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în întîmpinarea zilei de 1 Mai 
și a aniversării partidului

■ 

Puternic avînt în muncă,
fapte remarcabile în întrecere

In atmosfera de puternic avint 
creator generată de aniversarea a 
60 de ani de Ia făurirea Partidului 
Comunist Român, de apropierea 
zilei de 1 Mai, întrecerea socialistă 
cunoaște o și mai mare amploare. 
Muncind cu abnegație si elan revo
luționar, clasa muncitoare, oamenii 
muncii din toate sectoarele de acti
vitate obțin realizări importante in 
înfăptuirea sarcinilor de plan si a 
angajamentelor în întrecere pe 
acest prim an ai cincinalului cali
tății si eficientei.

Prezentăm în grupajul de fată 
cîteva fapte și realizări muncitorești 
consemnate ieri de corespondenții 
„Sclnteii".

Dîmbovița: Producție fizică

peste plan
Industria județului Dîmbovița .a 

realizat peste prevederi. în perioa
da care a trecut din acest an. 7 000 
tone cărbune. 2 200 tone oțel. 1 000 
tone laminate finite pline din oțel. 
980 tone blocuri forjate, aparataj 
electric în valoare de 4 milioane 
lei, 55 000 tone ciment. 870 tone 
lacuri și vopsele și alte produse 
necesare economiei și pentru ex
port. Aceste sporuri de producție 
au la bază numeroase măsuri teh
nice și organizatorice pe care oa
menii muncii din Întreprinderile 
județului le-au aplicat în practică 
in vederea creșterii productivității 
muncii și folosirii la întreaga capa
citate a mașinilor și utilajelor. 
(Gheorghe Manea).

Anina: Din adîncuri mai

mult cărbune
Minerii din sectorul III Vest, din 

cel mai vechi bazin carbonifer al 
țării — Anina, aplică metode avan
sate de lucru, folosind cu eficiență 
sporită timpul de muncă. De la în
ceputul anului și pînă acum ei au 
realizat, peste prevederile planului, 
1 000 tone de cărbune. în fruntea 
Întrecerii se situează brigăzile con
duse de Petru Ungureanu, Csasar 
Geza și Buzdug Gheorghe. (Nico- 
lae Cătană).

Aspect de muncă din secția de preparare a țesăturilor de la întreprinderea 
„Proletarul" din Bacău

Bacău : țesături din materiale recuperate

Colectivul Întreprin
derii de postav „Pro
letarul" din Bacău a 
realizat peste plan, de 
la începutul anului și 
pină acum. 10 000 mp 
țesături de bună ca
litate. Este de remar
cat faptul că aproape 
40 la sută din această 
producție a fost obți
nută din materii pri

me recuperate. Folosi
te in amestec cu dife
rite linuri și fibre sin
tetice. resturile de fire 
rezultate sint transfor
mate in stofe. Pentru 
colectarea acestora, în 
întreprindere au fost 
initiate acțiuni de 
masă. In secțiile de 
producție, materialele 
recuperabile stnt co

Argeș : Sonde forate peste prevederi

Desfășurînd larg Întrecerea so
cialistă pentru a da tării mai mult 
țiței, petroliștii de la întreprinde
rea de foraj din Bascov. județul 
Argeș,ț au săpat, de la începutul 
anului, peste plan, trei sonde de 
adincime medie. La baza acestui 
succes se află măsurile de bună 

lectate și depozitate pe 
familii de amestecuri 
si culori, pentru a fi 
valorificate cit mai 
bine.

In prezent, aici se 
realizează peste 450 de 
țesături. diversitate 
obținută prin desene, 
colorit, grosime, varie- ■ 
tate de fire. (Gh. 
Baltă).

pregătire și executare a lucrărilor 
de montaj și aprovizionare ritmică 
a locurilor de muncă cu materia
lele necesare forajului. S-au evi
dențiat formațiile de lucru conduse 
de Gheorghe Stancu, Traian Bel- 
teanu, Florian Tatu și Gheorghe 
Comoniță. (Gh. Cîrstea).
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Civilizația 
hărniciei

Comuna Copălău vine spre 
timpurile de azi din păduri a- 
dinci, vechi cit pietrele. La nu
mai un kilometru și ceva de 
Flămânzi. această vatră pare mai 
curind o vale de odihnă pe 
care și-au ales-o oamenii evului 
mediu cind călătoreau in oștiri 
sau cete de comercianți către 
Botoșani și Suceava. Satele Co- 
șula și Cotu. care-i vin pe cite 
un braț de șes, i-au adus vuiet 
de stejar vechi și strigăte de 
cerbi și vulturi primăvara și 
toamna. Văzută pentru prima 
dată, comuna Copălău pare o- 
chiului un fel de așezare cu 
lume care s-a oprit în codru 
pentru realizarea unui film de 
epocă; numai că imediat viața 
și lumea ni se arată in cu to
tul alt înțeles și rost. Mai de-

Insemnâri 
de Ion CRINGULEANU

mult, dacă din codrii de la Co- 
șula se auzea cucul, oamenii por
neau spre pământurile de la Mo
vila Pârului să-și îngrijească, la 
depărtare de 40 de kilometri, 
palmele de porumb. Azi, cind 
din aceleași păduri se aud fe- 
răstraiele electrice la gatere, in 
Copălău cisternele de ciment și 
betoane grăbesc escaladarea fi
rului cu plumb de la un etaj la 
altul al primelor blocuri care 
s-au construit și se construiesc.

Pentru cine are curiozitatea 
devenirilor, vom spune că. nu
mai în ultimii 7—8 ani. in Co
pălău și Coșula, 75—80 la sută 
din locuințe sint noi: adevărate 
bijuterii 'moldovenești din piatră 
albă și lemn curat, cu geamuri 
albastre, in soare. Mai mult și 
mai altfel ca oriunde, pentru că 
pădurea-i vecină cu ogorul aici, 
omul pămintului e și agricultor, 
dar și păstor, cu statute vechi în 
istorie. Așa se face că cele 45 
de tractoare și 20 de combine 
sint uneori mânuite de băieți 

■care se pricep și ta creșterea 
taurilor sau obișnuirea cailor cu 
aerul tare al fagului. $i nu-i de 
mirare faptul că aproape fieca
re familie dispune de cite un a- 
parat de radio, frigider, aragaz, 
cum un fapt banal e să intîl- 
nești. la flecare două familii, un 
televizor Mai nou, mai „neo
bișnuit" este faptul că printre 
cai și mioare, pe lingă mori și 
printre școli au început să cir
cule cele vreo 14 autoturisme 
personale ale cutăror coopera
tori agricoli sau tehnicieni din
(Continuare in pag. a Ii-a)

Solidaritatea internațională și întrajutorarea reciprocă cu cele
lalte detașamente înaintate ale popoarelor au caracterizat întotdea
una mișcarea revoluționară și democratică din România. Putem 
afirma cu îndreptățită mîndrie că întotdeauna revoluționarii români 
și-au făcut cu cinste datoria, atît față de propriul popor, cit și față 
de cauza generală a luptei revoluționare pentru progres și pen
tru pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
SOLIDARITATEA INTERNAȚIO

NALA a constituit una din trăsătu
rile definitorii ale mișcării muncito
rești din România încă de la intrarea 
sa pe marea scenă a istoriei. Militînd 
cu ardoare pentru propriile revendi
cări, pentru interesele vitale ale în
tregului popor, ea și-a manifestat, 
din primul moment, solidaritatea ac
tivă cu tovarășii de clasă de pretu
tindeni in lupta comună împotriva 
exploatării și asupririi, pentru fău
rirea unei lumi a libertății și drep
tății sociale, pentru triumful ideilor 
socialismului. în
trupat din cele
mai fierbinți nă
zuințe ale po
porului. Partidul 
Comunist Român 
a îmbogățit aceste 
nobile tradiții cu 
nepieritoare fap
te ce aureolează 
întreaga sa exis
tență.

...Ne aplecăm 
cu emoție asupra 
documentelor în
gălbenite de 
vreme.

Paris 1871...
Multi revolution 
nari români sint 
menționați in cro
nicile acplor zile 
fierbinți printre 
participantii cu 
arma in mină ne 
baricadele Comu
nei, pentru apă
rarea primului nu
cleu proletar din 
lume. în anii ce 
au urmat. Pe mă
sură -ce mișcarea 
muncitorească din România se în
chega. ideea solidarității se cristali
za tot mai mult ca o orientare pro
gramatică. In primul său Program, 
in 1893. Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din România sublinia : 
„Adine pătrunsă de solidaritatea in
ternațională a tuturor popoarelor 
muncitoare, social-democrația româ
nă va îndeplini toate îndatoririle ce 
urmează din această solidaritate" 
Era un legămint solemn, ce . și-a gă- 

*«it o. nedezmințîtă'indeplinire : nu a 
existat cauză dreaptă care să nu-i fi 
înflăcărat pe revoluționarii români, 
gata oricînd să-și aducă sprijinul ge
neros, să-și manifeste solidaritatea 
lor militantă.

Puternice legături de solidaritate 
s-au statornicit intre mișcarea mun
citorească din România și cea de 
peste hotare. Socialiști români au 
fost membri ai Internaționalei I. 
au participat la congresele In
ternaționalei a Ii-a, aducind contri
buții marcante la dezbaterea unor 
probleme stringente ale mișcării 

muncitorești de pretutindeni din acea 
perioadă. Ei au stabilit contacte, rod
nice cu întemeietorii socialismului 
științific, Marx și Engels, iar aceștia, 
la rindul lor, au urmărit cu atenție 
evoluția mișcării muncitorești din 
țara noastră, manifestîndu-și simpa
tia față de lupta poporului român de 
eliberare națională și socială. Sint 
binecunoscute, în acest sens, desele 
referiri la România cuprinse în ope
ra lui Marx. corespondența purtată 
de Engels cu fruntași ai mișcării 
noastre muncitorești.

PE STINDARDUL 

PARTIDULUI: 

obiective de luptă 

in concordanță 

cu interesele vitale 

ale poporului român, 

ale întregii umanități

1905 ...Cu caldă simpatie au primit 
masele muncitoare din țara noastră 
izbucnirea revoluției burghezo-demo- 
cratice din Rusia. La Constanta, ma
rinarii insurgenți de pe crucișătorul 
„Potemkin" erau întimpinați cu im
presionante manifestări de solidari
tate de militanții socialiști, care 
le-au acordat sprijin moral și mate
rial în temerara lor acțiune. Să a- 
mintim apoi că la București, Galați, 
Brăila șl-au găsit adăpost frățesc 
numeroși revoluționari- bulgari pri
goniți în propria țară. Bucurindu-se 
de tot sprijinul, aici și-au putut con
tinua activitatea, organizîndu-și ce
tele de luptători și elaborând planu
rile de acțiune pentru eliberarea 
Bulgariei.

1917 „O pagină remarcabilă din 
cronica de aur a solidarității inter
naționaliste a mișcării muncitorești 
din țara noastră a fost înscrisă in 
timpul Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și al făuririi primului stat 
socialist din lume. Victoria muncito
rilor și țăranilor din Rusia a fost sa

lutată cu entuziasm de oamenii mun
cii din România, care au organizat 
în acele zile manifestații, întruniri, 
marșuri demonstrative, greve de so
lidaritate. Totodată, numeroși mili- 
tanți socialiști români au participat 
nemijlocit, cu arma în mină, atît la 
desfășurarea revoluției, cit și la apă
rarea puterii sovietice, pe fronturile 
războiului civil. Revoluționarii ro
mâni au alcătuit primul detașament 
internațional de luptă sub steagul ti
nerei republici socialiste sovietice.

1919 ...Glasul de solidaritate al cla
sei noastre mun
citoare. al Po
porului român s-a 
ridicat cu hotărîre 
în sprijinul revo
luției proletare 
ungare. In lupta 
împotriva con
trarevoluției au 
fost oprite trenuri 
militare cu tru
pe interventionis- 
te. au fost organi
zate mari greve, 
care au cu
prins toate cen
trele muncito
rești. Din iniția
tiva grupelor re
voluționare comu
niste românești 
s-a constituit un 
„regiment roșu in
ternațional". in 
care s-au înrolat 
muncitori si ță
rani veniti din di
verse regiuni ale 
României.

Ducînd mal de
parte aceste glo
rioase tradiții.

Partidul Comunist Român. Încă de la 
crearea sa. avea să îmbine organic 
slujirea cu fermitate și credință 
a intereselor fundamentale ale 
celor ce muncesc cu fidelitatea 
neclintită fată de principiul sacru al 
solidarității internaționale. Supus, de 
la început, prigoanei regimului bur- 
ghezo-moșieresc, Partidul Comunist 
Român a organizat acțiuni de protest 
împotriva valului de teroare și re
presiuni antim.uncitprești și antide
mocratice ce a urmât si instaurării 
dictaturii fasciste în Italia, reprimării 
răscoalei populare din Bulgaria din 
1923. Au fost inițiate, de asemenea, 
campanii de Înfierare a întemnițării 
și executării militantilor sindicali 
Sacco și Vanzetti în S.U.A. La che
marea Partidului Comunist, cercuri 
largi ale opiniei publice s-au ridicat 
in apărarea poporului etiopian, vic
timă a agresiunii Italiei fasciste ;

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a IV-a)
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Pretutindeni —ritmuri susținute la

SEMĂNATUL PORUMBULUI!Un județ se naște 
a doua oară

Mi se pare că am sosit 
prea tirziu la Giurgiu. Nu 
am intilnit deloc febra „în
ceputului de județ", nu am 
înregistrat nașterea noilor 
organisme administrative, 
nu am putut surprinde acel 
moment in care se preiau 
comenzile unui ansamblu 
complex, specific, alcătuit 
din entități economice, so
ciale, politice, legate armo
nios intre ele. formînd o 
celulă cu echilibre interi
oare, vii. roditoare în ca
drul amplu al familiei 
celorlalte județe ale ță
rii. Nici măcar atmosfera 
tranzitorie — trecerea la o 
nouă alcătuire administra- 
tiv-teritorială — nu se mai 
simte. Mișcindu-mă in acest 
nou univers am aproape 
convingerea că nici nu a 
existat o astfel de etapă. 
Faptul că unele instituții 
care au „descălecat" aici 
venind din București, unde 
își avuseseră sediul în ve
chea organizare a fostului 

* județ Ilfov, mai au și vor 
mai avea o vreme probleme 
de spațiu locativ, nu le-a 
împiedicat să intre direct in 
activitate.

— Instalîndu-ne, aici, totul 
ne era cunoscut oină in 
cele mai mici amănunte — 
ne confirmă această reali
tate tovarășul Vasile Mușat. 
primul secretar al comite
tului județean de partid, 
întreaga echipă de condu
cere a fostului județ Ilfov, 
de pildă, se află acum 
la Giurgiu. Orientarea de 
bază adresată nouă de se
cretarul general al partidu
lui — ca toate structurile 
organizatorice să fie cit mai 
aproape de locul unde se 
hotărăște soarta producției, 
iar in unele sectoare, cum 
este cel al agriculturii, să 
fie amplasate în mijlocul 
locului de producție — a 
fost îndeplinită întocmai. Si 
a și început să-și arate 
roadele.

— Cum se fructifică. în 
practică, plusul de experi
ență și competentă, la care 

v-ați referit, in condițiile 
nou create ale apropierii 
conducerii de miezul fier
binte al întregii vieți eco
nom ico-sociale- a noului 
județ ?

— Județul Giurgiu are 
57 de comune, 1 mu
nicipiu și 15 consilii 
unice agroindustriale. Totul 
poate fi cuprins in timp 
optim, sintem zi și noapte 
aici, ne implicăm in rezol
varea problemelor oină la 
nivelul organizațiilor de 
bază din întreprinderi și din 
comune. Mergem mai re
pede. simțim permanent 
pulsul întregii vieți a tină- 
rului județ, avindu-1 mereu 
sub control.

Ne intilnim in întreprin
deri cu activiști de partid 
ai municipiului și ai jude
țului. Munca acestor oa
meni. care stau in fruntea 
oamenilor acolo unde este 
mai greu, este vizibilă 
direct in agricultură in 
aceste zile fierbinți de cam
panie de -primăvară.

— Faptul că avem capita
la de județ ca vecin — ne 
spune cu satisfacție tovară
șul Vasile Mincu. inginer- 
șef al Consiliului unic agro
industrial Giurgiu — s-a 
simțit de îndată. De pildă: 
cantitățile de îngrășăminte 
chimice au fost mai mari și 
de sorturi proportionate mai 
bine, au fost repartizate rit
mic și rapid încă din fe
bruarie. înainte, aceste ope
rații erau greoaie, interve
nea risipa de timp etc. 
Si apoi, și disciplina, orga
nizarea sint mai bune. Or
ganele județene de condu
cere agricolă sint acum in 
mijlocul nostru. conduc 
dinlăuntru, sint implicate 
direct.

— Sprijinul este evident, 
puternic și direct — mărtu
risea primarul comunei Pu- 
tineiu. tovarășul Ion Dră- 
ghici. $i în privința îndru
mării și. mai ales, a înțe
legerii particularităților fie
cărei unități agricole, cu 
toate problemele ei care

solicită rezolvări în cunoș
tință de cauză.

