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In intimpinarea zilei de 1 Mai
și a aniversării partidului
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După zile cu ploi și ninsori
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SEMĂNATUL
a fost reluat
in numeroase zone
ale țării

Linie automatizată de turnare in probe tehnologice
La întreprinderea „23
August" din București
a intrat în probe țehnologice o linie automatizată de turnare a
pieselor complexe din
aliaje de aluminiu —
prima de acest gen din
tara noastră. Realizată

la indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul unei vizite de
lucru în această mare
unitate a industriei
noastre constructoare
de mașini, instalația
este rezultatul activi
tății unui colectiv de

cadre didactice și studenti ai Institutului
politehnic din Capita
lă, ih colaborare cu
alți specialiști din in
stitute de cercetare și
proiectare din între
prinderi constructoare
de mașini. (Agerpres).

Energie electrică peste prevederi
In cinstea zilei de 1 Mai si a glo
riosului jubileu al partidului, co
lectivul de oameni ai muncii din
cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Rm. Vîlcea raportează că in
perioada care a trecut din acest
an a realizat, peste prevede
rile planului, o producție de 22

milioane kWh energie electrică,
Totodată, prin folosirea judicioasă
a celor 12 hidrocentrale de pe Lotru și Olt, energeticienii vîlcenj au
redus consumurile tehnologice pro
prii necesare pentru producerea și
transportul energiei electrice cu aproape un milion kWh. (Ion Stanciu).

Importante sporuri la producția fizică
In întrecerea pe care o desfășoară
In cinstea zilei de l Mai si a ani
versării partidului, colectivul Com
binatului petrochimic din Pitești a
realizat, peste plan, la producția
fizici, 500 tone de acrilonitril și
4 500 tone polietilenă de mică și
mare densitate. Importante depășiri
la producția fizică au înregistrat și
colectivele întreprinderii de confec-

ții din Curtea de Argeș și filaturii
din Cetățeni — in valoare de 8 mi
lioane și, respectiv, de 2,5 milioane
lei. De remarcat că sporurile s-au
realizat, in principal, pe seama creș
terii productivității muncii, mai
bunei folosiri a utilajelor, valorifi
cării superioare a materialelor și
materiilor prime. (Gh. Cinstea).

Producție netă sporită
prin perfecționări tehnice și tehnologice
Colectivul întreprinderii ..Timpuri
noi" din Capitală întimpină ziua
de l Mai și glorioasa aniversare a
partidului cu realizări de prestigiu.
Astfel, prin ingenioase perfecțio
nări constructive la compresoarele
tip C-250 și C-350, unele repere nu
se mai execută din fontă prin tur
nare. ci din tablă prin ambutisare.
Concomitent cu asigurarea unor
performanțe tehnice înalte, la exe
cuția acestor compresoare se econo
misesc anual 50 de tone de fontă

Situația insâmințărilor
pe total culturi
de 19 aprilie 1981

și 20 000 ore de manoperă. De ase
menea, prin modificarea arborelui
cotit pentru suspendarea pompei de
ulei, la compresorul C-10 se obțin
intr-un an economii de un milion
lei. Dealtfel, eficiența unor asemenea
perfecționări tehnice echivalează in
acest an cu o producție netă de
circa 20 milioane lei. (C. Cârlan).
în fotografie : in noua hală de
montaj, un lot de compresoare
C-10 este pregătit spre a fi livrat
beneficiarilor.

seara zilei

Timpul se îmbunătățește. Mobilizind

și orgunizînd și moi bine forțele
de ture dispune ugrkulturu, in dtevu

zile bune de lutru intirzierile pot fi
Foto : Agerprei

Tradițiile de nezdruncinat
ale luptei partidului nostru
împotriva fascismului și războiului
ln fața pericolului iminent pe care-l reprezenta Germania
fascistă pentru libertatea altor popoare, inclusiv pentru indepen
dența și integritatea României, partidul nostru s-a ridicat cu
fermitate, și-a făcut auzit cu putere glasul, condamnînd agresiu
nea fascistă, chemînd masele populare la luptă pentru a se
opune invadatorului, pentru a apăra patria.
NICOLAE
Bogată și strălucitoare este cununa
meritelor Partidului Comunist Român
în slujirea intereselor supreme ale
poporului nostru de-a lungul a șase
decenii de lupte și victorii. în pragul
gloriosului jubileu, izbînzile drumu
lui parcurs se înfățișează cu atît mai
demne de cinstire cu cit ele s-au
fixat pe răbojul timpului. în pofida
atîtor vicisitudini dinăuntru si din
afară. Marile bătălii purtate cu
nedezmințit spirit de jertfă de către
P.C.R.. ca exponent și port-drapel al
aspirațiilor de li
bertate. dreptate
si independentă,
fac parte din fon
dul de aur al
tradițiilor noastre
revoluționare,
cătuind un
neras izvor de
vătăminte.
Suflet din
fletul ponorului,
comuniștii români
s-au dovedit, prin
cuvint si faptă,
cei mai dîrii si
consecvenți apă
rători ai interese
lor naționale, pa
triotismul profund
fiind o trăsătu
ră definitorie a
partidului. Dra
gostea fierbinte
pentru glia lăsată
de strămoși, do
rința nestrămuta
tă de a face totul
pentru propășirea
patriei au călăuzit
activitatea parti
dului chiar din
momentul constituirii, și acest lucru
a contribuit hotăritor la creșterea
prestigiului său în rîndul maselor.
O vie Si elocventă ilustrare a aces
tei orientări statornice a constituit-o
lupta dusă de P.C.R. conțra molimei
fasciste, care începuse să se întindă
în Europa curind după încheierea
primului război mondial, amenințind
grav libertatea și independenta Româ
niei. ca și a statelor europene in ge
neral. Sesizind de la bun început că
fascismul reprezintă pericolul princi
pal pentru securitatea și integritatea
teritorială a României, pentru liber
tatea tuturor popoarelor. P.C.R. l-a
denunțat fără șovăire, atrăgind atenția asupra lipsei de scrupule
a fascismului in atingerea telu
rilor lui nefaste. La 25 septembrie
1922. ziarul „SOCIALISMUL" scria :
„Așadar, fascismul, care s-a dezvol
tat In Italia și a apărut și in diverse
alte state burgheze, ist face și la noi
apariția... Proletariatul din România
va avea deci de luptat împotriva
terorii guvernamentale, ca si împo
triva bandelor plătite de capitaliști și
susținute de guvern". Chemînd neo
bosit la luptă impotriva tendințelor
de fascizare a României, demascînd
esența antipopulară si antinațională a
mișcării legionare și „Gărzii de fier",
agenturi hitleriste. trădătoare de
tară, partidul a chemat clasa mun
citoare, masele țărănești, intelectua
litatea progresistă la stăvilirea acțiu
nilor criminale ale legionarilor, a
dezvăluit, in același timp, faptul că
hitlerismuî înseamnă cea mai mare
primejdie pentru soarta întregii ome
niri. că dacă planurile agresive ale
Reichului nazist nu vor fi zădărni
cite. perspectiva războiului și a dis
trugerilor va deveni o tragică reali
tate. In temeiul acestei convingeri,
P.C.R. și-a adus din plin contribuția,
alături de celelalte forte democratice
din Europa, la combaterea prin toate
mijloacele a ascensiunii fascismului.

și trebuie să fie retuperute!
Datorită ploilor căzute la sfîrșitul săptăminii trecute, ritmul se
mănatului a fost încetinit, iar in
unele locuri chiar întrerupt De ieri,
timpul s-a îmbunătățit — este soa
re in cea mai mare parte a tării —
ceea ce a făcut ca in numeroase ju
dețe să fie reluate lucrările de pre
gătire a terenului și semănatul.
Potrivit ultimelor date, pină in sea
ra zilei de 19 aprilie au fost însămințate 4 039 336 hectare cu dife
rite culturi agricole de primăvară
— 72 la sută din prevederi. Cu po
rumb s-au insămințat 2 190 410 hec
tare — 66 la sută din suprafața pla
nificată. Județul Mehedinți a fost
primul care a raportat încheierea insămințării porumbului, iar in cursul
zilei de ieri această lucrare s-a exe
cutat pe ultimele hectare și in jude
țul Arad. Din cauza ploilor, chiar și
in județele in care semănatul
porumbului este avansat — Tulcea,
Dolj, Vilcea. Satu Mare. Bihor și
altele — mai sînt necesare cîteva
zile bune de lucru pentru a se în
cheia această lucrare.
Intrăm in ultima decadă a lunii
aprilie. In care va trebui insămințată cea mai mare parte din cele
1 687 237 hectare cu diferite culturi.
Desigur, o atenție maximă va trebui
acordată în continuare porumbului,
care a mai rămas de insămințat pe
o suprafață de peste 1 100 000 hec
tare, mare parte din aceasta fiind
localizată in județele mari cultiva
toare din prima zonă, cum sint
Brăila. Ialomița. Călărași. Giurgiu,
Teleorman, dar și din alte părți,
cu deosebire in Moldova și sudul
Transilvaniei. Timpul se îmbunătă
țește și de aceea trebuie să se trea
că din plin și cu toate forțele la
lucru, identificindu-se operativ su
prafețele zvintate și care trebuie
Insămînțate cu prioritate. Intrucit
numeroase unități agricole din di
ferite județe au incheiat semănatul.

este necesar — așa cum s-a proce
dat și în alte campanii agricole —
să se organizeze acțiuni de în
trajutorare cu tractoare și semănă
tori, astfel incit, peste tot lucră
rile să poată fi încheiate in timpul
cel mai scurt
Interesele economiei țării cer să
fie insămînțate toate suprafețele
destinate fiecărei culturi, execu
tarea la un nivel agrotehnic cores
punzător a fiecărei lucrări, astfel
incit să se asigure obținerea recol
telor prevăzute. Subliniem această
cerință deoarece mai sint de însămințat unele suprafețe cu sfeclă
de zahăr in județul Neamț, floareasoarelui in județele Ialomița si
Tulcea. cînepă pentru fibră în ju
dețele Buzău. Teleorman. Neamț,
Cluj etc. De asemenea, in cooperati
vele agricole din unele județe mai
este de plantat o suprafață de
aproape 10 000 hectare cu cartofi.
Consiliile populare și organele agri
cole au datoria de a exercita un
control permanent cu privire la însămințarea tuturor suprafețelor de
teren. îndeosebi în condițiile din
acest an. cînd trebuie să obținem o
producție agricolă superioară, se
impune să fie cultivată fiecare pal
mă de pămint ! Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare a
indicat să fie controlate semănătu
rile păioase și să fie tnsămințate
toate spațiile libere. De asemenea.
Ia culturile prăsitoare să se comple
teze golurile, astfel incit să se asigure o densitate superioară de
plante la hectar.
Prin mobilizarea tuturor tortelor
mecan'ce și umane, organele si or
ganizațiile de partid, consiliile
populare și consiliile unice agroin
dustriale au datoria să asigure În
cheierea tnsămînțărilor In timpul
cel rtiai scurt, la fiecare cultură in
parte, pentru a se obține recolte
superioare în acest an.

Despre terminarea insâmînțării porumbului in
județul Arad, precum ți activitatea desfășurată ieri
pe ogoare — relatări ale corespondenților „Scînteii'
din mai multe județe, în pagina a ll-a

zate pe produse, pe operațiuni, pe
Printre multele întreprinderi con
faze de lucru, au fost inventariate
structoare de mașini din Sibiu —
peste
130 de propuneri. „Valorează
dintre care unele, precum „Inde
ele 17 milioane de lei ?“ se întreba
pendenta", I.P.A., „Balanța", cu un
fiecare. Pentru că toți oamenii în
renume național și internațional bine
treprinderii deveniseră, ca unul sin
conturat — întreprinderea mecanică
gur. autorii măsurilor pentru redu
pentru agricultură și industrie ali
cerea cheltuielilor le producție. Tre
mentară apare ca un „pitic in țara
buia deci calculată eficienta fiecă
uriașilor". Acest lucru insă, ca și
rei măsuri. Iar pentru acest lucru a
faptul că se află așezată undeva la
fost constituită o altă comisie, cen
o margine a orașului, pe-aproape de
trală. formată din specialiști, care a
holdele unei cooperative agricole de
cintărit atent fiecare propunere.
producție, cadru natural prielnic de
— în cele din urmă au fost selecaltfel. nu a împiedicat harnicul co
lectiv al acestei
unități economice ---------------------să-și formeze o
personalitate dis
tinctă. să perseve
reze în a căuta si
promova idei no
vatoare. șă parti
cipe. in cincinalul
trecut, cu vreo 300
milioane de lei la
miliardele
date
peste Plan de in
dustria sibiană.
Dar succesele
pe tărimul eficien
ței
economice
tate 90 de propuneri, valorînd peste
n-au venit de la sine... Pe la sfirșitul
17 milioane lei — precizează Vasile
anului trecut, cind se discutau cifre
Ganea. inginerul-șef al întreprinde
le planului pe 1981. s-a observat că
rii. Ele se regăsesc in hotărîrea-proîntre producția netă și cheltuielile de
gram adoptată de adunarea generală
producție există o neconcordantă,
a oamenilor muncii de la Începutul
cheltuielile fiind cu vreo 17 milioane
acestui an. O bună parte au fost deja
de lei mai mari decit s-ar fi cuvenit.
aplicate, iar celelalte sînt urmărite
— Ne-am intilnit la comitetul de
cu strictețe conform unui grafic sta
partid, povestește directorul între
bilit anume, cu termene și responsa
prinderii, inginerul Adrian Popa. îm
bilități precise.
preună cu inginerul-șef. cu secreta
rul comitetului de partid, să ne sfă * — Ne-am convins tncă o dată de
tuim. să ajungem la o soluție. Ne
un mare adevăr pe care-1 cunoșteam.
aflam realmente intr-un Impas, cind ■ dar pe care uneori l-am cam negli
jat — intervine secretarul de partid,
cineva a lansat ideea consultării În
tregului colectiv Cum ? Printr-o șe
tovarășul Gheorghe Mărgineanu. Odință ? Nu, am hotărit să formăm
mului trebuie să-i acorzi toată încre
derea si atentia pe care le merită ca
niște colective, conduse de comuniști,
meseriași cu experiență, care să reproprietar, producător si beneficiar.
Numai in telul acesta il mobilizezi,
analizeze critic fiecare reper, fieca
îl interesezi să participe efectiv și
re loc de muncă, să se consulte cu
afectiv la acțiunile pe care ti le pro
toti muncitorii si specialiștii noștri.
Si astfel, vreo 200 de oameni au por
pui sau pe care el însuși le propune.
nit prin fabrică în căutarea mijloa
Pentru că una-i să le știe „la do
celor prin care să reducem cele 17
sar". uitate între aite măsuri, și alt
milioane de lei. Și. în vreo două
ceva este să vadă că se înfăptuiesc,
săptăm'ini. puse pe hîrtie. concretisă se știe autor al materializării lor.

