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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în unități agricole și industriale din județul Argeș
• Fructuos dia

log de lucru cu lu
crătorii din unități 
agricole argeșene 
despre creșterea 
producției zooteh
nice, ameliorarea 
raselor de animale, 
asigurarea bazei 
furajere, creșterea 
eficienței.

• Vizitînd între
prinderile construc
toare de automo
bile și autoturisme 
de teren, secreta
rul general al parti
dului a dat impor
tante indicații pri
vind modernizarea 
și diversificarea 
producției, crește
rea ei calitativă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat 
în cursul zilei de joi o vizită de lucru in unități agrozooteh
nice și industriale din județul Argeș.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tova
rășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului.

La mal puțin de o săptămină. 
eînd a fost prezent în mijlocul lucră
torilor ogoarelor din mai multe ju
dețe din partea centrală a tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat 
d. 'vnou in unități agricole — coope
ra. Jte și de stat — pentru a urmări 
la fata locului cum se desfășoară 
campania agricolă de primăvară, cum 
se acționează ca toate sectoarele 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale să-și îndeplinească integral 
și la indicii de calitate si eficientă 
sarcinile stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului. Pregătită din 
timp, condusă de cadre compe
tente. de specialiști si activiști, 
dispunind de o puternică bază teh
nică. cea mai importantă campanie 
agricolă a anului a cuprins acum fie
care sat și cătun. Fiecare zi, fiecare 
oră ciștigată. acum, la virf de cam
panie. înseamnă un spor însemnat de 
recoltă, producții mai bune pentru 
satisfacerea cerințelor sporite de con

Intre constructorii de autoturisme „Dacia*

Cu bucurie și dragoste l-au primit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cetățenii Piteștiului

sum ale populației, mai multe ma
terii prime pentru industria prelu
crătoare. precum și excedente pen
tru export. Tocmai pentru aceea, 
conducerea de partid si de stat, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
urmărește cu toată atenția felul în 
care în agricultură sînt folosite la 
maximum toate condițiile de care 
dispune — baza ei tehnico-materială. 
forța de muncă, condițiile climatice 
favorabile ale acestei primăveri.

De la înălțimea la care zboară 
elicopterul, privirea cuprinde co
vorul de un verde crud al lanurilor 
de grîu. întinse ogoare care abia au 
primit săminta, livezi . In floare. 
Peste tot se disting semnele unei 
primăveri generoase ce anunță un 
an agricol bogat.

Primul popas s-a făcut în comuna 
Teiu, la ASOCIAȚIA eco
nomică INTERCOOPERA-

TISTĂ DE CREȘTERE A GĂI
NILOR OUĂTOARE.

Pe pajiștea din apropierea locali
tății. unde aterizează elicopterul, 
secretarul general al partidului este 
salutat. în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor acestor străvechi pă- 
minturi românești, de tovarășul Ion 
Sirbu, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.

Tn întimpinare au ieșit, cu steaguri 
roșii și tricolore, cu portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. cu bra
țele încărcate de flori. un mare nu
măr de locuitori ai comunei. Cei mai 
vîrstnici dintre ei intimpină pe con
ducătorul partidului si statului nos
tru cu simbolul ospitalității acestor 
meleaguri — piine și sare.

O gardă militară prezintă onorul.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs

punde cu multă prietenie acestor 
mărturii ale dragostei și stimei ce 
i le poartă întregul popor pentru 
neobosita-i activitate dedicată bine
lui și fericirii întregii națiuni. Se 
scandează cu putere ..Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu șl poporul !“.

La Intrarea în complex. în fata 
unor grafice, directorul asociației. 
Mihai Popescu, informează că această 
modernă crescătorie dispune acum de 
120 000 găini ce urmează să furnizeze, 
pe parcursul acestui an. municipiului 
Pitești, precum și Capitalei tării, pes
te 20,4 milioane ouă.

în timpul vizitării halelor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu apreciază re

zultatele Înregistrate pînă acum, pre
cum și faptul că mai există încă re
zerve pe care colectivul trebuie să le 
folosească mult mai bine. Faptul că 
unității i s-a atribuit In 1978 „Meritul 
agricol" demonstrează că stă în pu
terea acestui colectiv să îndeplineas
că toti indicatorii prevăzuti pentru 
acest an.

A fost apreciată, de asemenea, ini
țiativa luată aici de a se folosi fie
care palmă de pămînt din incinta 
complexului. între hale au fost ame
najate. cu posibilități proprii, solarii 
in care se cultivă pe tot parcursul 
anului legume, folosindu-se în timpul 
iernii căldura biologică captată din 
hale. Anul trecut au fost obținute in 
acest sistem 18 tone de roșii, ardei, 
varză etc.

în apropiere se află ASOCIA
ȚIA ECONOMICĂ INTER- 
COOPERATISTĂ DE CREȘ
TERE A PORCILOR, următoa
rea unitate înscrisă pe traseul vizi
tei. Directorul asociației. Ion Rădu- 
lescu, prezintă principalii indicatori 
economici ai planului. Se raportează 
că in prezent asociația dispune de 
17 000 de porci.

Examinind rezultatele dobîndite 
anul trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că alte unități 
similare din tară au obținut rezul
tate superioare atît în ce privește
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Județul Mehedinți a încheiat semănatul porumbului

SCRISOAREA DE FELICITARE
ADRESATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
comitetului iubeau de partid si tuturor oamenilor muncii 

din agricultura județului Mehedinți
Am luat cunoștință, cu multă satisfacție, de 

telegrama prin care raportați încheierea, la 16 
aprilie, a insămințării porumbului pe întreaga 
suprafață prevăzută și doresc să vă adresez cele 
mai calde felicitări pentru succesul obținut.

Apreciez în mod deosebit această importantă 
realizare — care a făcut ca județul Mehedinți să 
fie primul județ din țară ce încheie lucrările de 
insămințări — și consider că ea constituie o 
expresie a înaltei răspunderi, a eforturilor 
depuse, a devotamentului și abnegației cu care 
organele și organizațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din agricultura județului — 
țărani cooperatori, lucrători din I.A.S.-uri, me
canizatori, specialiști — au acționat pentru a 
pune bazele unor recolte cit mai mari in acest 
an. Rezultatul obținut demonstrează că printr-o 
bună organizare a muncii, prin folosirea deplină 
a timpului de lucru, a tuturor forțelor materiale 
și umane este întru totul posibil ca însămințările 
din primăvara acestui an să fie încheiate în cel 
mai scurt timp și în condiții de bună calitate.

Sînt convins că acest succes va constitui un

exemplu și un imbold pentru toate județele țării 
de a-accelera ritmul lucrărilor agricole, de a 
desfășura și mai larg întrecerea pentru recolte 
sporite, pentru îndeplinirea și depășirea tuturor 
obiectivelor stabilite în planul pe acest an pri
vind dezvoltarea producției agricole. încheierea 
cit mai grabnică a însămînțărilor are — așa cum 
s-a arătat și la recentul Congres al țărănimii — 
o deosebită însemnătate pentru realizarea unor 
producții agricole tot mai mari, corespunzător 
cerințelor dezvoltării continue a întregii econo
mii naționale, aprovizionării industriei cu ma
terii prime și a populației cu produse agroali- 
mentare.

încredințat că veți face totul pentru a asigura 
desfășurarea in cele mai bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole din acest an. vă urez, dragi 
tovarăși, noi succese de seamă în activita
tea viitoare, pentru a întîmpina cu cinste, îm
preună cu întregul nostru popor, măreața săr
bătoare care se apropie — cea de-a 60-a ani
versare a creării Partidului Comunist Român.

Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Hotărîti ca prin ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a între
gii activități și valorificarea inte
grală a tuturor posibilităților și re
zervelor de care dispune județul 
nostru să facă din 1981 un an al 
producțiilor-record, comuniștii, toți 
lucrătorii de pe ogoarele mehedin- 
tene au trecut cu sporită răspun
dere și dăruire la aplicarea în viață 
a prețioaselor îndemnuri si indicații 
pe care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați adresat cu prilejul

COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R., 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

.1921 ÎN INTIMPINAREA ANIVERSARII A 60 DE ANI 1981] 

\ DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Organizatorul și conducătorul revoluției 
de eliberare națională și socială

r

Profund devotat intereselor vitale 
ale poporului român, comandamente
lor fundamentale ale Istoriei noastre, 
partidul comunist a Înscris de la în
ceput pe flamurile sale idealurile de 
neatîrnare, independență și suverani
tate pentru care au luptat si s-au 
jertfit atitea generații de înaintași, 
idealuri pe care le-a îmbinat indi
solubil cu obiectivele lichidării ex
ploatării capitaliste, ale Înfăptuirii 
egalității și dreptății sociale. în con
cepția partidului comunist, masele 
populare, care, de-a lungul secolelor, 
au tost forța hotăritoare a luptei 
pentru neatirnare, 
trebuiau să fie și 
beneficiarele sta
tutului de inde
pendentă a tării. 
Altfel spus, pen
tru P.C.R.. tara 
fiind poporul, in
dependenta tării 
însemna, in pri-' 
rrtul rînd, un po
por liber, stăpîn 
pe destinele sale, 
bucurlndu-se de 
roadele muncii 
lui. făurindu-si 
prezentul și viito
rul potrivit legiti
melor sale aspira
ții.

O asemenea sar
cină era cu atit 
mai dificilă in 
împrejurările in 
care politica cla
selor dominante, 
presiunile state
lor fasciste au 
adus grave știrbiri independentei 
naționale, ajungindu-se. în anii celui 
de-al doilea război mondial, la aser
virea totală a tării Germanici hitle- 
riste. Cu toate acestea și în pofida 
ilegalității in care a fost nevoit să 
activeze. Partidul Comunist Român 
s-a afirmat ca apărătorul dîrz al 
cauzei independentei si suverani
tății naționale, iar In momente 
critice, a preconizat soluțiile cele 
mai potrivite pentru salvarea tării 
și a acționat cu energie și dă
ruire exemplară pentru materializa
rea lor. Un asemenea moment l-a 
constituit perioada 1940—1944, cind 
intrarea in tară a trupelor germane 
și împingerea ei în războiul antiso- 
vietic au pus in primejdie nu numai 
independența tării, ci Însăși ființa 
națională a poporului român.

Lupta Partidului Comunist Român 
s-a profilat in acei ani drept cea mai 
înaltă expresie a voinței de indepen
dentă și libertate a poporului nostru, 
care a înscris atitea pagini de glorie 
in trecutul zbuciumat al neamului, 
drept cea mai concludentă întruchi
pare a acestei permanente a istoriei 
românești. Dealtfel, in Platforma- 
program a Comitetului Central al
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consfătuirii pe probleme de agri
cultură de la Brașov și de la tribuna 
înaltului forum al țărănimii noastre 
tuturor celor care lucrează in acest 
important sector al economiei na
ționale.

Cu satisfacția datoriei Împlinite — 
se spune in continuare în telegramă 
— noi, lucrătorii din agricultura ju
dețului Mehedinți — activiști de 
partid și de stat, mecanizatorii, coo
peratorii și specialiștii — raportăm 
conducerii partidului, dumneavoas

Partidului Comunist Român din 6 
septembrie 1941, intitulată „Lupta po
porului român pentru libertate și in
dependență națională", se cerea co
muniștilor să lege popularizarea plat
formei cu „popularizarea tradițiilor 
de luptă pentru dezrobirea poporului 
român [...] din veacurile 17, 18, 19 și 
din timpul războiului din 1916—1918“ 

în Platforma-program, ca și în alte 
documente programatice ale partidu
lui din acel timp (Circulara C.C. al 
P.C.R. din 8 iulie 1941, Rezoluția 
C.C. al P.C.R. din ianuarie 1942 inti
tulată „Pieirea sau salvarea poporului 

MOMENTE 

MEMORABILE

ALE UNUI DRUM 

EROIC DE LUPTĂ

SI VICTORII
A ■

român" etc.), tn cele peste 100 de 
titluri de materiale de propagandă și 
cele peste 30 de publicații comuniste 
tipărite in acei ani se arăta că 
România și poporul ei se aflau in 
primejdie de moarte și că pentru 
curmarea acestei amenințări era ne
cesar ca poporul român sâ se ridice 
la luț^L mobiilzindu-și strălucitele 
sale tradiții revoluționare. „împiedi
carea producției de război, a trans
portului de munițiuni, arme și ar
mate pentru asupritorii singeroși ai 
poporului român, pentru războiul lui 
Hitler e datoria fiecărui patriot ro
mân care iubește libertatea și inde
pendenta poporului român — glă- 
suia rezoluția din 6 septembrie 1941. 
Sabotajul și luptele de partizani gră
besc zdrobirea ocupanților hitleriști și 
eliberarea țării".

Chemind la împotrivire deschisă 
față de dictatura militaro-fascistă, 
față de Germania nazistă și războiul 
antisovietic, partidul comunist s-a 
ridicat el cel dinții la luptă, afir- 
mîndu-se drept forța cea mai activă 
și consecventă a mișcării de rezis
tență a poporului român. Viguroase 
demonstrații antihitleriste, precum 
cea de la Obor din 3 noiembrie 1940,

tră personal, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. da
torită eforturilor depuse. în cursul 
zilei de 16 aprilie a.c. s-au insă- 
mințat ultimele suprafețe cu po
rumb. succes pe care II dedicăm 
mărețului eveniment din viata 
partidului, a poporului nostru — 
aniversarea a 60 de ani de glorioasă 
și eroică existentă a Partidului Co
munist Român.
(Continuare în pag. a II-a)

desfășurată sub lozinca „afară cu ar
mata germană de ocupație 1“ ; zecile 
de greve muncitorești ; numeroasele 
acte de sabotaj din întreprinderi, căi 
de transport, depozite militare vor 
rămîne întotdeauna ca impresionan
te mărturii ale patriotismului fier
binte al comuniștilor și luptătorilor 
antifasciști, ale curajului si abne
gației cu care au acționat pentru a 
lovi In dictatura militară și mașina 
de război hitleristă, mulți dintre ei 
plătind cu viața participarea la miș
carea de rezistență.

Documentele programatice ale 
partidului au pus 
In lumină, cu un 
acut simt al per
spectivei istorice, 
căile și mijloacele 
pentru ieșirea tă
rii dintr-o situație 
ce ducea in chip 
inevitabil către o 
catastrofă națio
nală. Acestea e- 
rau : răsturnarea 
dictaturii militare 
antonesciene, al
cătuirea unui gu
vern ai indepen
dentei naționale, 
format din repre
zentant! ai prin
cipalelor forte po
litice patriotice, 
scoaterea tării din 
războiul antiso
vietic în care fu
sese tîrîtă si ală
turarea ei cu În
treg potențialul la 
coaliția Națiunilor 

Unite, izgonirea trupelor hitleriste 
din țară, eliberarea părții de nord- 
vest a Transilvaniei de sub ocupația 
horthystâ, restabilirea libertăților de
mocratice si cetățenești. Partidul 
comunist a preconizat fără echivoc că 
eliberarea patriei putea veni nu ca 
un dar ai unor factori exteriori, ci 
prin lupta poporului insușl. că tn Îm
prejurările cind regimul dictatorial 
avea la dispoziție un vast aparat 
represiv și cind In tară se aflau im
portante forte militare hitleriste. 
succesul luptei de eliberare depindea 
de coalizarea tuturor forțelor social- 
politice ale tării cu orientare antihi- 
tleristă. de participarea poporului ro
mân in totalitatea sa.

De aici eforturile partidului de a 
găsi formele pentru strîngerea in
tr-un singur șuvoi a tuturor energii
lor antihitleriste și revoluționare ale 
țării ; de aici larga deschidere și ac
ceptarea colaborării cu toate grupă-

Constantln CAZANIȘTEANU 
(Continuare în pag. a IV-a)
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LA SEMĂNAT
- fiecare zi, o zi a ritmurilor maxime!
Cît trebuia să se semene și cît s-a semănat 

în ziua de 15 aprilie în 20 de județe
Județul Mehedinți a încheiat semănatul 

porumbului

JUDEJUL
VITEZA ZILNICĂ Daca se va lucra in con 

semănatul se va inc
tinuare in acelaș ritm 
ieia la data de...PLANIFICATĂ REALIZATĂ 17 18 19 EI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MAI
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MARAMUREȘ 1300 3009 « ... ’ ""
MUNICIP. BUCUREȘTI 2040 2310

Cifrele înscrise în graficul de mai sus reprezintă viteza 
de lucru realizată in cursul zilei de 15 aprilie la semănatul 
culturilor prășitoare. Desigur, in unele județe abia a fost 
declanșat semănatul porumbului și, de aceea, vitezele de

lucru realizate nu sînt semnificative. Timpul înaintat trebuie 
să determine măsuri energice pentru creșterea vitezei de 
lucru, astfel incît însămînțările să se încheie într-un timp 
cît mai scurt.

(Urmare din pag. I)
în prezent se grăbesc. In toate 

unitățile, cu aceeași grijă sporită 
față de calitatea muncii, semănatul 
pe suprafețele repartizate culturilor 
de soia și fasole, plantarea legume
lor în cîmp și a altor culturi, astfel 
ca in cel mult 2—3 zile și această 
lucrare să fie încheiată. Convinși că 
stă în puterea noastră să sporim 
considerabil și mai rapid eficienta 
activității din agricultură, acordăm 
o atenție deosebită utilizării rațio
nale a bazei tehnico-materiale si a 
forței de muncă, acționăm pentru 
lnsămințarea grabnică a tuturor su
prafețelor d# teren afectate de

inundații, precum și a celor ocupate 
cu masă verde, pentru asigurarea 
bazei furajere, creșterea mai rapidă 
a efectivelor de animale și a pro
ducțiilor din zootehnie, incit ju
dețul nostru să-și asigure, din pro
ducție proprie, concomitent cu rea
lizarea integrală a fondului de stat, 
întreaga cantitate de produse agro- 
alimentare necesare consumului 
populației.

Văzlnd In indicațiile si Îndemnu
rile dumneavoastră un amplu șl 
mobilizator program de acțiune ce 
va determina o profundă revoluție 
In agricultura tării, un puternic 
Îndemn la o muncă de Înaltă cali

tate și eficientă, comuniștii, toti lu
crătorii din agricultura județului 
Mehedinți se angajează în fața 
partidului, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că își vor consacra toa
te energiile. întreaga lor putere de 
muncă înfăptuirii sarcinilor de 
plan, și angajamentelor asumate pe 
acest an, realizării marilor obiecti
ve stabilite de către Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru a ne aduce astfel o 
contribuție tot mai însemnată la 
creșterea nivelului de trai material 
Si spiritual al Întregului nostru 
popor.
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TULCEA Trei consilii agroindustriale au terminat

semănatul porumbului
Pînă miercuri seara. în județul Tul- 

cea porumbul se însămînțase pe a- 
proape 55 000 ha. Unitățile agricole 
din consiliile unice Babadag. Ceamur- 
lia de Jos și Valea Nucarilor au în
cheiat semănatul porumbului. In ul
tima săptămină. viteza zilnică plani
ficată pe ansamblul județului a fost 
atinsă si chiar depășită. Miercuri. 15 
aprilie. în județ s-au semănat cu 
peste 100 de hectare în plus fată de 
viteza prevăzută. Sînt condiții ca pînă 
simbătă, 18 aprilie, să se încheie se
mănatul porumbului, asa cum a sta
bilit comandamentul județean pentru 
agricultură.

