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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe șeful Departamentului Federal 

al Afacerilor Externe al Confederației Elvețiene

Prin organizarea exemplară a muncii
și folosirea din plin a mașinilor

PRETUTINDENI -
RITMURI MAXIME LA SEMĂNA T!

I
brăila - |n patru zile

65 000 hectare însămînțate

Realizări 

in 

întrecere
CARAȘ-SEVERIN

Ieri, la Reșița - 
producție record 
înaltele distincții primite pen

tru cîștigarea locului intîi în în
trecerea cu metalurgistii tării pe 
1979 au sporit eforturile siderur
gicilor reșițeni. care întîmpină 
ziua de 1 Mai cu noi realizări. 
Ieri, în toate secțiile productive 
ale combinatului s-a înregistrat 
o producție record. De la în
ceputul anului au fost realizate 
peste plan 25 000 tone de otel 
aliat. 1500 tone fontă, impor
tante cantităti de cocs metalur
gic și alte produse. întregul 
spor de producție este obtinut 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. (Nicolae Cătană).

BRAȘOV

500 de auto
camioane peste plan

Constructorii de autocamioane 
din Brașov întîmpină ziua de 1 
Mai cu un bilanț rodnic. Prin- 
tr-o mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, în sectoarele 
calde și in cele prelucrătoare 
au fost realizate peste plan, de 
Ia începutul anului și pină ieri, 
500 de autocamioane cu motoare 
diesel. (N. Mocanu).

MARAMUREȘ

Minerii de la Ilba 
se întrec pe ei înșiși

Colectivul exploatării minie
re Ilba din Maramureș a atins 
cotele finale ale planului cinci
nal la minereu extras. ..Pină 
la sfirșitul cincinalului — ne 
spunea inginerul Petre Clei, 
directorul exploatării minie
re Ilba — vom extrage peș
te plan 160 000 tone de mi
nereu de metale neferoase", 
în cinstea zilei de 1 Maț 
minerii de aici s-au angajat să 
obțină o producție suplimentară 
de metale în valoare de cel pu
țin 24 milioane lei. (Gheorghe 
Susai.

BACĂU

O realizare tehnică 
de prestigiu

O prestigioasă realizare teh
nică încununează activitatea 
desfășurată în intimpinarea zilei 
de 1 Mai de colectivul întreprin
derii de mașini-unelte din Ba
cău : aici a fost fabricată ma
șina de rectificat plan, cu ax 
vertical și platou rotativ. Cu
noscut sub denumirea de RPVR— 
1000, noul tip de mașină se 
utilizează la prelucrarea pieselor 
cu diametrul pină la 1 000 mm. 
(Gh. Baltă).

ALBA

Constructorii 
din Țara Moților 

- la înălțime
Pe șantierul de investiții de 

Ia Roșia Poeni, județul Alba, 
constructorii au început lucră
rile la realizarea unui nou 
obiectiv pentru punerea in var 
Joare a zăcămîntului cuprifer 
din această zonă a Tării Moților. 
Este vorba de realizarea primei 
trepte de sfărîmare a minereu
lui in Valea Fintînelelor, unde 
se va monta cel mai mare con- 
casor din tară. Odată cu încer 
perea lucrărilor, constructorii 
s-au angajat să finalizeze acest 
obiectiv cu trei luni mai devre
me. în același timp, se muncește 
intens Ia decopertarea zăcămîn
tului, lucrare aflată, de aseme
nea, în avans față de grafic. 
(Ștefan Dinică).

Pînă în seara zilei de duminică, 20 
aprilie, unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Brăila au în- 
sămînțat in total, cu culturi de pri
măvară. 108 300 hectare — 45 la sută 
din prevederi. Este de remarcat că in 
acest județ. în numai patru zile, de 
joi pînă duminică, suprafețele insă- 
mințate au sporit cu peste 35 la sută. 
Și aceasta datorită faptului că viteza 
la semănat — de 19 090 hectare pe zi 
— a fost realizată, în inter valul a- 
mintit. în proporție de 94—97 la sută.

Creșterea substanțială a ritmului 
de lucru la semănat este'rezultatul 
măsurilor energice întreprinse săptă- 
mîna trecută de comitetul județean 
de partid. Cu prilejul unei recente 
analize a desfășurării lucrărilor, care 
a avut loc în seara zilei de joi, au 
fost criticate deficiențele organizato
rice din activitatea unor unități agri
cole. care frinau creșterea ritmului 
la semănat. în principal, s-a arătat 
că situația era determinată de fap
tul că nu s-a intrat încă cu toate for
țele la semănat, mai ales la însămin- 
țarea porumbului, că semănătorile 
nu lucrează efectiv 14 ore pe zi și că 
la pregătirea terenului se fac. in une
le cazuri, prea multe operații, unele 
inutile, din care cauză lucrările nu 
avansează în ritmul stabilit.

Ș-a hotărît cu acest prilej să se lu
creze la semănat cu întreaga capacita
te de lucru. De asemenea, s-a hotărit 
ca și la semănat să' se organizeze 
schimbul doi. astfel ca această lucrare 
să se facă pe întreaga durată a zilei- 
lumină, de 14 ore. realizindu-se ast
fel norma planificată pe fiecare se
mănătoare. Materializarea cu promp
titudine a acestor măsuri prezintă o 
importanță deosebită pentru realiza
rea și depășirea ritmului la semănat, 
mai ales că acum există un larg front 
de lucru, astfel ca însămințările să fie 
încheiate la termenul stabilit de co
mitetul județean de partid, adică la 
27 sau cel tirziu la 28 aprilie.
' Dimineața zilei de vineri. Un cer 

senin și un soare strălucitor anunța

o zi așa cum își doresc de mult lucră
torii de pe ogoare. împreună cu to
varășul Cristache Moldoveanu. secre
tar al comitetului județean de partid, 
pornim prin mai multe unități agri
cole situate în zona afectată cel mai 
mult de precipitații. Ceea ce trebuie 
subliniat de la început este că. pre
tutindeni. în unitățile agricole din 
consiliile unice agroindustriale „1 
Mai" Brăila. Movila Miresii. Romanu, 
Șutești și Ianca se lucrează pe un 
front larg, cu toate forțele mecanice, 
la pregătirea terenului și semănat, la 
erbicidarea cerealelor păioase. De a- 
semenea. am intilnit sute de oameni 
mobilizați la strînsul și transportul 
resturilor vegetale de pe cimp.

Pe tovarășul Petre Aramă, activist ' 
al comitetului județean de partid, 
care răspunde de consiliul unic agro
industrial Movila Miresii. l-am găsit 
in cîmp, la C.A.P. Gemenele, într-o 
formație de semănat. „încă de astă- 
noapte — ne spune dînsul — împreu
nă cu președintele consiliului, tova
rășul Mircea Udrea. și directorul sta
țiunii. de mecanizare, tovarășul Tra
ian Nițâ. am chibzuit cum să aplicăm 
din dimineața aceasta măsurile sta
bilite de comitetul județean de par
tid". Aflăm că aici,’ numărul de 
tractoare repartizate pentru schimbul 
doi de noapte la pregătirea terenu
lui a fost mărit de la 28 la 45, pen
tru ca semănătorile să aibă un front 
larg de lucru. Totodată, s-a organi
zat schimbul doi la 7 semănători. in- 
sămînțindu-se efectiv de la ora 5 di
mineața la ora 21 seara. Pentru cele
lalte 42 de semănători s-au asigurat 
cite 2—3 mecanizatori la fiecare for
mație, care înlocuiesc în timpul pau
zei de masă mecanizatori titulari, 
prin aceasta lucrîndu-se cite 14 ore 
cu toate semănătorile. în același mod. 
operativ, s-a acționat si în celelalte

Aurel PAPADIUC

IALOMIȚA;

Specialiștii- 
pe cimp, alături 
de mecanizatori
Săptămîna aceasta este o pe- 

I Noadă hotăntoare pentru in- 
cheierea lucrărilor de primăva
ră și in județul Ialomița. Odată 
cu terminarea semănatului sfe
clei de zahăr pe cele 14 500 hec
tare și insămințarea florii-soa- 
relui pe ultimele suprafețe, se
mănătorile au fost imediat 
transformate pentru porumb și 
soia, lucrare executată direct in 
cimp de mecanicii de pe atelie
rele mobile. La semănatul po
rumbului. viteza zilnică este in 
creștere. Dacă duminică s-au 
insămînțat 21 500 hectare, din 
care ponderea au deținut-o cele 
14 000 hectare cu porumb și 
4 500 hectare cu soia, luni s-au 
insămințat 15 000 hectare cu po
rumb și 5 000 hectare cu soia. 
Pentru a se grăbi ritmul lucră
rilor și a se economisi carbu
ranți, in multe unități semănă
torile lucrează „in cuplu" sau 
li s-au adăugat secții in plus. 
Fină luni seara, porumbul a fost 
semănat pe 55 000 hectare dirț 
cele 173 000 planificate, iar soia 
— pe 13 500 hectare din cele 
54 500 prevăzute. Pentru crearea 
frontului de lucru necbsar ci lor 
1 350 de semănători, 1 900 de 
tractoare lucrează la pregătirea 
terenului, din care 1 400 trac
toare au asigurat schimbul II, 
format din combineri și meca
nici de ateliere, din personalul

Mihai VIȘO1U 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)

Președintele Republicii Socialiste 
Romania. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe șeful 
Departamentului Federal al Afaceri
lor Externe al Confederației Elveție
ne, consilierul federal Pierre Aubert, 
care a efectuat o vizită oficială in 
țara noastră.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au luat parte Dan Enăchescu, am
basadorul României în Elveția, și 
Peter Erni, ambasadorul Elveției la 
București.

Ministrul elvețian a transmis tova
rășului Nicolae. Ceaușescu un salut 
călduros din partea președintelui 
Confederației Elvețiene, Georges- 
Andre Chevallaz, precum și urări de 
prosperitate și fericire poporului 
român.

Tovarășul- Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rîndul său, 
președintelui Confederației Elvețiene 
un cordial salut și urări de sănătate 
și fericire, de pace și progres po
porului elvețian.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția .pozitivă, ascenden
tă a raporturilor dintre România și 
Elveția pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, precum 
și in alte sectoare de activitate, și a 
fost exprimată dorința comună de a 
dezvolta și mai intens colaborarea 
dintre cele două țări, de a lărgi 
schimburile economice și cooperarea 
în producție, în special pe terțe pie
țe. S-a subliniat că lărgirea continuă 
a raporturilor dintre România și El
veția, conlucrarea dintre’ ele pe arena 
internațională contribuie la întărirea 
prieteniei dintre popoarele celor două

țări, la consolidarea păcii, destinderii 
și securității in Europa, la întărirea 
cooperării și înțelegerii între națiuni.

A avut loc, totodată, un schimb de 
vederi. în probleme ale situației in
ternaționale actuale. In acest cadru 
a fost subliniată necesitatea intensi
ficării eforturilor tuturor statelor și 
guvernelor pentru oprirea cursului 
spre agravarea climatului politic in
ternațional. pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, bazată 
pe respectarea strictă în relațiile din
tre state a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile interne și 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța. A fost reliefat faptul 
că pacea și securitatea internațională 
reclamă cu tot mai multă insistență 
măsuri pentru trecerea la soluționa
rea rapidă, pe cale pașnică, prin tra
tative a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, a stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii,

O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Europa, subliniindu-se 
pericolul pe care il reprezintă pentru 
existența continentului cursa înarmă
rilor, acumularea de armamente, in
clusiv a celor nucleare. S-a relevat, 
de comun acord, necesitatea ca toate 
statele să acționeze cu hotărire pen
tru buna pregătire a reuniunii de la 
Madrid, care să aibă loc la data sta
bilită și care să ducă la înfăptuirea 
ca un tot unitar a Actului final de la 
Helsinki, la Întărirea securității și 
cooperării pe continent, la crearea 
unui climat de adevărată încredere 
intre state, menită să favorizeze ac-

țiuni concrete în direcția opririi 
cursei inarmărilor, realizării dezan
gajării militare și dezarmării. Cele 
două părți au subliniat importanța 
organizării, in cadrul stabilit de Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa, a unei conferințe pentru 
dezarmare cu participarea tuturor 
statelor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
că este necesar să se intensifice efor
turile în vederea realizării unei regle
mentări globale în Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din. teritoriile arabe ocupate în 1967, 

'la soluționarea problemei palestinie
ne pe baza asigurării dreptului la 
autodeterminare al poporului pales
tinian, la recunoașterea dreptului la 
existență și (independență al tuturor 
statelor din regiune.

în timpul întrevederii s-a relevat, 
de asemenea, necesitatea unirii efor
turilor tuturor statelor și popoarelor 
in direcția lichidării fenomenelor 
subdezvoltării, instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure tuturor popoarelor și în
deosebi celor rămase in urmă dez
voltarea mai accentuată pe calea 
progresului economic și social.

Oaspetele a exprimat mulțumiri 
șefului statului român pentru între
vederea acordată, pentru ospitalita
tea și cordialitatea cu care a fost 
primit în tara noastră, satisfacția 
pentru discuțiile purtate, pentru po
sibilitatea de a cunoaște aspecte din 
viața și activitatea poporului român.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

110 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
(Continuare în pag. a II-a)

Ritm înalt și calitate bună la semănatul porumbului - două cerințe realizate cu răspundere la I.A.S. Rimnicelu, județul 
Brăila

Cind cutezanța aspirațiilor tinerești

se măsoară cu etalonul faptei

Spiritul novator - izvorul vitalității 
și forței transformatoare
a socialismului

Trei întreprinderi de 
profiluri și dimensiuni di
ferite. Trei directori cu 
personalități distincte. 
Trei răspunsuri in apa
rentă felurite la unica în
trebare pe care le-am a- 
dresat-o acum, in atmos
fera intenselor pregătiri 
ce se desfășoară in în
treaga tară pentru pregă
tirea Congresului U.T.C. 
care e cel mai reprezen
tativ tinăr din colectivul 
dumneavoastră ?

Dar. mai întii. de ce am 
pus această întrebare 
unor directori, adică unor 
oameni învestiți cu atri
buții tehnico-administra- 
tive și care, cel puțin in 
aparentă, nu poartă răs
punderi directe, nemijlo
cite pentru tinerii din 
întreprinderea pe care o 
conduc ? ! Poate tocmai 
de aceea ne-au interesat 
opinia lor, punctul lor de- 
vedere : ani vrut să ve
dem. de pe o parte, cit de 
apropiate le sint viata si 
problemele tinerilor mun
citori, ingineri și tehni
cieni de care, cel mai a-

desea, depinde decisiv re
alizarea planului econo
mic. iar. pe de altă parte, 
cit de bine îi cunosc pe 
acei tineri care întruchi
pează în cel mai inalt 
grad virtuțile și năzuințe
le caracteristice tinerei

toare. exprimată, elocvent 
și lapidar, cam în același 
mod : ..Cum aș putea să 
desemnez pe unul singur 
dintre atîția tineri harnici, 
inimoși, inventivi?". în
curcătură generatoare de 
concluzii optimiste cu pri

0 întrebare care a pus pe directorii unor 
întreprinderi din județul Neamț într-o 
încurcătură generatoare de concluzii 

optimiste

generații a anilor noștri.
Ne-a impresionat plăcut 

faptul că toți, cei trei di
rectori — aleși fără nici o 
idee preconcepută și (tre
buie s-o menționăm) ne- 
preveniți în legătură cu 
întrebarea ce urma să le 
fie adresată— au dat răs
punsuri temeinice, care 
vădeau 0 preocupare sta
tornică în această direc
ție. Și totuși. în primele 
momente, au fost puși în
tr-o încurcătură asemănă

vire la calitatea profesio
nală și etică a tinerilor 
din respectivele întreprin
deri. Pină la urmă, cei 
trei directori, după o mai 
lungă sau mai scurtă pe
rioadă de reflecție, ne-au 
indicat opțiunile lor, Și 
faptele pe care le-am a- 
flat ulterior ne-au de
monstrat deplina îndrep
tățire a acestor opțiuni.