La întreprinderea de 
construcții de mașini și u- 
tilaj greu din Giurgiu, una 
dintre cele mai noi si mai 
moderne realizări în ramura 
construcțiilor de mașini din 
țară, se produc instala
ții de foraj geologic și mi
nier. instalații complexe de 
foraj petrolier etc.

— Vă dați seama ce în
seamnă să ai aici, la in- 
demînă. baza județeană de 
aprovizionare tehnico-mate- 
rială și să nu te mai uiți 
mereu spre București? — 
ne întreabă, intr-un fel 
anume, tovarășul inginer 
Petre Marinescu, directorul 
intreprinderii. Filiala Băn
cii de investiții este 
alături de noi, și nu 
la București, găzduim 
in întreprinderea noastră 
centrul teritorial de calcul, 
pină iși va construi un local 
propriu. întreaga producție 
o vom trece Pe calculator.

' Sint eiteva exemple privind 
. avantajele din care sorbim 

direct odată cu nașterea 
noului județ, ciștigind. in 
primul rind. timp — mate
ria primă cea mai prețioasă 
pentru dezvoltarea noastră 
tot mai accelerată.

Răsfoiesc „Enciclopedia 
României" din anul 1938. la 
capitolul județul Vlașca. 
Descopăr că funcționau 6 
întreprinderi așa-zis indus
triale. cu un personal 
ocupat de 1 091 persoane, 
avind la dispoziție o forță 

1 motrice de 4 500 cai putere 
(cam cit 100 de automobile: 
am numărat în Giurgiu, la 
ora cind oamenii se duc la 
muncă, pînă la 300 de auto
mobile și am renunțat să 
continui statistica). Pămin- 
tul producea 930 de kilogra
me griu la hectar și 1 600 
kilograme porumb la hec
tar : 62 la sută din popu
lație era neștiutoare de 
carte. Procentul acesta spu
ne tot despre toate și am 
închis cartea. Cu această 
zestre au pornit giurgiuve-

nii. la îndemnul comuniști
lor. in anii de început ai 
patriei socialiste, să-și con
struiască o viată nouă. Cu 
precădere in ultimul dece
niu și jumătate, cu inteli
gența lor tehnică și științi
fică. cu mîinile lor de aur, 
giurgiuvenii făuresc nave 
moderne pentru export, 
construiesc utilaje tehnice 
de nivel mondial, menite să 
investigheze subsolul plane
tei pe toate meridianele, 
stăpînesc miracolul univer
sului chimic, produc textile 
care răspund exigențelor 
celor mai înalte la export, 
extrag petrol cu scule fabri
cate de ei, produc materia
le pentru metroul bucu- 
reștean. fabrică poduri din 
beton, prelucrează indus
trial produsele agricole și 
cresc în flux industrial zeci 
și zeci de mii de animale. 
Municipiul singur dă o pro
ducție industrială de 4 mi
liarde lei și va da. în 1985.

Combinatul chimic Giurgiu — unitate economică repre
zentativă a unui județ in plină dezvoltare

Foto : Agerpres

10 miliarde lei. Pămmtul 
rodește 3 000—4 000 de kilo
grame griu la hectar și 
intre 5 000—10 000 de kilo
grame porumb la hectar.

Sigur, giurgiuvenii sint 
alți oameni, s-au transfor
mat pe ei înșiși ; sigur, și 
pămîntul. în mina lor. este 
altul, dovedind potente ne
bănuite altădată. In cu
rind. municipiul Giurgiu nu 
va mai fi singura localitate 
urbană : mai multe centre 
de comună se grăbesc, prin 
dotările cu care se înzes
trează. spre statutul de vii
toare orașe agroindustriale.

Acestea sint primele date 
înscrise pe prima filă a 
monografiei noului județ, 
exprimînd avînt revoluțio
nar. vise îndrăznețe, clădite 
pe liniile de forță ale cinci
nalului noii calități și al 
eficienței, ale noii revoluții 
agrare.

Dlonlsle ȘINCAN

Din diferite județe sosesc vești 
care anunță că, in ultimele zile, s-a 
lucrat in ritm mai susținut la semă
nat. Pină ieri, 13 aprilie, au fost în- 
sâmințate 2,7 milioane hectare cu 
plante din prima și a doua epocă, 
din care cu porumb 861 000 hectare, 
reprezentind 26 la sută din suprafe
țele destinate acestei culturi. La se
mănatul porumbului, lucrările sint 
mai avansate in județele Mehedinți, 
Dolj, Vilcea, Timiș, Tulcea, Bihor, 
care se situează cu mult peste media 
pe țară.

Bătălia insămințărilor impune, in 
continuare, o maximă concentrare a 
forțelor din agricultură. In toate jude
țele și consiliile agroindustriale să se 
lucreze intreaga zi-lumină - adică 
timp de 14 ore - la semănat și in 
două schimburi la pregătirea tere
nului.

Organele județene de partid și 
agricole, organizațiile de partid de la 
sate, consiliile agroindustriale, condu
cerile unităților agricole au datoria 
ca, prin mobilizarea energică și buna 
organizare a muncii mecanizatorilor 
și cooperatorilor, să asigure in fie
care zi din această săptămină reali
zarea și chiar depășirea vitezelor sta
bilite. Concomitent cu accelerarea 
insămințărilor, este absolut necesar 
să se manifeste intreaga răspundere 
față de calitatea lucrărilor, să se 
respecte riguros normele tehnice pri
vind densitatea plantelor la hectar.

Cum s-a lucrat
duminică și luni

pe ogoare
ARAD. Numeroase cooperative 

agricole — Nădlac, Șeitin, Peregu 
Mare, Peregu Mic ș.a. — au încheiat 
semănatul porumbului. La direcția 
agricolă se apreciază că în maximum 
două zile bune de lucru vor termina 
însămintările si unitățile din consi
liile agroindustriale Sintana. Siria, 
Vinga. Arad.. Curtici și Felnac. Con
cludent pentru hărnicia și răspun
derea cu care se muncește este faptul 
că numai duminică si luni s-au 
semănat 17 000 hectare cu porumb si 
au fost pregătite 20 000 hectare de 
teren. (Mircea Dorgoșan).

HARGHITA. Lucrările agricole 
de primăvară continuă cu intensitate 
sporită. $i duminică, prezenti pe 
cimp din primele ore ale dimineții si 
pină la lăsarea serii, mecanizatorii și 
cooperatorii au reușit să pregătească 
pentru însămintări 3 500 hectare, să 
pună sămința sub brazdă pe 2 000 hec
tare, din care 600 hectare cartofi. 
(I. D. Kiss).

TULCEA. Cu cele peste 6 000 
hectare cu porumb și soia care s-au 
semănat duminică în unitățile agri
cole din județ, suprafața însămîntată 
cu culturi din epoca a doua a ajuns 
la aproape 38 000 hectare. Cooperati
vele agricole Babadag. Sarichioi si 
Turda au Încheiat această lucrare. 
(Neculai Amihulesei).

DOLJ simbătâ> !n județul Dolj 
a plouat, ceea ce a îngreunat munca 
pe ogoare. Duminică, lucrările au fost 
reluate abia după-amiază, pe terenu
rile zvintate. La sfirsitul zilei s-a 
raportat că au fost tnsămîntate cu 
diverse culturi 2 570 hectare. Su
prafața totală tnsămintată pină acum 
a ajuns la 188 958 hectare, din care 
89 000 hectare cu porumb. De ieri, 
semănatul a fost reluat cu toate tor
tele. (Nicolae Petolescu).

MEHEDINȚI. Pe ogoarele ju
dețului Mehedinți ritmul la semăna
tul porumbului se accelerează cu 
'fiecare zi. Pînă aseară. 13 aprilie, in 
20 de unități agricole de stat și 
cooperatiste s-a încheiat semănatul 
porumbului pe suprafețele prevăzute. 
In prezent, forțele mecanice, se con
centrează operativ în zonele și uni
tățile unde lucrarea urmează să se 
încheie în 3—4 zile. (Virgiliu Tă- 
taru).

PRAHOVA. După ploile din 
ultimele zile, semănatul a fost reluat 
duminică pe terenurile zvintate. 
Numai in această zi s-au însămintat 
peste 1 500 hectare cu porumb. Luni 
s-a muncit cu si mai mare intensi
tate. sămînta fiind pusă sub brazdă 
pe 2 500 hectare. (Constantin Că- 
praru).

BOTOȘANI. Incepînd de iert.
in consiliile agroindustriale Trusesti. 
Albești, Sulița. Dragalina. Frumușica 
si Ripiceni s-a trecut masiv la insăr 
mințarea porumbului. Viteza planifi
cată la această lucrare este de aproape 
6 000 hectare pe zi ; potrivit progra
mului stabilit, semănatul porumbului 
se va încheia în județ cel tirziu la 
25 aprilie. (Silvestri Ailenei).
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Bravo, copii!
Am mai scris despre iniția

tive gospodărești ale copiilor. 
De astă dată este vorba de o is
pravă a pionierilor bucureșteni, 
care merită să fie cunoscută și 
— de ce nu? — preluată și de 
alți colegi de-ai lor. Administra
torul asociației de locatari din 
Calea Victoriei 103—105, Nicolae 
Potolea, ne aduce la cunoștință 
că, pe la jumătatea lunii martie, 
copiii din bloc au constituit un 
„comitet de inițiativă". Comitet 
care, constituit după toate regu
lile, a anunțat că se va ocupa, 
in principal, cu „probleme de 
înfrumusețare".

— Joc de copii! — s-au gră
bit să spună unii locatari.

Dar, după numai citeva zile, 
curtea interioară îmbrăcase o 
haină nouă, frumoasă. Numai in 
prima decadă a lunii aprilie co
piii de aici au realizat lucrări in 
valoare de peste 8 000 de lei. Un 
început promițător. Ceea ce i-a 
făcut pe scepticii locatari de la 
început să observe;

— Cu un astfel de „joc 
copii" nu e de joacă!
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I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Doua inimoase 
invadatoare

Două inimoase învățătoare — 
Anica Irimia și Ana Hirbu din 
Hăghiac, județul Bacău — și-au 
făcut o frumoasă pasiune din a 
oferi consătenilor lecții „pe viu" 
privind istoria satului și înde
letnicirile moșilor și strămoși
lor lor. Ele au adunat, de-a lun
gul anilor, o interesantă colec
ție de 
despre 
care au viețuit pe aceste me
leaguri. Acum, toate mărturiile 
le-au reunit într-o expoziție, 
care se constituie intr-un veri
tabil muzeu al satului. La adre
sa celor două învățătoare săte
nii au numai cuvinte de nota... 
10. Merită!

obiecte și documente 
munca și viața celor
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La un control mili
ției a fost oprit autocamionul 
21-CJ-4072. Șoferul avea actele 
in regulă, dar cină să pună din 
nou cheia în contact și să por
nească motorul, de prin cotloa
nele mașinii s-a auzit un piuit. 
Au fost găsiți 16 pui vii 
sustrași de la ferma nr. 9 a 
întreprinderii „Avicola"-Florești, 
județul Cluj. Șoferul a fost 
obligat să întoarcă mașina Și 
să-i ducă la '

După puțin 
mion, condus 
este oprit de
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locul lor.
timp, același ca-' 

de același șofer, 
__  __ același echipaj de 
control. Stupefacție: in loc de 16 
pui, erau acum de 3 ori mai 
multi, adică 48 de pui vii, plus 
2 găini, plus 4 pui tăiați. Ce-or 
fi păzit... paznicii la ieșirea 
mionului pe poartă 7

ca-

I Răspunderea... 
la subsol

I multor blocuri 
sînt pline cu 
zi, de două

I

I
I
I
I
I
I

Subsolurile mai 
din orașul Tulcea 
apă. Și nu de o 
sau nouă, ci de ani și ani de 
zile. Locatarii respectivelor 
blocuri s-au adresat întreprin
derilor de resort: cea de gos
podărie comunală și cea de con- 
strucții-montaj. Cu chiu, cu vai, 
la unele blocuri s-a evacuat apa, 
dar. după numai citeva zile, a 
apărut din nou, Motivul? Une
le subsoluri au fost proiectate 
și executate greșit. Cum ? In loc 
să se scurgă, apa menajeră se 
adună in subsol. La alte sub
soluri, instalația de canalizare 
este defectă. Atit întreprinderea 
care a construit blocurile, cit Și 
cea care le gospodărește arată 
cu degetul una spre alta. Din 
neînțelegerea lor, al treilea 
— locatarul — pierde. Fapt care 
l-a făcut pe cititorul nostru 
N. Vasilescu să observe : „Ni
velul răspunderii celor două în
treprinderi e la... subsol".
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Șocul 
de la barieră

In miez de noapte, un „Tra
bant" șerpuia, în mare viteză, pe 
o șosea din județul Satu Mare. 
Și ar mai fi mers cit ar mai fi 
mers tot așa, in zig-zag, pină ar 
fi ajuns intr-un șanț sau dinco
lo de șanț, dar in calea lui a a- 
părut o barieră de cale ferată. 
Invincibilul „Trabant" a rupt ba
riera in două. Abia atunci s-a 
oprit, pentru a da posibilitate or
ganelor de ordine să constate că 
la volan era Iosif Maior, mer
ceolog la U.J.C.M. Satu Mare, 
care se afla intr-o stare foarte a- 
vansată de ebrietate. Dar care se 
poate socoti un chefliu norocos, 
pentru că din ciocnirea 
riera a scăpat, ca prin 
absolut teafăr! Ceea ce 
seamnă că a scăpat și 
pundere.

cțj ba- 
minune, 
nu 
de

in- 
răs-
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Tușea 
și junghiul...

Soții Ion și Floarea Bărbo- 
su, din Cimpulung, mergeau 
prin diferite localități, de unde 
procurau obiecte de proveniență 
dubioasă, pe care le revindeau 
la prețuri de speculă, 
trol inopinat efectuat 
ciliul respectivilor s-a 
depistarea unor astfel 
furi pregătite pentru 
valoare de 25 000 lei.

Apucăturile hrăpărețe ale ce
lor doi soți au mers pină acolo 
incit n-au declarat decesul co
pilului lor, continuind să pri
mească pentru el alocația 
stat. Și aceasta, timp de 10 
de zile !...

Un con
ta domi- 
soldat cu 
de măr- 
negoț in

de 
ani
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scintell

I
I

ZILELE ÎMPLINIRI ALE ZILELOR-LUMINĂ
— Molnăr, dragă, eu am 62 de ani. 

Sint bătrîn. Nu mai am putere să 
străbat zi de zi cimpurile cit vezi 
cu ochii ale cooperativei noastre 
agricole. Nici producțiile nu sint prea 
bune și oamenii arată mereu cu de
getul spre mine. Eu aș vrea să mă 
retrag. Am să te propun pe tine 
președinte. Tu ești tînăr, ăi putere 
de muncă. Ca secretar de partid cu
noști bine oamenii. Și ei te cunosc 
pe tine și te ascultă mai bine ca pe 
oricine. Ce zici, ești de acord 7

— Apoi, eu zic să-i lăsăm pe oa
meni să hotărască. Ei știu mai bine 
de cine au nevoie în fruntea coope
rativei.

Dialogul de mai sus, care a avut 
loc cu 15 ani in urmă, reprezenta 
„moștenirea" pe care a preluat-o, 
odată cu funcția de președinte al 
C.A.P. Tușnad, din iudetul Harghita, 
comunistul Molnăr Emeric. O moște
nire care avea o primă bogăție, 
cinstea fostului președinte, om călit 
în anii grei de după cooperativizare, 
de a spune „eu nu pot mai mult". 
Cooperativa avea însă multe alte bo
gății. Pămintul — ca untul ! Cea 
mai mare parte a terenului agricol 
al cooperativei este situată, pînă la 
intrarea în defileul Ciucașului, in 
mănoasa cîmpie a Văii Oltului. Pă
șunile de pe munții din dreapta și 
din stingă Oltului se apleacă parcă 
peste comună. Oamenii, pe care 
Molnăr ii cunoștea cel mai bine, 
erau și ei recunoscuți penti-u hărni
cia lor.

Și noul președinte s-a apucat zdra
văn de muncă, pentru ca toate aces
te bogății să dea totul in folosul 
cooperativei. Molnăr a cerut In adu
narea în care a fost ales președinte 
două lucruri : „Dumneavoastră, coope
ratorii. să munciți cit am să mun
cesc eu si să mă ascultați asa cum 
o să vă ascult si eu."

Multi au fost, atunci, cei cărora 
vorbele comunistului Molnăr Emeric 
le-au mers la inimă. Nu toti le-au 
înțeles însă tîlcul. Adică, oe scurt, 
președintele propunea ca în coopera
tiva lor să existe ordine și disciplină, 
să se muncească cit e nevoie, nu 
după pofte, dar mai ales să munceas
că toti. nu numai unii. Iar el. pre
ședintele. înțelegea să se supună 
primul acestor reguli. Așa se face 
că și-a început activitatea cu un 
sistem de pontaj ca la... uzină. Intre 
5 și 6 dimineața trecea pe la fiecare

brigadă, pe la fiecare fermă și — 
făcîndu-se că întreabă ba de una, ba 
de alta — se interesa pînă la urmă 
de prezenta la muncă. Același lucru 
îl repeta si la orele 20.00 sau 21,00, 
după evoluția zilei-lumină. Cei care 
n-au luat în serios „pontajul" de la 
ora 6 s-au trezit chemați in fața con
siliului de conducere și întrebați 
direct : „Vreți să mai lucrați în 
C.A.P. sau nu 7 Aveți dreptul să ho- 
tăriți. Dar cine rămine să rămină 
cu gîndul la muncă".