Că se poate încheia Intr-un timp 
scurt semănatul acestei culturi o de
monstrează unitățile fruntașe din con
siliul unic Valea Nucarilor. care. în 
5 zile, au semănat cu porumb cele 
2 615 ha. 22 semănători au lucrat de 
la ivirea zorilor si pînă la căderea 
întunericului. „Semănăm pînă nu se 
mai vede marcatorul" — ne spunea 
Ion Atodiresei. președintele consiliu

IALOMIȚA Organizare bună, rezultate

pe măsură
Ca rezultat al măsurilor energice 

luate de comandamentul județean 
pentru agricultură, miercuri și joi vi
tezele zilnice s-au ridicat la 13 500 ha 
porumb, 4 200 ha sfeclă, 1 400 ha fa
sole și 1 265 ha cu alte culturi. Creș
terea ritmului la semănat, fără a di
minua calitatea lucrărilor, a fost po
sibilă printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin introducerea lucrului în 
două schimburi la pregătirea terenu
lui în toate cooperativele agricole și 
de stat din județul Ialomița. în timp 
ce activiștii de partid și de stat se 
ocupă de organizarea muncii și mobi
lizarea tuturor forțelor umane în 
cîmp, la curățirea suprafețelor de 
resturi vegetale, specialiștii contro
lează șl răspund direct de pregătirea 
patului germinativ, buna funcționare 
a instalațiilor de erbicidat și semă
nătorilor, de respectarea densităților 
planificate. Pînă joi seara au fost 
însămînțate 52 500 ha cu porumb, 
13 000 ha soia și 4 000 ha fasole.

în realizarea unor lucrări de bună

Pregătirea terenului la I.A.S. Zimnicele și semănatul porumbului la C.A.P. „Partizanul roșu”, județul Teleorman Foto : S. Cristian

lui unic agroindustrial pe care l-am 
găsit lîngă mecanizatorii ce lucrau 
pe ultimele hectare la cooperativa a- 
gricolă Agighiol. în consiliul agroin
dustrial Horia. unde clima este mal 
rece, semănatul porumbului a început 
mai tirziu. ..în două zile, ne spunea 
Ion Gherghișan. președintele consi
liului. încheiem și noi semănatul po
rumbului pe cele 2 552 ha prevăzute 
în acest an".

Cu totul altfel stau lucrurile în 
consiliul agroindustrial Casimcea. 
Din cauza întîrzieril arăturilor si exe
cutării acestora de proastă calitate, 
acum se pierde foarte mult timp cu 
pregătirea terenului. De aceea, semă
natul porumbului nu se desfășoară în 
ritmul stabilit. Miercuri. 15 aprilie, 
viteza zilnică la semănatul porumbu
lui s-a realizat doar pe jumătate. Nici 
o unitate agricolă din acest consiliu, 
în ultimele zile, nu a realizat viteza 
zilnică planificată. (Neculai Amihu- 
lesei).

calitate se evidențiază mecanizatorii, 
specialiștii și cooperatorii din unită
țile consiliilor unice agroindustriale 
Grivita, Andrășești, Scînteia, Țăndă- 
rei. Slobozia, Palaciu și Cosîmbești. 
La C.A.P. Smirna, inginerul Vasile 
Berbecel, președintele unității, pre
zent In mijlocul mecanizatorilor aflați 
la semănat,'ne spunea: „Semănăto- 
rile au fost reglate la 70 cm între 
rînduri și la adîncimea de însămin- 
țare de 5—7 cm. Maximă atenție 
acordăm realizării unei densități opti
ma și uniforme a plantelor pe în
treaga suprafață cultivată. Concret, 
urmărim ca, în condiții de neirigare, 
la hibrizii semitimpurii să realizăm o 
densitate recoltabilă de 50 000—52 000 
plante la hectar, iar la hibrizii tar
divi — de 45 000 plante la hectar".

Bine și cu răspundere pentru asigu
rarea densităților planificate la hec
tar lucrează și mecanizatorii și spe
cialiștii din cooperativele agricole 
Miloșești, Reviga, Grindu, Scînteia, 

Iazu, Întreprinderile agricole de stat 
Ograda, Balaciu, Andrășeștl. unități 
care au înșămințat suprafețe mai 
mari decit media realizată pe județ.

D//KW De ce 

pune bețe în
Miercuri seara tîrziu, tovarășul 

loan Sabău. directorul trustului ju
dețean S.M.A., a fost chemat urgent 
de pe teren. Ce motive l-au determi
nat pe directorul trustului să lase 
treburile pentru care se afla plecat 
și să vină la reședința județului ? 
Aveam să aflăm răspunsul chiar de 
la el, joi, la ora 6 dimineața. La se
diul trustului S.M.A. sunau continuu 
telefoanele, directori, ingineri-sefi sau 
alte cadre din conducerile S.M.A.- 
urilor solidtînd unul și același lucru: 
motorină.

— Ce s-a intîmplat tovarășe Sabău?
— S-a intîmplat ce s-a mai întîm- 

plat și altădată, de exemplu, toamna 
trecută. Una vorbim, dar unii fac cu 
totul altceva în realitate. Să mă ex
plic. Pentru luna aprilie, necesarul da 
motorină, calculat pe baza normelor 
existente, este de 4100 tone. De la 
organele noastre din Ministerul Agri
culturii ni s-a comunicat că vom 
primi 3100 tone, deci cu o mie mai 
puțin. Cum au calculat, pe baza că
ror norme, nu știm ! Unii își închi
puie. probabil, că noi aici, jos, In 
unități, nu știm să facem altceva de- 
cît risipă și, dacă ei o să taie din- 
tr-un condei 1 000 de tone, gata s-a și 
făcut economie. Dar iată ce s-a în- 
tîmplat mai departe. Dîndu-ne sea
ma, din luna martie, că vom avea un 
timp frumos, foarte bun de lucru mai 
devreme decit în alți ani. și trecînd la 
măsuri pentru organizarea lucrărilor 
agricole în conformitate cu realitatea 
și cu indicațiile conducerii partidului, 
am solicitat ca motorina să nu fie 
eșalonată pînă la sfîrșitul lunii apri
lie, ci să ni se dea mai din timp, să 
putem face lucrările stabilite. Or, lu
crurile nu s-au întimplat așa. Noi am 
primit pînă la această dată — ne 
aflăm deci la mijlocul lunii — 2 500 
tone motorină, iar alte 200 tone ne-au 
fost repartizate acum. Mai adăugăm 
faptul că. pe măsură ce timpul a tre
cut și vremea s-a încălzit, e secetă 
și bat vînturi uscate, a trebuit să fa
cem nu un discuit, cj in unele locuri 
3—4, plus o lucrare cu tăvălugul. A 

Se constată un reviriment șl In între
prinderile agricole de stat, unde su
prafețele Insămînțate s-au dublat în 
ultimele două zile. (Mihai Vișoiu).

repartizarea motorinei 

roțile semănătorilor?
trebuit și trebuie să facem aceste lu
crări pentru a obține o recoltă bună, 
înțeleg, cred așa cum crede fiecare 
om. că nu ne putem permite să facem 
nici un fel de risipă, știind cu toții 
de greutățile existente, dar nu pot în
țelege cum se petrec asemenea dere
glări care contravin atit de flagrant 
indicațiilor date de conducerea parti
dului. Și nu este vorba de un acci
dent, pentru că toamna trecută, vre
me de 20 de zile, timp excelent pen
tru executarea lucrărilor agricole, nu 
am putut lucra din lipsă de motorină, 
care ne-a sosit în luna decembrie, 
cînd, se înțelege, consumul la hectar 
a fost foarte mare și nici nu am pu
tut încheia arăturile.

— în acest moment care este situ
ația ?

— Poftiți, am tras linie și am adu
nat. Cererile formulate de S.M.A.-uri 
pentru a putea lucra in următoarele 
3—4 zile se ridică Ia 650 tone. Or, noi, 
conform ultimei repartiții care ni s-a 
dat la insistențele noastre, nu am 
primit decît 200 tone.

Ne-am interesat de ce față de reali
zările. se poate spune bune, la însă- 
mințarea porumbului pe ansamblul 
județului, care reprezintă aproape 60 
la sută din suprafața prevăzută a se 
cultiva, I.A.S.-urile sînt rămase în 
urmă, adică din 4 500 ha au realizat 
circa 2 000 ha. Și iată de ce : peste 
2 000 hectare reprezintă loturile de hi
bridare. Dar sămînța adusă din im
port nu a sosit decit luni seara.

Trebuie să spunem că. în general, 
se lucrează cu răspundere, există 
multă ambiție ca în această primă
vară să se facă însămînțări corespun
zătoare. Comitetul județean de partid, 
organele agricole județene asigură o 
coordonare și o îndrumare care să 
permită realizarea tuturor obiective
lor. iar în unitățile prin care am tre
cut în aceste zile se simte un suflu 
nou de muncă făcută cu răspundere. 
De aceea, nu trebuie să mai apară 
nici o situație de felul celei descri
se, care să pună... bețe în roțile se
mănătorilor.

Iosif POP
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente față de
cooperativele agricole (cifra de sus) și în întreprinderile agricole . . .. .___
de 15 aprilie (in județele notate cu o linie, întreprinderile agricole de stat nu cultivă porumb).

Pe primele locuri la semănatul porumbului se situează județele : MEHEDINȚI (a încheiat ieri însă- 
mînțarea acestei culturi), Arad, Vîlcea, Dolj, Tulcea, Timiș, Gorj, Caraș-Severin, precum și unitățile agri
cole din municipiul București.

Pe ultimele locuri : județele Botoșani, Neamț, Vaslui, lași, Suceava.

plan, suprafețele însămînțate cu 
de stat (cifra de jos), pină în

porumb fn 
seara zilei

TELEORMAN Gospodarii din cîmpie, la înălțime. 

Dar nu pretutindeni...
încă de la Ieșirea din București, 

în drum spre cîmpia teleormăneană, 
se deschide o frumoasă priveliște. 
Holde de grine. plantații de pomi 
fructiferi înfloriți, de diferite culori, 
grădini cu legume — sub cupole 
acoperite, ori în cîmp — intr-un cu- 
vint, o adevărată grădină roditoare, 
îngrijită de oameni harnici si pri- 
ceouți.

Pe ogoarele teleormănene. ca pre
tutindeni in tară, bătălia cea mare 
se dă. în aceste zile, pentru intro
ducerea suobrazda reavănă a semin
țelor de porumb, soia și fasole. 
Pentru succesul acestei acțiuni, orga
nele județene au stabilit o seamă de 
acțiuni menite să asigure piinea din 
acest an. Printre altele, amintim : 
s-au inventariat și trecut să lucreze 
în agricultură toate tractoarele rutie
re : atelajele din județ lucrează la 
transportul îngrășămintelor, a sentin
țelor. a apei pentru pregătirea erbi- 
cidelor etc.; fertilizarea se face odată 
cu semănatul. Degrevind astfel de la 
transport o seamă de utilaje ale 
S.M.A.-urilor s-a reușit ca să se lu
creze noaptea. în schimbul doi. la 
pregătirea terenului cu 1 500 de trac
toare. Organizarea muncii pentru a 
doua zi se face seara la capătul tar
lalelor ; la fel se face și aprovizio
narea cu semințe, carburanți, piese 
de schimb.

La direcția generală agricolă am 
fost asigurați că sînt create toate

WRGJUl

condițiile necesare pentru reușita 
acestei importante campanii de însă- 
mințare. Acum, totul depinde doar de 
cei oe au datoria să organizeze bine 
munca. Pînă în seara zilei de 16 
aprilie au fost semănate cu porumb 
77 000 ha din cele 155 560 ha stabilite 
în plan și s-a ajuns la o viteză de 
12 000 ha pe zi. Din cîteva sondaje 
pe teren la locurile de muncă ne-am 
convins că intr-adevăr organizarea 
muncii este acum problema esențială.

Specialiștii 
și-au mutat birourile în cîmp

...Pe ogoarele cooperativei agricole 
„Partizanul Roșu“ din Zimnicea se 
lucra cu trei semănători. îndrumate 
de inginerul-sef Grafina Bădescu. 
șefa de fermă, Georgeta Mocanu, iar 
Ștefan Ristache. șeful secției de me
canizare, care asigură asistenta teh
nică a utilajelor agricole, lucra și pe 
un tractor pentru combaterea dău
nătorilor la cultura sfeclei de zahăr. 
Pînă pe 16 aprilie seara s-au insă- 
mînțat 260 ha din cele 558 ha plani
ficate.

La cooperativa agricolă Purani. 
unitate care a dobîndit un bun pres
tigiu în organizarea muncii si în ob
ținerea de recolte mari, la ferma doi. 
semănatul a început la ora 6 dimi
neața și nu a încetat pînă la ora 8 
seara, cînd s-a lăsat întunericul. Asis

IALOMIȚA
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tența tehnică a lucrărilor era asigu
rată de inginera Petra Bratu. șefa 
fermei.

La întreprinderea agricolă de stat 
Zimnicele, întreaga suprafață de 
1 204 ha ce se cultivă cu porumb este 
comasată la ferma numărul nouă, 
unde se lucra cu 20 de discuri. 12 
combinatoare. 12 semănători. Pînă în 
seara de 16 aprilie s-au însămînțat 
500 ha, adică mai puțin de 50 la sută 
din suprafața stabilită. Explicația dată 
de directorul întreprinderii. Eugeniu 
Matei, este că terenul fiind în lunca 
Dunării are exces de umiditate, dar 
acum se lucrează zi și noapte, cu toa
te forțele, și în cel mult 4—5 zile 
bune de lucru va fi terminat semă
natul.

Cum se vede, situații bune. Oa
meni preocupați de buna organizare 
a muncii, cunoscînd exact care este 
stadiul însățnînțărilor si îndrumînd la 
fata locului desfășurarea lucrărilor 
agricole de sezon. Dar nu peste tot....

„Exemple pozitive 
căutați la alții..."

în comuna Izvoarele. întrebat unde 
se seamănă. Marin Ștefănescu. pri
marul comunei, a răspuns că nu se 
seamănă din lipsă de teren pregătit, 
iar după cîteva minute Florea Cră
ciun. președintele cooperativei, a spus 
că au 700 ha de teren pregătit si 
seamănă cu două semănători, din 
cele 9 existente, restul de 7 fiind 
repartizate la alte lucrări. Am 
căutat celelalte lucrări si nu le-am 
găsit. Și nici n-aveam cum. Fiind
că nu mai erau în realitate decît 
200 ha de soia de semănat. Dar aici 
tot nu se lucra din... lipsă de teren 
pregătit. Deci 7 semănători stăteau 
nefolosite. De fapt, primarul ne-a in
format corect : nu se semăna nicăieri.

Și. om cumsecade și atent cu presa, 
ne-a recomandat să mergem la coo
perativa vecină, unde vom putea face 
și fotografii. Că acolo se lucrează 1 
în loc de alte comentarii, să notăm 
că nu e deloc întîmplător că pînă în 
dimineața zilei de 16 aprilie erau în- 
sămînțate la Izvoarele doar 40 ha cu 
porumb din cele 890 ha prevăzute. De 
fapt, si despre cele 40 ha însămînțate 
cu greu am aflat din niște hîrtii pe 
care cei doi le-au răscolit vreme în
delungată. Și nu e deloc de mirare, 
fiindcă, de circa două săptămîni. pri
marul și președintele amintit! se 
ocupă de... modernizarea aleilor din 
zootehnie cu betoane si pietriș. Ni
meni nu spune să nu se facă moder
nizări în zootehnie. Dar nu am înțeles 
de ce s-a ales tocmai această pe
rioadă hotăritoare pentru recolta 
acestui an si de ce tocmai președin
tele si primarul să se ocuoe de aces
te lucrări. Ceva ar trebui urgent 
..modernizat'* acum. Dar nu neapărat 
aleile, ci stilul de lucru al gospodari
lor comunei si cooperativei.

Horea CEAUȘESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în unități agricole ș£ industriale din județul Argeș

(Urmare din pag. I)
natalitatea, sporul zilnic de greuta
te, cit Și în obținerea unei producții 
ridicate la hectar de furaje ce intră 
In componența hranei animalelor. Se
cretarul general al partidului a in
dicat ca asociația să efectueze un 
schimb de experiență cu unităti de 
profil din județul Vrancea. unde s-au 
înregistrat succese importante în a- 
ceastă direcție. De asemenea, s-a 
indicat să se ia măsuri pentru micșo
rarea spațiului folosit acum pentru 
transportul hranei — mult prea mare 
în raport cu necesitățile — de a se 
mări astfel suprafața destinată pro
ducției.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
Constituit ASOCIAȚIA ECO
NOMICĂ DE STAT Șl COO
PERATISTĂ din comuna Căteasca.

Pe un imaș aparțintnd unității, 
gazdele prezintă o turmă de ol 
rezultată din încrucișarea unei rase 
provenite din Noua Zeelandă cu tigaia 
românească. Metișii obținuți se ca
racterizează prin talie robustă, pro
ducții sporite de lină, carne și altele.

La intrarea în complex, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat de 
directorul direcției județene agricole 
si industriei alimentare. Matei Geor
gescu. despre măsurile luate în ultimul 
timp in scopul de a se asigura. în 
Btrînsă concordantă cu specificul ju
dețului, o dezvoltare armonioasă fie
cărui sector agricol, de a reda circui
tului agricol terenuri altădată insu
ficient folosite. Se arată, de aseme
nea, că organele agricole județene 
s-au preocupat să transpună în viată 
indicația dată de secretarul general 
al partidului cu prilejul precedentei 
sale vizite de a folosi cu maximum 
■' randament, prin fertilizări si re- 
insămînțări. pajiștea alpină. Astfel, 
pină in 1982, toate cele 29 000 ha de 
pajiști alpine, identificate pînă acum, 
să fie integrate în circuitul pro
ductiv.

Se raportează că asociația dispune 
in prezent de 8 300 capete tineret 
taurin provenit în totalitate din rasa 
Brună de Maramureș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
că se acționeze în crjptinuare pentru 
Îmbunătățirea raselor existente, să se 
obțină la furaje cantități mai mari, să 
șe mecanizeze sistemul actual de dis
tribuire a hranei, să fie luate măsuri 
pentru îmbunătățirea tuturor indica
torilor economici ai acestei asociații.

Ultima unitate zootehnică vizitată a
ASOCIAȚIA ECONOMI

CĂ DE STAT Șl COOPERA
TISTĂ PENTRU CREȘTEREA 
VACILOR DE LAPTE oomu- 
na Bradu. Directorul complexului, Mi
hai Popazov, informează că de la cele 
1 220 vaci s-a obținut anul trecut o 
producție medie de 3 350 litri lapte pe 
cap de vacă furajată și că anul aces
ta, prin măsurile luate, se creează 
condiții pentru depășirea acestei pro
ducții. Se arată că asociația își asigu
ră în prezent Întregul necesar de fu
raje din producție proprie. Secretarul 
general al partidului apreciază că, 
pomindu-se de la experiența acumu
lată. zootehniștii de la Bradu pot și 
trebuie să obțină o producție mult 
mai mare de lapte.