Deși majoritatea erau convinși de
torta colectivului, au existat totuși,
și în acest caz, cîțiva sceptici. Pen
tru că unii, nedeprinși încă să gindească în spiritul autoconducerii
muncitorești, s-au cam obișnuit să se
considere singurii minuitori de idei.
Dar experiența le-a infirmat prac
tica „de cabinet". S-a demonstrat,
spre exemplu, că metodologia folo
sită pină atunci in elaborarea de mă
suri tehnico-organizatorice n-a dat
rezultate. Adică, biroul tehnic și de
organizare a producției emitea niș
te note interne
cerind factorilor
de conducere pro
puneri vizind îm
bunătățirea acti
vității. propuneri
care urmau să fie
supuse dezbaterii
colective cu pri
lejul discutării si
aprobării planu
lui pe perioada
următoare.
Dar
unii din comodi
tate. alții grăbiți
in a „bifa" de
ochii lumii problema. înaintau niște propuneri
formale, fără mare eficientă. Or.
investigarea in profunzime a expe
rienței și inteligentei colectivului,
larga lui antrenare la decizie, la
elaborarea și aplicarea măsurilor au
dat roade evident superioare, demonstrînd că omul muncii este direct
interesat ca întreprinderea unde lu
crează să meargă bine, să obțină re
zultate economice superioare. Tocmai
această implicare directă, această
participare activă a fiecărui munci
tor. tehnician și inginer la actul con
ducerii. la buna organizare si gos
podărire a întreprinderii înseamnă.
In fond, autoconducere muncitorească.
Iată si cîteva exemple. Cu un timp
tn urmă, după unele încercări ne
reușite. inginerii Vasile Roșu si Oc
tavian Părăian au decis să abando-

Inițiativa resursa
inepuizabilă a autoconducerii
muncitorești

Radu SELEJAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pericolul devenea și mai vizibil
odată cu înscăunarea nazismului in
Germania, a alianței acesteia cu
Italia fascistă și Japonia militaristă
— „pactul anticomintern" de tristă
faimă — preludiu al pustiitorului tă
vălug de fier și foc năpustit mai tîrziu. sub egida zvasticii, asupra po
poarelor. în împrejurările cind ex
pansiunea fascismului primejduia
direct interesele fundamentale ale
României,
P.C.R. și-a făcut o
datorie de onoare din a se si-

CEAUȘESCU

mai ample și diverse categorii so
ciale, partidul comunist a inițiat
crearea unui mare număr de organi
zații democratice — circa 20 numai
în perioada 1933—1938. S-a remarcat
îndeosebi Comitetul Național Antifas
cist. grupînd. prestigioase personalități ale vieții sociale, Ca reprezentant al tineretului din Bucuresti. a activat aici tovarăsul
Nicolae Ceaușescu. care „i,s-a impus
atenției prin clarviziunea și tenaci
tatea cu care a dezvăluit pericolul
războiului și fas
cismului", după
cum scriau în amintirile lor mem
bri ai comitetu
lui. Partidului Co
munist Român i-a
aparținut iniția
tiva creării Fron
tului Unic Munci
toresc, bază a unui
larg front popu
lar antifascist.
Organizațiile amintite au desfă
șurat numeroase
acțiuni în Bucu>
rești și in diferite
orașe din țară,
chemînd populația
la împotrivire fa
tă de „barbaria
transplantată în
timpurile moder
ne". cum califica
un manifest ideo
logia și pracnazismuticile
Iui,
îndreptat
tot mai evident
cotropirea
spre
țărilor europene.
Solidare cu lupta popoarelor subju
gate sau amenințate de fascism, for
țele democratice din România n-au
contenit să-și ridice glasul contra
„samavolniciei brune", denuntînd vi
guros — și în cadrul diverselor reu
niuni internaționale, cum a fost
Congresul de luptă contra războiului,
de la Amsterdam (1932). Congresul
universal pentru pace, de la Bru
xelles (1936), Conferința pentru pace
și securitate, de la Paris (1939) — ac
tele de agresiune ale Italiei fasciste
contra Abisiniei, ale Germaniei hitleriste împotriva Austriei, Cehoslova
ciei si altor țări.
Cînd Germania hitlerlstă și Italia
fascistă au intervenit pentru a înă
buși prin forța armelor dezvoltarea
democratică a Spaniei, P.C.R. s-a ri
dicat cu putere contra agresiu
nii. 600 de patrioți români, mobili
zați de P.C.R., au luptat — și mulți
din ei au murit — alături de patrioții
Spaniei, cu conștiința că luptind

PE STINDARDUL
PARTIDULUI

obiective de luptă

în

concordanță

cu interesele vitale

ale poporului român,

ale întregii umanități
tua în fruntea forțelor patrioti
ce naționale, desfășurind largi ac
țiuni politice pentru ralierea pe o
platformă comună a tuturor partide
lor si organizațiilor democratice, a
unor largi categorii sociale, intr-un
front de apărare a independentei și
integrității tării in fața puhoiului
fascist, in fața intensificării pregă
tirilor de război. Dealtfel, mari
le greve ale ceferiștilor și petroliști
lor din 1933. organizate și conduse de
comuniști, s-au numărat printre pri
mele acțiuni de amploare împotriva
planurilor de război ale hitlerismului
proaspăt înscăunat la putere. înfierînd fără răgaz intențiile si actele
agresive ale Germaniei hltleriste. ca
și politica de concesii față de ele,
în pofida condițiilor atît de grele ale
ilegalității. P.C.R. s-a afirmat drept
cea mai fermă și consecventă forță
politică in lupta contra fascismului
și războiului. O atestă cu prisosință
rezoluțiile congreselor partidului și
ale plenarelor C.C. din anii interbelici,
manifestele difuzate, ca și conținutul
cărților, broșurilor și ziarelor editate
de P.C.R. ori de organizațiile aflate
sub inriurirea sa. Se știe că. pentru
atragerea la lupta antifascistă a celor

Vasile OROS
(Continuare în pag. a IV-a)

Competență si valoare
m cercetarea științifică
Astăzi se cere un efort mai ferm
cii și echității, sînt încă necesare o
din partea cercetătorilor științifici
seamă de măsuri cu caracter organi
chemați să impulsioneze scurtarea
zatoric și stimulativ.
aplicării in producție a progresului
Dacă o fabrică se poate realiza în
științific și tehnic. Elementele de
cîțiva ani. cu un personal mai mult
noutate, de intiietate Pe planul aPlisau mai puțin experimentat, formarea
carii în practică a ideilor
.....................
..
științifice.
unui adevărat cercetător durează cel
idei care. 1a rîndul lor, se cer a fi
puțin 10 ani. Un cercetător se for
premiere pentru economia noastră sau
mează în timp. în cadrul unei munci
pe planul competiției tehnico-științiasidue, laborioase, disciplinate. în
fice internaționale sint generate de
cadrul unor echipe valoroase, sub în
factorul fundamental, care determi
drumarea unor personalități si com
nă și condiționează activitatea de cer
petențe creatoare, recunoscute. Igno
cetare. și nu numai de cercetare, ci
rarea calităților creatoare ale aces
orice activitate, in oricare domeniu
tora ar însemna și o irosire a avu
— omul ! O asemenea aserțiune re
ției naționale. Avem obligația să dis
prezintă astăzi, mai mult ca oricind
tingem calitățile de creator ale unui
in trecut, una dintre componentele
individ talentat. EI are nevoie de
majore, dacă nu cea fundamentală in
sprijin și înțelegere pentru a-i stimupromovarea unei
la capacitatea de
noi și adevărate ---------------------noi
a
sugera
calități a cerceproduse, noi acOPINIIde
tării știintifice.
tivități, noi domenii de strădu
Dar
acestui
mare efort na dr. ing. Petre T. FRANGOPOL ință, de a fi alert
țional de dezvolIa necesități • și
Institutul de fizică
greutăți la mo
tare a „indusși
inginerie
nucleară
mentele cele mai
triei"
cercetării
științifice, sau a
potrivite. Origi
„științei
mari".
nalitatea sa, pros
cum s-a încetățenit în ultima vreme
pețimea ideilor (rezultate și din in
să se afirme, nu i se alătură incă
formarea pe care și-o face — cu
pretutindeni „investiții"
„1...__ ____________
pe termen
efort — în bibliotecă !), acuitatea
lung privind dezvoltarea valorjeă a
gindirii sale științifice reprezintă un
factorului uman. Mai persistă incă in
potențial valoros, un tezaur care
unele colective acea mentalitate dău
trebuie prețuit și apreciat. Perfor
nătoare pentru progresul Și dezvol
manțele trebuie judecate în lumina
tarea noului, datorită căreia în lan
contribuției și aportului potențial la
țul
cercetare- dezvoltare- producție
realizările finale ale instituției, în
preocuparea pentru calitatea facto
paralel cu dificultățile inerente. In
rului om pus să realizeze, să coordo
acest context, un adevărat manager
neze, să finalizeze o investiție, o
are un rol decisiv : el trebuie să
idee, intră incă prea puțin in calcul.
aibă un mare grad de sensibilitate
Și voi căuta să arăt de ce.
și înțelegere a valorii reale a celor
Trecerea la o nouă calitate in acce-i sint în subordine, a relațiilor
tualul cincinal va fi realizată de oaumane care, în ultimă instanță, con
meni cu o inaltă competentă profe____
stituie „secretul succesului" oricărei
sională. preocupați să abordeze idei
întreprinderi care aspiră spre progres.
noi. tehnologii noi și care, animați de
Analizînd aceste aspecte trebuie să
un înalt simț patriotic, se vor stră
știm — și să vrem — să facem unele
dui să le aplice, să le extindă în eco
distincții generate de activitatea oronomie. La conferința națională a cer
priu-zisă. Vrem să ne referim la un
cetării si proiectării din octombrie
adevăr practic foarte cunoscut, că nu
1974. indicațiile secretarului general
orice indeminatic în a versifica este
au fost clare : „în institute trebuie să
recunoscut ca talent poetic sau orice
lucreze toti cei care reprezintă o va
om priceput la desen înseamnă pic
loare reală in domeniul respectiv de
tor de talent. Tot asa nu orice „bun
cercetare".
profesionist" înseamnă si creator de
știintă si de tehnologie.
Dezbaterile din presă, din adunările
generale ale oamenilor muncii din in
Persoanele- care au demonstrat cea
stitute de cercetare Și proiectare au
mai mare capabilitate creatoare sînt
reliefat și unele tendințe de „funcacelea gata să recunoască aceleași ca
ționarizare" excesivă a cercetării
lități și altora. Dar mai sînt încă și
științifice, de ..birocratizare" a cerce
din cei care, fără o Personalitate
tătorului — aspecte care pot repre
științifică atestată de rezultate, nu
zenta o frînă în calea noului, a Pro
trec cu succes proba acestui adevăr.
gresului. Pentru sporirea compe
Este adevărat, nu mai sînțem în epotențelor. pentru asigurarea climatului
(Continuare
in pag. a III-»)
de emulație, așezat Pe principiile etl-
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METEOROLOGII PREVĂD:

• în următoarele zile vremea se

Și o concluzie pentru lucrătorii din agricultură:

încălzește în întreaga țară
am nou vreme racoroasa și ploi—
nu de aceeași intensitate - dar
care ar putea stînjeni lucrul

Semănatul trebuie reluat cu toate forțele

___________________________________ .______________ ____________ _____________ y______

și încheiat in cel mai scurt timp!

în timp
!n cursul zilelor de sîmbâtă și duminică înrăută
țirea vremii a cunoscut maximum de intensitate.
Despre distribuția în teritoriu și evoluția in con
tinuare a factorilor agrometeorologici, cit și despre
influența acestora asupra executării lucrărilor agri
cole, specialiștii din cadrul laboratorului de agrometeorologie'al Institutului de meteorologie și hidro
logie ne-au prezentat citeva precizări.
Precipitațiile. Prima caracteristică a acestor feno
mene, puțin obișnuite pentru luna aprilie, este căde
rea unor cantități mari de precipitații sub formă
de ploaie, lapoviță și ninsoare. In Oltenia, cea mai
mare parte a Munteniei și sudul Moldovei preci
pitațiile au însumat intre 20 și 40 litri pe metru
pătrat Intre 10 și 20 litri pe metru pătrat a plouat

in Banat, sudul Crișanei, cea mai mare parte a
Transilvaniei, Dobrogea, Lunca Dunării și sudul
Moldovei. In partea de vest a Transilvaniei, în
nordul țării și Moldovei precipitațiile au fost mai
reduse.

In județul

In ultimele două zile, coroborat și cu temperatura
scăzută a aerului, în unele zone - cea mai mare
parte a Moldovei, estul Transilvaniei și dealurile
subcarpatice meridionale din nordul Olteniei și
Munteniei - s-a depus un strat discontinuu și
temporar de zăpadă, a cărui grosime, în zonele agricole, a variat între 2 și 8 cm.
In concluzie, care este influența precipitațiilor asupra executării lucrărilor agricole? Este de reținut
că ploile din ultimele zile au adus umiditatea solu
lui pe adincimea stratului arabil in limite optime pe
circa 90 la sută din teritoriul țării, situație favora
bilă, rar intilnită pentru sfirșitul lunii aprilie, care

creează condiții deosebit de bune pentru germina
rea boabelor și răsărirea plantelor, pentru pregătirea
terenului și însămînțarea culturilor ce au mai
rămas.
Temperatura. Pentru această perioadă este im
portant de cunoscut numărul de zile cu tempe
raturi scăzute, sub zero grade. Astfel, în Transilva

nia, Crișana, Maramureș, Moldova centrală șl de
nord, ca și în toate zonele deluroase, în două nopți
s-au înregistrat temperaturi cuprinse între minus 3
grade și minus 1 grad. In zonele limitrofe
sudul
Crișanei, Banat, partea de nord a Cimpiei Române
și sudul Moldovei, temperaturile cuprinse intre zero
și minus un grad ou caracterizat una sau două
zile. In Cimpia Română de sud nu s-a produs în
gheț.
Ceea ce interesează în mod deosebit pentru con
tinuarea insămînțărilor este influența scăderii tem
peraturii aerului asupra celei .din sol. In marea

care nu justifică cu nimic reținerea de a reîncepe
semănatul imediat ce se poate lucra în cimp.
Aceasta deoarece PROGNOZA VREMII PENTRU
URMĂTOARELE 48 DE ORE INDICĂ O CREȘ
TERE A TEMPERATURII AERULUI PÎNĂ LA 14-2-3
GRADE IN SUD Șl 14-18 GRADE IN NORDUL
TĂRII. ACEASTA VA DETERMINA CREȘTEREA
RAPIDĂ A TEMPERATURII DIN SOL CARE, IN
ZILELE DE 22 Șl 23 APRILIE, SE PREVEDE SA
AJUNGĂ LA 12-14 GRADE IN TOATE ZONELE
DE SES DIN SUDUL TĂRII, IN BANAT, DOBRO
GEA Șl CRIȘANA, 9-12 GRADE IN CIMPIA SOMESULUI, TRANSILVANIA Șl CENTRUL MOLDO
VEI SI 7-9 GRADE IN PODIȘUL SUCEVEI Șl
ȚARA BIRSEI.

majoritate a zonelor temperatura solului nu a coborit
sub 4 grade. Astfel, in Crișana, Banat, Oltenia, Do

brogea, sudul și centrul Munteniei, aceasta a fost
de 7-8 grade in Transilvania, centrul și sudul Mol
dovei - intre 5 și 6 grade și numai in estul Tran
silvaniei și nordul Moldovei - intre 2 și 4 grade.
Este insă vorba de o situație' cu totul temporară,

Deci, concluzia este limpede : imediat ce se poa
te intra în cimp, semănatul trebuie reluat cu toate
forțele, intrucît în sol se va realiza rapid tempe
ratura pentru culturile cu cele mai ridicate cerințe
termice.

