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Martori și ctitori 
ai noului timp 

socialist al țării

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

in sectorul agricol Ilfov
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat, marți 21 aprilie, o 
vizită de lucru in sectorul 
agricol Ilfov din subordinea 
municipiului București.

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
această vizită au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, 
Angelo Miculescu.

Circumscriind probleme de deose
bită actualitate ale dezvoltării si mo
dernizării agriculturii în actualul 
cincinal, dialogul conducătorului parti
dului și statului cu oameni ai 
muncii, cu specialiști din unităti de 
cercetare si producție situate în 
perimetrul sectorului Ilfov, cu repre
zentanți ai ministerului de resort, ai 
Academiei de stilnte agricole si 
silvice și ai altor instituții cen
trale de profil, a permis cunoaș
terea preocupărilor existente, prile
juind. ca de fiecare dată, stabilirea 
de măsuri menite să impulsioneze ac
tivitatea științifică, să accelereze apli
carea rezultatelor obținute, in ve
derea creșterii producției și ridicării 
calității in această ramură a econo
miei naționale.

Institutul de cercetări pen
tru nutriția animalelor Ba- 
lotești. sos'1'6. 1“ lntimpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
venit primul secretar al Comitetului 
de partid al sectorului agricol Ilfov, 
Gheorghe Istrate, directorul institu
tului, Constantin Damian, alte cadre 
de conducere, oameni ai muncii, care 
au ținut să adreseze secretarului ge
neral al partidului cuvinte pline de 
căldură, urări de bun sosit, să-i ofere 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că specialiștii institutului 
sint preocupați să găsească soluții cit 
mai avantajoase din punct de vedere 
nutritiv, dar, in același timp, econo
mice, pentru hrana animalelor. în 
acest sens, au fost expuse rezultatele 
obținute pe linia valorificării superi
oare a produselor secundare si sub
produselor din industria prelucră
toare, o serie de tehnologii noi pen
tru animale. Rețetele și tehnologiile 
elaborate aici au fost testate în pro
ducție, institutul fiind preocupat de 
preluarea și aplicarea lor in diferite 
unități, în cursul vizitării labora
toarelor, s-a putut urmări modul con
cret în care se determină relația din
tre hrana administrată animalelor și 
sporul de carne realizat in unitatea 
de timp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că sarcina institutului este 
de a oferi zootehniștilor rețete de 
furajare cit se poate de precise, 
care, folosind produse agricole la în- 
demină în diferite zone ale tării, să 
poată asigura o creștere în greutate 
cit mai mare a animalelor, pe fiecare 
rasă și specie de care dispunem. în 
același timp. s-:a subliniat că rezulta
tele cercetării trebuie să fie urmărite 
îndeaproape de specialiștii institutu
lui nu doar in laborator, ci în

La Institutul de cercetâri pentru nutriția animalelor — Balotești

condițiile reale ale producției. De 
aceea, s-a cerut conducerii minis
terului ca. în cel mal scurt timp, 
chiar în acest an, să fie amenajate în 
incinta institutului de la Balotești ca
pacități de producție populate cu ani
male la care să fie aplicate tehnolo
giile de creștere stabilite pentru 
fiecare categorie și rasă in parte. Ac
tivitatea de cercetare, a subliniat 
secretarul general al partidului, tre
buie să determine folosirea surselor 
furajere ieftine pe care le avem și 
obținerea unui randament cit mai 
mare, comparabil cu cele care se ob
țin în alte țări, atrăgind atenția că la 
volumul mare al producției zooteh
nice prevăzut pentru acest cincinal 
optimizarea consumului de hrană al 
animalelor are o importanță' deose
bită.

întreprinderea de testare a 
reproducătorilor și producere 
de material seminal conge
lat Balotești. Intend principa
lele rezultate obținute de colectivul 
de specialiști în ameliorarea diferite
lor rase de animale, direetorul între
prinderii. Mircea Pătrascu, a invitat 
pe secretarul general al partidului să 
cunoască îndeaproape sectoarele și 
modul de organizare a activității în 
această unitate, dotată cu aparatură 
de laborator de înaltă tehnicitate. Pe 
parcursul vizitei au fost examinate 

rezultatele ameliorării ovinelor din 
rasa locală cu reproducători de mare 
productivitate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat conducerii minis
terului, Academiei de științe agricole 
și silvice să întocmească un program 
cuprinzător pentru folosirea mai in
tensivă a reproducătorilor de mare 
valoare in ameliorarea în ritm mai 
susținut a efectivelor locale, asigu- 
rindu-se distribuirea acestora, în în
treaga țară, pe zone de creștere și 
producție. în același timp, apreciind 
rezultatele obținute în îmbunătă
țirea raselor de taurine, s-a ac
centuat necesitatea ca specialiștii îij; 
treprinderii să-și intensifice preocu
pările pentru a crea tipuri de ani
male adaptate cit mai corespunzător 
condițiilor de producție din zona de 
cimpie a tării.

Stațiunea centrala de cer
cetare avicolă Balotești. Di" 
rectorul tehnic și de producție, Victor 
Vizitiu, a prezentat secretarului ge
neral al partidului date care privesc 
organizarea creșterii păsărilor în tara 
noastră și, in legătură cu aceasta, 
obiectivele principale ale cercetării, 
vizînd ameliorarea raselor de păsări 
pentru carne și ouă. a animalelor de 
blană. Au fost reliefate rezultatele 
obținute de specialiști în ultimii ani, 
precum și obiectivele prioritare ale 
cercetării în actualul cincinal. Vizitin- 
du-se cîteva hale de producție, au 

fost evidențiate avantajele pe care 
le prezintă organizarea integrată in 
flux tehnologic închis a complexu
lui. unitatea fiind coordonatoare de 
programe pină la produsul final.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că modul actual de desfășu
rare a activității stațiunii nu permite 
o legătură directă, cit mai strînsă, 
cu producția. De aceea s-a cerut ca 
și în acest sector, ca dealtfel în în
treaga zootehnie, să se ia de îndată 
măsurile organizatorice necesare 
pentru a integra munca de cercetare 
în centrală și sectoarele de producție, 
urmînd ca. din punct de vedere știin
țific, aceasta să fie. ca și pină acum, 
subordonată academiei de speciali
tate. Coordonarea de către centrală 
va asigura orientarea accentuată a 
preocupărilor specialiștilor către pro
bleme esențiale, de mare actualitate, 
ale creșterii producției agricole și îm
bunătățirii calității ei. Totodată, 
referindu-se la importanta atin
gerii unor parametri calitativi cit 
mai ridicați și în creșterea păsărilor, 
s-a cerut să se acorde o deosebită a- 
tentle optimizării consumurilor de fu
raje. astfel incit să putem obține re
zultate similare celor existente in alte 
țări cu zootehnie avansată. S-a cerut, 
de asemenea, unificarea forțelor de 
cercetare din institute și facultăți de 
profil din diferite centre ale tării
(Continuare în pag. a III-a)

Acum șase decenii s-a născut 
partidul nostru comunist, deschiză
tor de drumuri noi. Idealurile lui 
cele mai înălțătoare, scopurile lut 
cele mai mărețe au fost și sint fău
rirea societății socialiste și comu
niste in România, ridicarea necon
tenită a patriei pe trepte tot mai 
inalte de progres și civilizație.

Cind nori grei ne-au amenințat 
patria, cind libertatea, dreptatea și 
demnitatea umană au fost in pe
ricol, ideile comuniștilor, acțiunile 
lor și — cind împrejurările au ce
rut-o — sacrificiile lor s-au așezat 
drept pavăză. Ei s-au angajat cu 
întreaga ființă să zdrobească „orin- 
duiala cea crudă și nedreaptă", să 
aducă zorii unei noi ere istorice pe 
pământul țării noastre, să făurească 
o patrie nouă, socialistă.

Din strădaniile partidului, din 
lupta lui s-a născut România socia
listă de azi. Partidul a gindit revo
luția socialistă, i-a trasat cu clar
viziune drumul și s-a angajat cu 
întreaga sa ființă în înfăptuirea ei. 
Și a condus Pe acest drum de lu
mină și de glorie mii, sute de mii, 
milioane de oameni. Întregul nostru 
popor.

Odată cu trecerea la înfăptuirea 
revoluției și construcției socialiste 
au crescut necontenit și s-au afir
mat tot mai puternic rolul condu
cător al partidului, forța sa de a 
pune în mișcare energiile creatoare 
ale poporului. Și ce minunate 
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ÎN ACESTE ZILE, CÎND VREMEA S-Ă AMELIORAT

Organizare exemplară, mobilizarea tuturor forțelor pentru 
INTENSIFICAREA SEMĂNATULUI!

MAI SINT DE ÎNSĂMINȚAT 1627000 HECTARE - 27 LA SUTA 
DIN SUPRAFAȚA PREVĂZUTA LA TOTAL CULTURI - DIN CARE 

1069596 HECTARE CU PORUMB
• Recuperarea râmînerilor in urmă este 

acum sarcina primordială a oamenilor muncii 
din agricultură

® Pe primul plan porumbul, dar trebuie 
grăbite lucrările și la celelalte culturi
• întreaga zi-lumină la semănat și in 

două schimburi la pregătirea terenului — așa 
trebuie să se lucreze acum pretutindeni

• înalta calitate a lucrărilor, respectarea 
riguroasă a normelor tehnice privind densi
tatea plantelor la hectar — in atenția tuturor 
mecanizatorilor și specialiștilor

• Este necesară organizarea întrajutorării 
cu forțe mecanice și umane între unitățile din 
același consiliu agroindustrial și între consilii

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ !

