

nuare de lansarea acestora în 
fabricația de sene.

S-ar fi putut opri aici. Erau 
destule motive să o facă (obli
gațiile funcției, satisfacția reu
șitei ș.a.m.d.). Dar, între timp, 
pornindu-se tocmai de la exem
plul său. în cadrul biroului co
mitetului de partid pe între
prindere a apărut următoarea 
idee : punerea la dispoziția fie
cărui inginer cu funcție teh- 
nico-economică a cite unei 
planșete. Si. concomitent, ame
najarea unor bancuri de lucru, 
in atelierul de autodotare, in 
alte spații disponibile. Nu s-au 
adoptat alte măsuri. In schimb, 
s-a reamintit inginerilor cu 
funcții de conducere una din 
hotărîrile Congresului consilii
lor oamenilor muncii din anul 
1977, conform căreia specialiș
tii din serviciile funcționale au 
obligația să afecteze activități 
direct productive sau în atelie
rele de proiectare, cercetare și 
inginerie tehnologică cel puțin 
o jumătate din timpul zilnic 
de muncă. Ce a urmat ?

— Desigur, n-a fost vorba de 
o inițiativă ce a produs un en
tuziasm unanim — ne mărtu
risea economistul Valeriu Aso- 
fronie, secretarul adjunct cu 
probleme economice ai comite
tului de partid pe întreprinde
re. Fiindcă, o dată creată, obiș
nuința (în cazul de față, cea de 
a lucra exclusiv la birou) nu 
se lasă debarasată cu una cu 
două. Ne-am bizuit însă pe pu
terea exemplului personal. 
Respectiv pe faptul că. după 
director, următorii care și-au 
luat in primire cite o planșetă 
sau cite un banc de lucru — 
din cele nouă amenajate — au 
fost : Dumitru Voicu, inginerul- 
șef, Rodica Macovei, șef secție 
porțelan. Constantin Vasiliu, 
șeful biroului tehnic, Viorel 
Crețu, șeful laboratorului chi
mic. Romulus Carp, de la com
partimentul mecano-energetic 
etc. De altfel, acțiunea a în
ceput cu membrii biroului co
mitetului de partid, care. în 
funcție de specialitatea fiecă
ruia, ne-am angajat ca lunar 
să concepem cel puțin o solu
ție tehnică. Dar aceasta s-a în- 
tîmplat Ia început. Pentru că. 
după două-trei luni, cînd și ul
timii neintegrați s-au arătat el 
înșiși intereșați să preia o 
planșetă sau un banc de lucru, 
conducerea întreprinderii a tre
cut la implicarea în mod orga
nizat a acestei forțe inginerești 
la înfăptuirea programului de 
progres tehnic al unității. In
tre obiectivele stabilite și fina
lizate între timp figurează și 

, tehnologia de combinare a 
unor tipuri diferite de sticlă, 
omologată șl aplicată în pre
mieră pe țară.

Măsurile luate în ultimul 
timp explică și faptul că între
prinderea a fost numită unitate 
etalon pe ramură, în acțiunea 
de modernizare a producției și 
organizare superioară a muncii. 
Parcurgind zilele trecute amplul 
program de măsuri al acestei 
acțiuni, am remarcat că nu
mele specialistului coordona
tor este unul și același cu cel 
ce a propus și va lucra efec
tiv la înfăptuirea măsurii res
pective, adică : director, ingi- 
ner-șef, șef secție, șef atelier 
etc. Acesta ar fi, pe scurt, 
efectul unei planșete în plus...

Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scînteii*
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE
L

PE FLAMURILE DE UJPȚĂ Al£ PARTIDULUI
- MARILE IDEALURI ALE POPORULUI

„Acum, cînd se împlinesc 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist 
Român și aproape 100 de ani de existență a primului partid muncitoresc in 
România, putem afirma cu îndreptățită mindrie că avem un partid puternic, 
unit, urmat cu încredere de întregul popor, că partidul nostru nu are și 
nu va avea niciodată țel mai înalt, suprem decit interesele poporului, ale 
bunăstării și fericirii sale, ale independenței și suveranității României, 
decit cauza socialismului și comunismului!“

NICOLAE CEAUȘESCU
Acestor adevăruri de esență ale istoriei partidului nostru comunist, încă o dată 

reliefate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., le 
consacrăm dezbaterea de față, la care am invitat să ia parte prof. univ. dr. GHEORGHE 
I. IONITA. prof. univ». dr. NICOLAE PETREANU, dr. GHEORGHE SURPAT.

Patriei, un loc de vrednicie 
în mijlocul popoarelor

GIT. I. I. > Intiairea clasei muncitoare 
pe atena istoriei patriei noastre, apariția 
mișcării muncitorești și socialiste și afir
marea lor puternică in a doua jumătate 
a veacului al XIX-lea au marcat o nouă 
eră in. dezvoltarea luptelor revoluționare 
din țara noastră. Practic, din a două ju
mătate, a veacului trecut nu a existat eve
niment! politic, social în care clasa mun
citoare ssă nu fi fost; prezentă, față de care 
mișcarea muncitorească și socialistă să 
nu-și fi (Spus cuvintul in apărarea marilor 
aspirații sțle celor mulți. ale întregului 
popor român. In .ambianța produsă de 
neîntrerupta ascensiune a mișcării munci
torești și socialiste Jn țara noastră, in con
textul noilor cerințe ale luptei revoluțio
nare a fost făurit. în. 1893, partidul politic 
marxist al clasei muncitoare. Partidul 
Social-Democrat al Muncitorilor din Româ
nia. Acesta și-a afirmat cu putere poziția 
față de toate problemele dezvoltării Româ
niei, pronunțîndu-se pentru progresul său 
econom i co-social.

N. P. : încă de la primii pași făcuți în 
arena vieții politice, partidul revoluționar 
al proletariatului român s-a dovedit o 
forță capabilă să organizeze și să conducă 

r la scară națională lupta maselor! mifnci- 
» toare pentru libertate și dreptate1 socială, 
il pentru o lume lipsită de asuprire și ex

ploatare. El și-a definit cadrul de activitate 
precizind că vorbește „in numele și pen
tru apărarea clasei sociale alcătuită din 
muncitorul plugar de la țară, din munci
torul salariat din fabrică, din meseriașul 
ruinat și din muncitorii cu condeiul (...)“, 
că acțiunea sa depășește fruntariile pro
priei sale clase pentru a se ralia cu» țelu
rile poporului, ale națiunii. Această pro
fesie de credință era validată de obiecti
vele generale ale partidului politic munci

Pentru o Românie 
a muncitorului și a țăranului

N. P. : De la tribuna congreselor parti
dului. prin intermediul presei, cu ajutorul 
broșurilor și materialelor de propagandă, 
precum și in cadrul unor largi și puternice 
acțiuni de masă, socialiștii români au 
demascat politica de oprimare a românilor 
din teritoriile subjugate. Ei au susținut 
dreptul imprescriptibil al poporului român, 
ca de altfel al tuturor popoarelor aflate in 
aceeași situație, de a-și desăvirși statul 
național și s-au angajat riguros in bătălia 
pentru dezrobirea românilor aflați sub stă- 
pinire străipă. în acest spirit, mișcarea 
muncitorească și socialistă, partidul clasei 
muncitoare au cultivat in permanență le
găturile firești dintre românii din toate 
teritoriile românești, spiritul de unitate 
națională, considerând cu deplin temei că 
aceleași interese îi legau, același scop le 
încălzea inimile, același grai le înlesnea 
înțelegerea.

GH. S. : întărirea independentei, desă- 
vîrșirea statului național unitar român au 
stat permanent în atenția partidului politic 
al clasei muncitoare, care . s-a» implicat 
profund în toate momentele importante ale 
acestei strădanii necontenite a tuturor ro
mânilor. năzuind la înfăptuirea socialis
mului într-o tară unită, independentă și 
suverană. încă în 1883. „Dacia viitoare** 
prezenta acest deziderat, înmănunchind

Partidul - în primele rînduri 
în lupta împotriva fascismului 

si războiului
N. I’. : Partidul Comunist Român a luat 

ființă ca un partid unitar, centralizat, 
avind organizații în întreaga țară. Titula
tura de Partid Socialist-Comunist, care a 
fost folosită incă înainte de Congresul din 
mai 1921 și care a figurat in documentele 
partidului pînă la cel de-al doilea congres, 
avea menirea să sublinieze ideea conti
nuității, filiațiunea directă și legitimă cu 
trecutul mișcării și, totodată, să reliefeze 
saltul calitativ, valențele noi. revoluționa
re. care defineau partidul comuniștilor.'' 
„Partidul Comunist, continuatorul direct al 
mișcării revoluționare, socialiste, al parti
dului clasei muncitoare făurit în 1893 — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
dus mai departe și a ridicat pe un plan 
superior, in noile condiții ale dezvoltării 
României, lupta de eliberare socială și na
țională".

întemeindu-și activitatea pe tradițiile 
înaintate ale mișcării noastre muncitorești, 
pe legătura organică cu realitățile țării, 
întruchipind spiritul revoluționar, patrio
tismul fierbinte și internaționalismul mi
litant. partidul comunist a întrunit toate 
acele trăsături și calități care i-au permis 
să organizeze și să conducă clasa munci
toare și aliații ei în lupta pentru realiza
rea idealului făuririi orinduirii socialiste. 

toresc : „emanciparea desăvirșită economi
ca, politică și intelectuală a poporului 
muncitor" ; „lupta contra oricărei apăsări 
și nedreptăți" ; „prefacerea tuturor instru
mentelor de muncă »n proprietatea colec
tivă a societății întregi" ; „desființarea 
inegalităților politice, economice, sociale, 
de sex, rasă, religie sau naționale".

GH. S. ; Socialiștii romani, partidul cla
sei muncitoare au adoptat o poziție înain
tată in problema vitală a făuririi și dez
voltării industriei naționale. Este de reținut 
faptul că această problemă a fost pusa de 
ei atunci cind se considera că industriali
zarea era accesibilă numai unui cerc re- 
strins de țări capitaliste, cind se nega ne
cesitatea și posibilitatea creării in Româ
nia a unei industrii naționale. Partidul cla
sei muncitoare a considerat dezvoltarea in
dustriei drept „o condiție de existență in 
viitor a țării, o condiție vitală de a fi ori 
a nu fi", a argumentat importanța deose
bită a industrializării pentru progresul eco
nomic, social și cultural al țării, pentru 
asigurarea independenței sale.

Partidul muncitorimii noastre s-a pro
nunțat pentru soluționarea democratică a 
problemei agrar-țărănești, pentru realiza
rea unei profunde înnoiri democratică in 
viața tării, pentru ridicarea stării mate
riale și culturale a maselor, cu Convinge
rea că toate acestea contribuiau la întări
rea națiunii noastre ; național și democrat 
în înțeiesul cel mai adine al cuvîntului — 
se sublinia intr-un document programatic 
— partidul cheamă „la viață politică și 
culturală întreaga națiune și mai cu sea
mă clasele ei orășenești și sătești cele mai 
de jos, ținute in întuneric și apăsare ; el 
se sforțează a le face conștiente spre a lua 
ele insele în miini destinele României și 
a-i crea un loc de vrednicie și fericire în 
mijlocul popoarelor".

convingător și pe înțelesul tuturor concep
tele de libertate socială și națională ; „Nu 
voim ca un popor să robească pe altul, 
precum nici nu îndreptățim pe individul 
ce ar pune mina pe semenul său ; tot așa 
nu voim ca o clasă să fie roaba alteia. 
Voim o Dacie mare și unită... Dacia noas
tră va fi Dacia țăranului și a muncitoru
lui atit cu munca și cu capul".

Partidul clasei muncitoare, considerînd 
unirea tuturor românilor un drept șt o ne- 
cesițate istorică, a acționat cu toate forțele 

“și a contribuit activ la realizarea statului 
național unitar român in 1918, demonstrind 
astfel că tocmaj clasa muncitoare, forțele 
socialiste, revoluționare sînt apărătoarele 
Cele mai fidele ale intereselor întregii na
țiuni. La 1 decembrie 1918, cînd cei 1 228 
deputați aleși, dintre care 150 erau socia
liști, precum și imensa mulțime adunată 
la Alba Iulia au hotărît, in consens cu 
ântreaga suflare românească, Marea Unire, 
socialiștii au salutat „cu bucurie dezrobi
rea națională a poporului român din pro
vinciile subjugate", exprimînd, totodată^ 
convingerea lor militantă : „România noua 
de astăzi trebuie să devină România 'so
cialistă de mîine". Acestui țel i-a consa
crat activitatea și lupta eroică Partidul 
Comunist Român, făurit la congresul din 
mai 1921.

Sarcina organizării, mobilizării și condu
cerii luptei pentru transformarea revolu
ționară a societății a necesitat eforturi sus
ținute, un devotament, nemărginit, sacrifi
cii uriașe. în pofida a tot felul de greutăți, 
obiective și subiective. P.C.R. a fost sin
gurul partid politic al vremii capabil să 
înțeleagă și să asigure convergenta dintre 
mersul evoluției sociale, aspirațiile maselor 
și, obiectivele luptei revoluționare, militînd 
neabătut pentru elaborarea și aplicarea 
unei linii .politice, strategice și tactice 
care să corespundă condițiilor și sarcinilor 
concrete izvorite din realitățile sociale și 
naționale ale țării.

GH. S. : Partidul comunist s-a afirmat 
cu putere, în momente hotărîtoare pentru 
destinele națiunii noastre, ea o forță poli
tică profund atașată idealurilor naționale. 
Partidul a militat consecvent pentru drep
tul nestingherit al poporului de a se ma
nifesta, liber, de sine stătător, pentru apă
rarea, bogățiilor tării în fața încercărilor de 
acaparare a economiei naționale de către 
monopolurile internaționale. Intr-o scri
soare a C.C. al P.C.R., adresată Partidului 
țărănesc, din 12 martie 1924, se arăta că 
una din sarcinile majore ale celor două 
partide^ era de a acționa energic pentru 
„salvarea independenței economice a țării. 

pentru împiedicarea acaparării bogățiilor 
ei de către capitaliștii imperialiști străini".

în deceniul al patrulea, in ani de grea 
cumpănă, cind pericolul fascist și revizio
nist amenința direct interesele supreme ale 
poporului român, independența și suvera
nitatea tării. Partidul Comunist Român, 
pătruns de un fierbinte patriotism, a des
fășurat o bogată activitate antifascistă. 
Orientarea politică și tactică a partidului 
comunist, care valorifica în mod original 
o experiență cu adinei rădăcini in trecu
tul mișcării noastre muncitorești, a în
găduit folosirea metodelor celor mai diver
se. găsirea mijloacelor celor mai potrivite 
pentru extinderea legăturilor lui cu cele 
mai diverse partide, organizații, asociații 
politice, culturale, profesionale, patriotice, 
cu grupări și personalități care puteau fi 
mobilizate în lupta pentru apărarea de
mocrației și culturii împotriva fascismu
lui. pentru salvgardarea integrității teri
toriale. a independenței și suveranității 
naționale. O realizare remarcabilă în 
această direcție a constituit-o crea
rea. in iunie 1933. a Comitetului Na
țional Antifascist — din a cărui condu
cere a făcut parte tinărul militant revolu
ționar Nicolae Ceaușescu — organizație

Mai presus de orice - binele tării
GH. I. I. : Sînt memorabile acțiunile re

voluționare organizate și conduse de partid 
în deceniul al patrulea împotriva fascis
mului. peptru independența patriei noas
tre. pentru libertatea, dreptatea șt demni
tatea omului și a popoarelor. In toată 
această perioadă ideile comuniștilor, idea
lurile. sacrificiile lor au înflăcărat masele, 
le-au chemat Ja luptă. Remarcabile pagini 
de istorie au constituit evenimentele din 
1933, marile demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice la care au fost angrenați 
sute de mii de muncitori, țărani, intelec
tuali etc. — toate acestea demonstrind în 
modul cel mai concludent forța partidului 
comunist de a organiza, conduce și uni 
masele populare in luptă.

GH. S. : O expresie elocventă a afirmă
rii partidului comunist în viața politică a 
țării, o mărturie vie a luptei sale hotărite 
pentru libertate și dreptate, pentru inde
pendență națională o constituie marea de
monstrație antifascistă și antirăzboinică 
din Capitală de la 1 Mai 1939, desfășurată 
sub semnul unității muncitorești de ac
țiune. Marea demonstrație de la 1 Mai 
1939, în organizarea căreia un rol hotărîtor 
l-au avut tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
și tovarășa ELENA CEAUȘESCU, ilustrează 
capacitatea partidului nostru de a forma 
și căli militanți revoluționari capabili să 
acționeze cu fermitate și strălucită dăruire 
patriotică pentru binele și fericirea patriei.

GH. I. I. : In rîndurile partidului, in toți 
acești ani de aprige bătălii revoluționare, 
s-au format militanți demni, curajoși, 
pentru care nimic nu putea fi mai presus 
decit binele țării, decît aspirațiile vitale ale 
poporului. în acest cadru de luptă revolu
ționară, de dăruire pentru înălțătoare idea
luri, s-au format și s-au afirmat calitățile 

Desen apărut in publicația socialistă „Lumea nouă științifică și literară" (1895)

patriotică larg reprezentativă, deschisă tu
turor cetățenilor țării, indiferent de clasă 
socială sau de partid politic, care a desfă
șurat o amplă activitate pe linia demască
rii și combaterii fascismului.