Se poate spune că in perspectiva următoarelor
5-6 zile s-au creat condiții excelente pentru exe
cutarea in ritm accelerat a insămînțărilor și recu
perarea intîrzierilor provocate de timpul nefavora
bil. Acest lucru este cu atit mai necesar cu cit,
PENTRU
INTERVALUL URMĂTOR DE TIMP,
PROGNOZA METEOROLOGICĂ INDICĂ APARIT1A UNOR NOI PERTURBATII ATMOSFERICE PĂTRUNDEREA IN TARA NOASTRĂ A UNOR
MASE DE AER RECE SI PRECIPITAȚII - DE IN
TENSITATE MAI SLABĂ CA FENOMENELE LA
CARE AM ASISTAT, DAR CARE POT STÎNJENI
EXECUTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE.
TOCMAI DE ACEEA, ZILELE FAVORABILE CE
URMEAZĂ TREBUIE FOLOSITE DIN PLIN LA PRE
GĂTIREA TERENULUI Șl INSĂMINȚĂRI, ASTFEL
CA ACESTE LUCRĂRI SĂ SE ÎNCHEIE ÎN CEL
MAI SCURT TIMP PE TOATE SUPRAFEȚELE PLA
NIFICATE.

arad s-a Încheiat

SEMĂNATUL PORUMBULUI
Printr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceausescu. Comi
tetul județean de partid Si Consiliul
popular Arad au raportat că lucră
torii din agricultura județului au în
cheiat în cursul zilei de 20 aprilie
semănatul porumbului.
Vă informăm, tovarășe secretar
general — se spune in telegramă —
că. în spiritul indicațiilor dumnea
voastră de folosire rațională a pămîntului. de aplicare a tehnologiilor
specifice fiecărei culturi, asigurînd
o densitate corespunzătoare de
plante pe metru pătrat s-au efec
tuat lucrări de bună calitate, fapt
reflectat în modul în care se pre
zintă culturile din toamnă. în pre
zent. eforturile noastre sînt concen
trate pentru întreținerea culturilor
la nivelul cerințelor agrotehnicii
moderne, pentru a avea garanția
firrriBp

‘lie.

.ierziUic

sigură a obținerii unor recolte
sporite.
în acest sens, se subliniază în con
tinuare. în întreg județul sînt în
plină desfășurare lucrările pentru
reparare^, din timp a utilajelor si
pregătirea in cele mai bune condi
ții a campaniei de vară. în ve
derea evitării pierderilor, prin re
coltarea operativă în termenele pre
văzute a păioaselor.
Vă asigurăm, tovarășe Nicolae
Ceaușescu. se arată în încheiere în
telegramă, că cei ce muncesc pe
ogoarele județului Arad — români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități — vor face totul pentru a
asigura desfășurarea în cele mai
bune condiții a lucrărilor agricole
din acest an. contribuind la creșterea
nivelului de trai al întregului po
por. pentru a întîmpina cu cinste
măreața sărbătoare care se apropie
— cea de-a 60-a aniversare a creă
rii Partidului Comunist Român.
>»>-> iovhoa ela/n
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începînd de ieri, din nou
la lucru, cu forțe sporite
Luni, 20 IV. deasupra ogoarelor
din județul TIMIȘ * început să
strălucească din nou soarele. Dar
sondajele efectuate ieri dimineața
de specialiști privind temperatura
solului la adincimea de 10 cm au
consemnat valori cuprinse între plus
4 grade la Banloc și plus 5,8 grade
la Sînnicolau Mare, cu tendință evi
dentă de creștere. Ca urmare, după
cum ne-a informat ing. Ioan Gheor
ghiu, directorul general al D.G.A.I.A.
Timiș, spre prinz, în mai multe con
silii unice agroindustriale, intre care
Sînnicolau Mare, Periam, Jimbolia,
Genei. Cărpiniș, Biled și Săcălaz.
care dispun de terenuri cu texturi
mai ușoare, s-au reluat lucrările de
pregătire a solului, iar după-amiază a reînceput și semănatul porum
bului. Măsurile luate de comanda
mentul județean pentru agricultură
vizează executarea lucrărilor de
pregătire a terenului pe timpul nop
ții în toate unitățile agricole, trans
ferul operativ de tractoare și semă
nători din unitățile care au termi
nat semănatul în cele care au rămîneri în urmă, ca și alte acțiuni de
întrajutorare, care permit ca în
maximum trei zile Insămințatul po
rumbului să se încheie pe toate cele
184 370 ha. (Cezar Ioana).
întrerupte simbătă din cauza ploi
lor și a ninsorilor, lucrările agricole
de primăvară au fost reluate în
județul ALBA ieri. Apariția soa
relui adumbrit adesea de nori vre
melnici adierile de vînț au zbicit te
renul indeoseb. p« dealurile sudice.
Deși pe anumite porțiuni mai adă
postite mai persistă petice de ză
padă mecanizatori' au ieșit la lu-

cru. în multe unități în atenție s-a
situat pregătirea terenului. în ace
lași timp însă s-a reluat și semă
natul porumbului, acolo unde ploile
au fost mai slabe și pămintul s-a
zvîntat mai repede. în consiliile
unice agroindustriale Lopadea Nouă,
Unirea. Roșia de Secaș și Șibot ieri
s-au semănat cu porumb citeva sute
de hectare. în cadrul consiliului
unic Unirea, care dispune de tere
nuri mai ridicate, s-au semănat 165
de hectare. în același timp s-au
anunțat șl primele unități din județ
care au terminat semănatul porum
bului. Acestea sint cooperativele agricole de producție din Alba Iulta
și Micești. (Ștefan Dinică).
Duminică — lapoviță si ninsoare
în întreg județul CLUJ.
Luni dimineață, precipitațiile, cu
puține excepții, au incetat. Cadrele
de conducere de la județ, Împreună
cu cele din consilii și unități, s-au
alăturat formațiilor de mecaniza
tori, au identificat tarlalele bune de
lucru, apoi s-a trecut cu toate for
țele in brazdă, lucrîndu-se cu mare
intensitate, mai ales la pregătitul
terenului, pe arăturile efectuate in
primăvară, unde chiar acel strat
destul de superficial de umezeală a
creat totuși condiții de discuire și
pregătire mai bune. In consiliile
agroindustriale Huedin. Gîrbou și
Bobilna lucrările au fost reluate
doar după-amiaza.
Pentru cooperatorii din consiliul
unic agroindustrial Geaca, ziua de
Iun' { constitui; ur. record, ș: anu
me discuirea i 160 hectare de teren,
însămînțarec l 8f hectare, care în
seamnă ir. lini; generale încheierea
însămînțării porumbului p« întrea
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Aproape de final
dițiile în care o parte din unități
au încheiat lucrările agricole.
Intrate in brazdă duminică spre
seară, formațiile de mecanizare
care alcătuiesc schimbul II de
noapte au pregătit pentru semănat
pînă luni dimineața circa 1 000 ha.
S-a lucrat cu rezultate bune, mai
ales în consiliile agroindustriale
Cefa, Salonta, Oradea, Biharea,
Diosig, Săcuieni, Valea lui Mihai,
zone agricole care concentrează
acum cea mai mare parte din forța
mecanică a județului. în sprijinul
unităților de aici au fost trimise
noi formații de mecanizare, ceea
ie a făcut posibilă realizarea si în
cursul zilei de luni a unei viteze
sporite de lucru la semănat :
4 650 ha.
în unitățile agricole au mai ră
mas de semănat circa 3 700 ha cu
porumb, ceea ce înseamnă _ încă o
zi bună de lucru. Mai rămîn 8 000
ha, care deocamdată sint • ocupate
cu plante furajere. Potrivit progra
mului întocmit, recoltarea lor ur
mează să se tacă eșalonat, începînd
din 23 aprilie, astfel incit pînă la
sfîrșitul lunii întreaga. suprafață să
fie și însămînțată cu porumb. (Io
sif Pop). ‘

18

SALAD

Reporterii și corespondenții „Scînteii" ?
transmit din județe:

Și ta ținutul BIHORULUI vre
mea s-a răcit, in cursul nopții de
vineri înreglstrîndu-se pe alocuri
temperaturi cuprinse între minus 1
și minus 4 grade. Începînd de sîmbăta, cerul s-a Înnorat și odată cu
aceasta temperatura a mai crescut,
dar de plouat a plouat foarte puțin,
în cîmp s-a putut deci lucra in
condiții normale. Și trebuie spus că
s-a muncit cu spor și cu răspun
dere in toate unitățile agricole.
Ziua de duminică a fost o zi obiș
nuită de muncă pentru toți cei 4 300
mecanizatori care participă la efectuarea acestei campanii agri
cole în județul Bihor. Chiar și cei
din zona Beiuș. Vadu Crișului,
Bicaci, Roit și Sînnicolau Român
care. încheind însămințările de
primăvară pe întreaga suprafață
planificată, au venit în sprijinul
cooperatorilor din Finiș, Cefa,
Nojorid Și Popești. Ca urmare a
acestei acțiuni de întrajutorare,
organizată și îndrumată de coman
damentul județean pentru agricul
tură, în cursul zilei de duminică,
în unitățile agricole au fost însămințate 4150 ha cu porumb, ceea
ce reprezintă 85 la sută, din viteza
zilnică posibilă de realizat în con-

Notăm din situația statistică a lucrărilor
agricole primită de la organele de specialitate
cîteva cifre care arată că o lucrare de mare
importanță care trebuia făcută mult mai înainte
este nejustificat de mult rămasă în urmă, lată,
în procente, suprafețele însămînțate cu furaje
pînă în seara zilei de 19 aprilie în cîteva județe.

DOLJ

VILCEA

DlnoOVlrA

TELEORMAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Cifrele înscrise pe harta reprezintă, in procente față de plan, suprafețele insămînțate cu porumb în cooperativele agricole (cifra de sus). și, in întreprinderile
. ___
agricole de stat (cifra de jos) pînă IN SEARA ZILEI
DE 19 APRILIE (ieri in județul Arad s-a încheiat semănatul acestei culturi)

ga suprafață. Spunem în linii ge
nerale, pentru că unele capete de
teren urmează a fi finalizate marți
pînă la prînz de către harnicii me
canizatori Vasile Simon, Kiss Emeric, Vaier Filipaș și loan Rad, ce au
lucrat tot timpul pe semănători. In
consiliul agroindustrial Ceanu Mare
au mai rămas de semănat 750 de
hectare din cele 2 770 destinate cul

turii porumbului,. Luni, 40 de
discuri, in condiții climatice destul
de vitrege, au pregătit pentru se
mănat mai bine de 300 de hectare,
iar după-amiază au intrat in lucru
și 34 de semănători. După cum afirmă inginerul șef al consiliului,
Gh. Sibian, mai sînt necesare cel
mult două zile și jumătate bune de
lucru pentru încheierea semănatu
lui.’ (AI. Mureșan).

Astăzi reiau semănatul
si în cîteva zile îl încheie
De simbătă dimineața și pînă du
minică după-amiază în județul
IALOMIȚA a plouat fără întrerupe
re. în aceste zile, mecanizatorii și-au
revizuit din punct de vedere tehnic
tractoarele și mașinile agricole, an
grenate in fluxul lucrărilor in cam
panie. Luni la prinz, toate mașinile
și tractoarele au fost duse în cimp.
Odată cu zvintarea suprafețelor și
depistarea lor de către specialiști
s-a trecut la pregătirea terenu
lui, iar de mîine se va relua
cu toate forțele semănatul. Din da
tele furnizate de Direcția generală
a agriculturii reiese că s-au pregă
tit 4 500 hectare, suprafață care va
crește însă Pe timpul nopții prin
continuarea lucrului în schimbul II.
Pregătirile făcute, măsurile opera
tive ?! eficiente întreprinse tn toa
te unitățile agricole ialomițene ne
dac garanția că in cel mult trei zile
bune de lucru insămințatul culturi
lor din epoca i ll-a va ti încheiat.
(Mihal Vișoiu).

După trei zile tn care ninsorile
căzute în aproape tot județul
VILCEA au acoperit solul cu 5—20
cm de zăpadă, teri (20 aprilie)
timpul a Început să se amelioreze.
In cursul zilei de ieri a fost
reluată activitatea în solarii, incheindu-se plantatul legumelor
pe toate cele 65 hectare acoperite,
cu 20 hectare mat mult față de pre
vederi. Alte 14 hectare de solarii
sînt ocupate cu răsad pentru cultu
rile de cîmp. Aseară (20 aprilie)
președinții consiliilor unice agroin
dustriale Băbeni, Bălcești. Măciuca
și Berbești ne-au informat că as
tăzi (21 IV) se va relua semănatul.
Oricum, chiar in condițiile neatingeril vitezei planificate și realizate
înainte de schimbarea vremii, se
mănatul porumbului se va încheia
pînă la jumătatea icestei săptămîni. (Ion Stanciu).
în MUREȘ, hm pul țste (riguros,
cad lapoviță ?t ploaie ; temperatu
ra solului la adincimea de 5—10 ,-m

este de 2—5 grade. Duminică și
luni nu s-a lucrat deloc.
Sint pregătite în vederea insămințării 15 000 ha ; adică un
front de lucru pentru aproape trei
zile.
Au mai rămas de semănat pe to
tal culturi 26 515 ha. din care po
rumbul reprezintă 23 674 hectare,
suprafețe care în 1—5 zile bune de
lucru vor fi terminate de semănat.
în DOLJ, cantitatea de precipi
tații a ajuns în aceste zile pînă la
20 litri pe metrul pătrat, iar stra
tul de zăpadă a măsurat in unele
locurî pînă la 10 cm grosime. Du
minică și luni însă condițiile at
mosferice s-au îmbunătățit. Cu
toate acestea, după cum ne spunea
dr. ing. Dumitru Toader, director

Procente
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adjunct la direcția județeană pen
tru agricultură și industrie alimen
tară, abia mîine — marți — starea
terenului va permite cit de cit re
luarea lucrărilor, în special in zo
nele din sudul județului, acolo unde
solul nisipos se usucă ceva mai re
pede. (Nicolae Pelolescu).
Dacă vremea neprielnică din ul
timele zile a determinat oprirea lu
crărilor în cîmp, totuși în unitățile
agricole din județul BRĂILA con
tinuă să se muncească intens. Ast
fel, prin măsurile Întreprinse -de
comandamentul județean, această
,,pauză" a fost folosită cu chibzuin
ță pregătindu-se in detaliu toate
condițiile pentru reluarea tuturor
lucrărilor intr-un ritm și mai alert.
Specialiștii testează permanent sta
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rea solului pentru ca în momentul
propice să se intre în cîmp fără
nici o întîrziere chiar pe parcelele
mai mici ; mecanizatorii realizează
operații de reparare a mașinilor și
utilajelor care pe parcursul acestei
campanii „au căzut". De asemenea,
se fac întrețineri și reglaje, se pre
gătesc din timp și se plasează in
locuri apropiate ogoarelor carbu
ranții și semințele necesare. Dealt
fel. ieri s-a lucrat la pregătirea te
renului în complexele Mărasu si
Lupoiu din cadrul I.A.S. Insula
Mare a Brăilei.
Așadar, oamenii ogoarelor brăilene nu așteaptă, ei pregătesc relan
sarea ofensivei campaniei de pri
măvară. (Corneliu Ifrim).