Timpul presează ! Sînt întrunite acum condiții să încheiați 
în scurt timp însămînțările, folosind din plin mașinile și utilajele, 
lucrînd din zori și pînă seara la semănat și în două schimburi la 
pregătirea terenului! Executați fiecare lucrare în condiții irepro
șabile de calitate ! Asigurați pretutindeni densitatea optimă a 
plantelor la hectar!

Nici o clipă de răgaz pînă nu va fi pusă sămînța sub brazdă 
pînă la ultimul hectar ! Orice oră, orice zi cîștigate acum, la semă
nat, contează foarte mult în bătălia pentru recolta acestui an, pen
tru pîinea țării!
Despre terminarea însămînțării porumbului în județele Satu Mare și Tulcea, precum 

și activitatea desfășurată ieri pe ogoare — relatări ale corespondenților „Scînteii" în 
pagina a 111-a.

transformări, ce prefaceri mărețe 
au început să prindă viată in spa
țiul de muncă, de creație, de iniția
tivă și certitudini numit România. 
Noua societate s-a clădit pe temelii 
trainice : industrializarea, transfor
marea socialistă a agriculturii, 
dezvoltarea științei, a învătămintu- 
lui și culturii, ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor. Partidul 
și-a asumat răspunderea de a asi
gura buna funcționare a întregului 
angrenaj al societății noastre socia
liste.

Am parcurs, de la Congresul al 
IX-lea și pină in prezent, o pe
rioadă de transformări revoluționa
re. fără precedent in istoria tării. O 
perioadă de profunde înnoiri in 
toate domeniile muncii și vieții 
noastre. A fost instituit un nou sis
tem de conducere a societății. înte
meiat pe știință, pe perfecționarea 
necontenită a democrației socialiste, 
pe dezvoltarea umanismului revolu
ționar. Au fost înfăptuite prefaceri 
radicale in toate sectoarele de ac
tivitate, in toate județele. în toate 
orașele și satele. Iar acum, așa cu n 
a hotărit cel de-al Xll-lea Congres 
al P.C.R., se pregătește trecerea 
României într-o etapă nouă, supe
rioară a dezvoltării sale socialiste, 
intrarea ei in rindurile țărilor cu 
dezvoltare economică medie. Trăim 
o epocă în care se clădește viitorul 
comunist al patriei.

Partidul există, trăiește și luptă 
prin oameni. „Partidul — preciza to

varășul Nicolae Ceaușescu — sint oa
menii, istoria sa este istoria oame
nilor. conștiința sa este conștiința 
oamenilor". El este făuritor de oa
meni adevărati — martori si con
structori ai epocii eroice de azi. Au 
crescut, in rindurile partidului, oa
meni puternic ancorați in realitățile 
țării, continuatori ai tradițiilor îna
intate ale poporului român, oameni 
cu privirea îndreptată mereu înain
te. spre viitor. Oameni convinși din 
tot sufletul de dreptatea cauzei lor 
și de victoria luptei lor. Toate în
făptuirile acestor oameni, preocu
pările lor privind munca. învăță
tura, pregătirea politico-ideologică. 
lărgirea orizontului de cultură, 
participarea la conducerea societă
ții. progresul necontenit al Româ
niei socialiste sint puternic însufle
țite de strălucitul exemplu al tova
rășului Nicolae Ceaușescu. de suflul 
creator și novator pe care secre
tarul general al partidului l-a adus 
în întreaga activitate economico- 
sorială a patriei, in întreaga viată 
so -ial-politică a țării.

‘Acum, cihd sărbătorim gloriosul 
■jubileu al partidului, să dăm cuvân
tul unora din acești minunați oa
meni pe care se sprijină si prin care 
acționează partidul nostru, acestor 
martori si făuritori ai noii Românii. 
Amintirile lor sint pagini de nouă 
istorie.

In pagina a ll-a, evocâri, scrisori 
primite de la oameni ai muncii

A

La Stațiunea centrală de cercetări pentru creșterea porcinelor - Periș La Institutul de cercetări pentru creșterea taurinelor — Corbeanca
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Paraschiva Botnari din Breaza, 
județul Suceava, este o femeie 
bătrină si suferindă. De mai 
multă vreme a părăsit-o si ve
derea. In gospodărie ie descurca 
din ce in ce mai greu de una 
singură. Pină i-au aflat necazul 
pionierii de la școala din apro
piere. Împreună cu profesoara 
lor, Eleonora Ciornei, ei au ho- 
tărit s-o ajute. Acum merg zil
nic, prin rotație, pe la mătușa 
Paraschiva. li taie lemne, ii 
aduc apă, deretică prin casă... 
Fac toate treburile casei de mal 
bine de o jumătate de an. De tot 
ațlt timp a apărut si lumina 
zimbetului pe chipul tușei Pa
raschiva.
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Nu era o simplă 
moneda... I

I
I
I
I
I
I

Frumos gestul învățătorului 
Vasile Popovici din comuna 
Prigor, județul Caras-Severin. 
El a donat Muzeului județean de 
istorie Reșița o monedă veche.

Cit de veche si ce valoare aref 
Cercetătorii muzeului au sta

bilit că moneda datează din se
colele III—II înaintea erei noas
tre si este o monedă dacică. O 
monedă care face parte din se
riile emise de dacii de ne melea
gurile bănățene in perioada res
pectivă. De aici, ipoteza cerce
tătorilor privind existența unei 
însemnate așezări dacice pe fru
moasa vale a Almajului.
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| Oile și griul
I
I

I in-

I
I
I

E vremea tind ciobanii se 
dreaptă cu turmele de oi spre 
poalele munților. „Se îndreaptă" 
e un fel de a spune, fiindcă 
unii dintre ei trec cu turmele 
peste culturi. Lasă oile să pască 
tarlale întinse cultivate cu griu. 
Doi ciobani — loan Trif si Au
rel Chis din Sebeș, județul Alba 
— au pătruns cu turmele pe două 
tarlale cu orz și griu ale co
operativei agricole Pestișul 
Mare din județul Hunedoara, 
provotind 
15 000 lei. 
cut-o de 
pagubă.

o pagubă estimată la 
Ciobanii care au fă- 
oaie fluieri acum a

I
I

Ce mai știți 
despre 
foștii prieteni?

I
I
I
I
I
I
I
I

Tinărul Mihai Lefter, munci
tor la o unitate economici din 
Vaslui, a fost, cu citiva ani in 
urmă, prieten la cataramă cu 
Viorel Apalaghiei. De atunci nu 
s-au mai văzut pină zilele tre
cute. De bucurie că s-au reîntil- 
nit, Mihai Lefter și-a invitat 
prietenul să-i arate locuința pri
mită la bloc, să-și vorbească ți
nui altuia despre reușitele per
sonale din ultimii ani. Cum oas
petele nu prea a avut ce spune 
la acest capitol, si-a tot aruncat 
privirile prin casă. Ce căuta nu-i 
greu de ghicit, pentru că. ră
mas singur pentru puțin timp, 
i-a sustras prietenului toți ba
nii pe care i-a găsit prin casă, 
după care a dat bir cu fugitli...

Cu alte cuvinte, l-a lăsat pe 
Lefter... lefter. De unde si între
barea ; Ce mai știți despre foștii 
prieteni, înainte de a le deschide 
ușa ?

I

I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
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| Nu mai e primar |

I
I

Totut a pornit de la un garaj. 
Garaj construit pentru folosul 
lui de primarul comunei Baldo- 
vinești — Olt, pe nume Dumitru 
Crețu. Construit nu după cerin
țele Legii sistematizării, ci după 
bunul său plac. Adică unde si 
cum a vrut. Dar cum legea e 
una pentru toți, primarul a fost 
amendat cu 2000 de lei. Supărat 
foc. el s-a adresat organelor de 
justiție pentru anularea amen
zii. A găsit si doi subalterni, 
funcționari ai primăriei, dispuși 
să... depună mărturie in favoa
rea lui. dar nu si a adevărului. 
Adevăr care a ieșit vină la urmă 
la lumină, astfel că — după cum 
aflăm din gazeta județeană „Ol
tul" — pentru încălcarea legii si 
alte abateri, primarul din Bal- 
dovinești nu mai este acum pri
mar.

I

I 
I

Cum vă păziți 
mașinile ?

Pe o stradă din București, au
toturismul 17—B—5309 a fost lă
sat în fața casei cu motorul in 
funcțiune si, bineînțeles, cu 
cheia in contact. Identic a pro
cedat si șoferul autodubei 
21—MS—4583, care a lăsat au
tovehiculul in plin centrul ora
șului Tirgu Mureș cu cheia în 
contact si tot cu motorul in 
funcțiune. Invitații tentante pen
tru orice răufăcător... tn une
le din aceste cazuri au in
tervenit operativ agenții de 
circulație, oprind motoarele 
și incUind portierele autove
hiculelor Dar cum nu peste 
tot sînt agenți de circulație și 
se mai găsesc amatori de plim
bări cu mașina altora—

I
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii*

materiale și de energie
- obiectivul esențial al întregii activități

Patru ani din cincinalul trecut co
lectivul Întreprinderii „Carbochim" 
din Cluj-Napoca a figurat printre 
fruntașii pe tară ai Întrecerii socia
liste. Au cîntărit In balanța realizări
lor nu numai depășirea prevederilor 
la toti indicatorii cantitativi, ci, mai 
ales, rezultatele înregistrate pe pla
nul eficientei economice. Dar să ur
mărim cîteva date statistice conclu
dente :
• Față de consumurile normate în 

1976, de pildă, in 1980 s-au economi
sit peste 3 700 tone de bauxită» 
electrocorindon, carbură de siliciu, 
cocs, granule abrazive și altele in va
loare de 15 milioane lei.
• Numai în 1980 cheltuielile la 

1000 lei producție-marfă au scăzut eu 
6 lei, contribuind la depășirea bene
ficiilor planificate cu 11,5 milioane 
lei, fondul de participare a oamenilor 
muncii Ia beneficii crescînd la peste 
3 milioane lei.