Despre acest stil de muncă al nou
lui președinte s-a aflat repede, Si au 
început să curgă controale. Era dese
ori nevoit să răspundă la astfel de în
trebări : „Ce fad. tovarășe Molnăr 7

birouri, tocmai în mijlocul cîmpului. 
în plus, facem alte cheltuieli...

Președintele n-a renunțat la punc
tul său de vedere. în 1973. primă
vara. a început noua organizare și în 
1974 toamna era, in proporție de 90 
la sută, încheiată — cu sediu nou, 
cu un depozit pentru conservarea a 
peste 2 000 tone cartofi de sămință, 
cu toate laboratoarele și atelierele 
necesare. Cooperativei din Tușnad 
i se spune acum „cooperativă-uzină". 
Argumente 7 în egală măsură, atit 
ordinea și disciplina în care se mun
cește aici, cit și organizarea de tip 
industrial.

în timp ce președintele ne înfățișa 
unul după altul toate argumentele.

Vrei să rămină cooperativa fără forță 
de muncă 7 Prea exagerezi cu disci- 
plina. Dacă pleacă toti si rămîi sin
gur 7 Vrei să pui cooperativa la pă- 
mînt ?“. Pentru toate întrebările Mol
năr avea un singur răspuns : „Dacă 
am fost ales președinte, lăsati-mă să 
fac treaba cum gîndesc eu. Peste un 
an-doi. dacă treaba n-o să meargă 
bine, stăm atund de vorbă".

Munca, după „pontajul" pretins 
de președinte. începe să se mă
soare nu numai în zile-lumină. ci 
și în zile-fapte. Iar rezultatele ei să 
facă înconjurul tării. In 1969 C.A.P. 
Tușnad a primit „Ordinul Muncii 
clasa I" pentru realizarea celei mai 
mari producții de cartofi pe tară — 
21 000 kg 1 Despre președinte si coope
ratorii de aici se vorbea acum la su
perlativ. Și totul mergea de la un an 
la altul din ce în ce mai bine. Pină 
cind... Pină cind președintele — de
venit între timp Erou al Muncii So
cialiste — este trimis într-o vizită de 
documentare într-o tară străină. Ochi 
pătrunzător, nepreocupat de partea 
protocolară, iscodește totul și desco
peră multe noutăți. Cind se întoarce 
acasă, în prima ședință de consiliu, 
propune ca sediul C.A.P. și. toate 
anexele industriale să fie mutate din 
centrul comunei în inima cîmoului.

— Asta nu se poate — se opun 
unii. Vă dați seama ce vreți să fa
ceți 7 Va fi greu pentru oameni să 
vină din comună, cind au treabă la

ne-a atras atentia. Înrămată ne un pe
rete. semnătura președintelui repu
blicii. Ne apropiem și citim : „Se 
conferă «Ordinul Meritul Agricol cla
sa I» C.A.P. Tușnad pentru contribu
ția deosebită adusă la înfăptuirea 
politicii P.C.R. de dezvoltare a agri
culturii socialiste și pentru partici
parea activă a țăranilor cooperatori, 
tehnicieni și ingineri la obținerea in 
anul 1979 a cantității de 36 872 kg 
cartofi la hectar în teren neirigat". 
Data, 4 noiembrie 1980.

— Anul trecut, cu prilejul yizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
unitatea dumneavoastră, vi s-a cerut 
să faceți un efort mai mare pentru 
fondul de stat.

— Așa este. Iar eu i-am spus tova
rășului secretar general că vom da 
tot ce putem, că Înțelegem bine ce
rințele dînsului, care sint ale omului 
cu grija pentru toți oamenii, că in 
acest spirit vom avea în vedere atit 
drepturile cooperatorilor noștri, cît 
și cerințele generale ale societății. 
Așa-i echitabil. Cei care muncesc 
să-și primească toate drepturile. 
Tovarășul secretar general ne-a cerut 
mereu să gîndim ca adevărați co
muniști. >

Ca să ne convingă că a gîridit ca 
un comunist, scoate din buzunar un 
carnet. „E computerul meu, care-mi 
spune totul. Scrieți — zice. Tot ce 
vă spun i-am raportat zilele trecute 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu

ocazia noii vizite făcute în coopera
tiva noastră". Șl începe să ne dicteze. 
„In 1980 am predat peste Plan 1 300 
tone cartofi seminceri și 500 hl lapte. 
De asemenea, am predat și 500 tone 
carne, dintre care numai 100 tone 
peste plan". Apoi se oprește o clipă. 
Parcă ar vrea să ezite, parcă ar 
vrea să mai spună ceva. II întrebăm 
noi atunci : „Dar cu drepturile oame
nilor cum a rămas 7". „Au primit 
totul integral. Cooperativa are acum 
în contul de la bancă un excedent 
important. Alții se plîng de datorii, 
noi — să bat în lemn, și ride — avem 
un cont în continuă creștere. Dar și 
oamenii muncesc după programul pe 
care vi l-am spus. Pentru a păși 
sigur pe drumul noii revoluții 
agrare".

Aflăm astfel că pentru comunistul 
Molnăr Emeric nopa revoluție agra
ră nu este „ceva care vine de unde
va". Ei o privește ca un efort bine 
gindit și organizat, condus de stat, 
îmbinat cu efortul de autodepășire 
al fiecărei unități agricole. Ea are 
pentru C.A.P. Tușnad cițiva para
metri pentru realizarea cărora coo
peratorii, în frunte cu comuniștii, au 
început să lucreze: construirea a 
încă unui depozit de 3 000 tone pen
tru conservarea cartofilor seminceri; 
mărirea suprafeței pajiștilor, in 
prima etapă, pină în 1983. la 
500 ha, iar în a doua, pînă la 1 000 
ha, prin amenajarea zonelor din ju
rul Oltului ; obținerea a 4 000 kg 
grîu la ha și 4 000 litri lapte pe cap 
de vacă furajată ; realizarea unei 
producții medii de cartofi de semin
țe de 35 000—40 000 kg la hectar. Poți 
să nu-1 crezi pe acest om, pentru 
care viitorul se clădește pe temelia 
atit de trainică a prezentului 7 Poți 
să nu-1 crezi pe acest om pentru 
care adevărata măsură a muncii se 
află în proba faptelor 7 Poți să nu-1 
crezi cînd spune că „un Erou al 
Muncii Socialiste n-are voie să obo
sească niciodată" 7

Cum să nu-1 crezi 7 Este omul 
care cu autoritatea morală a fapte
lor declară că pentru el a doua ti
nerețe începe cu noua revoluție 
agrară, care va aduce în curînd o 
nouă primăvară în viața agricultu
rii noastre. Și are dreptate, deplină 
dreptate.

Constantin PRIESCU 
Ioan D. KISS

CUVINTUL CITITORILOR i
CUVINTUL OAMENILOR MUNCII............................ /nV’.j.'c.".
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Opinii

în așteptarea
Date fiind avantajele transpor

tului conteinerizat, întreprinderea 
de produse electrotehnice și elec
tronice (I.P.E.E.) Curtea de Argeș a 
încheiat cu Regionala de căi ferate 
Craiova un contract prin care 
aceasta s-a obligat să-i pună zil
nic la dispoziție 33 de conteinere. 
în nici o zi însă care a trecut de 
la încheierea contractului, între
prinderea din Curtea de Argeș n-a 
primit numărul de conteinere sta
bilit. De pildă. în luna februarie, 
fată de 792 de conteinere. cit era 
prevăzut în contract, nu i s-au 
pus la dispoziție decit 99. iar în 9 
zile din luna martie a primit doar... 
15, în locul celor 231 planificate. 
Datorită acestui fapt. I.P.E.E. 
Curtea de Argeș este nevoită să

conteinerelor
țină produsele în stoc, avind spa
țiile de depozitare blocate, nu-și 
poate onora ritmic contractele 
încheiate cu beneficiarii. In prima 
decadă a lunii martie, de pildă, 
existau in stoc, așteptînd să fie 
expediate, peste 4 000 aspiratoare, 
760 mașini de găurit, 1 250 radia
toare cu turbină etc.

La intervențiile scrise și telefo
nice făcute de conducerea I.P.E.E. 
la Regionala C. F. Craiova nu s-a 
primit însă nici un răspuns. De
aceea, colectivul întreprinderii ar-
geșene repetă și pe această cale
apelul și solicitarea de a primi
ritmic conteinerele contractate.

Ioan M. RIZO1U 
Pitești

Din duzi uscați 
nu se pot culege frunze

Complexul sanatorial „Hebe" din Singeorz Băi Foto : Agerpres

Prefață la deschiderea sezonului
turistic de vară

Odată cu apariția primilor muguri
— vestitori ai sezonului cald — obiș
nuitele proiecte de vacantă, pe care 
ni le facem cu totii, sint la ordinea 
zilei. E și firesc : se apropie vremea 
curelor balneare, se apropie ora che
mării irezistibile a plajelor mării. 
Mai mult decit noi, simt „febra" va
cantelor organizatorii turismului. 
Pentru ei, preocupările consacrate 
pregătirii cit mai temeinice a sezo
nului estival, cu multiplele lui ce
rințe, sint la ora... numărătorii in
verse. In această perioadă se finali
zează ultimele măsuri din progra
mele stabilite pentru ca vacantele să 
se desfășoare in cele mai bune con
diții în toate centrele turistice ale 
țării, pentru ca obișnuita urare 
„Bine ați venit !“ să aibă peste tot 
acoperire în... ospitalitate. Unei ase
menea cerințe i s-a răspuns. în mod 
eficient, și in ultima ședință a con
siliului de conducere al Ministerului 
Turismului, consacrată calității servi
ciilor.

Asemenea analize au fost și vor fi 
tn continuare nelipsite în preajma 
pregătirii oricărui sezon turistic de 
vară. Cea din acest an s-a deosebit 
de cele de pînă acum și e de așteptat 
ca, prin premisele create, să aibă și 
o eficiență mai mare.

O primă premisă se referă la fap
tul că amintita analiză s-a desfășurat 
într-un cadru mult lărgit fată,de obiș
nuita participare la ședințele de con
siliu. Au fost prezente nu numai ca
drele de conducere din minister, 
centrală, oficiile județene de turism, 
ci și cadrele de conducere operativă
— responsabili de unități hoteliere, 
de alimentație publică și agrement, 
de transport, de asigurare a servicii
lor de ghizi — practic ai tuturor 
unităților care prestează in mod

direct servicii turiștilor. Dezbaterea 
problemelor calității într-un aseme
nea cadru larg, care a pus față-n 
față factorii de decizie din minister 
și intreprinderi cu cei direct impli
cați în prestarea serviciilor, a fost 
completată, în mod reușit, cu o nou
tate : analiza pe bază de caz.

Deși anul 1980 a predat ștafeta lui 
’81 cu rezultate economice bune — re
alizarea planului la toți indicatorii,

• Deplină acoperire în fap
te pentru urarea „Bine ați 
venit I" • Calitatea servicii
lor — pe primul plan al răs

punderii

creșterea numărului de turiști români 
și străini care au beneficiat de baza 
materială — în „contul calității" a 
rămas loc pentru multe și necesare 
îmbunătățiri. Ca ele să fie elaborate 
în colectiv și aplicate imediat s-a 
pornit de la necesitatea „radiografie
rii" lor într-un plen larg. Despre 
propunerile și semnalările făcute 
anul trecut de turiști români și 
străini nu s-a vorbit numai în mod 
general, statistic. în această analiză 
au fost examinate caz cu caz toate 
sesizările turiștilor. Si nu oricum, ci 
după un procedeu deosebit de efi
cient. Odată cu prezentarea sintezei 
fiecărei sesizări s-a dat cuvintul 
celui sau celor direct răspunzători 
de serviciul respectiv ; apoi directo
rului centralei sau întreprinderii 
coordonatoare a unității ; apoi altor 
factori responsabili din minister. Ce

„TINEREȚEA TATĂLUI MEU"

„România-film" prezintă la cinematograful „Studio" din Capitală, in 
ziua de 14 aprilie, ora 19, in cadrul GALEI FILMULUI DIN REPUBLICA 
POPULARA UNGARA, filmul „Tinerețea tatălui meu“. Scenariul și regia : 
Sim.6 Sândor. In rolurile principale : Szakăcs Eszter, Lohinszky Lordnd, 
Patkos Irma, Garat Dezsd.

a rezultat din această confruntare 7 
Un dialog deschis, la obiect, despre 
calitate și implicațiile ei in promo
varea turismului.

Opiniile și sugestiile turiștilor n-au 
mai circulat la modul general, ci au 
fost receptate direct de cei cărora li 
se adresau. Responsabilii unor hote
luri de pe litoral și din diferite jude
țe. unor restaurante, servicii de agre
ment și de ghizi s-au văzut puși nu 
în fata unor 'îndemnuri „să fiți atenți 
1st calitatea serviciilor", ci a propriilor 
deficiențe manifestate cu un an in 
urmă. Dar, mai ales, s-au văzut puși 
în fața adevărului — adeseori igno
rat de unii — că un lucru oricit de 
mic neglijat de ei, intr-o singură zi, 
poate avea ecouri ce depășesc grani
ța unității in care muncesc ei. Răs
punderea lor pentru profesia de lu
crător in turism s-a circumscris 
astfel adevăratelor ei dimensiuni.

O dezbatere, oricit de interesantă 
ar fi — și cea la care ne referim 
a fost — nu soluționează, firește, in
tr-o sală de ședințe problemele me
nite să asigure progresul mai rapid 
al calității serviciilor în turism. Dar 
ea a conturat două direcții clare și 
imediate de acțiune.

Există un fond valoros de cadre, 
atit tinere, cit și vîrstnice, Care și-au 
dovedit din plin profesionalitatea. 
Aportul acestora, bine dirijat, repre
zintă și poate reprezenta un factor 
hotăritor pentru ridicarea in toate 
unitățile a calității serviciilor, pentru 
creșterea răspunderii ii exigenței 
față de această importantă meserie 
de lucrător in turism. Există, 
de asemenea, condiții pentru creș
terea exigenței atit in perioada 
ce a mai rămas pină la deschiderea 
sezonului, cit și în perspectiva ime
diată, pentru asigurarea în toate uni
tățile a unor cadre cu o bună preț 
gătire profesională și înaltă conștiin
ță civică. Datorită oerințelor me
reu mari de la un an la altul 
au pătruns în turism și oameni fără 
vocație profesională, fără o conduită 
moral-cetățenească corespunzătoare. 
Faptul că in prezent Ministerul Tu
rismului și-a creat un fond bun de 
cadre, că are un centru prin 
care poate acționa operativ asupra 
perfecționării cunoștințelor profesio
nale ale oamenilor ii permite să 
procedeze la o selecție mai riguroasă, 
la asigurarea stabilității cadrelor din 
turism pe bază de calități profesio
nale și morale. Pentru că turismul 
este o meserie complexă și trebuie 
făcută cu oameni care întrunesc ca
lități pentru această meserie, si nu 
cu cei care vin ocazional spre 
aceasta.

Orientările date de dezbaterea la 
care ne referim converg in mod ho- 
tărît către materializarea acestor ce
rințe. Aplicarea lor în practică 
în perioada de pregătire a actualului 
sezon estival s-ar încadra in acest 
mod responsabil și exigent de a abor
da calitatea serviciilor, ar asigura, 
fără îndoială. înscrierea tot mai ho- 
tărită a turismului nostru pe coor
donatele calității si eficienței.

P. CONSTANTIN

Informații utile pentru 
deținătorii și conducăto

rii de autovehicule
în scopul cunoașterii procedu

rii de urmat în cazul producerii 
unui accident rutier, de îndepli
nirea căreia depinde plata justă 
și la timp a despăgubirilor cuve
nite, Administrația Asigurărilor 
de Stat informează că, atit în 
baza asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto, cît și 
în baza asigurării pentru avarii 
auto-casco, in' caz de accidente, 
deținătorii și conducătorii de au- 
:tpyghicule au de îndeplinit, în 

n gșfțșral,. a^leași obligații, dintre, 
care se menționează:

— să anunțe imediat organele 
miliției, cerind întocmirea de 
acte cu privire la cauzele și îm
prejurările accidentului, precum 
și la pagubele produse;

— să Înștiințeze, în scris, în 
termen de 24 de ore de la pro
ducerea accidentului, unitatea 
ADAS din județul în care își au 
domiciliul; în cazul producerii 
accidentului în raza altui județ, 
înștiințarea se face și la unita
tea ADAS din județul respectiv;

— să depună la ADAS actele 
întocmite de organele competen
te care au constatat accidentul 
produs, precum și alte acte ce 
sint necesare pentru constatarea, 
evaluarea pagubelor și pentru 
stabilirea drepturilor la despăgu
bire.

La asigurarea prin efectul le
gii de răspundere civilă auto, de
ținătorul, respectiv conducătorul 
autovehiculului care a produs 
accidentul, are posibilitatea Să 
completeze și să semneze, odată 
cu procesul-verbal de contra
venție ce se întocmește de or
ganele de miliție, după caz, o 
înștiințare a unității ADAS des
pre producerea accidentului, pre
cum și încuviințarea cu privire 
la plata despăgubirii. înștiința
rea respectivă se depune la uni
tatea ADAS de către persoana 
păgubită.