-------------Fără nominalizări, dar cu adresă...
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înalte distincții acordate
consiliilor populare fruntașe
9

Manifestări

»

consacrate

aniversării a

60 de ani de la

făurirea P.C.R.
Sesiuni și dezbateri științifice
Sub genericul „Valori și orientări
ale muzicii in contextul luptei
P.C.R. pentru independență și liber
tate a poporului nostru, pentru edi
ficarea orinduirii noi, socialiste în
România*', luni a avut loc, în Capi
tală. o sesiune științifică organizată
de Uniunea compozitorilor și muzi
cologilor și Conservatorul „Ciprian
Porumbescu". Cuvintul de deschi
dere a fost rostit de prof. Univ. dr.
Petre Brâncuși, președintele Uniunii
compozitorilor și muzicologilor, rec
torul Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu". Au prezentat comunicări
cadre didactice universitare, compo
zitori, muzicologi, cercetători știin
țifici, studenți.
Participanții la sesiune au adresat
o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin

tele Republicii Socialiste România,
in care sint exprimate sentimentele
de nemărginită dragoste și aleasă
recunoștință pe care compozitorii,
muzicologii, cadrele didactice și stu
denții muzicieni le poartă conducă
torului partidului și statului nostru,
în telegramă este reliefată hotărirea
tuturor muzicienilor — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — de a acționa cu un inalt
simț de răspundere pentru elabo
rarea unor noi opere, care să redea,
cu mijloace specifice, idealurile ge
neroase ale patriotismului și uma
nismului socialist, dinamismul so
cietății românești contemporane,
pentru a contribui, cu întregul lor
talent, la înflorirea culturii socialis
te, la înălțarea pe noi culmi de pro
gres și civilizație a patriei noastre.
(Agerpres)

Luni a avut loc în Capitală 0
dezbatere științifică consacrată ani
versării a 60 de ani de la făurirea
Partidului Comunist Român, orga
nizată de secția de teoria și istoria
artei și literaturii a Academiei de
științe sociale și politice, secția de
critică a Uniunii scriitorilor și In
stitutul de istorie și teărie literară
iXSeorge Călinescu“, cu tema „Pro*
La întreprinderile „Danubiana" și
„Dîmbovița", din Capitală, a fost
deschisă, luni, expoziția „60 de ani
de. la crearea Partidului Comunist
Român", acțiune organizată in co
laborare cu Muzeul de istorie al
P.C.R. Oamenii muncii de la între
prinderea „Electromagnetica" au
participat la dezbaterea intitulată
..Securitatea
europeană.
factor
esențial al înfăptuirii destinderii și
colaborării internaționale", iar cei
de la întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivita Roșie" au dezbătut
problema „Disciplina străzii asigu
rată de fiecare cetățean". La Clu
bul întreprinderii „23 August" a
avut loc simpozionul „Literatura și
arta in lumina Programului parti
dului. in contextul dezvoltării socie
tății socialiste", iar la Institutul de
cercetări chimico-farmaceutice —
„60 de ani de muncă și de viață ai
partidului".
între 22 și 28 aprilie va avea loc
în Capitală „Săptămîna teatrelor
muncitorești", manifestare culturalartistică rezervată colectivelor de
amatori și înscrisă în cadrul larg,
stimulativ, al Festivalului național
„Cîntarea. României". Săptămîna
va cuprinde în program spectacole
inspirate din lupta eroică a P.C.R.
în anii ilegalității.
La Universitatea eultural-.științicfică din municipiul Brăila a -avut
loc. luni, în organizarea Societății
de științe istorice și a Arhivelor sta
tului — filiala Brăila — un coloc
viu pe tema : „Pagini din istoria
mișcării muncitorești și revoluțio
nare", urmat de prezentarea filmu
lui documentar „Tradiții ale mișcă
rii muncitorești și revoluționare —
dialog intre documente si locuri".
Luni a debutat, la Pitești, cea
de-a doua ediție a ciclului de acpolitico-educative și cultural-

bleme actuale ale criticii literare si
de artă". în cadrul dezbaterii, la
care au participat critici literari și
de artă, istorici, cercetători, cadre
didactice și publiciști, au fost abor
date probleme privind caracterul
militant al criticii românești de
artă, contribuția ei la valorificarea
moștenirii culturale, la afirmarea
valorilor naționale.
(Agerpres)
★

artistice, reunite sub genericul
„Pitești — coordonate in timp",
care se vor desfășura în perioada
20 aprilie—9 mai, în unități econo
mice, instituții, cluburi, așezăminte
culturale, parcuri publice. în prima
zi au avut loc simpozionul cu tema
„Revoluția științifică și tehnică și
implicațiile ei în progresul societății
contemporane" și vernisajul expozi
ției documentare „Pagini glorioase
din istoria patriei și a partidului".
Ieri, la Casa de cultură a studen
ților din Galați s-a desfășurat con
cursul : ,;Cine știe, răspunde" pe
tema : „Pagini glorioase din istoria
contemporană a României socia
liste", iar la Casa de cultură
„Steaua Dunării" a avut loc simpo
zionul intitulat : „Drumul glorios
al armatelor române pentru elibe
rarea patriei de sub domin.atia fas
cistă". urmat de spectacolul „Țară
de glorii — țară de eroi".
Tot ieri. în numeroase unități
economice gălățene, printre care
Șantierul naval, întreprinderea dc
transporturi auto, „Textila", sub ge
nericul : „Galațiul între tradiție și
contemporaneitate" au avut loc ex
puneri și mese rotunde, urmate de
spectacole.
Brigadierii de pe Șantierul na
țional al tineretului de la Canalul
Dunăre — Marea N’eagră cj)'re4u- .e
crează la punctul Basiirabi au asis
tat la simpozionul cu tema „File din
istoria Partidului Comunist Roman
și a Uniunii Tineretului Comu
nist". Sute de constructori, montori și operatori chimiști
care
lucrează pe Platforma petrochi
mică Midia-Năvodărl au partici
pat. de asemenea, la simpozionul
cu tema : „Sase decenii de la
făurirea P.C.R. — un drum glorios
de luptă și victorii".
1

hor ; pe locul II : consiliile populare
sectorul .agricol Ilfov, din subordinea
Angajate în întrecerea socialistă
municipiului București, Verești, ju
pentru îndeplinirea exemplară a oale municipiilor Cluj-Napoca și Sibiectivelor stabilite de Congresul al
dețul Suceava, Luncavița, județul
ghetu Marmației, sectorului 5 al mu
XII-Iea al partidului privind valori
nicipiului București, orașelor Roșiori
Tulcea, Coșbuc, județul Bistrița-Nă
de Vede, județul Teleorman, și Besăud, Nehoiu, județul Buzău, Cioficarea superioară a potențialului eclean, județul Bistrița-Năsăud, comu
conomic local, ridicarea gradului de
răști, județul Vrancea, Horla, jude
țul Neamț, Hida, județul Sălaj, și
dezvoltare, urbanizare și înfrumuse
nelor Dersca, județul Botoșani, Sche
țare a localităților, consiliile popu
la, județul Galați, Berzovia, județul
Galbenu, județul Brăila ; pe locul V :
lare municipale, orășenești și comu
Caraș-Severin, Crușeț, județul Gorj,
consiliile populare ale municipiilor
nale, din întreaga țară, au înregis
Sanislău. județul Satu Mare, Redea,
Galați și Botoșani, orașelor Cimputrat, anul trecut, importante succese.
județul Olt, Valea Doftanei. județul
lung Moldovenesc, județul Suceava,
Numeroase acțiuni, desfășurate sub
Prahova, Gruiu, sectorul agricol Il
Aiud, județul Alba, și Săveni, jude
conducerea organelor de partid și de
fov, din subordinea municipiului
țul Botoșani ; pe locul VI : consi
stat, au găsit un larg ecou in rîndul
București, Grindu, județul Ialomița,
liile populare ale orașelor Marghita,
maselor de cetățeni, tineri și vîrstnici,
și Vinga, județul Arad ; pe locul III 4
județul Bihor, și Cavnic, județul Ma
consiliile populare ale municipiilor
care au participat la gospodărirea și
ramureș ; pe locul VII : consiliile
înfrumusețarea localităților în care
Iași, Oradea și Turnu Măgurele, sec
populare ale orașelor Dorohoi. jude
trăiesc.
torului 3 al municipiului București, oțul Botoșani, și Hirlău, județul Iași :
în urma bilanțului, recent încheiat,
rașelor Buhuși, județul Bacău, și . pe locul VIII : consiliile populare ale
pe locurile fruntașe în întrecere s-au
Dumbrăveni, județul Sibiu, comunelor
orașelor Baia Sprie, județul Mara
situat : pe locul I : consiliile popu
Cernat, județul Covasna, Săliștea de
mureș, Rupea, județul Brașov, și Tirlare ale municipiilor Constanța și
Sus, județul Maramureș, Șăulia, ju
gu Cărbunești, județul Gorj ; pe lo
Turda, sectorului 2 al municipiului
dețul Mureș, Cristian, județul Bra
cul IX: Consiliul popular a! orașului
București, orașelor Orșova, județul
șov, Variaș, județul Timiș, Ilia, ju
Olănești. județul Vilcea ; pe locul X :
Mehedinți, și Huedin, județul Cluj. ■ dețul Hunedoara, Drăgănești-Vlașca,
Consiliul popular al orașului Băile
comunelor Arsura, județul Vaslui,
județul Teleorman, Drănic. județul
Herculane. județul Caraș-Severin :
Băbeni, județul Vilcea, Tușnad, ju
Dolj, Ungheni, județul Argeș, si Gipe locul XI : Consiliul popular al
dețul Harghita, Gîrla Mare, județul.
lău, județul Cluj ; pe locul IV : con
orașului Panciu, județul Vrancea.
Mehedinți. Bivolari, județul Iași,
siliile populare ale municipiilor Baia
★
Malu cu Flori, județul Dîmbovița,
Mare, Tecuci și Sfîntu Gheorghe. oPentru rezultatele obținute în anul
Letea Veche, județul Bacău, Porumrașelof Cîmpia Turzii, județul Cluj,
1980 in întrecerea socialistă între
bacu de Jos, județul Sibiu. Ighiu, ju
și Zlatna, județul Alba, comunelor
consiliile populare municipale, oră
dețul Alba, și Nojorid.. județul Bi
Ovidiu, județul Constanta, Jilava,
șenești și comunale, privind îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan,
social-culturale, buna gospodărire și
înfrumusețare a localităților, prin
Decret prezidențial au fost conferite
„Ordinul Muncii" clasa I — localităților care s-au clasat pe Locul I ;
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a — lo
calităților clasate pe locul II : „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a — locali
■ A intrat in funcțiune, la în
tăților clasate pe locul III. iar celor
• în prima grupă valorică a probei
roborată cu infringerea dinamoviștitreprinderea de utilaj tehnologic
care
au obținut locurile IV—XI —
feminine pe echipe din cadrul cam
lor la Tg. Mureș, refăcind diferența
Buzău, o nouă capacitqte pentru
„Diploma de onoare". Prin același
pionatului mondial de tenis de masă
ae două puncte in fruntea clasamen
decret s-au acorâat consiliilor popu
fabricarea de capace pentru vase
de la Novi Sad. selecționata Româ
tului dintre studenții olteni și prin
lare municipale, orășenești si comu
niei a învins cu 3—1 formația Unga
cipalii lor urmăritori. Iată rezultatele necesare industriei chimice și me
nale fruntașe importante premii în
riei. Rezultate tehnice : Eva Ferenczi- - le : Sportul studențesc — „U“ Clujtalurgice. Noua capacitate de pro
bani.
'
Urgan 2—1 (12—21, 21—11, 21,—13) ;
Napoca 6—0 ; Corvinul Hunedoara —
ducție a fost pusă în funcțiune cu
(Agerpres)
Olga Nemeș-Magos 0—2 (9—21,
F. C. Argeș 4—0 ; Universitatea Cra
4 luni . mai devreme. Tot mai de
14—21); Ferenczi, Nemeș-Urban, Maiova — Poli. Timișoara 4—1 ; Steaua
vreme consemnăm și noi fapta lor.
gos 2—0 (21—15, 21—18) ; Eva Fe— Politehnica Iași 3—1 ; Chimia Rm.
■ In proce^il de confecționare
renczi-Magos 2—0 (21—15, 21—17).
Vilcea — Progresul Vulcan 5—1 ;
a pantofilor bărbătești rămîn anu
In urma acestui rezultat, echipa
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 2—0 ;
Conferință
de
presă
mite resturi. Colectivul întreprinde
României va întîlni pentru locurile
F. C- Olt — F. C. Baia Mare 2-0 ;
F.C.M. Galați — Jiul 1-0 ; F.C.M.
5—6 formația R. F. Germania. Finala
rii de încălțăminte din Pitești adu
Cu
prilejul
celei
de-a
XX-a
ani

se va disputa între reprezentativele
Brașov — S. C. Bacău 0—2.
nă cu grijă fiecare bucățică de
versări a victoriei de la Playa Giron,
• în localitatea Suhl din R. D.
R. P. Chineze și Coreei de Sud.
material. Din asemenea „bucățele"
la
Ambasada
Republicii
Cuba
din
Germană s-a desfășurat un turneu
în finala probei masculine se Vor
se realizează mii de perechi de în
București a avut loc, luni, o confe
internațional de judo pentru juniori,
întilni selecționatele R. P. Chineze și
călțăminte pentru copii.
rință de presă la care au luat parte
la care au participat sportivi din
Ungariei. în grupa a doua valorică,
ziariști români și corespondenți și
K Secția de împletituri a oco
7 țări. Sportivii români au avut o
echipa României a pierdut cu 1—5
atașați de presă străini.
lului silvic din Ulmeni, județul Ma
meâiul cu Danemarca.
comportare meritorie, ocupind în
Ambasadorul Humberto Castello a
ramureș, livrează în acest an îm
final locul 2 in clasanfentul pe echi• Competiția internațională .de
evocat evenimentele de acum 20 de
handbal masculin pentru tineret »pe, după reprezentativa țării-gazdă.
pletituri din răchită la export în
ani
de
lă
Playa
Giron.
Această
ac