De aici, de la acest nivel al per
formanțelor a debutat anul 1981, pri
mul an al cincinalului calității și efi
cienței. Este o experiență pozitivă, de 
apreciat, pe care colectivul clujean 
și-a propus să o dezvolte cu și mai 
mare perseverență. Mal ales dacă ți
nem seama că aici cheltuielile ma
teriale în totalul costurilor de fabri
cație reprezintă 
peste 80 la sută, 
lată de ce. din 
Drima zi a anu
lui s-a trecut la 
studierea posibi
lităților de redu
cere. in continua
re. a cheltuielilor 
materiale. In a- 
cest scop. în adunările oamenilor 
muncii pe ateliere și secții și a- 
poi în adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii s-au fă
cut sute de propuneri.

— îndemnurile însufletitoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, ne spu
ne tovarășul Ioan Mărginean, secre
tarul comitetului de partid și pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii, de a acționa ferm pe linia valo
rificării superioare a materiilor pri
me. materialelor, energiei și combus
tibilului, de a recupera și valorifica în 
Întregime materialele refoiosibile au 
avut un ecou deosebit în rîndul oo- 
muniștilor. al tuturor oamenilor mun
cii. Si aceasta cu attt mai mult cu 
dt o parte din materiile prime cu 
care lucrăm provin din import, 
fiind, totodată, scumpe și energo- 
in tensive.

...Ne oprim In fața cuptorului nr. 3 
de , ardere a corpurilor abrazive. To
varășul Petru Opruța, șeful biroului 
pregătirea și programarea producției, 
deschide dosarul cu programul de 
măsuri. La punctul doi figurează 
„îmbunătățirea regimului de funcțio
nare a cuptorului nr. 3 prin ameliora
rea • pantei curbei de răcire. Eficien
ta : reducerea pierderilor tehnologice 
cu 3 la sută, economie anuală de 
367 900 lei. Termen : trimestrul I“. 
Lucrarea este finalizată. Cuptorul a 
fost prelungit cu cîțiva metri pentru 
ca răcirea produselor să nu se facă 
brusc, să fie înlăturat acel șoc termic 
generator de pierderi tehnologice. 
Acum, cu prilejul acestei modificări, 
se vor introduce și țevi tn formă de 
spirală pline prin care va circula apă 
ce va fi încălzită de temperatura cup
torului și utilizată la grupurile so
ciale.

A cui a fost ideea ? „A noastră, a 
tuturor" — ne răspund cuptorarii Izi- 
dor Rusu și Ioan Moraru. Tot ei ne-au 
explicat că in adunarea generală pe 
secții reprezentanții colectivului au 
fost însărcinați să susțină propunerea 
în adunarea generală pe întreprinde
re. Ideea s-a aprobat și s-a trecut la 
lucru. ..Este în interesul nostru să 
dăm o producție de calitate, fără re
buturi, care înseamnă productivitate 
mai mare, cîștiguri mai bune, căci 
și acest indicator este cuprins in acor
dul global — ne spunea loan Moraru. 
Și apoi crește și fondul nostru de 
participare la beneficii".

în programul de măsuri afișat la 
atelierul de corpuri abrazive se pre
vede ca în acest trimestru să se trea
că la recuperarea granulelor din res

La întreprinderea 
„Carbochim" Cluj-Napoca

turile materiale uscate. La putină dis
tantă de locul unde era afișat pro
gramul, un muncitor pisa corpuri 
abrazive cu diverse defecte de ardere 
cu ajutorul unei... piue. Cam greu! O 
astfel de soluție empirică a aprobat 
adunarea generală ? — 11 intrebăm pe 
inginerul Luis Ștefani, șeful atelie
rului. „Nicidecum, este un provizo
rat. Sînt în curs de montare două pre
se din care una va fi destinată pisă
rii sau măcinării acestor resturi teh
nologice. Pină atunci am apelat la 
acest mijloc improvizat, din dorința 
de a valorifica neintirziat materialele 
recuperabile, de a evita aruncarea 
lor".

Șirul măsurilor ce vizează recupe
rarea resurselor materiale refoiosibi
le continuă. La intrarea In atelierul 
de „abrazivi pe suport" am văzut un 
cuptor în care erau arse capete Inuti
lizabile de abrazivi pe suport. Granu
lele rezultate sint recuperate în bu
toaie și trimise fabricilor de sticlărie 
care le utilizează la șlefuitul sticlei.

După cum am mai spus, produsele 
ce se fabrică la „Carbochim" sînt 
energointensive, întreprinderea fiind 
cel mai mare consumator de e- 
nergie din municipiul Cluj-Napo
ca. Iată de ce. comisiile energetice 
pe secții, ateliere și întreprindere 

au studiat posibi
litățile de redu
cere a consumu
rilor, propunerile 
fiind însușite de 
adunarea genera
lă. Ele cuprind 23 
de măsuri cu ea- 
racter tehnic, cu o 
eficientă anuală 

concretizată in reducerea cu 680 MWh 
a consumului de energie electrică și 
cu 100 tone a celui de combustibil. 
Unele din aceste măsuri au si fost 
realizate. „Dar în afară de aceasta 
— ne spune inginerul Octavian Ileni, 
șeful sectorului energetic — se depun 
eforturi pentru materializarea și a 
celorlalte măsuri in timp cît mai 
scurt, pentru a putea beneficia o 
perioadă cît mal mane din acest an 
de eficienta lor".

Atît comitetul de partid, cit și or
ganizațiile de bază pe secții și ate
liere. consiliul oamenilor muncii ana
lizează stadiul îndeplinirii măsurilor 
cuprinse în hotărirea-program adop
tată de adunarea generală a oame
nilor muncii în toate domeniile, dar 
mai ales tn cel al reducerii consu
murilor. de care depind. în cea mai 
mare măsură, creșterea rentabilității, 
participarea oamenilor muncii la be
neficii. Dintre celelalte măsuri pre
văzute in hotărirea-program si care 
se află acum pe agenda de lucru mai 
menționăm :
• Executarea unor mese rotative 

pentru presele de 150—200 tone forță, 
care vor contribui la reducerea pier
derilor tehnologice și îmbunătățirea 
calității produselor. Termen : trimes
trul IV. Lucrările au Început, exis- 
tind condiții pentru devansarea ter
menului stabilit,
• La fabricarea electrocorlndonu- 

Iui pe noile capacități de producție 
se vor utiliza cuptoare electrice cu 
arc, carcasate, pentru reducerea pier
derilor de căldură prin radiație. Lu
crarea este în curs de finalizare.

• La carbura de siliciu se preconi
zează utilizarea de cuptoare electrice 
mobile care reduc pierderile de ener
gie în rețele și Îmbunătățesc factorul 
de putere. Centrala insă nu a rezol
vat nici problema amplasamentului a- 
cestei capacități, deși utilajele sint 
de mult sosite in intreprindere.

Numai aplicînd integral și la ter
men toate măsurile înscrise în hotă- 
rîrea-program a adunării generale vor 
fi realizate sarcinile mobilizatoare și 
angajamentele asumate în întrecere 
de acest harnic colectiv. între altele 
este vorba de : depășirea cu 4 la sută 
a planului la producția-mărfă și a 
celui privind valoarea producției 
nete, reducerea cheltuielilor materia
le la 1 000 lei productie-marfă cu 
3 lei si depășirea beneficiilor plani
ficate ou 6,5 milioane lei.

aa-J IN ÎNTlMPINAREA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI K 

DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Martori și ctitori ai noului 

timp socialist al tarii
în zorii noii istorii

Atunci. în februarie 1945, aveam 33 de ani. 
Eram muncitor modeller și secretar al organi
zației de bază intr-o făbricutâ craloveană. Ul
terior. prin comasarea cu alte două fabrici, s-a 
constituit nucleul unei modeme unități de azi; 
întreprinderea de tractoare și mașini agricole.

Trăiam cu totii perioada unor profunde fră- 
mîntări revoluționare. însuflețite și chemate la 
acțiune de partid, masele deveneau tot mai pu
ternice. din oe in ce mai puternice. Străzile 
orașului erau străbătute, de dimineață și pină 
seara tirziu. de coloane muncitorești. Era ca un 
vulcan cetatea banilor Olteniei. Lupta se du
cea. bineînțeles, pentru cucerirea puterii politi
ce. Aveam ca obiectiv imediat ocuparea pre- 
feoturii. îmi amintesc că acțiunea de cucerire 
a acestei instituții fusese pregătită cu toată mi
nuțiozitatea de către cadrele partidului nostru.