în apropiere de satul Șuța-Sea- 
că, județul Dîmbovița, s-a amena
jat anul trecut o plantație de 
duzi, pe o suprafață de 50 ha, 
destinată fermei sericicole Raciu, 
construită in această zonă. în 
primăvara aceluiași an s-au plan
tat puieți de dud numai pe 25 ha, 
restul terenului rămînînd nelucrat. 
Dar nici suprafața plantată nu a 
fost bine întreținută. In loc să se 
sape printre puieți pentru a se 
distruge bălăriile, care la un mo
ment dat erau mai mari decit 
aceștia, s-au adus citeva tractoare 
cu care s-a arat între rînduri, 
făcîndu-se șanțuri adinei în care a 
băltit apa perioade mari de timp, 
în toamna trecută, cînd trebuia 
plantată și cealaltă suprafață a 
terenului, puieții nu au putut fi 
sădiți și au fost depozitați în

Electrozi...
De mai multe luni, turnătoria de 

oțel a întreprinderii de autocami
oane din Brașov întimpină se
rioase greutăți din cauza rezistenței 
scăzute a electrozilor pentru cup
toarele de topit otelul. Livrați de 
întreprinderea de produse car- 
bonoase din Slatina, acești elec
trozi se caracterizează in mod 
frecvent prin rezistentă slabă. Din 
această cauză se rup cu ușurință 
în timpul încărcării cuptoarelor și 
chiar pe parcursul procesului de 
topire a metalului. Aceasta duce 
nu numai la un consum ridicat 
de electrozi și la creșterea cheltu
ielilor materiale, dar și la menține
rea unei productivități scăzute, ca 
și a unui consum ridicat de energie 
electrică.

Poate oare colectivul întreprin
derii din Slatina să livreze elec
trozi cu rezistentă superioară 7 
Practica a dovedit că acest lucru 
este posibil. De pildă. în luna ia
nuarie ne-au fost trimiși 100 elec
trozi cu rezistență corespunzătoare.

grămezi în jurul cărora băltește 
apa. Nici în această primăvară nu 
s-a acordat mai multă atentie îngri
jirii plantației și nu s-a întreprins 
încă nimic pentru evacuarea apei 
din porțiunile in care băltește pe 
plantație. Semnalăm acest fapt 
organelor agricole de resort jude
țene, deoarece dacă lucrările de 
întreținere nu se execută la timp 
și în condiții bune de calitate, duzii 
nu se vor dezvolta corespunzător, 
iar investițiile de pînă acum Vor 
rămine inutile. întrucit nu se va 
asigura nici hrana necesară vier
milor de mătase de la ferma se
ricicolă pentru care a fost înființată 
plantația.

Un grup de săteni 
comuna Dragodana, 
județul Dîmbovița

cu ultimatum
Din păcate însă, loturile livrate 
ulterior s-au situat sub această 
cifră, ceea ce ne-a determinat să 
le refuzăm. încercind să discute 
și să reglementeze această pro
blemă cu conducerea întreprin
derii din Slatina, reprezentantul 
unității noastre a primit un răspuns 
total nesatisfăcător : i s-a spus, 
pur și simplu, că dacă vrem să 
primim electrozii așa cum sînt, 
bine, dacă nu. alții mai buni n-au 
cum să ne dea ! înțelegem că 
întreprinderea slătineană are, poa
te, unele greutăți, dar nu putem 
fi de acord cu această optică 
ultimativă, de a ne obliga să pri
mim produsele respective dacă nu 
corespund din punct de vedere ca
litativ.

Ioan LAZĂR 
muncitor, 
secretarul organizației de partid 
de la turnătoria de oțel 
a întreprinderii de autocamioane 
Brașov

Balastul din pîrîuri și balastul inerției
Șoseaua care face legătura Intre 

satul Pojogi din componența co
munei Stroiești și comuna Cerni- 
șoara, județul Vîlcea, se află în ad
ministrarea ambelor localități. Por
țiunea de drum care aparține co
munei Stroiești este bine întreținu
tă și se poate circula pe ea în con
diții normale. Cealaltă porțiune 
însă, aparținînd comunei Cer- 
nișoara, pe o lungime de a- 
proape un kilometru, este im
practicabilă, nu s-a mai așternut 
pietriș de mulți ani, șanțurile n-au 
mai fost amenajate tot de-atita 
timp. In această comună, unde oa
menii sînt gospodari, harnici, exis
tă însă suficiente forțe și utilaje 
pentru ca în cîteva zile drumul să 
fie reparat și pietruit. Iar pietriș 
se găsește din belșug in albia pî- 
raielor Cerna și Cernișoara, care 
curg în apropiere. Este nevoie doar 
de inițiativă din partea consiliului 
popular, a deputaților, să mobilize
ze aceste forțe Și să organizeze a-

ceastă acțiune de larg interes ob
ștesc. Dacă șoseaua ar fi reparată, 
autobuzele care transportă zilnic 
minerii din comună la mina Ber- 
bești n-ar mai trebui să ocolească, 
prin Horezu, cale de 60 km la dus 
și tot atîția la întors. Pe drumul 
scurt, Cernișoara — Berbești, nu ar 
avea de parcurs decit 28 km, s-ar 
cîștiga timp și s-ar evita și consu
mul suplimentar de carburanți. E- 
conomie de carburanți s-ar realiza 
însă nu numai la autobuze, ci și la 
alte mijloace de transport auto, 
care circulă la centrul de colecta
rea fructelor din Pojogi și la Vin- 
alcool și folosesc în prezent tot a- 
ceastă rută ocolitoare.

Iată de ce consider necesar ca, de 
urgentă. Consiliul popular Cernișoa- 
ra să ia inițiativa reparării drumu
lui respectiv.

Toma CHISAROIU 
mecanic de întreținere, 
Autobaza I.T.A. jîîmnicu Vîlcea

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Peste 7 000 de pomi fructiferi au fost plantați în această primăvară 

In comuna Vidra, județul Vrancea. în cadrul „Săptămînii pomiculturii". 
La asemenea lăudabile acțiuni au participat cu succes și elevii școlilor din 
comună. (Tudor Dragomir, inspector la Consiliul popular județean Vran
cea). • Așteptăm din partea conducerii stației C.F.R. Roșiori-Nord să-și 
onoreze promisiunea de a lua măsuri pentru a se atașa măcar încă două 
vagoane la cele 5 care compun in prezent garnitura trenului de persoane 
nr. 1 376. In acest fel, sutele de navetiști care circulă pe ruta Roșiori de 
Vede — Alexandria n-ar mai fi nevoiți să călătorească în condiții neco
respunzătoare. (Nicolae Coman, muncitor, Roșiori de Vede). • O mare 
cantitate de fier vechi, colectat cu ani în urmă, se află depozitat pe strada 
Sebastian nr. 44 și 46 din sectorul 5 al Capitalei. Pe lingă faptul că rugi
nește. în loc să fie dus pentru retopire, acest fier ocupă fără rost porțiuni 
de teren care ar putea fi cultivate. (Marin Bușu, strada Sebastian 46, 
București, sectorul 5).

Noi unități turistice ale cooperației de consum

An de an, în întreaga țară, 
tn locuri pitorești, cooperația 
de consum a construit atră
gătoare unități turistice care 
oferă condiții dintre cele mai 
bune pentru petrecerea con
cediului.

In județul Brăila a fost 
dată in folosință, într-un de
cor pitoresc, pe malul Lacu
lui Sărat, o elegantă unitate: 
HOTEL „TURIST", situat Ia 
numai 8 km de Brăila, pe 
drumul național spre Buzău. 
Hotelul dispune de un res
taurant, locuri de cazare in 
camere confortabile, cu în
călzire centrală și mai multe 
căsuțe pentru sezonul estival, 
în imediata apropiere se află 
și un teren pentru instalarea 
de corturi individuale.

Și în județul Arad, tn cen
trul localității Chișineu-Criș, 
cooperația de consum a con
struit. nu de mult, un frumos

complex de alimentație pu
blică și cazare, cuprinzînd un 
hotel de categoria I cu 25 de 
camere, restaurant, cofetărie 
și braserie.

In județul Alba, complexul 
„TULNICUL" din orașul Cîm- 
peni este, de asemenea, o 
modernă unitate pe care co
operația de consum o reco
mandă celor ce doresc să vi
ziteze aceste meleaguri. Uni
tatea dispune de camere cu 
confort modem, de catego
ria I. restaurant și cofetărie.

în județul Timiș s-a dat in 
folosință HANUL ȘAG-TI- 
MIȘENI, situat in localitatea 
Șag, pe malul Timișului, la 
14 km de Timișoara. Unitatea 
are 70 de locuri de cazare, 
restaurant și cafă-bar.

în fotografie : Hotelul „TU
RIST" — Lapul Sărat, jude
țul Brăila.

Civilizația hărniciei
(Urmare din pag. I)
comună. Dealtfel, multi 
dintre tinerii care au 
urmat școli prin țară 
;i au devenit mecanici 
zgricoli, electricieni, 
medici, țapinari, șoferi, 
învățători sau zo- 
otehniști au revenit 
la vatra-mumă cu de
prinderi ale existen
ței moderne ; asa se 
explică de ce „Dacia- 
1 300“ circulă firesc pe 
drumurile și șoselele 
Copălău—Coșula. Ver
bul „a munci" e con
jugat la persoana intii 
plural, intr-un mare 
prezent activ, iar ide
ile și proiectele au un 
acut caracter de viitor 
imediat.

„Ne-am propus ca 
pînă la 1 mai 1981 să 
dăm în folosință încă 
15 apartamente la 
blocurile noi" — așa 
este formulată o frază 
dintr-un proiect al pri
marului comunei. Ioan 
Paravanov, el însuși 
mecanic agricol . si 
profesor de matema
tici. La ora actuală, 
conținutul frazei de 
mai sus aparține tre
cutului — întrucit a- 
partamentele au si 
fost terminate. Există 
in toate un fel dina
mic al prezentului de a 
consuma viitorul si-a 
deveni trecut, un fel 
obișnuit al oamenilor 
de-a spune prompt 
„am si făcut". Priviți

mai de departe, Du
mitru Rohozneanu, 
Ilie Bălan. Nicolae Ai- 
lincăi și Gh. Timoc par 
niște tineri veniti din 
vechimile pămintului; 
in realitate, ei sint băr
bați ai puternicului 
azi, cînd brazdele si 
turmele, hergheliile si 
cirezile de vite devin 
sub mîinile lor valori 
ale economiei Județu
lui Botoșani, ale pa
triei întregi. Comu
niști cu experiența 
muncii pe ogoarele și 
la avuțiile vetrei au a- 
juns să ridice faima 
hărniciei lor la rang 
național, în așa fel in
cit cooperativa de 
tonsum comunală să 
primească, tn această 
primăvară, „Ordinul 
Muncii" clasa a lll-a. 
Brusc, lumea si pă
mintul acestei așezări 
renăscute capătă o di
mensiune cu totul a- 
parte, planurile gospo
darilor fiind depășite 
cu 280 la sută.

Sint locuri unde vii
torul devine un pre
zent al agriculturii 
și tehnicii moderne, 
păminturi si codri 
din care urcă spre 
amiază sunetul mașinii 
șl-al apelor. împletit 
cu cel al tălăngii. Ci
vilizația betoanelor si 
a stîlpilor de înaltă 
tensiune s-a tntllnit, 
In anii din urmă, cu 
cea a piinii și a hăr
niciei.
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REZOLUȚIA
Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România

Desfășurîndu-șl lucrările in preajma 
celei de-a 60-a aniversări a făuririi 
Partidului Comunist Român — se 
arată în rezoluție — Congresul Uniu
nii Generale a Sindicatelor aduce un 
fierbinte și profund omagiu gloriosu
lui partid comunist, care in cele șase 
decenii de lupte și victorii a condus 
cu eroism clasa noastră muncitoare, 
poporul român spre infăptuirea idea
lurilor de libertate națională și so
cială, spre făurirea României socia
liste de astăzi.

Primind cu vie recunoștință și 
puternic entuziasm cuvintarea rostită 
in fata Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor iși exprimă 
profunda și deplina aprobare si ade
ziune față de aprecierile, orientările 
Si indicațiile conducătorului partidului 
și statului nostru, în care vede un 
document programatic clar, teoretic 
și practic pentru activitatea sindica
telor în noua etapă a construcției 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Exprimind gîndurile și simțămin
tele de adîncă stimă, respect și 
recunoștința fierbinte ale celor peste 
7 milioane de membri ai sindicate
lor. români, maghiari, germani si de 
alte naționalități. Congresul aduce 
un vibrant omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru activitatea sa 
neobosită si contribuția inestimabilă 
la elaborarea si înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, politică în care iși au izvo
rul și temelia mărețele realizări ale 
clasei muncitoare, ale Întregului po
por in făurirea unei economii socia
liste moderne, puternice, in creș
terea bunăstării materiale si spiri
tuale a întregii națiuni, a înaltului 
prestigiu de care se bucură Româ
nia in lumea contemporană.

Arătînd că Congresul aprobă în 
deplină unanimitate raportul Consi
liului Central al U.G.S.R. asupra ac
tivității desfășurate de la precedentul 
congres și sarcinile ce stau in fata 
sindicatelor in vederea sporirii con
tribuției lor la înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
rezoluția menționează că realizarea 
obiectivului strategic stabilit de 
partid pentru cincinalul 1981—1985 — 
o nouă calitate și o eficiență superi
oară a întregii activități economico- 
sociale și trecerea României la sta
diul de tară socialistă mediu dezvol
tată — impune ca o necesitate 
creșterea calitativă a întregii activități 
economico-sociale, organizatorice și 
politico-educative desfășurate de sin
dicate.

I
Pornind de la rolul pe care îl au 

sindicatele in societatea noastră, Con
gresul U.G.S.R. stabilește ca sarcină 
fundamentală a sindicatelor unirea și 
mobilizarea forțelor creatoare ale cla
sei muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii la infăptuirea exemplară a 
hotăririlor Congresului al XÎI-lea ăl 
partidului, a orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltata 
și Înaintare a României spre comu
nism.

Ca exponente ale intereselor oame
nilor muncii în calitatea lor de pro
prietari. producători și beneficiari al 
avuției naționale, sindicatele au dato
ria să manifeste o răspundere spori
tă pentru pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, astfel ca acestea să se con
stituie în tribune ale democrației 
muncitorești, ale experienței înainta
te. constructive.

în continuare, rezoluția arată că 
sindicatele, in calitatea lor de organi
zații de masă, trebuie să-$i exercite 
pe deplin răspunderile legale ce le 
revin în organele de conducere colec
tivă în care sint reprezentate, să 
participe cu toată răspunderea, pe 
baza consultării permanente a oame
nilor muncii, la dezbaterea și adop
tarea hotăririlor și deciziilor privind 
activitatea economică, socială, educa
tivă.

II
Congresul cere sindicatelor ea în 

centrul întregii lor activități politico- 
educative și organizatorice pentru 
mobilizarea oamenilor muncii la in
făptuirea planurilor de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării să situeze 
realizarea obiectivului stabilit de 
partid pentru cincinalul 1981—1985 
privind asigurarea unei calități supe
rioare și eficiente sporite in toate do
meniile de activitate.

în vederea realizării exemplare a 
acestui obiectiv — se arată in rezo
luție — o preocupare primordială se 
impune din partea sindicatelor pen
tru aplicarea cu fermitate in întrea
ga economie a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. așezarea întregii 
activități pe principiile autofinanțării 
și autogestiunii economice.

Răspunzind de organizarea întrece
rii socialiste în întreprinderi și pe ra
muri economice, sindicatele au dato
ria de a canaliza eforturile oamenilor 
muncii in direcția realizării indica
torilor de eficiență și depășirii pla
nului in sectoarele producătoare da 
materii prime.

Organizațiile sindicale trebuie să 
mobilizeze clasa muncitoare, pe toți 
oamenii muncii pentru întronarea in 
întreaga activitate a unui regim se
ver de economii, să creeze o puterni
că opinie de masă împotriva oricăror 
manifestări de neglijentă și risipă, 
în rezoluție se subliniază, de aseme
nea. necesitatea mobilizării maselor 
largi de oameni ai muncii spre o par
ticipare activă la introducerea progre
sului tehnic, la organizarea superioa
ră a producției și a muncii. Totodată, 
6e cere din partea sindicatelor inten
sificarea activității lor politico-educa
tive pentru dezvoltarea preocupării 
colectivelor de oameni ai muncii pri
vind diversificarea producției, spo
rirea valorii și creșterea competitivi
tății mărfurilor românești pe piața 
externă, onorarea la termenele con
tractuale a tuturor sarcinilor de ex
port, pentru realizarea în tară a 
unor utilaje, piese de schimb, pro
duse, în vederea reducerii importului.

înfăptuirea noii revoluții agrare 
prevăzută de documentele partidului, 
se arată în rezoluție, impune din par
tea sindicatelor din I.A.S., S.M.A., 
asociații economice, institute și sta
țiuni de cercetare să acționeze cu 
toată capacitatea lor politică și orga
nizatorică pentru mobilizarea colec
tivelor de muncă din aceste unități 
la buna pregătire și desfășurare a 
campaniilor agricole, efectuarea la 
timp și de calitate a tuturor lucrări
lor, in vederea sporirii continue a 
producției vegetale și animaliere.