La
categoria
53
kg,
Mihai
Tirlea
s-a
„Cupa țărilor latine" a fost cîștigată
i valoare de peste trei milioane lei.
țiune victorioasă — a arătat el — a
clasat pe primul loc, Istvan Nagy a
de selecționata României, învingătoa
De unde se vede că mica industrie
demonstrat voința și hotărirea de
ocupat locul 2 la categoria 68 kg. iar
re cu 19—18 (13—12) în finala cu for
aduce venituri mari.
nezdruncinat a poporului cubanez de
la categoria 75 kg Marian Albișoru a
mația Spaniei, înscriindu-și al 8-lea
■ Locatarii căminelor de nefamia apăra cu orice preț cuceririle re
terminat pe locul 3.
succes în palmaresul întrecerii. Locul
voluției sale socialiste. Ambasadorul
liști ale I.J.C.M. Alba, întreprinde
• în vacanța de primăvară a ele
trei a fost ocupat de reprezentativa
cubanez a relevat, de asemenea,
rii de utilaje și întreprinderii me
vilor, comisia de rugbi a C.M.E.F.S.
Franței, care a învins cu 24—14 Ita
realizările înregistrate în cele două
București a organizat, la Stadionul
canice consumă de cinci-șase ori
lia in meciul pentru medalia de brofiz.
decenii in dezvoltarea economică a
Tineretului din Capitală, competiția
Pentru locul 5, Portugalia a întrecut
mai multă apă potabilă decit cei
țării și jn satisfacerea tot mai bună
„Primăvara rugbiului românesc", la
Belgia cu 17—14.
lalți locatari ai orașului. Cei care
a necesităților poporului și s-a refe
care au participat peste 700 de copii
® Etapa a 25-a a diviziei A la
au descoperit această anomalie arit
la
unele
aspecte
ale
situației
in

și tineri din 12 localități din. țară. In
fotbal a fost marcată de victoria în
\ firmă că respectivii căminiști nu sint
ternaționale actuale.
clasamentul general, primul loc a
deplasare a echipe) S. C. Bacău
(Agerpres) ;
fost ocupat de Clubul sportiv școlar
(2—0), care a adus formației din Bra
Steaua București, urmat de Locomo
șov prima înfrîngere pe propriul te
tiva București. R.C, Grivița Roșie și
ren în acest camp’ionat. în rest —
19.25 Actualitatea economică
R. C. Sportul studențesc București.
succese pe toată linia ale gazdelor,
• Campania agricolă — preocupa
• La Lausanne, în cadrul cam
remarcindu-se scorurile nete înregis
re prioritară
pionatelor mondiale de scrimă pen
trate pe stadionul Politehnica din
19.45 împotriva Întunericului verde —
tru tineret, proba de spadă a fost cîș
Momente clin lupta antifascistă a
București de către Sportul studen
poporului, român
tigată de polonezul Robert Felisiak,
țesc, precum și cele de la Hunedoara
Programul
1
’
9,:ro
Țeutr/I
,TV ; ..Renric al VlU-lea-'
învingător
cu
10
—
4
in
finala,
disputată
și Craiova, victoria craiovenilor, code-tVilliam -sh Acspeare. iprffWa Ți
I îrtUi
• oaiaM boMi.......
cu suedeșul, Jerri Bergsfa'oesa^JtV'Ali-;
A<» WV0»; .
-telfvizi-.ihî> Vrtdli'/g
lț,00 «tlilpjsSeria^i Dallas — epiaoțiui
tîlnirca pentru locurile '3^-4, • -vwstB.B.C.
*
'
(reluare) ,
germanvl Stefan Hoerger l-a întrecut
11.50 Evoluția vieții pe Pămînt. (Serial
22.10 Telejurnal
cu 10—8 pe sportivul român Nicolae
științific — Reluarea episodului 2)
Bodoczi.
12.50 Telex
Programul 2
• în cadrul concursului internațio
16,05—17,15 Teleșcoală
19.00 Telejurnal
nal de natație de la Budapesta, îno
17,15 111 ani de la nașterea lui V. I. Le
• In înttmpinarea zilei de I Mai Șl
tătorul român Mihai Mandache s-a
nin — (Documentare — producții
a aniversării partidului
ale studiourilor sovietice)
clasat pe locul trei în proba de 200
19,25 Buletin rutier
Almanah pionieresc
m spate, cu timpul de 2'08!’22/100.
19,40 Viața economică a Capitalei
P.C.R. — spirit revoluționar, ginProba a fost cîștigată de Vladar (Un
20.03 Orizont tehnlco-ștlințiflc
dire creatoare — Dialog permanent
garia), cronometrat in 2’02”20/100.
20.50 Seară de operă TV : „Dreptul la
cu poporul
18.50 1001 de seri
dragoste" de Theodor Bratu — In
ca marilor descoperitori și a cuceri
19,00 Telejurnal
terpretează ansamblul Operei Ro
rilor naturii dintre cele mai specta
e
In
întîmpinarea
zilei
de
1
Mal
mâne din București
culoase. Cercetătorii de azi reprezin
și a aniversării partidului
22,10 Telejurnal
tă o categorie distinctă profesională,
cu un grad moderat de excelență, care
nu le scade insă cu nimic competen
Timpul probabil pentru zilele de 22,
ta față de predecesori „mai noro
23 și 24 aprilie, tu țară : Vreme In curs
coși". profesiunii de cercetător flinde încălzire. Cerul va fi schimbător.
Duminică 26 aprilie Tragere Loto 2
du-i insă la fel de străine, si azi ca
Vor cădea ploi locale, avînd și caracter
și ieri, birocratizarea, nivelarea si
de aversă, mai frecvente în vestul țării.
Agențiile Loto-Pronospoit con
care însumează 12 numere din
Vînt moderat cu intensificări locale de
cu atit mai mult mediocritatea.
tinuă vinzarea biletelor pentru
totalul de 75. premiul maxim pe
scurtă durat^. Temperaturile minime
Cultura și educația științifică si
ultima
tragere
Loto
2
din
ao variantă este un autoturism
vor ti cuprinse între zero și 10 grade,
tehnologică dobindesc — de drept
ceastâ
lună,
care
va
avea
loc
mal coborîte in prima noapte in jumă
„Dacia 1300“. iar cel minim este
o amploare fără precedent. Se apre
duminică 26 aprilie 1981. Dato
tatea de nord a țării, unde condițiile
de 100 lei. Participind cu regu
ciază că. peste citeva decenii, pentru
rămin favorabile producerii brumei și
rită formulei lor simple și avan
laritate la sistemul de joc pre
ca o țară să se situeze la nivelul atins
a înghețului la sol, iar maximele se vor
tajoase, care prilejuiește nu
ferat. vă puteți număra și dv
Încadra intre 10 și 20 grade, izolat mai
de știința și tehnica in plină dez
meroase ciștiguri in autoturisme
ridicate. In București : Vremea in curs
voltare. cel puțin 20 la sută din mina
printre marii ciștigători. Bilete
și importante sume de bani, tra
de
Încălzire.
Cerul
va
fi
schimbător.
de lucru va trebui să „profeseze"
le pentru tragerea dc la sfîrșigerile Loto 2 se bucură de o lot
Ploaie de scurtă durată. Vintul va su
cercetarea științifică, Apare deci
tul acestei săptămini pot fi pro
mai largă participare. Se re
fla slab pină la moderat. Temperaturile
pregnant în relația cercetare-producminime vor fi cuprinse între 2 și 6 gra
amintește că, în cadrul celor trei
curate pînă sîmbătă 25 aprilie
tie valoarea factorului om. creator de
de. Iar cele maxime intre 16 șl 20 gra
extrageri a cite patru numere.
inclusiv.
știință și tehnologie. Aceasta cu atit
de. (Corneliu Pop, meteorolog de ser
viciu) .
mai mult cu cit decalajul tehnicoștiințific intre țările puternic indus
trializate și celelalte țări creste in
tr-un mod îngrijorător, iar tehnolo
BRAȘOV. 9 A ieșit de sub
giile de virf și descoperirile științifice
tipar primul volum al catalogu
cele mai interesante aparțin unui nu
lui de carte veche (1539—1750)
măr din ce în ce mai mic de state.
Se afirmă, pe bună dreptate, că există
cuprinzînd 224 titluri 'de lucrări
pericolul real al unui nou tip de co
tipărite la Brașov și în celelalte
„Arta populară" • Faza jude
rească. Trofeul „Floare de pe
lonialism. colonialismul științific si
centre culturale din cele trei
țeană a concursului „Muncă —
Bărăgan" a fost ciștigat de Va
provincii românești. Catalogul
tehnologic, cu consecințe greu de eva
frumusețe — tinerețe", des
sile Rusu. județul Mureș (solist
luat in viitorul apropiat. Nu trebuie
se constituie intr-un important
fășurată la Clubul tineretului, a
vocal), și Dumitru Mircea, jude
uitat niciodată că pentru o națiune,
instrument științific de cercetare
reunit
15
concurente.
Primul
ioc
țul Buzău (solist instrumentist).
și valorificare a patrimoniului
tradiția reprezintă mecanismul con
a
revenit
in
acest
an
tinerei
(Mihai
Vișoiu).
servării cunoștințelor și mersului
nostru național • La Brașov a
Laura Vasilica Roșioru. de la
avut loc vernisajul expoziției
înainte. De aceea, nu trebuie să oco
IAȘI 9 „Mijloace de invățăI.U.G. „Progresul". (Corneliu
artiștilor plastici amatori din ju
lim — acolo unde se ivesc, dacă se
mînt de concepție proprie", s-a
Ifrim).
ivesc, intr-un colectiv sau altul — rea
deț dedicate aniversării a 60 de
intitulat
tema simpozionului na
lități în care prejudecata ar vroi să
ani de la făurirea Partidului
IALOMIȚA 9 în organizarea
țional de fizică care a avut loc
Comunist Român. (Nicolae Mo
înlocuiască mîndria Si in același timp
Comitetului județean U.T.C. Ia
la Iași in aula festivă a Univer
canul.
inspirația, „corectitudinea birocra
lomița a avut loc cea dc a 7-a
sității ..Al. I. Cuza". Au fost
tică" să se substituie inteligentei. îar
ediție
a
festivalului
folcloric
de
prezentate
peste 150 de comu
BRAILA 9 în cadrul „Amfi
indiferenta — pasiunii creației.
muzică populară „Floare de pe
nicări științifice de către cadre
teatrului* polițic-cultural", timp
Amintim toate acestea convinși că
Bărăgan". Cele 3 seri ale aces
de două zile s-a desfășurat sim
didactice și cercetători științi
ideea valorii cercetătorului trebuie să
tei competiții,. deschisă solișfici dih domeniul fizicii, atit din
pozionul „Meșteșuguri și mește
capete o și mai puternică vigoare. în
tilor
vocali
i.
și instrumentiști
invățămintul superior, cit și din
șugari în zona etnoculturală de
această nouă etapă, a calității in
amatori, au
transformat scena
..............
licee din țară. Cu acest prilej
continuitate românească Du
tr-un moment cind. datorită ritmului
Casei
‘
‘
de
cultură
a
sindicatelor
s-a deschis și o expoziție, de
nărea de Jos". Au fost susținu
descoperirilor științifice si tehnolo
din municipiul Slobozia intr-o
material didactic realizat in ca
te comunicări și dezbateri, s-au
gice. reproducerea corectă a unor idei
solie a originalității si frumudrul acțiunii de autodotare.
făcut
demonstrații
practice
de
(necesare și ele oină la un punct)
seții. iar costumele din aproape
(Manole Corcaci).
către meșteșugari la secția de
care, se învechesc cel mai repede,
toate zonele
__________
______
__
etnografie a Muzeului Brăilei, in
folclorice
ale_ țării
SUCEAVA 9 Secția de artă
care necesită și mai multe cheltuieli
comuna Tufești și la cooperativa
au completat atmosfera sărbătoplastică a Muzeului din Suceapentru a le readapta, nu mai poate fl
suficientă progresului.

a autoconducerii muncitorești
(Urmare din pag. I)
neze înlocuirea discurilor abrazive,
procurate din import pe valută, cti
un disc metalic. Numai că in mo
mentul cînd propunerea — adoptată
de adunarea generală a oamenilor,
muncii — a devenit sarcină expresă,
ea le-a revenit tot lor. Drept urmare,
astăzi, discul realizat de ei, împreună
cu echipa de muncitori condusă de
comunistul loan Codau, contribuie nu
numai la creșterea productivității
muncii de vreo zece ori. dar și la
reducerea importului cu aproximativ
100 000 lei valută anual. La fel s-au
petrecut lucrurile și cu realizarea
unui dispozitiv de călire a unor re
pere prin procedeul curentilor de
înaltă frecvență. Citeva încercări
n-au dat rezultatele scontate. Dar,
acum, problema trebuia rezolvată :
făcea și ea parte din cele 90 de pro
puneri menite să contribuie la spo
rirea eficientei economice. Și iarăși
s-au făcut încercări, pentru ca, în fi
nal. reușita să fie deplină. Ce în
seamnă acest lucru pentru I.M.A.I.A.
Sibiu ? în primul rînd s-a renunțat
la costisitoarea colaborare cu între
prinderea de tractoare Brașov, călirea unei piese costînd. în prezent,
vreo cinci lei, față de 36 lei. Și cum
anual făceau naveta Sibiu — Brașov
vreo 20 000 de piese, eficiența este
evidentă. Autori : inginerul Vasile
Roșu. loan Comănici și Ion Marcu,
lăcătuși.
Discutăm și cu alti autori ai unor
propuneri valoroase, cu influențe
pozitive pe planul eficientei eco
nomice. loan Badiu, șef echipă
lăcătuși și vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii, lucrea
ză de peste un sfert de veac la con
struirea de mașini agricole. „Mi-am
dat seama, ne spune el, că sînt une

le piese prea grele, prea rigide, că
la stanțare rezultă prea multe pier
deri, că resturile pe care le aruncam
la fier vechi le putem folosi la alte
repere, măi mici. împreună cu oa
menii mei am făcut o seamă de pro
puneri. după ce, in prealabil, am anallzat fiecare piesă, tinind seama
și de rolul lor funcțional. Pavel.Mi
hai. Vasile Neghirlă, Petru Sporiș,
fruntași in echipa mea. i-au mobi
lizat pe toți cei 25 de muncitori, iar
rezultatele, soldate cu importante economii de metal, n-au întîrziat să
apară". La fel au procedat și nu
meroși alti oameni de inițiativă :
maistrul principal Francisc Șteflic,
inginerii stagiari Szilagy Paul și
Gheorghe Sterian. membrii echipei de
prototipuri conduși de lăcătușul loan
Codău. subinginerul Nicolae Burchea. maiștrii Ioan Bunea si loan
Neagu, inginerul Marius Ivancu. economista Maria Cătană și... toți.
Care este, pînă în prezent, eficien
ta acestei acțiuni 1 Ne-o spun două
cifre ce sintetizează eforturi, nopți
albe, inteligentă tehnică : față de
media anului 1980. in primele luni
din acest an. cheltuielile totale la
1 000 lei producție marfă au fost re
duse cu peste 43 lei. iar cheltuielile
materiale cu 32 lei. Sînt' cifre care
exprimă sugestiv valoarea acestei
acțiuni — reflectată în hotărîrea-program a adunării generale a oame
nilor muncii — ce se desfășoară, în
continuare, cu energii sporite.
Ce-ar mai fi de adăugat ? Doar că
faptele de mai sus demonstrează încă
o dată, convingător, ce forță mare
reprezintă participarea colectivă — a
fiecăruia și a tuturor — la rezolvarda
celor mai dificile probleme. Este for
ța. in acțiune, a autoconducerii, mun
citorești.