Totul fusese pus la punct pînă in cele mai 
mici amănunte. Au fost desemrțati oamenii din 
prima linie. Conducerea regiunii de partid Ol
tenia a discutat cu fiecare om în parte. S-a fă
cut o amplă mobilizare de forte. în ziua de 
17 februarie 1945, în fața fostei clădiri a Tea
trului National craiovean, ne-am adunat, bărbați 
si femei, vlrstnici și tineri, mii și mii de oa
meni. la un mare miting. Au participat si cîte
va sute de muncitori feroviari de la Tr. Seve
rin. care, sub Îndrumarea partidului, veniseră 
®ă ajute Ia cucerirea prefecturii. După miting 
ne-am îndreptat, încolonați, spre piața din fața 
edificiului. Ni s-au adăugat oameni din toate 
cartierele orașului. Am înconjurat prefectura. 
Polițiștii care erau de pază au rupt-o la fugă 
cînd au văzut mulțimea hotărîtă să facă to
tul pentru a-și împlini visul. Cei dinăuntru au 
pus in funcțiune furtunuri cu puternice jeturi 
de apă. dar nimeni nu a dat înapoi. Dimpo
trivă. curajul și energia noastră, a celor pre- 
zenti. s-au amplificat.

Prefectul reacționar a ieșit In balconul clă
dirii și ne-a cerut insistent să ne împrăstiem. 
El ne sfătuia să ne vedem de treburi. Glasul 
iui era numai miere. Ne-a promis că ulterior 
ne va îndeplini toate dorințele. Ei bine, nu mai 
puteam fl mintiti I Prea multe fuseseră promi
siunile neonorate ale regimului pe care acel om 
ii reprezenta. Nu mai puteam să credem în pro
misiuni. Si am forțat ușile clădirii. Știam că 

' Înăuntru se aflau oameni înarmați pentru a-1 
păzi și apăra pe prefect. Ei păzeau, de fapt, un 
ultim bastion al reactiunii. Nouă nl se ceruse să 
nu folosim nici o armă. Sâ nu se tragă nici 
un foc. Am intrat in clădire. Citiva dintre noi 
au căzut răpuși de gloanțe. Lingă mine se afla 
zugravul Ion Tomescu. A fost împușcat mortal. 
Noi. ceilalți, am continuat să înaintăm pină ce 
i-am imobilizat pe militarii și polițiștii din se
diu. Apoi am instalat primul prefect comunist 
al CraioveL

Am notat aici numai cîteva amintiri privind 
momentul cuceririi prefecturii. însă acțiunea in 
sine nu s-a desfășurat cît ai bate din palme. 
Lupta a durat cam o săptămină. Atacurile noas- 

~.Z tne'au fost" respinse de cîteva/ori. Pină la urmă, 
victoria a fost de partea celor multi, de partea 
noastră. O victorie, dealtfel, logică, normală, 
care ne Înscria în cursul firesc al istoriei. Una

în atenția 
conducătorilor 

auto 
profesioniști

Administrația Asigurărilor de 
Stat — ADAS — aduce Ia cu
noștință conducătorilor auto 
profesioniști că au posibilitatea 
să contracteze asigurarea facul
tativă de răspundere civilă auto 
la responsabilii cu asigurările 
din unitățile'socialiste, agenții și 
inspectorii de asigurare sau, di
rect, la orice unitate ADAS.

Totodată, ADAS recomandă 
conducătorilor auto profesioniști 
care au contractată această asi
gurare să posede asupra lor, 
permanent, contractul de asigu
rare încheiat, pentru a pțitea fi 
prezentat, tn cazul intimplării 
unui eveniment asigurat nedo
rit, organelor de miliție care 
constată accidentele de circu
lație.Alexandru MUREȘAN 

corespondentul „Scinteii"

Sănătate și aer curat
Se publica acum cî-

* teva luni informația 
că — la cererea unui 
număr mare de iubi
tori ai muntelui — 
O.J.T. Prahova a ho- 
tărft să interzică fu
matul în sălile de 
masă din cabanele 
Bucegilor. Măsura a 
fost salutată prin 
multe scrisori primite 
de la turiști. Directo
rul adjunct al oficiului 
județean de turism 
amintit. Dumitru Chi- 
roiu. ne-a transmis 
recent o nouă veste 
care poate să ne 
bucure : tot la propu
nerea turiștilor, s-a 
luat măsura să se 
treacă „in regim de 
aer curat" și restau
rantele „Muntenia" 
din Cimpina. „Berbec" 
și „Prahova" din 
Ploiești. „Paralela 45“ 
din Băicol. „Parc" din

Sinaia. în această sta
țiune. fumatul a fost 
„izgonit" și din toate 
cofetăriile și barurile 
de zi.

— La început, ne 
spunea directorul, am 
avut dificultăți cu fu
mătorii tnveterati care, 
în egoismul lor. nu 
respectau noile reguli. 
Drept să vă spun, am 
observat — momen
tan — și unele scăderi 
in vinzările noastre 
zilnice. Unii chiar 
pronosticau că vom 
regresa serios în rea
lizarea planului. Nu 
am cedat și. iată, as
tăzi toate unitățile a- 
mintite — in ciuda 
prevestirilor rele — au 
clientelă mult mai 
numeroasă decit îna
inte. Sălile nu mai 
sint poluate de fum 
de țigară, consumatorii

sint extrem de mulțu
miți.

Ne-am convins de 
acest adevăr răsfoind 
caietele de sugestii și 
aprecieri. Numai cu
vinte de laudă pentru 
inițiatori.

Inițiatori care, ho- 
tăriti să lupte Împo
triva fumului de tu
tun. atît de nociv să
nătății. au luat si ho- 
tărîrea să nu se mai 
fumeze ‘in nici o șe
dință tinută în insti
tuțiile de turism pra
hovean. „Dacă vrem 
să-i convingem De vi
zitatorii noștri, trebuie 
mai intîi să aferim 
noi Înșine exemplu". 
Sperăm ca exemplul 
să fie valabil și pen
tru alte unităti de ali
mentație publică, co
ordonate de alte în
treprinderi comerciale.

catarii 11 preiau spon
tan și iși indică adre
sa după reperele 
amintite.

Sînt însă instituții 
care se formalizează in 
a nu întocmi acte fără 
ca strada să aibă un 
nume. Spre exemplu, 
intr-unui din cartiere
le noi ale Ploiestiului. 
se află două străzi pe 
care s-au inăltat 8 
blocuri cu zeci de 
apartamente. Străzile 
incă nu au nume. De 
aici decurg o serie în
treagă de încurcături, 
de neajunsuri. Unii ce
tățeni s-au dus să-și 
preschimbe buletinele 
de identitate : expira
seră. și oamenii nu do
reau să contravină le
gii. Serviciul de re
sort al miliției i-a

E mai ușor de construit sau de botezat 
o stradă?

Ritmul rapid al con- 
itructiilor de locuințe 
o ia de multe ori Înain
tea altor aspecte ale 
vieții- Unui din aces
tea. aparent — de mai 
mică importantă prac
tică. este acordarea de 
denumiri străzilor nou 
formate. Bineînțeles 
că stabilirea denumiri
lor de străzi se face

după o anumită proce
dură. care nu poate fi 
Îndeplinită întotdeauna 
simultan cu darea in 
folosință a noilor an
sambluri de locuit

Si totuși oamenii se 
mută, trăiesc Ia domi
cilii noi. Pentru orien
tare se apelează ade
sea Ia criteriile de 
identificare folosite din

proiecte : denumirea 
blocurilor pe litere si 
cifre, a ansamblurilor 
pe microraioane. Acest 
sistem e folosit la în
tocmirea actelor de re
partizare a noilor a- 
partamente, la Întoc
mirea contractelor de 
Închiriere, de alimen
tare cu apă și ener
gie etc. Inclusiv lo

din importantele victorii obținute de clasa mun
citoare, sub conducerea partidului nostru co
munist. in zorii revoluției si construcției soda-' 
liste.

Ion NEGRILA
pensionar, membru de partid cu stagiu 
in ilegalitate

Vocația construcției
Epoca noastră are vocația șantierelor. Con

struim pretutindeni. Harta patriei se modifică 
decisiv de Ia un an la altul. Se ridică. în toate 
județele patriei, noi unități industriale, noi 
obiective agricole, noi edificii sociale Si cultu
rale. Si. odată cu aceste mărețe construcții, o 
nouă geografie spirituală se ctitorește in 
România.

Da. avem vocația construcției. Datorăm acest 
fapt partidului, secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Astăzi. în România so
cialistă. construim mult pentru a depăși Înapo
ierea economică pe care am moștenit-o de la 
vechiul regim ; construim pentru ca noua civi
lizație socialistă să pătrundă In toate orașele și 
in toate satele ; construim pentru a valorifica 
in mod superior resursele materiale și umane 
ale tării. Știm bine că în fata istoriei, in fata 
viitorului nu ne putem prezenta decit cu ceea 
ce am produs în acești ani. cu edificiile Pe care 
le-am ridicat. Și. o spunem cu mindrie. con
strucțiile pe care le-am ridicat ori le ridicăm 
in acești ani sint mărturiile cele mai grăitoare 
ale acestei epoci eroice.

De doi ani. pe malul Dunării se lucrează la 
• înălțarea unei oonstructii uriașe. Sînt puse. aicL 
la Încercare minți agere, forte mecanice, expe
riență de constructori curajoși. Chiar In calea 
apelor, la 80 de metri de mal. construim pentru 
combinatul chimic giurgluvean o priză de apă 
cu o capacitate care ar putea alimenta un oraș 
cu 300 de mii de locuitori. Este o construcție 
originală prin dimensiunile ei Prin cutezanța 
amplasării si prin soluțiile tehnice adoptate. 
Proiectul aparține unui larg colectiv de specia
liști- din cadrul trustului de construcții indus
triale și agrozootehnice si facultății de con
strucții.