In toate cele patru unități zooteh- 
nioe vizitate. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit cu multă 
dragoste șl căldură de oamenii mun
cii. în repetate rinduri. secretarul ge
neral al partidului s-a oprit și a stat 
de vorbă cu lucrătorii zootehniștl, în- 
trebîndu-i cum iși desfășoară activi
tatea. ce trebuie făcut ca și In acest 
important sector agricol, cu efect 
direct asupra nivelului de trai al 
poporului, să se asigure clmp larg 
de manifestare noii revoluții din a- 
gricultură. Specialiștii, oamenii mun
cii l-au asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că privesc cu toată răs
punderea marile sarcini ce stau a- 
cum în fata zootehniei, că vor munci 
fără preget pentru a le înfăptui.

în continuare, secretarul general al 
partidului a vizitat două unităti frun
tașe ale industriei noastre construc
toare de autovehicule — cea de la 
Pitești, producătoare de autoturisme 
de oraș, si cea de la Cimpulung. 
unde se realizează autoturisme de 
teren „ARO“.

LA COLIBAȘI, în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
venit Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Sîmion 
Săpunaru, directorul general al Cen
tralei industriale de autoturisme, re
prezentanți ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere.

O gardă militară a prezentat onorul 
Tineri și tinere. în salopete muncito
rești. au oferit buchete de flori. Mun
citorii, veniti în întîmpinare. purtau 
steaguri roșii și tricolore, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se 
scandează neîntrerupt, cu putere, 
„Ceaușescu — P.C.R. !". „Ceaușescu 
■și poporul !“.

Pe platforma din fata sediului ad
ministrativ al centralei de resort sint 
expuse cele mai recente creații ale 

talentaților constructori de autoturis
me „Dacia", unele pregătite să intre 
in curind in producția de serie, altele 
aflate in curs de experimentare. 
Secretarul general al partidului le 
examinează cu atenție, se urcă la vo
lan. cere explicații asupra parametri
lor tehnico-funcționali. Specialiștii 
precizează că noile tipuri au fost 
concepute în urma indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
diversificarea neîntreruptă a gamei 
autoturismelor de oraș, urmărindu-se 
cu prioritate reducerea consumului de 
carburanți, fără- a se diminua insă 
performantele cunoscute ale „Dadei", 
tipizarea părților mecanice. Însușirea 
unor tehnologii menite să contribuie 
la ridicarea caracteristidlor tehnico- 
funcționale, a gradului de siguranță 
în exploatare, a esteticii și confortu
lui.

Concomitent cu extinderea gamei 
de autoturisme se urmărește ca pe 
parcursul acestui cincinal producția 
„Daciei" să sporească simțitor, asi- 
gurindu-se concomitent .pantitățile 
necesare de piese de schimb.

Se vizitează prindpalele secții de 
fabricație — presaj, caroserie, jenți, 
vopsi torie șl montaj. în discuțiile 
avute cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să fie 
luate noi măsuri pentru folosirea 
mai judidoasă a metalului, generali
zarea tehnologiilor noi, moderne, 
ridicarea gradului de calitate și efi- 
dență a întregii activități de pro
ducție, să se accelereze ritmul acti
vității de investiții pentru a se asi
gura condițiile necesare Îndeplinirii 
integrale și chiar depășirii planului 
de producție, sporirea aportului în
treprinderii de la Colibași la dotarea 
celorlalte unități producătoare de 
autoturisme din țară. A indicat, de 
asemenea, să fie luate măsuri pentru 
asigurarea iluminatului natural al 
halelor de fabricație.

Conducerea întreprinderii piteștene 
a asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele întregului co
lectiv, că vor fi depuse în continuare 
eforturi susținute pentru a se menți
ne si chiar spori, atît în țară, dt și 
peste hotare, prestigiul „Daciei", pen
tru a materializa prețioasele indicații 
date și cu acest prilej uzinei.

La plecare, secretarul general al 
partidului, adresindu-se sutelor de 
mundtori, care îl adamau cu putere, 
a spus : „Doresc să vă adresez dum
neavoastră. celor care produceți „Da
cia". felicitări, pentru realizările de 
pînă acum și urările mele de noi și 
mari succese în realizarea planului de 
producție".

Ultimul obiectiv înscris în agenda 
zilei de lucru in județul Argeș a fost 
ÎNTREPRINDEREA MECANI-

Printre cei care făuresc prestigioasele autoturisme de teren „ARO“

CĂ „MUSCEL" din Cimpulung, 
cunoscută în țară și peste hotare pen
tru performantele autoturismului de 
teren „ARO".

Și aici, pe platoul din fata în
treprinderii, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se face o primire en
tuziastă. Mii de constructori izbuc
nesc în urale si aplauze la coborîrea 
din elicopter a secretarului general al 
partidului. Se scandează cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“.

în numele celor care făuresc 
„ARO", directorul întreprinderii. 
Victor Naghi, adresează conducă
torului partidului și statului nostru 
cele mal calde urări de bun sosit si 
II invită să viziteze expoziția-muzeu. 

unde se păstrează străbunicul actua
lului „ARO" — I.M.S.-ul. produs cu 
mijloace rudimentare in 1957. Alături 
de el — exemplare evoluate Care au 
participat cu deplin succes la prima 
expediție românească transafricană 
sau au ieșit învingătoare la nume
roase concursuri și raliuri interna
ționale organizate pentru autoturis
me de acest gen, cele mai multe din
tre ele purtind marca unor firme cu 
îndelungată tradiție. Acum. între
prinderea musceleană realizează noi 
tipuri de „ARO". egalînd. din acest 
punct de vedere, produsele unor u- 
zine străine larg cunoscute pe piața 
mondială.

în continuare se vizitează noua 
fabrică de matrițe, ce dispune de o 
dotare tehnică superioară si asigură 
întregul necesar cerut de procesul 

tehnologic al întreprinderii. Vizita 
continuă pe fluxul de producție al 
autoturismului românesc de teren. Ca 
si la Colibași, aici, tovarășul Nicolae 
Ceausescu apreciază efortul și rezul
tatele obținute în acțiunea de di
versificare a tipurilor, de dieseliza- 
re. de creștere a indicilor tehnico- 
funcționali. Secretarul general al 
partidului indică conducerii ministe
rului. centralei de resort, conducerii 
întreprinderii să fie luate măsuri 
pentru dezvoltarea capacității de pre
gătire a fabricației, utilizării cit mai 
eficiente a metalului, sporirii gradu
lui de folosire a mașinilor. S-a ce
rut să fie luate măsuri urgente pen
tru a se asigura iluminatul natural 
al tuturor spatiilor de producție.

Directorul unității, mulțumind pen- * 
tru vizită si indicațiile date, asigură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că și 

în viitor constructorii de mașini de la 
Cimpulung vor munci cu pasiune si 
dăruire pentru a menține si spori 
bunul renume de care se bucură, în 
tară și peste hotare, autoturismele 
pe care le produc.

Luindu-și rămas bun de la harnicul 
colectiv al uzinei muscelene. secreta
rul general al partidului a spus : „La 
revedere, dragi tovarăși. Vă felicit 
pentru succesele dobîndite si vă do
resc noi si tot mai mari realizări în 
lupta pentru ridicarea continuă a ca
lității autoturismului „ARO" pe care 
îl produceți. Vă doresc multă sănătate 
si multă 'fericire !“.

La decolarea elicopterului prezi
dențial răsună din nou aplauze si 
urale la adresa partidului nostru co
munist. a patriei socialiste, a condu
cătorului nostru iubit

Tovarășului Nicolae Ceaușescu II sint înfățișate rezultatele muncii zootehnlștllor La Teiu, discuție directă, practică, despre modernizare și eficiență
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K DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN J

Organizatorul și conducătorul revoluției 
de eliberare națională și socială

(Urmare din pag. I)
rile, partidele, personalitățile sau 
oamenii obișnuiți care-și declarau 
antihitlerismul și hotărîrea de a 
lupta împotriva lui și a tuturor celor 
care il sprijineau. în aceste condiții 
și pe o asemenea platformă de luptă 
a fost posibil să se creeze și Frontul 
patriotic antihitlerist in anul 1943, 
care grupa o serie , de organizații 
politioe democratice antifasciste, în 
frunte cu Partidul Comunist Român ; 
și Coaliția Național Democratică, 
reunind, pentru atingerea ace
luiași țel, alături de partidele comu
nist șl social-democrat, Frontul Plu
garilor, Madosz-ul, Partidul Socialist- 
Țărănesc și alte organizații progre- 
siste ; și Blocul Național Democrat, 
care a adus in frontul național al 
luptei pentru restatornidrea inde
pendenței și suveranității României, 
pe lingă Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat, și cele 
două partide principale ale claselor 
dominante, Partidul Național-Țără- 
nesc și Partidul Național-Liberal. 
Temelia aoestor coaliții, forța poli
tică în jurul căreia ele s-au închegat 
și care le-a conferit viabilitate șl 
trăinicie, a constituit-o Frontul Unic 
Muncitoreso dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Social-Demo
crat, făurit după îndelungatele șl 
stăruitoarele eforturi ale P.C.R., 
sprijinite de liderii de stingă ai 
P.S.D.

în desfășurarea războiului, pentru 
P.C.R. a devenit clar că realizarea 
obiectivelor pe care le urmărea re
clama ridicarea la arme a întregii 
națiuni, insurecționarea poporului, 
în această etapă de concentrare și 
mobilizare a forțelor în vederea asal
tului decisiv, partidul a extins legă
turile și colaborarea cu instituțiile 
și forurile care puteau aduce o con
tribuție substanțială la această teme
rară întreprindere. Atari rațiuni au 
determinat stabilirea de contacte cu 
cadre de comandă ale armatei, cu 
ofițeri și generali patrioți. care au 
contribuit nemijlocit la pregătirea 
militară a eliberării naționale, cu 
cercuri din preajma palatului, cu 
monarhia însăși, care căuta să se de
solidarizeze de dictatura antonescia- 
nă. S-a realizat astfel cel mai cu
prinzător sistem de alianțe cunoscut 
pină atunci în istoria țării, înglobind 
cele mai diverse forțe sociale și po
litice, dornice dintr-un motiv sau al
tul să participe la lupta pentru înlă
turarea dictaturii militare și elibera
rea țârii, practic întregul popor, che
mat să-și spună răspicat voința In
tr-un moment crucial al existenței 
sale, pentru salvgardarea intereselor 
fundamentale ale tării. în același 
timp, partidul a creat un aparat mi
litar propriu, formațiunile patriotice 
de luptă, alcătuite in primul rînd din 
muncitori si alți patrioti. care aveau 
să constituie o prezență activă in 
zilele insurecției din august.

După cum de numele partidului 
comunist se leagă și elaborarea pla
nului militar al insurecției. Plan in 
care tot ceea ce putea concura la 
reușita insurecției fusese bine gindit 
și minuțios stabilit : de la alegerea 
momentului declanșării el, modali
tățile de arestare a guvernului anto- 
nescian, pregătirea documentelor ce

trebuiau difuzate în primele ore șl 
pînă la deplina sincronizare a acțiu
nilor militare pe întregul cuprins al 
tării.

Realismul planului insurecțional, 
participarea in întregul său a arma
tei, sprijinul larg popular, eroismul 
de masă — in condițiile favorabile 
create de ofensiva sovietică declan
șată la 20 august 1944 — au fost fac
torii care au asigurat triumful insu
recției — în decurs de numai 8 zile 
practic Întreg teritoriul țării fiind 
curățat de inamic.

Insurecția din august 1944 a avut 
o însemnătate covirșitoare pentru 
poporul român și deopotrivă urmări 
importante Pe plan internațional. 
Relevindu-i semnificațiile, ca Început 
al revoluției de eliberare socia
lă și națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „înfăptuirea insu
recției a marcat începutul unor 
ample mișcări sociale ale maselor 
largi ale poporului în frunte cu clasa 
muncitoare, conduse de partidul co
munist, pentru transformarea revolu
ționară a societății românești1*. Prin 
aceasta, ea a „inaugurat o etapă 
nouă in istoria patriei, a deschis 
calea împlinirii idealurilor și năzuin
țelor de dreptate și libertate ale po
porului român, a cuceririi depline a 
independenței și suveranității națio
nale, a afirmării României ca na
țiune liberă și demnă in rindul na
țiunilor lumii". în același timp, prin 
implicațiile ei politice și strategice, 
insurecția română a determinat pră
bușirea dominației naziste în Bal
cani. a contribuit în chip hotăritor 
la dezastrul Germaniei hitleriste in 
această parte a Europei, a deschis, 
totodată, o direcție strategică de ma
joră importanță — calea Dunării — 
în ofensiva declanșată contra celui 
de-al treilea Reich și a scurtat astfel 
cu multe luni durata celui de-al doi
lea război mondial.

îndreptățit era deci Partidul Comu
nist Român, în declarația sa publi
cată in 24 august 1944, să afirme că 
atunci, în focul luptei pentru biruin
ța insurecției, se realizau acele 
obiective pe care el le fixase incă 
cu patru ani înainte și pe care le 
urmărise cu consecvență și eroism. 
Prin această bătălie, cea mai gran
dioasă dintre cele pe care le organi
zase și condusese pină atunci, parti
dul comunist dovedea că știuse a 
găsi calea și soluția cea mai corectă 
din punct de vedere politic, știuse 
a găsi drumul spre inima și mintea 
poporului român, știuse a dobindi 
încredere» acestui popor încercat de 
istorie, ferm hotărît să-și făurească 
singur istoria.

Rolul îndeplinit de Partidul Comu
nist Român în organizarea si condu
cerea mișcării de rezistentă antifas
cistă și a revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si anti- 
imperialistâ din august 1944 i-a asi
gurat astfel recunoașterea unanimă 
drept forța politică conducătoare în 
societatea românească, a unit strîns 
in jurul său toate forțele vii ale na
țiunii, pe care avea să le călăuzească, 
în anii următori, la înfăptuirea ce
lor mai profunde transformări eco
nomice, politice și sociale cunoscute 
de societatea românească, la edifi
carea orînduirii noi, socialiste in 
România.

Formațiune patriotică de luptă in zilele lui August '44

Tunari români la porțile de nord ale Capitalei

Din tezaurul de idei 
ui miștării revoluționare

„PARTIDUL COMUNIST PROPUNE CREAREA FRONTULUI 
UNIC NAȚIONAL AL POPORULUI"

„Partidul Comunist (...) propune lupta comună a tuturor partidelor, 
grupărilor, persoanelor politice și tuturor patrioților români pentru reali
zarea Frontului unic național al poporului român contra ocupanților hitle- 
riști și slugilor lor trădătoare din țară, pentru cucerirea cerințelor din 
Platformă, care sint cerințele comune și cele mai arzătoare ale poporului 
român.

Partidul Comunist (...) e gata să colaboreze cu toate partidele, gru
pările, persoanele politice și cu toți patrioții români pentru realizarea 
oricăror revendicări din Plqtformă, punind ca singurul criteriu al colaboră
rii atitudinea față de ocupanții hitleriști, de slugile lor trădătoare de țară 
și de războiul criminal contra Uniunii Sovietice".

Din Platforma program a P.C.R., 6 septembrie 1941

„NUMAI PRIN LUPTA UNITA POATE FI SALVATA ȚARA" 
„Numai prin lupta unită o întregului popor, numai prin unirea tu

turor românilor Intr-un singur front patriotic împotriva Iul Hitler și Anto
nescu, poate fi salvată țara de la pieire.

Partidul Comunist (...) reînnoiește propunerea sa (...) către toate parti
dele politice, toate organizațiile și asociațiile antihitleriste, către toți pa
trioții iubitori de țară: crearea frontului unic național al întregului popor 
pentru încetarea războiului și eliberarea patriei de sub ocupația germană".

Dintr-un Manifest al C.C. al P.C.R., iunie 1942

„CĂLĂUZIȚI DE DRAGOSTE NEMĂRGINITĂ FAȚA DE POPOR" 
„A sosit ceasul al 11-lea, poporul român trebuie să-și la soarta In 

mîinile sale proprii și să se ridice la luptă hotărită pentru salvarea sa 
de ia catastrofa națională iminentă (...). Conștient de gravitatea istorică 
a momentului. Comitetul Central al Partidului Comunist propune tuturor 
partidelor și Organizațiilor patriotice formarea unui comitet național de 
luptă pentru eliberarea țârii. Comitetul național are ca sarcină să mo
bilizeze și să unească toate forțele naționale ale țârii (...) in frontul unic 
patriotic antihitlerist al poporului (...). Comuniștii, călâuziți de dragostea 
lor nemărginită față de popor și de ura neîmpăcată față de dușmanul 
hitlerist, trebuie să-și concentreze toate forțele pentru realizarea sarci
nilor de mai sus*.

Dintr-o Hotârire a C.C. al P.C.R., 1 Iunie 1943

„SA SE UNEASCĂ TOATE FORȚELE DEMOCRATICE ALE ȚARII’
„A venit ceasul cind trebuie să alegem Intre drumul distrugerii com

plecte și drumul păcii, al libertății democratice, al refacerii țării (...) Dru
mul salvării de la catastrofa națională este: Unirea tuturor partidelor, or
ganizațiilor și patrioților în frontul patriotic antihitlerist al poporului și 
formarea Comitetului național de luptă pentru salvarea patriei, care să 
mobilizeze și să unească toate forțele țării, fără deosebire de clasă, partid 
sau religie. (...) Trăiască România liberă și independentă I"

Dintr-un Manifest al C.C. al P.C.R., editat cu prilejul 
zilei de 1 Mai 1944

„IN NUMELE VIITORULUI POPORULUI ftOMAN"
„Partidul Comunist (...), partid al clasei muncitoare, reprezintă interesele 

întregii colectivități românești, deopotrivă ale muncitorimii și țărănimii, ale 
intelectualității și ale tuturor păturilor orășenești, ale întregului popor 
român în lupta sa de eliberare națională. în lupta sa pentru cîștigarea 
drepturilor cetățenești și democratice (...).

In ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul Comunist (...) 
cheamă muncitorimea, țărănimea, intelectualii și pe toți cetățenii Româ
niei la luptă fără cruțare, cu toate armele, împotriva dușmanului de 
moarte al poporului român, pentru asigurarea viitorului său".

Din Declarația C.C. al P.C.R., 24 august 1944
Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Un concert al „Madri
galului" la Ateneul Ro
mân ca acela de miercuri 
seară, sub bagheta unui 
dirijor străin, surprinde 
prin sine insuși. adică 
surprinde plăcut, dar și 
contrariază : ne-am obiș
nuit, și nu numai noi. ci 
și iubitorii lui de pe alte 
meridiane, să-l ascultăm, 
dominat și dominați, de 
personalitatea maestrului 
și fondatorului său. Marin 
Constantin.