— Pentru mine — ne 
spunea tovarășul loan 
Mancea, directorul Gru-

pului de șantiere nr. 1 al 
Trustului județean de 
constructii-montaje. Neamț
— un tinăr reprezentativ 
al colectivului nostru și. 
implicit, al societății 
noastre este cel ce a 
izbutit să-și formeze o 
adevărată personalitate de 
om al muncii.

Acel tinăr care. în vi
ziunea interlocutorului 
nostru, răspunde într-o 
măsură definitorie acestei 
exigente („nu e singurul"
— a ținut directorul să 
precizeze) se numește 
Constantin Crihan si lu
crează ca montor de pre
fabricate pe șantierul nou
lui cartier Bicaz. unul 
dintre cele mai frumoase 
ansambluri urbanistice 
din Piatra Neamț.

— Oare de ce s-a oprit 
directorul tocmai asupra 
lui Constantin Crihan ? —-

Victor BÎRLĂDEANU
C. BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a II-a)

Aniversăm astăzi ziua nașterii, cu 
110 ani în urmă, a marelui teoreti
cian și strateg comunist, Vladimir 
Ilici Lenin, de al cărui nume sint in
disolubil legate întemeierea Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, crearea primului stat so
cialist din lume.

Lenin a demonstrat, prin întreaga sa 
activitate teoretică și practică, fap
tul că izvorul uriașei forțe transfor
matoare a teoriei marxiste rezidă in 
legătura organică cu realitățile epocii, 
în maxima receptivitate față de ex
periența socială, fată de noile cuce
riri ale cunoașterii. în urma studierii 
aprofundate, pe baza concepției și 
metodei materialismului dialectic și 
istoric, a realităților din Rusia țaris
tă. a particularităților dezvoltării so
ciale in condițiile concret-istorice ale 
trecerii capitalismului în faza impe
rialistă și sintetizind experiența do- 
bîndită în această perioadă de pro
letariat și celelalte forte progresiste, 
el a adus o contribuție de seamă la 
dezvoltarea creatoare a operei lui 
Marx și Engels, la îmbogățirea patri
moniului teoriei revoluționare în 
funcție de cerințele și condițiile epo
cii in care a trăit.

Călăuzit de grija permanentă ca 
teoria revoluționară să nu rămînă 
cantonată în sfera abstracțiunilor, ci 
să devină o realitate vie în practica 
socială. Lenin s-a afirmat, totodată, 
ca un remarcabil organizator și con
ducător al proletariatului din Rusia 
în lupta pentru cucerirea puterii și 
făurirea orinduirii noi. socialiste. 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. realizată sub conducerea 
P.C.U.S. in frunte cu Lenin, a inau
gurat o eră nouă în dezvoltarea ome
nirii. a trecerii de la capitalism la 
socialism.

înfăptuind programul leninist de 
construire a socialismului, muncind 
cu eroism și abnegație, popoarele 
Uniunii Sovietice au asigurat trium
ful noii orînduiri pe a 6-a parte a 
globului, au obtinut remarcabile suc
cese in dezvoltarea economico-so- 
cială. transformindu-și patria în- 
tr-un stat socialist modern, cu o eco
nomie puternică, cu un potențial teh
nic și științific de prim rang.

Pentru comuniștii români, pentru 
oamenii muncii din tara noastră, 
aniversarea nașterii .lui Lenin re
prezintă un prilej de a releva boga
tele tradiții ale prieteniei si solida

rității dintre forțele revoluționare, 
progresiste, dintre popoarele Româ
niei și Uniunii Sovietice, relații ri
dicate pe o treaptă superioară în 
condițiile edificării socialismului si 
comunismului în cele două tari. Un 
rol hotăritor în dezvoltarea continuă 
a legăturilor de prietenie si colabo
rare tovărășească dintre P.C.R. si 
P.C.U.S.. dintre România si Uniunea 
Sovietică au avut întîlnirile si con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Brejnev. Ele au pus în lumină voința 
de a conferi noi expresii relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietică. întemeiate pe principiile 
egalității în drepturi, respectului 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, de a dezvolta și 
întări necontenit această colaborare, 
spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii.

La aniversarea a 110 ani de la naș
terea lui Lenin se impune consta
tarea că ideile marxism-leninismului 
s-au întrupat în realități vii' în nu
meroase țări de pe o mare parte a 
planetei. Vitalitatea ideilor socialis
mului științific, faptul că ele răspund 
pe deplin cerințelor legilor obiective 
ale • dezvoltării sociale își găsesc 
ilustrare concludentă în edificarea 
orinduirii noi. socialiste într-un șir 
de state cuprinzind mai bine de o 
treime din populația globului. în 
dezvoltarea partidelor comuniste si 
muncitorești. în creșterea influentei 
lor în mase pe baza slujirii cu de
votament a intereselor fundamentale 
ale popoarelor lor — toate acestea 
creînd condiții favorabile luptei uni
te a forțelor înaintate ale contempo
raneității pentru transformări sociale 
progresiste, pentru idealurile socia
lismului și păcii.

Așa cum se știe, de-a lungul în
tregii sale existente. Partidul Comu
nist Român a găsit în tezele elabo
rate de Marx. Engels. Lenin un în
dreptar prețios privind propria luptă 
pentru înfăptuirea misiunii istorice a 
clasei muncitoare, relațiile de alianță 
si colaborare cu celelalte clase și ca
tegorii sociale, conducerea procesului 
revoluționar.

Pentfu partidul nostru, aplicarea 
creatoare a teoriei revoluționare po
trivit particularităților istorice și na
ționale ale tării, cerințelor noi ale

vieții a constituit și constituie o lege 
a intregii sale activități. Prin aceas
ta el își manifestă fidelitatea față de 
însăși esența concepției revoluționare 
a proletariatului despre lume și via
tă, esență constind tocmai în spiritul 
ei creator, in capacitatea de a se îm
bogăți mereu cu noile concluzii ge
nerate de viată, de practica socială. 
Această caracteristică a teoriei revo
luționare a fost subliniată in repe
tate rînduri de Lenin însuși care, re-’ 
ferindu-se la cunoscuta precizare a 
lui Marx șl Engels că socialismul 
științific nu reprezintă o dogmă, ci o 
călăuză în acțiune, arăta că „această 
teză clasică subliniază o latură a mar
xismului care de foarte multe ori 
este scăpată din vedere. Și prin fap
tul că o scăpăm din vedere facem ca 
marxismul să devină ceva unilate
ral, il deformăm. îl transformăm in 
ceva mort, îi răpim sufletul Iui viu. 
subminăm bazele lui teoretice fun
damentale — dialectica, teoria dez
voltării istorice multilaterale și pline 
de contradicții — ii subminăm legă
tura cu problemele practice, concrete 
ale epocii, care se pot schimba la fle
care nouă cotitură a istoriei".

Cerința unei politici pătrunse de 
spirit creator, a aprecierii diverselor 
fenomene și situații ale vieții social-, 
politice „cu propriul cap", fără pă
reri preconcepute. — așa cum în
demna Lenin — apare mai evidentă 
ca oricînd in perioada actuală, cind 
marea varietate a condițiilor speci
fice diferitelor țări, schimbările 
frecvente ce intervin în situația po
litică internă și internațională ridi
că în fața partidelor comuniste și 
muncitorești, a forțelor înaintate ale 
societății noi și noi probleme și 

■sarcini de o deosebită complexitate, 
în mod evident, soluționarea lor nu 
poate fi concepută prin aplicarea 
stereotipă a unor teze generale, prin 
preluarea mecanică a unor idei va
labile în alte epoci sau Împrejurări ; 
ea presupune, dimpotrivă, efort stă
ruitor de gîndire creatoare, originală, 
analiza atentă în spirit științific, a 
noilor realități, a condițiilor specifice 
fiecărui popor. în acest sens, sint de 
deosebită însemnătate principială și 
practică ideile privind preluarea 
creatoare a tezelor leniniste formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„întreaga operă și activitate a lui 
Lenin demonstrează în mod strălucit
(Continuare in pag. a IV-a)

Adunarea festivă din 
a 110 ani de la

Capitală consacrată împlinirii 
nașterea lui V. I. Lenin
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Pictura 
la... gherghef

Vestiți nu numai in țară, 
și in largul lumii, maeștrii 
operativei „Arta Crișana" 
Oradea caută să ne c:
acum că ei pot să creeze 
gherghef nu numai covoare, ci 
și... pictură. Cu pasiune și is
cusință, 
transpun 
picturile 
clasicilor 
ne ști. Ei 
inspirată, cu celebrele pinze ale 
lui Grigorescu și Luchian. Sint 
covoare-picturi unicat, deosebit 
de valoroase. Ca orice operă 
de artă veritabilă.

ci 
co
diri 

convingă 
că ei pot să creeze la

is- 
cu gust și fantezie, 
in țesătura de covor 
atit de îndrăgite ale 
artei plastice româ- 

au inceput — idee
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De-ale birocrației
Marian Baban este dulgher 

pe șantierul nr. 5 Jibou al în
treprinderii județene de con- 
strucții-montaj Sălaj. De doi 
ani de zile i se luminează me
reu cite o decizie de imputare 
a contribuției lunare pe care o 
datorează persoanele care au 
depășit virsta de 25 de ani Și 
nu au copii.

— Bine, dar eu mai am pină 
cind o să am... 25 de ani.

— Și ce dacă ? — i s-a răs
puns de la biroul financiar al 
întreprinderii. Decit să te văi
cărești, mai bine plătești. Ai 
primit ultima decizie de impu
tare 7

— Am primit-o și am citit-o. 
Dar dumneavoastră de ce 
vreți să 
tificatul 
mai am

— Tu 
Decizia 
oficiul juridic.

— Cu atit mai mult ar trebui 
să fie legală. Dumnealor cine 
le impută că-i poartă pe oameni 
pe drumuri 7

Berea de la 
„Cosmetica"

Toată conducerea întreprin
derii comerciale de stat mixtă 
Călan, județul Hunedoara, era 
in mare alertă. Nu, nu vă spe
ri ați'. Nu era vorba de o aler
tare menită să ducă la îmbună
tățirea aprovizionării și servi
rii populației. Dimpotrivă. Fie
care „cadru de conducere" iȘt 
punea mintea la contribuție 
cum să facă și să dreagă pen
tru... ascunderea de ochit in
discreților a unei cantități de 
bere adusă din import. Adică, 
respectiva bere să nu fie pusă 
la vedere. In sfirșit, s-a găsit 
soluția : să ducă berea la uni
tatea de cosmetică si bijuterii. 
Asta, pentru ca nimeni să nu 
bănuiască ceva. Dar, țî-al găsit l 
Tocmai acolo, și-a făcut apari
ția miliția. După care berea a 
dispărut, pentru a reapărea unde 
trebuia să fie de la inceput : la 
locul de vînzare pentru toată 
lumea a

nu 
citiți ce scrie și in cer- 
meu de naștere ? Că 
pină cind o să am... 
ai. dar noi n-avem timp. 
a fost semnată și de

I
I
i
I
I I

O sâ vadă 
„bâiatul!" 
Si a văzut

Iulian Cristea din Rimnlcu Vil- 
cea are autoturism, dar n-are 
permis de conducere. Și dacă 
n-are permis — veți zice, și așa 
este — nu-i este permis să circule 
pe drumurile publice. Știa și el 
acest lucru, i-l spuneau și prie
tenii, dar el o ținea una și 
bună : „Ce-o fi, o fi ! N-o să 
mă controleze miliția tocmai pe 
mine. Și dacă m-o prinde, o să

I
I
i
I

tenii, dar el o ținea una 
i-..:. ,.Z- .
mă controleze miliția tocmai
vadă, băiatul ce-o să fie“ 

„Băiatul" a j'-„‘ .
jos de la volan. Zimbind, 
scos din buzunar o mie de lei și 
i-a intins-o agentului de cir
culație, cu îndemnul :

— Luați o bere !...
Cu alte cuvinte, încercare de 

mită.
In clipa următoare, „băiatul 

și-a dat seama că a căzut din 
lac in puț.
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e-o sa jie . |
fost prins și dat I 
>lan. Zimbind, a I

Icir-

I

Prin organizarea exemplară a muncii
și folosirea din plin a mașinilor 

PRETUTINDENI-RITMURI MAXIME LA SEMĂNA T!
Specialiștii - pe cimp, alături de mecanizatori

(Urmare din pag. I)
administrativ care știe să conducă 
tractorul.

în majoritatea unităților agricole, 
formațiile de mecanizatori inceo se
mănatul odată cu ivirea zorilor si lu
crează pină se intunecă. La coopera
tivele agricole Brincoveni. Cosîm-

bești, Mărculești. Ștefan ce! Mare. 
Borcea II. Scinteia. Iazu. Smirna. 
Grivita si Milosești vitezele zilnice 
stabilite se depășesc cu regularitate, 
atit la pregătirea terenului, cit si la 
semănat. Duminică, in incinta îndi- 
guită dintre Borcea si Dunăre, pe te
renurile întreprinderilor agricole de 
stat Bordușani. Stelnica, Grădiștea.

Pregătirea terenului la I.A.S. Grădiștea, județul Ialomița

DUMINICĂ ȘI LUNI PE OGOARE
TULCEA. în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Greci, 

Valea Nucarilor, Tulcea. Nalbant, M. Kogălniceanu s-au înregistrat du
minică cele mai mari viteze de lucru la însămînțări, superioare celor 
planificate. Suprafața însămințată în județul Tulcea a ajuns la 101900 
hectare. Cooperatorii și mecanizatorii din Ostrov. 'Peceneaga, Dăeni. Cir- 
jelari și Mircea Vodă au raportat încheierea însămințării tuturor cultu
rilor de primăvară. (Neculai Amihulesei).

DOLJ. Duminică, timpul prielnic și organizarea mai bună a muncii 
au permis, pe ogoarele județului Dolj, concentrarea mai multor forțe la 
lucrările agricole. Terenul s-a. pregătit pe 16 266 hectare, au fost semănate 
cultișri de sezon pe 21 875 hectare (cu 1 000 hectare în plus față de media 
înregistrată cu două zile înainte). Pînă acum, 10 cooperative agricole au 
încheiat semănatul porumbului. (Nicolae Petolescu).

COVASNA.- în cursul zilei de duminică. în județul Covasna au fost 
însămînțate 877 hectare cu orzoaică. 452 hectare cu sfeclă de zahăr. 654 
hectare cartofi și 647 hectare plante furajere și alte cultiiri. Cooperativele 
agricole din Ghidfalău, Dalnic, Tîrgu Secuiesc, Chilieni, Ozun și Arcuș au 
încheiat semănatul orzoaicei, iar cele din Hăghig, Mărtănuș, Tîrgu Se
cuiesc și Turia — semănatul sfeclei de zahăr. (Tomori Geza).

VRANCEA. în județul Vrancea au fost insămînțate duminică ultimele 
suprafețe cu sfeclă de zahăr, plante medicinale și ovăz, culturi care ocupă 
peste 4 500 hectare. Din bilanțul muncii acestei zile consemnăm și faptul 
că. în majoritatea unităților agricole, s-a încheiat și semănatul florii- 
soarelui, iar suprafața insămînțată cu porumb a sporit cu 2100 hectare. 
(Dan Drâgulescu).

VÎLCEA. Spre deosebire de zilele anterioare, duminică au fost semă
nate aproape 3 000 hectare (cu 900 hectare peste viteza de lucru planifi
cată și cu 1 200 hectare mai mult față de ziua anterioară). într-o serie 
de cooperative agricole din zona colinară a județului — Șirineasa, Or- 
lești, Ionești. Prundeni. Galicea, Frincești ș.a. — s-a terminat semănatul 
porumbului pe terenurile mecanizabile. (Ion Stanciu).