vorba de caroten-b — pare să
fie eficientă in combaterea can
cerului. susțin cercetătorii ame
ricani
la Colegiul de medicină
mii ani. în sistemul conductelor „Albertde Einstein"
din Atlanta,
de irigații din Uniunea Sovieti statul
Experiențele ecă s-a extins considerabil fron fectuateGeorgia.
cobai relevă că ani
tul operațiilor de sudare cu malele pe
cu morcovi,
gaze. Pină acum, această tehni dacă sinthrănite
Inoculate cu celu
că de sudare utiliza acetilenă, le canceroase,
sint mult mai
care necesita instalații volumi rezistente. în majoritatea
cazu
noasei complicate si scumpe, rilor — susțin cercetătorii
—
în prezent, acetilena a fost în dezvoltarea tumorilor este frînalocuită cu un amestec gazos tă sau chiar blocată, astfel incit
propan-butan.
Consumul de
de supraviețuire sînt
acest amestec gazos este cu 40 perioadele
la sută mai redus decit consu mult mai mari decit la anima
lele
nealimentate
in acest fel. Se
mul de acetilenă.
subliniază însă că. înainte de a
« PROPRIETĂȚI NE se trece la utilizarea carotenului
CUNOSCUTE ALE CA oentru combaterea cancerului la
om. trebuie s& se studieze efec
ROTENULUI. Substanța care tele clinice ale acestuia, modali
dă culoare morcovilor — este tățile de administrare, dozele etc..

• SUDAREA CU
PROPAN-BUTAN. In “W-

al P.
Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu
a rugat oaspetele grec să transmită
din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, a conducerii partidului
nostru, un salut călduros și cele mai
bune urări tovarășului Haralambos
Dralcopoulos și conducerii Partidului
Comunist din Grecia (interior).
Cu această ocazie s-a procedat la
o informare reciprocă privind preocu
pările actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist
din Grecia (interior), exprimindu-se
dorința comună de a dezvolta in continuare bunele relații dintre cele
două partide, pe baza stimei și respoetului reciproc, in interesul popoarelor român și grec, al .păcii, secu
rității și independentei naționale, al
cooperării și colaborării internațio
nale.
La întrevedere, care s-a desfășurat
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
a participat tovarășa Ghizela Vass,
membru al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român.

COTIDIAN

Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Competiții, rezultate, clasamente

tv

vre

Inițiativa - resursă inepuizabilă

Primire la
Luni, după-amiază, tovarășul Vir
gil Cazacu. membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român, s-a întilnit cu tovarășul Lef
terii Vuțas, membru al Biroului Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Grecia (interior),
care face o vizită prietenească in
România.
Oaspetele grec a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, din partea conduci Vi
Partidului Comunist din Grecia
(interior), a secretarului Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Grecia (interior)j tovarășul Haralam
bos Drakopoulos, cordiale salutări,
împreună cu cele mai călduroase fe
licitări și urări de noi și importante
succese poporului român pe calea edi
ficării societății socialiste multilateral
dezvoltate, cu prilejul apropiatului
jubileu — aniversarea a 60 de ani de
la făurirea Partidului Comunist
Român.

ea

ceea ce înseamnă o perioadă re
lativ îndelungată de noi expe
riențe.

• TEST DE POPU
LARITATE. Potrivit unui son
daj efectuat de revista „L’Histoire", personalitatea istorică
cea mai populară pentru fran
cezi este savanta Marie Curie,
descoperitoarea radiului. In acest
sens s-au pronunțat 53 la sută
din persoanele anchetate. Ur
mează Jeanne d’Arc, eroină a
războiului medieval „de 100 de
ani" (31 la sută). Clemenceau,
premierul Franței în timpul
primului război mondial (26 la
sută) și Jaures. liderul socialist
de la începutul acestui secol. La
întrebarea „pe care erou din is
toria Franței ați fi dorit să-1 fi.
cunoscut
majoritatea celor

stilizate de oameni și animale.
Specialiștii chinezi presupun că
pictura ar fi exprimat cultul
zeului stincii.

anchetați l-au Indicat pe fostul
președinte Charles de Gaulle,
urmat de Napoleon.

® O NOUĂ METO
DĂ DE COMBATERE A
MAREELOR NEGRE. Pen
tru combaterea mareelor negre,
o firmă suedeză a realizat un
aspirator special in greutate de
13 tone, care poate fi montat pe
o navă sau pe un ponton, sau
poate fi suspendat de un eli
copter ori de o macara. El este
alcătuit dintr-un tambur cu un
diametru de 8,50 m, prevăzut cu
o pompă care aspiră petrolul

cu o viteză in funcție de tem
peratura apei. Aspiratorul este
alimentat de un motor diesel
de 170 CP. Lichidul aspirat este
pompat intr-un rezervor, unde
petrolul se separă de apă. care
este deversată din nou in mare.

• FRESCĂ DE TREI
MILENII. în provincia chine
ză Jiangsu a fost descoperită o
pictură murală realizată în ur
mă cu 3 000 de ani și conside
rată ca fiind cea mai veche de
pe teritoriul tării. Fresca este
alcătuită din trei segmente se
parate. reprezentînd imagini

• ORAȘ AL ȘTIINȚEI.
Guvernul indonezian a luat ini
țiativa creării unui „oraș al
științei", in care citeva mii de
specialiști să se consacre unor
cercetări în cele mai diverse
domenii ale energiei și tehno
logiei. Centrul, care va fi situat
la Serpong. la citeva sute de
kilometri de Djakarta, va găz
dui atit oameni de știință Indo
nezieni, cit si de peste hotare.

• CELIBATUL... UN
RISC PENTRU SĂNĂTA
TE? Un studiu realizat de doi
profesori

de la

Universitatea

„Wright" din Dayton (Ohio)
confirmă concluziile la care
ajunseseră, anterior, si alti cer
cetători privind efectele no
cive ale vieții... de burlac. Stu
diul — realizat asupra unui grup
de 400 de bărbați. 37 la șută
necăsătoriți și 63 Ia sută căsă
toriți (raportul reflectînd pro
porția celor două categorii la
nivel național in Statele Unite)
— relevă că celibatarii sint mai
expuși tulburărilor psihice, pe
ricolelor alcoolismului si consu
mului de droguri, precum si
tentației sinuciderii. Autorii stu
diului remarcă, cu umor, că ..far
mecul" vieții de burlac este în
realitate doar o iluzie, care as
cunde. de fapt, numeroase in
conveniente șl. dună cum se
vede,, chiar unele riscuri seri
oase...

mai înSetați decit alții, ci doar mai...
certați cu buna gospodărire.
B Cooperația meșteșugărească
din București anunță două premie
re : în fiecare săptămînă, joia, de
la ora 18,30, la Casa de mode
din Calea Victoriei sînt prezentate
ultimele creații de sezon. Aviz amatorilor și, mal ales, amatoare
lor.
■ In foaierul Casei de cultură
a sindicatelor din Sfîntu Gheorghe
au fost două zile de vară... vară,
întreprinderea de sere din Codlea
a prezentat o expoziție de flori și
aranjamente florale care s-a bucu
rat de un interes deosebit din partea
vizitatorilor din județul Covasna. Și,
evident, din partea cumpărătorilor.
B Unii vinzători din unitățile co
merciale din Sibiu dosesc mărfuri
pentru cumpărători „pe sprincea
nă". La unitatea nr. 14 Legume și
fructe se aflau ascunse cantități în
semnate de cartofi, la florăria nr.
18 erau „puse bine" 1 200 de ga
roafă, iar la alimentara nr. 99 —
cantități de zahăr, cafea boabe,
mălai. Deși respectivii au practi
cat o vinzare pe sprinceană, au
fost luați la... ochi de oamenii
legii.

A apărut: ,,

Era socialistă4*

nr. 8/1981
lere- „&e$ere<l^§uiif, elaței munci
toare in conducerea societății noas
tre, in dezvoltarea democrației socia
liste" (editorial), „Partidul Comunist
Român în fruntea luptei pentru apă
rarea suveranității, independenței și
integrității teritoriale a patriei" de
Ion Spăiățelu, „Activitatea politicoideologică
———
în strînsăi legătură cu viața, cu practica" de Miu Dobrescu,
„Sporirea rodniciei muncii sociale,
în centrul activității economice" de
Iosif Dumitru Bați, „Știința și tehnologia, factori propulsori ai civili
zației socialiste" de Valeriu Ceoceonică, „Teatrul politic, o categorie
actuală" de Valentin Silvestru,
„Partidul Comunist Român, promotor
activ al afirmării unor principii noi,
democratice. în relațiile internațio
nale" de Vasile Șandru. In continua
re, sînt inserate articolele „Proble
me ale industriei și restructurării
sale calitative in cincinalul 1981—
1935", „Dialogul critic al marxismu
lui cu alte sisteme de gindire", „Prio
rități pe șantierele de construcții",
„Mihai Ralea despre -ideea de revo
luție in doctrinele socialiste»". Uma
nismul revoluționar și drepturile
omului in lumea contemporană" <
și „Cauza dreaptă a poporului natțiibian". Revista se Încheie cu ru
bricile : Cărți și semnificații și Re
vista revistelor.
va găzduiește expoziția interju
dețeană a artiștilor plastici pro
fesioniști, care expun peste 170
lucrări de pictură, sculptură,
acuarelă și tapiserie. Printre aceștia se numără IMe Boca (Ba
cău), Teodor Valenciuc (Boto
șani), Iftimie Birleanu (Iași).
Iulia Hălăucescu (Neamț), Ion
Carp Fluierici, Dimitrie Loghin. Adrian Bocancea (Sucea
va), Gheorghe Alupoaiei (Vaslui)
și Gheorghe Zaiț (Vrancea).
(Sav'a Bejinariu).
DCTLJ 9 Teatrul liric si filar
monica ..Oltenia" din Craiova au
găzduit etapa republicană a for
mațiilor artistice școlare, ma
nifestare înscrisă pe agenda
Festivalului național „Cîntarea
României". Programele susținute
de cele 45 formații, ce au reunit
1081 membri, precum si recita
lurile celor 18 Interpret! indivi
duali s-au constituit intr-un vi
brant omagiu artistic adus pa
triei și partidului. (Nicolae Petolescuh

• FOTBAL ÎN JUN
GLĂ. Fotbalul este un sport
atit de îndrăgit. îneît chiar
și triburile de indieni din
jungla braziliană îl practică
cu plăcere. Recent. în re
giunea de junglă locuită de
tribul Xingu s-a desfășurat un
interesant meci intre o echipă
braziliană profesionistă si una
alcătuită din indigeni, dar antre
nată de un antrenor profesio
nist. Indienii au cîstiaat cu
10 la 0! Căpitanul echipei în
vingătoare a declarat ziariștilor
că toti coechipierii săi se an
trenează cu multă seriozitate
— ceea ce s-a văzut si din re
zultate.
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TOVARĂȘUL ILIE VERDET, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
La aeroportul Surcin, Împodobit cu
drapelele de stat române și iugoslave,
unde a avut loc ceremonia sosirii,
oaspetele a fost salutat de tovarășul
Veselin Giuranovici.
în lntîmpinarea primului ministru
român au venit, de asemenea. Ra
doie Stefanovici, vicepreședintele
Consiliului Executiv al Adunării
R. S. Serbia. Metod Rotar, secretar
federal pentru comerț exterior, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia
mixtă de colaborare economică. Jivorad Kovacevici. președintele Adu
nării orașului Belgrad. Sava Obradovici. adjunct ăl secretarului federal
pentru afaceri externe, eeneral-maior
Milorad Pastrovici. alte persoane ofi
ciale.
Au fost de fată Nicolae Mihai,
ambasadorul României la Belgrad, și
Trifun Nikolici, ambasadorul Iu
goslaviei la București, precum șl
' membri ai ambasadei române.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.
Tovarășii Ilie Verdet și Veselin

începerea

Giuranovici au trecut
garda de onoare.

în

revistă

★

La plecare, pe: aeroportul Otooenl.
primul ministru a fost salutat de
tovarășii Ion IDincă. prim viceprim-ministru al guvernului. Vasile
Bulucea, ministrul transporturilor și
telecomunicațiilor. Ion Florea. mi
nistrul economiei forestiere si ma
terialelor de construcții.
Au fost prezenti Djdrdje Ponovicl.
însărcinat cu afaceri ad-interim al
R.S.F. Iugoslavia la București, și
membri ai ambasadei.
★

La puțin timp după sosirea la
Belgrad, tovarășul Ilie Verdet a
depus un buchet de. .trandafiri
_____ la
mormintul președintelui Iosip Broz
Tito. A fost păstrat un moment da
reculegere.
în aceeași zi, tovarășul Ilie Verdet
a depus o coroană de flori la ..Mo
numentul Eroului Necunoscut", de la
Avala.
Premierul român a fost Însoțit de
tovarășii Metod Rotar. Trifun Niko
lici, de alte persoane oficiale iu
goslave.
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Problema dezarmării - tema prioritară a conferinței
de primăvară a Uniunii Interparlamentare
MANILA 20 (Agerpres). — în ca
pitala Filipinelor. Manila, s-a des
chis. luni, conferința de primăvară
a Uniunii Interparlamentare. Circa o
mie de parlamentari din 89 de țări
iau parte la dezbaterile conferinței
consacrate în principal problemei
dezarmării și neproliferării armelor
nucleare. Din țara noastră participă
o delegație, condusă de Stan Soare,
președintele Grupului român din
Uniunea Interparlamentară.
în discursul inaugural, Rafael

Caldera, președintele Uniunii Inter
parlamentare, fost președinte al Ve
nezuelei. a declarat că vor fi inten
sificate eforturile pentru organizarea
unei conferințe mondiale de dezar
mare.
Rezoluțiile ce urmează a fl adop
tate la Încheierea celor șase zile de
dezbateri sînt menite să servească
drept platformă de discuție la con
ferința de toamnă a uniunii, pro
gramată să se desfășoare la Havana.