Și totuși trebuie să spu
nem că apariția cunoscu
tului om de muzică ita
lian Fausto Corrubolo la 
pupitrul dirijoral al „Ma
drigalului" nu ne-a con
trariat deloc. Și aceasta, 
nu numai pentru că a fost 
cel de-al treilea dirijor 
străin (care, de fapt, o fă
cea și pentru a doua oară, 
după debutul său la Plo
iești in 1978 in această 
postură), după englezul 
Roy Bohana (1968, 1970) și 
spaniolul Pablo Colino 
(1977), dar cartea sa de vi
zită il recomanda pentru 
o asemenea misiune de 
Înaltă prețuire din partea 
celebrei formații. Cîteva 
elemente semnificative din 
palmaresul oaspetelui Fi
larmonicii „George Enes- 
cu" și al „Madrigalului": 
unul din dirijorii corului 
de cameră al Radiotelevi- 
zlunii italiene, profesor la 
Academia, de prim rang 
în Europa, „Santa Ceci
lia", turnee de prestigiu 
în Franța, Austria, Spa
nia, Elveția, Iugoslavia 
etc. și, ultima, dar nu cea 
din urmă calitate, unul 
din cei mai merituoși dis
cipoli ai maestrului Marin 
Constantin la cursurile de 
specializare dirijorală ți

nute la Academia filarmo
nică din capitala italiană 
in urmă cu cițiva ani, pe 
vremea cînd în această 
țară muzicianului român 
i se acordau succesiv, in 
doi ani, distincții artistice 
dintre cele mai înalte: „11 
Sagittario d’Oro" șl „Una 
vita per l’arte".

..Madrigalul" a oferit di-

stradivarius-ul patronului 
să cînte cu el, ceea ce li 
s-a întîmplat și în ultimii 
ani unor tineri muzicieni 
români. Cum „Madriga
lul" a fost adeseori com
parat cu un stradivarius 
de voci umane, iată-1 sub 
mina maestră a lui Faus
to Corrubolo. care l-a fă
cut să sune admirabil nu

„Madrigalul" 
sub bagheta 
unui dirijor

italian
rijorului italian In plină 
afirmare posibilitatea eta
lării unor virtuți ce nu se 
Intilnesc pe orice podium: 
o mare acuratețe stilistică 
vădind o deosebită eleva
ție spirituală, o interiori
zare profundă a actului 
muzical, trăirea in adîn- 
cime a cîntecului, o so
brietate sensibilă a gesti
cii, o aversiune față de e- 
patarea grandilocventă. 
Mă gîndeam in timpul 
concertului că gestul ma
estrului Marin Constantin 
echivalează cu acela al or
ganizatorilor marelui con
curs de vioară „Paganini" 
de la Florența, care celor 
mai virtuozi dintre pre
miant! le Încredințează

numai tn interpretarea u- 
nor capodopere renascen
tiste, îndeosebi din școa
la italiană sau franceză, 
dar și in prezentarea unor 
compoziții românești, de 
la solemna și multisonica 
„Păstoriță" a lui Marțian 
Negrea, suava „Floricică" 
a lui Fr. Hubic sau idilic- 
jucăușa „Fată de păstor" 
a lui Th. Theodorescu la 
îndrăcită „Sirbă" a lui Gh. 
Danga ori prelucrările de 
factură folclorică ale lui 
Radu Paladi și madriga- 
listului Dan Goia.

In încheierea spectaco
lului. dirijorul Fausto 
Corrubolo a anunțat pu
blicul că va interpreta, în 
semn de omagiu, un „can-

A. 

to per la patria del mio 
maestro", adică binecu
noscutul „Colind pentru 
țara mea" de Marin Con
stantin, pe versurile lui 
Ion Brad.

— Un omagiu colegial 
pentru Marin Constantin? 
I-am întrebat după con
cert.

— Nu numai, ne-a spus, 
ci pentru poporul român 
in întregimea lui, pentru 
profunda, originala și u- 
niversala lui spiritualitate, 
cu care venind în contact 
de cițiva ani încoace 
m-am regăsit pe mine în
sumi. E o revelație pentru 
care merită să trăiesc, 
dacă mă refer fie și nu
mai la o capodoperă pre
cum e „Păstorița" lui 
Marțian Negrea, adevăra
tă sinteză a melosului o- 
riginar european. z%tît de 
mult m-a pătruns această 
capodoperă încît e singu
ra al cărei text românesc 
n-am simțit nevoia să-l 
traduc. îmi face o mare 
plăcere să știu că autorul 
nu mai puțin tulburătoa
relor versuri este marele 
poet român George Coș- 
buc, primul traducător al 
„Divinei Comedii". „Can
to per la patria del mio 
maestro" — primul care 
mă va înțelege va fi în
suși „mio maestro e ami
co". cum ar zice Dante. 
Marin Constantin — e un 
„Cîntec pentru România", 
în tot ce are ea mai du
rabil, mai de preț și mai 
demn de stimă.

La cele zise, ca într-o 
compoziție perfectă, nu se 
mai poate adăuga nici o 
măsură.

NIcuIae STOIAN

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII \ 60 DE ANI DE EA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
Sesiune științifică

Cu prilejul aniversării a 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român, joi a avut loc, în Capitală, 
sesiunea de referate si comunicări cu 
tema ..Politica științifică a Partidului 
Comunist Român pentru întărirea ca
pacității de apărare a patriei noastre 
socialiste", organizată de Ministerul 
Apărării Naționale. împreună cu Aca
demia Republicii Socialiste România. 
Academia de științe sociale și poli
tice si Institutul de studii istorice si 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate, 
s-a transmis participanților la aceas
tă manifestare un cald salut, de către 
tovarășul Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de general-maior Constantin Olteanu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale.

Au luat parte academician Gheor- 
ghe Mihoc, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, prof, 
univ. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice. Ion Popescu-Puțuri, 
directorul Institutului de studii istori
ce și social-politice de .pe lingă C.C. 
al P.C.R., general-locotenent (r) An
drei Neagu, președintele Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului, membri 
ai Consiliului de conducere al Mi
nisterului Apărării Naționale, perso
nalități ale vieții politice și științifice, 
generali și ofițeri, oameni de știință, 
cercetători.

Comunicările prezentate. In olen si 
pe secțiuni, au reliefat rolul covîrsi- 
tor al gloriosului nostru partid co

munist în Istoria modernă si con
temporană a României, uriașa sa ac
tivitate politică și organizatorică 
consacrată înfăptuirii mărețelor te
luri ale revoluției de eliberare so
cială și națională, ale transformării 
democratice și socialiste a societății 
românești, ale consolidării indepen
dentei și suveranității patriei, politi
ca sa științifică în domeniul con
strucției militare, al ridicării capaci
tății de apărare a țării, al făuririi, în
tăririi și perfecționării armatei de tip 
nou. în cadrul problematicii abor
date. un loc deosebit de im
portant l-au ocupat înfățișarea ro
lului determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fundamentarea 
și aplicarea politicii militare a parti
dului și statului nostru, grija stator
nică pentru înzestrarea și sporirea 
forței oombative a armatei, pentru

ridicarea nivelului de pregătire a 
gărzilor patriotice, detașamentelor de 
pregătire militară a tineretului, a ce
lorlalte formațiuni din cadrul siste
mului național de apărare. Totodată, 
au fost relevate semnificațiile patrio
tice și politico-morale ale participă
rii armatei la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economlco-socială a 
tării, unitatea indisolubilă dintre 
armată și popor, corelația unor 
ramuri ale științei cu problemele în
tăririi capacității de apărare a pa
triei noastre socialiste.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții la sesiune au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor 
armate. în care se spune :

„Lucrările sesiunii s-au constituit tntr-o vibrantă expresie a sentimente
lor de nemărginită dragoste și aleasă recunoștință pe care ostașii tării, ase
menea întregului popor, vi le poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — fondatorul politicii militare a partidului și statului nostru 
— pentru inalta răspundere cu care vegheat! Ia securitatea operei de con
strucție pașnică, ridicarea capacității de apărare a patriei și întărirea forței 
combative a armatei socialiste.

Urmind pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă șl viată, vă rapor
tăm. mult stimate tovarășe comandant suprem, că in posturile datoriei 
noastre sintem angajați cu toată priceperea și puterea de muncă in înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, a 
sarcinilor ce revin tuturor forțelor sistemului de apărare națională din 
istoricele hotărîri ale Congresului al XII-Iea al partidului. în lumina magis
tralei cuvîntări ce ati rostit-o ia Convocarea-bilant a activului și cadrelor 
de bază ale armatei, a Directivei dumneavoastră, acționăm cu responsabili
tate comunistă pentru continua îmbunătățire a procesului de instruire și 
educare a trupelor, organizarea șl desfășurarea acestuia în conformitate cu 
cerințele doctrinei militare naționale, tn vederea dobîndirii unei calități noi, 
superioare în toate domeniile vieții și activității ostășești.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că gloriosul 
jubileu de la 8 Mai li găsește pe ostașii țării, pe luptătorii din gărzile patrio
tice, din detașamentele de pregătire militară a tineretului, din celelalte 
formațiuni populare de apărare fermi In posturile datoriei lor, hoiăriți de a 
fi gata In orice moment, toți ca unul, să apere cu fermitate marile cuceriri 
revoluționare, independenta, suveranitatea și integritatea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România".

Simpozion
In cadrul manifestărilor organiza

te in întimpinarea aniversării a 60 
do ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, sub egida Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii și a Comitetului Cen
tral ai Uniunii Tineretului Comu
nist. joi a avut loc. în Capitală, la 
Muzeul de istorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționare și 
democratice din România, simpozio
nul „Concepția Partidului Comunist 
Român. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la edificarea 
păcii, securității și cooperării in Eu
ropa".

Manifestarea a fost prezidată de 
prof. univ. dr. Costin Murgescu. 
membru corespondent al academiei, 
directorul Institutului de economie 
mondială al Republicii Socialiste 
România. Au luat cuvintul prof. univ. 
dr Ilie Văduva, rector al Academiei 
de studii economice, Ioana Lăncră- 
jan, secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, șl Ni
colae Chilie, ziarist.

Vorbitorii au relevat contribuția 
inestimabilă a. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne si externe a 
partidului șl statului nostru. Au fost 
subliniate realismul si luciditatea de
mersurilor și inițiativelor de amplu 
ecou internațional ale președintelui 
României socialiste vlzînd încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
pentru ca aceasta să dea un nou 
impuls traducerii In viață a Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
șl cooperare in Europa, adoptării 
unor măsuri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare, pentru solutio
narea Pe cale politică a problemelor 
litigioase.

In încheiere a fost prezentat filmul 
documentar „România, pentru o lume 
fără arme".

(Agerpres)

Patetica simplitate 
a eroismului

Dramaturgul I. D. 
Șerban a scris un text 
nu tocmai obișnuit în 
alegerea protagoniști
lor piesei. Noua sa pre
mieră de la Teatrul 
„Nottara". „Pensiunea 
doamnei Olimpia", a- 
duce in scenă nu mai 
puțin de 9 personaje 
feminine, ceea ce. în 
imaginarea intrigii, o- 
bligă autorul la rigori 
care, deși nu se sus
trag celor traditionaid, 
presupun adaptarea de
mersului conflictual la 
un mediu ce poate să 
nu fie chiar specific, 
ci, poate, mai degrabă 
contrafăcut. Asumîn- 
du-și riscul artistic de 
a călători in lumea 
delicată, sensibilă a 
femeii. dramaturgul 
reușește să-și atingă 
ținta, anume de a ne 
dezvălui nu aparențe, 
ci fondul grav și 
profund uman al aces
tei lumi, pină la urmă 
grațioasă și feciorelni
că. Ființe mai mult 
sau mai puțin simple, 
dar hotărît marcate de 
starea de neliniște a 
primăverii anului 1944, 
aceste biete femei par. 
incet-încet. împinse 
spre periferia vieții. 
Le unește, pe toate, o 
neînduplecată ură îm
potriva nazismului, 
fiecare poartă prin un
gherele sufletului cite 
o dramă nemărturisi
tă, încolo însă, mi
zeriile de zi cu zi. 
neîncrederea în viitor, 
neajunsurile existentei 
de grup închis. fără 
orizont, le fac. adese
ori. invidioase, ran
chiunoase. cinice, re
plicile sunind astfel 
cînd sarcastic, cind 
pline de umor negru. 
Totuși. în acest grup, 
în care arareori răzbat 
visul, iluzia, in acest 
grup. în care aluneca
rea spre zonele de 
subdemnitate se în
trevede ușor prin slă
birea rezistentei în 
tata vicisitudinilor, e- 
xistă un personaj pu
ternic, o tînără. ute- 
cistă, învățătoarea „su
plinitoare" Sanda (in
terpretată de Catrinel 
Paraschivescu) suspec
tată — rigorile activi
tății ilegale o obligă la 
discreție — de o exis
tență întrucîtva frivo
lă. Sanda este, de fapt, 
mîna salvatoare întin
să debusolatelor soar- 
tei. Ea împrăștie ma
nifeste. ascunde tova
răși urmăriți de Sigu
ranță și de Gestapo,

depozitează explozibil, 
se expune deci unor 
primejdii mortale. Ea 
are tăria de a con
cretiza ura abstractă 
împotriva dușmanului 
și. in același timp, 
forța, tactul, inteli
genta de a scoate la 
lumină tezaurul „pen
sionarelor" doamnei 
Olimpia. Desigur — si 
aici gindul ne duce la 
„Bulgăre de seu", a 
lui Maupassant, cu 
deosebirea netă a pro
fesiunilor însă — lo
catarele doamnei Olim
pia aveau datele pozi
tive spre a fringe to
ropeala. resemnarea, 
defetismul, fatalitatea. 
Era necesar doar com

bustibilul pentru a re
aprinde flacăra peste 
un jăratic ascuns sub 
cenusă-

Si astfel incet-lncet. 
protagonistele se scu
tură de zgură, siluete
le se îndreaptă sub 
imperativul mîndriei 
de a fi om. caracterele 
răzbat în dimensiunile 
reale. Olimpia (Llli 
Nica-Dumitrescu) stă 
cu urechea lipită de 
radio, ascultînd și col- 
portind știrile difuzate 
de aliati. modifică 
punctul 4 din re- 
îulamentul pensiunii, 
care interzicea „discu
țiile politice". îl modi
fică radical, interdicția 
devenind o afirmație 
fără echivoc : aici se 
face politică ! Profe
soara Ligia (Margareta 
Pogonat) destăinuie 
faptul că fiul el luptă 
în rezistenta franceză, 
modista Lola (Gilda 
Marinescu) se bate cu 
fasciștii în biserică. 
Clementina (Cristina 
Tacoi). Jeanine (Ca
melia Zori eseu). Nana 
(Victorita Dobre-Tlmo- 
nu) împart „fră
țește" riscurile cu San
da. preluînd de la ea 
o parte din arme, dac- 
tilografllnd manifeste
le etc. Doar avocata 
Angela (Lucia Mure- 
șan) nu intră în luptă, 
chit că și ea este o 
biată victimă, si este 
exclusă. Mai bine zis, 
se exclude ea însăși, 
căci neimplicarea o

face periculoasă în 
condițiile de complici
tate activă generali
zată.

Așa. probabil, a în
țeles dramaturgul să 
evoce un episod din 
anii aceia grei, cînd 
epoca te obliga la o 
opțiune. Regizorul Con
stantin Dicu. atent la I 
partea umoristică a 
piesei, a neglijat în 
bună măsură adevăra
tul personaj, am nu
mit-o Pe Sanda, lăsîn- 
d-o să se impună prin 
simpla ei identitate po
litică. In loc ca toate 
celelalte personaje să 
graviteze în jurul în
vățătoarei. sau mai 
bine zis al ideilor a- 
.cestela. el pune o 
pastă groasă Pe partea 
anecdotică, trecînd in 
plan secund ..istoria" 
propriu-zisă. epicul 
grav devenind pretext 
pentru încă o vorbă 
de duh (și vorbe de 
duh sînt destule în 
piesa lui I. D. Serban). 
Interpretele, conștien
te. parcă, de indecizia 
regizorală. îsi reali
zează singure specta
colul personal. Lili 
Nica-Dumitrescu si 
Gilda Marinescu crea- 
ză personaje pline de 
vervă, de o ingenioasă 
redescoperire de sine. 
La fel Camelia Zorles- 
cu. Victorita Dobre- 
Timonu. Doina Iones- 
cu-Sin. aceasta din 
urmă. în rolul Anetei. 
zugrăvind cu umor, u- 
neori în tușă agresiva 
șl chiar ușor cabotină, 
femeia robustă, ferici
tă de condiția ei si 
neîngăduind amestecul 
nimănui in fericirea 
ei. Lucia Muresan îsi 
„trăiește" eroina în
tr-o asemenea măsură 
ineît o face pe alocuri 
neconvingătoare. Dim
potrivă, Margareta Po
gonat introduce in 
scenă discreția, vorbi
rea semnificativ tăcu
tă. Cu un asemenea 

'„libret", merituos în 
caracterizarea precisă 1 
a eroinelor, cu o re
plică vioaie, spirituală, 
sensibilă la nuanțe, 
spectacolul avea toate 
premisele să fie o 
reușită deplină. Desi
gur. premiera cu „Pen
siunea doamnei Olim
pia" este o reușită, 
dar impresia finală 
este că sugestiile tex
tului n-au fost explo
rate îndeajuns.

Viorel ȘTIRBU .