BACĂU. în unitățile agricole din județul Bacău, duminică, viteza 
planificată la semănatul porumbului a fost depășită cu aproape 200 de 
hectare. Totodată, s-au încheiat semănatul sfeclei de zahăr, florii-soarelui, 
inului, precum și plantarea cartofilor timpurii și de vară. (Gh. Baltă).

HARGHITA. Duminică a continuat să se lucreze în cimp cu 744 de 
tractoare, care au pregătit terenul pe mari suprafețe. S-au însămințat. 
peste 2 700 hectare. Eforturi deosebite au fost depuse la plantarea carto
filor. lucrare executată pină duminică seara ne 3146 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 30 la sută din suprafața planificată. (I. D. Kiss).

Borcea si Pietroiu. printr-o temeinică 
organizare a muncii s-au realizat re
corduri. La I.A.S. Grădiștea, grupa 
de tractoare care erbicida si pregătea 
terenul era condusă de directorul 
unității, ing. Constantin Alexe, îm
preună cu inginerul-șef al Trustului 
I.A.S. Ialomița. Constantin Dicu. Tot 
aici, mecanizatorii, conduși de ing. 
Eugen Pelin, au insămintat in 
aceeași zi 320 hectare. La ferma nr. 2. 
condusă de Gheorghe V. Gheorghe. 
semănatul porumbului se va încheia 
marți pe întreaga suprafață de 262 
hectare. Si la ferma nr. 10 Mares, 
aparținind I.A.S. Borcea. se insămin- 
tau ultimele sjale din cele 360 hectare 
prevăzute a fi cultivate cu porumb. 
Directorul I.A.S. Borcea. ing. Viorel 
Dragomir. aflat in miilocul mecani
zatorilor la semănat, ne spune că. 
pină vineri seara, cele 2 700 hectare 
planificate pentru porumb vor fi se
mănate.

„La noi se lucrează acum fără ră
gaz. ne spune tovarășul Dumitru Du
mitru. directorul I.A.S. Pietroiu. Am 
luat măsuri ca in citeva zile să recu
perăm restantele la insămintări. Din 
cele 3 400 hectare de porumb am se
mănat 2 000 hectare, dar pînă la sfîr- 
Situl săptăminii vom încheia această 
lucrare".

Concomitent cu lucrările de pregă
tire a terenului. și semănat, se des
fășoară din plin erbicidarea păioase- 
lor pe cele 144 500 de hectare, lucrare 
executată pînă în prezent pe 54 000 
hectare. Tinînd seama că ritmul zil
nic la această lucrare a ajuns la 14 000 
hectare. în cel mult o săptămînă va 
fi erbicidată întreaga suprafață culti
vată cu griu si orz. Așadar, in săp- 
tămîna decisivă pentru încheierea în- 
sămințărilor. în Bărăganul ialomi- 
tean se lucrează cu toate forțele.

Înainte de semănat, specialiștii I.A.S. 
Borcea controlează încă o dată 

calitatea seminței
Foto : E. Dichiseanu

65 000 hectare însămințate
(Urmare din pag. I)
consilii pentru aplicarea măsurilor 
stabilite cu o seară înainte.

Există și alte inițiative demne .de 
subliniat, in bătălia cu timpul, pen
tru grăbirea semănatului. „Sîntem 
foarte aglomerați — ne spune tova
rășul Gheorghe Radu, vicepreședin
tele consiliului agroindustrial .,1 Mai" 
Brăila. Floarea-soarelui, porumbul, 
soia și fasolea trebuie semănate 
acum în același timp. Forțe avem, 
dar capacitatea redusă de erbicidare 
limita folosirea lor din plin. Pen- 
tru a. face față acestei situații, am 
montat pe 6 discuri instalațiile de 
erbicidare de la semănătorile .SPC-6. 
Prin aceasta, ritmul de erbicidare a 
crescut cu 180 ha Și putem crea front 
de lucru pentru realizarea vitezei la 
semănat". Esle o măsură care se a- 
plică acum în toate unitățile agricole 
din județ.

în aceeași ordine de idei, este de 
remarcat că în multe unități agrico
le specialiștii au hotărit să semene 
soia cu semănătorile pentru cereale 
păioase — SUP-29 — adaptate cores
punzător. Ca urmare, se folosesc mai 
multe semănători SPC-6 la însămin- 
țarea porumbului. „Noi am pregătit 
pentru soia 22 de semănători folosite 
la cereale — aflăm de la tovarășul 
Traian Niță. directorul S.M.A. Movila 
Miresii. Vom spori astfel viteza sta
bilită inițial la semănat cu 260 hecta
re. Trebuie îndeplinită insă o condi-

-ție esențială : este nevoie ca terenul 
să fie pregătit grădinărește, pentru a 
avea garanția realizării densității sta
bilite".

Seara tîrziu aflăm că in acea zi 
s-au insămințat 18 304 hectare. O 
creștere de peste 8 000 hectare față 
de ziua precedentă ! Oamenii au do
vedit că pot mai mult, cind organi
zarea este bună. Există insă posibili
tăți pentru a se lucra și mai re
pede. Avem în vedere că vineri 
încă nu s-a lucrat cu toată capacita
tea Ia semănatul porumbului, întrucît 
unele cooperative agricole nu au avut 
suficient teren pregătit. Este un mo
tiv în plus să se lucreze ziua și noap
tea la pregătirea terenului, pentru a 
se crea avansul necesar ca toate se
mănătorile să fie folosite cu randa
ment maxim.

Luni, 21 aorilie. am avut o scurtă 
convorbire telefonică cu tovarășul 
Ion Marin, directorul general adjunct 
al direcției agricole județene :

— Din această săptămînă — ne-a 
spus-dinsul — avem condiții să reali
zăm și să depășim viteza stabilită la 
semănat. Aceasta deoarece, încheind 
semănatul sfeclei de zahăr si al florii- 
soarelui, vom concentra toate forțele 
la insămințarea porumbului si a 
soiei. în acest scop, peste 1 300 de uti
laje au fost repartizate la pregătirea 
terenului, în două schimburi. Apre
ciem deci că va fi respectat întoc
mai” termenul stabilit pentru încheie
rea însămințărilor de primăvară.

Duminică,

Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

Bogăția comunei—hărnicia localnicilor
în acest ultim an al cincinalului, 

comuna Racovița, județul Brăila, 
se prezintă cu un bogat bilanț de 
realizări in dezvoltarea sa. Hărni
cia cetățenilor de aici este ilustrată 
și de cele patru diplome obținute în 
ultimii, ani in întrecerea patriotică 
pentru' buna gospodărire și înfru
musețare a localităților.

în actualul cincinal, zestrea eco
nomică și edilitar-gospodărească 
a comunei s-a îmbogățit cu noi 
spații de producție în sectorul 
zootehnic al C.A.P., un dispensar 
veterinar, șase unități prestatoare 
de servicii, o școală cu 6 săli de cla
să și 2 laboratoare, un cămin cul
tural cu 300 de locuri, un dispen
sar uman și o farmacie, în cele 
două sate componente ale comunei 
s-au construit cămine culturale.

magazine, săli de clasă, o grădi
niță. s-au executat lucrări de ali
mentare cu apă potabilă. Numai 
anul trecut, de exemplu, s-au reali
zat investiții în valoare de peste 2,5 
milioane lei, iar prin munca patrio
tică a sătenilor s-au efectuat lu
crări de gospodărire șl înfrumuse
țare în valoare de 2,3 milioane lei. 

în prezent. întreaga obște a co
munei. in frunte cu deputății, este 
antrenată la îndeplinirea angaja
mentelor asumate, ca răspuns la 
chemarea la întrecere a Consiliului 
popular comunal Peștișani. județul 
Gorj. la înfăptuirea unor noi obi
ective, care să contribuie la urba
nizarea localității.

Chivu AVRAM
Brăila

Vagonul de pripas
în urmă cu un an. în dreptul sta

ției de flotare a minereurilor a în
treprinderii miniere Bocșa șase va
goane. neasigurate, au scăpat pe o 
pantă, tamponîndu-se cu altele, 
care așteptau pe linie în ve
derea încărcării. în hala de produ
se finite a întreprinderii de con
strucții metalice din localitate, Cinci 
dintre acestea, cu avarii mai mici, 
au fost reparate — însă unul, cu 
defecțiuni mai mari, a rămas pe 
loc. De atîta vreme, nici organele 
C.F.R. și nici întreprinderea minie
ră, din vina căreia s-a produs tam
ponarea, nu s-au interesat de soar
ta acestui vagon, de faptul că rugi-

„Dar cu pomii
Prin aceste rînduri vreau să aduc 

Ia cunoștință unele fapte de neîn
găduit ce se petrec pe bulevardele 
Ion Șulea și Leontin Sălăjan, din 
Capitală. în zona șantierului me
troului. Aceste bulevarde au plan
tați. pe o parte si pe alta, pomi de 
diferite esențe, trandafiri, garduri 
vii din tuia, fiind unele dintre cele 
mai frumoase artere ale orașului. 
Este rezultatul unei munci intense 
și al unor cheltuieli bănești, destul 
de substanțiale de-a lungul anilor. 
O parte din acești pomi și arbuști 
a fost insă, sfirtecată de utilajele 
șantierului. Nu era oare firesc și 
necesar ca acești pomi, gardul viu, 
trandafirii să fie scoși cu grijă și

nește în ploi si zăpadă, in loc să fie 
readus in circuitul economic. Pe de 
altă parte, vagonul ocupă un 
mare spațiu în depozitul de pro
duse finite al întreprinderii de con
strucții metalice. îngreunind activi
tatea. Sperăm că cei vizați își vor 
reaminti, măcar acum. de... exis
tența vagonului și vor lua măsuri
le necesare pentru repunerea lui în 
circuit.

loan ROTARESCU
muncitor, întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa, 
județul Caraș-Severln

ce-ați avut?11
replantați In apropiere, eventual fn 
spațiile verzi din jurul blocurilor 
din cartier sau in parcul Titan II, 
care de-abia așteaptă să-si între
gească zonele de verdeață 7

încă nu-i timpul trecut pentru ca 
administrația domeniului public sau 
direcția „spații verzi" să intervină 
de urgentă, să salveze din fata bul
dozerelor pomii rămași si să an
treneze pe cetățeni la replantarea 
lor, prin muncă patriotică.

Ion COADA
strada Firidei nr. 3, 
sectorul 3, București

Responsabilitate... pe butuci

Trista pâfanie 
a lui Tîndalâ

Aflat la postul său. paznicului 
Ion Matei din Craiova i s-a pă
rut că aude, in liniștea nopții, 
un zgomot suspect. S-a îndrep
tat spre un magazin de legume 
și fructe. Tocmai de-acolo a 
țișnit o umbră, încercind să 
dispară. Paznicul i-a tăiat ca
lea și „umbra" c. 
unui individ, care apucase 
sustragă produse și bani, 
drum spre miliție, paznicul 
întrebat :

— Cum te cheamă ?
r- Mărin.
— Mărin și mai cum 7
— Tîndală
— Tîndală 7 Mă, tu să nu 

Ue npupc, cu ------ , t
— Aud. Dar să Ștfi că 

dală mă cheamă.
Așa-l cheamă, dar asta 

i-a adus nici o circumstanță 
tenu mtă.

Unde l-a dus 
du șea

Tot invîrtindu-se prin piața 
din Năsăud, după cumpărături, 
Leon Neamțu, lucrător pe un 
șantier de construcții, a intrat 
intr-un bufei. Și a dat o dușcă, 
două nouă, pină cind s-a crezut 
că el ar fi ..ăl mai mare, ăl mei 
tare". După care a început să 
profereze injurii în dreapta și 
în stingă. Degiaba au încercat 
oamenii să-l potolească. Scan
dalagiul i-a lovit pe trei din 
ei. Judecat după procedura de 
urgență, a fost condamnat la 
trei

a luat chipul' 
să
In

l-a

— 1 .rtuuH. : .u ou i.u rîzt

de mine, că întorc foaia, auzi ?
— Aud. Dar să Știi că Tin-.

luni închisoare.

nu 
a-
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0 zi a curățeniei și
Duminică, Consiliul municipal 

București al F.D.U.S., cu sprijinul 
organizațiilor democrației și unității 
socialiste din cartiere și întreprin
deri. a inițiat o largă acțiune pen
tru curățenia de primăvară a bu
levardelor, străzilor, parcurilor, tu
turor spațiilor libere. A fost o zi 
de virf a hărniciei și inițiativei 
edilitare.

Nu prima și nici ultima, desigur; 
întreținerea, aspectul * civilizat al 
unei metropole implică o activitate 
continuă. Dar a fost acea zi în care 
spiritului gospodăresc i s-a aliat 
in mod fericit soarele primăverii 
și, împreună, au alungat de pe 
chipul orașului ultimele semne 
cenușii ale iernii.

Numai in cartierul Drumul Ta
berei, după unele estimări, au răs

20 aprilie 

înfrumusețării Capitalei
puns chemării peste 70 000 de oa
meni. care au efectuat 300 000 ore 
muncă patriotică. Am întîlnit cu 
hirlețul și grebla oameni ai muncii 
de la intreprinderile sectorului 6 : 
„Tricodava", „Relon" —- Panduri, 
stofe del mobilă, fabrica de nasturi 
și mase plastice ș.a.

Dacă șoselele și drumurile de 
acces dintre principalele străzi, 
precum și spațiile verzi ale stră
zilor au fost curățate de oamenii 
muncii din întreprinderile sectoru
lui. spațiile verzi ale blocurilor și 
locurile rezervate pentru joaca co
piilor au fost literalmente luate cu 
asalt de locatari, și unii și alții 
ieșiți în număr mare în frumoasa 
zi de primăvară, hotărîți să înfru
musețeze chipul cetății. (Fototext: 
Angela Popescu).

Cooperativa agricolă de producție 
din comuna Icoana, județul Olt, a 
trimis întreprinderii de reparații 
auto din Cluj-Napoca un autoca
mion pentru efectuarea reparației 
capitale. Mașina a mers pe propriile 
sale roți, cu propriul său motor. 
După 55 de zile, conducerea coope
rativei a fost anunțată că reparația 
este gata și că autocamionul poate 
fi ridicat. A mers șoferul C.A.P. la 
Cluj-Napoca șj a luat mașina în pri
mire, dar i-au trebuit 48! de ore 
pentru a parcurge distanța de acolo 
pipă in comuna Icoana. Aceasta din 
cauza deselor defecțiuni la motorul 
proaspăt ieșit dintr-o reparație ca
pitală pentru care cooperativa a 
plătit peste 50 000 de lei. Mașina nu 
a putut circula nici in continuare : 
am solicitat întreprinderii clujene 
să ne trimită un specialist pentru a

Pe scurt,
• Combustibil economisit. în pri

mul trimestru al anului, mecanicii 
de la remiza de locomotive C.F.R. 
Titu, printr-o mai bună întreținere 
și folosire a mașinilor, au economi
sit peste 15 tone combustibil con
ventional. in valoare de aproape 
100 000 lei. Cu combustibilul econo
misit pot, fi remorcate trei trenuri 
de marfă, timp de cinci zile, pe dis
tanța Titu — București. (Gheorghe 
Muscăloiu. tehnician).
• „Solicităm consiliului popular 

al comunei Godeni să intervină cu 
mai multă promptitudine la Oficiul 
de gospodărire a apelor Argeș, in 
vederea amenajării riului Bughea 
pe porțiunea ce străbate localitatea 
noastră. De cîțiva ani, acest riu se 
revarsă deseori, degradind mari su
prafețe agricole si drumul care lea-

executa remedierile necesare. Timp 
de mai multe săptămini nu am pri
mit nici un răspuns și cum nu mal 
puteam tine mașina pe butuci in 
curtea unității, am fost nevoiți să o 
remorcăm și să o ducem din nou 
pentru reparații, de data aceasta la 
Craiova. Totul, se înțelege, cu alte 
cheltuieli și mai ales cu alt timp 
pierdut acum, in plină campanie 
agricolă !