în Marea Britanie si R. F. Germania

Demonstrații împotriva cursei înarmărilor nucleare
LONDRA (Agerpres). — Mar
șul militanților pentru pace din
Marea Britanie, pornit la 16 aprilie
din orașul Leeds, ca o acțiune de
protest împotriva armelor-rachetă,
și a înarmărilor nucleare, s-a inche
iat, după patru zile, in marele cen
tru industrial Manchester. Orașul
Manchester a fost ales deoarece mu
nicipalitatea acestuia a inițiat miș
carea din orașele britanice impotriva
amplasării și a stocării armelor ato
mice, a oricăror arme de distrugere
în masă. Această inițiativă este spri
jinită astăzi de peste 50 de orașe
britanice. La mitingul de masă or
ganizat la încheierea „marșului
păcii", vorbitorii s-au pronunțat pen-

tru adoptarea unor măsuri concrete
de dezarmare nucleară, pentru întă
rirea păcii in lume.
*
BONN (Agerpres). — La Hanovra, Gottingen, Freiburg, Kassel,
Diisseldorf și in alte mari orașe vestgermane au avut loc duminică „mar
șuri ale păcii" — manifestații de
protest împotriva planurilor de spo
rire a arsenalului racheto-nuclear
dislocat in Europa occidentală. La
aceste demonstrații împotriva cursei
înarmărilor nucleare au participat
membri ai partidelor comunist, so
cial-democrat, activiști sindicali, re
prezentanți ai organizațiilor studen
țești, ale tineretului și de femei.

convorbirilor oficiale

Exprimindu-și satisfacția pentru
evoluția ascendentă a relațiilor de
colaborare multilaterală dintre țările
noastre, întemeiate pe încredere, pe
egalitate și respect reciproc al inde
pendenței și suveranității, cei doi
șefi de guvern au situat în centrul
convorbirilor examinarea modului de
realizare a măsurilor și hotărîrilor
convenite între tovarășii Nicolae
Miatovici, in
Ceaușescu și
. Țvietin
.
octombrie 1980 la Belgrad și în fe
bruarie 1981 la Timișoara, privind
extinderea și adîncirea relațiilor bi
laterale, îndeosebi în domeniul eco
nomic, al cooperării și specializării
in producție în actualul cincinal și în
perspectiva acestui deceniu.
S-a subliniat, de asemenea, ideea
că dezvoltarea și adîncirea relațiilor
bilaterale contribuie la întărirea prie
teniei și solidarității dintre popoarele
noastre, la cauza socialismului, păcii,
securității, înțelegerii și cooperării in
Europa și în întreaga lume.
Ținind seama de posibilitățile pe
care le oferă puternicul potențial in
dustrial de care dispune fiecare țară,
cei doi prim-miniștri au convenit noi
măsuri de natură să asigure înfăptui
rea in cele mai bune condiții a pre
vederilor „Declarației comune" și a
„Acordului privind programul de
dezvoltare pe termen lung, a colabo
rării economice și tehnioo-științifice",
semnat în toamna anului trecut, cu
prilejul vizitei tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Belgrad.
în cursul convorbirilor a fost evi
dențiată, de asemenea, dezvoltarea
relațiilor româno-iugoslave în dome
niile culturii, Invățămintului, științei,
artei, presei șl radiotelevizlunii și s-a
exprimat dorința de a se aprofunda
In continuare colaborarea bilaterală
in domeniile respective.
Totodată, s-au relevat intensitatea
dialogului politic dintre factorii de
conducere din România și Iugoslavia,
contactele multilaterale dintre organi-

zațiile politice de masă și obștești din
cele două țări — expresie elocventă a
relațiilor de bună vecinătate.
In cursul
convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă prietenească,
de înțelegere reciprocă, cei doi primminiștri au trecut în revistă o serie
de probleme ale vieții internaționale.
La convorbiri au participat din
partea română : Gheorghe Caranfil,
ministrul industriei chimice, Marin
Capisizu, ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, șeful Departamentului in
dustriei alimentare. Constantin Oan
cea, adjunct al ministrului afacerilor
externe. Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, vicepre
ședintele părții române în Comisia
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, Ion Constantinescu.
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Gheorghe Fulea.
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, Nicolae Mihai,
ambasadorul României în R.S.F. Iu
goslavia. Vasile Șandru. director In
Ministerul Afacerilor Externe.
Din partea'iugoslavă au luat parte:
Metod Rotar, secretar federal pentru
comerț exterior, președintele părții
iugoslave în Comisia mixtă de co
laborare economică, Sava Obradovici.
adjunct al secretarului federal pentru
afaceri externe, Trifun Nikolici,
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia' la
Bucuroșii, Alia Bășici, adjunct al
secretarului federal pentru comerțul
exterior, Branko Gardașevici. vice
președinte al Comitetului federal
pentru agricultură, Drașko Nakici,
vicepreședinte al Comitetului federal
pentru energie și industrie, Nikola
Ciceanovici. consilier al președinte
lui Consiliului Executiv Federal pen
tru problemele de politică externă.
Traiko Traikovski. director tn Secre
tariatul federal pentru afaceri ex
terne.
Convorbirile oficiale continuă.

Dineu oficial oferit de președintele Consiliului Executiv Federal
Președintele Consiliului Executiv
Federal, Veselin Giuranovici, a oferit
luni. Ia Palatul Federației, un dineu
oficial în onoarea primului ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România. Ilie Verdet.
La dineu, desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, au luat
parte membrii delegațiilor partici
pante la convorbiri, precum si Stana
Tomașevici Arnesen, președintele
Consiliului Federal al Adunării
R.S.F.I., Nikola Kmezici, președintele
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Consiliului Executiv al Adunării
P.S.A. Voivodina, Svetozar Durutovlci. secretar executiv al Prezidiului
C.C. al U.C.I., Branislav Ikonici. vice
președinte al Consiliului Executiv Fe
deral. Radoie Stefanovici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv al
Adunării R.S. Serbia, alte persoane
oficiale.
Subliniind rolul determinant pe
care il au întilnirile si convorbirile la
nivel înalt. înțelegerile si documente
le convenite cu acest prilej in evo-

luția continuu ascendentă a colabo
rării româno-iugoslave. în deschide
rea unor largi orizonturi pentru dez
voltarea si aprofundarea relațiilor bi
laterale. tovarășii Ilie Verdet Si Veselin Giuranovici au toastat în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășului Țvietin Miatovici.
pentru, prosperitatea si fericirea po
poarelor noastre, pentru prietenia
strinsă și colaborarea rodnică dintre
cele două partide și popoare.

În sprijinul luptei poporului
namibian
Documentele adoptate de Reuniunea ministerială extraordinară
a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate
ALGER (Agerpres). — Reuniunea
convocarea unei sesiuni de urgență
a Adunării Generale a O.N.U. pentru
ministerială extraordinară a Biroului
de coordonare al țărilor nealiniate,
examinarea acestei probleme.
consacrată problemei namibiene, care
Declarația finală critică atitudinea
s-a desfășurat la Alger, a adoptat
de tărăgănare a țărilor occidentale
două documente : Declarația finală
membre ale „grupului de contact" —
și Programul de acțiune în problema
S.U.A., Franța, Marea Britanie, Ca
Namibiei.
nada și R.F.G. — care întîrzie adop
tarea unei atitudini mai ferme pen
în aceste documente, țările neali
tru reglementarea situației din Na
niate își afirmă hotărîrea de a spori
mibia și condamnă manevrele anu
sprijinul material, moral și diploma
mitor state occidentale care încearcă
tic acordat Organizației Ponorului
să întîrzie punerea în aplicare a
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
planului O.N.U.
reprezentantul legitim al poporului
La reuniunea extraordinară de la
namibian, conducătorul luptei de eli
Alger. România a fost reprezentată,
berare de sub ocupația și adminis
în calitate de invitat, de o delegație
trarea ilegală a Republicii Sud-Afrlcondusă de Petre Tănăsie, director in
cane. De asemenea, se adresează un
M.A.E.
apel pentru sprijinirea țărilor afri
cane din prima linie — Angola, Bots
ALGER (Agerpres). — Președin
wana. Mozambic, Tanzania, Zambia
tele Organizației Poporului din Afri
și Zimbabwe — împotriva permanen
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O-). Sam
telor acțiuni agresive ale regimului
Nujoma, a reafirmat, într-o . confe
rasist de la Pretoria.
rință de presă ținută la Alger, hotăȚările nealiniate au hotărît să cea
rirea
poporului namibian de a conti
ră Consiliului de Securitate al O.N.U.
nua lupta împotriva ocupației Nami
ca, în cadrul reuniunii sale din 21
biei de către regimul rasist de la
aprilie, să impună de urgentă sanc
Pretoria. Sam Nujoma nu a respins
țiuni obligatorii și globale împotriva
posibilitatea reglementării pe cale
R.S.A., inclusiv un embargo petrolier.
negociată a problemei Namibiei, dar
Se preconizează ca în cazul în care
-a subliniat că numai cu arma în
Consiliul de Securitate nu va adopta
mină poporul namibian va infringe
o rezoluție în acest sens să se ceară
rezistența regimului de la Pretoria.

ORIENTUL MIJLOCIU
damasc: Sesiunea Consiliului Național Palestinian
Yasser Arafat — reales președinte al Comitetului Executiv al O.E.P,

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

LA HAVANA a avut loc o mani
festare oficială consacrată aniver
sării a 20 de ani ue la victoria de
lă Playa Giron — informează agen
ția Prensa Latina. Luinu cuvintul,
Fidel Castro Ruz, primul secretai;
al C.C. ai P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat
...și al Consiliului de Miniștri ale Republicii
Cuba, s-a pronunțat impotriva
politicii înarmărilor, a războiului
rece și tensiunii internaționale,
„care nu poate reprezenta cadrul
adecvat pentru soluționarea proble
melor cu care este confruntată
omenirea". „Lumii — a spus el —
ii trebuie mai mult ca oricind pace,
colaborare și destindere interna
țională".
COMUNICATUL
DIRECȚIEI
CENTRALE DE STATISTICA A
U.R.S.S., transmis de agenția
T.A.S.S., menționează că în primul
trimestru al acestui an s-a .înregis
trat o creștere a producției indus
triale cu 3,1 la sută, comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut. In
perioada cie referință, precizează
comunicatul, productivitatea muticii
a sporit cu 2,4 la sută. în primele
trei luni ale anului 1981 s-au reali
zat 359 miliarde kilowați-oră ener
gie electrică, 150 milioane tone
petrol (inclusiv gaze condensate),
117 miliarde metri cubi de gaze,
186 milioane tone de cărbune, 38,1
milioane tone de oțel și 60,5 mili
oane tone minereu de fier.

PRIMA CONVENȚIE NAȚIONA
LĂ A PARTIDULUI LABURIST
BRAZILIAN, desfășurată în capita
la tării, reprezintă confirmarea ofi
cială a Înscrierii acestei formațiuni
politice braziliene în registrul elec
toral național și a dreptului său de a
desfășura activități politice, inclusiv
cu caracter electoral. Participanții au
dezbătut sarcinile și obiectivele de
viitor ale partidului și au ales or
ganele sale de conducere. Ca pre
ședinte al Comisiei Directoare Na
ționale a) fost aleasă Ivete Vargas,
fostă deputată în Parlamentul Brâziliei.
VIZITA ÎN R.P.D. COREEANĂ.
La Phenian au avut loc convorbiri
între delegațiile de partid și guver
namentale ale R.P.D. Coreene, con-

duse de Pak Sen Cer, membru al
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, vicepreșe
dinte al R.P.D. Coreene, și Repu
blicii Cooperatiste Guyana, condu
se de Bishwaishwar C. Ramsaroon,
președintele Partidului Congresul
Național al Poporului, vicepreșe
dinte al R.C.G., care se află într-o
vizită oficială de prietenie in ca
pitala R.P.D. Coreene, informează
agenția A.C.T.C.
PRODUCȚIA DE PETROL brut
a statelor membre ale Organizației
țărilor exportatoare de petrol
(O.P.E.C.) a înregistrat o scădere
netă la începutul acestui an. atingînd. cu 24,7 milioane de barili pe
zi. nivelul cel mai redus din ulti
mii ani. Paralel, producția mondială
de țiței a înregistrat un recul,
ajungîndu-se la 57,8 milioane barili
pe zi. ceea ce echivalează, de ase
menea. cu cel mai mic nivel din
ultimii trei ani.

PREȘEDINTELE FILIPINELOR,
Ferdinand rTT!
Marcos.
^,.__ a .semnat lupi
legea care fixează data alegerilor
prezidențiale la 16 iunie, transmite
agenția France Presse. Campania
electorală se va deschide la 24 apri
lie și se va încheia la 14 iunie, iar
candidaturile vor fi depuse pînă la
28 aprilie.
POLIȚIA DIN ATLANTA, capi
tala statului Georgia, a anunțat
descoperirea corpului neînsuflețit
al unui tînăr de culoare — Joseph
Beli. în virstă de 15 ani. dat dis
părut la 2 martie a.c. Este cea de-a
24-a victimă din seria asasinatelor
comise în ultimii doi ani în acest
oraș. Pentru identificarea autorilor
acestor crime a fost creată o echi
pă specială a politiei, din care fac
parte și experți ai organelor de re
sort federale.

INCIDENTE. Pentru a șasea zi
consecutiv, la Belfast au izbucnit
luni noi incidente. De asemenea,
crește tensiunea la Londonderry, al
doilea oraș al provinciei, unde
duminică noaptea un vehicul mili
tar britanic a accidentat mortal doi
tineri.