Pe ecrane, un nou film românesc

„România-film" prezintă DRAGOSTEA MEA CALATOARE, o produc
ție a Casei de filme trei. Scenariul : Nicolae Tic ; decoruri și costume : 
arh. Adrian Păun ; ilustrația muzicală : Paul Urmuzescu ; montajul : luliu 
Vincenz ; coloana sonoră : Andrei Papp. In roluri : Angela roan (Simina 
Turbata), Constantin Diplăn (Ilarion), Radu Panamarenco (Timoteu), Ion 
Vilcu (Onofrei), Horațiu Mălăele (Mihai Sendr ea), Victor Radovici (Eusa- 
bie), Melania Ursu (primul secretar), Eusebiu Ștefănescu (Ion Jurcă), 
Gabriel lencec (Bățucă), Elena Petrican (Tudora), Ion Colan (Pătru), 
Dumitru Anghel (Miluță), Tudor Filimon (curierul). Imaginea : Ion Dobre ; 
regia: Cornel Todea. Film realizat in studiourile Centrului de producție 
cinematografică „București".

cinema
• Croaziera : SCALA — 9; 11,30;
14; 16,30; 19, GRIVIȚA — 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLOREASCA
— 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : SALA MARE A 
PALATULUI — 14; 17; 20,15, SALA 
MICA - 16; 19.
• Bambi — 9; 11; 13; 15, Specta
colul spectacolelor — 16,30; 18,15;
20 : CAPITOL.
• îmi sare țandăra : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA- 
FORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Love story pe ring I STUDIO
— 10; 12; 14,15; 20.
• Stele de iarnă : STUDIO — H; 
18, FLAMURA — 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Sacrificiul din dragoste : BUCU
REȘTI — 9; 12,15 ; 15,45; 19,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 12,15; 16; 19,15,
MELODIA - 9; 12; 16; 19.
• Circuit Închis : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Par și impar : VICTORIA — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MUNCA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Asterix și Cleopatra — 9,15; 11; 
12,45; 14.30; 16,15, Umbrele strămo
șilor uitați — 18; 20 ; DOINA.
• Albă ca zăpada șl cel șapte pi
tici — 10; 11,45; 13,30, Serata —
15,45; 18; 20 : TIMPURI NOI.
• Nlcki — 9,30; 11,30, pentru pri
ma oară Căsătorită — 13,30; Mos
cova nu crede In lacrimi — 16; 1» t 
CENTRAL.
• Rocky : EFORIE — (; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Omul șl fiara : FEROVIAR — 
8,15; 11; 14; 17; 20, GLORIA — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,15, CULTURAL
— 9; 12; 16; 19.
• Detectivul : BUZEȘTI — 14,30; 
17,15; 20.
• Febra aurului t DACIA — I;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Magnolia Înflorește din nou t 
LIRA — 18; 20.
• Lancea de argint : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Castelul din Carpați : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Jandarmul șt extraterestrii : 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Drumul razelor de soare — 17,15, 
Șantaj — 19,30 : COTROCENI.
• Ultima romanță de dragoste : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Iancu Jlanu Zapclul ; Iancu 
Jianu Haiducul : PACEA — 15; 
18,30.
• Omul pe care nu trebuie să-1 
uităm — 15,30, Contrabandiștii din 
Rajgrod — 17,3»; 19,30 : POPULAR.
• Misiune primejdioasă — 16, în
toarcerea lui Hordubal — 18; 20 : 
PROGRESUL.
• Infernul din zglrle-nori : FLA- 
CARA — 11,30: 15; 18,30.
• Pruncul, petrolul șt ardelenii : 
COSMOS — 15,45; 17,45; 19,45.
• Comandantul bateriei de coastă
— 15,30; Maluala — 17,30; 19,30 :
VIITORUL.
• Program de vacanță — FLAMU
RA — 9; 11, LIRA — 15,30, CO
TROCENI — 15, PACEA — 11, FLA
CĂRA — 9,30, COSMOS — 10; 12;
14. FERENTARI — 10,30.

teatre
S Teatrul Național (sala mică) : 

agi Tudose — ÎS, Cavoul de fa
milie — 19,30, (sala Atelier) : Ele
gie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Giuliano Silveri (Ita
lia). Solist : George Nicolescu — 
19,30.
• Opera Romană : Dreptul ia dra
goste — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) ; Cum se nu
meau cei patru Beatles ? — 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu tntim- 
plător — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara- (sala Maghe- 
ru) : Micul Infern — is.30, (sala 
Studio) : Inele, cercel, beteală — 
19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic): 
Ordinatorul — 19,30.
Îi Teatrul „Ion Vasllescu- : Casa 
emellor — 19,30.

• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Dai un Biban... dar tace ! — 
19,30, (sala Victoria) : Idolul fe
meilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română”: 
Așa se cintă pe la noi — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Irina 
și Topki — 10. Albă ca zăpada — 
17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ninlgra 
șl Aligru — 10, (la Casa de cultură 
„înfrățirea intre popoare") : Ti- 
grișorul Petre — 10.
• Circul București : Mondo-clrc 
— 19,30.
• Studioul de teatru „Casandra”: 
Omul care aduce ploaia — 19,30.
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Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ „Decada record", organizata in 

această lună ia întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice din Foc* 
șani, s-a încheiat cu două zile mai 
devreme, prin realizarea obiectivelor 
propuse. Ciștigul de timp a adus în
treprinderii o depășire a planului 
la export cu peste 400 000 lei.

■ 3 000 de ingineri, maiștri șl teh
nicieni din unitățile economice ale 
județului Dîmbovița și-au propus să 
rezolve în acest an probleme tehni
ce cu o eficiență economică de pes
te 200 milioane lei. Multe înainteI

■ Tînărul inginer Tiberiu Popovicl 
este al treilea cetățean din Cura 
Humorului care și-a construit o in
stalație eoliană pentru producerea 
energiei electrice. Cine-I urmează ?

■ La parterul unui bloc din ora
șul Topoloveni, edilii au repartizat 
spațiu șl pentru o unitate de desfa
cere a presei. Dar ziarele și revistele 
solicitate de cei de aici nu și-ou fă
cut pină acum apariția. Ce părere 
are poșta?

■ Colectivul întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Mureș, care deține locul 
I pe țară in întrecerea socialistă pe 
anul 1980, a livrat sistemului energe
tic național, de la începutul anului și 
pină acum, 80 milioane kWh energie 
electrică peste plan. Toate Instala
țiile șl agregatele au funcționat ire- 
proșeH.

■ Pe malul Săsarulul din Baia 
Mare a apărut în această primăva
ră o primă plantație de nuci, iar în 
foarte multe curți și pe lingă blocuri 
s-au cultivat meri, peri, pruni, viță 
de vie. Așadar, alături de grădinile 
de sub „Dealul Florilor" se vor 
înălța și livezi roditoare.

■ Stațiile C.F.R. din Nicșeni, Vă- 
culești. Românești și Roșiori de pe 
raza județului Botoșani sint atit de 
neîngrijite, incit nici nu-ți virte să 
intri în ele. Cum or fl stînd in ele 
șefii acestora, impiegații și cei care 
dau cale liberă trenurilor, numai 
curățeniei - nu?

■ La întreprinderea „Emailul 
roșu* din Mediaș au fost realizate, 
prin autoutilare, înainte de termen, 
cinci mașini de debitat și bordurat 
tablă. Ele asigură o inoltă produc
tivitate și o calitate superioară pro
duselor.

SLOBOZIA :

însemnate beneficii 
peste plan

Muncitorii și tehnicienii din cadrul 
întreprinderii de ulei Slobozia tși 
realizează ritmic sarcinile de plan 
și angajamentele asumate înscriind 
în cronica cotidiană noi succese. 
Prin măsurile tehnico-organlzato- 
rice, expresie a autoconducerii 
muncitorești, ei au reușit impor
tante econoăBii. De la începutul 
anului și pînă la 10 aprilie s-au 
economisit 90 000 kWh energie elec
trică șl 110 000 kg combustibil con
vențional. Toate acestea au atras 
după sine obținerea de mari bene
ficii peste cele planificate. (M. 
Vișoiu).

BRAȘOV :

Valorificarea 
potențialului 

hidroenergetic al apelor 
curgătoare

în actualul cincinal se vor con
strui pe cursurile de apă ale 
județului Brașov un număr de 29 
microhidrocentrale cu puteri cu
prinse între 10 și 2 000 kW. în 
acest an urmează să înceapă con
strucția si montajul unor asemenea 
unități energetice care vor asigura 
o producție anuală de 24 milioane 
kWh. Printre rîurile al căror poten
țial energetic urmează să fie 
valorificat în aceste condiții se 
numără Bîrsa, Tărlung, Turcu. 
Șinca, canalele Timiș, Vulcănița și 
altele. Prima microhidrocentrală 
care va începe să producă energie 
electrică încă în acest an este cea 
de pe canalul Timiș de la intrarea 
in Brașov. (Nicolae Mocanu).

AIUD :

Economii de materii 
prime și materiale

La întreprinderea de prefabrica
te din beton Aiud se desfășoară o 
amplă acțiune pentru realizarea de 
economii de materii prime,. energie 
și combustibil. Sub deviza „Produc
ție fizică suplimentară din materia
le economisite", în unitate se des
fășoară o însuflețită întrecere. Din 
economisirea a 23 tone sînmă pen
tru prefabricate, din beton armat șl 
a altor materii prime și materiale 
s-a realizat peste plan o producție 
in valoare de 1,2 milioane lei. 
(Ștefan Dinică).

■ Peste doi ani, Liceul de mate
matică și fizică „Spiru Haret" din 
Tulcea iși va sărbători centenarul. 
Foștii profesori și absolvenți sint ru
gați să contribuie cu fotografii, scri
sori, publicații și alte documente la 
elaborarea unei monografii, a albu
mului aniversar și la sporirea expo
natelor muzeului.

■ In fața magazinului cu auto
servire din cartierul Crișan II din 
Slatina stau de mai multă vreme 
două uși metalice din aluminiu. Uși 
contractate, transportate și... aban
donate. Abandonate și aproape de
gradate. Cine deschide... ușa răs
punderii?

■ Cabanierii din masivul Bucegl, 
județul Prahova, gindind gospodă
rește, și-au procurat purcei și pă
sări pentru a le crește In gospodă
rii anexe. Ei iși sporesc posibilități
le de aprovizionare din surse pro
prii. Țin cu tot dinadinsul ca și vi
itoarele meniuri să fie la... înălțime.

■ Vechiul hotel „Parc” din cen
trul municipiului Oradea, supus u- 
nor importante lucrări de renovare, 
a fost redat In funcțiune. Mai tinăr, 
mai confortabil și la fel de ospi
talier.

■ In comunele Valea Seacă, Ne
gri și Berzunți din județul Bacău 
au fost date in folosință noi și 
moderne dispensare umane. Alte 
edificii de sănătate se înalță in 
comunele Tătărăști, Pîrjol, Racova 
și Mărgineni, iar la Podu Turcului 
va fi dat curind în folosință un spi
tal cu 200 de paturi și policlinică.

■ Producția realizată zilele aces
tea de către furnaliștii gălățeni a 
„rotunjit" la 40 de milioane tone 
cantitatea de fontă elaborată aici 
de la intrarea în funcțiune, în urmă 
cu 13 oni, a primului furnal și pină 
In prezent. Evenimentul are loc la 
numai două luni de la intrarea in 
producție a ultimului și celui mai 
mare furnal de la Galați și din 
țară. Este vorba de furnalul nr. 6 
de 3 500 mc volum util.

■ La Tg. Neamț s-a terminat 
construcția unei noi fabrici care va 
produce, în principal, mobilă corp 
și mobilă de ortă. Primul tip de 
garnitură intrat în fabricație este 
dormitorul „Ceahlău".
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Meciurile amicale au trecut, 
urmează cele pentru clasamentele internaționale

Trei selecționate care reprezintă 
cele trei eșaloane de virstă ale fotba
lului nostru (seniori, tineret si ju
niori) și-au Încheiat zilele acestea 
partidele internaționale de verificare 
in vederea sezonului oficial de pri
măvară in care vor păși curind.

Prima reprezentativă a susținut in 
lunile martie și aprilie patru intîlniri 
amicale : două in țară, pe care le-a 
ciștigat înscriind cite două goluri 
(2—1 cu R.D. Germană, 2—0 cu Po
lonia), alte două in deplasare, pe care 
le-a pierdut primind cite două goluri 
și Înscriind numai cite unul (1—2 cu 
Israel, 1—2 cu Danemarca). Ce ne 
spun aceste rezultate ? Judecind după 
valoarea partenerilor de verificare, 
rezultatele din meciurile jucate acasă 
ne spun că la ora actuală dispunem 
de un lot reprezentativ cu un poten
țial sensibil ridicat față de anii an
teriori, un lot capabil să împlinească 
speranțele iubitorilor de fotbal din 
țara noastră într-o calificare la tur
neul final al C.M. din Spania. S-a 
văzut aceasta mai cu seamă în fața 
puternicei selecționate a R.D. Ger
mane. Dar rezultatele ne spun, în 
același timp, că în deplasare —-deși 
reușim să înscriem goi — nu reușim 
să învingem ori măcar să scoatem 
scor egal.

Cine a privit echipa noastră na
țională — și în alte partide, dar în
deosebi in cea susținută recent la 
Copenhaga, în compania formației 
rapide și moderne a Danemarcei — 
și-a dat seama că ea practică în ma
joritatea timpului un joc lent, demo
dat, cu foarte anemice șanse de cîștig 
în deplasare. Principala carență în a- 
cest sens este că jucătorii noștri nu 
știu cum să scape de marcajul strict, 
om la om, aplicat astăzi de mai toate 
echipele de club și reprezentative din 
țările cu fotbal avansat. Nu știu din 
simplul motiv că în campionatul nos
tru se folosește prea rar ceea ce nu
mim astăzi „pressing". Pentru a scă
pa de adversarul care se ține scai de 
tine, cunoscut este, trebuie să joci 
mingea dintr-o- bucată (chiar prin 
deviere) Și să te demarci ; fotbaliștii 
noștri insă procedează exact invers : 
în loc să facă o singură mișcare, fac 
trei (stop-preluare-pas), în loc să se 
demarce în mare viteză, joacă de pe 
loc sau din mișcare agale.

Observația este cu atit mai vala
bilă pentru celelalte loturi, cum s-a 
văzut, tot miercuri, in partida din
tre România (tineret) și U.R.S.S. (B) 
de la Ploiești, sau cum s-a văzut in 
meciurile amicale și oficiale ale ju

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL NIGERIEI 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN ȚARA NOASTRĂ

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fede

Cronica
La București a avut loc. joi, schim

bul instrumentelor de ratificare a’ 
Acordului privind programul pe ter
men lung al colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, sem
nat la Belgrad, la 24 octombrie 1980.

Schimbul a fost efectuat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de Trifun 
Nikolici, ambasadorul Republicii So-_ 
cialiste Federative Iugoslavia la 
București.

La ceremonie au participat Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezent!, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R. S. F. Iugo
slavia la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Arabe Siriene — a 35-a ani
versare a proclamării independen
tei — joi după-amiază a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-siriană.

După un cuvînt introductiv, rostit 
de Florian Balaure, prorector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
româno-siriană. ziaristul Neagu 
Udroiu, secretar responsabil de a- 
genție la Agerpres, a prezentat im
presii de călătorie din tara prietenă. 
Au fost proiectate, in continuare, 
filme documentare siriene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asocia
ției de prietenie româno-siriană, ai 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, reprezen- 

JUDEȚUL IALOMIȚA^

Ritm accelerat în construcția de locuințe
Dornici să cinstească cu noi fapte de muncă aniversarea a 60 de ani 

de la crearea Partidului Comunist Român, constructorii ialomițeni dau 
în folosință în această săptămină încă 130 de apartamente. în munici
piul Slobozia sint predate viitorilor locatari 54 apartamente. în orașele 
Fetești și Țăndărei — 40 și respectiv 20 de apartamente, iar în comuna 
Grivița — un bloc cu 16 apartamente. Cele 130 de apartamente au fost 
repartizate muncitorilor, mecanizatorilor, tehnicienilor și specialiștilor cu 
bune rezultate la locul de muncă și participantl activi la acțiunile edi- 
litar-gospodărești. (Mihai Vișoiu).

niorilor. Răminînd in perimetrul con
statărilor generale ce pot fi făcute 
asupra celor trei loturi, ar mai fi de 
arătat predilecția pentru pase pe me
tru pătrat și joc înghesuit, frica de 
lansare cu pasă lungă, deficiențele 
cronice de plasament la faze fixe (nu 
mai departe decît alaltăieri și repre
zentativa „A" și cea de tineret au 
primit goluri în urma executării cor- 
nerelor),. lipsa ieșirii grupate din a- 
părare prin pase în viteză sau lipsa 
ruperilor de ritm in atac. Insistăm 
asupra acestor slăbiciuni generale. în
trucât există, practic, posibilitatea 
remedierii lor chiar în răstimpul

Cîteva opinii despre pregătirile 
efectuate in vederea sezonului 
internațional de către fotbaliștii 
din reprezentativele „A", de 

tineret și juniori

scurt pină la întrecerile oficiale. Fot
baliștii noștri au pregătirea fizică, 
tehnică, deopotrivă cu capacitatea 
tactică, de a juca modern dacă sint 
puși să joace modern.

Jocul nesatisfăcător făcut de prima 
reprezentativă în Danemarca a scos 
la lumină și alte probleme specifice 
care se cer rezolvate, cum ar fi pres
tația în declin a celor ce acti
vează la mijlocul terenului (Ior- 
dăneScu. Beldeanu, Marcel Rădu- 
canu), foarte slaba frecventă a sutu
rilor pe poartă, sau sprijinirea lui 
Cămătaru în atac. Cit privește 
problema indisponibilităților, nu o 
considerăm o scuză a randamen
tului nemulțumitor al echipei (toți 
cei trei jucători care au în
locuit titularii — respectiv. Cris
tian, Dinu și Ungureanu — au fost 
printre cei mai buni în acest meci), 
pentru că accidentările apar și ca 
inevitabile consecințe ale deficiențe
lor din pregătirea fizică, din încălzi
rea înainte de meci și din recupera
rea de după meci, din viața persona
lă, din modul de alimentație și de 
odihnă al fiecărui sportiv în cauză. 
Colectivul de antrenori care răspun
de de prima noastră reprezentativă 
nu poate, și nu trebuie, să neglijeze 
asemenea aspecte critice din activi
tatea fotbaliștilor ne care-i conduc. 
Fiindcă, iată, echipa Angliei abia ne 
așteaptă, iar cea a Ungariei reuseș- 

rale Nigeria, profesor Ishaya Audu, 
va efectua o vizită oficială în Româ
nia, in perioada 22—23 aprilie 1981.

zilei
tanțl al Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de cultură 
și artă, ziariști, un numeros public.

Au fost prezenți Youssef Orfi, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Siriene la București, 
membri ai ambasadei.

★
Joi după-amiază a avut loc In Ca

pitală o adunare festivă prilejuită de 
împlinirea a 90 de ani de la înfiin
țarea Societății arhitecților români 
și a 75 de ani de la apariția primului 
număr al revistei „Arhitectura".

în cadrul manifestării, organizată 
6ub egida Comitetului de conducere 
al Uniunii arhitecților. au luat cuvin- 
tul : prof. univ. Cezar Lăzărescu, pre
ședintele uniunii, prof. univ. Gheor- 
ghe Curinschi, prof. univ. Grigore 
Ionescu, conf. univ. Aurelia Trișcu. 
secretar aj uniunii, și Mircea Lupu, 
redactor-șef al revistei „Arhitectura". 
Vorbitorii au relevat bogatele tradiții 
și prestigiul școlii românești de arhi
tectură. contribuția ei. în anii con
strucției socialismului, la opera vastă 
de făurire a. unei noi și superioare 
civilizații pe pămîntul României, la 
transpunerea în viață a indicațiilor șl 
recomandărilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea armonioasă a așezărilor tării.

în același timp, vorbitorii au expri
mat angajamentul arhitecților de a 
îndeplini sarcinile ce le revin in lu
mina hotărîrllor Congresului al XII- 
lea'al partidului.

La adunare au luat parte repre
zentanți ai Consiliului popular al mu
nicipiului București, ai unor minis
tere și instituții centrale, cadre didac
tice, oameni de știință și cultură, zia
riști, un numeros public.

(Agerpres)

**•

te 3—0 la Valencia, în dauna Spa
niei— învingătoare cu 2—1 la Londra!

Selecționata de tineret a țării noas
tre. care se pregătește pentru cam
pionatul european rezervat acestei 
vîrste intermediare, a susținut des
tule intîlniri de pregătire și verifi
care : 6 in turneul sud-american (4 
victorii, un egal, și o înfringere), 1—2 
cu Polonia (B) în deplasare, 1—1 cu 
Bulgaria (tineret) tot in deplasare și, 
acum, 0—1 cu U.R.S.S. (B). La Lon
dra ea trebuie să fie la înălțimea 
prestigiului cucerit pe merit prin 
acel răsunător 4—0 reușit în fața se
lecționatei similare a Angliei în 
toamnă, la Ploiești.