N. P. : în împrejurările in care, in anii 
următori, primejdia fascistă și revizionistă 
s-a accentuat, partidul s-a adresat forțelor 
democratice și progresiste, întregului popor, 
arătind gravele primejdii care planau asu
pra țării. „Existența neamului romanesc 
ca națiune, existența României ca țară 
independentă sint in joc — se scria in 
„Scinteia**, organul central de presă al 
P.C.R. — poporul român trebuie să se 
decidă dacă înțelege să-și apere existența 
și independența. Iar poporul român nu 
poate da decit un singur răspuns. Cu toată 
energia, la nevoie cu arma in mină, po
porul român își va apăra existența...". 
Arătind că hitlerismul a devenit o primej
die reală pentru integritatea și suverani
tatea patriei, ziarul conchidea : „Națiunea 
este in pericol. Poporul muncitor, apărin- 
du-se pe sine de ghearele fascismului, tre
buie să apere națiunea de pietre, trebuie 
să apere țara de groaza războiului și de 
pierderea independenței".

politice șl organizatorice remarcabile ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, comunistul 
de omenie, patriotul înflăcărat, revoluțio
narul consecvent care, azi, conduce cu 
clarviziune comunistă, patriotică, destinele 
partidului, ale țării, aie întregii noastre 
națiuni. Bogata activitate desfășurată pen
tru întărirea organizației revoluționare de 
tineret. în cadrul mișcării antifasciste, pro
cesul de. la Brașov, din 1936 ,dft.la care 
se împlinesc in această primăvară cinci 
decenii — marea demonstrație antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, alte 
numeroase acțiuni revoluționare la care a 
participat în perioada care a urmat, din 
însărcinarea partidului, l-au impus încă de 
pe atunci ca pe unul dintre militanții de 
frunte ai partidului, ca pe un luptător re
voluționar încercat și clarvăzător, adine 
încrezător in triumful cauzei pe care o 
slujea cu pasiune și înaltă dăruire revo
luționară.

N. P, : Măreața epopee a luptei împo
triva pericolului fascist, mișcarea de rezis
tență antihitleristă a poporului român din 
anii războiului — organizată și condusă 
de către comuniști — au situat partidul în 
fruntea forțelor patriotice care acționau 
pentru libertatea și independența, patriei, 
întărindu-i autoritatea și prestigiul in 
mase. Revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antilmperialistă din 
August 1944, încununare a luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, a tuturor for
țelor național-revoluționare. democratice și 
patriotice, în frunte cu comuniștii, a con
firmat clarviziunea politică a P.C.R., ca
pacitatea sa de a elabora conceptul gene
rai al luptei naționale in consens cu inte
resele vitale ale întregului popor, de a 
conduce poporul în lupta pentru realizarea

Imagine de la o demonstrație antifascistă din București (1936)

Idealurilor și năzuințelor de libertate și 
echitate socială.

GH. I. I. : înfăptuirea victorioasă a re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă a deschis o 
eră nouă in procesul luptelor revoluțio
nare. in istoria patriei noastre. O dată cu 
aceasta, procesul de afirmare a clasei 
muncitoare, a maselor largi in efortul pen
tru traducerea în fapt a marilor lor aspi
rații. precum și afirmarea Partidului Co
munist Român ca forță politică conducă
toare au căpătat ritmuri și proporții fără 
precedent.

Epoca Nicolae Ceaușescu 
-epoca măreției și demnității 

nafiunii noastre socialiste
GH. I. I. : în anii care au trecut de la 

magistralul act istoric de la 23 August 
1944, și îndeosebi, in perioada inaugurală 
de Congresul al IX-lea, partidul nostru a 
demonstrat — prin întreaga sa activitate, 
cu forța de convingere a faptelor — că 
slujește fără preget interesele poporului, 
ale independenței și suveranității, ale 
păcii, că pentru el nu au fost și nu există 
țeluri mai importante decît acelea de a 
asigura dezvoltarea continuă a patriei, ri
dicarea bunăstării materiale și spirituale 
a poporului.

N. P. : In partidul comuniștilor, poporul 
nostru a găsit, intr-adevăr, acel conducă
tor apt să realizeze unitatea dintre necesi
tățile obiective ale dezvoltării și acțiunea 
transformatoare a maselor. Este demn de 
relevat, din acest punct de vedere,, modul 
în care partidul nostru a știut să precizeze 
caracterul fiecărei etape și să-i stabi
lească obiectivele, modul in care, in fiecare 
din aceste etape, a soluționat problema 
cardinală a oricărui proces de transfor
mare revoluționară, și anume atragerea, 
organizarea și mobilizarea maselor largi, a 
întregului popor muncitor la înfăptuirea 
programelor stabilite. „Niciodată în Româ
nia — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— n-a existat un astfel de partid politic 
cu o istorie atit de bogată» și glorioasă, care 
să fi luptat cu abnegație și să fi realizat 
atit pentru fericirea poporului român, pen
tru măreția națiunii noastre".

GH. S, : Conducînd opera de făurire a 
societății socialiste în țara noastră, Parti
dul Comunist Român s-a dovedit forța ca
pabilă să elaboreze și să aplice, in slrinsă 
unitate cu poporul, soluții științifice co
respunzătoare condițiilor concrete din 
România, care au asigurat inflorirea pe 
toate planurile a națiunii noastre, intărirea 
independenței și suveranității naționale. 
Partidul a cucerit Încrederea și dragostea 
poporului datorită slujirii fără preget a 
intereselor sale, datorită marilor înfăptuiri 
obținute in edificarea noii orînduiri socia
le, care au schimbat fundamental înfăți
șarea țării.

Saltul covîrșitor înregistrat de România, 
în anii construcției socialiste, cu deosebire 
în epoca deschisă de Congresul al IX-lea 
al partidului, se datorează politicii Parti
dului Comunist Român, care, manifestîn- 
du-și patriotismul fierbinte și răspunderea 
față de viitorul strălucit al patriei noastre, 
a fundamentat științific rolul determinant 
al forțelor de producție, al industriei na
ționale in dezvoltarea complexă și armo
nioasă a economiei naționale, în asigura
rea progresului multilateral al țării. Pre
cum se știe, dezvoltarea economico-socială 
a unei țări implică eforturi din partea pro
priului popor. Nici un popor, nici un stat 
nu au progresat fără vădite sforțări, fără 
o politică fermă de acumulare, care să 
asigure dezvoltarea accentuată a forțelor 
de producție.

Ținind seama de necesitatea obiectivă a 
recuperării decalajelor față de țările dez
voltate din punct de vedere economic, de 
cerințele revoluției tehnico-științifice mon
diale, Congresul al IX-lea, ca și congresele 
următoare aie partidului au stabilit ca o 
parte însemnată din venitul național — 
Circa o treime — să fie întrebuințată pen
tru fondul de dezvoltare. Această opțiune 
a permis înfăptuirea unor ample programe 
de investiții, care au asigurat creșterea 
susținută a forțelor de producție și ampla
sarea lor rațională pe întreg teritoriul na
țional. Dezvoltarea tuturor zonelor și lo
calităților a contribuit în mod hotărî tor la 
consolidarea bazei materiale, a egalității 
reale a tuturor cetățenilor țării, a asigurat 
progresul învățămintului, științei și cultu
rii, un grad superior de civilizație pentru 
întreaga societate. Numai pe această bază 
s-a. putut asigura întărirea forței materiale 
și spirituale a patriei, a independenței și 
suveranității naționale.

N. P. : Partidul Comunist Român a por
nit de la ideea potrivit căreia edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
este opera conștientă a maselor, rodul gin- 
dirii și activității creatoare a între
gului popor, care își făurește liber 
propriul destin. în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus intr-o puternică 
lumină adevărul fundamental că ..socia
lismul si democrația sint de nedesnărtit". 
iar societatea socialistă poate și trebuie să 
realizeze cea mai umană formă de guver

GH. S. : Mobilizind clasa muncitoare, 
țărănimea, unind intr-un front larg toate 
forțele progresiste ale națiunii. Partidul 
Comunist Român a inițiat și a condus ac
țiuni revoluționare de o amploare necu
noscută pină atunci in țara noastră, sol
date cu instaurarea la 6 martie 1945 a re
gimului revoluționar democratic, cu pro
nunțat caracter muncitoresc-țărănesc. Ema
nație a voinței poporului, noul regim a 
deschis larg calea Înfăptuirii transformă
rilor democratice, revoluționară și sociale, 
a scos definitiv țara de sub dominația im
perialistă. a pus bazele dezvoltării libere 
și independente a României.

nare a poporului prin și pentru popor. 
„Partidul nostru — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pornește de la con
cepția că socialismul trebuie să fie socie- ' 
tatea totalei împliniri1 a personalității 
umane, în care fiecare cetățean să se simtă 
stăpin pe destinul său, să poată gindi și 
acționa nestingherit in folosul progresului 
societății".

GH. S. : în perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului a fost creat 
și perfecționat un sistem unitar, cuprinză
tor și complex de conducere a țării de 
către popor, format din organisme larg re
prezentative la nivel național, cit și în 
unitățile economico-sociale și administra- 
tiv-teritoriale. Pe fondul adîncirii’ demo
crației socialiste, al afirmării autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii econo
mice. partidul nostru dezvoltă un dialog * 
permanent și profund cu poporul. Nu 
există problemă mai importantă privind 
politica internă și externă a tării, care să 
nu fie dezbătută și aprobată de masele 
largi' de oameni al muncii.

N. p. : Acordînd democrației noastre 
muncitorești, revoluționare supremul sens 
de asumare a răspunderii pentru diri
jarea destinelor societății noastre, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a atras atenția asupra 
necesității de a întări continuu și a valo
rifica tot mai amplu și mai eficient cadrul 
democratic creat, de a da noi dimensiuni 
acestor organisme prin asigurarea unei 
funcționalități optime și prin participarea 
competentă și responsabilă a oamenilor 
muticii Ia activitatea lor. Din această per
spectivă, dezvoltarea democrației socialis
te, întărirea legalității și apărarea ordinii 
de drept, garantarea exercitării libere și 
nestingherite de către fiecare cetățean a 
drepturilor sale legitime reprezintă orien
tări fundamentale ale activității statului 
nostru, ce-i conturează din plin noua 
esență de stat al democrației muncitorești, 
revoluționare.

GH. S. : Exprimînd interesele fundamen
tale ale națiunii noastre, partidul, prin 
politica sa. asigură intărirea continuă a 
unității de voință și aspirații ale întregului 
popor. Unitatea deplină a poporului nos
tru, independența. libertatea, dreptatea so
cială. frăția și omenia, bunăstarea, cola
borarea cu toate națiunile, activitatea 
amplă pentru asigurarea unei lumi a păcii 
sint trăsăturile de bază ale politicii parti
dului.

Toate înfăptuirile din perioada de cînd in 
fruntea partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, toate realitățile 
prezentului poartă pecetea puternicei sale 
personalități, a gindirii sale revolu
ționare, cutezătoare și originale. Pen
tru fiecare dintre noi. perioada des
chisă de Congresul al IX-lea al parti
dului — cunoscută acum in istorie ca 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" — în
seamnă progrese grandioase in dezvolta
rea României pe calea socialismului, peri
oada cea mai bogată in împliniri din în
treaga noastră istorie. Această epocă și-a 
avut și își are izvorul fundamental in 
capacitatea creativă a poporului nostru, 
făuritorul tuturor bunurilor materiale și 
spirituale, capacitate adusă la un înalt 
nivel de afirmare prin spiritul revoluțio
nar, prin înțelepciunea politică a partidu
lui, care organizează și conduce făurirea 
noii orinduiri sociale. Ea evidențiază cu 
putere originalitatea soluțiilor adoptate de 
Partidul Comunist Român in rezolvarea 
problemelor fundamentale ale dezvoltării 
social-economice a țării, ale organizării și 
conducerii societății, aplicarea creatoare a 
concepției materialismului dialectic și isto
ric, a principiilor socialismului științific 
potrivit condițiilor concrete din România, 
preocuparea permanentă pentru aprofun
darea fenomenelor și aspectelor noi apă
rute în procesul complex al făuririi noii 
orinduiri sociale.

Este, de aceea, un adevăr adine sădit în 
conștiința poporului român că partidul re
prezintă interesele sale vitale, că afirma
rea tot mai puternică a partidului drept 
centru vital al națiunii constituie chezășia 
prezentului demn și a viitorului măreț al 
României, prefigurat in documentele celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Dezbatere realizată de Silviu ACHIM
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EROI AI ACTUALITĂȚII 
PE SCENA TEATRULUI

! CASA CU MULTI COPII
i ---------------------------------------------------
' semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii ț

Situindu-se in primele decenii ale 
veacului trecut, in atmosfera revolu
ționară marcată decisiv prin eveni
mentele anilor 1821 și 1848, apariția 
și consolidarea teatrului românesc, 
ca parte integrantă din afirmarea 
unei spiritualități naționale și mo
deme, avea să așeze această impor
tantă modalitate de expresie artis
tică, de la bun început, sub semnul 
militantismului politic, dar și al ne
cesității de a-și constitui un statut 
cultural complex, social, ideologic și 
estetic, apt să-i confere eficacitate 
moral-formativă și patriotică. Sub 
acest triplu semn — al unei arte 
care, prin calitatea ei, să contribuie 
la făurirea personalității umane 
moderne și a conștiinței naționale 
active, democratice, ca factori indis
pensabili realizării idealului de uni
tate și de independență al națiunii 
— primul secol al dezvoltării feno
menului teatral românesc (1816— 
1918) a circumscris eforturile de ne
contenită autodepășire ale unor 
creatori de talia lui Alecsandri, Has- 
deu, Caragiale, Davila și Delavran- 
cea, ale unor artiști-animatori de 
renumele lui Millo, Nottara, Paul 
Guști ș.a.m.d. ; el, acest secol, și-a 
călăuzit pașii înnoirilor succesive 
prin aportul acelor îndrumători pă
trunși de spiritul revoluționar al 
epocii, care s-au numit Kogălnicea- 
nu, Bolliac și C. A. Rosetti, pentru 
a-și afla sintetizările de înaltă va
loare civică și estetică ale unui 
Eminescu și, din nou, I.L. Caragiale, 
autorul îndemnului mereu valabil 
pentru slujitorii teatrului, de a oferi 
spectatorilor „învățătură de adevăr 
și insuflare de virtute".

Reverberațiile acestui „secol de 
aur" al teatrului românesc (înnobi
lat prin esența radical-progresistă a 
rapidelor sale evoluții) au dat naș
tere, la rîndul lor, în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, pe un 
fond general alimentat din ce în ce 
mai substanțial de spiritul revoluțio
nar al clasei muncitoare, al ideolo
giei marxist-leniniste, atît de mar
cantului spirit critic antiburghez al 
dramei moderne (la Camil Petrescu, 
G. M. Zamfirescu, Mihail Sorbul, 
V. I. Popa) dar și al comediei sati
rice, nu o dată chiar în sens politic 
(la Alexandru Kirițescu, Tudor Mu- 
șatescu. Victor Eftimiu, Gh.. Ciprian, 
Mihail Sebastian etc.), influen- 
țînd în sens pozitiv și evoluția dra

mei istorice (la Nicolae Iorga, Camil 
Petrescu, Al. Kirițescu, Ion Luca și 
alții). Asemenea reverberații s-au 
manifestat totodată, puternic și 
pluriform, și în arta spectacolului, 
revigorat, în producțiile de vîrf, nu 
numai în sens estetic, ci și ca func
ție socială, pină la a se constitui în 
temeiuri extrem de propice transfor
mărilor revoluționare socialiste ale 
mișcării noastre teatrale de după 
1944 și mai ales din ultimii douăzeci 
de ani.

Cu rădăcinile sale adînc Implan
tate în tradițiile progresiste ale cul
turii naționale, teatrul românesc s-a 
dezvoltat în contemporaneitate In 
primul rînd prin însăși adeziunea

Ia zenitul capacității lor de creație 
prin Paul Everac, D. R. Popescu, 
Marin Sorescu, Theodor Mănescu, 
Mircea Radu Iacoban, Siito Andras, 
Dan Tărchilă. Ion Băieșu, Dumitru 
Solomon, Tudor Popescu, ca să 
exemplificăm doar cu cele mai frec
vente și apreciate nume. Firește, 
manifestarea spiritului revoluționar 
inculcînd ideea de continuă înnoire, 
dar și de adîncire a investigației so
ciale și psihologice în raport direct 
cu devenirea realității socialiste, 
succesele obținute pînă acum în 
creația dramatică, considerate la 
justa lor însemnătate, n-au răspuns 
totuși în întregime obiectivelor mo
delatoare de conștiință socialistă

ÎNSEMNĂRI despre misiunea educativă a artei
lui totală la Idealul suprem al parti
dului comunist, al întregului popor, 
îA‘ spiritul revoluționar al edificării 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei libere și indepen
dente. EI a găsit și găsește în acest 
spirit revoluționar rațiunea sa de 
existență, singura cale de urmat 
pentru a-și păstra și amplifica înal
tele valențe cu adevărat umaniste 
prin care poate participa, într-un 
mod specific, la dezvoltarea patri
moniului culturii și artei universale. 
A crea în spirit revoluționar a în
semnat și înseamnă, astfel, pentru 
teatrul românesc, făurirea noii dra
maturgii naționale, inspirată din iz
vorul veșnic viu al realității socia
liste. al efortului oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, pentru înfăptuirea vas
telor programe de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, pentru formarea 
și perfecționarea propriei lor perso
nalități în spiritul principiilor eticii 
și echității socialiste ; o dramaturgie 
care a produs, îndeosebi în „Epoca 
Ceaușescu", numeroase opere de 
reală valoare, confirmată în chip 
unanim, în sfera teatrului politic și 
al dezbaterii etice, în domeniul tea
trului istoric ori pe terenul come
diei — toate reprezentate cu strălu
cire prin încercatele condeie ale re- 
gretaților Horia Lovinescu, Aurel 
Baranga, Teodor Mazilu, Romulus 
Guga, ori prin cele aflate în prezent

formulate în Programul ideologic al 
partidului, in documentele Congre
sului al XIII-lea al P.C.R., in alte 
documente de partid, și exprimate 
nu o dată cu o excepțională cla
ritate și un exemplar simțămînt 
patriotic, de către însuși secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Nu este vorba, 
desigur, de a fotografia pur și sim
plu oamenii cei mai înaintați ai zi
lelor noastre și faptele lor eroice, 
dar este necesar a-i aduce pe scenă 
mai des, intr-un context problema
tic mai variat și In ipostaze cit mai 
semnificative, generate tocmai de 
propensiunea spiritului nostru revo
luționar spre continua perfecționare 
a oamenilor și a muncii lor, a socie
tății socialiste in ansamblul ei.