în rezoluție se arată apoi sarcinile 

sindicatelor în legătură cu realizarea 
la termenele stabilite a lucrărilor în
cepute și atingerea parametrilor pla
nificați, utilizarea rațională, la în
treaga capacitate, a mijloacelor de 
transport și creșterea siguranței in 
circulație, reducerea consumului de 
carburanți, ridicarea calității servi
ciilor de telecomunicații. Sindicatele 
trebuie să acționeze pentru realizarea 
neabătută a programului partidului 
in domeniul servirii și bunei aprovi
zionări a populației. Afirmarea cu 
putere în țara noastră a revoluției 
tehnico-științifice reclamă din partea 
sindicatelor o mai susținută activitate 
pentru dezvoltarea creației științifice 
și tehnice de masă.

Congresul cere sindicatelor ca. în 
colaborare cu organizațiile U.T.C. și 
conducerile ministerelor, să aducă o 
contribuție sporită la elaborarea și 
înfăptuirea planurilor și programelor 
de pregătire și perfecționare profe
sională a forței de muncă.

III
Congresul dă o înaltă apreciere și 

exprimă profunda recunoștință pen
tru grija permanentă acordată de 
partid, de conducerea sa ridicării con
tinue a nivelului de trai, a calității 
vieții, obiectiv fundamental al între
gii politici a partidului și statului 
nostru.

în acest sens, in rezoluție se sub
liniază că realizarea sarcinilor stabi
lite de partid in actualul cincinal 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă impune întărirea controlului 
sindicatelor asupra modului cum or
ganizatorii producției își îndeplinesc 
obligațiile legale de a asigura toate 
măsurile de protecția și securitatea 
muncii.

Congresul cheamă sindicatele să 
manifeste o grijă deosebită pentru 
înfăptuirea politicii partidului in do
meniul asigurărilor sociale, să con
tribuie in mai mare măsură la rea
lizarea programelor de ocrotire a să
nătății oamenilor muncii.

Sindicatele trebuie să sprijine, prin 
toate mijloacele, îndeplinirea vastului 
program de construcții de locuințe, 
să urmărească repartizarea echitabilă 
a locuințelor pe întreprinderi și in
stituții.

O preocupare sporită trebuie să 
dovedească sindicatele pentru dez-

TEXT REZUMAT

voltarea și îmbunătățirea activității 
cantinelor si microcantinelor.

Organele sindicale de la toate ni
velurile au datoria ca, în virtutea 
noilor atribuții ce le-au fost încre
dințate, să participe activ împreună 
cu organele de stat la constituirea și 
repartizarea fondului de marfă, ca 
și la asigurarea pe plan local a pro
duselor agroalimentare necesare a- 
provizionării populației.

Consiliul Central, celelalte organe 
sindicale sînt chemate să acționeze 
mai ferm pentru creșterea numărului 
de trimiteri la odihnă și tratament 

în cadrul Frontului Unității și De
mocrației Socialiste, colaborînd în
deaproape cu celelalte organizații de 
masă și obștești, sindicatele, organele 
teritoriale ale acestora trebuie să-și 
sporească contribuția la organizarea 
și exercitarea eficientă a controlului 
oamenilor muncii în toate sectoarele 
și domeniile prevăzute de lege, să ac
ționeze mai ferm pentru valorificarea 
completă și operativă a propunerilor 
și sesizărilor făcute cu ocazia con
troalelor.

în rezoluție se enumeră, în conti
nuare. sarcinile ce revin sindicatelor 
cu privire la respectarea legilor țării, 
a normelor eticii și echității socia
liste, la îmbunătățirea contractelor 
colective, la asigurarea condițiilor 
pentru generalizarea săptămimi de 
lucru de 46 de ore in toate Întreprin
derile și instituțiile, pentru trecerea 
în acest cincinal la săptămîna de 
lucru de 44 ore.

IV
Congresul cere sindicatelor ca. In 

lumina programului ideologic al 
partidului, a indicațiilor secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întreaga muncă politico-educativă de 
formare a omului nou, cu Înaltă 
cultură și educație socialistă să 
dezvolte în rîndul maselor munci
toare principiile umanismului revolu
ționar, spiritul tovărășesc de cola
borare și întrajutorare in muncă, 
prietenia și frăția între toți cei ce 
muncesc, indiferent de naționalitate, 
în lupta și munca pentru înflorirea 
și propășirea continuă a patriei 
comune — Republica Socialistă 
România.

împreună cu celelalte organizații 
de masă și obștești, cu organizațiile 
democrației și unității socialiste, sin
dicatele să inițieze și să organizeze 
ample acțiuni politice, educative și 
culturale de masă în toate întreprin
derile și instituțiile, să asigure o 
strinsă împletire a activității artis
tice, tehnico-științifice și interpreta
tive cu activitatea de producție.

în acest cadru se impune ca sindi
catele să folosească mai bine mijloa
cele și instituțiile culturale de care 
dispun.

în strinsă colaborare cu U.T.C. șl 
celelalte organizații de masă, sindi
catele trebuie să asigure organizarea 
unor acțiuni și manifestări intere
sante, atractive, care să permită pe
trecerea timpului liber al oamenilor 
muncii și îndeosebi al tineretului in
tr-un mod cit mai plăcut și instruc- 
tiv-educativ.

în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", sindicatele tre
buie să promoveze în activitatea for
mațiilor artistice de amatori, de 
toate genurile, un bogat conținut 
educativ, să urmărească îmbunătăți
rea repertoriului și permanentizarea 
activității acestor formații.

Prin întreaga lor activitate politică 
și cultural-educativă. sindicatele să 
militeze cu toată consecventa pen
tru a cultiva în conștiința maselor 
dragostea și atașamentul fată de 
patrie și partid, hotărîrea de a nu 
precupeți nimic pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare, a independen
ței și suveranității naționale.

O atenție permanentă să acorde 
sindicatele educării oamenilor muncii 
in spiritul solidarității internaționa
liste cu oamenii muncii din țările so
cialiste, din țările în curs de dezvol
tare, nealiniate, din celelalte țări ale 
lumii.

Congresul stabilește că în centrul 
preocupărilor sindicatelor în cadrul 
competiției sportive naționale „Dacia- 
da“ să fie situată dezvoltarea activi

tății de educație fizică si a sportului 
de masă, extinderea gimnasticii in 
producție, ca sportul, diferitele ra- 
muri ale, acestuia, drumețiile, excursii
le, serbările cimpenești, acțiunile cul
tural-sportive și turistice la sfîrșit 
de săptămînă să atragă un număr cit 
mai mare de oameni ai muncii și fa
miliile lor.

V
Țintnd seama de sarcinile mari ce 

Ie revin in acest cincinal. Congresul 
apreciază și stabilește ca o îndatori
re de primă importantă a sindicate
lor îmbunătățirea în mod simțitor a 
muncii organizatorice, perfecționarea 
necontenită a stilului și metodelor de 
muncă; le cere să manifeste mai 
multă inițiativă, competentă și răs
pundere in exercitarea drepturilor și 
îndatoririlor pe care le au. să-și dez
volte capacitatea de organizare și 
mobilizare a maselor la înfăptuirea 
politicii interne și externe a Partidu
lui Comunist Român.

O atenție deosebită trebuie acorda
tă dezvoltării în continuare a demo
crației muncitorești în activitatea sin
dicatelor, asigurindu-se ca toate mă
surile și hotărîrile adoptate de Con
siliul Central, comitetele uniunilor, 
consiliile teritoriale și comitetele sin
dicatelor să aibă la bază consultarea 
și acordul masei largi de membri ai 
sindicatelor.

în activitatea tuturor organelor sin
dicale trebuie aplicat cu fermitate 
principiul muncii și conducerii co
lective, asigurînd în același timp în
tărirea răspunderii personale a mem
brilor organelor sindicale și atragerea 
mai activă a acestora la transpunerea 
in viață a măsurilor si hotăririlor 
adoptate de organele din care fac 
parte.

în munca tuturor organelor sindi
cale, a întregului activ trebuie pro
movat un suflu înnoitor, un stil de 
muncă dinamic, revoluționar, pătruns 
do înaltă responsabilitate, de totală 
dăruire în vasta și măreața operă de 
înălțare a României pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Se cere din partea tuturor_ organe
lor sindicale să-și Îmbunătățească 
permanent munca de selecționare, 
promovare și creștere a cadrelor, de 
educare a acestora in spiritul înalte
lor principii morale ale societății 
noastre socialiste.

VI
Congresul aprobă activitatea desfă

șurată de Uniunea Generală a Sindi
catelor in domeniul relațiilor inter
naționale și cere Consiliului Central 
și comitetelor uniunilor sindicatelor 
pe ramură să aplice în cqjitinuare cu 
consecvență in activitatea lor inter
națională principiile politicii externe 
a Partidului Comunist Român de dez
voltare a relațiilor cu toate statele 
lumii, pe baza respectării indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității depline în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța în relațiile inter
naționale.

Congresul reafirmă că și în viitor 
U.G.S.R. va pune în centrul activită
ții sale internaționale promovarea șl 
extinderea legăturilor de prietenie și 
cooperare frățească cu organizațiile 
sindicale din toate țările socialiste, în 
special din țările vecine, din țările In 
curs de dezvoltare, din țările 
capitaliste, pornind de la Interesele 
fundamentale comune ale celor ce 
muncesc din Întreaga lume.

Congresul U.G.S.R. adresează tutu
ror sindicatelor din lume, indiferent 
de orientare sau afilierea lor, un apel 
vibrant ca. în strinsă unitate. îm
preună cu toate forțele progresului și 
păcii, să acționeze cu hotărîre pentru 
reluarea si adipcirea politicii de des
tindere, colaborare și pace.

Congresul reînnoiește hotărîrea sin
dicatelor din România de a sprijini 
și promova politica Partidului Comu
nist Român de statornicire a securi
tății și cooperării în Europa, propu
nerile României privind înfăptuirea 
unitară a documentelor semnate la 
Helsinki, încheierea cu bune rezul
tate a reuniunii de la Madrid, tine
rea unei conferințe consacrate întări
rii încrederii și dezarmării pe conti
nentul european, pentru continuarea 
conferinței de la Helsinki prin orga
nizarea de noi reuniuni.

U.G.S.R. va continua să militeze șl 
cheamă organizațiile sindicale de pre
tutindeni să acționeze în strinsă uni
tate pentru oprirea cursei periculoase 
a înarmărilor si adoptarea unor mă
suri efective de dezarmare. îndeosebi 
de dezarmare nucleară, pentru solu
ționarea politică pe calea tratativelor, 
a tuturor conflictelor din lume, pen
tru lichidarea subdezvoltării și înfăp
tuirea noii ordini economice interna
ționale. pentru participarea activă. în 
condiții de deplină egalitate, a tutu
ror țărilor si popoarelor la solutiona
rea dreaptă a problemelor cardinale 
ale lumii contemporane.

Congresul cere ca U.G.S.R. să-și 
aducă și in viitor contribuția Ia îm
bunătățirea activității Federației Sin
dicale Mondiale și a uniunilor inter
naționale ale sindicatelor.

Clasei muncitoare, mișcării sindicale 
de pretutindeni — se subliniază în 
rezoluție — le revine înalta răs
pundere de a acționa cu toată hotă- 
rirea pentru a respinge politica de 
război, de dominație, orice manifes
tări de fascism, de diversiune si în
robire a popoarelor.

Congresul U.G.S.R. adresează un 
fierbinte apel clasei muncitoare, tu
turor oamenilor muncii și organiza
țiilor sindicale de pretutindeni la 
realizarea unității lor pe plan națio
nal și internațional, pentru ca, îm
preună cu toate forțele revoluționare, 
progresiste, democratice, să acționeze 
cu puteri sporite pentru apărarea in
tereselor vitale ale celor ce muncesc, 
pentru prietenie și colaborare între 
toate țările si popoarele, pentru Dace 
și colaborare, pentru o lume mai 
bună si mai dreaptă pe planeta noas
tră.

In încheierea rezoluției. Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor își 
exprimă deplina convingere că toate 
organele și organizațiile sindicale, 
toți membrii sindicatelor vor munci 
cu totală dăruire, cu răspundere re
voluționară pentru înfăptuirea isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. pentru ridicarea țării si po
porului ei pe treptele înalte ale pro
gresului și civilizației socialiste, pen
tru înaintarea neabătută, impetuoasă, 
spre făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si a comunismului 
pe pămintul României.

!Cronica
La București a avut Ioc luni 

schimbul instrumentelor de ratificare 
a Convenției consulare dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Cipru.

Schimbul a fost efectuat de Gheor- 
ghe Bădescu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, și de Demos 
Hadjimiltis, ambasadorul Republicii 
Cipru la București.

La ceremonie au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Ministerului de Interne. Mi
nisterului Justiției și Procuraturii Ge
nerale.

*
Luni dimineața, la Centrul de per

fecționare a cadrelor care muncesc cu 
pionierii a avut loc inaugurarea 
expoziției republicane pionierești, in 
cadrul căreia sînt prezentate prin 
intermediul exponatelor și al imagi
nilor cele mai valoroase rezultate ale 
expedițiilor „Cutezătorii".

tv
PROGRAMUL 1

».00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas. Reluarea epi

sodului 3
11.50 Evoluția vieții pe Pămint — serial 

științific. Reluarea episodului 1
12.50 Telex
16,05 Teleșcoală
17,13 Clubul tineretului • Partid, lumi

na tinereții. Program de muzică, și 
poezie • Anii de lumină al vlrstei 
noastre. Dialog pe probleme ale 
muncii cultural-artistice, de orga
nizare a timpului liber al tinerilor 

18,00 Almanah pionieresc
18,25 P.C.R. — spirit revoluționar, gîn- 

dire creatoare. Cadre cu înalțe ca-

vremea
Timpul probabil pentru 15, 10 șl 17 

aprilie. In țară : vreme schimbătoare 
cu cerul temporar poros, vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec-

SLOBOZIA : 7 000
Duminică au continuat acțiunile 

inițiate de Consiliul popular municipal 
Slobozia pentru transformarea locali
tății intr-o adevărată grădină. în care 
frumosul și utilul și-au dat mina. în 
fata blocurilor, alături de straturile 
cu flori, s-au plantat pomi fructiferi, 
iar suprafețele mai mari au devenit 
grădini de legume. în acest fel. 54 de 
hectare, care pină in anii trecut! ră
ni ineau fără să rodească, vor pro
duce legume, gospodinele devenind 
nu numai consumatoare, dar sl Pro
ducătoare.
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REZULTATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
• Echipa de rugbi a României a 

Întrecut, la Brăila, formația Italiei cu 
scorul de 35—9 (13—9) intr-un meci 
contînd pentru campionatul european 
„Cupa F.I.R.A.". Cu această a treia 
victorie din tot atîtea partide susți
nute. rugbiștii români au trecut pe 
locul al doilea în clasamentul campio
natului european, cu 9 p (83—9). după 
Franța — 10 p (din patru partide, 
punctaveraj 80—53) șl înainte de Ita
lia — 9 puncte din 5 partide. Polonia 
— 5 p, U.R.S.S. — 4 p. Spania — 3 p. 
Proximul meci al formației române 
va avea loc la 26 aprilie cu echiDa 
Spaniei la Madrid, iar ultimul cu 
U.R.S.S. (în deplasare). Există deci 
toate șansele să cucerim si în acest 
an campionatul european.

• Astăzi încep'; la Novi Sad (Iu- 
goslavin) campionatele mondiale de 
tenis de masă, la care participă peste 
500 de jucători și jucătoare reprezen- 
tind 65 de țări, printre care si Româ
nia. Conform programului, in Prime
le zile vor avea loc întrecerile pe 
echipe pentru cupele „Swaythling" — 
masculin, și „Corbillon" — feminin, 
In competiția feminină, echipa Româ
niei, alcătuită din Eva Ferenczi. Olga 
Nemeș și Maria Alboiu. va evolua in 
grupa valorică I (grupa B). alături 
de selecționatele R.P.D. Coreene, 
U.R.S.S., Suediei. Iugoslaviei. Angliei. 
Franței și Indiei. Echipa masculină a 
României. în componență cu Serban 
Doboși. Simion Crișan. Ștefan Moraru 
și Eugen Florescu. va juca în grupa 
valorică II, într-o serie cu S.U.A., 
Olanda. Austria. Elveția. Malayezia, 
Republica Arabă Egipt si Tara Ga
lilor.

• După o zi de repaus, turneul in
ternațional de șah de la Moscova a 
continuat cu runda a șasea, in care 
marele maestru român Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) a remizat cu 
campionul unional, marele maestru 
Aleksandr Beliavski. îp clasament 
conduce Karpov (U.R.S.S.). cu 4,5 
puncte.

• în etapa a 24-a din campionatul 
diviziei A la fotbal, o victorie sur
prinzătoare a repurtat echipa Corvinul 
Hunedoara, care a învins cu 2—1 
(1—1). Ia București, formația Pro
gresul Vulcan ; oaspeții au jucat în 
10 oameni din minutul 36. Celelalte 
rezultate : Dinamo — F. C. Olt 3—0 
(2—0) ; F. C. Argeș — Steaua 3—1 
(1—1) ; F.C.M. Brașov — Chimia Rm.