Reprezentativa de juniori (jucă
tori pină în 18 ani) a început sezo
nul oficial încă din 25 martie — data 
primului meci din preliminariile 
U.E.F.A., susținut cu echipa Unga
riei în deplasare, la Mako. Cadeții 
noștri au reușit acolo 0—0, apoi au 
învins la Hunedoara cu 1—0, astfel 
că au realizat primul lor obiectiv din 
acest an : calificarea în turneul final 
al U.E.F.A. Lotul nostru, fără să cu
prindă fotbaliști cu experiență, be
neficiază de cițiva juniori foarte ta- 
lentați (cum sint portarul Popa, „li- 
bero“-ul Balint, mijlocașul Cioroia- 
nu, atacantul central Sertov sau ex
trema stingă Udrică) și, foarte im
portant, beneficiază de un antrenor 
deosebit de priceput șl pasionat — 
Mircea Rădulescu — ajutat compe
tent de fostul mare portar, Costică 
Toma. La turneul final din R.F. Ger
mania, juniorii noștri au o grupă 
foarte dificilă (cu Polonia — care de 
curind a învins cu 2—0 pe Franța la 
Cannes 1 — și cu Cehoslovacia și
Scoția), deci luna de zile ce le-a mai 
rămas trebuie folosită pentru roda
rea lor in cit mai multe confruntări 
grele, pentru obișnuirea lor de a în
scrie mai mult de un gol într-o par
tidă și chiar de a fi în stare să re
monteze pe parcursul meciului un 
scor nefavorabil la un moment dat. 
Numai așa se pot clasa pe un loc o- 
norabil la acest greu turneu final.

în concluzie, se înțelege că mani
festăm mare încredere în capacitatea 
fotbaliștilor noștri din cele trei se
lecționate și a tehnicienilor ce-i con
duc de a pregăti astfel sezonul ofi
cial ce le stă în fată, incit să repre
zinte cu cinste sportul românesc. 
Dacă n-'hm fi nutrit o asemenea ste
nică încredere n-am mai fi scris a- 
ceste rînduri.

Gheorghe M1TRO1

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune în limba germană
18,20 Rezultatele tragerii Loto
18.25 Imagini din Republica Arabă Si

riană
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Partidul năzuințelor șl al Împli

nirilor socialiste. 4. Poporul — par
ticipant activ la conducerea demo
cratică a țării

20.15 Film artistic : „Judecătorul Fa- 
yard". premieră TV. Producție a 
studiourilor franceze. Regla Yve» 
Bolsset

11,58 Partidului erou — cîntul Inimilor 
noastre. Emisiune muzloal-Uterară

12.15 Telejurnal
PROGRAMUL 1

16,30 O viață pentru o Idee I Iullu Pro
dan (1875—1959), botanist, ctitor al 
cercetării științifice a florei Româ
niei Emisiune realizata la Cluj- 
Napoca

17,00 Blocnotes — informații utilitare
17.15 Ctntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Argeș. Emisiune realizată In 
colaborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste

19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestre! simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu*. 
Transmisiune directă de Ia Ate
neul Român. Dirijor : Giuliano Sll- 
verl — Italia. Solist s George Nico- 
lescu

21,20 Teleenclclopedia (reluare)
22,05 Moment folcloric. Muzică popu

lară cu formația Benone Damian
82.15 Telejurnal

Tragerea excepțională 
Pronoexpres

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Prono
expres de duminică 19 aprilie 
1981, la care se pot obține auto
turisme „Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“, excursii în R. S. Ceho
slovacă sau R. P. Ungară, im
portante sume în numerar (va
riabile si fixe). Pentru atribui
rea ciștigurilor se vor efectua 
opt extrageri în două faze, cu 
un total de 44 de numere. Prin
tre avantajele acestei trageri se 
numără posibilitatea de a ciști- 
ga autoturisme la oricare dintre 
cele opt extrageri, precum și 
atribuirea premiilor maxime 
pentru variantele achitate în 
cotă de 25 la sută, în cazul în 
care la categoria respectivă nu 
se omologhează variante cîștigă- 
toare jucate sută la sută. Bile
tele de 15 lei varianta au drept 
de câștiguri la toate extragerile. 
Ultima .zi de participare — sim- 
bătă 18 aprilie 1981. Consultați 
prospectul tragerii și jucati din 
vreme numerele preferate I

- ---------------------------------........
Semifinalele „Cupei 
României" la fotbal

Joi la amiază a avut loc în Capi
tală tragerea la sorți pentru stabili
rea meciurilor semifinale din cadru! 
„Cupei României" Ia fotbal. întâlni
rile — care vor avea loc la 20 mai 
ne terenuri neutre, cu începere de la 
ora 17 — se vor desfășura astfel : 
S. C. Bacău — Universitatea Craiova, 
Politehnica Timișoara — Sticla Arie- 
șul Turda.

De comun acord, s-a stabilit ca 
meciul S. C. Bacău — Universitatea 
Craiova să se dispute Ia București, 
pe stadionul Republicii.

în cîteva rînduri
• Campionatele mondiale de tenis 

de masă au continuat la Novi Sad 
cu desfășurarea competiției pe echi
pe. La masculin, echipa României, 
care joacă în grupa a doua valorică, 
a învins cu 5—0 echipa Austriei.

Rezultate înregistrate in prima 
grupă valorică : Masculin : Franța — 
Suedia 5—0 ; R. P. Chineză — Indo
nezia 5—0 ; Japonia — Coreea de 
Sud 5—0 ; Anglia — R. F. Germa
nia 5—3 ; feminin : Anglia Suedia 
3—1 ; U.R.S.S. — Franța 3—1 ; R.P.D. 
Coreeană — India 3—0.

în cursul zilei de joi, selecționata 
României a învins cu scorul de 5—1 
formația Olandei. Alte rezultate: 
S.U.A. — Austria 5—1; Malayezia — 
Țara Galilor 5—3.
• A Început turneul internațional 

de polo pe apă pentru juniori de la 
Sofia. Iată rezultatele înregistrate : 
România — Bulgaria 4—4 (1—0, 0—2, 
1—2, 2—0) ; U.R.S.S. — Polonia 22—8 ; 
Spania — Grecia 11—2 ; Iugoslavia — 
Ungaria 7—5.

O Timp de două zile, sala poliva
lentă din Craiova a găzduit faza fi
nală a campionatului national al șco
larilor la lupte libere, la care au 
participat 138 sportivi din întreaga 
tară. Pe primul loc s-au situat în 
ordinea categoriilor (de la 44 la plus 
87 kg) Florin Ioniță (Buzău). Dumi
tru Cucu (Craiova). Constantin Dută 
(Balș), Gheorghe Luca (Craiova), 
Gydrgy Kerekeș (Tg. Mureș). Lucian 
Nițu (Craiova). Marin Bărgăoanu 
(Tirgoviște). Claudiu Tămăduianu șl 
Dumitru Chiru (ambii din București). 
Ion Fildan (Oradea) și Viorel Olariu 
(Hunedoara), care au intrat în posesia 
titlului de campioni.

încheierea vizitei oficiale 
în Republica Turcia a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Turcia. Uter 
Ttlrkmen, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Andrei, a efectuat o vi
zită oficială în Turda, între 13 și 
17 aprilie 1981.

în timpul vizitei, șeful statului turc 
șl președintele statului major gene
ral și al Consiliului Național al Secu
rității, generalul Kenan Evren, a 
primit pe ministrul afacerilor externe 
al României, care a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj de prietenie și 
urări de sănătate, de prosperitate po
porului turc. La rindul său, șeful 
statului turc, generalul Kenan Evren, 
a rugat să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale si sentimente de stimă, urări 
de progres poporului român.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a fost, de 
asemenea, primit de către orimul mi
nistru al Republicii Turcia. Btllent 
Ulusu. și a avut întrevederi cu Turgut 
Ozal, viceprlm-minlstru si ministru 
de stat. Serbiilent Bingâl. ministrul 
energiei și resurselor naturale. Kemal 
Cantiirk. ministrul comerțului, și 
Sahan Kocatopcu, ministrul industriei 
și tehnologiei.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
obiective economice și social-culturale 
din Ankara. Istanbul si Izmir.

Cei doi miniștri de externe au avut 
convorbiri oficiale, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă cor
dialitate. în cursul convorbirilor au 
fost examinate stadiul si perspecti
vele de dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări si s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra problemelor 
majore ale vieții Internaționale 
actuale.

Analizind modul de desfășurare a 
relațiilor bilaterale, cei doi miniștri 
au constatat cu satisfacție evoluția 
pozitivă a schimburilor și cooperării 
dintre cele două țări in ultimii ani, în 
spiritul Declarației solemne comune 
româno-turce din 29 august 1975, pre
cum și al celorlalte documente sem
nate la nivel înalt in iunie 1976 și 
noiembrie 1978, al celor xonvenite cu 
prilejul vizitei de prietenie a șefului 
statului român la Ankara, In august 
1979.

în acest cadru, el au subliniat im
portanța deosebită a intîlnirilor la ni
vel înalt, a convorbirilor avute de 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii Turciei pentru stimu
larea colaborării dintre România și 
Turcia, pentru amplificarea și adîn- 
cirea relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale și în alte 
domenii de acțivitate. Ei au reafirmat 
dorința celor două țări de a pune în 
practică ce s-a convenit, pentru a dez
volta și diversifica, in viitor, coope
rarea bilaterală pe multiple planuri.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că volumul schimburilor comerciale 
între cele două țări a crescut în ul
timii ani și că există perspective fa
vorabile pentru dezvoltarea continuă 
a acestora.

Examinînd stadiul actual al coope
rării economice dintre România și 
Turcia, părțile au constatat că obiec
tivele stabilite la nivel Înalț se reali
zează in bune condiții. în acest 
oontext s-a relevat importanta ac
țiunilor stabilite cu prilejul celei 
de-a Vlî-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică româno-tureă. care s-a desfă
șurat la Ankara In perioada 11—15 
ianuarie 1981.

în același timp, părțile au exprimat 
hotărirea de a extinde cooperarea ro- 
tnâno-turcă și in alte domenii, pen
tru a folosi pe deplin condițiile oferi
te de dezvoltarea economiilor lor și 
de vecinătatea geografică. Au fost 
evidențiate posibilitățile de cooperare 
in domeniul științei șl tehnologiei, 
subliniindu-se necesitatea dezvoltării 
lor, in special în domenii de actuali
tate, pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime și a altor resurse de 
care dispun cele două țări.

Cele două părți au apreciat, de ase
menea, dezvoltarea fructuoasă a 
schimburilor în domeniile învătămln- 
tului. culturii și artelor, care se des
fășoară pe baza acordului guverna
mental și a programelor de aplicare 
încheiate între cele două țări, reafir- 
mind dorința de a intensifica. în con
tinuare. cooperarea reciproc avanta
joasă in domeniile respective. Tot
odată. s-a subliniat contribuția pe 
care o aduc la adîncirea cunoașterii 
reciproce și prieteniei dintre cele 
două popoare manifestările culturale, 
precum și marcarea unor aniversări 
importante din istoria si cultura celor 
două țări.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
programul guvernamental de schim
buri culturale și științifice între cele 
două țări pe anii 1981—1982 șl s-a 
efectuat un schimb de scrisori privind 
extinderea circumscripțiilor consulare 
din consulatele generale de la Is
tanbul și. respectiv. Constanta. De 
asemenea, a avut loc semnarea pro
tocolului de cooperare între Radiote-

vremea
Timpul probabil pentru 18, U șl 28 

aprilie. In (ară : Vreme In general in
stabilă, cu cer temporar noros. Vâr că
dea ploi locale, care vor avea șl carac
ter de aversă, Îndeosebi In sudul țării. 
La munte șl. Izolat, in zonele deluroa
se, la începutul intervalului, precipita
țiile vor fi ți sub formă de lapovlță șl 
ninsoare, vtnt moderat, cu unele in

leviziunea română și Societatea turcă 
pentru radiodifuziune și televiziune, 

în cadrul schimburilor de vederi cu 
privire la evoluția raporturilor dintre 
state în lume, cei doi miniștri de 
externe au subliniat necesitatea dea 
se acționa cu toată forța pentru o- 
prirea agravării actualei situații in
ternaționale deosebit de complexe, 
pentru solutionarea problemelor e- 
xistente intre state numai pe calea 
tratativelor, pentru continuarea po
liticii de destindere si colaborare, 
pentru respectarea independentei tu
turor statelor lumii. A fost eviden
țiată cerința imperioasă a zilelor 
noastre ca raporturile dintre toata 
statele să fie întemeiate pe deplina 
egalitate in dreipturi, pe respectul 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecul in treburile interne, 
nerecurgerea la forță sl la amenin
țarea cu forța.

Cei doi miniștri de externe au a- 
eordat o atenție deosebită situației 
din Europa, unde s-au acumulat cela 
mai mari cantități de arme de dis
trugere în masă. El au subliniat ne
cesitatea de a se face totul pentru 
statornicirea pe continent a upui cli
mat de încredere și cooperare, pentru 
reușita reuniunii de la Madrid, astfel 
incit aceasta să dea un nou impuls 
eforturilor politicii de destindere. In
dependență și cooperare in Europa, 
înfăptuirii unitare a documentului de 
la Helsinki.

Ei au subliniat importanța priori
tară a convenirii unui acord privind 
adoptarea si înfăptuirea unor măsuri 
eficiente de dezangajare militară și 
dezarmare pe continent sl. în acest 
sens, au evidențiat însemnătatea a- 
jungerii la un acord privind convo
carea unei conferințe de Încredere si 
dezarmare in Europa.

Părțile au relevat că o contribuție 
Importantă la cauza securității si 
cooperării pe plan european o are 
Întărirea colaborării. înțelegerii, bu
nei vecinătăți si păcii în Balcani. A- 
preciind rezultatele reuniunilor de la 
Atena sl Ankara privind colaborarea 
multilaterală dintre statele din zonă, 
cei doi miniștri s-au pronunțat pen
tru continuarea acestor intîlniri in 
vederea definirii de noi posibilități 
pentru extinderea cooperării în viitor 
in domenii cum sint transporturile, 
precum și materiile prime și energia.

Cele două părți au considerat că 
in prezent este necesar să se acțio
neze cu toată hotărirea în direcția 
dezarmării generale, în primul rind 
a dezarmării nucleare, echilibrul de 
forte realizindu-se nu pe calea spo
ririi înarmărilor, ci a diminuării con
tinue a acestora. Cele două părți au 
evidențiat însemnătatea deosebită pa 
care ar avea-o în acest sens Înghe
țarea si reducerea bugetelor milita
re. renunțarea la instalarea de noi 
baze militare, la amplasarea de noi 
arme, inclusiv nucleare, șl ajungerea 
la un acord privind reducerea for
țelor armate si armamentelor. îndeo
sebi nucleare.

în acest scop, ele s-au pronunțat 
pentru promovarea unei politid de 
contacte și tratative, care să ducă la 
sporirea încrederii reciproce, la gă
sirea celor mai bune căi pentru des
tindere si dezarmare, pentru înfăp
tuirea păcii si colaborării interna
ționale.

în schimbul de vederi cu privire 
la conflictele existente în lume, cei 
doi miniștri au relevat neoesitatea ca 
toate litigiile dintre state, indiferent 
de natura sau caracterul lor. de gra
dul lor de complexitate, să fie so
luționate numai pe cale pașnică, prin 
mijloace politice, prin discuții intre 
părțile interesate. manifestindu-se 
înțelegere și receptivitate fată de in
teresele legitime ale fiecărei părți, 
in spiritul egalității în drepturi și 
respectului reciproc.

Cei doi miniștri de externe au re
levat necesitatea eliminării definitive 
a colonialismului, a oricărei politici 
de ingerințe, dominație si dictat în 
acest sens, s-au pronunțat pentru 
realizarea dreptului poporului nami- 
bian la independentă națională.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au apreciat că O.N.U. și cele
lalte organisme din sistemul Națiu
nilor Unite au sarcini deosebit de 
mari în democratizarea relațiilor in
ternaționale și soluționarea proble
melor complexe ale lumii contempo
rane, cu participarea tuturor sta
telor.

Cei doi miniștri au exprimat satis
facția Iot pentru atmosfera cordială, 
sinceră si deschisă în care s-au des
fășurat întrevederile, pentru rezulta
tele fructuoase cu care s-a încheiat 
vizita. Ei au reafirmat dorința co
mună a celor două părți de a inten
sifica cooperarea bilaterală pe mul
tiple planuri, relevînd în acest context 
importanta pe care cele două țări o 
acordă consultărilor politice periodice 
și schimbului mutual de vizite la 
diferite niveluri.

Ministrul afacerilor externe Stefan 
Andrei a adresat ministrului afaceri
lor externe Uter Turkmen invitația 
de a face o vizită oficială în Româ
nia Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

tensificări la munte șl In sudul țării. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între minus 3 șl plus 7 grade, iar cele 
maxime între 8 șl 18 grade, local mai 
ridicate la sflrșitul intervalului. Pe 
alocuri. In nordul țării, condiții de bru
mă in prima noapte. In București : 
Vreme In general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Va ploua sub formă de 
averse. Vînt moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 și 4 grade, iar 
cele maxime Intre 15 și 17 grade, mat 
ridicate Ia sfîrșitul intervalului. (Ileana 
Mlhăilă, meteorolog de serviciu).

• PENTRU EVITAREA 
ACCIDENTELOR FERO
VIARE. La cererea ministeru
lui transporturilor, o firmă a- 
mericană lucrează la elaborarea 
unui sistem automat care să 
excludă orice posibilitate de 
ciocnire a trenurilor de mare 
viteză. Elementul de bază al 
sistemului il constituie un a- 
parat denumit reflectometru. El 
funcționează aidoma radioloca
torului și utilizează impulsuri 
transmise prin intermediul unui 
transmițător de unde. Intervalul 
de timp dintre emiterea si re
flectarea Impulsurilor stabilește 
distanta dintre două trenuri in 
mers. în caz de nevoie, siste
mul dă comanda de oprire ime
diată a trenului.

• TELEVIZIUNE SUB
MARINĂ. Prospectarea pla
toului continental prezintă un 
larg interes. în contextul pre
ocupărilor actuale de punere in 
valoare a resurselor energetice 
Si de materii prime, pînă nu de 
mult inaocesibile omului ; con
comitent. se dezvoltă tehnologii 
care facilitează explorarea adîn- 
curilor mărilor și oceanelor. 
Recent, compania franceză 
„Thompson-CSF" a realizat în 
premieră un sistem capabil să 
transmită Imagini de televiziu
ne de la 1 000 m sub nivelul 
mării, fără intermediul cablu
lui de legătură cu nava. De
oarece undele electromagnetice 
care se propagă în cazul emi
siunilor de radio sau de televi

ziune sint absorbite în mediul 
marin după parcurgerea a nu
mai cițiva zeci de metri, ideea 
realizatorilor a fost să utilizeze 
undele sonore, practic singurele 
ce se pot propaga cu ușurință 
pe distanțe mari în apă. Prin
cipiul de funcționare constă în 
transformarea imaginilor in vi
brații acustice, care. lav supra
față. sint recepționate și retra
duse in modulații electromag
netice, reconstituindu-se. ast
fel, imaginea din adincuri.