A crea în spirit revoluționar a în
semnat și înseamnă, de asemenea, 
pentru teatrul românesc valorifica
rea scenică a acestei noi drama
turgii, a literaturii dramatice națio
nale din trecut și a celei universale 
militante, progresiste, de largă res
pirație umanistă, în cadrul unor re
pertorii bine echilibrate și prin 
montări care să pună în deplin 
acord potențialitatea expresivă atît 
a textului, cît și a talentaților 
regizori, scenografi și actori de care 
dispune astăzi mișcarea noastră tea
trală, printre cele mai bogate din 
lume. Nimeni n-ar putea contesta 
vreodată că o asemenea valorificare

Ginduri de primăvară în lunca Dunării
(Urmare din pag. 1)
peste tot la timp și con
form normelor prevăzute ; 
unele culturi n-au fost re
făcute după grindină din 
lipsa răsadurilor de rezer
vă, iar altele nu au fost 
întreținute corespunzător: 
sistemul de irigații și cei 
ce il deservesc nu au fost 
întotdeauna la nivelul po
sibilităților și al cerințelor, 
nu s-a făcut o irigare uni
formă și nu stau respectat colectivități, 
normele de udare; in sis
temul de desecare au per
sistat unele defecțiuni și nu 
s-au efectuat reparații de 
calitate, nu s-au valorifi
cat la maximum posibili
tățile de irigare prin braz
de etc. Toate aceste lipsuri, 
s-a subliniat in plenară, 
nu trebuie să se mai re
pete in acest an, iar pro
punerile făcute și hotări- 
rile adoptate sint in măsu
ră să asigure înlăturarea 
lor și să conducă la reali
zarea și depășirea produc
țiilor la toți indicatorii de 
plan. î.. ___i ___ , .
vadă 
pot 
ridicate și pe aceste nisi
puri sărace o constituie 
producțiile de vîrf atinse 
în unele ferme (de pildă, 
peste 6 000 kg pe hectar la 
grîu și orz, peste 7 000 kg 
boabe pe hectar la po
rumb).

Garanția că se vor rea
liza o cotitură radicală, un 
reviriment substanțial in 
viața unităților agricole in 
anul 1986 — s-a spus, 
atunci, in plenara comite
tului comunal de partid — 
trebuie să o dea in pri
mul rind cei 1 081 de co
muniști, care trebuie să-și 
manifeste activ spiritul de 

pentru 
pentru 

întregii
inițiativă, grija 
soarta recoltei, 
creșterea avuției

In acest sens, o do- 
convingătoare că se 

obține performanțe

Iar modul cum 
fășurat și se i 
campania agricolă de pri
măvară constituie temeiul 
pe care te anticipează că in 
1986 cooperativa agricolă 
din Dăbuleni va fi unitate 
fruntașă, pe măsura posibi
lităților, cum ne spunea 
cu convingere tovarășul 
Stan Ciuculin, președintele 
cooperativei. Intre măsuri 
ar mai trebui amintită și 
aplicarea cu răspundere în 
practică a unui studiu 
de rentabilizare întocmit 
de stațiunea de cerce
tări. Aceasta a avut în 
vedere o mai bună structu
ră și o mai corectă ampla
sare a culturilor in funcție 
de gradul de fertilitate al 
pămîntului, efectuarea în 

a arăturilor 
toamnă. Cul- 

păioase au

totalitate 
adinei de 
turtle de 
fost realizate cu soiuri de
mare productivitate și iri-

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 17,30; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Con
fluența artelor". Spectacol realizat 
de Cristina Vasiliu. „Arta orientală 
șl ecourile el ta cultura europeană* 
(II) — Japonia — 18; (sala Studio) : 
„Universul artei vocale". Catrinel 
Papadopol-Vlad — soprană — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) î Exa
mene, examene — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : O sl de odihnă — 
18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna 
cu camelii — 19,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 19
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 19,30; (sala Studio) :
Pensiunea doamnei Olimpia — 19,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18,30

gate de două 
iernii s-au 
4000 de 
de răsadnițe,
rezervă de 
25—30 la sută

ori. Pe timpul 
realizat peste 

metri pătrați 
avind o 

răsad de 
etc. Dar, 

dincolo de aceste măsuri, 
de dotările tehnice și de 
asigurarea cu semințe și 
îngrășăminte, factorul ho- 
tăritor in realizarea mari
lor recolte pe cele aproape 
5 000 ha ale cooperativei 
îl vor constitui oamenii, 
țărani harnici și pricepuți, 
care, valorificlnd experi-i s-a des- care, valorificlnd experi- 

desfășoari ența îndelungată In culti
varea nisipurilor și îmbo
gățind-o cu cunoștințele 
izvorite din cercetarea 
științifică, sînt capabili să 
atingă performanțe pro
ductive deosebite. Un argu
ment : modul cum au ac
ționat In această campanie 
agricolă. Țărani coope
ratori fruntași ca Ște
fan Popa, Alexandru Ră- 
dulescu, Ion Nistor, Tu
dor Coancă, Ion Roșu etc., 
mecanizatori destoinici ca 
Ștefan Dinu, Alexandru 
Rățoi, Valeriu Cazacu și 
alții, șefii de fermă cu re
zultate bune ca Marioara 
Drăgoi, Aurelia Gherghe, 
Paula Rățoi '
s-au arătat 
lor animați 
a-și onora 
recoltele și mai 
acest an, ca și de convin
gerea că vor fi urmați de 
toți oamenii muncii din

și' Florea Dinu 
prin faptele 

de dorința de 
renumele prin 

mari in

cooperativă. Să menționăm 
cîteva mai recente argu
mente ale hărniciei : 
C.U.A.S.C.-ul Dăbuleni 
a incheiat primul pe ju
deț insămințarea porum
bului ; aici s-au efectuat la 
timp și in condiții de cali
tate lucrările de îngrijire a 
viței de vie, a pomilor 
fructiferi. Acum se desfă
șoară cu toată atenția lu
crările de finalizare a fer
tilizării faziale a păioa- 
selor, de erbicidare. 'Taci
tul cu maximă grijă pen
tru calitate, pentru a se 
înfăptui intocmai cerințele 
formulate de secretarul 
general al partidului la 
plenara partidului, sarcini
le puse pentru acest an in 
fața agriculturii.

„Dorim, ne spunea 
președintele cooperativei, 
să raportăm conduce
rii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că har
nicii gospodari ai Dăbu- 
lenilor știu să-și îndepli
nească îndatoririle și vor 
obține recolte bogate, care 
să le facă cinste".

Ginduri pe care le-am 
aflat, rostite în cuvinte 
diferite, dar năzuind spre 
același țel, pretutindeni în 
Dăbuleni Ginduri ce aș
teaptă să fie confirmate 
de recoltele verii și ale 
toamnei. Iar cind oamenii 
sînt harnici și pricepuți 
gîndurile nu pot decit să se 
împlinească in rod bogat.

s-a și Înfăptuit și se înfăptuiește 
mereu pe aproape toate scenele ro
mânești, cuprinzînd chiar și melea
guri care altădată nici nu cunoșteau 
noțiunea de teatru. Nume îndrăgite
— din ce in ce mai bine cunoscute 
și dincolo de hotarele țării — în 
proporții care le fac imposibil de 
citat în acest cadru, au înălțat și 
înalță Thalia română la altitudini 
impresionante și implicit progresiv- 
eficiente în patriotica operă de for
mare și modelare a conștiinței so
cialiste, a omului nou, mai cu seamă 
a tineretului. Numeroase montări de 
referință pentru istoria teatrului ro
mânesc și, fără false modestii, a ce
lui universal, stau astăzi mărturie 
exercitării spiritului revoluționar 
socialist în domeniul artei spectaco
lului, și altele se vor așterne, fără 
îndoială, de aici înainte, într-o pro
cesuali tate inerentă și necesară. Ele 
vor trebui să contribuie însă, într-o 
măsură sporită, la creșterea nivelu
lui mediu al calității artistice ; la 
realizarea acelei accesibilități eleva
te care să elimine pe de-o parte me
diocritatea, pe de alta unele ten
dințe elitariste ; la punerea in va
loare autentic nouă, revoluționar 
nouă, a unui mai mare număr de 
opere dramatice de profundă rezo-

.nanță patriotică.
A crea in spirit revoluționar a mal 

însemnat și mal înseamnă pentru 
teatrul românesc continua extensi
une și adîncire a contactului direct 
între slujitorii scenei și spectatori, 
teren în care Festivalul Național 
„Cîntarea României" — strălucită 
inițiativă a ctitorului patriei socia
liste, președintele Nicolae Ceaușescu
— a adus înnoiri de substanță. Dar, 
atît de folositoarele manifestări de 
cultură teatrală organizate sub egida 
C.C.E.S., în multe județe ale țării, 
cu sprijinul A.T.M., dezbaterile pu
blice, intîlnirile cu oamenii muncii, 
susținerea intensă a formațiilor ar
tistice de amatori, diversificarea 
formelor de spectacol etc., — au 
de cîștigat încă, în spirit revoluțio
nar, din punctul de vedere al cali
tății, și anume al unei calități ra
portate la contingente de spectatori 
sensibil mărite.

Concept complex, atît de propriu 
societății socialiste românești mul
tilateral dezvoltate, spiritul revolu
ționar acționează, în cazul teatrului, 
interferind un fenomen de cultură 
națională de asemenea complex 
între coordonatele sale specifice ; 
stă în puterea oamenilor de tea
tru, și în datoria lor, să facă 
din această linie de interferen
ță — care semnifică înnoire or
ganică, mobilitate constructivă, mo
bilizare constantă a forțelor, parti
cipare activă, eficiență modelatoare, 
avînt creator și atașament patriotic
— un element mereu mai dinamic, 
mereu mai fertil, mereu mai priel
nic continuei înfloriri a spiritualită
ții noastre socialiste.

Mihai VAS1L1U

întîlnit pe stradă, n-ai zice că e 
profesor. Mai degrabă un bunic 
bun, indiferent de ocupație, dar 
bun. Cu acea privire ușor nostal
gică, sfătos, dar nu vorbăreț, pri- 
vindu-și cu grijă ceasul și dis- 
ciplinîndu-și mîinile mari, mun
cite. Dar pe ușa spitalului clinic 
de obstetrică și ginecologie „Po- 
lizu" scrie clar : „Director prof, 
dr. doc. DAN ALESSANDRESCU".

— în ce calitate preferați să în
cepem discuția, cea de profesor 
universitar, de director sau de 
medic ?

— Eu zic că în cea care le unește 
pe toate : de om 
al datoriei.

— Si totuși, trei 
funcții într-un 
singur om...

— Nu-i peste 
puterile omului. 
Medicul veghează 
viața. încă de la 
izvoarele și în
ceputurile ei. din 
embrion. profe
sorul formează 
medici, iar direc
torul se îngrijește 
de buna funcțio
nare a spitalului. 
Simplu, nu ?

— Deci, ați în
ceput cu... me
dicul.

— Normal, pentru că toate în
cep cu viața.

— Aveți probleme astăzi ?
— Adică, azi, pînă la această 

oră ? O operație destul de com
plicată, dar reușită, cred că femela 
va scăpa de necaz și va putea 
naște pe viitor, în ciuda sterilită
ții provocate de avorturi ante
rioare.

— Ați mai avut asemenea ca
zuri. desigur...

— Din fericire, din ce în ce mai 
puține. Dar e de ajuns unul ca să 
te pună pe gînduri. Căci cel ce 
provoacă un avort comite o dublă 
crimă : omoară o viață viitoare și 
distruge o viață existentă, cea a 
pacientei, răpindu-i darul sublim 
de a fi mamă, de a aduce pe lume 
copii. Cind stă-n putința medici
nii, le redăm acest dar. Cînd nu...

_  1 j ?
— Cînd nu, cercetăm, ne stră

duim să găsim soluții, căci știința 
nu stă pe loc. Dar, mai ales, des
chidem ochii purtătoarelor acestui 
dar de a aduce viață. Cînd e vor
ba de copil, nici o vorbă nu e 
mare. Da, da, orice copil e un pas 
în veșnicie. Cînd e vorba de un co
pil nici un sacrificiu nu e prea 
mare. Și nici o bucurie nu o ega
lează pe cea de a-i aduce pe lume, 
a-i crește și a-i dărui viitorului, a

veghea la venirea lor pe lume, la 
sănătatea lor și a familiilor lor.

— Aveți asemenea bucurii ’
— Cum adică ? Cifric ? Din 1957 

numai, de cînd sînt la „POIizu", să 
tot fie vreo 50 000. Cît un oraș mă
rișor. Adică cei asistați de mine la 
naștere, tratați de mine, urmăriți 
de mine în timpul micilor neca
zuri. Altfel se ridică la peste suta 
de mii.

— Vreun caz în bagajul „amin
tirilor" ?

— Multe. Dar mai întîl preci
zarea : dacă m-ar întreba cineva 
pe care il iubesc mai mult, aș răs

Întîmplări adevărate 

și emoționante povestite 
de un slujitor al vieții

punde : pe toți. îmi sînt toți o fa
milie. Cam numeroasă, e drept, 
dar familip. Cazuri, mai aparte ? 
Acum vreo 10—12 ani, o tînără 
frumușică, sănătoasă, vrea — ce 
credeți ? — un avort. Că dacă nu, e 
nenorocită pe viață, căci flăcăul 
cu care era-n vorbă n-o mai vrea, 
că... Și așa mai departe. Ca 
s-o-nduplec să renunțe la gîndul 
ăsta, ii dau în scris că, îndată 
după naștere îi iau copilul și 
mă-ngrijesc eu de el. A născut un 
băiețel, o frumusețe. Seara urmă
toare, trec prin clinică și aflu că 
tinăra mamă mă caută disperată. 
Gata, îmi zic, trebuie să mă în
grijesc de un loc la un cămin pen
tru copil. Ea era. Plînsă toată. Ii 
spun : „Dă hîrtia" ! „Care hîr- 
tie „Ca să-ți iau copilul". 
A-nceput să țipe, de-a dreptul. 
„Luați-vă hîrțoaga, eu copilul nu-1 
dau pentru nimic în lume". 
„Atunci de ce plîngi 2“ îmi ex
plică, printre hohote, că Viorel al 
ei... moare. „Ești nebună 7 Cum 
să moară „Păi da, zice. Că în 
loc să i se audă inimioara, se 
aude doar un hîrîit". Inspăimînta- 
tă, îngrozită pentru firul de viață 
al copilului pe care nu-1 voise nici 
în ruptul capului !

De unde „hîrîitul" 7 Chestia cu 
„drobul de sare" 7 Nu, simpla ne

cunoaștere a „meseriei" de mamă 
■și dragostea uriașă, firească pentru 
noul născut. Știați că inimioara 
noului născut bate cu o frecvență 
de 140—160 pe minut 7 Asta-n pri
mele zile. Ca la vrăbiuță. Dar cite 
mame știu că o oarecare perioadă, 
pînă aproape de gîngurit, copilul 
vede obiectele invers, iar prima 
culoare pe care o distinge e roșul 7 
Că dacă omul matur ar avea du
rerile copilului lă apariția denti- 
ției s-ar urca pe pereți 7 Dar, ca 
să termin cu întîmplarea respec
tivă, eram o dată cu lume multă, 
la o demonstrație. Și mă trezesc 

deodată luat pe 
sus și. ridicat de 
niște brațe pu
ternice. ..Profeso
rul nostru, profe
sorul nostru !“ — 
strigă el. Zdraho- 
nul — de mină cu 
un băietei de vreo 
10—12 ani. „E 
profesorul nostru. 
Viorele". Ati ghi
cit cine era. 
Mama era acasă, 
cu ceilalți doi : 
Mirela și Octa
vian. mi se pare. 
Mi-au luminat 
sufletul. La cîte- 
Va Zile — o au
dientă neobișnui

tă : Viorel și tatăl lui. Ii rog 
să-mi spună repede „cazul", dar 
băiețelul îmi îhtihde un plic : 
„Desfăce-ți-1. Vă place 7“ Un de
sen stîngaci de copil, dar de-o 
surprinzătoare imaginație : o barză 
c-un copil în cioc, iar jos, un vi
sător cu arma țintită spre ea. Și 
un cuvînt scurt, tu litere tremu
rate : „NU". De cîte ori văd co- 
pii pe stradă, la joacă, în parcuri, 
îi privesc atent. Și mi se pare căr-i 
cunosc de cînd e lumea. Sau poate 
că-i și cunosc. Dar cazuri din astea 
sint cu zecile, cu miile poate.

Acum însă — datoria.
Directorul studiază meniul pe a 

doua zi al tinerelor mame ; Sfe in
teresează de pregătirile pentru 
nașterile probabile ; aruncă O pri
vire peste mozaicul din hol încă 
în lucru. Medicul își selecționează 
cazurile, mai dificile, pentru orele 
ce vor veni. Profesorul se intere
sează de mersul experiențelor și 
de lucrările de diplomă...

...E ora cînd în sala de confe
rințe trebuie să 4e vorbească ma
melor și viitoarelor mame. îl în- 
tîmpină la intrare, salutîndu-1. 
„Sărut mina, mămicilor. Poftiți în 
sală".

Laurențlu DUȚA

ROMANIAFILM prezintă

„Clipa de răgaz"
producție a Casei de filme patru

Scenariul : Tudor Popescu. De
corurile : Cristian Nlculescu. Cos
tumele : Viorica Petrovlci. Muzica: 
Răzvan Cernat. Imaginea : Adrian 
Drăgușin. Regia : Șerban Creangă.