SĂLAJ • în organizarea con
siliului județean al sindicate
lor, 10 formații artistice ciști- 
gătoare ale fazei județene a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" au prezentat în mai 
multe localități un program 
artistic dedicat fruntașilor in 
întrecerea socialistă, iar ca
drele didactice și elevii școlii 
generale nr. 2 din municipiul 
Zalău au evoluat pe scenă cu 
spectacolul „De la comuniști 
învățăm cutezanța". (loan Mu- 
reșan).

SATU MARE • Un grup de 
artiști amatori din județul Sza- 
bolcs — Szatmăr (R. P. Ungară) 
au prezentat la Tășnad, Ne- 
grești-Oaș și Satu Mare specta
cole muzical-coregrafice. la care 
și-au dat concursul cercul de 
cintece populare și orchestra de 
titere din Pusztadobos si forma
ția de dansuri populare din Mâ- 
teszalka. • La Muzeul județean 
Satu Mare s-a vernisat expoziția 
de artă plastică organizată de

zilei
Dedicată celei de-a 60-a aniversări 

a Partidului Comunist Român, a Xl-a 
ediție a expedițiilor „Cutezătorii" a 
antrenat în faza de masă peste 30 000 
de purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor din întreaga tară organizați 
în 2 074 de echipaje.

Inițiate de Consiliul National al 
Organizației Pionierilor , cu sprijinul 
Ministerului Educației și Invătămîn- 
tului și al revistei „Cutezătorii", 
aceste expediții au prilejuit nu
meroase cercetări cu caracter folcloric 
și etnografic, istoric. în domeniul 
științelor naturii, al geografiei si geo
logiei. precum și activități de marcare 
și remarcare a numeroase trasee 
turistice.

Un juriu format din oameni de 
știință și cadre didactice a acordat, 
cu acest prilej, pentru fiecare gen de 
activitate. 11 premii colective, 3 indi
viduale si 3 premii speciale ale 
juriului.

(Agerpres)

lltați niorale, politice și profesio
nale

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Omul și sănătatea. Dialog cu te

lespectatorii
20,05 File de cronică revoluționară tn 

dramaturgia românească. „Nopți 
•în care nu se doarme" de Al. Voi- 
tin22,03 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,23 Cantata „Țară pămînt, țară idee" 

de Liana Alexandra, pe versuri de 
Nlchita Stănescu

19.45 Viața economică a capitalei
20,15 Seară de operetă TV : „Liliacul" 

de Johann Strauss (ultima parte)
21.20 Buletin rutier
21,35 Moștenire pentru viitor — Magda 

Isanos
22.05 Telejurnal 

trice tn nordul șl estul țării și, izolat, In 
rest. La munte și izolat în Zonele de
luroase din nordul țării, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapovlță și nin
soare. Vîntul va sufla moderat, cil unele 
Intensificări Îndeosebi în zonele de 
munte. Temperatura în scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 2 șl 
plus 8 grade, maximele intre 10 șl 20 de 
grade, local mai ridicate la începutul 
Intervalului.

de cetățeni-grădinari
Pentru modul în care unitățile eco

nomice și instituțiile au înțeles să-și 
mobilizeze colectivele Ia această gos
podărească acțiune, merită evidenți
ate Combinatul de îngrășăminte 
chimice', întreprinderea județeană de 
transporturi locale. întreprinderea de 
ulei. Tovarășul Nicolae lonescu, 
prim-vicepreșeclinte al consiliului 
popular municipal, ne-a spus că 7 000 
de cetățeni cu cazmale, lopeți, greble 
și alte unelte au devenit grădinarii 
orașului, pe care îl vor tot mai fru
mos. mai bine aprovizionat. (Mihai 
Vișoiu).

Vilcea 1—0 (0—0) ; Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova 2—1 (1—0) ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Nâpoca 2—0 (0—0) ; Jiul Petro
șani — Sportul studențesc 1—0 (1—0); 
Politehnica Timișoara — S. C. Bacău 
1—0 (0—0) ; F. C. Baia Mare — 
F.C.M. Galați 1—0 (0—0).

In clasament. pe primul loc se află 
Universitatea Craiova cu 32 puncte 
(golaveraj plus 24), urmată de Di
namo — 32 puncte (golaveraj plys 
22), F.C. Argeș Pitești, 29 puncte etc.
• Luni, la Dusseldorf, a fost e- 

fectuâță tragerea Ia sorți a grupe
lor campionatului european de fotbal 
pentru juniori (fostul turneu U.E.F.A.), 
al cărui turneu final se va disputa 
între 25 mai și 3 iunie în diferite 
orașe din R.F. Germania. Echipa 
României, calificată, după cum se știe, 
în urma dublei confruntări cu echi
pa Ungariei (0—0 și 1—0), va juca 
in grupa a II-a, împreună cu selec
ționatele Cehoslovaciei, Poloniei și 
Scoției. Programul formației î-omâne 
este următorul : la 25 mai cu Ceho
slovacia in orașul Hamm, la 27 mai 
cu Polonia la Essen și la 29 mai cu 
Scoția in localitatea Remscheid.

Primele clasate în cele patru gru
pe se califică pentru semifinale.

Raliul Deltei
După parcurgerea celor 278 km. pe 

traseul situat în județul Tulcea. „Ra
liul Deltei", desfășurat sub generi
cul „Daciadei". și-a desemnat urmă
torii cîștigători : echipajele de la 
Uzina de autoturisme Pitești, respectiv 
Balint Ludovic și Constantin Zâines- 
cu — locul I. și Gheorghe Urdea — 
Cornel Tiț, locul al Il-lea. Pe locul 
al III-lea s-a situat echipajul formal 
din Mircea Ilioaia Si Paul Geantă, 
de la Institutul national de motoare 
termice București. Clasamentul pe 
echipe arată astfel : locul I — U.A.P. 
Dacia, locul II — I.P.A. Sibiu, locul 
III — Asociația sportivă „Soimil"- 
Cluj. In clasamentul pe dase de mo
toare : la grupa I a învins echipajul 
de la „Unirea — Tricolor" Bucu
rești (compus din Cristea lonescu si 
Tudor Bucătaru) ; la grupa a II-a — 
U.A.P. Dacia (Gheorghe Urdea și Cor
nel Tiț) : la grupa a V-a (Balint Lu
dovic și Constantin Zăinftscu). (Neculai 
Amihulesei).

muzeul din Nyiregyhâza. care 
cuprinde lucrări de pictură, gra
fică, sculptură și medalii, reali
zate de artiști plastici maghiari 
în perioada 1945—1980. (Octav 
Grumeza).

IALOMIȚA • La Casa de cul
tură a sindicatelor din munici
piul Slobozia. în cadrul Festiva
lului muncii și creației „Cinta- 
rea României", a fost organizată 
„Expotehnica ’81". care reunește 
cele mai sugestive lucrări indivi
duale și de grup. Inovațiile, ra
ționalizările. invențiile anarti- 
nînd muncitorilor, maiștrilor, 
tehnicienilor și inginerilor sint 
completate de creațiile elevilor 
realizate in cercurile de profil 
din scoli și casele pionierilor din 
județul Ialomița. (Mihai Vișoiu).

GIURGIU • In holul Casei 
de cultură din municipiul Giur
giu a avut loc ieri vernisajul 
unei atractive expoziții de artă

CONGRESUL AL X-LEA AL P.S.U.G.

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P. C. R.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, al comuniști
lor români, tovarășul Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a transmis 
delegaților la cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. tuturor comuniștilor, un căl
duros salut prietenesc și cele mai 
bune urări de succes lucrărilor con
gresului. Partidul Comunist Român, 
întregul nostru popor — a arătat el
— urmăresc cu interes și se bucură 
din toată inima de realizările remar
cabile obținute de oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană sub 
conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania în dezvoltarea econo
miei, științei, invățămîntului și cul
turii, în ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al po
porului — bilanț bogat ce-și găsește 
o elocventă reflectare în raportul 
prezentat congresului de tovarășul 
Erich Honecker. Programul însufleți- 
tor jalonat/pentru anii 1981—1985, în
deplinirea marilor sarcini propuse vor 
contribui la Întărirea societății socia
liste dezvoltate în Republica Demo
crată Germană, la creșterea continuă 
a bunăstării celor ce muncesc.

Exprimind satisfacția fată de evo
luția dinamică a relațiilor de priete
nie. solidaritate și colaborare multi
laterală dintre partidele, țările si po
poarele noastre, vorbitorul a relevat 
că la dezvoltarea acestora o contribu
ție hotărîtoare au avut-o întîlnirile si 
convorbirile între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane. Sîn- 
tem ferm încredințați — a spus el — 
că rodnica colaborare pe plan politic, 
economic, tehnieo-știintlfic. cultural 
și în alte domenii de activitate intre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Socialist Unit din Germania. între 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană va cu
noaște și in viitor o dezvoltare conti
nuă, în spiritul stimei și respectului 
reciproc, spre binele și în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
socialismului si cooperării internațio
nale.

Poporul nostru — a relevat în con
tinuare vorbitorul — angajat plenar 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român în activitatea de înfăptuire 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului, a parcurs cu 
succes, odată cu încheierea cincina
lului anterior, o nouă etapă în reali
zarea programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a tării spre comu
nism, Valoarea producției nete a cres
cut în cincinalul trecut într-un ritm 
mediu anual de 10.1 la sută, iar pro
ducția agricolă a sporit într-un ritm 
anual de 5 la sută. Pe baza re
zultatelor obținută în dezvoltarea e- 
conomică a tării, în cincinalul tre
cut s-a asigurat o sporire a retribu
ției oamenilor muncii de circa 29 la 
sută fată de 18—20 la sută cit se pre
văzuse inițial.

Cincinalul pe care l-am Început 
prevede intrarea României intr-o eta
pă nouă, superioară a îndeplinirii 
Programului P.C.R., dezvoltarea for
țelor de producție, pe baza introdu
cerii celor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice. realizarea 
unei calități noi în toate domeniile 
vieții economico-sociale. înfăptuirea 
unei profunde revoluții agrare, ridi
carea neabătută a nivelului de viată 
al poporului.

Partidul Comunist Român — a re
levat conducătorul delegației P.C.R.
— acționează pentru perfecționarea 
continuă a conducerii tuturor dome
niilor vieții economice si sociale, a- 
dincirea democrației socialiste, a ca
drului organizatoric care să asigure 
participarea nemijlocită a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. la elaborarea, dezbaterea 
si înfăptuirea politicii partidului și a 
statului, la conducerea întregii socie
tăți. în întreaga viată economică și 
socială a tării, a spus el, se afirmă 
tot mai puternic rolul conducător al 
partidului comunist — de la crearea 
căruia se împlinesc in curînd 60 de 
ani — unitatea strinsă a poporului 
In jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adeziunea profundă la politica lui 
științifică pusă in slujba bunăstării
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V. Crișu, transmite : Luni, în cea 
de-a treia zi a Congresului Partidu
lui Socialist Unit din Germania, au 
continuat dezbaterile asupra rapor
tului Comitetului Central, prezentat 
de secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G., tovarășul Erich Honecker, 
precum și asupra raportului Comi
siei centrale de revizie.

Cei care au luat cuvîntul au Înfă
țișat realizările obținute de organi
zațiile de partid și de colectivele de 
oameni ai muncii pe care le repre
zintă, s-au referit la modalitățile 
concrete de înfăptuire în producție a 
sarcinilor decurgind din obiectivele 
stabilite de partid, la preocupările de 
perfecționare pe mai departe a acti
vității economico-sociale, în concor
danță cu exigențele actualei etape 
de edificare a societății socialiste 
dezvoltate.

Vorbitorii au relevat preocuparea 
oamenilor muncii din Republica De

plastică și fotografică. Cei 80 
de artiști amatori, oameni ai 
muncii din județul Giurgiu, au 
expus peste 280 de tablouri, fo
tografii, grafică, (Petre Cristea).

GALAȚI • A apărut culege
rea literară „Pagini dunărene", 
publicație anuală editată de co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă. Ajunsă la 
al 21-lea număr, culegerea adu
nă in paginile sale lucrări de 
poezie, proză, reportaj, drama
turgie, critică literară, aparti- 
nînd creatorilor gălățeni. (Dan 
Plăeșu).

VASLUI • La Teatrul „Vic
tor Ion Popa" din Bîrlad a fost 
prezentată cea de-a șaptea Pre
mieră din actuala stagiune cu 
piesa „Alexandru Lăpușneanu" 
de Virgil Stoenescu, spectacol 
cu care instituția bîrlădeană 
participă la actuala ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 

și fericirii întregii noastre națiuni. ■ 
libertății și independentei patriei.

Preocupindu-se de infăptuirea nea
bătută a programului construcției so
cialiste in România, partidul și statul 
nostru desfășoară, totodată, o activi
tate internațională intensă, promovea
ză o politică de pace și colaborare cu 
toate statele.

După ce a relevat că în lume se 
produc mari prefaceri revoluționare, 
sociale și naționale, se afirmă tot mai 
viguros voința popoarelor de a se 
pune capăt politicii imperialiste și 
colonialiste de asuprire si dominație, 
de a decide in mod suveran asupra 
propriilor destine, vorbitorul a ară
tat : asistăm, totodată, la o serie de 
acțiuni imperialiste, vizind consolida
rea sau reîmpărțirea zonelor de in
fluență. Ia ascuțirea contradicțiilor 
între state, la apariția de noi con
flicte si stări de încordare, care au 
determinat o agravare a situației in
ternaționale, creînd noi și serioase 
pericole pentru securitatea si inde
pendența popoarelor, pentru pacea 
întregii lumi.

Avind in vedere aceste realități — 
a spus el — apreciem că este nece
sar mai mult ca oricind să acționăm 
pentru unirea și conlucrarea tot mai 
Strinsă a forțelor înaintate, a po
poarelor pentru oprirea agravării 
vieții internaționale, reluarea politicii 
de pace, destindere, independentă si 
colaborare internațională, pentru so
luționarea numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative a tuturor pro
blemelor dintre state.

Dezvoltăm larg prietenia si colabo
rarea cu toate țările socialiste, mili
tăm pentru întărirea solidarității lor. 
Extindem, totodată, legăturile cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu țările mici si mijlocii, 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială. La baza poli
ticii noastre externe — a subliniat 
conducătorul delegației P.C.R. — pu
nem in mod constant principiile ega
lității depline în drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile in
terne. nerecurgerii la forță si la ame
nințarea cu forța.

Acționăm consecvent pentru înfăp
tuirea unui climat de pace, securita
te și înțelegere in Europa, pentru în
cheierea cu succes a reuniunii de la 
Madrid, pentru convocarea unei con
ferințe consacrate întăririi încrederii 
și dezarmării pe continent, pentru 
oprirea amplasării și dezvoltării de 
noi rachete in Europa și trecerea la 
tratative in vederea eliminării lor 
complete, pentru asigurarea continui
tății Conferinței de la Helsinki prin 
tinerea de noi reuniuni. Ne pronun
țăm pentru oprirea neintîrziată a 
cursei periculoase a înarmărilor. în
făptuirea unei măsuri hotărite de 
dezarmare, și. fn primul rind de de
zarmare nucleară. Considerăm, tot
odată. că este necesar să fie intensi
ficate eforturile pentru lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Partidul Comunist Român, a arătat 
: vorbitorul, dezvoltă relații de prie
tenie și solidaritate cu toate partidele 
comuniste si muncitorești, militează 
neobosit pentru realizarea unei uni
tăți de tip nou, bazată pe principiile 
egalității depline în drepturi, respec
tului reciproc, dreptului fiecărui par
tid de a-si stabili propria linie poli
tică, strategia și tactica revoluționa
ră. în conformitate cu realitățile și 
condițiile specifice în care își desfă
șoară activitatea. Promovăm, de ase
menea, o largă colaborare cu parti
dele socialiste și social-democrate. cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
toate forțele progresiste, antiimperia- 
liste. considerînd că solidaritatea tu
turor acestor forțe are o deosebită 
importantă în lupta pentru pace, des
tindere. dezarmare, progres si înțele
gere intre popoare.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
din toată inima cele mai călduroase 
urări de succes deplin in îndeplinirea 
hotăririlor importante ce vor fi adop
tate de congres, în înaintarea Repu
blicii Democrate Germane pe calea 
socialismului si comunismului,

Cuvîntul de salut al reprezentan
tului P.C.R. a fost urmărit cu 
viu interes, delegații dînd expresie. 
Prin repetate aplauze, satisfacției fată 
de raporturile prietenești de colabo
rare existente între partidele, țările și 
popoarele noastre, relații care, puter
nic impulsionate de întîlnirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker, cunosc un curs 
continuu ascendent.

★

mocrată Germană pentru aplicarea 
în economie a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, pentru ridi
carea productivității muncii, rațio
nalizarea proceselor de producție, 
reducerea consumurilor de energie și 
materii prime, îmbunătățirea calității 
produselor.

Ei au exprimat hotărîrea fermă a 
comuniștilor, a întregului popor de a 
nu precupeți eforturile în vederea 
înfăptuirii obiectivelor ce urmează 
a fi stabilite de congres, obținerii de 
succese și mai mari in opera de edi
ficare a societății socialiste dezvol
tate.