• „SARAMURĂ" ÎM
POTRIVA POLEIULUI. 
Specialiștii sovietici au propus 
o metodă comodă și economi
coasă de combatere a poleiului 
de pe șosele. Ei recomandă ca

pe șosele să nu se împrăștie 
sare, ci să fie stropite cu o „sa
ramură" specială. Pentru a se 
preveni deteriorarea cauciucu
rilor și corodarea' părților meta
lice ale autovehiculelor, în sa
ramură se adaugă substanțe de 
tipul fosfatului de natriu. „Sa
ramura" este bună și pentru 
stropirea pe timp de vară a 
drumurilor. Astfel, s-a stabilit 
că pe un drum pietruit, stropit 
cu această substanță nu se for
mează timp de 10—15 zile praf, 
în cîteva ore, o mașină specia
lă poate asigura stropirea cu 
„saramură" a 50 km. de șosea.

• ȘTIȚI CE ESTE PO- 
LISOMNOGRAMA ? Sta- 
dii întreprinse în diferite țări 
arată că cel puțin o persoană 
din șapte are probleme în ceea 
ce privește somnul, fie că doar
me prea mult sau prea puțin, 
fie că suferă de insomnie, fie 
că nu se poate trezi la timp etc. 
Pentru identificarea naturii tul
burărilor ivite se folosesc diferite 
metode. Astfel, la spitalul Mon- 
tefiore din New York, parienții 
pot petrece o noapte sau mai 
multe în laboratorul de somno- 

teraple, undele creierului și miș
cările mușchilor fiind înregistrate 
electronic. Se obține, în acest 
chip, „polisomnograma" fiecărui 
individ, care este unică, la fel ca 
amprentele, și care poate oferi 
cheia unor tratamente adecvate.

• PICASSO INEDIT. 
La Începutul lunii mai se va 
inaugura la Veneția o expoziție 
Picasso, care va reuni circa 340 
de lucrări ale marelui artist, 
dintre care multe n-au părăsit 
niciodată atelierul său. Dealtfel, 
aceasta și este ideea principală 
a organizatorilor expoziției. 
Aproape nimic din ceea ce se va 
expune acum nu a fost expus 
anterior. Expoziția va cuprinde 

tablouri, desene, schițe și sculp
turi.

• „GRĂDINI SUS
PENDATE" IN AUSTRA
LIA? Firma australiană „Teh- 
no-search“ a realizat proiectul 
unor „grădini suspendate", care 
ar putea fi amenajate pe locuri 
asfaltate, pe terase și balcoane, 
etc. Se recomandă, in acest 
scop, utilizarea de... bărci um
plute cu pămînt. eventual 
suprapuse pe suporturi, in inte
riorul cărora ar putea fi culti
vate legume. Firma susține că 
procedeul poate fi aplicat in 
special in regiunile de litoral 
sau de lacuri, unde există ' nu
meroase bărci ieșite din uz.

• FLOTA REVINE LA 
CĂRBUNE. Industria polo
neză produce tot mal multe 
tipuri de turbine de nave care 
funcționează cu cărbune. Spe
cialiștii au calculat că exploa
tarea acestor turbine în viitor 
va fi mai ieftină decît a motoa
relor care folosesc petrol. Pro
gramul de trecere a flotei polo
neze ne cărbune prevede pentru 
început construirea a trei nave 
care vor utiliza acest combusti
bil. Primele dintre aceste nave 
care vor readuce „era cărbune
lui" în navigația comercială 
poloneză vor fi lansate în 
1983. întreprinderea poloneză 
de transporturi maritime din 
Szczecin a anuntat că intențio
nează să treacă toate navele sale 
pe cărbune.
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PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL HJE VERDEȚ, 

ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ 1N MAREA BRITANIE
LONDRA 18 (Agerpres). — Cores

pondentă de la loan Erhan : Prim- 
zninistrul Guvernului Republicii So
cialiste România. tovarășul Iile 
Verdet. aflat in vizită oficială in 
Marea Britanie. la invitația primului 
ministru Margaret Thatcher, a fost, 
joi dimineața, oaspetele muncitorilor 
și specialiștilor britanici de Pe plat
forma de foraj marin ..Forties 
Alpha", amplasată intr-unui dintre 
cele mai bogate câmpuri petrolifere 
exploatate, in prezent, in platoul con
tinental al Mării Nordului. Pe plat
forma împodobită cu drapelul de stat 
al României, tovarășul Ilie Verdet a 
fost întîmpinat cu sentimente deo
sebite de prietenie. Oaspetelui român 
i-au fost prezentate performantele 
tehnice ale platformei de foraj, teh
nologiile moderne de exploatare a 
zăcămîntului, soluțiile adoptate pen
tru transportarea țițeiului.

Remarcînd valoroasa experiență 
acumulată, intr-o perioadă de timp 
relativ scurtă, de petroliștii britanici, 
tovarășul Ilie Verdet a evidential, 
totodată. îndelungata tradiție care

există in România in explorarea si 
exploatarea zăcămintelor petrolifere, 
succesele pe care le-au obtinut mun
citorii și specialiștii petroliști români 
in construirea platformelor de foraj 
marin și în realizarea forajului în 
?latoul continental al Mării Negre.
n acest context, primul ministru al 

guvernului român a subliniat că 
există reale posibilități pentru înfăp
tuirea unei largi cooperări intre pe
troliștii români șl cei britanici.

La amiază, tovarășul Ilie Verdet « 
revenit la Aberdeen. La scurt timp 
după întoarcerea din largul Mării 
Nordului, oaspetele român a-a în
dreptat spre Londra.

★
Joi după-amlază s-a încheiat vizita 

oficială în Marea Britanie a tovară
șului Ilie Verdet. prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, efectuată la invitația Pri
mului ministru britanic, Margaret 
Thatcher.

Ceremonia încheierii vizitei a avut 
loc la aeroportul Heathrow din Lon-

dra. împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări.

Tovarășul Ilie Verdet a fost salutat, 
la plecare, in numele secretarului de 
stat pentru afacerile externe, de sir 
Donald Logan, președintele Centru
lui Marea Britanie — Europa de est.

Au fost de fată Vasile Gliga. am
basadorul României la Londra. Paul 
Cecil Holmer. ambasadorul Marii 
Britanii la București, alte persoane 
oficiale britanice. Au fost, de aseme
nea. prezenti membri ai ambasadei 
și agenției comerciale române;

★
La sosire Pe aeroportul Otopenl, 

tovarășul Ilie Verdet a fost salutat 
de tovarășii Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale șl 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Neculal Agachi. ministrul indus
triei metalurgice Si Petre Gigea, 
ministrul finanțelor.

A fost de fată John Michael 
Willson. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Marii Britanii la București.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI AL X-LEA
AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
Tovarășul Erich Honecker a fost reales 

secretar general al C.C. al P.S.U.G.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE SIRIENE

LIBAN

Program de restabilire 

a securității și înțelegerii 

naționale
BEIRUT 16 (Agerpres). — Guvernul 

libanez a aprobat în unanimitate un 
program de restabilire a securității în 
tară șl a înțelegerii naționale, rela
tează agenția U.P.I. Programul pre
vede noi măsuri in vederea consoli
dării încetării focului și extinderea 
ei pe întregul teritoriu al tării ; re
afirmarea necesității ca toate părțile 
implicate în conflict să se ralieze în 
jurul autorităților legitime în vederea 
realizării înțelegerii naționale ; inten
sificarea contactelor și consultărilor 
cu diferite părți, în special cu Siria, 
în vederea obținerii de ajutor pentru 
rezolvarea conflictului existent.

Acord în problema independenței 
teritoriului Belize

LONDRA. — Conferința constitu
țională pregătitoare in vederea acor
dării independenței teritoriului Be
lize (fostul Honduras britanic) ți-a 
încheiat lucrările la Londra prin sem
narea unui acord intre guvernul bri
tanic ți autoritățile locale din Belize. 
In baza acestui document, autorită
țile din Belize urmează tă elaboreze 
un proiect de constituție, care va face 
obiectul unei „Cărți albe" ce va fi 
publicată in decurs de trei săptămini 
la Londra ți Belmopan (capitala te
ritoriului respectiv).

Fondurile destinate 
înarmării să fie canalizate 

spre scopuri pașnice
QUITO 16 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Quito, directorul 
general adjunct al UNESCO. Fede
rico Mayor, s-a pronunțat pentru 
orientarea fondurilor latino-america- 
ne destinate înarmării in direcția 
dezvoltării învățămintului și culturii 
in țările din America Latină și zona 
caraiblană. „Efortul imens care se 
face in America Latină și regiunea 
earaibiană pentru înarmare ar trebui 
să fie canalizat spre obiective cum 
sint dezvoltarea procesului educațio
nal. consolidarea păcii și ridicarea 
bunăstării populației" — a afirmat el.

În sprijinul continuării
BELGRAD 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, Veselin Giu- 
ranovicl, a avut convorbiri cu Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din R. F. Germania, 
care se află intr-o vizită la Belgrad. 
După cum relatează agenția Taniug, 
cu acest prilej părțile au subliniat 
dezvoltarea cu succes a relațiilor de 
cooperare dintre Iugoslavia Si R.F.G., 
constatind că o contribuție importan
tă in acest sens o au bunele relații 
dintre U.C.I. și P.S.D. Au fost discu
tate. totodată, aspecte ale situației 
internaționale actuale, o atenție deo
sebită acordindu-se problemelor eco
nomice existente pe plan mondial, 
precum și relațiilor dintre țările dez-

politicii de destindere
voltate și cele in cura de dezvoltare.

In aceeași zi. Willy Brandt a avut 
convorbiri cu Aleksandar Grlicikov 
și Milos Minici, membri al Prezi
diului C.C. al U.C.I, și Vlado Ian- 
jid, secretar executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. relevîndu-se faptul că 
dezvoltarea oooperării dintre cele 
două partide se bazează pe princi
piile respectului reciproc, al schim
bului deschis de păreri și al recu
noașterii deosebirilor ce rezultă din 
caracterul diferit al partidelor res
pective. Pe plan extern, reprezen
tanții celor două partide s-au pro
nunțat pentru reluarea procesului de 
destindere ca singura cale de men
ținere a păcii și de asigurare a pro
gresului social în lume.

După accidentul din Marea Japoniei
TOKIO 16 (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei, Zenko Suzuki, 
a declarat in fața unui comitet al 
Camerei Superioare a Parlamentului 
japonez că se Îndoiește de explica
țiile date de Statele Unite, potrivit 
cărora submarinul nuclear american 
care a scufundat un vas japonez nu 
a venit in ajutorul naufragiaților din 
cauza lipsei de vizibilitate. Spunind 
că este șocat? de acest accident, Su
zuki a promis parlamentarilor că va 
discuta episodul vasului japonez la 
viitoarea întîlnire cu președintele 
Ronald Reagan. Japonia trebuie să

arata clar Statelor Unite ale Ame
rică, a declarat premierul nipon, 
că Constituția sa interzice deține
rea și producerea de arme nucle
are și că .Jn apele noastre terito
riale nu au dreptul să intre subma
rine cu propulsie nucleară și dotate 
cu rachete nucleare". Dieta japoneză 
a dezbătut timp de patru zile conse
cutiv problema scufundării vasului 
comercial japonez de către submari
nul purtător de rachete nucleare 
„George Washington", aparținind 
S.U.A.

== (DIN ACȚUĂLÎȚĂȚEĂ PQLmCĂ)-------- -  ■

Noi evoluții in problema Namibiei
La trei luni după eșecul Confe

rinței de la Geneva cu privire la 
viitorul Namibiei, această arzătoare 
problemă a Africii australe consti
tuie din nou obiectul unor vii dez
bateri internaționale. Condamnind 
cu fermitate manevrele rasiștilor de 
la Pretoria care au torpilat reuniu
nea din ianuarie și au înmormintat 
propunerea O.N.U. referitoare la 
proclamarea independenței Namibiei 
pină la sfirșitul anului 1981, nume
roase state ale lumii cer să fie re
luate fără intirziere negocierile pen
tru asigurarea dreptului la existență 
liberă Și suverană a poporului na- 
mibian. Grupul țărilor africane la 
Națiunile Unite a cerut, astfel, ofi
cial o „reuniune de urgență" a Con
siliului de Securitate in problema 
Namibiei. Deși in scrisoarea adre
sată Înaltului forum nu este indicată 
data precisă pentru întrunirea aces
tuia, președintele in exercițiu al 
grupului a declarat presei că se are 
in vedere ziua de 21 aprilie. El a 
adăugat că un comitet de redactare 
a pregătit un proiect de rezoluție 
care prevede adoptarea de sancțiuni 
economice, diplomatice și culturale 
Împotriva Pretoriei.

Inițiativa grupului țărilor africane 
nu este insă singura încercare de a 
scoate din impas negocierile în pro
blema Namibiei și de a obliga R.S.A. 
să pună capăt poziției sale obstruc
ționiste. Așa cum rezultă din rela
tările agenților de presă, are loc o 
adevărată ofensivă polltico-diploma- 
tică menită să relanseze negocierile 
în jurul „dosarului namiblan". Ast
fel, la Alger se desfășoară, cu 
începere de joi, reuniunea Bi
roului de coordonare al țărilor 
nealiniate, la nivelul miniștrilor de 
externe, tocmai în perspectiva șe
dinței Consiliului de Securitate. în 
cazul în care, din cauza recurgerii 
la dreptul de veto, consiliul nu va 
adopta sancțiuni împotriva R.S.A., 
Biroul de coordonare al țărilor neali
niate va cere convocarea, la 24 apri
lie, a unei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.

Problema namibiană s-a aflat și în 
centrul dezbaterilor reuniunii la nivel 
Înalt a țărilor africane din prima li

nie, încheiată recent la Luanda, la 
care au participat șefii de stat din 
Angola, Botswana, Mozambic, Tanza
nia șl Zambia, ministrul de externe 
din Zimbabwe și președintele Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Comunicatul final 
relevă îngrijorarea statelor africane 
față de intensificarea actelor de agre
siune ale regimului rasist sud-afri- 
can, condamnă refuzul R.S.A. de a 
aplica rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. cu privire la Namibia.

Toate aceste acțiuni, desfășurate 
intr-un interval deosebit de scurt, 
vorbesc de la sine despre amploarea 
luată de mișcarea de protest Împo
triva politicii agresive a rasiștilor 
sud-africani, politică aventuristă 
care nesocotește drepturile suverane 
ale popoarelor din Africa australă, 
constituind o permanentă primejdie 
la adresa păcii și securității interna
ționale. Autoritățile de la Pretoria, 
care continuă să ocupe in mod ilegal 
Namibia, au transformat acest teri
toriu locuit de aproximativ 900 000 
africani și 100 000 de albi într-o ade
vărată tabără militară. Aici au fost 
transferați circa 30 000 de soldați 
sud-africanl. care. Împreună cu un 
batalion de mercenari recrutați din 
diferite țări occidentale, încearcă să 
reprime cu brutalitate orice încer
care a populației autohtone de a-și 
revendica dreptul la autodetermi
nare. Acțiunile lor ș-au intensificat 
șl mai mult în preajma alegerilor 
legislative de la 30 aprilie a.c. din 
R.S.A., actualul premier Pleter 
Botha încercind să dovedească cercu
rilor de extremă dreaptă din propriul 
său partid că nu intenționează să 
abandoneze politica binecunoscută a 
țării sale în Namibia. In același 
timp, R.S.A. continuă atacurile ar
mate împotriva țărilor africane din 
„prima linie", provocindu-le mari 
pagube materiale și victime ome
nești și încercind, pe această cale, să 
destabilizeze situația lor internă — 
ceea ce creează, firește, o situație 
deosebit de încordată în sudul con
tinentului african.

Amploarea pe care a căpătat-o 
mișcarea pentru condamnarea R.S.A. 
și reluarea negocierilor in problema

Namibiei au determinat plnă și unele 
țări occidentale, cunoscute ca avind 
o poziție conciliantă față de regimul 
de la Pretoria, să caute o ieșire din 
impasul în care s-a intrat. In această 
ordine de idei se înscrie și călătoria 
întreprinsă intr-un număr de șase 
state africane (inclusiv in R.S.A.) 
de Chester Croker, consilierul pre
ședintelui S.U.A. „La Londra, ca și 
la Paris — transmite agenția France 
Presse — se apreciază că rezultatele 
turneului lui Croker in Africa aus
trală vor constitui un element im
portant pentru o eventuală relansare 
a negocierilor asupra unei reglemen
tări constituționale în Namibia. 
Diplomatul american a sugerat or
ganizarea unei conferințe de tipul 
aceleia care a permis succesul in 
anul 1979 al negocierilor de la Londra 
asupra Zimbabwe, adică a unei reu
niuni avind drept sarcină definiti
varea constituției viitoare a Nami
biei înaintea ținerii de alegeri gene
rale". Deși reacțiile la aceste propu
neri, care inversează ordinea priori
tăților preconizate de planul O.N.U., 
nu slnt Încă cunoscute, urt lucru este 
clar și anume că nici o formulă de 
soluționare a problemei Namibiei 
nu poate fi viabilă dacă nu ta in 
considerare rolul determinant al 
S.W.A.P.O„ organizație recunoscută 
de O.N.U. drept singurul reprezen
tant legitim al poporului namibian.

Observatorii au remarcat cu inte
res, in acest cadru, declarația celor 
cinci țări occidentale (Marea Brita
nie, S.U.A., Franța, R.F.G., Canada), 
din așa-zisul „grup de contact" pen
tru Namibia, care urmează să se tn- 
tllneascft in curlnd la Londra, că ră- 
min in continuare angajate „față de 
o reglementare acceptabilă pe plan 
internațional in problema Namibiei".

Suita de intîlniri care vor avea loc 
In zilele următoare sub egida O.N.U. 
a țărilor nealiniate și a grupului 
statelor africane vor constitui un nou 
prilej de reafirmare a drepturilor 
inalienabile ale poporului namibian 
și de puternică condamnare a poli
ticii rasiștilor sud-africani.

Nicolae N. LUPU

BERLIN 16 — De la trimisul Ager
pres : Joi g-au încheiat la Berlin lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. Congresul a ales noile organe 
de conducere ale partidului.

In prima ședință de constituire a 
noului Comitet Central, tovarășul 
Erich Honecker a fost reales, tn 
unanimitate, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.

In Biroul Politic al CC. al P.S.U.G. 
au fost aleși : Hermann Axen. Horst 
Dohlus, Werner Felfe. Kurt Hager, 
Joachim Herrmann, Heinz Hoffmann, 
Erich Honecker, Werner Krolikowski, 
Erich Mielke, Guenter Mittag, Erich 
Mueckenberger, Konrad Naumann, 
Alfred Neumann. Horst Sindermann, 
Willi Stoph, Harry Tisch, Paul Ver
ner.