Cu : Ștefan Iordache, Ecaterina 
Nazare, Manuela Ciucur. Ștefan 
Sileanu. Florin Călinescu. Octavian 
Cotescu, Constantin Diplan. Cornel 
Vulpe, Sebastian Papaiani. Ștefan 
Tapalagă, Adrian Păduraru.

Film realizat în studiourile Cen
trului de Producție Cinematografică 

..București"

tv
- 1

16,30 Fotbal — Steaua — Anderlecht. 
Meciul retur din semifinalele 
Cupei campionilor europeni. 
Transmisiune directă (color), 
în pauză : Publicitate

18,15 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
30,20 Actualitatea In economie. Fap

te de muncă de pe frontul pro
ducției materiale în cinstea 
aniversării partidului

20.35 Cîntecul șl poezia acestor ani 
eroici (color). Partid, inimă 
fierbinte a patriei

20.50 Tribuna TV. Partidul Comunist 
Român — gîndire novatoare, 
acțiune revoluționară • Clasa 
noastră muncitoare, clasă a 
proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor

21.05 Film în serial (color). „Cei pa
tru Robinson". Episodul 4

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• Ansamblul „Rapsodia Română"
(13 13 00) : Cîntâ clocîrlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz (premieră) — 19
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30

cinema
• Clipa de răgaz : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Alek își caută un tată — 9; 11. 
Vînătorul de căprioare — 13; 15; 17; 
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• Saffi — 9; 10,45; 12,45; 14,30; 16,30, 
Zidul — 18,30 : DOINA (16 35 38)
• Ultimul mohican — 16,30; 18,30,
Drumul — 14,30 : BUZEȘTI (50 43 58)
• Colierul de turcoaze : LIRA
(317171) — 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Din prea multă dragoste x VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Maria Mirabela — 10; 11,30; 13, 
Competiția — 15; 17,15; 19,30 : STU
DIO (59 53 15)
• Pirații din Pacific, Insula comori
lor î ARTA (21 31 86) — 9; 12; 15; 18, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 15,30; 
18,45
• Nea Mărin miliardar — 15; 17, 
Război și pace (I—II) — 19 : POPU
LAR (35 15 17)

• Frumoasa Asii și viteazul MuvOl- 
ran — 15. Pruncul, petrolul ș| ar
delenii — 17; 19 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Profetul, aurul șl ardelenii ; 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Medalion Steve McQueen : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11.30; 14.15; 17: 
19,30
• Lupii albi : FERENTARI (80 49 85)
— 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 35)
— 15; 17; 19
9 Pe aripile vîntulul : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Raidul vărgat : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moscova nu crede ta lacrimi : 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Dragoste și porumbei j COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Munții albaștri : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Vară sentimentală x PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18
O Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30; 
13,30, GRI VITA (17 08 58) — 9; 12;
15; 18
• Asociatul : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
4» Yankeii : VICTORIA (16 28 79) — 
9* 12* 15* 18
• Cursa infernală : DACIA 50 35 94)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Provocarea dragonului : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
41 Piedone în Egipt x FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19

CU DICȚIONARUL SUB

ADNOTĂRI • ADNOTĂRI

Noua Casă de cultură din Deva

„Cu patos și volup
tate" este înfățișată, 
în „Suplimentul lite- 
rar-artistic" al „Scin- 
teii tineretului", „noua 
vîrstă a poeziei pa
triotice". rubrică în 
care tineri consacrați 
Si debutant! ce bat la 
porțile consacrării pu
blică grupaie de ver
suri inspirate de dra
gostea de țară, de iu
birea datorată melea
gurilor natale, stră
moșilor. marilor reali
zări ale prezentului 
socialist. Preocupare 
întru totul lăudabilă, 
promovarea tinereas
că a tinerilor talentați 
cu asemenea poezii 
merită să fie privită 

» cu încredere si pre
țuire. cu atît mai mult 
cu cît intenția realiza
torilor acestei rubrici 
este de a aduce un 
suflu nou in poezia 
patriotică. Și. Intr-a
devăr. s-au putut citi, 
la această rubrică, u- 
nele poezii frumoase, 
care se înscriu în in
tenția de a îmbogăți 
acest generos filon al 
liricii noastre. Dar 
nu întotdeauna inten
țiile corespund rezul
tatelor. O descoperire a 
„Suplimentului..." (nr. 
14/5 aprilie a.c.) este 
tinărul student Mihail 
Gălățanu, care, chiar 
de nu vine cu un tim
bru „asemenea lui 
Nicolae Labiș" —cum 
se scrie cu apologetic 
entuziasm în prezen
tare — denotă un ton 
personal, mai ales prin 
originala îmbinare 
dintre rostirea arhaic- 
populară și rezonanta 
șocantă a unui lexic 
apartinînd civilizației 
moderne, mai precis, 
cotidiene. Cîteva efec
te poetice obținute

astfel sînt notabile, 
precum si altele dato
rate dezinvolturii con
strucțiilor verbale in
solite. însă de aici 
pînă la adevăratul ni
vel al poeziei patrio
tice, distanta e cam 
mare, uneori hotărit 
neparcursă, rămasă la 
stadiul intențiilor, ca 
în această dadaistă 
poemă: „Vulpea ta de 
platină / Bolta că mi-o 
clatină / și învîlvora- 
ți-mă. / Și mi-s su- 
mis — sumus — pa
timă / — ubi sumum 
— patria — / Verb, 
herb, ! Cratimă ! /
Prinde-mă si patimă / 
Si invilvorați-mă ! 
Vilva să fie de aur, / 
de dor, labirint, mi
notaur. / Măi soră- 
mio, măi frate-miu 1 
care o să-mi fiți, care 
o să. fiu. / Rîndui- 
m-aș rîndunea / care 
soră-mea / Murgui- 
m-aș roibiu, / care 
frate-miu / și m-aș / 
cumva, cîndva / mol- 
do-va / Și v-aș / fi-n- 
suratu-va-ș / cu Mol
dova" (Moldoina). Nu 
mai reproducem, sînt 
și alte poezii asemă
nătoare. Cuvintele în
crucișate si dicteul 
automat n-au dat. pe 
cîte știm, capodopere 
de lirică patriotică. 
Experimentele sînt. 
bineînțeles, utile (cre
ația este ea însăși o 
permanentă stare de 
experimentare), însă 
drumul spre tipar tre
buie să selecteze din 
experimente rezulta
tele cu adevărat va
loroase. în cazul de 
fată, un tinăr poet 
este firesc să caute, să 
experimenteze, dar e- 
xaminatorul poeziei 
sale nu se poate iuca 
cu vorbele, calificați-

BĂRBIE..
vele si laudele nemă
surate. Ele sînt, par
țial. nemeritate. Iată 
ce scrie prezentatorul: 
„în poemele sale nu 
există nici măcar un 
singur vers indiferent. 
Spațiul spiritualității 
românești este evocat 
cu infinită tandrețe si 
cu un fior de fatalita
te (...) Tinărul și ta
lentatul poet ni se în
fățișează ca un violo
nist virtuoz care ar 
tine sub bărbie nu o 
vioară, ci dicționarul 
limbii române". Cu a- 
semenea supralicitări 
ne temem că însuși 
spiritul critic el poe
tului poate să ațipeas
că. Mai ales că „pro
bele de virtuozitate" 
sînt nu o dată de ge
nul celor din „Cord- 
tahicîntec": „Peste fir 
de trotuș / Moldova 
de-a strunga / Știți eu 
totuși / port inima ne 
stingă"! N-avem im
presia că găsim aici — 
si nici în versuri de 
tipul: „Și-i atît de 
nalt bădii / Că te duci 
de parcă vii // Și-i 
așa de sdrumlcat / 
Pleci femeie, vii băr
bat" — evocarea ace
lui „spațiu al spiritua
lității" de care ni se 
vorbește în prezenta
re. ci numai un banal 
ioc de cuvinte care nu 
poate certifica „noua 
vîrstă a poeziei patri
otice".

In general, mai mul
tă sobrietate si rigoa
re în aprecieri nu stri
că. ba chiar se impun. 
„Cu dicționarul sub 
bărbie" nu se scriu 
neapărat frumoase 
versuri patriotice, ci. 
cum se vede, rînduri 
în care cuvintele par 
scoase dintr-o pălărie 
dadaistă...

„Al MILĂ
Am mai semnalat și 

altă dată tendința lim
bajului critic de a 
abdica uneori de la 
rațiunea esențială a 
actului critic, comuni
carea cu publicul larg, 
și nu ne facem iluzii 
prea mari in privința 
dispariției grabnice a 
acestui fenomen. Dar 
ne facem, in continua
re, datoria de a-l su
pune atenției publice, 
in speranța unei scă
deri a întrebuințării 
acestui „jargon" critic 
prețios, manieristic, 
gongoric, care îngreu
nează. cind nu com
promite cu totul, 
inteligibilitatea. Iată, 
bunăoară, ce și cum 
scrie Sever Avram (in 
„România literară" nr. 
15/10 aprilie a.c.) des
pre un poet lăudat 
pentru că „se sustrage 
deliberat oricărei a- 
tractivități aparente", 
ca și cum un poet 
n-ar trebui să atragă 
cititorii prin creația 
sa, ci, din contră, pro
babil ' să urmărească 
a-i ține la distanță, de 
nu chiar a-i respinge. 
Mai intii, nu înțelegem 
de unde știe criticul 
că „discursul poetic" 
„se sustrage deliberat" 
(s.n.) decit dacă pre
supunem că autorul 
însuși i-a făcut vreo 
mărturisire in acest 
sens. Dar, în sfirșit, 
să admitem această 
„premisă de lectură" 
și să vedem, ce ne 
spune criticul despre 
„neatractivul" discurs 
poetic. „Se poate de
pista încă de aici — 
scrie criticul — predi
lecția, frecvența sus
pendării în ENIGMA, 
în haloul miracolului, 
a numeroase poeme.

DE CUVINTELE NOASTRE11
Astfel, statutul con
tradictoriu, scindat al 
vocii poetice dobindeș- 
te un plus de auten
ticitate, în relație cu 
directețeă simulată, a- 
fișată Ia un prim ni
vel al poemelor". Noi 
credem că, intr-ade
văr, contradictoriu este 
nu „statutul vocii poe
tice", ci limbajul cri
tic „scindat" între do
rința de a spune ceva 
și neputința de a 
transmite cu limpezi
me ceea ce ai de spus. 
Contradicțiile limba
jului traduc contradic
țiile gindirii. Căci 
ajunge să glndești 
limpede ca să te ex
primi la fel. Din pă
cate, autorul recenziei 
este departe de so
brietatea și pregnanța 
exprimării clare și 
limpezi a unor obser
vații sau judecăți de 
valoare cînd scrie : 
„textul ocultează o 
sete mereu frustrată 
de puritate, de acel 
prag pre-adamic al 
cunoașterii lumii fe-n 
nomenale, de starea 
originară de inocen
tă indeterminare (...). 
Denivelarea dintre 
timpul sacru și cel 
profan, dintre heraldi
ca sărbătorii/sacrifi- 
ciului și cea a regre
siunii agonice, a steri
lității contaminate de 
nostalgie, își află 
corespondentul într-o 
fulgurantă proiecție 
caleidoscopică". înțe
legem că poezia ascun
de, tăinuiește („Ocul
tează"!) o sete de pu
ritate, dar mai greu, 
ba chiar deloc, price
pem șirul (logica) „de
nivelărilor" de care ni 
se vorbește în conti
nuare, sintagme ce

conferă limbajului ui. 
aspect codificat, pen
tru o comunicare se
cretă intre inițiații u- 
nor medii închise, so
cialmente izolate. Cri
tica, știm de la marii 
săi slujitori (Maiores- 
cu, Gherea, Ibrăileanu, 
Lovinescu, Căltnes- 
cu, Șerban Cioculescu) 
despică, e adevărat, 
firul in patru, dar 
pentru a limpezi ceea 
ce pare obscur, pen
tru a „ieși" din text 
cu o mină de lumină 
și nu cu un pumn ae 
întuneric. Ea are me
nirea de a scoate 
de „sub pecetea tai
nei" adevăruri, me
saje, stări de spirit 
într-un limbaj accesi
bil. Am crede chiar că 
efectul unei compe
tențe maxime ar tre
bui să fie un mai înalt 
coeficient de limpezi
me și accesibilitate. 
Altfel, de ce și pen
tru cine scriem? „Ne- 
înfrinată rămîne aspi
rația către intimitatea 
izbăvitoare a ritualu
lui interior, cel mai a- 
desea împiedicat să-și 
coaguleze sevele — 
stă scris mai departe, 
în același stil abscons, 
în recenzia amintită. O 
reiterată amenințare a 
contingentului, a ab
surdului cotidian, de
sigilează inefabilul 
vieții, obturează pro
pensiunile luminoase 
ale ființei". In fața 
„sevelor ritualului in
terior" și a „desigilă
rii inefabilului" nu ne 
rămîne decit să ape
lăm la rugămintea 
poetului, parcă anume 
adresată criticului său: 
„doamne al milă / de 
cuvintele noastre" I

M. COSTEA
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Tovarășului ALESSANDRO NATTA
Secretar general al Partidului Comunist Italian

Alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Italian imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde 
felicitări și urări de noi succese in munca de înaltă răspundere ce v-a fost 
Încredințată.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare exis
tente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian vor con
tinua să se dezvolte in interesul și spre binele celor două partide și popoare, 
al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, pe Masoud Roghani Zanjani, 
ministrul planului și bugetului al 
Republicii Islamice Iran, conducăto
rul delegației țării sale la convorbi
rile economice guvernamentale ce 
se desfășoară la București.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind stadiul și 
perspectivele relațiilor româno-ira-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 16 aprilie, ora 20 — 19 apri
lie, ora 20. în țară : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în ultimele 
zile în Oltenia, Banat, Crlșana și Ma
ramureș, unde, local, vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă. 
In celelalte regiuni, ploile vor fi 
izolate. Vîntul va prezenta intensificări

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

VALEA JIULUk Complexe 
mecanizate 

cu caracteristici superioare
Constructorii de mașini și utilaje 

miniere din Petroșani au livrat 
minerilor din Lupeni primul com
plex de susținere și tăiere meca
nizată a cărbunelui din acest an. 
Noul complex are caracteristici 
tehnice superioare, ceea ce face să 
se obțină productivități înalte, de 
15 tone cărbune pe post. In aceste 
zile a început livrarea celui de-al 
doilea complex mecanizat, de ace
lași tip, și tot pentru minerii din 
Lupeni, care vor echipa un nou 
abataj frontal de mare productivi
tate. (Sabin Cerbu).

IALOMIȚA : Noi secții 
de producție

în cadrul modernei fabrici de 
pline din municipiul Slobozia, în
treprinderea județeană de morărit 
și panificație Ialomița a pus în 
funcțiune două noi linii de fabrica
ție, între care una pentru biscuiți. 
De asemenea, în orașul Fetești au 
intrat în exploatare două linii de 
paste făinoase. (Mibai Vișotu). '

SIBIU : Amplu program 
de împăduriri

Silvicultorii sibieni au împădurit, 
pină în prezent, o mare supra
față de teren cu specii autoh
tone valoroase — gorun, pal
tin, frasin, molid, brad. Cei pes
te 1 000 de oameni care lucrea
ză pe șantierele de împăduriri 
de ne raza iudetului vor Dlanta. 
pînă la sfîrsitul campaniei de Dri- 
măvară. Dește patru milioane 
puieti produși în pepinierele pro
prii. Un accent deosebit se pune 
pe împădurirea terenurilor excesiv 
degradate. Avindu-se în vedere 
programele speciale de creștere a 
suprafețelor de arbori si arbuști 
fructiferi, de dezvoltare a apicul
turii si sericiculturii. în compoziția 
de împădurire vor intra în propor
ție mai mare specii de salcîm. tei. 
cireș, dud. coacăz si măceș. (Ion 
Onuc).

ALEXANDRIA : 
Echipamente de comandă 

electronică
La întreprinderea de panouri și 

tablouri electrice din municipiul 

niene. exprimindu-se dorința de a 
amplifica aceste relații, de a se ac
ționa în continuare in vederea dez
voltării colaborării economice și teh- 
nico-științifice in domenii de interes 
reciproc, creșterii și diversificării 
schimburilor comerciale.

La primire a participat Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-minlstru al 
guvernului, conducătorul delegației 
economice române la convorbiri.

locale, predominînd din sectorul sudic, 
cu viteze de 60—70 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero și 10 grade, izolat mai coborite 
în prima noapte în estul țării, unde 
se va produce brumă și îngheț slab 
la sol, iar maximele vor oscila între 
7 și 17 grade, mai ridicate în sud. 
Local se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii în 
ultimele zile. Vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 șl 
6 grade, cele maxime între 12 și 16 
grade. Dimineața, ceață slabă.

Alexandria au fost lansate în fa
bricație noi echipamente de înaltă 
tehnicitate și complexitate desti
nate unor unități energetice din 
țară. înnoirea producției, aici, con
stituie un important capitol din- 
tr-un amplu program de măsuri 
care vizează modernizarea tehnolo
giilor, creșterea productivității 
muncii, valorificarea superioară a 
resurselor materiale și energetice. 
Prin materializarea unor acțiuni 
cuprinse în acest program, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
muncitorii și specialiștii întreprin
derii au realizat suplimentar mij
loace de automatizări electronice și 
electrotehnice în valoare de peste 
9 milioane lei, produse solicitate 
atît de beneficiarii din țară, cit și 
de partenerii externi. (Stan Ște
fan).