Oaspeți de peste hotare au salutat 
congresul în numele partidelor pe 
care le reprezintă.

Cuvîntul de salut in numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român a fost rostit duminică 
de tovarășul Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

României". La realizarea aces
tei premiere și-au adus contri
buția regizorul Constantin Di- 
nischiotu și scenografa Ruxan- 
dra Bîrsan. (Crăcitm Lăluci).

MUREȘ • în sala festivă a 
Institutului de medicină și far
macie din Tirgu Mureș se des
fășoară cea de-a treia ediție a 
manifestării „Zilele muzicale 
ale medicilor și studenților de 
la I.M.F.". în concertul inaugu
ral, orchestra medicilor și stu
denților din Tirgu Mureș — 
formație laureată a Festivalului 
național „Cîntarea României" 
— a interpretat lucrări de Vi
valdi, Hăndel, Haydn, J.S. Bach 
și Mozaii. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI • Sub egida Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă a ieșit de 
sub tipar lucrarea „Folclor co
regrafic din județul Botoșani", 
semnată de instructorul core
graf Vasile Andriescu. Este pri
ma lucrare de acest gen ce va
lorifică tradițiile locale. (Sil
vestri Ailenei).



VIZITA PRIMULUIMINISTRUAlGUVERNULUI 
REPUBUCII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL IUE VERDEȚ, 

ÎN MAREA BRITANIE

DAMASC

Delegația P. C. R. primită de președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.

Șeful statului turc, generalul Kenan Evreu, 
l-a primit pe ministrul afacerilor externe 

al României

LONDRA 13 (Corespondență de 
la loan Erhan). — Tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a sosit 
luni într-o vizită oficială în Marea 
Britanie, la invitația primului minis
tru Margaret Thatcher.

Primul ministru român este însoțit 
de tovarășii Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe. Alexandru Mărgări- 
tescu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de colabo
rare economică, cooperare industria
lă si tehnologică româno-britanică. și

Intîlnire cu primul ministru Margaret Thatcher
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a avut. luni, o primă 
Intîlnire cu primul ministru britanic. 
Margaret Thatcher.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu,. tovarășul Ilie 
Verdeț a transmis un salut cordial 
Maiestății Sale regina Elisabeta a 
Il-a si ducelui , Philip de Edinburgh, 
precum și primului ministru, Mar

Luni după-amiază au început, la 
reședința guvernului britanic din 
Downing Street 10, convorbirile ofi
ciala dintre primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Ilie Verdeț, și primul ministru 
al Marii Britanii, Margaret That
cher.

Cei doi prim-miniștri au exami
nat evoluția relațiilor româno-brita
nice în diferite domenii, modul în 
care se înfăptuiesc hotăririle adop
tate la nivel inalt, cu prilejul vizi
tei de stat efectuate, in Marea Bri
tanie în iunie 1978 de președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, subliniind necesi
tatea impulsionării îndeplinirii obiec
tivelor stabilite prin Declarația co
mună semnată în timpul acestei vi
zite.

Exprimîndu-se satisfacția că în ul
timul timp relațiile româno-britanice 
s-au amplificat în toate domeniile, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
destinderii, înțelegerii, independentei 
naționale și păcii, in cadrul convor
birilor s-a pus un accent deosebit pe 
analiza raporturilor de cooperare e- 
conomică și industrială, in scopul 
identificării modalităților concrete, de 
valorificare mai eficientă a potenția

întrevedere cu secretarul de stat 
pentru afacerile externe

Tovarășul Ilie Verdeț a avut luni 
o întrevedere cu lordul Carrington, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme ale colaborării bilate
rale. care a cunoscut o dezvoltare as
cendentă, pe multiple planuri, in 
urma vizitei de stat întreprins,; de 
președintele Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu în Marea 
Britanie. in iunie 1978.

Relevîndu-se cursul pozitiv al 
colaborării româno-britanice pe pla-

Întîlnire cu liderul
în cursul* aceleiași după-amiezi. to

varășul Ilie Verdeț a Primit Pe lide
rul'Partidului Laburist. Michael Foot, 
cu care a avut o convorbire.cordială.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Ilie Verdeț a transmis liderului 
Partidului Laburist un mesaj de 
salut. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de prosperitate si Pace pentru 
poporul britanic prieten.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, liderul Partidului La
burist a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc si cele 
mai' cordiale urări, de sănătate, pre
cum și urări de noi succese poporu
lui român.

Glorioasele tradiții de solidaritate internațională 
ale clasei noastre muncitoare, ale comuniștilor români

(Urmare din pag. I)
numeroase adunări de protest au 
fost organizate de P.C.R. pentru eli
berarea luj Gheorghi Dimitrov și a 
lui Ernst Thălmann.

Filele cronicii de tradiții interna
ționaliste consemnează la loc de 
cinste solidaritatea manifestată de 
partidul nostru comunist cu Spania 
republicană. Ca răspuns la chemările 
P.C.R., în țară s-au creat comitete de 
ajutorare a poporului spaniol, s-au 
organizat mitinguri de simpatie, s-au 
strins fonduri pentru medicamente, 
îmbrăcăminte și echipament. Circa 
600 de patrioți români s-au înrolat 
în brigăzile internaționale ca volun
tari la războiul național-revoluționar 
al poporului spaniol.

Cu profundă simpatie și solidari
tate au urmărit comuniștii, forțele 
democratice din România lupta po
porului chinez pentru eliberarea na
țională. Comitetele de acțiune create 
din inițiativa partidului au strins 
fonduri și medicamente destinate 
revoluționarilor chinezi, iar un grup 
de medici au plecat ca voluntari în 
China.

Ample și viguroase acțiuni au fost 
desfășurate de partidul comunist, în 
colaborare cu celelalte forțe demo
cratice. împotriva ascensiunii fascis
mului. în acei ani de grea cumpănă 
pentru întreaga omenire, Partidul 
Comunist Român și-a ridicat ferm 
glasul împotriva dictatului de la 

Gheorghe Boldur. adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
rpasipi.

La aeroportul Heathrow din Lon
dra. împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde a avut loc 
ceremonia sosirii, tovarășul Ilie Ver- 
det a. fost întîmpinat și salutat. în 
numele guvernului britanic, de Peter 
Blaker, membru al guvernului, mi
nistru de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Vasile Gliga. am
basadorul României la Londra, Paul 
Cecil Holmer. ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

Au fost prezenți membrii amba
sadei.

garet Thatcher. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
iar poporului britanic prieten urări 
de progres și prosperitate.

Mulțumind călduros pentru urările 
adresate, primul ministru britanic a 
evocat elogios vizita de stat între
prinsă. în Marea Britanie în iunie 1978 
de președintele NicoLae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, cit și 
convorbirile avute cu șeful statului 
român. într-o serie de probleme im
portante ale actualității internaționale.

Începerea convorbirilor
lului economic puternic de care dis
pun cele două țări.

Apreciindu-se evoluția pozitivă a 
schimburilor comerciale bilaterale, 
care in ultimul deceniu au sporit de 
circa trei ori, s-a relevat necesitatea 
extinderii in., continuare a schimbu
rilor cu produse , cu un înalt grad de 
prelucrare, îndeosebi realizate prin 
cooperare, încheierii de contracte de 
export-import pe termen lung, cu 
precădere în industria construcțiilor 
de mașini, industria chimică și in
dustria ușoară. De asemenea, au fost 
evidențiate posibilitățile pe care le 
oferă industriile celor două țări pen
tru realizarea unor acțiuni de coope
rare pe terțe piețe.

S-a apreciat, totodată, pozitiv mo
dul în' care se desfășoară colaborarea 
pe tărîmul învățămîntului, culturii, 
artei și au fost remarcate posibilită
țile ce există pentru impulsionarea 
acestor, relații, pentru lărgirea ariei 
de cunoaștere a realizărilor celor 
două popoare.

în cursul dialogului de lucru, des
fășurat intr-un spirit deschis, con
structiv, primii miniștri ai celor două 
țări au efectuat un schimb de vederi 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții internaționale, îndeosebi lega
te de .întărirea securității europene, 
de necesitatea depunerii unor efor
turi susținute pentru a se obține re- 

ritil vieții internaționale, în cadrul 
convorbirii, desfășurată intr-o atmos
feră de profundă cordialitate, a fost 
pusă in evidență ideea că România 
si Marea Britanie pot contribui mai 
substantial la îmbunătățirea climatu
lui internațional prin dezvoltarea in 
continuare â conlucrării dintre, ele.

La intîlnire au participat tovarășii 
Aurel Duma și Vasile Gliga. iar. din 
partea britanică. Paul Cecil Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

Partidului Laburist
în cursul întrevederii au fost evo

cate bunele relații de colaborare 
dintre P.C.R. și Partidul Laburist. In 
acest context a fost relevată politica 
partidului nostru de largă deschidere 
față de alte partide ale clasei mun
citoare — partidele socialiste și so- 
cial-democrate — față de toate for
țele democratice și progresiste, in 
lupta pentru transformarea demo
cratică a societății, pentrif pace. Au 
fost, de asemenea, evocate unele 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
economice româno-britanice. In nu
mele Comitetului Central al P.C.R., 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Ilie Verdeț t-a 
adresat liii Michael Foot invitația de 
a efectua o vizită in țara noastră. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Mtinchen și a Anschluss-ului, mani- 
festindu-și solidaritatea fierbinte cu 
popoarele Cehoslovaciei,, Austriei, iar 
apoi, după ce hitleriștii au aprins 
vilvătăile războiului, cu popoarele 
Poloniei, Iugoslaviei, Greciei, Alba
niei și ale celorlalte țări ootropite 
de hitleriști.

în modul cel mai hotărît. comuniș
tii românj au militat împotriva pre
gătirii războiului antisovietic, iar, 
mai tîrziu, împotriva agresiunii asu
pra primului stat socialist. în pofida 
terorii regimului antonescian. P.C.R. 
a organizat lupta de rezistență îm
potriva războiului antisovietic, a ini
țiat. cu prețul sacrificiului suprem 
a numeroși niilitanți, multiple și cu
tezătoare acțiuni de sabotare a ma
șinii de război fasciste, a fost sufle
tul largii mișcări a tuturor forțelor 
patriotice pentru ieșirea din război 
și întoarcerea armelor contra hitle- 
rismului. Numeroși patrioți români 
și-au Înscris cu cinste numele în 
panteonul luptei antifasciste, partici- 
pind în mișcările de rezistență din 
Uniunea Sovietică. Franța. Ceho
slovacia. Iugoslavia si din alte țări.

Vor rămine nepieritoare faptele de 
eroism din marea bătălie declanșată 
odată cu înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August 1944. cind România 
s-a angajat cu întregul său potențial 
material și uman de partea coaliției 
antihitleriste. Alături de glorioasa 
armată sovietică, armata română a 
luptat cu eroism, dînd grele jertfe

Lă pleeare, pe aeroportul Otopeni, 
primul ministru a fost salutat de to
varășii Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Neculai 
Agachi. ministrul industriei metalur
gice, și Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

Au fost prezenți John Michael 
Willson.. însărcinatul cu afaceri : id- 
interim al Marii Britanii la Bucu
rești. și membri ai ambasadei. .

★
Luni la amiază, tovarășul Ilie Ver- 

det a depus o coroană de flori la 
„Mormintul soldatului necunoscut", 
aflat în incinta catedralei West
minster.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, de stimă, 
cei doi prim-miniștri au remarcat 
cu satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie Și colaborare dintre 
România și Marea Britanie, dintre 
poporul român și poporul englez cu
nosc in anii din urmă un curs as
cendent pe multiple planuri — poli
tic, economic, cultural, și științific.

în cursul Întrevederii, cei doi 
prim-miniștri au abordat și unele 
probleme ale situației internaționale.

oficiale
zultate concrete la reuniunea de la 
Madrid, de realizare a dezarmării, și 
în primul rind a celei nucleare. Au 
fost, de asemenea, evocate principa
lele focare de conflict existente azi 
în lume, subliniindu-se necesitatea 
soluționării lor pe cale pașnică.

La convorbiri participă:. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ale
xandru Mărgăritescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică, cooperare 
industrială și tehnologică româno- 
britanică. Gheorghe Boldur. adjunct 
al ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. Vasile Gliga. ambasadorul 
României la Londra, consilieri și 
experti.

Din partea Marii Britanii parti
cipă : lordul Carrington, secretar de 
stat pentru afacerile externe. Peter 
Blaker. membru al guvernului, mi
nistru de stat la Ministerul de Exter
ne. Paul Cecil Holmer. ambasadorul 
Marii Britanii la București, J. Bullard, 
adjunct al secretarului general al Mi
nisterului de Externe. B. Fall, direc
tor in Ministerul de Externe. J. 
Pownall. director la Ministerul Co
merțului. consilieri si experti.

Dineu oferit de primul 
ministru al Marii Britanii

Primul ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, a oferit, luni, la 
reședința sa din Downing Street 10, 
un dineu in onoarea premierului Ilie 
Verdeț.

La dineu au participat membrii 
delegației guvemamehtale română, 
iar din partea britanică au fost pre- 
zenți : John Biffen. secretar de stat 
pentru comerț, sir Keith Joseph, se
cretar de stat pentru industrie, .Pe
ter Blaker. ministru de stat la Mi
nisterul de Externe. Michael Foot, 
liderul Partidului Laburist, James 
Johnson, președintele Grupului parla
mentar britanic de prietenie cu 
România. Julien Amery, deputat con
servator. vicontele Eccles și lordul 
Renton, membri ai Camerei Lorzi
lor. președinți ai unor mari com
panii industriale, reprezentanți ai 
cercurilor culturale, ziariști. A fost, 
de asemenea, prezent Paul Cecil 
Holmer. ambasadorul Marii Britanii 
la București.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă, caldă, prietenească, 
cei doi premieri au toastat în să
nătatea conducătorilor României și 
Marii Britanii, pentru lărgirea și 
mai puternică, pe baze reciproc a- 

■ vantajoase, a colaborării și cooperă
rii româno-britanice, pentru prospe
ritatea și fericirea celor două po
poare.

pentru eliberarea deplină a teritoriu
lui patriei, pentru a-și purta apoi cu 
vitejie steagurile.de luptă dincolo de 
hotare, aducînd o contribuție de sin
ge la eliberarea Ungariei, Cehoslova
ciei și Austriei, pînâ la zdrobirea 
definitivă a fascismului.

Sînt fapte, evenimente adine gra
vate în conștiința poporului român, 
grăitoare mărturii ale spiritului de 
solidaritate internațională, care stră
bat ca un fir roșu întreaga istorie a 
partidului, a mișcării revoluționare, 
muncitorești din țara noastră.

După eliberare, in anii puterii 
populare, cind clasa muncitoare a 
devenit clasă conducătoare, solidari
tatea cu oamenii muncii, cu toate 
forțele progresiste de pretutindeni a 
devenit politică de stat. Catalizind e- 
nergiile maselor muncitoare și în- 
dreptindu-le spre obiectivul funda
mental al edificării societății socia
liste, Partidul Comunist Român ma
nifestă. totodată, o înaltă responsabi
litate pentru destinele socialismului 
și păcii în lume, solidaritatea cu lup
ta oamenilor muncii de pe toate con
tinentele pentru dreptate socială, cu 
lupta popoarelor pentru libertate, de
mocrație și progres constituind de
viza de frontispiciu a întregii politici 
internaționale a partidului și statu
lui nostru.

Constituie un merit excepțional 
al secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
faptul că, pe baza unei profunde

DAMASC (Agerpres). — La Da
masc s-au deschis lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian, la care participă 
și reprezentanți, ai Unor . partide și 
organizații politice din țările socia
liste, din alte țări ale Europei, Asiei, 
Africii și Americii Latine.

Din partea Partidului Comunist 
Român participă tovarășii Virgil 
Teodoreșcu, membru ăl Comisiei 
Centrale de Revizie, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, și Stan 
Soare, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., președintele grupului 
român al L’niunii interparlamentare.

în. cursul zilei de luni. delegația 
Partidului Comunist Român a fost 
primită de președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Elir 
berarea Palestinei, Yasser Arafat.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis tovarășului 
Yasser Arafat un cald și frățesc salut 
de prietenie și solidaritate, împreună 
cu cele mai bune urări de succes în 
desfășurarea sesiunii Consiliului Na
tional Palestinian, precum și in lupta 
eroică și dreaptă a poporului palesti
nian.

ZIMBABWE

Platforma constructivă a noului partid 
al populației albe

SALISBURY 13 (Agerpres).
Agențiile Associated Press si France 
Presse informează că în Zimbabwe a 
fost creată o nouă formațiune poli
tică a populației albe. Partidul De
mocratic, al cărui.lider este Andre 
Holland, prin desprinderea de Fron
tul Rhodesian, condus de Ian Smith, 
într-o declarație făcută presei. An
dre Holland a justificat acțiunea sa 
prin faptul că o parte din reprezen
tanții în Parlament ai Frontului Rho
desian nu adoptă o atitudine „pozi
tivă" față, de guvern, refuzind să
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LUSAKA la încheierea vizitei pre
ședintelui Prezidiului R.S.F. Iu- 

'goslăviă, 
convorbirilor cu președintele 
neth David Kaunda relevă, 
altele, că s-a convenit asupra 
măsuri destinate să ducă la extin
derea cooperării intre cele două țări 
în diferite domenii.