Au fost aleși ca membri șupleanțl 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. : Werner Jarowinsky, Guen
ther Kleiber, Egon Krenz, Ingeburg 
Lange, Margarete Mueller, Guenter 
Schabowski. Gerhard Schuerer, Wer
ner Walde.

Secretari al Comitetului Central au 
fost aleși : Erich Honecker, secretat 
general al Comitetului Central al 
P.S.U.G.. Hermann Axen. Horst 
Dohlus, Werner Felfe, Kurt Hager, 
Joachim Herrmann, Werner Jaro
winsky, Ingeburg Lange, Guenter 
Mittag, Paul Verner.

Comitetul Central a numit In func
ția de președinte al Comisiei Centra
le de Control a partidului pe tovară
șul Erich Mueckenberger. Comisia 
Centrală de Revizie a P.S.U.G. a ales 
ca președinta pa tovarășul Kurt 
Seibt.

Lulnd cuvlntul in încheierea lucră
rilor Congresului al X-lea al P.S.U.G.. 
tovarășul Erich Honecker a arătat că 
a fost împuternicit de membrii și 
membrii supleant! ai Comitetului 
Central să asigure congresul că nu-și 
vor precupeți forțele pentru a trans
pune in viață. împreună cu întregul 
partid, hotărârile istorice ale celui 
de-al X-lea Congres. în strfnsă legă
tură cu poporul, îriipreună cu toti oa
menii muncii din R.D.G., a spus vor
bitorul. vom lupta și munpi cu elan 
să Îndeplinim politica stabilită da 
partidul nostru vizînd bunăstarea oa

menilor. pentru fericirea poporului 
nostru.

Relevînd că actualul congres al 
partidului a Indicat cu claritate calea 
pe care va păși R.D.G. in anii ’80, 
tovarășul Erich Honecker a subliniat 
că, pornind de la cele realizate pină 
in prezent și conștienți de marile sar
cini ce stau în față, înfăptuirea noi
lor obiective ale edificării societății 
socialiste dezvoltate a fost abordată în 
spiritul unui înalt nivel politic și cu 
mare competență.

’ Lucrul cel mai important, a spus 
apoi secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G., este și rămîne asigurarea 
păcii. „Republica Democrată Germa
nă — a subliniat el — își va aduce și 
în continuare contribuția sa activă și 
constructivă în această direcție".

Tovarășul Erich Honecker a expri
mat, totodată, in numele tuturor de- 
legaților, mulțumiri celor 125 de de
legații de peste hotare pentru parti
ciparea lor la congres.

La lucrările Congresului al X-le® 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat de o delegație con
dusă de tovarășul Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Joi dimineață, delegația Partidului 
Comunist Român a făcut o vizită pe 
un șantier din zona Mahrzahn, unul 
din noile cartiere apărute Pe harta 
Berlinului. Oaspeții români au fost 
primiți de secretarul comitetului de 
partid al combinatului ce reunește 
întreprinderile de construcții din 
Berlin, Frank Fiedler, și de directo
rul general al acestuia, Manfred 
Bockler, cane au dat explicații cu 
privire la perspectivele de dezvoltare 
a construcției de locuințe in capitala 
R. D. Germane.

Seara, delegația română a vizitat 
noui complex sportiv și de agrement 
din centrul Berlinului, dat în folo
sință în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al P.S.U.G.

★
C.C. al P.S.U.G. a oferit, joi, o 

recepție in onoarea delegațiilor de 
peste hotare prezente la lucrările 
celui de-al X-Țea Congres al P.S.U.G. 
La recepție a luat parte delegația 
P.C.R.

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Arabe Siriene
DAMASC

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Arabe Siriene, Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și sincere urări de 
sănătate și fericire personală de pace, progres și prosperitate poporului 
sirian prieten.

Amintindu-mi cu deosebită plăcere de recenta vizită efectuată de 
dumneavoastră în România, de discuțiile și Înțelegerile la care am ajuns 
cu acest prilej, sint deosebit de bucuros să constat și cu această ocazie că 
raporturile de strînsă prietenie și rodnică colaborare dintre România și 
Siria se dezvoltă necontenit cu rezultate remarcabile atlt pe plan bilateral, 
cit și in viața internațională.

Sint convins că transpunerea in continuare in viață a înțelegerilor 
convenite la cel mai inalt nivel va contribui la consolidarea și diversificarea 
raporturilor dintre partidele, țările șl popoarele noastre, in interesul și spre 
binele popoarelor român și sirian, al cauzei păcii, dezvoltării independente 
a fiecărui popor, destinderii, progresului și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Stabilind principalele sarcini ale 
actualei etape de edificare a socie
tății socialiste dezvoltate, dezbate
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.S.U.G., purtate timp de șase zile 
In sala mare a Palatului Republicii 
din Marx-Engels Platz, au eviden
țiat, ca un numitor comun, spriji
nul ferm față de politica internă ți 
externă a partidului, hotărirea de 
întărire și consolidare in continuare 
a rolului acestuia ca forță conducă
toare a întregii societăți.

Cei ce au urcat la tribuna înaltu
lui forum — activiști de partid ți de 
stat, muncitori, oameni ai muncii 
de pe ogoare, ingineri, oameni de 
Știință ți cultură — au prezentat 
succesele colectivelor de muncă pe 
care le reprezintă, au abordat o 
gamă largă de probleme ale dezvol
tării social-economice a tării. Pe 
bună dreptate „Neues Deutschland" 
a caracterizat forumul comuniștilor 
din R.D.G. drept un „congres al 
mindriei" pentru cele înfăptuite, al 
conștiinței de tine, tn același timp, 
pornind de la mobilizatoarea che
mare rezumată de unul dintre de
legați tn cuvintele „ceea ce ș-a rea
lizat nu reprezintă și nu poate re
prezenta tot ceea ce este realizabil". 
congresul a fost denumit si al 
„voinței neabătute de a merge îna
inte".

La baza acestor aprecieri te află 
— ața cum au arătat delegații — 
convingerea profundă ci munca, o 
muncă dîrză. consecventă, reprezin
tă factorul hotăritor al mersului 
înainte al societății. că fără ea nu 
poate exista nici progres, nici bu

năstare. Vorbind tn numele celor 
peste două milioane de membri și 
candidați de partid, delegații au dat 
expresie spiritului de răspundere și 
hotăririi de acțiune de care este 
animat întregul popor, în vederea 
transpunerii in viață a orientărilor 
pentru cincinalul 1981—1985. Sinte
tic, aceasta vizează ridicarea, în 
continuare, a nivelului de trai al 
poporului, pe baza unui ritm înalt 
de dezvoltare a producției socialis
te, a sporirii eficientei muncii, a 
accelerării progresului tehnico-știin
țific. a creșterii considerabile a pro
ductivității muncii. Nu au lipsit, fi
rește, nici referirile critice si auto
critice la unele lipsuri, propunerile 
concrete privind căile de înlăturare 
a lor.

Programul de acțiune al partidu
lui, aprobat de Congresul al X-lea 
al P.S.U.G., conține, fără îndoială 
— așa cum au arătat delegații — 
obiective ambițioase, dar, cum tot ei 
au subliniat, realiste și deci rea
lizabile. O confirmare a acestei a- 
precieri o constituie larga mișcare 
de întrecere socialistă desfășurată 
tn pregătirea congresului si am
plificarea ei in chiar cursul lucrări
lor. Este aceasta o mărturie a 
forței hlobilizatoare a programului 
adoptat de congres, a hotărârii cla
sei muncitoare, a întregului popor 
din R.D.G. de a obține, sub condu
cerea P.S.U.G., noi și importante 
realizări în edificarea societății so
cialiste dezvoltate.

Vasile CRIȘU
Berlin

Oraș cu trecut multimilenar, cu 
monumente arhitectonice de o rară 
frumusețe, cunoscute și apreciate în 
întreaga lume, Damascul a înregis
trat o dezvoltare deosebit de rapidă 
in perioada ce a urmat proclamării 
independenței Siriei (17 aprilie 
1946). Dacă acum 35 de ani orașul 
număra doar citeva sute de mii de 
locuitori, astăzi populația sa se a- 
propie de 2 milioane. Pretutindeni 
s-a construit și se construiește; apar 
impunătoare edificii publice, blocuri 
de locuințe și hoteluri, școli și sta
dioane. Intr-un cuvint, Damascul de 
azi reflectă prin întreaga sa înfă
țișare preocuparea poporului sirian 
de a lichida consecințele anilor de 
dominație colonială de a-și făuri o 
viață nouă, înfloritoare.

Schimbări profunde s-au înre
gistrat și in numeroase alte locali
tăți ale tării. Numai în ultimii cinci 
ani au fost puse în funcțiune peste 
o sută de noi obiective industriale, 
au fost date în exploatare impor
tante resurse de petrol și fosfați, s-a 
intensificat acțiunea de electrificare 
a satelor și de irigare a păminturi- 
lor aride. Această operă transforma
toare, desfășurată sub conducerea 

• Partidului Baas Arab Socialist, a 
luat o deosebită amploare mal ales 
in perioada ce a urmat „mișcării de 
redresare" din noiembrie 1970, ini
țiată de președintele Hafez Ai- 
Assad, care a dat un puternic im
puls valorificării resurselor mate
riale și umane ale Siriei.

Realizările poporului sirian pe 
calea făuririi unei vieți noi sint ur
mărite cu viu Interes de poporul ro
mân. care a nutrit întotdeauna sen
timente de profundă prietenie fată 
de popoarele arabe, sprijinind cu 
căldură înfăptuirea aspirațiilor lor 
de progres și bunăstare. Intre 
România și Siria s-au statornicit re
lații de strinsă prietenie întemeiate 
pe stimă și respect reciproc, ce se 
dezvoltă an de an.

Așa cum este bine cunoscut, un 
rol determinant in această evolu
ție, în extinderea continuă a rela
țiilor de trainică prietenie româ- 
no-siriene îl au multiplele <->mtil- 
niri de la Damasc și _.;fcu- 
rești dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez Al- 
Assad — cea mai recentă dintre ele 
cu numai două luni in urmă — în
cheiate de fiecare dată cu acorduri 
și înțelegeri care au deschis ample 
perspective conlucrării româno-si- 
riene. Este de ajuns să amintim ca 
exemplu al rodniciei acestei coope
rări, pe lingă alte obiective, rafină
ria construită la Banias, cu ajutorul 
speciațjștilor români, cea mai mare 
din zonă.

Clădită pe temeliile puse de acor
durile realizate la cel mai înalt ni
vel, conlucrarea româno-siriană be
neficiază de perspective de dezvol
tare dintre cele mai rodnice, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Muncitori ai firmei constructoare de automobile „Nissan" din Japonia in 
timpul unei demonstrații în vederea obținerii unor condiții de muncă și 

viață mai bune

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
'—— ~ ----------------r»—1.. .1  . ... J

DEMONSTRAȚIE. Mii de oameni au luat parte la o manifestație orga
nizată la Atena împotriva prezenței bazelor militare americane și a ar
melor nucleare pe teritoriul Greciei. In prezent, între guvernul de la Atena 
și cel de la Washington sînt in curs tratative cu privire la definirea statu
tului pe care urmează să-l aibă pe mai departe bazele militare deținute 
de S.U.A. pe teritoriul elen.

. ÎNTREPRINDERII ROMANEȘTI 
DE COMERȚ EXTERIOR „AGRO-

I EXPORT" i-a fost decernat trofeul 
Internațional de export 1980, in semn

I de recunoaștere a activității sale 
I deosebite in acest domeniu și a 

contribuției sale la promovarea co- 
t merțului internațional. Este pentru 

a treia oară consecutiv cînd „Agro- 
' export" primește această distincție 
. internațională.
I COMUNICAT UNGARO-POLON.

La Budapesta a fost dat publicității 
I comunicatul vizitei oficiale de prie

tenie Întreprinsă în Ungaria de mi
nistrul afacerilor externe al R. P.

■ Polone. Jozef Czyrek, care a fost 
primit de Janos Kadar. prim-secre-

I tar al C.C. al P.M.S.U.. și de Gyor- 
gy Lazar, președintele Consiliului

| de. Miniștri al R. P. Ungare.
‘ INTILNIRE ELVEȚIANO-BEL- 
IGIANA. La Berna a avut loc o 

convorbire intre ministrul afaceri
lor externe al Elveției, Pierre Au
bert. și ministrul de externe al 

I Belgiei, Charles-Ferdinand No- 
j thomb. in cursul căreia cel doi mi

niștri au precizat că au fost discu- 
Itate probleme referitoare la reuniu

nea de la Madrid a statelor par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate si cooperare in Europa.

PRIMIRE LA KABUL. Ministrul 
afacerilor externe al R. D. Afga- 

Inistan. Shah Mohammad Dost, l-a 
primit pe Javier Perez de Cuellar, 
reprezentant personal al secretaru- 

Ilui general al O.N.U., aflat In vi
zită la Kabul. Au fost abordate, cu 
acest prilej, probleme de inte
res reciproc — relatează agenția 

1 T.A.S.S.
LA NICOSIA s-a desfășurat o 

I nouă reuniune a reprezentanților

comunităților cipriotă-greacă și ci
priotă-turcă in legătură cu soluțio- I 
narea politică a situației din insulă. I 
După cum anunță agenția cipriotă 
de presă „C.N.A.", delegațiile au I 
început analizarea propunerilor con- | 
stituționale prezentate la intîlniri- 
le precedente, în efortul de a găsi i 
un teren comun pentru reducerea 
deosebirilor de vederi existente in ' 
această problemă

REZULTATELE ZBORULUI NA
VETEI SPAȚIALE „COLUMBIA". 
Starea sănătății celor doi membri | 
ai echipajului navetei americane 
„Columbia", John Young și Robert ■ 
Crippen, este excelentă — a anunțat 
un purtător de cuvint al N.A.S.A. 
Ei vor începe un program dens de I 
activitate la Houston, prezentind ex- 
perților in operații spațiale însem- I 
nările și înregistrările făcute in cela ] 
peste 54 ore de zbor,

RAPORT F.A.O. Potrivit unul ra
port al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație fi Agricultură I 
(F.A.O.), In Africa există aproxima- | 
tiv 150 milioane de oameni afectați 
de flagelul foametei. F.A.O. a lan- I 
sat un apel pentru organizarea unul I 
program urgent de ajutorare a ță- . 
rilor africane confruntate cu mari 
deficite alimentare.

NINSORI. Joi, la Moscova a nins, j 
iar in întreaga zonă europeană a 
U.R.S.S. s-a instalat o vreme rece, i 
Meteorologii opinează că in urmă- | 
toarele zile In regiunile respective 
vor predomina temperaturile șed- I 
iute, neobișnuite pentru această pe- | 
rioadă a anului.

Cînd brigada antidrog

e neputincioas
Printfe statisticile 

transmise de agenția 
France Presse cu pri
vire la cele mai diferi
te aspecte ale vieții 
economico-sociale și 
politice din lumea capi
talului se situează si 
cele privind creșterea 
vertiginoasă a numă
rului de consumatori 
de droguri. Cifrele sint, 
prin ele insele. ...stu
pefiante, punind in lu
mină dimensiunile a- 
larmante ale flagelului 
larg răspîndit in Occi
dent — toxicomania.

Despre această temă 
a vorbit zilele trecute

la o conferință de pre
să inspectorul Sietsma, 
care conduce brigada 
antidrog a politiei din 
Amsterdam, oraș care 
— după părerea sa — 
In ciuda măsurilor în
treprinse, continuă să 
rămlnă una din „capi
talele stupefiantelor". 
Comerțul si consumul 
de droguri — apreciază 
poliția, olandeză — sint 
in creștere. Deosebit 
de alarmant — a con
tinuat seria destăinui
rilor șeful brigăzii po
lițienești — este faptul 
că in prezent predomi
nă asa-numitele „dro-

V 
a...
guri tari" — heroina și 
cocaina. In 1980. un 
număr de 42 persoane 
au murit la Amster
dam in urma consumu
lui abuziv de stupe
fiante. „împotriva toxi
comaniei — afirmă in
spectorul — politia este 
neputincioasă, deoare
ce atlt timp cit există 
mizerie socială vor 
exista si toxicomani". 
Or, problema ..mizeriei 
sociale", trebuie recu
noscut, depășește atri
buțiile inspectorului și 
ale brigăzii sale...
(N. Plopeanu).

Surprizele" din subteran
Nu de mult, ziarul 

nostru a scris, într-o 
„picătură de cerneală", 
despre un eșantion de 
armături de beton — 
menit să servească la 
construirea tunelurilor 
subterane ale metrou
lui bucureștean — în
gropat in pămint de că
tre constructori. pe 
timp de trei ani. pen
tru a testa cum se 
comportă betoanele 
românești. Cu cite
va săptămini tn urmă, 
presa sovietică a re
latat despre îngro
parea de către cerce
tătorii polari sovietici 
in zona „merzlotei", 
adică a pămlntului 
veșnic înghețat, a 
unor eșantioane de 
alimente pentru a se 
vedea cit de bine și cit 
timp păstrează imen
sul frigider natural de 
dincolo de cercul polar 
alimentele ce i se în
credințează. Sint doar 
două exemple, două 
din nenumăratele ex
perimente ale căror 
rezultate sînt destinate 
oamenilor.

Iată însă că ziarul 
belgian „Le Drapeau 
Rouge" a dezvăluit un 
cu totul alt gen de în
gropări. Peste 900 de 
locuitori ai unei sub
urbii a Rotterdamu- 
lui au trebuit să 
fie evacuați urgent 
pentru că sub casele 
lor s-au descoperit a- 
devărate depozite de 
substanțe otrăvitoare 
•— deșeuri ale unor fa
brici de coloranți. In 
jurul zonei de locuit 
infestate a fost înălțat 
un gard de sirmă 
ghimpată înalt de doi 
metri. Lucrătorii ser
viciilor de avarii, îm- 
brăcați tn combinezoa
ne speciale de protec
ție, au scos la lumină 
pină acum peste 1600 
de butoiașe mincate de 
rugină, umplute cu de
șeuri otrăvitoare. S-a 
declarat oficial că lu
crările de neutralizare 
a respectivei zone vor 
costa guvernul 200 de 
milioane de guldeni.

O altă știre alarman
tă a sosit din orașul 
Broeck, unde au fost

descoperite recent 5 000 
de butoiașe cu deșeuri 
toxice.

Guvernul olandez a 
prezentat in parlament 
spre examinare un nou 
proiect de lege care 
prevede o luptă hotă- 
rită, la scara întregii 
țări, împotriva otrăvi
rii mediului înconjură
tor. Parlamentul a ce
rut autorităților admi
nistrative ale tuturor 
provinciilor țării să 
identifice locurile in 
care sînt îngropate 
substanțe otrăvitoare 
și să le neutralizeze 
Ministrul ocrotirii să
nătății și a mediului 
ambiant a declarat că 
în urma acestei dispo
ziții au și fost identi
ficate 300 de astfel de 
„cimitire", care repre
zintă un pericol nemij
locit pentru, populație. 
Ministerul consideră 
că problema a de
venit acută și că 
sint necesare efor
turi susținute pen
tru a i se găsi soluții. 
(S. Podină).
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