Așa stind lucrurile, Întreb : la în
treprinderea de reparații auto din 
Cluj-Napoca nu se cunoaște oare 
indicatorul calității 7 De ce se tole
rează lucrul de mîntuială 7

Gheorghe PENA 
președintele C.A.P. Icoana, 
județul Olt

din scrisori
gă satele Capul Piscului și Cotești, 
amenințînd totodată citeva gospo
dării ale sătenilor. Bineînțeles că 
vom pune și noi mina ca lucra
rea să se realizeze cit mai repe
de și cit mai bine. (Ion Niculescu, 
comuna Godeni, județul Argeș).

• Fără acoperire. în apropierea 
stațiilor C.F.R. Joița și Inotești. de 
pe linia ferată Rimnicu Sărat — 
Ploiești, există mai multe țarcuri 
din nuiele și sipci, descoperite, in 
care sint depozitate mari cantități 
de porumb știuleti. Oare asemenea 
„depozite" nu puteau fi acoperite, 
pentru ca recolta strînsă cu trudă 
să nu stea în bătaia intemperiilor si 
să se degradeze ? Pe unde or fi gos
podarii 7 (M. Niță, Negrești — Vas
lui). '

AZI VA INFORMAM DESPRE:

Măsuri pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale a populației

Biroul executiv al consiliului de 
conducere al Ministerului Sănătății a 
adoptat noi măsuri ce vizează îmbu
nătățirea asistentei medicale. Este 
vorba, in primul rînd, de asigurarea 
accesului pacienților la unele dintre 
cele mai bine pregătite cadre medi
cale, care își desfășoară în mod 
obișnuit activitatea în spitale: me
dici primari, șefi de secție, cadre di
dactice din invătămintul medical, 
cercetători științifici. Prin instituirea 
obligativității ca acești specialiști să 
acorde săptăminal consultații in ca
binetele policlinicilor, solicitanții vor 
putea apela la medicul preferat

Pentru reducerea timpului de aș
teptare al pacienților. la cererea me- 
dicului-șef de policlinică adresată 
spitalului căruia ii este subordonată 
unitatea, vor putea fi dirijați imediat 
la cabinetele din policlinică medici 
specialiști din spital. Prin acest sis
tem vor fi satisfăcute cu mai multă 
promptitudine solicitările de asisten
tă medicală. în funcție de cerințe, 
„schimbul" se va efectua și in sens

invers, medicii de policlinică fiind 
antrenați periodic în activitatea cu
rentă din spital.

Un alt șir de măsuri în avantajul, 
asistentei populației sint rezultatul 
reducerii morbidității datorate bolii 
tuberculoase : ca urmare a acțiunilor 
întreprinse pe linie profilactică și cu
rativă^ in anul 1979 numărul suferin
zilor cronici de astfel de afecțiuni s-a 
redus de patru ori fată de anul 1973. 
în aceste condiții, a fost posibilă 
reprofilarea, in perioada anterioa
ră, a 10 000 de paturi destinate 
asistentei antituberculoase, iar acum 
a incă 3 077 de paturi, care sint redis
tribuite altor specialități. Firește, pe 
baza acestor modificări se asigură și 
redistribuirea specialiștilor respectivi, 
potrivit opțiunilor exprimate.

Efectele acestor măsuri de larg in
teres cetățenesc se vor regăsi atit pe 
planul asistentei medicale propriu- 
zise. cit și al unei mai judicioase fo
losiri a bugetului de timp al celor 
care apelează la această asistentă. 
(Maria Baboi an).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23. 

24 și 25 aprilie. In tară : Vreme răco
roasă, in general instabilă. Cerul va fl 
temporar noros. Vor cădea ploi care

vor avea și caracter de aversă. Însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
In sud-vestul țării. In primele zile. 
Izolat, in zona deluroasă din nord, pre
cipitațiile vor fl și sub formă de lapo- 
viță. Vint moderat, cu intensificări lo
cale de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și 8 
grade, iar maximele intre 5 și 15 grade, 
local mal ridicate.

(Urmare din pag. I)
l-am întrebat, cind am ajuns în 
peisajul perfect ordonat de schele, 
macarale, pereți de beton al șantie
rului. pe secretarul organizației de 
partid de aici, tovarășul Alexandru 
Iftimoaia.

— Uitați-vă la schela aceea ! — și 
ne indică o înfiripare aparent haoti
că de panouri, ce căpătau insă clipă 
cu clipă, sub ochii noștri, chipul 
unor • etaje de bloc. Acolo — 
preciză el — lucrează formația co
munistului Gheorghe Corhanâ, în 
care Constantin Crihan a ajuns, la cei 
nici 25 de ani ai săi. ajutor al șefu
lui de echipă. Priceperea și autorita
tea sa în meseria de montor de pre
fabricate sint recunoscute acum și 
de muncitori mai vîrstnici. veterani 
ai șantierelor. Ei bine — apăsă to
varășul Iftimoaia pe fiecare cuvint — 
echipa aceasta a ridicat in decembrie, 
în numai trei săptămini. un bloc de 
100 de apartamente. Cind unii s-au 
îndoit că va fi cu putintă o aseme
nea performantă. Constantin Crihan 
le-a demonstrat, cu rigla și echerul, 
cu calcule convingătoare, că se poa
te. De aceea vi l-a recomandat di
rectorul. pentru că e un tînăr care 
nu dă nici o dată înapoi de la greu 
și pentru care îndrăzneala și respon
sabilitatea sint tot una...

Și. parcă pentru a ilustra spusele 
secretarului de partid. Constantin 
Crihan. intîlnit de noi intr-o paiiză, 
ne-a răspuns la întrebarea : care a 
fost evenimentul cel mai de seamă 
pe care l-a trăit în tînăra sa biogra
fie de constructor 7 cu un nume de 
oraș care, prin el însuși, spune totul:

— Zimnicea ! Am lucrat acolo cinci 
săptămini și am ridicat blocul 10 E, 
cu aproape 70 de apartamente. M-au

impresionat scrisorile de la locatari, 
care ne mărturiseau marea lor mul
țumire și ne invitau să-i vizităm...

— Dati-mi voie să vă citez nu 
unul, ci două nume — sună răspun
sul tovarășului Ion Costan. directorul 
întreprinderii de celuloză si hirtie 
„Reconstrucția". O să vă explic și de 
ce: e vorba de o tînără familie. 
Maria și Gheorghe Rusu, ambii mun
citori. ambii fruntași și n-as vrea să 
nedreptățesc pe nici unul dintre ei. 
Zilele trecute i-am primit. în aceeași 
adunare generală, în rîndurile parti
dului. Comuniștii au spus despre ei

migala -cu care viitoarea mamă cu 
înfățișare de adolescentă confecționa 
acele simple, modeste plicuri, am 
avut brusc senzația că. in fata noas
tră, destoinicia luase chip uman. 
După cum același sentiment l-am în
cercat atunci cind am stat de vorbă 
cu Gheorghe Rusu — un tinăr timid, 
dar in realitate degaiînd o mare căl
dură omenească — și cind am aflat 
că, in cadrul schimbului de onoare 
dedicat Congresului al XII-lea al 
partidului, a realizat o adevărată per
formantă : zece tone de hirtie per- 
gaminată' peste plan. La despărțire.

Cutezanța aspirațiilor tinerești

numai lucruri bune, dar dacă ar fi 
să desprind o idee care a revenit me
reu, ca un laitmotiv, apoi ar fi 
neapărat aceea a destoiniciei. Știți, 
prin părțile noastre, cind spui despre 
un om că e destoinic, spui totul.

Pe Maria' Rusu am intîlnit-o în 
microatelierul unde se valorifică de- 
șeurile de hirtie. confectionîndu-se 
din ele plicuri pentru pansamente 
sterile (lucrează aici temporar, fiind 
gravidă ; în mod obișnuit, deoarece 
e policaiificată. exercită cu aceeași 
pricepere meseria de bobinatoare 
pentru hîrtia de teleimprimatoare 
sau aceea de conductor pe electrocar 
ori pe autostivuitoare). Ne-a plăcut 
pasiunea cu care vorbea : „La noi 
nu există deșeu. Știm ce avuție în
seamnă azi hirtia pentru economia 
națională, de aceea, priviți, folosim 
fiecare capăt, fiecare rămășiță de 
rulou. care altădată erau aruncate la 
gunoi". Și. intr-adevăr, contemplind

parcă vrînd să confirme si să întă
rească acest sentiment, Gheorghe 
Rusu și-a infrînt tifniditatea și ne-a 
spus: „Vă rog să notati că. în cin
stea Congresului U.T.C., mă voi stră
dui. împreună cu tovarășii mei. să 
repet performantă. Poate chiar s-o 
depășesc !“

— Un tînăr 7 Un singur tînăr 7 Păi 
la noi tot colectivul respiră tinerețe 
— glumi tovarășul Valeriu Momanu, 
directorul general al Centralei indus
triale de fire și fibre chimice din 
Săvinești. Dar. dacă insistați, o să vă 
recomand un tînăr inginer din ca
drul centrului nostru de cercetări, 
filială a prestigiosului ICECHIM : 
e vorba de un cercetător des
pre care se poate afirma, ca și 
despre multi alții din generația sa, 
că trăiește prezentul la cota cuteză
toare a viitorului...

Originar din nordul Ardealului,

Vaier Toc a „descălecat" la Săvinești 
cu planuri multe și mari, dar. în ace
lași timp, și cu temerea că pasiunea 
sa pentru cercetare științifică nu va 
găsi, poate, aici terenul cel mai priel
nic pentru a rodi. A fost insă de 
ajuns un an („un an hotărîtor, in 
primul rind pentru mine — ne spu
nea tinărul — deoarece, in acel răs
timp. m-am autodefinit, mi-am con
turat mai bine orientările de investi
gație, strîns legate de nevoile indus
triei noastre chimice") pentru ca 
Vaier Toc să se simtă atît de înrădă
cinat în viața și problemele Săvineș- 
tiului, in orizonturile și perspectivele 
sale, incit nici să nu mai poată con
cepe a lucra în altă parte.

Realizările care îi trasează biogra
fia sint. de pe acum, consemnate in 
brevete înscrise pe lista creativității. 
De pildă, contribuția sa la instalația 
semiindustrială pentru recuperarea 
și reciclarea acidului azotic din oxizii 
de azot reziduali. în afară de înlă
turarea unei importante surse de po
luare. se obțin anual 2 Q00 de tone 
acid azotic, care, altminteri, se iro
seau în aer.

Nu despre el și despre înfăptuirile 
sale ne-a vorbit în primul rînd acest 
tinăr cu figură rotundă și ochi me
reu zimbitori, ci despre colegii lui. 
tineri ca și el. care au participat la 
realizarea instalației amintite și a 
altora de egală însemnătate : ingine
rul Ioan Iosif, fizicianul Vasile Lupu, 
matematicianul Niculiță Cristinian și 
alții.

— Spiritul de echipă, acesta e cre
zul nostru — a ținut el să sublinieze. 
Să ne simțim umărul. Tocmai acest 
spirit, care nu exclude ci stimulează 
afirmarea individualităților creatoare, 
e rodul cel mai de seamă al educației 
pe care ne-a dat-o și ne-o dă parti
dul comuniștilor.
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110 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
Adunarea festivă din Capitală

Cu prilejul împlinirii a 110 ani de 
la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
fondatorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, conducător al 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie și al statului sovietic socialist, 
revoluționar înflăcărat, care și-a în
chinat viața luptei pentru eliberarea 
maselor de asuprire și exploatare, 
pentru triumful idealurilor socialis
mului și comunismului, la Casa 
prieteniei româno-sovietice din Capi
tală a avut loc, luni după-amiază, 
o adunare festivă, organizată de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R.

La adunare au participat activiști 
de partid și de stat, vechi militanți 
ai partidului și ai mișcării muncito
rești din țara noastră, oameni âi 
muncii din întreprinderi și instituții, 
personalități ale vieții noastre știin
țifice și culturale, militari, studenți 
și elevi. '

Au luat parte membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

în prezidiul ■adunării au luat loc 
tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Leonțe 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. rec- 
torul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, președintele

Cuvîntarea 
Leonfe

Aducem azi un cald omagiu celui 
care a fost discipol și continuator 
strălucit al lui Marx și Engels, gîn- 
ditor și teoretician profund, fonda
torul Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, conducător al Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie șl 
al statului sovietic socialist.

Opera lui Lenin constituie un ad
mirabil exemplu de gindire cuteză
toare pusă în slujba transformării 
revoluționare a societății, de fermi
tate și perspicacitate politică. Activi
tatea sa teoretică și practică consti
tuie o expresie vie a spiritului revo
luționar, creator. Intemeindu-și ope
ra pe legitățile generale ale dezvoL 
tării istorice descoperite de’ Marx și 
Engels. Lenin nutrea o mare adver
sitate față de orice rigiditate în gin- 
dire, față de orice tendință de a trata 
teoria marxistă drept o culegere de 
dogme sacrosancte. Tocmai o astfel 
de abordare dialectică i-a permis lui 
Lemn să elaboreze teze teoretice 
novatoare, îmbogățind patrimoniul 
gîndirii revoluționare a clasei mun
citoare, materialismul dialectic și 
istoric, socialismul științific, teoria 
revoluției și construcției socialiste. 
Ideile sale izvorau dintr-un studiu 
minuțios și aprofundat al învățămin
telor istoriei si al realităților social- 
politice și economice ale vremii sale. 
El a fundamentat caracteristicile 
partidului de tip nou, ca forță po
litică conducătoare a revoluției și 
construcției socialiste. Totodată, în 
lucrările sale este cu putere subli
niată ideea că socialismul este opera 
maselor însele. El sublinia că revo
luția nu s-ar putea infăptui nicioda
tă dacă printre „condițiile obiective" 
nu ar fi luate in considerare aspira
țiile și voința „subiectivă" a mase
lor, capacitatea lor de inițiativă isto
rică.

în opera sa teoretică și practică 
sîrtt abordate multiple probleme ale 
mișcării revoluționare internaționale, 
ale deșteptării naționale a numeroa
se popoare, care se ridicau la lupta 
pentru sfărîmarea jugului colonial, 
pentru afirmarea lor activă în viața 
umanității.

Credincios spiritului critic, dialec
tic al teoriei marxiste. Lenin n-a șo
văit să abandoneze teze sau puncte 
de vedere considerate clasice, chiar 
dacă ele se datorau marilor fondatori 
ai socialismului științific — Marx și 
Engels — atunci cind acestea s-au do
vedit depășite sau infirmate în noile 
condiții istorice sau in împrejurări 
naționale specifice. Aceeași atitudine 
a avut-o și față de propriile teze sau 
concluzii, pe care le confrunta mereu 
cu schimbările din societate, fără a 
pregeta să le reconsidere sau chiar 
să renunțe la ele, atunci cind aceasta 
o dictau practica socială vie. noile 
exigente ale devenirii Istorice.

O strălucită confirmare a ideilor 
leniniste, a meritelor istorice ale lui 
Lenin de organizator și conducător 
comunist a constituit-o victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care pentiu prima dată în istorie a 
împlinit năzuințele de libertate so
cială ale oamenilor muncii, a inaugu
rat o eră nouă în istoria universală.

Referindu-se la succesele obținute 
de popoarele sovietice in opera de 
construire a socialismului și comu
nismului, vorbitorul a arătat că oa
menii muncii din România socialistă 
urmăresc cu sincere sentimente de 
satisfacție și solidaritate frățească 
marile realizări ale popoarelor Uniu
nii Sovietice, munca lor însuflețită 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a patriei, considerindu-le ca o contri
buție din cele mai importante la în
tărirea socialismului, a forțelor pro
gresului și păcii în întreaga lume. 
Rememorind apoi îndelungatele tra
diții de solidaritate dintre comuniștii 
români și cei sovietici, tradiții ale 
prieteniei dintre oamenii muncii, 
dintre popoarele celor două țări, vor
bitorul a subliniat în continuare că 
Lenin a urmărit cu atenție realitățile 
social-politice din țara noastră, a fă
cut nu o dată referiri la luptele revo
luționare ale proletariatului și ale 
țărănimii din România, a privit cu 
simpatie năzuința poporului nostru 
pentru realizarea idealului de unita
te națională, menționind România, 
chiar în preajma Revoluției din Oc
tombrie, printre statele europene 
unde procesul de formare a statului 
național încă nu se încheiase.