Cele două părți au căzut de acord 
asupra faptului că tensiunea si con
fruntarea din sudul Africii nu pot 
lua sfirșit decit după încetarea 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
regimul minoritar sud-african si 
lichidarea definitivă a apartheidului, 
subliniază documentul.

Tvietin Miatovici. și a
Ken- CONVORBIRI 
între 
unor

„DANEMARCA SE PRONUNȚA 
DIN NOU ÎMPOTRIVA INSTA
LĂRII DE ARME ATOMICE PE 
TERITORIUL SĂU". Primul mi
nistru finlandez, Mauno Koivisto, a 
conferit, luni, la Helsinki, cu pre
mierul Danemarcei, Anker Joer- 
gensen, aflat într-o vizită oficială 
in Finlanda. într-un interviu pu
blicat de\marile cotidiane finlan
deze, Anker Joergensen a mențio
nat că „Danemarca s-a pronunțat 
și continuă să se pronunțe împo
triva instalării de arme atomice pe 
teritoriul său".

■ CONVORBIRI IRAKIANO—AME
RICANE. Ministrul de externe al

I Irakului. Saadoum Hammadi. a 
avut convorbiri cu Morris Draper, 
adjunct al secretarului de stat al

I S.U.A. pentru problemele Orientului 
Mijlociu, aflat tn vizită la Bagdad, 

r Au fost examinate situația actuală 
din lumea arabă, conflictul israe-

1 liano-arab și viitorul relațiilor eco
nomice și politice dintre Irak și 
S.U.A. — informează agenția ira
kiană de știri I.N.A. S-a procedat.

analize științifice, materialist-dialec- 
tice a dezvoltării istorice, a realități
lor actuale, a evidențiat, într-o vi
ziune unitară, conținutul și cerințele 
solidarității internaționale în epoca 
noastră, cristaîizind un concept ce se 
înșerie ca o valoroasă contribuție la 
tezaurul gîndirii revoluționare con
temporane. Pornind de la schimbările 
revoluționare petrecute in lume, 
secretarul general al partidului nos
tru este promotorul activ al unei vi
ziuni largi cu privire la solidaritate 
— menită să cuprindă toate detașa
mentele clasei muncitoare, ale mișcă
rii revoluționare, toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste.

Concepînd îndatoririle partidului pe 
plan național și internațional într-o 
unitate organică. Indisolubilă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arată că suc
cesele poporului român pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, in crearea unei economii 
moderne, înflorirea științei și cultu
rii, adincirea democrației socialiste

In întreaga sa activitate internațională. Partidul Comunist Român 
este animat de convingerea nestrămutată că în prezent pacea, securitatea, 
independenta fi progresul depind, in măsură hotărîtoare, de mobilizarea 
forțelor celor mai largi ale popoarelor, de realizarea unei cit mai strinse 
conlucrări a acestora, a unității clasei muncitoare fi partidelor comuniste, 
a tuturor curentelor și mișcării democrate, atit pe planul fiecărei țări, cit 
fi pe plan mondial. Gloriosul jubileu al comuniștilor români este un 
prilej de reafirmare fermă a solidarității lor cu toate forțele marelui front 
revoluționar, antiimperialist, care, așa cum statuează Programul partidului, 
vor avea fi in viitor, ca întotdeauna, in Partidul Comunist Român in 
România socialistă, un reazem ferm, de nădejde, in lupta comună pentru 
triumful idealurilor celor mai scumpe ale întregii umanități.

Mulțumind, tovarășul Yasser Ara
fat a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut tovărășesc, cele mai vii și pro
funde mulțumiri din partea condu
cerii Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. pentru întreg sprijinul 
acordat în realizarea aspirațiilor po
porului palestinian.

în. cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de colabo
rare prietenească si solidaritate din
tre P.C.R. și O.E.P.

La primire au participat Grigore 
Comartin, ambasadorul României la 
Damasc, și Khaled Al Seikh, repre
zentantul O.E.P. la București.

Delegația română a fost primită șt 
a avut convorbiri cu Khaled Al- 
Fahhoum, președintele Consiliului 
Național Palestinian. Cu acest prilej, 
președintele Consiliului Național Pa
lestinian a adresat mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Partidului Comu
nist Român și poporului român pen
tru sprijinul politic, diplomatic, mo
ral șl material acordat poporului pa
lestinian și luptei sale.

participe la acțiunile de normalizare 
a situației din tară și de înțelegere 
între cele două comunități rasiale. 
Albii vor ca liderii lor să conlucreze 
în mod constructiv cu guvernul și 
vor- să rămină in tară, a declarat, 
potrivit A.F.P.. liderul noului partid.

Acest act politic, notează la rindul 
ei agenția Associated Press, repre
zintă o manifestare a nemulțumirii 
unei mari părți a celor 200 000 de albi 
din Zimbabwe fată de atitudinea 
celor 20 de deputâti ai Frontului 
Rhodesian față de guvernul Mugabe.

de asemenea, la un schimb de 
vederi intr-o serie de probleme 
politice importante, relevă I.N.A.

LA TEL AVIV 
ALE SECRETARULUI GENERAL 
ADJUNCT AL O.N.U. Primul mi
nistru israelian, Menahem Begin, a 
primit, luni, pe secretarul general 
adjunct al O.N.U. pentru probleme 
politice speciale. Brian E. Urquhart 
— transmite agenția Reuter. Urqu
hart a avut, de asemenea, o Între
vedere cu ministrul de externe is
raelian. Yitzhak Shamir După cum 
s-a anuntat. in ultimul timp. Israe
lul și-a intensificat atacurile în 
sudul Libanului. contribiilnd la 
destabilizarea situației în zonă, unde 
se află dislocate și Forțele interi
mare O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L).

ÎN CADRUL TURNEULUI ÎN
TREPRINS ÎN STATE AFRICANE, 
asistentul secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Africii. 
Chester Crocker, a fost primit, luni, 
de primul ministru al Republicii 
Zimbabwe. Robert Mugabe. în 
cursul convorbirii au fost examina
te situația explozivă din Africa 
australă, alimentată de politica 
agresivă a regimului minoritar ra
sist de la Pretoria, și căile suscep
tibile să permită o eventuală relan
sare a negocierilor privind viitorul 
constituțional al Namibiei.

PENTRU O NOUA CONSTITUȚIE 
A LIBERIEI. Cu prilejul aniversă
rii unul an de la instaurarea Consi
liului Popular de Salvare al Libe
riei. șeful statului. Samuel K. Doe. 
a rostit o cuvintare in care a anun
țat desemnarea Comisiei Naționale 
însărcinate cu elaborarea unei noi 
constituții a tării — relatează agen
țiile de presă. J

constituie, în același timp, contribuții 
directe la întărirea forțelor mondiale 
ale socialismului, la creșterea puterii 
sale de atracție, la măreața cauză a 
progresului, democrației și păcii.

Una din cele mai elocvente expre
sii ale preocupării partidului nostru 
pentru cauza solidarității internațio
nale o constituie activitatea sa neabă
tută in sprijinul întăririi unității tu
turor forțelor social-politice înaintate, 
în primul rind a unității partidelor 
comuniste și muncitorești, în general 
a întregului front democratic, ap ti im
perialist. Cu neobosită vigoare chea
mă partidul nostru, prin glasul secre
tarului său general, la unitate — sub
liniind că unitatea constituie izvorul 
forței și chezășia succesului în lupta 
pentru transformarea înnoitoare a 
societății. (Dezvoltarea relațiilor 
Partidului Comunist Român cu cele
lalte forțe ale frontului antiimperia- 
list, poziția sa in problemele unității 
vor forma obiectul unor articole dis
tincte din cadrul acestui ciclu).

ANKARA 13 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise generalu
lui Kenan Evren un' mesaj de priete
nie și urări de sănătate și fericire 
personală, de succes și prosperitate 
poporului turc. Exprimind mulțumiri 
cordiale pentru mesajul primit, șeful 
statului turc a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și 
bunăstare poporului român.

Totodată, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ministrul de ex
terne român a transmis șefului statu
lui turc, Kenan Evren, invitația de a 
efectua o vizită oficială în România. 
Șeful statului turc a acceptat cu plă
cere și a mulțumit pentru această in
vitație. Perioada, vizitei urmează să 
fie convenită ulterior.

Schimbul de mesaje dintre cei doi 
șefi de stat a fost prilejuit de pri
mirea de, către șeful statului turc a 
tovarășului Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, care. începînd de 
luni, 13 aprilie, face o vizită oficială 
în Turcia, la invitația ministrului afa
cerilor externe,. liter Turkmen.

în cursul întrevederii au fost re
liefate raporturile bune de prietenie 
existente între cele două țări în di
ferite domenii de interes comun, con
lucrarea fructuoasă în construirea 
unor importante obiective economice. 
Totodată, s-au evidențiat posibilitățile 
de amplificare și diversificare a 
schimburilor dintre cele două țări. în
deosebi pe plan economic, în confor
mitate cu potențialul economiilor na
ționale ale României și Turciei. în 
acest context, a fost subliniată nece
sitatea creșterii schimburilor comer
ciale, precum și a inițierii unor noi 
acțiuni de cooperare în producție, in 
ce privește explorarea și exploatarea 
petrolului, transportul naval și ru
tier, dezvoltarea industrială, a bazei 
energetice și alte domenii de interes 
comun. în acest scop, s-a subliniat 
utilitatea intensificării contactelor 
directe la toate nivelurile între cele 
două țări.

Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, au 
fost subliniate cu satisfacție poziți
ile apropiate ale României si Turciei 
în ceea ce privește necesitatea inten
sificării eforturilor pentru depășirea 
stării de încordare din lume, pentru 
reglementarea tuturor conflictelor 
dintre state pe cale pașnică, prin tra
tative. dezarmarea generală si. în 
primul rînd. dezarmarea nucleară 
sub un control internațional eficace, 
reluarea politicii de pace, destinde

În sprijinul instaurării unei noi ordini economice

internaționale
Declarațiile președintelui Indoneziei

JAKARTA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Indoneziei, generalul Su
harto. a cerut membrilor parlamente
lor din unele țări vest-europene si 
din țările Asociației națiunilor din 
Asia de sud-est (ASEAN) să acțio
neze cu mai multă hotărire în ve
derea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, care ar ame
liora viata popoarelor sărace din 
lume.

„Trebuie să construim o nouă 
ordine internațională, mai dreaptă. în 
special în domeniul economic, care 
va garanta îmbunătățirea situației

Naveta spațiala „Columbia" 
— pe orbită

CAPE CANAVERAL 13 (Agerpres). — După lansarea. în cursul zilei 
de duminică, a navetei americane „Columbia". Centrul spatial de la 
Houston a anunțat că mai multe plăci, dintre cele 30 922 care asigură 
protecția termică a navetei, au fost smulse din partea posterioară a aces
teia. incident care nu reprezintă insă un pericol pentru succesul misiunii. 
Luni, cei doi membri ai echipajului. John Young și Robert Crippen, au 
transmis că aparatele de la bordul vehiculului spațial funcționează bine, 
cu excepția unor defecțiuni tehnice minore. Programul zilei de ieri a 
inclus o serie de experiențe științifice, dar partea sa cea mai importantă 
a constat in efectuarea unor teste complexe in vederea reîntoarcerii navei 
pe Pămint. prevăzută pentru marți.

Naveta spațială „Columbia" este
— potrivit părerii. specialiștilor — 
„cea mai complicată navă construi
tă vreodată de N.A.S.A." (Adminis
trația Națională pentru Aeronauti
că și Spafiu din S.U.A.). Pentru a 
folosi o expresie a agenției France, 
Presse, „capsulele -Apollo-. care 
au slujit la explorarea Lunii, apar 
pe lingă' -Columbia- ca automobile
le din secolul trecut în comparație 
cu bolizii ce străbat azi autostrăzi
le lumii". Specificul acestei navete 
îl constituie posibilitatea recuperării 
și refolosirii sale de circa 100 de ori
— ceea ce face ca ea să fie un 
mijloc ideal de exploatare economi
coasă a . Cosmosului. „Zborul nave
tei- — relatează agenția citată — 
deschide o eră nouă : aceea a ex
plorării multilaterale a spațiului 
cosmic".

Naveta propriu-zisă, care arată 
ca un avion cu aripă in formă de 
delta, se va întoarce pe Pămint 
grație unui „scut" termic (constituit 
din peste treizeci de mii de plăcuțe 
de , siliciu), care . ii va -permite să 
reziste temperaturii uriașe produse 
de frecare in momentul reintrării 
in atmosfera terestră, si va ateriza 
aidoma unui planor. „Columbia" 
dispune de 49 de motoare 3 pen
tru propulsie, 2 pentru efectuarea 
de manevre și 44 mai mici pentru 
stabilizare și orientare.

In interior; naveta arată ca un 
avion cu două etaje : intr-unui se 
află cabina de pilotaj, iar in celă
lalt se găsește o cameră de „locuit". 
cu dotările necesare (bucătărie si 
grup sanitar), unde pilotul și co- 
pilotul se vor odihni cu schimbul 
și care, va sluji, pentru viitorii pa
sageri — cosmonauți. specialiști etc. 
De asemenea, dispune de o „maga
zie" in care poate transporta 29.5 
tone diverse materiale.

Actualul test urmează să arate 
In ce măsuță se confirmă speran
țele specialiștilor americani in pri
vința deschiderii de noi perspec
tive zborurilor cosmice. Scopul de 
perspectivă, declarat de inițiatorii 
acestui vehicul spațial, este utili
zarea cit. mai avantajoasă a Cosmo
sului : construirea de uzine spațiale. 

re si respect al independentei națio
nale a tuturor popoarelor, obținerea 
de rezultate concrete pe calea instau
rării unei noi ordini economice inter
naționale. A fost reliefat rolul tot 
mai important care revine țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor mici si 
mijlocii in solutionarea problemelor 
complexe cu care este confruntată 
omenirea.

în ce privește situația din Europa, 
a fost afirmată necesitatea de a se 
face totul pentru reușita reuniunii 
de la Madrid, incit aceasta să dea 
un nou impuls înfăptuirii unitare a 
Actului final de la Helsinki. în acest 
context, a fost afirmată si necesita
tea dezvoltării unor bune relații pe 
plan bi și multilateral între țările 
balcanice.

întîlnir.ea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Au fost prezenți Vasile Patilineț, 
ambasadorul României in Turcia, și 
Nahit Ozgur. ambasadorul Turciei în 
România.

*
Tot la 13 aprilie, primul mi

nistru al Turciei. Biilent Ulusu. l-a 
primit pe. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România. 
Ștefan Andrei.

în cursul discuției s-a procedat la 
o analiză a problemelor legate de 
stadiul actual și perspectivele de dez
voltare a conlucrării dintre cele două 
țări pentru înfăptuirea întocmai a 
celor convenite la nivel înalt. în 
acest sens, accentul a fost Pus pe 
problemele legate de extinderea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice bilaterale, găsirea de 
noi posibilități de cooperare in pro
ducție și desfacere, menite să confere 
un dinamism crescut ansamblului ra
porturilor economice bazate Pe inte
resul și avantajul reciproc.

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

Au participat ambasadorul Româ
niei la Ankara și ambasadorul Tur
ciei la București.

*
Ministrul de externe român. Ștefan 

Andrei, și ministrul de externe turc, 
liter Turkmen, au avut în cursul 
după-amiezii o primă întîlnire. cu 
care prilej au abordat unele aspecte 
ale relațiilor bilaterale.

Tot in cursul după-amiezii, minis
trul de externe al României a depus 
o coroană la Mausoleul lui Atattirc, 
fondatorul Republicii Turcia, de la a 
cărui naștere se împlinesc anul acesta 
o sută de ani. și a semnat in cartea 
de onoare a mausoleului.

popoarelor din țările sărace si în 
curs de dezvoltare", a spus președin
tele Suharto deschizînd lucrările unei 
reuniuni de două zile a reprezentan
ților Parlamentului vest-european si 
ai parlamentarilor tarilor membre ale 
ASEAN.

Participants la reuniune vor dis
cuta modalitățile de dezvoltare a 
relațiilor dintre Piața comună si 
ASEAN, concentrîndu-și atenția asu
pra unor măsuri care să faciliteze 
accesul produselor manufacturate sau 
semimanufacturate din regiune pe 
piețele C.E.E.

care vor produce 'materiale mai 
ieftine și de o calitate superioară, 
asamblarea unor dispozitive de 
captare a energiei solare si trans
miterea acesteia pe Pămint. lansa
rea unor sateliți sau' stațiuni orbi
tale gigant, supravegherea oceane
lor și a condițiilor atmosferice, ex
tinderea posibilităților de cercetare 
a bogățiilor planetei. îmbunătățirea 
sistemelor de telecomunicații etc.

Primul zbor experimental al na
vetei spațiale „Columbia" este pre
văzut să dureze 54 de ore. După 
efectuarea a 36 rotații in jurul Pă
mântului, naveta urmează să se în
toarcă pe Terra marți. 14 aprilie, ora 
18,27 (GMT), aterizarea fiind prevă
zută la o bază din California. Mai 
sint programate alte trei zboruri ex
perimentale. dintre care unul in 
septembrie, înainte ca naveta spa
țială să devină operațională.

Naveta spațială „Columbia" la 
start

(Telefoto: Agerpres — Associated 
Press)
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