Am ajuns cu construcția la 16 metri sub 
oglinda apei și vom mai săpa in calcarul albiei 
pină la o adincime totală de 24,5 metri. S-au 
turnat peste 4 000 mc de betoane Si va mai tre
bui să turnăm încă pe atîta pentru a ajunge 
la final.

Am participat. în acești ani luminoși de con
strucție socialistă. la ridicarea multor edificii 
industriale. Am construit chesoane cu aer com
primat la Chișcani. am lucrat la construcția fa
bricii de țesături si fibre din sticlă, la ridicarea 
fabricii de zahăr de la Urzicent. dar construcția 
aceasta de la Giurgiu îmbogățește experiența 
mea de constructor. Îmi dă mari satisfacții. Aici 
priceperea mea de specialist în construcții se 
îmbogățește cu fiecare cupă de beton turnată. 
Muncesc în mijlocul unui colectiv de oameni 
minunați. Sînt oameni care știu să lupte cu 
vitregia apelor, cu condițiile grele de sub supă, 
care știu să caute Si să găsească soluții de-a

dreptul originale în situații dificile. Aș vrea să 
vă scriu despre chesoniștii Ștefan Butnaru. Va
lentin Demid. Dumitru Nită. Anton Demici. Sint 
remarcabili prin curajul, prin hărnicia si prin 
iscusința lor. Fără ei n-am fi construit priza. 
Sau despre dulgherii Aurel Berbec. Marin Stră- 
nutu. despre betoniștii Egor Egorov. Petre 
Casian. Vasile Foca. Eremia Iacob. Fără iscu
sința lor. soluțiile și ideile acestei construcții ar 
fi rămas undeva Pe o planșă. Ei. in cea mai 
mare parte comuniști, au dat contur acestei mo
derne instalații de captat apa necesară combi
natului chimic. Au dat contur unui important 
obiectiv pe care-1 vom termina în acest an în 
care tara. întregul nostru popor omagiază împli
nirea celor șase decenii de existentă a partidu
lui nostru comunist.

S-a construit foarte mult, mai ales In ultimii 
16 ani de edificare a României socialiste. înțe
lepciunea partidului a descătușat forte uriașe, 
a pus in valoare inteligenta recunoscută a po
porului nostru. Am fost și sînt martorul activ 
al acestei „epoci Ceaușescu". epoca în care am 
construit și construim. pentru noi șl pentru 
urmașii noștri, edificii durabile.

Cind vom termina construcția la care lucrăm 
cu destoinicie, vom zidi o placă Pe care să 
consemnăm faptul că am pus ultima cupă de 
beton in anul cînd aniversăm cu deosebită min
drie cel de-al 60-lea an de viață a partidului 
nostru comunist. >

Inq. Gbeorghe MIHAILESCU
șef de lot - Giurgiu

Stegarul biruinței
Partidul e-mplinlre 
De 'nalte idealuri, 
E drumul care urcă-n viitor. 
E-o flacără arzindă
Din milioanele de sclntei 
Ale inimilor noastre. 
Partidul — 
Cea mai luminoasă stea 
Din constelația Patriei. 
Partidul e-nălțare 
De vise îndrăznețe.
El luminează drumul 
Din azi spre viitor. 
Stegarul biruinței 
In luptă el ne este 
Partid al țării mele, 
Partid pentru popor. 
Partid — încununare 
A gloriilor noastre 
Prin tine sîntem liberi 
Independenți fi drepți.

MIhal PIATON
Str, Bucium nr. 25, lași

amînat pe cind strada 
va avea nume. Dar 
fără buletin valabil nu 
se pot elibera alte 
acte. Spre exemplu — 
abonamente C.F.R. Or. 
unii locatari sint na
vetiști. Citiva locuitori 
s-au prezentat la con
siliul popular munici
pal să întrebe cum se 
poate rezolva proble
ma lor și a altora 
aflati in aceeași situa
ție. La audientă s-a 
dat din umeri: „Nu 
putem face nimic — 
spune tovarășul Ale
xandru Dragu. secreta
rul primăriei. Aștep
tăm să vină aprobă
rile pentru denumirile 
străzilor pronuse de 
noi". Un răspuns la fel 
de evaziv a fost oferit 
Si la consiliul popular

al județului. Deci toa
tă lumea așteaptă.

Pină acum erau cu
noscute apelurile către 
constructori — ca să 
accelereze realizarea 
locuințelor. Ce ar fi 
dacă, la această între
cere s-ar asocia și 
funcționarii de care 
depinde „botezarea" 
străzilor. deoarece, 
credem noi, e ceva mai 
simplu de aprobat o 
denumire decit de ri
dicat o stradă de lo
cuințe. Totodată — 
aflînd că se creează 
asemenea încurcături 
— și Comisia centrală 
pentru denumiri, care 
avizează propunerile 
consiliilor populare, ar 
putea dovedi mai mul
tă operativitate. (Con
stantin Căpraru).

Sculpturi ce se degradează
Faleza este unul din 

locurile predilecte de 
promenadă ale gălăte- 
nilor. Vin aici să vadă 
vapoarele, să admire 
peisajul, să se plimbe 
pe aleea ce Însoțește 
o bună parte a malu
lui. în ultimii ani. ca 
rezultat al activității 
de creație din tabăra 
de sculptură organiza
tă la Galați de foru
rile locale si Uniunea 
artiștilor plastici, fa
leza a fost împodobită 
cu nu mai puțin de 
20 de lucrări de sculp
tură in metal Sint 
opere realizate In sec
țiile marelui combinat

siderurgic, cu con
cursul muncitorilor de 
acolo. Ele dau culoare 
peisajului și amintesc 
trecătorului că nu 
departe de pitorescul 
mal al fluviului se 
făurește metalul.

Fiind așezate pe 
malul apei, vîritul. u- 
mezeala. intemperiile 
au început însă să le 
atace. Rugina a deve
nit vizibilă pe unele 
dintre lucrări, mai 
ales pe cele vopsite in 
culori deschise. Ar ti 
păcat ca procesul de 
coroziune să continue. 
Se impun, de aceea.

anumite lucrări de În
treținere a acestor 
sculpturi — neoompli- 
cate sl necostisitoare. 
Mai precis ar fi vor
ba de Împrospătarea 
stratului de vopsea. 
Poate, tn contextul 
lucrărilor gospodărești 
si de înfrumusețare ce 
se întreprind. în fie
care primăvară, se va 
realiza si această sim
plă operație de con
servare. Este apelul 
pe care-1 adresează 
primăriei cetățenii iu
bitori de artă ai Ga- 
latiului. (Rodica Șer- 
ban).

Realizări ale cooperației de consum 
vîlcene

în cadrul preocupărilor pentru 
continua Îmbunătățire a aprovizio
nării populației de la sate, coopera
ția de consum din județul Vîlcea — 
ca pretutindeni in țară — dezvoltă 
și modernizează permanent rețeaua 
sa comercială. Printre cele mai re
prezentative dintre unitățile sale, 
organizate pe principii moderne de 
expunere și vinzare. care desfac o 
gamă diversificată de mărfuri, se 
numără complexele comerciale din 
localitățile Horezu. Vaideeni, Mă
ciuca, Lădești etc.

Au fost date In folosință nu
meroase spatii comerciale la parte
rul unor blocuri din Horezu (mobilă, 
cofetărie, librărie. „gosDodina", 
pîine, came), Costești (cofetărie, 
metalo-chimice, librărie, secții de 
prestări), Copăceni (textile-încăl- 
țăminte, tricotaje, secții de prestări). 
Bălcești (mobilă, cofetărie, lapte, 
pline) etc. La Olănești-sat s-a des
chis un complex comercial cu res
taurant, cofetărie. alimentară, 
textile-tncăltăminte și secții de 
prestări. De asemenea, au fost 
modernizate și dotate cu utilaj $1 
mobilier nou numeroase unităti 
comerciale și de alimentație publică.

Renumit prin frumusețile naturii 
(i obiectivele sale turistice, județul 
Vilcea se bucură in orice sezon de 
un mare aflux de vizitatori. Coope
rația de consum le oferă, in locuri

pitorești, condiții bune pentru pe
trecerea unor zile de adevărată 
recreare și odihnă. Pe malul Topo- 
logului, la 18 km de Rîmnicu-Vilcea. 
se află frumoasa unitate turistică 
Hanul Topologii, care dispune de 
un restaurant cu trei saloane si 
terasă, un bar de zi, o braserie și 
30 de camere cu cite două paturi, 
confort modern. Încălzire centrală : 
alături, mai multe căsuțe tip cam
ping amplasate in umbra stejarilor. 
Pe lingă pitorescul așezării, unita
tea se remarcă și printr-o bună 
aprovizionare șl servire. La Horezu, 
renumita „cetate" a ceramicii (la 
44 km de Rimnicu Vilcea, pe șo
seaua spre Tg. Jiu), cooperația de 
consum deține un han cu 56 locuri 
de cazare in camere cu încălzire 
centrală și un restaurant. Cabana 
Riul Vadului, situată pe șoseaua 
Sibiu — Rm. Vilcea, tn apropierea 
comunei Ciinenl, constituie un 
agreabil Ioc de popas înaintea In
trării tn cea mai pitorească por
țiune a defileului Oltului. Ea oferă 
12 locuri In camerele sale și alte 32 
in căsuțele campingului. La restau
rantul unităti! se servesc variate 
preparate culinare. Și tn orașul 
Drăgășani, vizitatorii găsesc condiții 
bune de cazare si masă la hotelul 
„Rusidava", aparținind, de aseme
nea. cooperației de consum.