încă de la înființarea sa. Partidul 
Comunist Român a acționat, totoda
tă, pentru stabilirea unor relații de 
prietenie și bună vecinătate între 
România și Uniunea Sovietică. Pagini 
de eroism au înscris forțele demo
cratice, patriotice in lupta împotri
va fascismului, împotriva războiului 
antisovietic. După victoria revoluției 
de eliberare socială și națională din 
august 1944. prietenia tradițională ro- 
mâno-sovietică s-a cimentat trainic 
în marile bătălii purtate de armata 
română, alături de armata sovietică, 
pină la victoria finală din mai 1945.

în anii postbelici, prietenia româ- 
no-sovietică s-a ridicat pe trepte su
perioare, colaborarea dintre - Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S., dintre P.C.R. și P.C.U.S. se 
dezvoltă în mod fertil in cele mai 
diverse domenii — politic, economic, 
tehnlco-știinfific. cultural, nreeum și 
pe arena internațională, pe baza pre
vederilor înscrise in Tratatul de prie-

Consiliului general A.R.L.U.S., Emi
lia Sonea. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Cristea Chelaru, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Nicolae Croi- 
toru, secretar al C.C. al U.T.C., Du
mitru Necșoiu, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
Ladislau Banyai, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale și poli
tice, Anton Dumitru, muncitor la 
întreprinderea „Timpuri noi". Vio
rica Ignat, maistru la întreprinderea 
„Tricodava", și Florentina Florescu, 
vicepreședinte al Asociației studen
ților comuniști de la Academia de 
studii economice din București.

De asemenea, în prezidiu a luat 
loc V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Dumitru Necșoiu.

Au luat apoi cuvintul tovarășul 
Leonte Răutu și ambasadorul 
V. I. Drozdenko, care au evocat per
sonalitatea și activitatea revoluțio
nară a lui V. I. Lenin.

★
în încheierea adunării festive a 

fost prezentat filmul documentar 
„Lenin viu". Participanții au vizio
nat apoi expoziția de fotografii „Pe 
drumul lui Lenin", deschisă în holul 
Casei prieteniei româno-sovietice.

tovarășului 
Râufu

tenie, colaborare și asistență mutuală, 
încheiat acum aproape 10 ani, și in 
Declarația Comună semnată în 1976 
la București, documente la a căror 
temelie se află principiile egalității 
în drepturi, ale respectării indepen
denței și suveranității naționale, ale 
neamestecului in treburile interne, 
ale avantajului reciproc, ale solidari
tății internaționale.

Un rol decisiv in evoluția ascen
dentă a raporturilor de prietenie ro
mâno-sovietice îl au întilnirile și 
convorbirile dintre conducătorii ce
lor două partide și state, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, măsurile con
venite în acest cadru, care au deschis 
noi perspective colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

în Raportul la Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu releva im
portanța deosebită pe care România 
o va acorda și ne viitor extinderii 
relațiilor de colaborare si solidaritate 
cu marea noastră vecină. Uniunea 
Sovietică, cu Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Poporul român are măsura concre
tă. palpabilă a uriașei forte transfor- 

’ matoare a teoriei socialismului știin
țific în însăsi înfățișarea nouă a tării, 
în prefacerile adinei săvirsite în 
anii edificării noii orînduiri sub 
conducerea clarvăzătoare si fermă a 
Partidului Comunist Român.

Factorul esențial al succesului în 
politica partidului nostru, al mari
lor victorii repurtate sub conducerea 
lui in edificarea noii orinduiri socia
le l-au reprezentat capacitatea de a 
aplica în mod creator legitățile ge
nerale ale dezvoltării sociale la parti
cularitățile specifice ale tării noas
tre, experiența originală a P.C.R. in 
soluționarea problemelor complexe 
ale revoluției si construcției socia
liste.

A devenit un adevăr axiomatic că 
perioada ultimului deceniu si jumă
tate, inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, care l-a ales 'în 
fruntea partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este perioada unei 
dezvoltări economico-sociale de un 
dinamism fără precedent, caracteri
zată prin mutații structurale profun
de pe planul dezvoltării forțelor de 
producție și a avuției naționale, 
printr-un proces continuu de perfec
ționare a relațiilor de producție si a 
relațiilor sociale în general, prin 
consolidarea sistemului nostru politic 
și perfecționarea formelor de orga
nizare și conducere a societății, dez
voltarea în forme originale a 
democrației socialiste si atragerea tot 
mai largă a maselor la conducerea 
societății, printr-un .puternic avînt .al 
creației spirituale, prin creșterea re
marcabilă a conștiinței socialiste, 
prin ridicarea necontenită a bunăstă
rii oamenilor muncii și a calității 
vieții.

O strălucită materializare a spiritului 
novator, a viziunii prospective ce 
caracterizează activitatea teoretică și 
practică a P.C.R. o constituie Pro
gramul partidului adoptat de Con
gresul al XI-lea. „carta teoretică, 
ideologică și politică fundamentală a 
partidului nostru, expresia marxism- 
leninismului creator în România".

Programul partidului. întreaga po
litică internă și externă a statului 
nostru poartă pecetea gîndirii origi
nale. spiritului viu și energiei crea
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Vasta experiență revoluționară, pa
siunea inflăcărată cu care acționează 
pentru promovarea noului în socie
tate, temeinica și profunda cunoaș
tere a realităților interne și interna
ționale; legătura strînsă cu propriul 
popor și consultarea permanentă a 
acestuia, perseverenta activitate in
ternațională pentru promovarea cau
zei socialismului, libertății și inde
pendentei naționale, a păcii și co
laborării între popoare — sint cali
tăți sintetizate strălucit în persona
litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
patriot înflăcărat, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, personalitate proemi
nentă a vieții publice mondiale.

Poporul român se află angajat ple
nar în munca entuziastă pentru apli
carea în viată a hotărîrilor de im
portantă istorică adoptate de cei de-al 
XII-lea Congres al partidului. Reali
zările de pînă acum, avîntul patrio
tic și abnegația cu care oamenii 
muncii de la orașe și sate, toți cetă
țenii tării, fără deosebire de națio
nalitate, acționează pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe acest an
— ultimul din cincinalul 1976—1980
— creează premise pentru progresul 
continuu al construcției economico- 
sociale. pentru înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congres.

Pornind de la unitatea dintre poli
tica sa internă și cea externă, parti
dul și statul nostru desfășoară o in
tensă activitate pentru a contribui in 
modul cel mai activ Ia întărirea co
laborării și încrederii între națiuni, 
la făurirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, la asigura
rea securității în Europa șl in 
întreaga lume, la stoparea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării 
generale, în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, la dezbaterea democra
tică și soluționarea reală a marilor

probleme cu care este confruntată 
omenirea.

în ultimii ani și îndeosebi in ul
tima vreme, situația internațională 
s-a înrăutățit considerabil datorită 
intensificării politicii imperialiste de 
dominație și amestec in treburile in
terne ale altor state, accentuării ten
dințelor de reîmpărțire a sferelor de 
influentă, cît și agravării fenomene
lor crizei economice mondiale. Acu
mularea unor probleme internaționa
le complexe, nesoluționarea unor 
conflicte și apariția altora ndf, con
tinuarea cursei înarmărilor au dus 
la creșterea încordării și pericolului 
unor noi confruntări militare.

Manifestînd îngrijorare — dar nu 
pesimism — și acționînd cu înaltă 
responsabilitate, partidul si statul 
nostru apreciază că trebuie făcut to
tul pentru a opri accentuarea încor
dării internaționale, pentru rezol
varea tuturor litigiilor, oricît de com
plicate ar fi ele. pe calea tratative
lor, pentru renunțarea cu desăvirși- 
re la forță, la amenințarea cu for
ța. la folosirea căilor militare, la 
orice fel de presiuni care să afec
teze independenta si suveranitatea 
vreunui stat.

Politica de destindere trebuie în
țeleasă ca presupunînd respectul in
dependentei fiecărui popor, neames
tecul in treburile interne ale altor 
state, dreptul popoarelor de a-și cu
ceri și consolida independenta națio
nală. de a realiza transformările re
voluționare sociale pe. care le do
resc. Experiența istorică a de
monstrat că revoluția socială, trans
formările sociale nu pot fi decît ro
dul luptei maselor populare, a for
țelor politice interne, a fiecărui po
por. într-o astfel de optică sînt 
profund dăunătoare, duc la animozi
tate și neîncredere între popoare, la 
agravarea situației internaționale a- 
tît tendințele spre exportul de con
trarevoluție. cît și spre exportul de 
revoluție.

Referindu-se la recenta decizie a 
blocului N.A.T.O. privind amplasarea 
de noi rachete nucleare, vorbitorul 
a subliniat că România se pronunță 
ferm pentru renunțarea definitivă la 
sporirea arsenalului de rachete în 
Europa, considerînd aceasta drept o 
problemă vitală pentru pacea si secu
ritatea continentului nostru.

Partidul și statul nostru acționează 
consecvent pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, pentru întă
rirea colaborării și unității lor — 
condiție primordială pentru afir
marea superiorității și prestigiului 
socialismului în întreaga lume. Păs
trăm convingerea că, pînă la Urmă, 
divergentele existente intre unele 
țări socialiste vor putea fi depășite, 
spre binele cauzei socialismului și 
comunismului. ' spre binele cauzei 
păcii între’ popoare.

România urmărește statornic întă
rirea colaborării si solidarității cu 
țările în curs de dezvoltare, nealinia
te, care au un rol tot mai activ in 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. în lupta pentru 
lichidarea subdezvoltării și a împăr
țirii lumii in tari bogate și sărace, 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale.

Pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, promovăm relațiile cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate state
le lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Proporțiile uriașe, profunzimea și 
ritmul rapid al transformărilor so
cial-politice pe care le cunoaște ome
nirea. diversitatea crescîndă a con
dițiilor in care acționează partidele 
comuniste, forțele progresului social 
accentuează complexitatea procesului 
revoluționar mondial. Toate acestea 
obligă partidele comuniste, forțele 
revoluționare să elaboreze răspunsuri 
și soluții corespunzătoare sarcinilor, 
adeseori radical noi. aduse la ordinea 
zilei de dezvoltarea istorică actuală, 
să abordeze cu curaj, fără idei pre
concepute și scheme teoretice depă
șite, intr-un spirit ostil oricăror po
ziții dogmatice, noile realități, tră- 
gînd toate concluziile ce se impun 
din acestea pentru strategia și tac
tica luptei revoluționare în condițiile 
concrete ale fiecărei țări.

Călăuzindu-ne după ideile funda
mentale ale marilor ginditori și re
voluționari care au fost Marx, 
Engels. Lenin, studiind opera altor 
ginditori eminent! pe care i-a generat 
mișcarea revoluționară, noi pornim 
de la ideea că dezvoltarea și Îmbo
gățirea continuă a teoriei revoluțio
nare in noile condiții ale epocii noas
tre pot fi numai rodul gîndirii crea
toare a întregii mișcări comuniste și 
muncitorești, al generalizării expe
rienței tuturor țărilor socialiste, a tu
turor partidelor comuniste, a mase
lor muncitoare, a mișcărilor de eli
berare națională, a forțelor antiimpe- 
rialiste de pretutindeni.

Esența unității de tip nou, pentru 
a cărei afirmare în relațiile între 
partidele comuniste și muncitorești 
militează cu consecventă partidul 
nostru, rezidă in . recunoașterea 
necondiționată a faptului obiectiv că 
partidele comuniste și muncitorești 
iși desfășoară activitatea intr-o mare 
diversitate de situații și împrejurări. 
Drept consecință, unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești nu poate fi 
o așa-numită unitate „monolitică", ci 
o unitate în diversitate, ceea ce im
pune respectarea riguroasă a dreptu
lui fiecărui partid de a-și stabili în 
mod autonom linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, fără nici o

ingerință din afară, respectarea unor 
relații între partide bazate pe de
plină egalitate, respect reciproc, 
neamestec în treburile interne. O 
asemenea unitate exclude ideea 
vreunui centru, sub orice formă s-ar 
manifesta, exclude existența vreunei 
ierarhii în mișcarea comunistă și 
muncitorească ori ideea că cineva ar 
putea fi deținătorul unor adevăruri 
ultime. Ea presupune eforturi co
mune. pătrunse de spirit de solida
ritate internațională a unor partide 
frățești egale în drepturi în lupta 
pentru teluri și idealuri comune.

în acest spirit, P.C.R., desfășoară o 
amplă activitate pe planul legături
lor de solidaritate și prietenie cu ce
lelalte partide comuniste și muncito
rești. Totodată, acționează pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre partidul 
nostru și partidele socialiste și so
cial-democrate, pentru amplificarea 

• relațiilor cu mișcările de eliberare 
națională, cu partide de guvernămînt 
din țările ce au scuturat jugul colo
nial, cu alte partide și curente de
mocratice și progresiste.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, misiunea istorică a comu
niștilor constă atît în eliberarea so
cială și națională a popoarelor, cît și 
în asigurarea unei păci trainice pe 
planeta noastră, aceste două laturi 
ale activității lor constituind un tot 
unitar, inseparabil. împrejurările in
ternaționale pe care le trăiește lumea 
azi atestă adinca semnificație a aces
tor cuvinte, necesitatea stringentă de 
a trece la acțiuni concrete, energi
ce, nerseverente pentru salvgardarea 
păcii, stăvilirea cursei armamentelor, 
îndeosebi a celor nucleare, revenirea 
la un climat de destindere si colabo
rare pașnică între statele lumii.

Pentru îndeplinirea acestei nobile 
misiuni este necesar, în concepția 
partidului nostru, să se facă totul 
pentru realizarea în fiecare țară, pe 
plan național, colaborarea între par
tidele comuniste, partidele socialiste 
și social-democrate, între țoate for
țele politice democratice și progre
siste. Complexitatea problemelor care 
pot să apară în calea realizării ei nu 
trebuie, după convingerea noastră, 
să afecteze eforturile perseverente 
ale partidelor comuniste în direcția 
realizării și dezvoltării 
nea colaborări.

Trebuie acționat 
pentru consolidarea 
nuri a solidarității 
partidelor comuniste și muncitorești 
într-un spirit de stimă reciprocă, de 
respectare întocmai a normelor și 
principiilor de relații reafirmate cu

Cuvîntarea ambasadorului

unei aseme-
perseverență 

multiple plă
cu
pe 
internaționale a

V, I. Drozdenko
în cuvîntarea sa. ambasadorul 

Uniunii Sovietice. V. I. Drozdenko, a 
relevat modul in care poporul so
vietic sărbătorește împlinirea a 110 
ani de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, revoluționar înflăcărat, de 
numele căruia se leagă făurirea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, crearea 
primului stat socialist din lume. 
Vorbitorul a arătat, in continuare, ,câ 
poporul sovietic, mergînd pe calea 
indicată de Lenin, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, a apărat cuceririle revolu
ției din Octombrie, a înfăptuit cu 
succes’ industrializarea socialistă a 
tării, colectivizarea agriculturii, a 
dobîndit succese însemnate în dez
voltarea științei, culturii si artei. în 
acest context, vorbitorul a subliniat 
că triumful leninismului, al politicii 
promovate de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice l-a constituit 
crearea în U.R.S.S. a societății so
cialismului dezvoltat. în cadrul căreia 
sînt puse tot mai mult în lumină 
forțele creatoare ale noii orinduiri 
sociale. Referindu-se pe larg la dez
voltarea dinamică a economiei Uniu
nii Sovietice, ambasadorul a trecut 
în revistă importantele succese obți
nute de popoarele sovietice in spo
rirea potențialului industriei, tehnicii 
și științei, capabile să asigure con
struirea unor mari și importante 
unități, economice. El a relevat, tot
odată. eforturile depuse in scopul 
sporirii continue a producției agri
cole.