CLUJ-NAPOCA: Prima 
linie de tramvai•

în municipiul Cluj-Napoca au 
început lucrările de construcție a 
primei linii de tramvai, care va 
avea o lungime de 13 kilometri și 
va face legătura între cartierul 
Mînăștur — Gara C.F.R. și zona 
industrială Someș.-Nord. Pe noua 
linie de transport în comun vor 
circula în dublu sens 30 vagoane 
articulate, care vor transporta, în 
medie, 15 000 călători pe oră. (Ma
rin Oprea).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Volum sporit de materiale 

refolosibile in circuitul 
productiv

Oamenii muncii din economia 
județului Bistrița-Năsăud au reu
șit să reintroducă in circuitul pro
ductiv de la începutul anului 
și pînă în prezent materiale re
cuperabile și refolosibile în va
loare de peste 16 milioane lei. 
Sarcinile stabilite au fost depășite 
cu 13 tone la aluminiu, 142 tone 
fontă și 2 056 tone oțel, concomi
tent cu redarea in circuitul pro
ductiv a 110 tone plumb, 86 tone 
zinc, 40 tone cupru, 25 tone bronz, 
330 tone hirtie, precum și a altor 
importante cantități de alamă, tex
tile, anvelope reșapabile și altele. 
(Gheorghe Crișan).

BACĂU : Servicii mai multe 
pentru populație

în noile ansambluri de locuințe 
din municipiul Bacău, ca și în

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Siriene — cea de-a 
40-a aniversare a proclamării inde
pendentei — marți după-amiază a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-siriană. Au fost înfățișate 
impresii de călătorie din această tară 
si a fost vizionat un film documentar 
sirian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-siriană. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe si 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, oameni 
de cultură si artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Hayssam Bara
kat. ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București, membri ai am
basadei.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis marți 
o expoziție de pictură și sculptură 
a artistului plastic italian Guglielmo 
Lusignoli, manifestare ce se înscrie 
în cadrul relațiilor de colaborare 
cultural-artistică existente între ță
rile noastre.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au participat Sergio Cattani, 
ambasadorul Italiei la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

centrele muncitorești de pe văile 
Trotușului și Bistriței au fost des
chise in ultima vreme peste 30 de 
noi unități prestatoare de servicii 
și magazine de desfacere a produ
selor realizate de cooperația meș
teșugărească. Alte 21 de unități se 
află în diferite stadii de construc
ție și vor fi deschise in cursul 
acestui an. O dată cu dezvoltarea 
rețelei, în scopul satisfacerii într-o 
măsură tot mai mare a cerințelor 
populației, în orașele județului 
vor fi introduse circa 80 de pro
file noi de prestări servicii, intre 
care de reparat aparate medicale, 
tapițerie auto, confecționat căruțe, 
în același timp, se acționează pen
tru reînnoirea producției. Vor fi 
create în acest sens peste 2 000 
de modele noi de confecții textile, 
tricotaje, încălțăminte, marochi- 
nărie, mobilier din lemn și altele. 
Se urmărește ca toate aceste pro
duse să fie realizate cu consumuri 
reduse de materii prime, combus
tibil și energie. (Gheorghe Baltă).

MEHEDINȚI : Piese 
de schimb recondiționate
în stațiunile pentru mecanizarea 

agriculturii din Mehedinți șe des
fășoară o amplă acțiune de recon- 
dițkmare a pieselor de schimb. Pe 
secții și mașini au fost nominali
zate acele repere și subansamble a 
căror „viață" poate fi prelungită 
prin eforturi proprii, prin aplica
rea unor soluții tehnice concepute 
de către mecanizatori și specialiști. 
Numai în perioada efectuării repa
rațiilor și reviziilor la parcul de 
mașini care este folosit în actuala 
campanie agricolă de primăvară au 
fost recondiționate piese a căror 
valoare se cifrează la 15 milioane 
lei. (Virgiliu Tătaru).

IAȘI : Dispozitive 
prin autodotare

în cadrul acțiunilor de autoutila- 
re, la Combinatul de fibre sintetice 
din Iași s-a trecut la producerea pe 
scară largă a conductorilor de fir, 
dispozitive de mare finețe tehnolo
gică, ce echipează mașinile de pre
lucrare a firelor și fibrelor polieste- 
rice. Procurate pînă acum din im
port, noile dispozitive sînt realizate 
de unitatea ieșeană din alumină 
sinterizată, ceea ce le permite să 
aibă rezistență sporită la uzură și 
durabilitate în procesul de produ
cere a firelor. (Manole Corcaci).

In legătură cu acțiunile militare 
AMERICANE ÎMPOTRIVA LIBIEI

în cursul zilei de marți au fost 
invitați la C.C. al P.C.R. ambasa
dorii statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, acreditați în țara 
noastră, cărora 11 s-a comunicat — 
pentru a aduce la cunoștință con
ducerilor de partid și de stat ale 
țărilor lor — poziția și consideren
tele României în legătură cu situa
ția gravă creată în Mediterana ca 
urmare a acțiunilor militare ale 
S.U.A. împotriva Libiei. în același 
scop, au fost invitați, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice ale ce
lorlalte țări socialiste acreditați la 
București.

★
în aceeași zl, la Ministerul Afa

cerilor Externe au fost invitați am
basadorii acreditați Ia București ai 
țărilor europene mediteraneene, ai 
țărilor membre ale N.A.T.O. neme- 
diteraneene, ai țărilor arabe și altor 
țări din zonă, ai țărilor neutre și 
nealiniate din Europa, precum și ai 
unor țări nealiniate din Africa și 
Asia.

Vizita delegației parlamentare din Republica Argentina
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare argenti- 
niene. condusă de Roberto Pascual 
Silva, prim-vicepresedinte al Came
rei Deputaților din Republica Argen
tina. ambasadorul acestei țări la 
București. Enriquie F. Lupiz, a 
oferit, marți, o recepție.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, in manșa a ll-a a semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, Steaua — Anderlecht

SUCCES ECHIPEI NOASTRE 
CAMPIOANE!

Astăzi, in Capitală, va avea loc 
un eveniment sportiv așteptat cu 
mare interes de amatorii de fotbal. 
In meci retur din semifinalele 
„Cupei campionilor europeni", e- 
chipa noastră Steaua București va 
intilni pe Anderlecht Bruxelles.

Campioana României ți-a în
cheiat pregătirile pentru această 
partidă, fotbaliștii noștri fiind ani
mați de ambiția de a realiza o fru
moasă performanță.

Antrenorii Jenei ți lordănescu 
vor alinia probabil următoarea for
mație : Ducadam — lovan, Belode- 
dici, Bumbescu, Bărbulescu — Ba-

LUPTE LIBERE. în primul tur al 
campionatelor europene de lupte li
bere de Ia Atena, sportivii români 
au obținut victorii. Nicu Hîncu (ca
tegoria 52 kg) l-a învins pe Aivazo- 
glou (Grecia), Claudiu Tămăduianu 
(categ. 74 kg) l-a întrecut pe Hol'1- 
bek (Cehoslovacia), Gheorghe Mîțu 
(categ. 82 kg) a cîștigat meciul cu 
Cegrand (Franța), Iulian Rîșnovea- 
nu (categ. 90 kg) a dispus la puncte 
de Loban (Anglia), iar Ciprian Radu 
(categ. 100 kg) l-a învins pe campio
nul grec Stratis.

CAIAC-CANOE. La Călărași s-a 
desfășurat campionatul republican 
de fond pentru seniori la caiac- 
canoe, ediția 1986. Disputate pe cana

Un obiect practic, util, eficient: mașina de cusut
Un ajutor neprețuit în orice gos

podărie îl constituie mașina de 
cusut. Un produs nou lansat de 
meșterii reputatei fabrici „Cugir", 
mașina de cusut „Camelia", își aș
teaptă, în magazinele specializate 
ale comerțului de stat, cumpără
toarele. Prin designul modern și 
înaltă fiabilitate, ea se află Ia ni
velul produselor similare din alte 
țări.

Recomandată de specialiști prin 
cele trei tipuri de cusături pe care 
le execută — în zigzag (bordurat, 
surfilat, ajurat etc.), decorativă (pe 
fiecare camă este desenat modelul 
cusăturii de realizat) și utilitară 
(cusătură elastică, invizibilă etc.), 
mașina de cusut „Camelia" își 
poate proba cu brio utilitatea și 
eficienta. Practic, cu ajutorul ei 

în acest cadru a fost prezentată 
poziția Guvernului Republicii Socia
liste România în legătură cu bom
bardamentele americane asupra 
Libiei și s-a exprimat profunda în
grijorare a poporului român fată de 
acest act de agresiune îndreptat îm
potriva unui stat independent și 
suveran. S-a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru depășirea 
situației deosebit de periculoase 
create în această zonă, pentru opri
rea acțiunilor militare ale S.U.A. și 
respectarea independentei și suvera
nității Libiei șl a fost reafirmată 
hotărîrea României de a conlucra 
activ cu toate celelalte state, cu for
țele iubitoare de pace de pretutin
deni în vederea eliminării forței și 
amenințării cu folosirea forței din 
viața internațională, a trecerii la so
luționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor dintre cele 
două țări, a asigurării păcii și secu
rității în regiunea Mediteranei șl în 
întreaga lume.

Au luat parte Nicolae Glosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii unor ministere, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. oameni de cultură si artă, 
deputat!.

lint, Boloni, Stoica, Bălan — Lăcă
tuș, Pițurcă.

Echipa belgiană a sosit ieri la 
București, cu 17 jucători, printre 
care Scifo, Vercauteren, Vander- 
bergh, Olsen, portarii Vekeman ți 
Munaron. Antrenorul Haan a de
clarat că va comunica formația 
înaintea începerii partidei.

Meciul va începe la ora 16,30 și 
va fi arbitrat de o brigadă din 
R.F. Germania, la centru — Vblker 
Roth.

Urăm succes deplin echipei noas
tre campioane, un rezultat pe mă
sura așteptărilor numeroșilor sus
ținători I 

lul navigabil al Combinatului side
rurgic. întrecerile au reunit la start 
sportivi din 23 de cluburi și secții 
nautice din întreaga tară. Concursul 
a fost dominat de componențiî clu
burilor Dinamo. Steaua și cel uni
versitar Construcții București.

In ultima zi a competiției, proba 
de 10 000 m la caiac-4 a fost dștl- 
gată de o combinată Steaua-Dlnamo, 
alcătuită din Ionel Constantin, Da
niel Stoian, Nicolae Fedosei și Vio
rel Polcoșer. în proba de caiac sim
plu — 10 000 m, pe primul loc s-a 
situat Dorin Soroceanu (Dinamo), iar 
la caiac dublu — 10 000 m. victoria 
a revenit echipajului Angelin Velea 
— Alexandru Dulău (Steaua).

se pot realiza șase cusături utili
tare și treisprezece cusături cu 
ajutorul accesoriilor.

Acționată la pedală, construită 
în trei tipuri distincte (masă cu 
picior, masă, masă mobilă), după 
întrebuințare mașina de cusut 
„Camelia" se poate ușor transfor
ma în masă pentru radio sau tele
vizor ori în birou pentru școlari, 
integrindu-se perfect în mobilierul 
camerei în care se amplasează.

Ușor de procurat din magazinele 
specializate ale comerțului de stat, 
mașina de cusut „Camelia" este 
însoțită de un pliant privind în
trebuințarea acesteia. Mașina de 
cusut poate răspunde cu eleganță 
și pricepere tuturor comenzilor. 
(Marta Cuibuș).

Un strălucit fiu al poporului german, 
un neînfricat luptător antifascist

La 16 aprilie se împlinesc o sută 
de ani de la nașterea lui Ernst 
Thălmann, neuitatul conducător al 
Partidului Comunist din Germania, 
militant de seamă al mișcării mun
citorești internaționale. Numele său 
este legat de lupta dirză desfășurată 
de cei mai devotați fii ai clasei 
muncitoare germane împotriva mili
tarismului și a nazismului, pentru 
triumful ideilor socialismului și 
păcii.

Născut la Hamburg, în familia 
unui fost argat, Ernst Thălmann cu
noaște de timpuriu greutățile vieții, 
lupta dusă de masele exploatate 
pentru drepturile lor. La numai 
14 ani, el devine muncitor docher în 
marele port, legindu-și astfel din 
fragedă tinerețe destinul de cel al 
proletariatului, căruia i-a apărat cu 
abnegație interesele pînă în ultima 
clipă a vieții. Curind devine activist 
sindical și membru al Partidului 
Social-Democrat German. încă de 
atunci, el s-a remarcat ca un mili
tant revoluționar cu însușiri deose
bite, participînd la greve și acțiuni 
muncitorești. In timpul primului 
război mondial, pe front, a desfă
șurat o intensă activitate revoluțio
nară în rindul soldaților.

în 1917 a devenit șeful organiza
ției Partidului Social-Democrat In- 

.dependent din
Hamburg, des
prins din P.S.D. 
Trei ani mai tîr- 
ziu, în 1920, ur
mat de peste 90 
la sută din mem
brii acestei or
ganizații, Ernst 
Thălmann a intrat 
în rindurile Partidului Comunist din 
Germania, în cadrul căruia, în anul 
următor, este ales membru al Co
mitetului Central.

Calitățile sale de luptător neînfri
cat pentru interesele proletariatului 
și-au găsit o concludentă expresie 
în octombrie 1923, în timpul eroicei 
insurecții armate a muncitorilor din 
Hamburg, cînd, sub conducerea lui 
Thălmann, insurgenții au rezistat 
zile și nopți în șir atacului forțelor 
de represiune. Această pagină glori
oasă din istoria luptei muncitorești 
a arătat cu prisosință forța proleta
riatului german, dar a prilejuit și 
concluzii de mare importantă pen
tru viitor. Trăgind Învățămintele din 
Înăbușirea ridicării la luptă a mun
citorimii, Thălmann a fost de părere 
că premisa victoriei o constituie 
existența unui partid comunist pu
ternic, strîns unit și cu o disciplină 
de fier. Tocmai pentru făurirea unui 
asemenea, partid Thălmann, împre
ună cu alți tovarăși de luptă, a mi
litat neobosit, consacrindu-și în
treaga capacitate pentru dezvoltarea 
Partidului Comunist din Germania 
ca partid revoluționar de masă. Lui 
Thălmann i se încredințează funcții 
de înaltă răspundere : în 1925 el de
vine președinte al partidului. în 
două rînduri este propus candidat 
din partea P.C.G. la președinția re
publicii. Prestigiul și forța Partidu
lui Comunist din Germania au fost 
elocvent demonstrate la alegerile 
din 1932, cînd, în pofida uneltirilor 
reacțiunii și a persecuțiilor poliție
nești, șase milioane de germani au 
votat pentru comuniști.

în condițiile creșterii primejdiei 
fasciste, Thălmann a pus cu acuitate 
problema unității clasei muncitoare, 
a creării unui front unic. La Grii- 
nau, în partea de sud a Berlinului, 
s-a păstrat clădirea restaurantului 
„Sporthaus Ziegenhals", unde, la 
7 februarie 1933, a avut loc reuniu
nea clandestină a C.C. al P.C.G., la 
care Thălmann avea să participe 
pentru ultima oară. La acea reuni
une, el a analizat natura guvernului 
hitlerist venit la putere și a averti
zat asupra iluziei de a înlătura un 
asemenea guvern pe cale parlamen
tară, subliniind că acest lucru ar 
putea fi realizat numai pe calea 
luptei revoluționare a maselor popu
lare. Crearea unui front unic munci
toresc contra fascismului, spunea 
Thălmann, constituie o problemă vi
tală pentru proletariatul german. Și 
conducătorul comunist și-a reînnoit 
avertismentul : „Hitler înseamnă 
război !“ Dar chemările comuniști
lor Ia unitate n-au găsit ecou în 
rindul liderilor de dreapta ai social- 
democrației. Așa cum se știe, lipsa 
de unitate între forțele democratice 
a înlesnit ascensiunea hitleriștilor, 
declanșarea șirului de agresiuni și 
atrocități ale acestora. La 27 februa
rie 1933, hitleriștii incendiază clă

100 de ani de la nașterea 
lui Ernst Thălmann

direa Reichstag-ului (parlamentul) 
in scopuri provocatoare, pentru a-i 
acuza pe comuniști. Le lipsea un 
pretext pentru lichidarea P.C.G. în 
noaptea de 28 februarie, 10 000 de 
comuniști au fost arestați, aruncați 
în închisori și lagăre de concentrare, 
supuși torturilor. în ciuda terorii, 
la alegerile legislative din 5 martie 
1933, partidul comunist obține 
4,8 milioane de voturi și 81 de locuri 
în Reichstag.

După instaurarea dictaturii hitle- 
riste, P. C. German, aruncat în ile
galitate, înfruntînd cu eroism perse
cuțiile și teroarea sîngeroasă, devine 
sufletul rezistenței antifasciste. La 
3 martie 1933, Ernst Thălmann a 
fost arestat într-o locuință clandes
tină din cartierul berlinez Charlot
tenburg. Timp de unsprezece ani și 
jumătate el va duce cu curaj admi
rabil o luptă inegală contra călăilor 
săi în temnițele fasciste. Menținînd, 
în pofida zăbrelelor, strînse legături 
cu clasa muncitoare, cu partidul, el 
și-a păstrat nealterată încrederea în 
victoria popoarelor asupra fascismu
lui.

Glasul comuniștilor, al antifasciș
tilor din România s-a alăturat cu 
vigoare tuturor acelora care, pretu
tindeni în lume, cereau eliberarea 
lui Thălmann, militau împotriva 

fascismului ger
man, împotriva 
agenturilor aces
tuia din diferite 
țări. La chema
rea Partidului Co
munist Român, 
în țara noastră 
s-a desfășurat o 
largă și susți

nută campanie de solidaritate cu 
antifasciștii germani întemnițați, 
în frunte cu Ernst Thălmann, 
ceea ce și-a găsit expresie în ar
ticole apărute în presa ilegală 
și legală, în broșuri, în telegra
me de protest adresate autorită
ților de la Berlin, în crearea de co
mitete pentru eliberarea lui Thăl
mann. După cum solidaritatea co
muniștilor și a celorlalți democrat! 
din România s-a manifestat cu pu
tere in refuzul docherilor din Con
stanța și Galați de a descărca vase 
sub pavilion nazist, în alte acțiuni 
de protest desfășurate la București, 
Cluj, Brașov, Iași etc.