în fotografie : Hanul Topologu.

Un nou spital la Galați
La Galați s-a dat in folosință 

spitalul regional de căi ferate, edi
ficiu social care se adaugă bogatei 
rețele de asistentă medicală a ju
dețului. Noul spital dispune de 
secții de interne si chirurgie, de

saloane tip garsonieră, de aparatură 
modernă. El oferă condiții dintre 
cele mai bune pentru îngrijirea să
nătății oamenilor muncii din re
țeaua de transporturi si telecomu
nicații. (Dan Plăeșu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
pentru a realiza în timp cit mai scurt 
vaccinurile necesare pentru efectua
rea tratamentelor în vederea asigu
rării stării de sănătate a efectivelor.

Institutul de cercetări pen
tru creșterea taurinelor Cor- 
beanCO, întimPirLat și aici, ca pre
tutindeni. cu deosebită bucurie de 
oamenii muncii, de specialiști, secre
tarul general al partidului a fost in
format de ing. Stelian Dinescu, di
rectorul institutului, în legătură cu 
principalele rezultate obținute în ac
tivitatea de ameliorare a efectivelor 
si de producere a materialului de 
prăsilă. S-a relevat că. în afara cadre
lor care lucrează in laboratoarele in
stitutului. un număr de cercetători se 
află în stațiuni experimentale, pre
cum si în facultăți, ceea ce asigură 
integrarea muncii de cercetare cu în- 
vătămîntul si producția. Trecînd în 
revistă rezultatele in ameliorarea ra
selor de taurine, s-a evidențiat că in 
centrul atenției pentru perioada ime
diat următoare se află creșterea po
tențialului genetic, indeosebi a popu
lațiilor autohtone — băltata româ
nească și bruna de Maramureș.

In continuare au fost prezentate 
cîteva adăposturi de animale, fiind ă- 
preciate rezultatele pe care institutul 
le obține în creșterea taurinelor. Aici 
s-a putut vedea, între altele, o ju- 
nincă obținută prin transfer nechirur
gical. de embrion, din încrucișarea 
raselor holstein și sură de stepă. De 
asemenea, au reținut atenția preocu
pările pentru reducerea consumului 
de energie convențional și introduce
rea în cadrul institutului a unui sis
tem de captare a energiei solare, 
care urmează a se generaliza și în 
alte unități.

Tovarășul Nlcolae Ceausescu a 
Insistat asupra necesității legării mai 
strînse a activității institutului de 
producție, în vederea creșterii sub
stanțiale a contribuției cercetării ști
ințifice la dezvoltarea acesteia si a 
cerut, și in cazul de față, crearea 
unui sistem unitar de organizare si 
conducere a cercetării si producției.

Stațiunea centrală de 
cercetări pentru creșterea 
porcinelor Periș. ^«ctorui sta
țiunii, ing. Ion Arișanu. a prezentat 
rezultatele obținute in ameliorarea 
genetică, in obținerea de tehnologii 
avansate de creștere a porcilor. Au 
fost expuse, totodată, preocupările 
privind folosirea intensivă a spațiu
lui. reducerea consumului de energie, 
utilizarea corespunzătoare a efecti- 
vului-matcă, valorificarea superioară 
a hranei. Pe o hartă erau reprezen
tate unitățile din tară în oare se 
difuzează material de prăsilă si cele 
de producție unde se execută cerce
tări de către specialiștii stațiunii.

La Balotești se examinează stadiu! aplicării măsurilor pen tru ameliorarea raselor de animale

Secretarul general al partidului a in
sistat asupra necesității ca in viitor 
să fie îmbunătățite consumurile spe
cifice de hrană, condițiile sporirii 
greutății animalelor. S-a indicat lua
rea de măsuri corespunzătoare pentru 
modernizarea crescătoriilor si nopu- 
larea acestora cu material care să 
permită obținerea, anual, a unui 
număr cit mai mare de purcei de la 
fiecare scroafă. întregul program de 
cercetări, a subliniat tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, trebuie astfel gindit și 
îndeplinit Incit el să contribuie 
efectiv la creșterea producției de 
carne. Eficienta cercetării va trebui 
urmărită in unitățile de producție.

nu în fermele de elită — s-a 
subliniat și cu acest prilej — 
cerîndu-se ca stațiunile, institutele 
de cercetare să aibă ferme pro
prii pentru a urmări Îndeaproape 
în producție rezultatele muncii lor. 
S-a indicat ca și în acest sector ac
tivitatea de cercetare și producție să 
fie coordonată unitar. Totodată, să 
se asigure, printr-o repartizare co
respunzătoare in teritoriu, existența 
unor unități care să furnizeze mate
rial de elită și de înmulțire.

Mulțumind cu deosebită căldură 
pentru vizita făcută, pentru indica
țiile date cu acest prilej, ministrul

agriculturii și industriei alimentare, 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice, cadrele fie condu
cere din unitățile respective au asi
gurat pe secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, că vor 
acționa neintîrziat în vederea tradu
cerii in viață a sarcinilor stabilite, 
care privesc creșterea eficienței cer
cetării științifice și continua moder
nizare a sectorului zootehnic, îmbu
nătățirea generală a activității in 
agricultură, in scopul sporirii pro
ducției, asigurării unor cantități în
destulătoare de came, lapte, ouă și 
alte produse agroalimentare.

ÎN ACESTE ZILE, CÎND VREMEA S-A AMELIORAT

Organizare exemplară, obilizarea tuturor
forțelor pentru INTENSIFICAREA SEMĂNATULUI!
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SATU MARE
Lucrătorii din agricultura județului Satu Mare au încheiat. în cursul 

zilei de 21 aprilie, insămințarea porumbului pe toate cele peste 70 000 hec
tare prevăzute cu această cultură. Prin aceasta, lucrările primelor două 
epoci ale actualei campanii — însumînd 113 000 ha — au fost în întregime 
încheiate, respectîndu-se condițiile calitative atît la încadrarea în epoca 
optimă, cit și la densitate, ca o garanție a obținerii recoltelor planificate^ 
a realizării angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.

Acest succes, cinstind glorioasa aniversare a partidului nostru comunist 
— se spune în telegrama adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
de către Comitetul județean de partid Satu Mare — încununează o etapă 
de muncă avintală. de intense eforturi, desfășurate sub semnul înaltei 
răspunderi, a devotamentului și abnegației cu care organele și organi
zațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului 
acționează pentru aplicarea in viață a prețioaselor îndemnuri și indicații 
pe care dumneavoastră le-ați adresat de la tribuna înaltului forum al ță
rănimii și cu prilejul vizitelor de lucru in unități agricole din diferite 
județe ale tării.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general — se 
spune în încheierea telegramei — că lucrătorii ogoarelor sătmărene sint 
ferm hotăriți să nu precupețească nici un efort in ampla bătălie pentru 
a smulge pămîntului roade tot mai bogate, pentru înfăptuirea cu succes 
și pe aceste plaiuri a noii revoluții agrare, pentru o contribuție mereu 
sporită la asigurarea economiei naționale cu materii prime și aprovizionarea 
agroalimentară a populației.

ÎN PRIMUL AN AL CINCINALULUI 
CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI

Planul și angajamentele asumate 
în întrecere - exemplar îndeplinite!

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm în muncă, intr-o im
presionantă unitate în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, în
tregul nostru popor a trecut cu 
fermitate la înfăptuirea cu succes 
a planului pe 1981 — an de teme
lie al cincinalului calității și efi
cienței. Ampla angajare pentru 
îndeplinirea șt depășirea planului 
pe anul 1981 a fost marcată de 
entuziaste chemări la întrecere 
lansate de organizații județene de 
partid, consilii populare și colec
tive de oameni ai muncii din nu
meroase unități economice.

în industria cărbunelui

După cum se știe, întrecerea so
cialistă din acest an este orien
tată cu prioritate spre înfăptuirea 
marilor sarcini stabilite de Con
gresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român pentru ridicarea 
calitativă și creșterea puternică a 
eficienței în toate domeniile de 
activitate — probleme esențiale 
ale dezvoltării economico-sociale 
a țării în actualul cincinal, lnsu- 
flețitoarele chemări la întrecere 
au fost primite de organizațiile 
județene de partid, de consiliile 
populare, de colectivele de oameni 
ai muncii cu viu interes, determi- 
nind o puternică emulație de

masă in activitatea productivă. 
Sub semnul voinței nestrămutate 
de a cinsti prin frumoase fapte 
de muncă glorioasa aniversare a 
șase decenii de la făurirea Parti
dului Comunist Român și ziua de 
1 Mai, în perioada care a trecut 
de la începutul anului oamenii 
muncii au obținut noi și remarca
bile succese în producție.

Pe baza rezultatelor obținute 
in realizarea planului și a puncta
jului general stabilit potrivit in
dicatorilor prevăzuți în criteriile 
de organizare a întrecerii, la. sfir- 
șitul trimestrului l 1981 •), pe pri
mele locuri se situează :

la producția fizică. Sarcinile de plan la investiții au 
fost depășite cu 18,8 la sută ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse cu 7,8 la sută față 
de- plan, iar cele materiale cu 6 la sută.