DAMASC 20 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat lucrările celei
de-a XV-a sesiuni a Consiliului Na
tional Palestinian, care a examinat
o serie de probleme legate de căi
le și mijloacele luptei tuturor or
ganizațiilor palestiniene pentru împli
nirea drepturilor naționale ale po
porului arab palestinian. A fost ales
noul Comitet Executiv al Organiza-

pentru libertatea Spaniei, el apără
independența propriei țări, amenin
țate de același teribil inamic— fas
cismul internațional.
Pe baza studierii atente a factori
lor interni și externi. Plenara a V-a
lărgită a C.C. al P.C.R.. din iulie.1936.
a pus in centrul atenției creșterea pe
ricolului fascist pentru integritatea te
ritorială a țării, pentru însăși ființa
națională a românilor, arătind că militanții partidului „vor considera ne
cesară apărarea fiecărei palme de
pământ a țării", vor „intra in primele
rinduri ale luptătorilor pentru res
pingerea agresiunii fasciste".
Starea de spirit antihitleristă a ma
selor a cunoscut o puternică mani
festare in timpul marilor demonstra
ții antifasciste de la 1 Mai 1939. care
au avut loc in București și in alte
centre ale tării. Desfășurate sub lo
zincile „Vrem România liberă și
independentă", „Jos fascismul". „Jos
agresorul hitlerist". ele au produs o
puternică impresie și peste hotare.
Ca unul din principalii organizatori
ai marii manifestații antifasciste
din București, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU aprecia astfel semnifi
cația evenimentului : „I Mâi 1939 s-a
transformat intr-o puternică mani
festare înipotriva fascismului si răz
boiului. numărindu-se printre puține
le manifestări din Europa care au
avut Ioc în condițiile cind fascismul
era in ofensivă, după Miinchen".
Sesizind faptul că fascismul lovea
și cotropea, rind pe rind. țară după
țară, amenlnțindu-le de fapt, pe toa
te, partidul nostru arăta că tocmai
de aceea este necesar ca Împotriva
primejdiei să se ridice un front larg
european al tuturor forțelor demo
cratice.
Consecvent liniei sale și pornind de
Ia realitățile politice concrete. P.C.R.
a militat neabătut pentru mobi
lizarea poporului român contra pri
mejdiei reprezentate de expansiunea

fascismului. „Scînteia" din 8 octom
brie 1940 îndemna „la luptă contra
invaziei armatei germane de ocupa
ție", iar intr-o broșură, editată in ia
nuarie 1941, P.C.R. propunea o plat
formă politică al cărei prim punct
prevede : „lupta împotriva prefacerii
României intr-o anexă a imperialis
mului german, pentru independența
națională a poporului român..."
Cu deosebită vigoare a înfierat
P.C.R. pretențiile revizioniste, ireden
tiste ale horthyștilor, iar apoi odio
sul dictat de la Viena prin care pu
terile Axei au rupt din trupul patriei
noastre Transilvania de Nord.
Experiența acțiunilor de luptă din
deceniul al patrulea va fi folosită
plenar de către partid în anii întu
necați. ai dictaturii antonesciehe si ai
războiului hitlerist. cind comuniștii
au organizat — în variate forme și
cu participarea celor mai largi pături
sociale — rezistenta antifascistă,
lupta pentru răsturnarea dictaturii,
pentru ieșirea României din războiul
dus contra Uniunii Sovietice și ală
turarea ei la coaliția antihitleristă.
Afirmindu-se că adevărat catalizator
al voinței poporului. P.C.R. a grupat
în jurul său Cele mai largi pături de
mocratice și patriotice, a preconizat
unirea într-un front comun a tuturor
partidelor, grupărilor șl cercurilor
politice interesate in răsturnarea dic
taturii și eliberarea tării, a orientat
lupta pe făgașul insurecției. Un roi
deosebit în mobilizarea acestor forte
l-a avut făurirea. îri toamna anului
1943. a Frontului Patriotic Antihitle
rist și. apoi. în funie 1944. a Blocului
Național Democrat.
Lupta antifascistă, indelungață si
grea, condusă de partidul nostru, a
dus la victoria insurecției naționale
armate, antifasciste si antiimperialiste
din august 1944. la eliberarea tării
de sub dominația străină, la întoarce
rea armelor împotriva Germaniei na
ziste. Se poate spune. cu deplin
temei, că realizarea insurecției și

participarea României, cu grele jcrtfe de singe, la războiul impotriva
Reichului hitlerist. alături de Uniunea Sovietică și celelalte tări aliate,
au constituit încununarea luptei antifasciste purtate neabătutde
________
poporul
român. în frunte cu clasa muncitoare.
Acel moment crucial a deschis calea
cuceririi deplinei noastre independen
te naționale, a împlinirii idealurilor
de dreptate socială și națională ale
poporului, a făuririi României so
cialiste.
Odată cu zdrobirea hitlerismulul.
omenirea a răsuflat ușurată, considerind ororile sub semnul zvasticii ca
apuse pentru totdeauna. Din păcate
insă, la Peste trei decenii si iumătate
de la încheierea războiului care a pus
capăt ororilor fascismului, anumite
realități, cum sînt recrudescenta or
ganizațiilor neonaziste in diferite țări
occidentale, expansiunea terorismu
lui — care in ultima vreme si-a în
scris la activ veritabile masacre, la
Bologna. Miinchen, Paris — arată că
fascismul, cu cortegiul său de sălbă
ticii. a inceout să 'renască, puțind
deveni o serioasă amenințare Ia
adresa democrației si păcii.
„In condițiile agravării situației in
ternaționale — arăta recent tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — asistăm
din nou la intensificarea politicii de
învrăjbire și dezbinare a maselor
populare, la intensificarea activității
organizațiilor de dreapta, fasciste, a
acțiunilor de lichidare a libertăților
democratice, la acte de terorism, de
Învrăjbire națională, la o recrudes
cență a rasismului și antisemitismu
lui : este din nou pus in mișcare în
tregul arsenal de diversiune pe care
forțele reacționare fasciste l-au fo
losit întotdeauna impotriva mișcării
revoluționare și progresiste, împo
triva libertății și independenței po
poarelor".
Pornind de la această realitate
profund îngrijorătoare. Partidul Co
munist Român, prin glasul secreta

rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, se pronunță hotărît și
cheamă neabătut popoarele lumii,
forțele înaintate, democratice de pre
tutindeni „la întărirea unității și so
lidarității in lupta împotriva politicii
imperialiste, impotriva fascismului, a
tuturor formelor de diversiune și în
robire a popoarelor".
Lupta dirză și perseverentă a P.C.R.
împotriva fascismului dă expresie

pilduitoare nobilelor aspirații de li
bertate și independentă nutrite dlntotdeauna de poporul român. Omagiul
adus astăzi comuniștilor, tuturor celor
care s-au situat in primele rinduri
ale luptei antifasciste Si patriotice
din tara noastră este nu numai ex
presia prețuirii unui trecut glorios, ci
și a hotăririi neclintite a partidului
și poporului nostru de a nu mai în
gădui niciodată forțelor întunecate

AGENDĂ ECONOMICĂ
Involuții comerciale în țările industrializate
Statisticile publicate la Washington
de Fondul Monetar Internațional
(F.M.I.) arată că in ianuarie defi
citul comercial al țărilor industriali-,
zate occidentale a fost cu 13,1 mili
arde dolari mai mare decit in
decembrie. „Cele mai recente date
— precizează F.M.I. — relevă o de
teriorare pronunțată în 1980 a con-

ditiilor schimburilor comerciale ale
acestor state, cazurile cele mai no
tabile fiind oferite de Japonia și de
Statele Unite. Singura țară indus
trializată cu o evoluție comercială
favorabilă a fost, anul trecut, Marea
Britanie". în ianuarie situația \ a.
inrăutătit pentru majoritatea țirjeior
occidentale.

Se extinde „zona foametei”
într-un raport publicat de Organi
zația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) se
arată că in deceniul trecut ritmul
de creștere a producției agroalimentare a țărilor in curs de dezvoltare
a fost de numai 2,7 la sută, aflindu-se astfel cu mult sub obiectivul

ale fascismului să-și ridice din nou
capul, de a-și aduce întreaga contri
buție la lupta forțelor înaintate, antiimperialiste și antifasciste de pre
tutindeni, pentru respectarea dreptu
lui sacru al fiecărui popor de a trăi
liber, de sine stătător, de a se dez
volta conform intereselor și aspira
țiilor sale fundamentale, intr-o lume
a păcii, înțelegerii si conlucrării rod
nice intre toate națiunile.

LUPTA, penTr o atâ r are a înot
PENOENȚO ȚĂRII CONTRA
AGRESIUNU F A S C 1 S T E.
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La Iu ptâ alăt uri de noi H

tiei pentru Eliberarea Palestinei, '
mat din 15 membri. Yasser Arar.,
a fost reales președinte al comite
tului.
Yasser Arafat a convocat, la '
Beirut, noul Comitet Executiv al
O.E.P.. care examinează probleme
desprinse din cadrul sesiunii Consi
liului National Palestinian.

• Situație încordată în sudul Libanului • Convorbiri
saudito-britanice
BEIRUT 20 (Agerpres). — în ulti
suri de urgență pentru a se pune
mele 24 de ore. în sudul Libanului
capăt agresiunilor repetate impotriva
situația a fost deosebit de încordată
poporului libanez.
ca urmare a tirurilor de artilerie
Pe de altă parte, Joseph Skaff, mi
efectuate de forțele conservatoare,
nistrul libanez al apărării, a avut o
conduse de maiorul disident Saad
întrevedere cu comandantul Forței
Haddad. în sudul Libanului a fost
interimare a O.N.U. din Liban
semnalată, de asemenea, o acțiune a
(U.N.I.F.I.L.),
generalul
William
aviației israeliene, care a bombardat,
Callaghan. Au fost examinate moda
luni după-amiază, fortăreața Beau
litățile de coordonare a acțiunilor
fort, fapt confirmat oficial la Tel
forțelor libaneze și ale O.N.U. în su
Aviv. Referindu-se la bombardamen
dul Libanului.
tele de artilerie de duminică asupra
orașului Saida, efectuate de forțele
RIAD 20 (Agerpres). — La Riad
conservatoare, agențiile internaționale
au avut loc convorbiri oficiale în
de presă informează că 20 de per
tre prim-vicepremierul saudit. prin
soane au fost ucise, alte zeci fiind
țul moștenitor Fahd Ibn Abdul Aziz,
rănite.
și primul ministru al Marii Britanii,
în acest context, președintele Elias
Margaret Thatcher. După cum in
Sarkis a avut luni consultări cu pri
formează postul de radio Riad, cu
mul ministru și cu ministrul apărării,
acest prilej au fost examinate re
consacrate examinării problemelor
lațiile bilaterale, in special in do
asigurării securității întregii țări.
meniul energetic. si a fost efectuat
Câliflcîhd bombardamentele de du
un schimb de păreri asupra unor
minică drept un „masacru", primul
probleme internaționale actuale, cu
ministru al Libanului, Shafic AI
precădere asupra situației, din Orien
Wazzan, a adresat un apel comuni
tul Mijlociu.
tății internaționale de a adopta mă-

Tradițiile de nezdruncinat ale luptei partidului nostru impotriva fascismului și războiului
(Urmare din pag. I)
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AL GUVERNULUI REPURLICH SOCIALISTE ROMÂNIA,

Luni, la amiază, au Început la Pa
latul Federației din Belgrad, con
vorbirile oficiale dintre tovarășii Ilie
Verdet, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. primministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovarășul Veselin
Giuranovici, membru al Prezidiului
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.
Deschizînd convorbirile oficiale,
premierul iugoslav a adresat oaspete
lui român, celorlalte persoane oficia
le care il Însoțesc un călduros salut
de bun venit pe pămîntul Iugoslav,
exprimindu-și convingerea câ actua
lul dialog de lucru va marca o nouă
contribuție la dezvoltarea și adîncirea
colaborării româno-iugoslave.
Mulțumind pentru caldele cuvinte
adresate, tovarășul Ilie Verdeț a
transmis din partea conducerii de
partid și de stat, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cele mai cor
diale salutări Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia și Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, per
sonal tovarășilor Țvietin Miatovici,
Lazar Moisov și Veselin Giuranovici,
Împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire, de noi succese în
activitatea dedicată edificării socia
lismului, bunăstării popoarelor Iugo
slaviei prietene.
Cu acest prilej, ambele părți au
subliniat atenția' deosebită
cate
România și Iugoslavia o acordă dez
voltării relațiilor reciproce de prie
tenie, solidaritate și colaborare pe
bazele și în spiritul tradiției stabilite
de tovarășul Nioolae Ceaușescu și
Iosip Broz Tito.
Cei doi prim-miniștri au efectuat
un schimb de informații cu privire
la mersul construcției socialiste in
cele două țări, la modul in care sînt
soluționate principalele probleme ale
dezvoltării economico-sociale in eta
pa actuală.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PRIMULUI MINISTRU

BELGRAD 20 (Agerpres). — Cores
pondentă de la loan Erhan : Tovară
șul Ilie Verdet. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. a)
P.C.R.. prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, a sosit
luni la Belgrad. într-o vizită oficială
de prietenie, la invitația tovarășului
Veselin Giuranovici. membru al Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R. S. F. Iu
goslavia.
Prim-ministrul român este Însoții
de Gheorghe Caranfil. ministrul In
dustriei chimice. Marin Capisizu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
șeful Departamentului industriei ali
mentare, Constantin Oancea. adjunct
al ministrului afacerilor externe. Ion
Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale, vicepreședinte al părții
române in Comisia mixtă românolugoslavă de colaborare economică.
Ion Constantinescu, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini. Gheorghe Fulea, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului si geolo
giei.
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Capriciile vremii
INDIA. Timpul nefavorabil afec
tează întinse regiuni din estul Indiei,
mai ales in statul Orissa. Totodată,
asupra orașului Calcutta, cu peste 9
milioane de locuitori. s-a abătut,
timp de citeva zile, un uragan care
a provocat mari daune materiale.
Potrivit primelor informații, in zona
de litoral a statului Orissa și-au pier
dut viața peste 150 de locuitori. De
asemenea, vintul puternic a distrus
culturile agricole și plantațiile dt
arbori pe mari suprafețe.
O

• STATELE UNITE ALE AMERJCII. O violentă tornadă s-a abătut
asupra orașului american Tulsa (statul Oklahoma), soldindu-se cu cinci
morți și 37 de răniți, informează
agenția U.P.I. Totodată, mai multe
clădiri, precum și liniile de alimentare cu energie electrică și conductele de gaze au fost distruse
. _ _ __
sau
avariate. Fenomene meteorologice si
milare au fost semnalate si in sta
tele Kentucky și Indiana.
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FRONTUL' PATRIOTIC
ANTIHITLERIST
Prin manifeste și broșuri, prin presa democratică și progresistă a vremii, P.C.R. a chemat la
impotriva fascismului și agresiunii hitleriste, pentru libertatea și independența patriei

de 4 la sută propus de O.N.U. șl
considerat drept minim pentru satis
facerea nevoilor de consum ale aces
tor state.
„Tendințele globale indică o creș
tere considerabilă, in deceniul care
s-a incheiat, a numărului populației
care îndură condiții de foamete cro
nică" — se subliniază in documentul
menționat. Stocurile alimentare mon
diale au ajuns la niveluri periculos
de joase, costurile de producție au
sporit, ,iar importurile costisitoare
nu pot acoperi decalajul crescînd
dintre nevoile alimentare și posibi
litățile de a le satisface.
Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și
Agricultură
adresează țărilor industrializate un
nou apel la sporirea fluxului
de resurse financiare în favoarea
creșterii producției agroalimentare
a țărilor in curs de dezvoltare, relevind Încă o dată absurditatea op
țiunii unor state de a spori aloca
țiile pentru înarmări in detrimentul
dezvoltării unor sectoare economic»
civile.

unire și luptă

ți VENEZUELA. Ploile care s-au
abătut asupra teritoriului Venezuelei,
și care au provocat mari inundații,
au cauzat serioase daune materiale,
mai ales in statele venezuelene
Apure, Tachira, Miranda și Por
tuguese. Cu ajutorul forțelor armat»
sutele de familii sinistrate au fost
evacuate din zona inundațiilor.
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