Mișcarea internațională de protest 
împotriva deținerii și torturării con
ducătorului proletariatului german 
i-a împiedicat ani de zile pe fas
ciști de a-și înfăptui planurile de 
suprimare a lui Thălmann. Cînd 
însă a devenit limpede înfrîngerea 
în război, sub loviturile armatelor 
aliate, căpeteniile hitleriste au hotă- 
rît să treacă la asasinarea lui Thal- 
mann. în noaptea de 18 august 1944, 
călăii Gestapoului l-au împușcat și 
apoi i-au ars corpul în crematoriul 
lagărului de la Buchenwald.

Ideile cărora Ernst Thălmann și-a 
dedicat întreaga viață, toate forțele 
sale au învins în Republica Demo
crată Germană, primul stat al mun
citorilor și țăranilor din istoria Ger
maniei. Sub conducerea Partidului 
Socialist Unit din Germania, oa
menii muncii din R. D. Germană pă
șesc mereu înainte, construind cif 
succes orinduirea spre care au nă
zuit marii fii ai poporului german — 
Marx și Engels, Karl Liebknecht, 
Roza Luxemburg, Ernst Thălmann 
și alții. Tradițiile eroice ale revolu
ționarilor germani îi însuflețesc as
tăzi pe comuniștii, pe oamenii mun
cii din Republica Federală Germa
nia, care luptă cu abnegație pentru 
interesele vitale ale celor ce mun
cesc.

Pentru comuniștii români, pentru 
întregul nostru popor, împlinirea 
unui secol de la nașterea lui Ernst 
Thălmann reprezintă un prilej de a 
aduce cinstire memoriei neînfricatu
lui fiu și conducător al proletaria
tului german. Aniversarea lui Thăl
mann prilejuiește, totodată, subli
nierea adevărului că în zilele noas
tre nu poate exista cinstire mai 
înaltă a memoriei celor ce și-au dat 
viața pentru înfrîngerea fascismu
lui decit combaterea intransigentă a 
tendințelor și manifestărilor de re
înviere a fascismului, întărirea con
tinuă a rîndurilor marii mișcări 
antirăzboinice a popoarelor de pre
tutindeni, realizarea unui invincibil 
front planetar al rațiunii și lucidi
tății, care să unească toate forțele 
revoluționare, democratice și pro
gresiste în apărarea nobilei cauze a 
preîntâmpinării unei conflagrații 
pustiitoare, pentru făurirea unei 
lumi a păcii și progresului.

REPORTAJ DE PACE LA HIROSHIMA dD
„România este cunoscută ca o 

țară a păcii !“ Cu aceste cuvinte am 
fost intimpinat, la Hiroshima, de 
directorul Muzeului memorial, Yo- 
shitaka Kawamoto, pe care îl as
cult cu atenție. Dincolo de cuvin
tele protocolar rostite, se simte 
dorința de a adăuga semnele unei 
mai adinei satisfacții că acest 
„templu al morții și al păcii" este 
înconjurat de interesul lumii. îi 
propun să discutăm despre activită
țile organizate de muzeu, menite să 
țină trează vigilența lumii. Despre 
muzeul pe care îl vizitasem.

In una din sălile muzeului, 
o machetă încenușată înfăți
șează Hiroshima după seismul 
atomic. Intr-o fotografie sur
prinsă după cataclismul provo
cat de prima bombă atomică 
doar cîteva case sint rămase in 
picioare. Și acestea dezolant 
mutilate de război. Privesc ma
cheta. Privesc fotografia imen
să infățișind aceeași cumpli
tă realitate. Ce nu se vede 
nici in machetă, nici în ima
ginea panoramică a Hiro
shimei de după... sînt oamenii, 
sint strigătele lor de durere, 
jale și neputință. Este coșmarul, 
sinistrul vis pe care oamenii au 
trebuit să-l viseze cu ochii des
chiși. Și mulți să moară cu fața 
ireversibil incremenită către 
acest vis.

Ce-a mai rămas din jertfele 
Hiroshimei? Umbra unor vieți 
ce-au fost. Și — drept mărturie, 
drept avertisment pentru neuita- 
re — această fotografie in care, 
ca o statuie hidoasă, se înalță 
o piramidă de cranii, lingă care 
mai au puterea să se roage, în
genuncheate zadarnic, trei fe
mei. Ca niște vestale ale du
rerii. Care craniu este al frate
lui, al mamei, al soțului, al co
pilului, al vecinului? Ar fi putut 
oare omul gindi că va nărui, 
prin faptele sale, cuvintele pină 
in hăurile unei asemenea incre
dibile, cumplite întrebări ?

Domnul Kawamoto își fixează 
privirile undeva, departe. Pare a fi 
și a nu fi prezent. Revine, apoi, ca 
dintr-o călătorie. Doar de citeva 
clipe ?

— „Pentru dezvoltarea ființei 
umane, pentru onoarea ei, lumea 
nu are nevoie de arme nucleare. 
Important este să se asigure infor
mații corecte în ceea ce privește 
armele nucleare. La Hiroshima sint 
încă mulți supraviețuitori ai răz
boiului nuclear. Ei trăiesc, firesc, 
cele mai puternice sentimente de 
ură față de războiul nuclear. Cu cit 
mai largă va fi mișcarea pentru 
pace, împotriva înarmărilor atomi
ce, pentru dezarmare, cu atît mai 
mult vor fi sprijiniți moral, sufle
tește supraviețuitorii Hiroshimei. 
Da, Hiroshima trebuie să rămînă 
ca o carte mereu deschisă către 
lume. Ca lumea să nu uite".

(Și din nou privirile pornesc 
undeva, în depărtări, pe făgașuri 
știute numai de domnul Kawamoto, 
ca să revină parcă ușor încețoșate). 

Au rămas din cartea de atunci 
multe tragice pagini ; pagini 
dintr-o carte despre infern. Căci 
a descrie cele cuprinse in Mu
zeul de la Hiroshima echivalează 
cu a face un reportaj despre 
infern. Deși cred că, pină la 
Hiroshima, Infernul n-a existat 
decit in imaginația oamenilor. 
In sfirșit, coșmarul a fost veri
ficat și confirmat de realitate. 
De atunci, Infernul nu mai e 
doar o iluzie, un simbol. El a 
existat cu adevărat. Pe pinza lui 
incoerentă, destrămată, ascunsă 
de ochii celor vii, a rămas doar 
o parte din urmele a ceea ce a 
fost. Dar îndeajuns, prea în
deajuns! Treci prin muzeu și 
privirile îți sint bombardate, 
incendiate de ..documente" des
pre secundele din august in care 
omul a avut necutezanța de a 
verifica puterea atomului pe oa
meni. Omul devenit cobaiul tra
gic al propriei inteligențe crea
toare, al geniului său. Nimic 

mai trist pe lume ca această în- 
timplare! Ce-a mai rămas prin
tre ruine, ce-a mai rămas din 
Hiroshima după „păcatul nu
clear" ? Iată posibile fragmente 
dintr-un reportaj al coșmarului: 
un candelabru, pe care ți-l poți 
încă imagina strălucitor, masiv, 
devenit o incoerentă, răsucită 
statuie a durerii metalului ; 
chipuri de oameni cu fețe desfi
gurate, sfirtecate de grăunțele 
de nisip fierbinți, ce le-au rănit 
fețele, lăsind urme de arsuri

Călătorie spre cea mai tragică secundă
grotești, ca niște desene oribile; 
haine, haine arse, carbonizate ; 
uniforma unui licean sfîrtecată, 
lăsindu-te să-ți imaginezi ce s-a 
intimplat cu trupul pe care-l în
veșmânta, ce răni adinei i-a im- 
plintat moartea în trup ; bucăți 
de arbori arși, calcinați, sculp
tați și ei grotesc; citeva cără
mizi și o mică bucată de zid, de 
2 metri, tot ce s-a mai recupe
rat dintr-o clădire înaltă de 
52,700 m ; un cal cu picioarele 
amputate, cu botul bandajat, cu 
ochii triști privind fără spe
ranță dintr-o vitrină — protes
tul de dincolo de moarte al ani
malelor iradiate.

(Cineva poartă, prin muzeu, pe 
un cărucior, un tînăr handicapat, 
venit la Hiroshima să vadă, să 
înțeleagă). Ce-a mai rămas? O 
parte dintr-un perete alb, pp 
care se păstrează urmele ploii 
negre ce a urmat ciupercii uria
șe — ploaie neagră de pe urma 
căreia au murit in dureri atroce 
zeci de mii de oameni (cit de 
inofensivă ar putea părea, dacă 

n-ai ști ce a însemnat în reali
tate ploaia neagră, această tris
tă „pictură modernă", neglijen
tă, cu drumul liniilor purtate de 
o mină nevăzută de sus din cer 
spre pămînt !) ; a mai rămas 
statuia de bronz, rănită, a 
unui Budha; niște ochelari, 
care, dacă ar putea vorbi, 
ar avea datoria de a măr
turisi că proprietarului lor, pen
tru că purta pălărie^ nu i-a ars 
fruntea, dar și-a pierdut ochii, 
lentilele fiind prea neputincioa

se in fața luminii apocaliptice ! 
(Privești și te cutremuri. Pri

virea se teme de fotografii, de 
obiecte. Caută lumina zilei. O 
află. Pe marile ferestre ale mu
zeului, în parcul memorial, fîn- 
tîna arteziană ridică. învingă
toare, apa ca o ofrandă spre cer 
în lumina de azi, limpede, a Hi
roshimei).

— „E o mare cinste și o mare 
răspundere să știi că orașul in care 
trăiești a devenit un simbol al păcii 
pentru umanitate — spune cu voce 
calmă, liniștită directorul muzeului. 
Ne străduim șă dovedim că avem 
această conștiință. Acum, aici, 
la Hiroshima se organizează nu
meroase activități împotriva răz
boiului. Este îndatorirea pe care 
ne-au încredințat-o istoria, tra
gicele evenimente. Un exemplu : 
excursiile organizate pentru liceenii 
din întreaga țară și vizitarea cu 
acest prilej a muzeului nostru".

Ce-a mai rămas din Hiroshima 
acelor secunde ucigașe ? Mor
mântul celor peste 1 000 de necu- 
noscuți; o movilă de pămînt 

spre care, o dată cu noi, se în
dreaptă acum și o femeie in 
cîrjă și rămîne ca o statuie ne
clintită in fața ei. Pe cine va fi 
căutind printre necunoscuți ? 
Pentru cine se va ruga in fața 
muntelui de ghirlande de hirtie 
colorată, ca niște coliere ale su- 
risului îndurerat ? Au trecut 40 
de ani de atunci... Pe cine nu a 
găsit încă ?

A mai rămas mormintul copii
lor fnorți la Hiroshima. Și mo
numentul domnișoarei Sasaki

Masako, fetița care avea doi ani 
cînd a fost iradiată la Hiroshi
ma și care, în naivitatea ei de 
copil, a crezut că dacă va reuși 
să împletească 1 000 de ghirlan
de de hirtie colorată pentru su
fletele celor duși va scăpa de 
chinuri va trăi. A ajuns să îm
pletească aproape 700 de ghir
lande. Avea atunci 11 ani. Atît.

Ce-a mai rămas din Hiroshi
ma acelor secunde? Au rămas 
ruinele unei clădiri. Ca să nu se 
uite, ca să se păstreze drept do
cument. Aceasta este singura 
ruină care a supraviețuit. Pentru 
aceasta oamenii i-au consolidat 
zidurile, arcadele ferestrelor. 
Cum arată? tnchipuiți-vă că un 
trup ar fi golit de inimă, de 
creier, de ochi, de tot ce-i dă 
armonie și sens, mutilindu-l 
indecent. Cu golurile suspendate 
ale ferestrelor, ca un orb care 
vrea să vadă, așa-mi părea a- 
ceastă clădire.

Pe locul unde a căzut bomba 
s-a construit un spital, un mare 
spital. Nu, nu in acest spital au 

fost aduși cei bolnavi de pe 
urma bombardamentului. Pentru 
ei s-a construit un spital special, 
pe una din colinele orașului, 
unde s-au făcut și încă se mai 
fac, cu toată minuțiozitatea, stu
dii asupra urmărilor iradiațiilor 

, nucleare. Dar nimeni nu s-a 
vindecat. Boala iradiațiilor este 
neiertătoare. Durează cit viața 
omului. Dacă aceasta se poate 
numi viață.

— „Numai în 1985 au venit la 
Hiroshima, pentru a înțelege tre
cutul, peste 550 000 de elevi (vine 
parcă de departe vocea calmă, 
liniștită). Le-am prezentat ex
puneri asupra războiului nu
clear. Este necesar ca tinerii 
să știe, să simtă ce au însem
nat ororile trecutului război. Ceea 
ce văd, ceea ce aud aici, la Hiro
shima, îi va îndemna la inițiative 
pentru pace. Există in școli festi
valuri în cadrul cărora se inau
gurează expoziții, se prezintă pie
se de teatru, au loc. spectacole.

Vin la noi și handicapați, nevă
zători, ca să știe, să înțeleagă ce a 
însemnat, ce a fost cataclismul 
provocat de oameni la Hiroshima. 
Ei nu pot vedea fotografiile. N-au 
cum. Li se povestește. Dar pot atin
ge ceramica, resturile, obiectele 
calcinate care au rămas de la bom
bardament. Și, atingîndu-le, ei în
țeleg crimele războiului."

— La Hiroshima vin orbii ca să 
vadă !

— „Exact ! Și sînt cărți *ln care ei 
scriu ce au simțit cînd au vizitat 
muzeul. Cutremurătoare".

Undeva, în parcul muzeului, 
între simbolicele morminte, 
există un clopot uriaș clopotul 
Hiroshimei — pe care sint de
senate contururile continentelor. 
Cei ce vin aici fac să sune clo
potul de bronz. Parcul e fru
mos, îngrijit. Ghirlandele de 
hirtie colorată de pe morminte 
au ceva vesel in ele. Atunci, 
cum n-am înțelege veselia, exu

beranța copiilor care fac să sune 
bronzul clopotului și se bucură 
de sunetul lui; sunet inăbușit 
totuși.

Viața, invincibila viață ! Cu 
tinerii care, după ce au depus 
ghirlandele lor, la „Mormintul 
copiilor morți la Hiroshima", se 
grăbesc spre porumbeii, spre 
miile de porumbei ai Hiroshi
mei, care se lasă hrăniți din 
palmele lor, ori fotografiați, in 
echilibru trecător, fragil pe bra
țele acestora, ca niște veritabile 
simboluri ale vieții, ale păcii. 
Cu copiii care se înghesuie să 
ocupe un loc in trăsura viu co
lorată, dominată de un cal împo
dobit ca-n desenele basmelor ; 
vehicul exotic in orașul care 
se poate considera, între altele, 
„capitala" mașinilor „Mazda". 
Suprapuneți o clipă această 
promenadă exotică, fără griji, 
in trăsura cu acel cal im- 
podobit pe imaginea calului 
bandajat din vitrina muzeului. 
Așa se vor putea trăi, in același 
timp, două stări diferite, total 
diferite. Și avea sentimentul fi
resc că viața merge inainte, că 
știe să fie, că trebuie să fie în
vingătoare. Chiar și sunetul pre
lung, profund, neîncetat al Clo
potului Hiroshimei — sunet 
adus la viață de mereu alte 
mâini, de miini din toată lumea 
-- cuprinde in sine o asemenea 
semnificație. Nu-i doar o rugă, 
ci și un semn de izbindă. Pen
tru că cei ce-l fac să sune sint 
vii.

Dar dă dreptul această reali
tate la uitare ? La o clipă măcar 
de uitare ?

Răspunsul se află, il aflu, și 
in cuvintele directorului muzeu
lui, ce curg încă liniștite, calme.

Le vom consemna, in conti
nuare, în viitorul „Reportaj de 
pace la Hiroshima".

Nicolae DRAGOȘ
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Bombardament al aviației americane asupra Libiei
TRIPOLI 15 (Agerpres). — Agenția 

libiană J.A.N.A. anunță că Biroul de 
legături externe al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste a dat 
publicității marți o declarație în care 
se arată că forțe militare ale S.U.A. 
au lansat în cursul nopții de luni 
spre marți raiduri asupra obiective
lor civile din Jamahiria Arabă Li
biană, ucigînd și rănind zeci de 
civili libieni și numeroase persoane 
străine. Au fost lovite, de aseme
nea. unele ambasade străine din 
Tripoli.

Condamnînd ferm agresiunea 
S.U.A.. declarația exprimă hotărîrea 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste de a-și apăra indepen
dența și suveranitatea națională și 
cheamă opinia publică internațională

să acționeze pentru încetarea acțiu
nilor militare ale S.U.A. împotriva 
Libiei.

Statelor Unite asupra orașelor Tri
poli și Benghazi.

difuzatâ ca document oficial al O.N.U

TRIPOLI 15 (Agerpres). — Jama- 
hiria Arabă Libiană a cerut întru
nirea de urgentă a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., în legătură cu 
atacurile aeriene americane asupra 
teritoriului său. informează agenția 
J.A.N.A., citată de France Presse.

DAMASC 15 (Agerpres). — La 
Damasc s-a anunțat, din sursă ofi
cială, că Moammer El Geddafi a 
avut o convorbire telefonică marți 
dimineața la două ore după atacul 
american cu președintele Siriei. 

"Hafez Al Assad. Convorbirea a fo=t 
consacrată raidurilor aeriene ale

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe. 
Larry Speakes, a precizat că atacu
rile au început cu puțin timp înainte 
de miezul nopții de luni 
și au durat aproximativ 
de oră.