„Se dezvoltă neabătut și dinamic 
economia U.R.S.S. — a spus vorbi
torul. Urmînd linia lui Lenin. 
Uniunea Sovietică a înaintat foarte 
mult în toate domeniile economiei 
naționale. Crește într-un ritm înalt 
potențialul nostru științific. Sporește 
capacitatea de apărare a tării. în 
prezent. U.R.S.S. dispune de o ase
menea forță economică incit poate, 
așa cum a relevat la Plenara din 
noiembrie 1979 a C.C. al P.C.U.S. 
tovarășul L. I. Brejnev, să constru
iască simultan giganți industriali de 
tipul hidrocentralei Saiano-Șușen- 
skaia, uzinei .,Kamaz", uzinei ..Atom- 
maș“, să creeze și să dezvolte zeci 
de complexe industriale teritoriale, să 
construiască magistrala Baikal-Amur 
și totodată să extindă programul de 
îmbunătățire a vieții poporului.

Un obiect al atenției permanente 
a partidului îl constituie preocuparea 
pentru creșterea neabătută a bună
stării oamenilor sovietici, pentru sa
tisfacerea tot mai deplină a cerințe
lor lor materiale și culturale. Notăm 

mare claritate la Conferința de la 
Berlin a partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa din anul 
1976, punindu-se accent pe intensifi
carea colaborării între partidele co
muniste și evitindu-se tot ce ar putea 
duce la adîncirea divergentelor sau 
deosebirilor de păreri, existente în 
anumite probleme.

Sînt imperios necesare eforturi sus
ținute pentru realizarea solidarității 
și conlucrării pe plan internațional a 
tuturor forțelor interesate să contri
buie la înlăturarea pericolului unei 
conflagrații mondiale, să pună capăt 
politicii de înarmare, politicii de re
venire la războiul rece, să asigure 
triumful politicii de independență 
națională, de destindere, de dezar
mare și pace : partidele comuniste, 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, alte forțe și curente democra
tice, fără deosebire de convingeri fi
lozofice și religioase, forțe politice 
din țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, eercuri largi ale opiniei 
publice internaționale.

în ce-1 privește, P.C.R. este ferm 
hotărît să militeze și pe viitor în mo
dul cel mai activ pentru politica de 
pace, dezarmare și securitate in 
Europa și în întreaga lume, nutrind 
deplina încredere că. în ciuda gravi
tății și complexității conflictelor ce 
frămîntă azi lumea, forțele progre
siste. antiimperialiste, masele largi 
populare, acționind in strînsă colabo
rare, intensifieîndu-și eforturile unite, 
sînt capabile să oprească accentuarea 
cursului spre încordare, să asigure 
reluarea și dezvoltarea politicii de 
destindere, de colaborare și pace între 
popoare.

Aniversînd împlinirea a 110 ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin — a spus 
în încheiere vorbitorul — folosim 
acest prilej pentru a adresa Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
poporului sovietic cele mai calde fe
licitări și urări de noi și noi împliniri 
în opera de dezvoltare economică și 
socială, de edificare a societății co
muniste.

Omagiind opera și activitatea lui 
Lenin, evocîndu-i personalitatea stră
lucită. uriașa sa operă teoretică și 
practică, oamenii muncii din Româ
nia își exprimă, totodată, hotărîrea 
fermă de a munci neobosit pentru 
înfăptuirea neabătută a Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru în
florirea economico-socială a patriei, 
pentru triumful ideilor socialismului 
și comunismului în întreaga’ lume.

cu un sentiment de profundă satis
facție că ceea ce a prevăzut partidul 
nostru pentru primii patru ani ai 
cincinalului în acest deceniu s-a în
deplinit".

Arătînd că îndeplinirea prevederi
lor de plan pentru primii patru ani 
ai actualului cincinal a creat condiții 
pentru 'creșterea în continuare a ni
velului de trai, vorbitorul a mențio
nat măsurile luate in scopul sporirii 
retribuției oamenilor muncii, majoră
rii pensiilor colhoznicilor, dezvoltării 
construcțiilor de locuințe, de edificii 
social-culturale.

Referindu-se Ia dezvoltarea demo
crației socialiste în Uniunea Sovietică, 
ambasadorul V.I. Drozdenko a relie
fat faptul că și în acest domeniu se 
aplică cu consecventă principiile le
niniste ale suveranității poporului.

Un loc important în cuvîntarea 
ambasadorului sovietic l-a ocupat 
prezentarea politicii externe a parti
dului și statului sovietic. Vor
bitorul a reliefat însemnătatea deo
sebită a întîlnirilor. devenite tra
diționale. dintre tovarășii Leonid Ilici 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a convorbirilor și docu
mentelor încheiate cu aceste prile
juri. care dau un puternic impuls în
tăririi continue a colaborării dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și ‘ România, a 
prieteniei și conlucrării dintre po
poarele sovietice si român. Vorbito
rul a pus în evidență dezvoltarea di
namică a colaborării economice din
tre cele două țări, a cooperării în 
domeniile tehnico-științific si cultu
ral. El a urat poporului român noi și 
mari succese in înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea al 'P.C.R., 
în ampla operă de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te.

în încheierea cuvîntului său. am
basadorul sovietic a menționat că 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice se bazează pe învățătura Iui Vla
dimir Ilici Lenin — dezvoltîrid prin
cipiile teoriei, strategiei si tacticii 
sale în cursul luptei revoluționare și 
al construirii societății socialiste și 
comuniste. El a arătat că jubileul lui 
V.I. Lenin este întimpinat cu noi și 
importante succese de oamenii mun
cii sovietici, că ei acționează .în acest 
ultim an al cincinalului actual în spi
rit leninist, construind noua societate 
după învățăturile marelui gînditor 
comunist.

TELEGRAME DE FELICITARE
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul șl Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură in dorința de a 

adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări și sincere felicitări cu ocazia 
realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Vă dorim din toată inima sănătate deplină și succes, iar poporului prie
ten al României bunăstare continuă.

Cu cea mai înaltă stimă și considerațiune.
ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai 
calde felicitări și cele mai bune urări de succes și fericire personală, iar 
poporului român prieten realizarea aspirațiilor sale de progres și bunăstare.

KHALID BIN ABDULAZIZ
Regele Arabiei Saudite

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 

Socialiste România, ne permitem să vă exprimăm călduroase felicitări și 
urările noastre cele mai bune.

Sîntem convinși că, sub conducerea Partidului Comunist Român, avlnd 
în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român va depune toate 
eforturile în construcția economică, în dezvoltarea culturală și va obține noi 
rezultate în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, îmbunătățind 
zi de zi, fără întrerupere, nivelul de trai al populației, pentru a contribui la 
cauza păcii și revoluției.

Cu această ocazie solemnă ținem să vă adresăm urări de sănătate șl 
de succese în nobila dumneavoastră misiune, pentru a conduce poporul 
român spre noi rezultate, tot mai grandioase, în îndeplinirea planului cincinal 
adoptat de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă dintre partidele, 
guvernele și popoarele națiunilor noastre — laoțiană și română — să se 
dezvolte tot mai mult.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 

Prim-ministru
al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos. 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, am plăcerea de a vă adresa, în numele 
poporului malian, al partidului Uniunea Democrată a Poporului Malian, 
al guvernului și al meu personal cele mai vii și calde felicitări.

îmi exprim încrederea că reînvestirea dumneavoastră în cea mai înaltă 
funcție a țării va contribui la întărirea legăturilor de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre.

Primiți sincere urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
poporul român.

Cu cea mai înaltă considerație,
General MOUSSA TRAORE

Secretar general
al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

.nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a transmis o tele
gramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene. Fran
cesco Cossiga, cu ocazia reînvestirii în 
această funcție, prin care îi adresează 
cordiale felicitări și urări de succes

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN INDIA
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, va efectua o vizită oficială 
în India, la invitația ministrului afa

Primiri la Consiliul de Miniștri
Luni dimineață, tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, a pri
mit pe Alphons Van Der Stee, mi
nistrul de finanțe al Olandei, aflat 
intr-o vizită in țara noastră,

în timpul convorbirii, care â avut 
loc cu acest prilej, au fost analizate, 
in spiritul celor convenite în cadrul 
întîlnirilor la nivel înalt româno- 
olandeze. posibilitățile lărgirii cola
borării economice și dezvoltării rela
țiilor financiar-bancare dintre cele 
două țări. S-a făcut, de asemenea, 
un schimb de păreri cu privire la co
laborarea româno-olandeză în ca
drul Fondului Monetar Internațional 
și al Băncii Mondiale.

La întrevedere au participat Vasile 
Răuță, guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, și Ghebrghe Popescu, pre
ședintele Băncii de Investiții.

A fost de față Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București. ★

în aceeași zi, oaspetele a purtai 
discuții cu Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, și Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii Române 
de Comerț Exterior. .★

Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul mi
nelor. petrolului si geologiei, a pri
mit pe Isidore Nyaboya, ministrul 
energiei și minelor din Republica 
Burundi.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor româno-burun- 
deze la njvelul cel mai înalt, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării co
laborării bilaterale în domeniul in

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing
11,45 Telex
15,00 Box : Turneul internațional „Cen

tura de aur"
16,00 Telex
16.05 Școala la... școala noii calități
16.30 Almanah pionieresc
16.50 Clubul tineretului
17.30 Hochei : Steaua — Dinamo (repri

za a III-a).
18.15 Moment folcloric
18.25 110 ani de la nașterea lui Vladimir 

Ilici Lenin. Film documentar
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Cu răspundere, cu toate forțele — 

la cea mai grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri : semănatul 1

19,40 Prim-pian. 

în activitate. în telegramă se exprimă 
convingerea că relațiile de prietenie 
dintre România si Italia vor continua 
să se dezvolte în interesul celor două 
popoare ale noastre, al cauzei păcii, 
colaborării și securității în Europa si 
in lume.

cerilor externe al Republicii India, 
Narasimha Rao, în ultima parte a 
lunii aprilie a.c.

dustriei extractive, fiind evidențiate 
noi căi și mijloace concrete de im
pulsionare a cooperării în acest do
meniu. ♦

Tovarășul Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii si industriei alimen
tare, a primit, luni pe Isidore Nya
boya. în timpul convorbirii au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea 
cooperării în domeniul producției a- 
gricole și industrializării acesteia, 
precum și probleme legate de consti
tuirea Societății mixte de producție 
agricolă „Agriburom".★

Luni au început In Capitală lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-burundeze de cooperare economi
că și tehnică.

Părțile examinează modul în care 
s-au înfăptuit înțelegerile convenite 
cu prilejul precedentei sesiuni și ana
lizează, in spiritul convorbirilor din
tre președinții Nicolae Ceausescu și 
Jean Baptiste ^Bagaza, noi posibilități 
de lărgire a cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, de impulsionare și diversificare 
a schimburilor comerciale.

Delegația română este condusă de 
Maxim Berghianu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, iar delegația 
burundeză de Isidore Nyaboya, mi
nistrul energiei șl minelor din Repu
blica Burundi.

La deschiderea lucrărilor a parti
cipat Llbăre Ndabakwaje, ambasado
rul Republicii Burundi la București.

(Agerpres)

20.00 Orologiul Kremlinului — ecraniza
re după piesa lut N. Pogodin. Pre
mieră TV

21,35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Box : Turneul internațional „Cen
tura de aur"

17.30 Cadențe sonore — muzică ușoară 
18,00 In intimpinarea forumului tinerei

generații
18,15 Buletin rutier.
18.30 De drag șl de voie bună — mu

zică populară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,25 Cu răspundere cu toate forțele 

la cea mai grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri : semăna
tul !

19,40 Intilnlre cu soprana Lela Cineu 
20,00 Viața economică a Capitalei
20.30 Secvențe din filmul stagiunii mu

zicale
21.05 Moștenire pentru viitor : „Litera

torul" — o sută de ani de la 
apariție

21,35 Telejurnal
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Președintelui Institutului de relații internaționale 
Dr. GIOVANNI BATTISTA BONELLI

ROMA
Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut să adresez Institutului de relații interna

ționale din Roma, cu ocazia sărbătoririi celei de-a XV-a aniversări de la 
fondarea sa. felicitările mele cordiale pentru activitatea și rezultatele obți
nute, atit in domeniul cercetării, cit și în promovarea contactelor și dialogu
lui international.

îmi amintesc cu satisfacție de întîlnirile și discuțiile pe care le-am 
avut la București cu dumneavoastră, cu alti membri ai conducerii Institu
tului de relații internaționale din Roma asupra unor probleme de actuali
tate care preocupă popoarele noastre, întreaga lume.

Aniversarea fondării institutului are loc în condițiile agravării situației. 
internaționale și de aceea. în actualele circumstanțe, se impun — mai mult 
decît oricînd — activizarea opiniei publice din toate țările, unirea efortu
rilor, atit pe plan national, cit și international, ale forțelor democratice, pro
gresiste, ale personalităților politice, științifice, cultural-artistice și din alte 
domenii pentru oprirea accentuării încordării în viata internațională, pentru 
îndepărtarea pericolelor care planează asupra omenirii, pentru instaurarea 
unui climat de pace, înțelegere și colaborare între popoare.

Așa cum cunoașteți. România acționează neabătut pentru a opri cursul 
spre încordare în viata internațională, pentru solutionarea pe cale politică, 
prin negocieri, a tuturor problemelor litigioase dintre state, pentru renun
țarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru reluarea și continuarea 
politicii de pace și destindere, de respect al independentei tuturor po
poarelor.

Avînd în vedere gravitatea pericolelor care amenință Europa, unde sînt 
concentrate cele mai puternice mijloace de distrugere in masă, inclusiv nu
cleare, consider că trebuie făcut totul pentru înfăptuirea unei securități reale 
și durabile pe continent, pentru transpunerea în viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. Este necesar, în momentul de față, ca eforturile principale 
să fie concentrate asupra pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid, 
astfel încît aceasta să se încheie cu rezultate pozitive, să impulsioneze procesul 
declanșat de Conferința general-europeană, să convină măsuri eficace in di
recția dezvoltării relațiilor dintre țările semnatare ale Actului final, și în mod 
deosebit în domeniul dezangajării militare și dezarmării.

Plecînd de la interesele și aspirațiile tuturor popoarelor, este deosebit 
de important să se treacă la încetarea cursei periculoase a înarmărilor, și în 
primul rind a înarmărilor nucleare, pentru ca resursele de care dispune ome
nirea să fie îndreptate nu spre distrugere, ci spre binele omului, să se mili
teze ferm pentru lichidarea subdezvoltării, pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, care să asigure pro
gresul tuturor popoarelor, și în primul rînd al celor din statele rămase în 
urmă din punct de vedere economic.

Exprimindu-mi satisfacția pentru evoluția relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare româno-italiene. am deplina încredere că raporturile dintre 
țările noastre pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, conlu
crarea dintre ele pe tărîmul vieții internaționale se vor dezvolta tot mai 
puternic, spre binele celor două popoare, în interesul păcii, colaborării și 
securității în Europa și în lume.

Vă urez noi și importante succese în activitatea dumneavoastră con
sacrată nobilei cauze a păcii, progresului și înțelegerii între popoare.

Cu sentimente prietenești, '*
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Prezentarea mesajului
Mesajul adresat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a fost citit la Se
siunea festivă a institutului, desfă
șurată în localitatea Angera, de către 
prof. dr. Giovanni Battista Bonelli, 
președintele institutului. Mesajul a 
fost primit cu vii și puternice aplauze 
de întreaga asistență.