Locul II : Rafinăria Brașov.
Locul III : Rafinăria Suplac, județul Bihor.

în industria electronică

Locul I : întreprinderea minieră Jilț, județul 
Gorj, cu 691,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți 
cu : 120.7 la sută la producția netă, 134,1 Ia sută la 
productivitatea muncii, la producția-marfă cu 5.2 la 
sută și la cărbune extras eu 5,5 la sută ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse 
ou 25 la sută față de plan, iar beneficiile au fost de
pășite cu 54,6 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră Cimpulung, județul 
Argeș.

Locul III : întreprinderea minieră Voivozi, județul 
Bihor.

în extracția și prepararea

și tehnică de calcul;
echipamente de telecomunicații

minereurilor

Locul I : întreprinderea minieră Barza, ju
dețul Hunedoara, cu 413,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți 
cu : 4,3 la sută la producția netă, 12,4 la sută la pro
ducția fizică, 4 la sută la investiții, 4,3 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 3,3 la sută, iar cele 
materiale cu 4,9 la sută.

Locul II: întreprinderea Salina din Tg, Ocna, județul 
Bacău.

Locul III : întreprinderea Salina din Praid, județul 
Harghita,

tn Industria metalurgiei

șl automatizări
Locul I ; întreprinderea de electronică in

dustrială și de automatizări din Cluj-Napoca, 
cu 382,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
8,7 la sută la producția netă. 6,3 la sută la producția 
fizică, 3,7 la sută la investiții, productivitatea muncii 
cu 1 la sută ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 5,9 la sută, iar cele materiale 
cu 3.3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Electroaparataj" București.
Locul III : întreprinderea de pupitre ți tablouri elec

trice din Alexandria, județul Teleorman.

în unitățile producătoare

neferoase

de utilaj energetic, metalurgic, 
mașini de ridicat, utilaj chimic, 

petrolier șl minier

TULCEA
Printr-o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU

LUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
Comitetul județean de partid Tulcea arată că oamenii muncii din agri
cultura județului, folosind din plin intreaga capacitate a mașinilor si forța 
de muncă de la sate, fiecare oră bună de lucru, au încheiat insămințarea 
porumbului — succes pe care il dedică glorioasei aniversări a Partidului 
Comunist Român și zilei de 1 Mai.

în prezent, toate forțele de la sate sint mobilizate la încheierea în ur
mătoarele două zile a insămințării soiei. înlăturarea excesului de umiditate 
de pe unele suprafețe din Lunca și Delta Donării, plantarea legumelor, 
executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, combaterea bolilor și 
dăunătorilor.

De asemenea, lucrătorii satelor din județ sint preocupați pentru îmbu
nătățirea activității în sectorul creșterii animalelor.

Organizația județeană de partid, toți lucrătorii ogoarelor județului 
Tulcea — se spune în încheierea telegramei — vă asigură, mult iubite to
varășe Nicoiae Ceaușescu. că vor depune întreaga energie si capacitate de 
muncă pentru aplicarea in practică a prețioaselor indicații date de dum
neavoastră. in vederea realizării marilor obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului cu privire la înfăptuirea unei profunde revoluții 
tn agricultură, aducindu-ne astfel contribuția la ridicarea permanentă a 
nivelului de trai al poporului, la înflorirea patriei noastre socialiste.

Acțiuni energice pentru recuperarea 
întîrzierilor în județul Giurgiu

Duminică, deși mai burnița, meca
nizatorii de la S.M.A. Ghimpați, 
județul. Giurgiu, in frunte cu direc
torul unității, inginerul Alexandru

Antonescu, au lucrat de dimineața 
pînă seara la revizia mașinilor, 
pentru ca tn momentul reintrării 
în brazdă să se poată semăna din

plin. A doua zi, luni, au urmărit 
fiecare palmă de pămint zvintată și 
au intrat in brazdă, pregătind tere
nul, operație pe care o suporta pă- 
mîntul umezit de ploaie. Marți, 21 
aprilie, toate semănătorile din con
siliul unic agroindustrial Ghimpați 
au lucrat din plin, rămînînd de se
mănat numai 8 la sută din întreaga 
suprafață planificată cu porumb.

Vîntul și soarele au zvintat mari 
porțiuni de teren, așa că s-a putut 
semăna în toate zonele județului. 
.Pentru a recupera intîrzierile pri
cinuite de vremea neprielnică, me
canizatorii și specialiștii din multe 
unități agricole și consiliile agroin
dustriale și-au mobilizat și mai pu
ternic eforturile și au impulsionat 
ritmul lnsămînțărilor. Lista unită
ților agricole cooperatiste care au 
încheiat semănatul porumbului s-a 
completat cu nume noi : Bolintin 
Vale, Ogrezeni, Izvoarele. Dimitrie 
Cantemir, Cucuruzu, Giurgiu, Slo
bozia, Gostinari, Mironești, Letca 
Nouă, Mihăilești.

Aproape în toate consiliile agro
industriale s-au deplasat forțe din 
unității,® care au terminat semăna
tul spre zone rămase în urmă. De 
pildă, în consiliul unic agroindus
trial Frățești au fost reparti

zate forțe de la Braniștea și 
Oinacu, unități care au termi
nat primele semănatul porum
bului, la C.A.P-. Daia, care are o 
suprafață mai mare de semănat și 

'unde se simțea nevoia de ajutor 
pentru a recupera timpul pierdut. 
Pină ieri seară, în consiliul agro
industrial Frățești, după cum ne 
declara organizatorul de partid și 
președintele consiliului, Gheorghe 
Martinescu, s-a semănat o supra
față ce reprezintă 93 la sută din cea 
planificată, iar dacă miercuri con
dițiile vor fi bune, acesta va fi pri
mul consiliu din județul Giurgiu 
care va termina semănatul porum
bului pe cele peste 5 000 hectare.

Din datele centralizate la direc
ția agricolă am reținut că marți 
s-au semănat cu porumb in intreg 
județul 8 005 hectare. Așadar, din 
întreaga suprafață planificată a fi 
semănată cu această cultură s-au 
insămînțat 73 745 hectare. Este po
sibil ca astăzi și mîine. printr-o 
mai intensă mobilizare a forțelor 
mecanice și umane din județ și 
prin buna organizare a muncii in 
cîmp, semănatul porumbului să se 
încheie pe cele 28 800 hectare care 
au mai rămas de însămînțat.

Petre CRISTEA

Locul 1 : întreprinderea „Alumina" din Ora
dea, județul Bihor, cu 65 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
12.9 la sută la producția netă. 2,6 la sută la producția- 
marfă, 5,3 la sută lâ producția fizică, 8,9 la sută la 
productivitatea muncii, iar cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost diminuate cu 1.1 
la sută.

Locul II : întreprinderea metalurgică de metale 
neferoase Baia Mare, județul Maramureș.

în industria siderurgică
Locul I : întreprinderea „Oțelinox” din Tir- 

goviște, județul Dîmbovița, cu 567,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

9,5 la sută la producția marfă și la producția fizică, 
4,7 la sută la investiții, cu 77,9 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu '4,4 la sută, iar cheltuielile materiale cu 
14,8 la sută.

Locul II ; întreprinderea „Ciocanur'-Nădrag, județul 
Timiș.

Locul I: întreprinderea mecanică de utilaj 
tehnologic Moreni, județul Dimbovița, cu 192,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu: 7.1 
Ia sută la producția netă. 2.2 la sută la producția-marfă 
și cu 38.7 Ia sută la producția fizică. Sarcinile de plan 
Ia export au fost îndeplinite integral, la investiții ău 
fost depășite cu 1,1 la sută, iar la productivitatea 
muncii cu 5,6 la sută ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție marfă au fost reduse cu 13,9 la sută față de 
plan, iar cele materiale cu 29,4 la sută.

Locul II : Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca.
Locul III : întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 

roșie" din București.

în unitățile producătoare
de mașini și utilaje electrice,

motoare și materiale
electrotehnice

în extracția țițeiului
și gazului metan

Locul I : Schela de extracție Moreni, județul 
Dimbovița, cu 453,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :
102.5 la sută la producția netă. 1,2 la sută la produc
ția fizică. 5,6 ia sută la investiții. 2,5 la sută la pro
ducția-marfă. 101.6 la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale la 1 000 Iei producție-marfă au fost 
reduse cu 5 la sută față de plan.

Locul II : Trustul petrolului Moinești, județul Bacău.
Locul III : întreprinderea de extracție gaz metan 

Mediaș, județul Sibiu.

în rafinării și petrochimie
Locul I : Rafinăria Dărmânești, județul Ba

cău, cu 861,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :

78.5 la sută la producția netă și la productivitatea 
muncii, 20,1 la sută la producția-marfă și 17,7 la sută

•) Indicatorii privind producția netă, productivita
tea muncii, costurile de producție și beneficiile sint 
calculați pe două luni.

Locul I : întreprinderea „Electrobanat" — 
Timișoara, județul Timiș, cu 152,6 puncte.

Principalii indicatori au fost depășiți cu : 2,3 la sută 
la producția netă, 1,7 la sută la producția-marfă. 4,7 
la sută la producția fizică. 31,5 la sută la export, 7 la 
sută la investiții și 0,6 la sută la productivitatea 
muncii.

Locul II : întreprinderea de aparataj electric șt in
stalații Titu, județul Dimbovița.