Potrivit unor surse ale . __ ..
lui. atacurile au fost efectuate in 
comun de 33 avioane — 18 bombar
diere „F-lll" venind de la bazele 
situate în Marea Britanie și de 15 
aparate care au decolat de pe 
portavioanele „Coral Sea" și „Ame
rica", aflate în prezent pe Medite
rana.

spre marți 
o iumătate

Pentagonu-

INTERESELE SUPREME ALE PĂCII IN LUME IMPUN CATEGORIC

Să înceteze imediat orice acțiuni agresive 
iîmpotriva Libiei

Opinia publică din tara noastră, 
alături de opinia publică mondială, 
a luat cunoștință cu o mare neli
niște si profundă îngrijorare de bom
bardamentul aviației americane asu
pra Libiei, act agresiv ce creează o 
situație deosebit de gravă în zona 
Mediteranei și în întreaga lume, așa 
cum se relevă în mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui Statelor Unite ale Ameri
cii, Ronald Reagan.

Poporul român condamnă în mo
dul cel mai energic și cu deosebită 
fermitate această acțiune militară 
care s-a soldat cu mari pagube ma
teriale si numeroase Victime ome
nești. în mod evident, nimic, absolut 
nimic nu poate justifica o asemenea 
flagrantă agresiune asupra unei țări 
independente și suverane, membră a 
Organizației Națiunilor Unite.

Asemenea acte reprezintă o sfidare 
a oricăror norme de legalitate si 
justiție, contravin oricăror reguli de 
conduită internațională, sînt o încăl
care gravă a principiilor Cartei 
O.N.U. Acțiunea agresivă împotriva 
capitalei libiene constituie o mani
festare inadmisibilă 
forță, creînd riscuri 
mari, cu consecințe 
pentru cauza păcii.

Este cunoscut că România socialis
tă și-a exprimat încă demult poziția 
fermă și principială împotriva 
cursului periculos al evenimentelor 
din Mediterana centrală. Țara noas
tră a luat atitudine împotriva măsu
rilor și apelurilor la embargou eco- 

’ nomic împotriva Libiei, a protestat 
împotriva manevrelor militare ame
ricane din Golful Sirta și a operațiu
nilor aero-navale, subliniind necesi
tatea de a se pune capăt demonstra
țiilor de forță și de a nu se recurge, 
sub nici un motiv, la folosirea ar
melor, de a se face totul pentru a 
se opri confruntările militare și a se 
rezolva problemele existente prin

a politicii de 
din cele mai 
imprevizibile

mijloace politice, pe cale pașnică. 
Numeroase alte țări ale lumii s-au 
pronunțat în același sens, 
la reținere și moderație.

Din păcate, evenimentele 
luat într-o direcție deosebit 
culoasă. Și este cu atît mai 
regretabil faptul că asemenea eve
nimente au loc tocmai în Anul In
ternațional al Păcii, acțiunile mili
tare de felul celor întreprinse îm
potriva Libiei contravenind flagrant 
țelurilor nobile sub egida cărora 
este marcat acest an.

Situația gravă creată în regiunea 
Mediteranei stârnește cu atît mai 
mult îngrijorarea popoarelor, cu cit 
viața internațională cunoaște în 
continuare o perioadă de încordare 
fără precedent. în condițiile 
cursa înarmărilor, în primul 
nucleare, continuă vertiginos, 
lumea a ajuns să fie suprasaturată 
de arme, este evident că orice scîn- 
teie comportă riscurile declanșării 
unui conflict de proporții, care ar 
putea scăpa de sub orice control, 
amenințind să se generalizeze și să 
afecteze nemijlocit toate popoarele.

Așa cum este cunoscut, prin re
zoluția adoptată in unanimitate la 
ultima sesiune a O.N.U., ca urmare 
a unei inițiative a României, statele 
membre ale organizației mondiale 
și-au reafirmat angajamentul solemn 
de a reglementa pe cale politică si
tuațiile de 
diferendele 
abține de 
amenințarea 
intervenție în treburile interne ale 
altor state. Interesele păcii mondia
le cer ca acest angajament solemn 
să fie respectat întru totul, de către 
toate statele și față de toate statele.

Aceasta este poziția clară a în
tregului popor român care dezapro
bă și condamnă ferm și categoric 
orice act agresiv. Oricum s-ar 
încerca să se motiveze un astfel de

chemînd

au evo- 
de peri- 
profund

cînd 
rind 
cînd

încordare și conflict, 
existente, de a se 

la folosirea forței și 
cu forța, de la orice

act, orice argumente s-ar aduce, 
faptele rămin fapte — și nimic, in
clusiv referirile la combaterea tero
rismului, nu pot servi ca . justifica
re pentru recurgerea la bombarda
mente împotriva unei țări suverane.

Terorismului nu i se poate răs
punde prin terorism și litigiile nu se 
rezolvă pe calea armelor, prin „ar
gumentele" bombelor.

Iată de ce, poporul român, țara 
noastră, blamînd cu hotărîre acțiu
nile militare, se pronunță pentru în
cetarea imediată a oricăror acte a- 
gresive, chemind să nu se întreprin
dă nimic de natură să agraveze și 
mai mult lucrurile, să ducă la esca
ladarea conflictului. Dimpotrivă, ceea 
ce se impune, în modul cel 
stringent în situația creată, 
să se acționeze în spiritul 
cidității politice, al rațiunii, înțele- 
gîndu-se că unica modalitate de so
luționare a problemelor nu este cea 
a forței, ci calea dialogului, a tra
tativelor.

Animat de dorința de a se pune 
capăt neîntîrziat situației grave 
create, poporul român consideră im
perios necesar să se dea dovadă 
de înaltă răspundere, să se facă totul 
pentru sistarea acțiunilor 
potriva Libiei, pentru 
neabătută a normelor si 
legalității internaționale.
nifeste reținere și calm, să prevaleze 
rațiunea.

Aceasta este cerința primordială a 
momentului actual. în această direc
ție se cer îndreptate eforturile tutu
ror statelor și popoarelor, 
ca oricînd este necesar ca 
țele iubitoare de pace să 
cu toată fermitatea pentru 
crizei din Mediterana. pentru stinge
rea focarelor de Conflict, pentru 
apărarea cauzei generale a păcii și 
securității în întreaga lume.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— „Declarația Marii Adunări Națio
nale cu privire la Anul Internațio
nal al Păcii" a fost difuzată ca do
cument oficial al O.N.U.

Avind la bază cpncepția clar
văzătoare apreședintelui 
Nicolae Ceaușescu, analiza pătrun
zătoare pe care șeful statului ro
mân o face fenomenelor1 vieții in
ternaționale contemporane, acest 
document de mare importanță po
litică al organului legislativ suprem 
al țării afirmă cu claritate, in fo
rul, mondial al națiunilor, hotărîrea 
solemnă a României, a întregului po
por român angajat cu toate forțele 
sale in înfăptuirea unui amplu pro
gram de dezvoltare economică și so
cială, de a acționa cu toată fermi
tatea pentru înlăturarea pericolului 
de război ce amenință omenirea și 
trecerea la dezarmare, pentru reali
zarea nobilelor obiective ale Anu
lui Internațional al Păcii.

Prin propunerile și chemările con
crete la acțiune, inspirate direct din 
inițiativele și activitatea neobosită 
ale președintelui României, în fa
voarea păcii și dezarmării, pentru 
asigurarea dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor la existență, 
la viață liberă și demnă, Declara
ția difuzată la O.N.U. constituie o 
contribuție importantă pe care țara 
noastră o aduce la efortul general

de soluționare a problemelor majore 
ale lumii contemporane.

Se impun, astfel, atenției propu
nerile cuprinse în Declarație pri
vind elaborarea unui program com
plex de 
mătate, 
secol, a 
ționarea 
tivelor, 
zolvarea, in interesul tuturor state
lor, a problemelor grave ale econo
miei mondiale și relațiilor economi
ce internaționale, respectarea drep
tului popoarelor lă dezvoltare libe
ră și independentă fără nici un 
amestec din afară.

Chemarea pe care Marea Adunare 
Națională o adresează Organizației 
Națiunilor Unite de a aduce o con
tribuție sporită la înfăptuirea nobi
lelor obiective ale Anului Interna
țional al Păcii, acționînd consecvent 
pentru armonizarea pozițiilor și e- 
forturilor tuturor membrilor în di
recția dezvoltării, colaborării și asi
gurării păcii în lume răspunde unei 
necesități de maximă urgență, in 
permanență subliniată de marea ma
joritate a statelor, care, ca și Româ
nia, se pronunță pentru creșterea ro
lului organizației în dezbaterea și 
soluționarea democratică a proble
melor ce privesc pacea, securitatea 
și colaborarea internațională.

dezarmare, reducerea Ia ju- 
pînă la sfîrșitul acestui 

cheltuielilor militare, solu- 
conflictelor pe calea trata- 

prin mijloace pașnice, re-

BRAZILIA

Manifestare dedicată României

mai 
este 
lu-

armate îm- 
respec tarea 
principiilor 
să se ma-

Mai mult 
toate for- 
acționeze 

aplanarea

V. AJLEXANDRESCU

Maiestății Sale
Regina MARGARETA A II-A a Danemarcei

COPENHAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, al zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul danez 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis primului 
ministru al Danemarcei, Poul Schlue-

ter, o telegramă prin care îi trans
mite cordiale felicitări și cele mai 
bune urări cu ocazia Zilei naționale 
a Danemarcei.

BRASILIA 15 (Agerpres). — Se
natul Federal al Braziliei a orga
nizat o sesiune specială dedicată 
României, în cadrul căreia Jose 
Fragelli, președintele Senatului Fe
deral și al Congresului National 
Brazilian, Cid Sampaio, președinte
le Comisiei de relații externe a 
Senatului Federal, alți senatori au 
vorbit despre realizările deosebite 
obținute de poporul român in toate 
domeniile de activitate, mai cu sea
mă in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de cind 
în fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O semnificație deosebită a fost 
acordată politicii externe indepen
dente, active și constructive a 
României socialiste, gindită și pusă 
in practică de președintele 
Nicolae Ceaușescu, apreciat unanim 
ca personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, ce se bucură de 
un mare prestigiu internațional, 
promotor al ideilor și acțiunilor in 
favoarea păcii și dezarmării, in pri-

mul rind nucleare, al colaborării in
ternaționale și instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

Au fost relevate dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării noastre, intre 
care construirea marilor obiective 
Canalul Dunăre — Marea Neagră și 
Metroul din București, tn acest ca
dru au fost evidențiate posibilită
țile și necesitatea de a se dezvolta 
și diversifica relațiile economice 
dintre Brazilia și România, îndeo
sebi în cooperarea in producerea 
de mașini agricole și utilaj petro
lier, de medicamente, în domeniile 
agriculturii și irigațiilor, contri- 
buindu-se astfel la o creștere sem
nificativă a schimburilor comer
ciale.

Senatorii brazilieni au împărtășit, 
totodată, impresiile lor din vizita 
recentă făcută in România, bogatele 
tradiții istorice de luptă pentru 
independență și suveranitate ale 
poporului român, tradițiile culturale 
asemănătoare cu cele ale poporului 
brazilian.

„Inima Copenhagăi bate la Rad- 
huspladsen", spun locuitorii capi
talei daneze. Este piața din jurul 
primăriei orașului, cu ziduri de că
rămidă aparentă, de unde pornesc 
arterele principale de 
prin centrul Copenhagăi. De ; 
este vizibil Tivoli, vestitul parc 
distracții separat de primărie 
bulevardul H. C. Andersen. în 
propiere se află Stroget. o rețea 
străzi, destinată în exclusivitate 
pietonilor. Un sfert din populația 
țării de aproape cinci milioane tră
iește în capitală. De la fortăreața 
ridicată într-un șat de pescari în 
1167, așezarea a evoluat datorită 
condițiilor favorabile, dobindind 
numele de Kopmannaechafn (Port 
de negustori) și apoi Kobenhavn. 
Exponatele din muzeele capitalei 
sau ale altor localități ale tării pro
bează iscfisinta danezilor în con
strucția de nave si în alte înde
letniciri specifice legate de pre
zenta mării. Indemînare. iscusință, 
dar și dîrzenie în lupta cu vicisitu
dinile. pe care danezii le-au 
fruntat de-a lungul secolelor, 
mare ancoră neagră expusă în 
tierul Nyhavn din Copenhaga 
mintește de marinarii danezi 
și-au pierdut viata în cel de-al 
lea război mondial.

Pînă in 1945. Danemarca prezen
ta caracteristicile clasice ale unei 
țări agrare. Si în prezent aproape 
20 la sută din exporturile tării se 
realizează din exportul -produselor 
agrare. Danemarca este cel mai 
mare exportator din lume de carne 
de porc și se plasează printre

R. P. MONGOLA

MOSCOVA

Convorbiri sovieto - suedeze
MOSCOVA 15 (Agerpres) — La 

Moscova a avut loc o întrevedere 
între Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.US., și primul 
ministru al Suediei, Ingvar Carlsson, 
care întreprinde o vizită oficială în 
U.R.S.S.

Vii reacții de protest și condamnare în întreaga lume
MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că guvernul 
sovietic a dat publicității o declara
ție in care condamnă agresiunea 
Statelor Unite împotriva Jamahiriei 
Libiene. Trebuie să fie limpede — 
se spune în declarație — că în era 
nucleară orice probleme ale rela
țiilor dintre state trebuie să fie so
luționate prin mijloace politice. 
Agresiunea americană reprezintă o 
provocare fățișă la adresa întregii 
opinii publice mondiale.

Conducerea sovietică — continuă 
declărația — a avertizat că aseme
nea acțiuni nu vor putea să nu afec- 

, teze relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. Din păcate, după cum atestă 
acțiunea agresivă împotriva Libiei, 
la Washington nu s-a dat ascultare 
acestui avertisment. De fapt, Admi
nistrația a făcut, în etapa actuală, 
imposibilă întilnirea preconizată a 
țărilor noastre la nivelul miniștrilor 
de externe.

Guvernul sovietic condamnă cu 
hotărîre agresiunea S.U.A. împotri
va Libiei — stat suveran membru 
al O.N.U. — și cere încetarea ei 
neîntârziată. In caz contrar, UriiUnea 
Sovietică va fi nevoită să tragă con
cluzii și mai ample.

Politica de șantaj și de amenin
țări, politică ce contravine radical 
intereselor păcii și securității inter
naționale, trebuie să înceteze o dată 
pentru totdeauna.

BEIJING 15 (Agerpres). — Guver
nul chinez iși exprimă profunda 
preocupare și neliniște față, de noul 
atac al S.U.A. asupra teritoriului li- 

*bian și condamnă un asemenea act 
de încălcare a suveranității altui 
stat — a declarat un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, citat de 
agenția China Nouă. R. P. Chineză 
este împotriva încălcării teritoriului 
unui stat suveran sub pretextul com
baterii terorismului.

PRAGA 15 (Agerpres). — Comi- 
țînd agresiunea împotriva unui stat 
arab suveran — Jamahiria Libiană — 
relatează agenția C.T.K. — Washing
tonul urmărește să intimideze și să în
genuncheze țările arabe. Prin aceas
tă agresiune S.U.A. nu numai că 
încalcă normele dreptului internațio
nal și prevederile Cartei O.N.U., ci 
și amenință pacea și securitatea in 
Mediterana și în întreaga lume, pre
cizează C.T.K.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă care 
a avut loc la Varșovia, purtătorul 
de cuvînt ■ al guvernului polonez a 
prezentat o declarație în care se 
grată că guvernul Poloniei condam
nă cu hotărîre agresiunea S.U.A. 
împotriva Jamahiriei Libiene și cere 
încetarea ei.

ALGER 15 (Agerpres). — Creș
terea încordării in Marea Meditera
nă ca urmare a atacurilor america
ne împotriva Jamahiriei Libiene 
stirnește o profundă îngrijorare Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, se spune în declarația re
prezentantului Ministerului algerian 
de Externe, dată publicității la Alger. 
Folosirea de către S.U.A. a foțței 
împotriva Jamahisjei Libiene, arată 
declarația, provoacă o escaladă și mai 
mafe a încordării în Marea Medi
terană și creează o situație deose
bit de periculoasă pentru pacea și 

tuturor țărilor din re-stabilitatea 
giune.

15 (Agerpres). — Gu- 
condamnă energic

DAMASC 
vernul sirian 
agresiunea americană împotriva Ja
mahiriei Arabe Libiene, se arată in
tr-o declarație oficială dată publi
cității la Damasc.

în document se exprimă sprijinul 
deplin al Siriei pentru Jamahiria 
Libiană, lansîndu-se țărilor i-.-’cc 
apelul de a 
sare pentru 
americană.

arabe 
adopta măsurile nece- 
a zădărnici agresiunea

circulație 
aici 

de 
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car- 
a- 

care 
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marii exportatori de unt și brinze- 
turi. Concomitent, s-a dezvoltat și 
industria. Se produc nave, mo
toare de nave, mașini și instalații 
pentru industria alimentară, in
strumente electronice și de pre
cizie.

Hărnicia poporului danez este 
dublată de preocuparea sa stator
nică de a menține si apăra pacea, 
de a participa, alături de alte po
poare europene, la eforturile ge
nerale desfășurate pentru oprirea 
cursei înarmărilor si eliminarea 

. primejdiei nucleare. Parlamentul 
danez s-a opus amplasării de ra- 

^chete nucleare americane cu fază 
medie de acțiune in Europa si pre
zentei armelor atomice din dotarea 
N.A.T.O. pe teritoriul tării.

Preocupările comune pentru asi
gurarea si consolidarea păcii în 
Europa si în lume au favorizat dez
voltarea între popoarele român si 
danez a unor relații de prietenie si 
colaborare, extinderea schimburi
lor economice, tehnico-stiintifice si 
culturale, conlucrarea pe plan in
ternational. O contribuție de cea 
mai mare însemnătate la această 
evoluție pozitivă a adus vizita ofi
cială întreprinsă în Danemarca de 
președintele 
împreună 
Ceaușescu, 
perspective 
versificare . 
avantajoase, 
țări și popoare, 
securității și colaborării 
tionale.