Președintele institutului a exprimat,

Cronica
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de 

la fondarea orașului Brasilia, tova
rășul Gheorghe Pană, președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, a 
adresat guvernatorului districtului 
federal Brasilia, Aime Lamaison, o 
telegramă, în care sint adresate aces
tuia. precum și conducerii districtu
lui și locuitorilor orașului calde feli
citări, urări de sănătate, de noi suc
cese în activitatea consacrată înflori
rii modernei capitale a Braziliei.★

Luni după-amiază. șeful Departa
mentului Federal al Afacerilor Ex
terne al Confederației Elvețiene, con
silierul federal 'Pierre Aubert, care a 
făcut o vizită oficială în țara noastră, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale. ★

Cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a formării Statului Israel, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Aba Gefen, a oferit, luni, o 
recepție.

Au participat Ion Ceterchi. minis
trul justiției. Gheorghe Dolgu. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. personalități ale vieții noastre 
politice, științifice și culturale.

ȘTIRI SPORTIVE*

• Luni în Capitală a avtit loc tra
gerea la sorți a semifinalelor „Cupei 
României" la fotbal. Iată programul 
întîlnirilor : Universitatea Craiova — 
Steaua și Rapid București — Poli
tehnica Timișoara. Jocurile se vor 
desfășura la 7 mai, pe terenuri neu
tre. Finala va avea loc la 28 mai.

• Campionatele europene de lupte 
greco-romane au continuat, luni, la 
Prievidza (Cehoslovacia) cu întrece
rile din turul III la categoriile care 
au debutat duminică. Dintre luptă
torii români s-a evidențiat în mod

Ia sesiunea festivă
în numele participanților, întrea
ga gratitudine pentru mesajul ă- 
dresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, și, totodată, a reliefat 
prodigioasa activitate, desfășurată de 
șeful statului român, personalitate 
proeminentă a vieții politice interna
ționale, pentru înfăptuirea idealurilor 
de pace și progres ale omenirii.

zilei
Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul Sta
tului Israel a rostit o cuvintare ■ la 
posturile noastre de radio și televi
ziune. >★

Luni după-amiază. tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Khaled Al-Sheikh, 
noul reprezentant permanent al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei in Republica Socialistă România.★

în cadrul „Zilelor culturii din Re
publica Federală Germania" în tara 
noastră, desfășurate între 14 si 21 a- 
prilie. luni a avut loc în Capitală 
o masă rotundă cu tema : „Proble
me actuale ale literaturii contempo
rane din România și Republica Fe
derală Germania".

în deschiderea lucrărilor au luat 
cuvintul George Macovescu. pre
ședintele Uniunii scriitorilor, și Mi
chael Jovy. ambasadorul R.F. Ger
mania la București. în continuare, au 
avut loc dezbateri cu participarea 
unor poeți, prozatori și critici ro
mâni. precum și a delegației de scrii-, 
tori din R.F.G. Au fost relevate cu 
acest prilej aspecte majore, definito
rii. ale dezvoltării literaturii contem
porane din cele două țări.

(Agerpres)

deosebit Ștefan Rusu (categ. 68 kg), 
care l-a învins prin tuș în minutul 8 
pe campionul Suediei L. Skjold. îna
inte de limită a cîștigat și Vasile 
Andrei (categ. 100 kg) in meciul cu 
danezul S. Studsgar. în limitele cate
goriei 82 kg. Ion Draica și-a adjude
cat victoria la puncte in fata lui 
Kuhn (R.D.G.f.

Aseară, Nicu Gingă (52 kg). Ion 
Păun (62 kg). Petre Dicu (90 kg) au 
repurtat victorii prin tuș. iar Roman 
Codreanu. la supergrea. a ciștigat 
prin descalificare. A pierdut G. Ciu.- 
botaru.

ÎN R. P. CHINEZĂ A APĂRUT

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

la Congresul al Xll-lea al P.C.R.
BEIJING 21 (Agerpres). — în li

brăriile din Republica Populară Chi
neză este difuzată, in versiune Chi
neză, lucrarea : „Nicolae Ceaușescu 
— Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea Partidului Co
munist Român în perioada dintre

REPREZENTANTUL PERSONAL AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 
PRIMIT OL PRIMUL MINISTRU AL REPUBLICII ZIMBABWE

HARARE (Agerpres). — Primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, pre
ședintele partidului Z.A.N.U.-F.P., 
Robert Mugabe, l-a primit pe repre
zentantul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. la manifestările prilejuite de 
proclamarea independentei statului 
Zimbabwe, tovarășul Gheorghe Radu
lescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost înmînat primului 
ministru Robert Mugabe un mesaj 
personal și au fost adresate un căl
duros și prietenesc salut cu ocazia 
proclamării independentei tării, eve
niment de însemnătate istorică pen
tru poporul Zimbabwe, felicitări și 
urări de succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni care i-a fost încredințată în 
conducerea statului liber și indepen
dent Zimbabwe, iar poporului Zim
babwe urări de noi succese în împli
nirea aspirațiilor sale de dreptate na
țională și socială, de progres și 
prosperitate. într-o țară liberă si su
verană.

Exprimînd călduroase mulțumiri 
pentru mesajul primit, precum si sa
tisfacția sa pentru trimiterea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a unui 
reprezentant personal la festivitățile 
consacrate proclamării independentei, 
primul ministru Robert Mugabe a 
rugat să se transmită secretarului ge-★

Tovarășul Gheorghe Rădulescu s-a 
Intilnit, la Harare, cu Simon Mzenda, 
viceprim-ministru și ministru al afa
cerilor externe al Republicii Zim
babwe.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu s-a 
întîlnit, de asemenea, cu Edgar 
Tekere, ministrul planificării și dez
voltării forței de muncă, secretar ge

„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
au adus o contribuție excepțională 

la victoria dobindită de poporul Zimbabwe"
declară primul ministru Robert Mugabe

HARARE 21 (Agerpres — de la
trimisul special Corneliu Vlad). — 
Primul ministru al Republicii Zim
babwe. Robert Mugabe, președintele 
Partidului Uniunea Națională Africa
nă Zimbabwe — Frontul Patriotic, a 
făcut, după primirea reprezentantului 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
P.C.R., președintele României, care 
a participat la manifestările con
sacrate proclamării independenței 
tării, o declarație pentru presa 
română:

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
mă întîlnesc cu reprezentantul per
sonal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care a participat la eve
nimentul istoric al proclamării inde
pendentei noastre naționale" — a 
subliniat premierul - Mugabe.

Referindu-se la marea victorie ob
ținută de poporul Zimbabwe. Robert 
Mugabe a spus: „Dacă această zi a 
independenței a venit acum, este și 
datorită sprijinului politic, diplomatic, 
moral și material pe care l-am pri
mit de la prietenii și aliații noștri, 
în rindul acestora se află îndeosebi 
România, tară care ne-a acordat un 
ajutor substantial, materializat pe 
plan umanitar, politic, diplomatic si 
moral. Este, aceasta, o contribuție 
extraordinară la victoria pe care am 
obtinut-o aici. în Zimbabwe. Per
manentul sprijin multilateral îl da
torăm Partidului Comunist Român, 
condus de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. prietenul 
meu apropiat, care este in egală 
măsură conducătorul ilustru al revo
luției din România și sprijinitorul 
neobosit al cauzei noastre. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, România 

Congresul al XI-lea și Congresul al 
Xll-lea și sarcinile de viitor ale par
tidului".

Publicată de Editura Poporului din 
Beijing, ea cuprinde textul integral 
al raportului.

neral al P.C.R., președintele Româ
niei, cele mai calde urări prietenești 
de sănătate și fericire, de succese tot 
mai mari în conducerea destinelor 
României, pentru realizarea obiecti
velor grandioase ale construcției eco- 
nomico-sociale a tării. Tovarășul Ro
bert Mugabe a subliniat că. în a- 
ceste momente de importantă istori
că în viata poporului Zimbabwe, gu
vernul tării, partidul Z.A.N.U.-F.P., 
întreaga națiune exprimă profunda 
gratitudine fătă de sprijinul deosebit 
de important — politic, diplomatic, 
moral și material — acordat de po
porul român, de P.C.R., personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cauzei 
drepte a poporului Zimbabwe.

în cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru bunele ra
porturi de prietenie, colaborare si so
lidaritate militantă statornicite între 
cele două popoare si partide. în anii 
luptei pentru eliberare națională din 
Zimbabwe, subliniindu-se că. în noile 
condiții create de proclamarea Repu
blicii Zimbabwe, se deschid ample 
perspective pentru dezvoltarea și in
tensificarea. pe un plan superior, a 
relațiilor politice, economice, științi
fice și culturale între România și 
Zimbabwe. în cadrul discuției au fost 
evidențiate unele acțiuni concrete 
care să dea expresie dorinței comune 
de dezvoltare a acestor relații. în 
interesul celor două țări si popoare, 
al cauzei păcii, cooperării, destinde
rii și independentei naționale.★
neral al Z.A.N.U.-F.P., cu B. T. C. 
Chidzero, ministrul planificării și 
dezvoltării economice, și cu Jzingai 
Mutumbuka, ministrul educației și 
culturii. Au fost abordate probleme 
ale dezvoltării conlucrării și colabo
rării între cele două țări în domenii 
specifice de interes comun.

ne-au acordat in permanentă ajutor 
și s-au aflat mereu alături de po
porul Zimbabwe in lupta sa. Iată de 
ce doresc să folosesc acest prilej, 
in mijlocul marii noastre bucurii de 
acum, cind sărbătorim momentul in
dependentei. pentru a spune poporu
lui român și conducătorului său: -Vă 
mulțumim, prieteni, vă mulțumim, 
tovarăși de luptă! Ati înfăptuit o 
operă minunată! Victoria noastră 
este o victorie comună, pe care tre
buie să o trăim împreună!»".

Tovarășul Robert Mugabe a decla
rat, în legătură cu perspectivele ra
porturilor pe diverse planuri între 
România ș* * Zimbabwe : „Sint con
vins că pe baza victoriei noastre co
mune vom clădi un ansamblu al re
lațiilor româno—Zimbabwe in multi
ple forme : în domeniul cooperării 
economice, al legăturilor diplomatice, 
al schimburilor științifice și cultu
rale. Aș dori să subliniez in mod deo
sebit faptul că, în contextul extinde
rii acestor raporturi în modalități tot 
mai diverse, se vor adinei relațiile 
personale de prietenie cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. eminentă perso
nalitate, strălucit om politic, pe care 
îl considerăm, pe drept cuvint, erou 
al revoluției noastre. Doresc să afirm, 
încă o dată, cit de recunoscător este 
poporul Zimbabwe poporului român 
pentru sprijinul acordat-. Ne angajăm 
să rămînem aceiași prieteni devotați 
ai țării dv„ așa cum poporul român 
a demonstrat că este hotărît să fie. 
în continuare, prietenul nostru apro
piat, să fim alături și de acum 
înainte, să pășim împreună spre vii
tor. uniți de legăturile trainice ale 
solidarității și prieteniei".

MOSCOVA

Adunarea solemnă consacrată celei de-a 110-a 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin

MOSCQVA 21 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. anunță că luni, în 
sala Kremlinului din Moscova, a avut 
loc adunarea solemnă consacrată 
celei de-a 110-a aniversări a nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin.

La adunare au participat conducă
tori de partid și de stat sovietici, 
fruntași și inovatori din producție, 
oameni de știință și cultură , militari, 
reprezentanți ai organizațiilor de par
tid, de stat și obștești. Au fost pre- 
zenți diplomați străini și oaspeți da 
peste hotare.

în cadrul adunării, Boris Ponoma- 
riov, membru supleant al Biroului

phenian Manifestare cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la răscoala populară din Coreea de sud

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Phenian*  s-a desfășurat o adunare cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de la 
răscoala populară din aprilie a popu
lației din Coreea de sud — transmite 
agenția A.C.T.C. Alături de munci
tori, studenți și oameni ai muncii 
din capitala coreeană au fost pre- 
zenți Pak Sen Cer. vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, Lim Ciun Ciu-, se
cretar general al Comitetului Popu
lar Central. Hwang Jang Yop, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme, Hyo 
Jyong Suk, directoarea Secretariatu

Agravarea stării sănătății președintelui I. B. Tito
BELGRAD 21 (Agerpres). — în co

municatul consiliului de medici din 
21 aprilie difuzat de agenția Taniug 
se arată că starea generală a sănă
tății președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, este extrem de 
gravă. Hemoragia care persistă, în
răutățirea considerabilă a funcțiilor

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

Comerțul mondial in 1979. Un studiu elaborat de Fondul Monetar 
Internațional (F.M.I.) și publicat recent la Washington arată că valoarea 
exporturilor tuturor statelor lumii a crescut in anul 1979 cu 26,7 la sută 
ajungind la 1 509 miliarde de dolari, față de 1 192 miliarde în 1978. 
Ponderea țărilor dezvoltate in exporturile mondiale a fost de 70 la sută, cea 
a statelor producătoare de petrol - de 13,8 la sută, iar cea a țărilor in 
curs de dezvoltare neexportatoare de hidrocarburi — de 16,2 la sută. In 
comparație cu anul precedent, ponderea țărilor dezvoltate în exporturile 
mondiale a scăzut, in 1979, cu 2,3 la sută.

PRIMA REUNIUNE BALCA- 
| NICA ÎN DOMENIUL CHIMIEI, 

la care au luat parte delegații din 
I Bulgaria, Grecia, România, Turcia,

Iugoslavia și Cipru a avut loc la 
Atena. Delegația tării noastre, con
dusă de acad. prof. Cristofor Si- 
mionescu. a prezentat referate și 

I comunicări științifice atît în cadrul 
ședințelor plenare, cit și pe sec- 

I țiuni.
SCHIMBĂRI ÎN CONDUCEREA 

. R. D. P. YEMEN. Abdul Fattah 
Ismail a demisionat din funcțiile 

I de președinte al Consiliului Suprem 
al Poporului al R. D. P. Yemen și 
secretar general al C.C. al Partidu- 

I lui Socialist Yemenit (P.S.Y.), din 
I motive de sănătate — a anunțat,

luni, postul de radio Aden. Citind 
un comunicat al C.C. al P.S.Y., pos- 

Itul de radio a precizat că demisia 
a fost acceptată, în funcția respec
tivă fiind ales primul ministru. Aii 

. Nasser Mohammed. Acesta va con
tinua să îndeplinească și funcțiile 

• de premier și ministru de finanțe. • 
. Abdul Fattah Ismail a fost desem

nat de C.C. al P.S.Y. ca breședinte 
• al partidului, arată comunicatul. 

„POLITICA DE SECURITATE A DANEMARCEI" a fost tema unei 
| conferințe naționale, ce s-a ținut la Copenhaga, sub auspiciile Comitetului | 

de colaborare pentru pace și securitate. Participanții, reprezentind dife- I rite organizații politice și obștești progresiste din țară, au examinat proble- I 
mele pe care le ridică apartenența Danemarcei la N.A.T.O. și sarcinile ce I 
revin partizanilor păcii danezi in lupta pentru reluarea și consolidarea

• destinderii, împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare. La confe- . 
rință a fost adoptat un document, în care se arată că securitatea țării tre-I buie să fie bazată nu pe pregătiri militare, ci pe eforturi vizind crearea | 
unei zone denuclearizate in nordul Europei.

I_________________________________________________1

Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a prezentat un raport. El a subli
niat semnificația aniversării, a rolu
lui lui Lenin în crearea partidului și 
statului sovietic, a construcției socia
lismului și comunismului în U.R.S.S., 
relevînd, totodată, hotărîrea poporu
lui sovietic de a îndeplini cu succes 
programul trasat de Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S. și prevederile 
celui de-al X-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la politica externă a U.R.S.S. și la 
unele aspecte ale vieții internațio
nale.

lui C.C. al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei (P.D.R.P.), 
conducători ai organizațiilor politice, 
de masă și obștești.