: Nicolae Ceaușescu.
cu tovarășa Elena
în 1980. deschizind

noi de extindere și di- 
a cooperării reciproc 

în folosul ambelor 
al cauzei păcii, 

interna-

Pregătiri in vederea Congresului
al XlX-lea al P.P.R.M

ne al Franței. în documentul citat 
de agenția France Presse se subli
niază că intervenția a fost hotărîtă 
de guvernul american si că Franța, 
care a fost informată despre inten
țiile S.U.A.. a refuzat
survolarea teritoriului său de către 
avioanele americane.

asumat întreaga responsabilitate. A- 
ceastă operațiune militară 
clarat el 
provoace

a de- 
în Parlament — riscă să 
reacții explozive.

să permită

HAGA 15 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Olandei, Van Der 
Broek, președintele in exercițiu ai 
Consiliului ministerial al C.E.E., „re
gretă evoluția situației" americano- 
libiene — a anunțat un purtător de 
cuvînt oficial olandez. Potrivit aces
tuia, „ministrul regretă cu . atît mai 
mult evoluția evenimentelor, cu cit 
„cei 12“ se pronunțaseră . limpede, 
luni, pentru soluționarea pe cale po
litică a conflictului și evitarea unei 
escalade militare".

BRUXELLES 15 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat posturilor de 
radio, și de. televiziune din.Belgia, mi
nistrul relațiilor externe al acestei 
țări, Leo Tindemans, și-a exprimat 
„surpriza și regretul profund" față 
de bombardarea orașelor libiene 
Tripoli și Benghazi de către avioane 
militare ale S.U.A. Totodată, Leo 
Tindemans a deplîns faptul că Ad
ministrația S.U.A. nu a dat asculta
re apelului de a se abține de la ac
țiuni militare în Marea Mediterană, 
relatează agenția T.A.S.S.

TOKIO 
cuvîntul în cadrul 
de presă, Kenji Miyamoto, președin
tele C.C. al P.C. Japonez, a condam
nat bombardarea orașelor libiene de 
către aviația americană și a subli
niat că acțiunile militare ale S.U.A. 
fac să crească tensiunea în lume și 
creează pericolul izbucnirii unui 
război. )

Partidul Socialist Japonez a dat 
publicității o declarație în care se 
subliniază că măsurile întreprinse 
de S.U.A. fac să crească și mai mult 
încordarea în Orientul Mijlociu. 
Nici un fel de pretexte nu pot fi ad
mise pentru justificarea unor ase
menea acțiuni, se subliniază în de
clarația citată de agenția T.A.S.S.

15 (Agerpres). — Luînd 
Unei conferințe

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
Suedia condamnă atacul aviației 
americane asupra Jamahiriei Libiene, 
a declarat ministrul de externe 
acestei țări, Sten Andersson. In
tr-un interviu acordat postului 
radio Stockholm, el a subliniat 
acțiunile aviației americane 
creat „o situație gravă, deosebit 
periculoasă".

al
de 
că 
au 
de

BELGRAD 15 (Agerpres). — Reu
nit în sesiune specială, Prezidiul 
R.S.F. Iugoslavia a calificat atacul 
Statelor Unite drept o violare fla
grantă a suveranității și .integrității 
teritoriale a unei țări independente 
și nealiniate, o violare care amenin
ță în mod serios securitatea; stabili
tatea și pacea in Mediterana și din
colo de aceasta.

(Agerpres). — Egiptul aCAIRO 15 ... .
primit cu îngrijorare și indignare in
formațiile despre evoluțiile rezultind 
din bombardamentele aeriene ameri
cane împotriva unor obiective de pe 
teritoriul Libiei și despre pierderile 
de vieți omenești în rindul popu
lației acestei țări, relevă declarația 
guvernului egiptean.

ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 
Administrația S.U.A., ordonînd bom
bardarea unor așa-zise obiective mi
litare din Tripoli și Benghazi, care 
a pricinuit moartea unor oameni 
nevinovați și a provocat pagube ma
teriale, a încălcat legile internațio
nale, Carta O.N.U., care simbolizea
ză pacea, stabilitatea și unitatea o- 
menirii, se arată în declarația Or
ganizației Unității Africane, dată pu
blicității la Addis Abeba. O.U.A., 
subliniază documentul, condamnă 
ferm raidul aviației americane a- 
supra teritoriului Jamahiriei Libie
ne și își exprimă deplina solidari
tate cu poporul libian.

SOFIA 15 (Agerpres). — Presa bul
gară condamnă escaladarea încordă
rii în Marea Mediterană prin acțiu
nea militară a S.U.A. îndreptată îm
potriva Jamahiriei Libiene. Sub ti
tluri ca „Escaladare periculoasă", 
„Consecințe periculoase", ziarele 
bulgare inserează informații care 
dau expresie îngrijorării opiniei pu
blice, provocată de acțiunile S.U.A. 
împotriva Jamahiriei Libiene.

BERLIN 15 (Agerpres). — R.D. 
Germană condamnă bombardarea 
orașelor libiene Tripoli și Benghazi 
de către avioane militare ale Sta
telor Unite. transmite agenția 
A.D.N.. citind declarația purtătoru
lui de cuvînt a] Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D.G. în care se 
arată că acest atac criminal nu poate 
fi justificat în nici un fel.

ATENA 15 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Greciei, Carolos 
Papoulias, a dat publicității o de
clarație in care se subliniază că 
guvernul elen „dezaprobă operațiu
nea militară americană împotriva 
Jamahiriei Libiene, care submi
nează ordinea juridică internaționa
lă și nu contribuie la combaterea 
terorismului*. „Dimpotrivă, sublinia
ză declarația guvernului grec, ope
rațiunea se va adăuga tensiunii ex
treme și confruntării din zona sen
sibilă a Mediteranei" — relatează 
agenția Associated Press.

DELHI 15 (Agerpres). — Pre
ședintele în exercițiu al mișcării de 
nealiniere, Rajiv Gandhi, primul mi
nistru al Indiei, a condamnat acțiu
nile agresive ale aviației militare 
americane asupra Jamahiriei Libie
ne. „India și întreaga mișcare de 
nealiniere sînt profund îngrijorate 
și condamnă bombardarea de către 
S.U.A. a unor localități urbane din 
Jamahiria Libiană" — se spune în 
declarația premierului indian, pu
blicată la Delhi.

ISLAMABAD 15 
Guvernul și poporul 
exprimă profunda 
consternarea față de atacurile ame
ricane împotriva Jamahiriei Arabe 
Libiene, țară nealiniată, se arată în
tr-o declarație a ministrului 
tanez de 
Khan.

(Agerpres). — 
Pakistanului Iși 
îngrijorare și

externe, Sahibzada
pakis- 
Yaqub

PARIS 15 (Agerpres). — Opera
țiunea militară americană împotriva 
Jamahiriei Libiene duce la escala
darea folosirii forței in regiunea 
Mediteranei. se arată. într-o declara
ție a Ministerului Relațiilor Exter-

ROMA 
ministru 
a exprimat dezacordul guvernului 
său în legătură cu atacul aerian al 
S.U.A. împotriva Jamahiriei Libiene, 
relevînd că partea americană și-a

15 (Agerpres). — 
al Italiei. Bettino

Primul 
Craxi,

Referindu-șe la situația internațio
nală actuală, Mihail Gorbaciov a 
condamnat acțiunea S.U..A. împo
trivă Jamahiriei Libiene, transmite 
agenția _ T.A.S.S. Printr-un atac 
armat împotriva unei țări mici, 
S.U.A. au demascat esența atitudinii 
lor față de problemele internaționale 
radicale. Această acțiune, care nu 
poate fi justificată prin nici un fel 
de argumente, este o verigă in lan
țul acțiunilor, provocatoare ale S.U.A. 
întreprinse ca răspuns la inițiativele 
pașnice ale Uniunii Sovietice și în 
vederea zădărnicirii căutării unor 
modalități de îmbunătățire a relați
ilor internaționale, înăbușirii tendin
țelor pozitive și speranțelor apărute 
în urma întilnirii de la Geneva. Ele 
înseamnă 
încordării 
cane.

întreaga 
O.N.U. și,
Occidentală, 
puse în fața unei opțiuni importan
te :■ pasivitatea, cu atît mai mult în
găduința, sau coparticiparea lâ ase
menea aoțîuni amenință cu de
teriorarea, cu urmări imprevizibile, 
a relațiilor internaționale.

întrevederea a prilejuit, de ase
menea, un schimb de opinii In pro
bleme referitoare la relațiile sovie- 
to-suedeze.

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
In R. P. Mongolă au început confe
rințele de dări de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de aimak și orășe
nești ale P.P.R.M., premergătoare 
Congresului al XlX-lea al partidu
lui. care va avea loc in luna mai.

Luind cuvîntul în cadrul conferin
ței din aimakul central, D. Sodnom, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, a re-

levat succesele dobîndite In dezvol
tarea economiei naționale mongole 
în al optulea cincinal. El a arătat că 
in perioada de pregătire a forumu
lui comuniștilor mongoli fiecare om 
al muncii trebuie să participe. mai 
activ la măsurile de îmbunătățire a 
muncii, a disciplinei și ordinii, de 
înlăturare a lipsurilor existente, de 
utilizare a rezervelor existente, re
latează agenția Monțame.

și de securitate și pentru dezarmare in Europa

o sporire 
în relațiile

deliberată a 
sovieto-ameri-
internațională,comunitate _________

în primul rînd Europa 
țările N.A.T.O. sînt

BONN 15 (Agerpres). — Atacul 
militar american asupra Libiei a 
fost condamnat de lideri ai partide
lor politice din R.F. Germania, in
clusiv de cei care fac parte din coa
liția guvernafhentală. Astfel, pre
ședintele Partidului Liber-Democrat, 
Martin Bangemann, ministrul vest- 
german al economiei, a 
atacul militar la care 
Statele Unite împotriva 
de neînțeles.

într-o declarație dată
Partidul Ecologist condamnă ferm 
atacul declanșat de aviația militară 
a S.U.A. asupra Libiei, afirmînd 
un litigiu internațional nu poate 
soluționat pe calea armelor.

Horst Ehmke, vicepreședinte 
fracțiunii P.S.D. în Bundestagul 
vest-german, a declarat postului de 
radio „Deutschlandfunk" : „Expe
riențele cu arma nucleară făcute de 
Washington și bombardarea de către 
aviația americană a teritoriului Li
biei sint expresia politicii de pe po
ziții de forță duse de Administrația 
Reagan".

afirmat că 
s-au dedat 
Libiei este

publicității.

Evoluția 
stației orbitale „Mir”
MOSCOVA 15 (Agerpres). — S-a 

împlinit o lună de cind tosmonauții 
sovietici Leonid Kizim și Vladimir 
Soloviov și-au început activitatea la 
bordul stației orbitale științifice so
vietice „Mir“. tn conformitate cu 
programul de zbor, relatează agenția 
T.A.S.S., cei doi membri ai echipaju
lui continuă verificarea elementelor 
de construcție ale stației orbitale, a 
instalațiilor și aparaturii de bord.

La 15 aprilie, menționează agenția 
citată, ei au verificat funcționarea 
agregatelor sistemelor termoregu- 
latoare în diferite regimuri de acti
vitate, au testat completul de rezer
vă al legăturilor radio.

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
Marți au fost reluate la Stockholm 
lucrările Conferinței pentru măsuri 
de încredere și de securitate și pen
tru dezarmare în Europa. Negocie
rile din capitala Suediei sînt profund 
marcate de evoluția situației inter
naționale, de tensiunea extrem de 
gravă existentă în prezent în lume, 
îndeosebi în zona Mediteranei, de 
recurgerea tot mai frecventă la fo
losirea forței și la amenințarea cu 
forța în raporturile dintre state.

La deschiderea lucrărilor celei 
de-a zecea sesiuni a conferinței, care 
va dura pină la 23 mai 1986, re
prezentanții a numeroase state parti
cipante au exprimat preocuparea și 
îngrijorarea lor profundă in legătu
ră cu situația din Mediterana, cu 
încălcarea flagrantă a principiilor și 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki.

Negocierile de la Stockholm au 
drept obiectiv realizarea, pînă in 
toamna acestui an. a unor înțele
geri, a unui acord care să contribuie 
la întărirea încrederii și la creșterea 
securității statelor participante și să 
permită trecerea la negocieri e- 
fective de dezarmare pe conti
nent. Propunerile prezentate și pri
mele texte de acord convenite în 
runda precedentă au creat premise 
pentru a se ajunge la înțelegeri în 
toate- problemele discutate. Ește ne
voie, în continuare, de noi eforturi 
și de voință politică din partea tu
turor statelor participante pentru 
îndeplinirea mandatului cu care a 
fost învestită conferința, pentru ma
terializarea obiectivelor înscrise în 
Actul final de la Helsinki privind 
încrederea, securitatea și dezarmarea 
în Europa.

Situația tragică a copiilor în țările lumii a treia 
relevată la reuniunea U.N.I.C.E.F.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite s-au deschis lucrările se
siunii Consiliului Executiv al Fondu
lui O.N.U. pentru Copii (U.N.I.C.E.F.).

Deschizind dezbaterile, secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, a declarat că grija pentru 
viitorul copiilor este o preocupare 
pentru un viitor mai bun al între
gii umanități. Una dintre preocupă
rile centrale in cadrul strategiei in
ternaționale de dezvoltare, proclama-

ta de O.N.U., este reducerea morta
lității infantile. în,primul rînd în ță
rile în curs de dezvoltare, unde acest 
fenomen a atins proporții îngrijoră
toare.

La rîndul său. directorul Consiliu
lui Executiv al U.N.I.C.E.F.. James 
P. Grant, s-a referit la situația tra
gică a milioanelor de copii din țările 
Asiei, Africii și Americii Latine, vic
time ale foametei, sărăciei și mala
diilor.
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LONDRA 15 (Agerpres). — „Oa
menii din întreaga lume condamnă 
hotărîrea președintelui Ronald Rea
gan", a declarat la Londra liderul 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie, Neil Kinnock, la aflarea veș
tii despre bombardamentele aviației 
americane asupra Jamahiriei Li
biene.

WASHINGTON 15 (Agerpres) — 
„Să înceteze acțiunile militare îm
potriva Libiei !“, „Mijloace pentru 
cerințele oamenilor și nu pentru 
război 1“ — sub aceste chemări la 
15 aprilie a fost organizată în fața 
Casei Albe din Washington o amplă 
manifestație de protest împotriva 
bombardamentelor aviației militare 
americane asupra Jamahiriei Li
biene. L

PRIMIRE LA FRAGA. Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, l-a primit pe 
Zbigniew Messner, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, care întreprinde o vizită 
oficială de prietenie in R. S. Ceho
slovacă. Au fost abordate proble
me privind stadiul și perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale.

CONFERINȚA MINISTERIALA 
A O.P.E.C. La Geneva au început 
lucrările conferinței ministeriale a 
Organizației Țărilor Exportatoare 
de Petrol (O.P.E.C.), aminate la 22 
martie a.c. Miniștrii din cele 13 
state membre ale organizației vor 
încerca să se pună de acord asu
pra strategiei pe care urmează să o 
adopte pentru stabilizarea pieței 
mondiale a petrolului.

CONTACTE IN PROBLEMA 
CIPRIOTA. Președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, a avut convor
biri la Atena cu primul ministru 
elen, Andreas Papandreu, cu pri-

vire la planul O.N.U. de soluționa
re a problemei cipriote. Intr-o de
clarație dată publicității la înche
ierea convorbirilor se menționează 
că. la Înapoierea în Cipru, pre
ședintele Kyprianou va avea con
sultări cu liderii partidelor poli
tice, inainte de a lua o decizie în 
legătură cu planul O.N.U.

LA GENEVA au început 
rile celei de-a 41-a sesiuni 
a Comisiei Economice a 
pentru Europa (C.E.E./O.N.U.).

ÎNTÎLNIRE IN KUWEIT. Emirul 
Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, l-a primit pe 
Turgut Ozal, primul ministru al 
Turciei, care se află in vizită in 
capitala kuweitiană. Problemele 
discutate în cadrul întîlnirii au in
clus conflictul dintre Iran și Irak, 
situația din Orientul Mijlociu și 
relațiile bilaterale. Cele două părți 
și-au exprimat, profunda îngrijo
rare in legătură cu continuarea 
conflictului iraniano-irakian și s-au

lucră- 
anuale 
O.N.U.

pronunțat pentru eforturi susținu
te care să contribuie la încetarea 
ostilităților dintre cele două țări.

BANCA FRANȚEI a redus cu o 
jumătate de punct dobinzile pe pia
ța monetară — de la 8,25 la sută la 
7,75 la sută. Spre a nu permite, 
prin această măsură, o relansare a 
spiralei inflaționiste, Banca Fran
ței a anunțat, paralel, o creștere a 
rezervelor obligatorii pe care 
ganismele bancare trebuie să le 
pună la Banca Centrală.

DECES. Scriitoarea franceză 
mone de Beauvoir a încetat 
viață, luni, la Paris, în virstă de 
78 de ani. Militantă pentru dreptu
rile femeii, autoare a numeroase 
cărți, între care „Mandarinii", dis
tinsă cu premiul Goncourt 
admirabilă memorialistă, 
de Beauvoir a semnat, de 
nea, numeroase reportaje, 
sa lucrare, apărută în 1981, 
„Ceremonia de adio", in care sînt 
înfățișați ultimii ani de viață ai 
lui Jean-Paul Sartre.

ALEGERI. în Nepal vor avea 
loc, la 12 mai, alegeri legislative. 
Peste 8.9 milioane de cetățeni cu 
drept de vot vor alege 112 din cei 
140 de membri ai parlamentului — 
Rashtrya Panchayat —, ceilalți 28 
urmind să fie desemnați de regeie 
Birendra.
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