La adunare a luat cuvintul Kim 
Man Gum, președintele Comitetului 
Popular al orașului Phenian, care a 
arătat că răscoala populară de acum 
20 de ani, soldată cu răsturnarea re
gimului dictatorial al lui Li Sin Man, 
a fost o mișcare de masă antiimpg- 
rialistă, de salvare națională, care a 
reclamat o nouă politică, un nou gu
vern, o. nouă viață.

ficatului, însoțită de un icter avan
sat, pneumonia, febra ridicată și 
slăbirea funcțiilor inimii pun în pri
mejdie viața președintelui Tito. 
Funcția rinichilor nu a fost restabi
lită. Comunicatul menționează că 
terapia intensivă continuă.

“I

1

COLOCVIU CONSACRAT LUI I 
PANAIT ISTRATI. La Universita- I 
tea pariziană Sorbona s-au desfă
șurat lucrările celui de-al doilea 1 
colocviu internațional consacrat I 
vieții și operei lui Panait Istrati, or- 1 
ganizat de fundația ce poartă nu- . 
mele ' scriitorului, sub patronajul 
Universității Paris III și cu con- I 
cursul Institutului național de limbi 
și civilizații orientale, din capitala I 
franceză. In centrul Parisului a | 
avut loc. cu acest prilej, ceremonia 
dezvelirii unei plăci comemorative, i

MAJORAREA PREȚULUI TUTU- • 
NULUI ÎN BULGARIA. Consiliul . 
de Miniștri al R.P. Bulgaria a ho-' | 
tărit majorarea cu 50—100 la sută a I 
preturilor la produsele din tutun 
vindute în tară — informează agen- I 
tia B.T.A. Se menționează că ho- I 
tărirea a fost adoptată tinîndu-se 
seama de necesitatea urgentă a li- i 
mitării fumatului și de propunerile I 
opiniei publice de a se adopta, pa- i, 
ralel cu intensificarea muncii edu
cative. și măsuri economice in acest 
sens. Mijloacele obținute prin mo- | 
dificarea preturilor, precizează a- 
gentia B.T.A.. vor fi orientate cu | 
precădere in direcția realizării unor 
măsuri sociale.

La sesiunea CE.E—O.N.U.

Propuneri ale României 
privind dezvoltarea 

colaborării 
tehnico-științifice

GENEVA (De la trimisul nostru 
Viorel Popescu). Cea de-a 35-a se
siune a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E./O.N.U.) a in
trat în faza de finalizare a propu
nerilor prezentate de statele partici
pante în diverse domenii de larg in
teres ale cooperării europene înscrise 
pe ordinea de zi.

In cadrul dezbaterilor privind 
cooperarea în domeniul științei și 
tehnologiei, reprezentantul român 
a propus măsuri de îmbunătățire a 
condițiilor de acces al tuturor sta
telor. îndeosebi al tarilor în curs 
de dezvoltare, la cuceririle științei 
și tehnicii moderne. Asemenea 
măsuri preconizate pe linia re
ducerii decalajelor tehnico-științifi- 
ce dintre state, cum ar fi crea
rea de centre de cooperare științifică 
și tehnologică la nivel regional și 
subregional, ar putea constitui teme 
pentru o reuniune specială ce ar 
urma să fie convocată sub egida 
C.E.E./O.N.U. — a arătat el.

Energia a constituit un alt do
meniu care a polarizat o parte în
semnată a ansamblului propunerilor 
și măsurilor concrete preconizate la 
sesiune. în legătură cu aceste pro
bleme, reprezentantul român a expus 
o serie de măsuri și propuneri con
crete vizînd dezvoltarea colaborării 
și cooperării în realizarea transferu
lui de tehnologii, a schimbului de 
informații, de experti și cadre spe
cializate. care interesează în mod 
special țările în curs de dezvoltare. 
România socialistă, a spus el. se pro
nunță pentru amplificarea colaboră
rii regionale în acest domeniu, acor- 
dind o mare importantă interconexiu
nii sistemelor energetice în zona 
Balcanilor, proiect aflat deja în curs 
de realizare, care oferă avantaje e- 
conomice substanțiale tuturor țărilor 
din regiune. .

Manifestări 
dedicate României

LONDRA. — La filiala din Not
tingham a Asociației de prietenie 
Marea Britanie—România a avut loc 
o seară culturală românească. A 
fost organizată o expoziție de carte, 
care prezintă principalele momente * 
din istoria poporului român, arta, 
cultura și realizările multilaterale ale 
României socialiste. De un deosebit 
interes s-au bucurat volumele con- 
ținind operele alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

CIUDAD DE MEXICO. — In ca
drul celui de-al VIII-lea Festival in
ternațional „Cervantino", la Muzeul 
„Alhondiga de Granaditas". din 
Guanajuato (Mexic), a fost inaugurată 
o expoziție de artă populară româ
nească cuprinzind o gamă variată de 
exponate. După prezentarea in ca
drul festivalului, 'expoziția va face 
parte din patrimoniul cultural artis
tic al Muzeului „Alhondiga de Gra
naditas", ca donație din partea Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
din România.

Ședința Comisiei7 f

permanente a C. A. E. R.
de colaborare în domeniul 

siderurgiei
PRAGA 21 (Agerpres). — în R.S. 

Cehoslovacă s-au țlesfășurat lucrările 
celei de-a 55-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. de colaborare 
în domeniul siderurgiei, la care au 
luat parte delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugo
slavia. .

Comisia a examinat stadiul pre
gătirii documentelor de colaborare 
privind construirea, cu eforturi co
mune, în U.R.S.S., a unor capacități 
de producție pentru materii prime cu 
conținut de fier. în vederea satisfa
cerii necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. S-au adoptat unele progra
me de colaborare în siderurgie pe 
perioada pînă în 1985, în domeniul 
economisirii și folosirii rationale a 
resurselor de combustibili si energe
tice. al automatizării si dirijării pro
ceselor de producție, precum si al 
protecției mediului înconjurător. Co
misia a adoptat măsuri corespunză
toare privind dezvoltarea colaborării 
în vederea asigurării necesarului ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu anumite 
produse ale siderurgiei (cord metalic, 
table de oțel, benzi electrotehnice, 
sirmă cu rezistentă înaltă).

(Urmare din pag. I)
că studiul atent al realității, al eta
pei respective de dezvoltare a socie
tății, al condițiilor concrete in care 
activează partidul clasei muncitoare, 
abordarea in spirit creator a proble
melor vieții economico-sociale și poli
tice, elaborarea de sine stătătoare — 
Pe baza aplicării adevărurilor genera
le la situația specifică — a liniei poli
tice au un rol hotăritor în asigurarea 
succesului revoluției și construcției 
socialiste. în această aderență depli
nă Ia realitate, la concretul istoric, 
în adaptarea permanentă a teoriei 
lui Marx la condițiile sociale in con
tinuă schimbare rezidă valoarea ex
cepțională a leninismului, uriașa lui 
vitalitate".

Fidelitatea partidului nostru față 
de filozofia clasei muncitoare, spiri
tul novator, atitudinea fermă față 
de orice tendință de închistare sau 
rigiditate dogmatică și-au găsit o 
puternică afirmare in perioada ulti
milor 15 ani. de cind la cirma 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. prodigioasa sa activitate 
teoretică reprezentind pentru comu
niștii români un strălucit exemplu 
de promovare a tot ce e nou și 
înaintat, de cutezanță în fundamen
tarea științifică a unor idei și orien
tări înnoitoare, pe baza contactului 
permanent cu viata, a’ confruntării 
teoriei cu practica. Sub impulsul 
determinant al secretarului general, 
partidul a asigurat continuarea și 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
bogatei experiențe politice și orga
nizatorice acumulate în anii con
strucției socialiste, a supus unei 
analize științifice această experiență, 
valorificînd tot ceea ce s-a dovedit 
pozitiv, dezvăluind cu principialitate 

comunistă erorile săvîrșite în anu
mite perioade. Tocmai in acest fel 
au devenit posibile revitalizarea gin- 
dirii teoretice, adoptarea unor solu
ții constructive de înaltă eficiență pe 
plan politic, social, uman, care au 
făcut ca această perioadă să se în
scrie drept cea mai fertilă, cea mai 
bogată în împliniri din intreaga is
torie a țării.

Făcînțl totul pentru desfășurarea 

cu succes a operei de construcție 
socialistă, Partidul Comunist Român 
iși îndeplinește. in spiritul ideilor 
socialismului științific, atit îndatori
rile față de propriul popor, cit și 
cele internaționale, imbină armonios 
interesele naționale cu cele ale soli
darității internaționale, știut fiind 
că dezvoltarea și consolidarea cuceri
rilor socialiste in propria țară, pro
gresele realizate în plan economic 
și social constituie cea mai prețioasă 
contribuție la creșterea forței și 
prestigiului socialismului în lume, 
creează bazele unei solidarități in
ternaționale trainice, viguroase. Ac
tivitatea desfășurată pe plan extern 
de partidul nostru poartă amprenta 
aceluiași spirit creator, a aceleiași 
aderențe la realitate, proprii socia
lismului științific. întotdeauna .și cu 
atit mai mult in perioada actuală, 
forțele progresiste ale lumii au aflat 
și află în Partidul Comunist Român 
un detașament activ al frontului 

mondial al luptei pentru socialism 
și pace, devotat idealurilor de soli
daritate internațională.

Aprecierile partidului, ale Con
gresului al Xll-lea cu privire la evo
luția vieții politice internaționale, la 
procesele și tendințele noi ce se ma
nifestă pe plan mondial, la activita
tea partidelor comuniste, forțelor de
mocrației și păcii în etapa actuală se 
dovedesc pe deplin întemeiate. Eve

nimentele din ultimul timp, tendin
țele de deteriorare gravă a climatului 
politic mondial, ca urmare a politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
de reîmpărțire a sferelor de influentă, 
confirmă aceste aprecieri, îndeam
nă să se intensifice eforturile pentru 
destindere, colaborare și pace, să se 
acționeze cu perseverentă și tenaci
tate pentru unitatea tuturor forțelor 
interesate în salvgardarea păcii, in 
primul rînd in fiecare țară și, pe 
această bază in întreaga lume, pen
tru făurirea unui puternic front 
mondial, al forțelor antiimperialiste, 
progresiste și democratice. Mai 
stringent ca oricînd apare imperati
vul de a face totul pentru antrenarea 
absolut a tuturor categoriilor sociale, 
a tuturor partidelor comuniste, so
cialiste. social-democrate. democra
tice. a tuturor forțelor sociale și po
litice ce pot fi angajate pe platforma 
luptei pentru transformări progresis

te. avind în vedere că întărirea so
lidarității și colaborării acestor for
te reprezintă in zilele noastre con
diția sine qua non a edificării unei 
lumi, a păcii, a dreptății sociale 
și naționale, a independentei și bună
stării fiecărei națiuni. îndemnul le
ninist la dezvoltarea colaborării 
partidelor comuniste cu toate celelal
te forte politico-sociale democratice 
este actual, partidele comuniste fiind 

chemate să-și intensifice eforturile 
constructive pentru angajarea largă 
a tuturor forțelor progresiste la so
lutionarea problemelor de bază care 
confruntă în prezent omenirea : opri
rea accentuării încordării internațio
nale si asigurarea continuării poli
ticii de destindere, colaborare, pace 
și dezvoltare independentă a tuturor 
națiunilor. înfăptuirea securității în 
Europa și in întreaga lume, realiza
rea dezarmării. in primul rind a 
dezarmării nucleare, asigurarea li
chidării subdezvoltării si instaurării 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale.

Experiența arată că premisa 
fundamentală a unității și solidari
tății internaționale a popoarelor o 
constituie stricta respectare a liber
tății și egalității în drepturi a fie
cărei națiuni. Se cuvin amintite in 
acest sens cuvintele lui Lenin, care 
arăta că „recunoașterea egalității în 

drepturi a națiunilor Ie Ipste scumpă 
marxiștilor nu numai pentru că ei 
sint cei mai consecvenți democrați. 
Interesele solidarității proletare, ale 
unității tovărășești in lupta de clasă 
pe care o duc muncitorii cer să se 
asigure o deplină egalitate în drep
turi a națiunilor pentru a înlătura 
chiar și cea mai mică neîncredere, 
înstrăinare, suspiciune și vrajbă in
tre națiuni". în mod evident. în spi

ritul gîndirii politice a lui Lenin se 
cristalizează idee.a că numai îmbi
narea indisolubilă, armonioasă a ce
lor două laturi — national și inter
national. patriotism și internationa
lism — poate să asigure slujirea atît 
a intereselor fiecărei țări, cit și întă
rirea solidarității internaționale.

în aceeași măsură se impune, ca 
o cerință esențială a unității, respec
tarea strictă a autonomiei și deplinei 
egalități în drepturi a fiecărui partid 
comunist. Ca exponente ale interese
lor și aspirațiilor popoarelor din mij
locul cărora s-au născut, prin solu
țiile practice preconizate pentru pro
blemele dezvoltării propriilor țări, 
prin metodele și formele de luptă 
specifice folosite, partidele comuniste 
și muncitorești iși aduc fiecare con
tribuția la dezvoltarea socialismului 
științific, a experienței luptei revolu
ționare. Deosebirile de păreri care 
pot apărea la un moment dat cu pri

vire la'unele probleme, interpretările 
diferite ale unor rfealități ale lumii 
contemporane se cer dezbătute în 
mod principial, intr-un climat de sti
mă și înțelegere reciprocă, astfel in
cit acestea să nu prejudicieze rela
țiile de colaborare și prietenie dintre 
partide.

In spiritul bogatelor sale tradiții, 
Partidul Comunist Român îmbină 
armonios preocupările pentru înflo
rirea patriei cu dezvoltarea solidari
tății internaționale — solidaritate- care 
semnifică întărirea prieteniei și co
laborării militante cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, dezvolta
rea legăturilor cu partidele socialiste 
și social-democrate. cu alte partide 
democratice, cu mișcările de elibera
re națională, cu forțele progresiste 
din întreaga lume în lupta pentru 
pace și progres, pentru triumful 
ideilor socialismului, al marxism-le- 
ninismului.

Avînd în fruntea sa Partidul Co
munist Român, care și-a dovedit ca
pacitatea de a aplica creator teoria 
socialismului științific, care dă ex
presie în politica și întreaga sa ac
tivitate celor mai înalte idealuri ale 
clasei muncitoare, ale întregii na
țiuni. poporul român înfăptuiește cu 
succes mărețele obiective stabilite 
in documentele Congresului al 
X.II-lea. în Programul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintării României spre co
munism. sporindu-și astfel aportul 
la întărirea forței și prestigiului so
cialismului în lume, la solidaritatea 
de luptă și acțiune militantă a tu
turor forțelor democratice, progresis
te. la victoria cauzei păcii și pro
gresului social, la triumful ideilor 
socialismului și comunismului.

INDIA
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în luptă cu capriciile 
musonului

Amplu plan național 
de dezvoltare a irigațiilor
DELHI 21 (Agerpres). — Guvernul 

Indiei a trecut la înfăptuirea unui 
plan national de 25 de ani privind 
dezvoltarea irigațiilor. Conform pla
nului amintit, in jurul anului 2000 su
prafața irigată din India — însu- 
mind in prezent aproximativ 52 mi
lioane hectare — urmează să se du
bleze, ca urmare a valorificării mai 
depline a resurselor de apă. Se pre
vede, intre altele, realizarea unor 
proiecte de mare amploare implicînd 
aducerea unei părți a apelor Gange
lui și Brahmaputrei, ce curg in nor
dul țării, spre regiunile centrale și 
sudice ale Indiei. De asemenea, va 
începe construirea unor bazine de 
acumulare pentru crearea de re- 
zqpve de apă ce vor fi folosite în pe
rioada secetoasă.

Specialiștii indieni apreciază că 
transferarea din nord în sud a unor 
mari mase de apă va avea drept 
rezultat nu numai slăbirea depen
dentei agriculturii de capriciile mu
sonului, ci și sporirea considerabilă a 
potențialului energetic al cursurilor 
de apă din regiunile sudice, ceea ce 
va permite construirea, în urmă
toarele două decenii, a unor salbe d» 
hidrocentrale cu o putere instalată 
totală de aproximativ 40 000 000 kilo
wați.