în unitățile producătoare 
de tractoare și mașini agricole, 

autocamioane și turisme
Locul I : întreprinderea „Automecanica" din 

București, cu 610,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

9,2 la sută la producția netă. 8,5 la sută la producția- 
marfă. 9,2 la sută la productivitatea muncii. 110.4 la 
sută-la export și 33,7 la sută la beneficii.

Locul II : întreprinderea mecanică din Brașov.
Locul III : întreprinderea „Tehnometal" Timișoara.
In numerele viitoare vom publica rezultatele in 

întrecere obținute in alte ramuri și sectoare de 
activitate.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU LUNI
Colectivul Rafinăriei 

Ploiești
Operatorii, maiștrii și inginerii de 

la Rafinăria ploiești, aflați intr-o 
însuflețită întrecere în cinstea zi
lei de 1 Mai și a aniversării parti
dului, raportează Îndeplinirea pla
nului de producție pe pat.ru luni din 
acest an la toți indicatorii. Ca ur
mare a avansului de timp cîștigat, 
colectivul acestei unități fruntașe 
pe județ va produce in plus, pină 
la finele lunii aprilie, 200 000 tone 
produse petrolifere : uleiuri mine
rale, benzine, motorine, cocs, bi
tum ș.a. Aceste rezultate au fost 
posibile datorită folosirii la para
metri inalți a tuturor instalațiilor, 
evitării oricăror opriri accidentale, 
respectăț-ii întocmai a disciplinei

tehnologice. De reținut că în ase
menea condiții a fost posibil să se 
obțină și economii de 4 700 tone 
materii prime față de consumurile 
tehnologice planificate. (Constantin 
Căpraru).

Consiliul popular 
al județului Olt

In cinstea zilei de 1 Mai și a ce
lei de-a 60-a aniversări a făuririi 
partidului, oamenii muncii din ju
dețul Olt obțin noi și importante 
succese în muncă. Consiliul popu
lar al județului Olt a realizat pla
nul de investiții pe patru luni ale 
anului cu 10 zile mai devreme. 
Pînă la sfîrșitul lunii aprilie se 
vor construi și da suplimentar în 
folosință peste 30 de apartamente

și vor fi executate peste plan lu
crări de construcții-montaj în va
loare de mai bine de 5 milioane 
lei. (Emiiian Rouă).

Trei unități economice 
din județul Giurgiu

în întîmpinarea zilei de 1 Mai și 
a aniversării partidului, trei colec
tive de oameni ai muncii din ju
dețul Giurgiu au realizat planul pe 
patru luni din acest an înainte de 
termen. Intre acestea se află în
treprinderea ..Automecanica". Mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
aici s-au angajat ca pînă la sfîrși
tul acestei luni să obțină o pro
ducție suplimentară in valoare de 
1 300 000 lei. (Petre Cristea).
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Manifestări consacrate
aniversării
a 66 de ani

<fe la făurirea P.C.R.
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

în cinstea aniversării a șase de
cenii de la făurirea Partidului Co
munist Român, Facultatea de isto- 
rie-filozofie a Universității din 
BUCUREȘTI a organizat sesiunea 
științifică cu tema „Crearea Parti
dului Comunist Român, etapă cali
tativ nouă in lupta poporului ro
mân pentru libertate și progres. 
Contribuția P.C.R. Ia dezvoltarea 
creatoare a gîndirii social-politice 
și filozofice".

Au luat parte cadre didactice, 
cercetători științifici de specialitate, 
studenți ai Universității din Bucu
rești.

în cadrul sesiunii, care s-a în
cheiat marți, au fost prezentate co- (Agerpres)

Spectacol festiv, dedicat aniversării partidului, susținut de formațiile secto
rului 1 din Capitală. In fotografie : Corul Ministerului Transporturilor 

și Telecomunicațiilor Foto: E. Dichiseanu

în aceste zile din preajma marii 
aniversări, în sectorul I al Capita
lei au loc un șir de manifestări 
ideologice și literar-artistice, lega
te de aniversarea pe care o sărbă
torește întregul popor. La între
prinderea de utilaj chimic „Grivita 
roșie" au avut loc cinci simpozioa- 
us.rîn fiecare dintre, comitetele • de 
partid- intermediare- ale întreprin
derii. a căror încununare a fost b 
sesiune științifică consacrată mo
mentelor celor mai importante din 
istoria Partidului Comunist Român. 
Organizația democrației și unității 
socialiste, în colaborare cu Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România, a initiat cu oamenii mun
cii din centrala de construcții 
C.F.R., membri ai O.D.U.S., o ma
nifestare complexă care a constat 
din vizitarea galeriei naționale și 
dintr-un recital de poezie patriotică 
susținut de cunoscuți actori ai 
teatrului „Ion Creangă". La comi
tetul de partid al complexului 
C.F.R. București-Grivita a avut loc 
un simpozion cu tema „P.C.R., con
tinuatorul glorioaselor tradiții de

Spiritul creator al gîndirii și acțiunii revoluționare 
revoluționară a societății, în modul
de organizare economică și politică a 
tării respective, în ritmul de înfăp
tuire a sarcinilor istorice generale.

Este un adevăr care a fost cu stră
lucire demonstrat de experiența ță
rilor socialiste, de întreaga evolu
ție a omenirii in ultimele dece
nii și de care trebuie cu atît mai 
mult să se țină seama în împrejură
rile actuale, cînd procesul revoluțio
nar are o dimensiune realmente 
mondială, cu obiective extrem de

Aniversarea zilei de naștere a lui 
Vladimir Ilici Lenin este pentru po
porul român, ca și pentru popoarele 
celorlalte țări socialiste, pentru for
țele revoluționare și progresiste din1 
întreaga lume, un prilej de a aduce 
un permanent omagiu genialului 
ginditor și țonducător revoluționar 
marxist, celui care prin creația și 
activitatea sa și-a legat indisolubil 
numele, în conștiința umanității, de 
făurirea Partidului Comunist bolșe
vic, de victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și întemeierea 
primului stat socialist, de împlinirea 
pentru întiia oară a năzuințelor mi
lenare ale oamenilor muncii —elibe
rarea de orice exploatare și asuprire.

Lenin a făcut parte din acea ge
nerație de revoluționari ruși care 
încheiau istoria de o jumătate de 
secol de căutări febrile pentru gă
sirea unei teorii revoluționare apte 
să orienteze lupta eroică de elibe
rare a popoarelor de sub jugul țaris
mului, cel mai despotic și retrograd 
regim din concertul puterilor impe
rialiste ce dominau lumea la hotarul 
secolelor al XIX-lea și al XX-lea. 
Flacăra prometeică a marxismului a 
dat acestei mișcări o vigoare excep
țională, perspective clare, orientind-o 
în consens cu cerințele obiective ale 
dezvoltării, sociale, legind-o strins 
de lupta maselor populare, de miș
carea muncitorească. Lenin fiindu-i 
cel mai ilustra si mai devotat tribun.

Fidel marxismului, pe care și l-a 
Însușit organic, Lenin nu l-a privit 
niciodată ca pe „ceva încheiat 
și intangibil", ci ca pe o concepție 
care se îmbogățește necontenit, pe 
baza noilor concluzii ale științei și 
practicii, ca o metodă științifică de 
cercetare a fenomenelor sociale. Este 
cunoscută intransigența sa fată de 
tendințele care, in numele unei așa- 
zise „fidelități" fată de marxism, în
cercau să reducă această gîndire vie 
la o colecție de texte și axiome 
inerte, lipsind astfel teoria revoluțio
nară a proletariatului de forța ei 
vitală — capacitatea de a descifra 
sensul evenimentelor, de a găsi so
luții adecvate problemelor arzătoare 
ale luptei clasei muncitoare pentru 
progres, ffentru socialism. Tocmai in 
acest sens, sublinia Lenin : „trebuie 
să ajungem Ia înțelegerea adevărului 
Incontestabil că un marxist trebuie 
să tină seama de viața reală, de fap
tele precise ale realității, și nu să 
continue să se cramponeze de teoria 
zilei de ieri"...

El însuși a dat în această privință 
un strălucit exemplu. Vorbind des
pre acest exemplu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o caracterizare sin
tetică acestei trăsături fundamentale 
și deosebit de prețioase a lui Vladi
mir Ilici: „Adversar neîmpăcat al 

municări referitoare la investiga
țiile social-politice izvorîte din 
ideile cardinale ale Congresului al 
XII-lea al partidului, din indica
țiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea știin
țelor sociale și politice. In program 
au figurat, de asemenea, comuni
cări oe au evocat pagini memora
bile din istoria mișcării comuniste 
și muncitorești din România, din 
prodigioasa activitate a partidului 
și a secretarului său general pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
patriei.

luptă revoluționară a clasei mun
citoare, a înaintașilor noștri pentru 
dreptate socială, libertate naționa
lă și progres". In aceste zile a avut 
loc și un spectacol al formațiilor 
artistice distinse cu premii și di
plome în faza pe sectar a Festiva
lului „Cîntarea României", specta
col-ce va fi repetat și-"in1 ziua de .
5 mâl- Totodată, în această period- . .........
dă vor avea loc și un șir de alte respectiv o expoziție de artă plas- 
consfătuiri, expuneri și simpozida-’ 
ne. La cabinetul de partid al secto
rului va avea loc o sesiune de co
municări științifice cu tema „Preo
cupări ale comuniștilor din secto
rul I pentru modernizarea proce
selor de producție în vederea înde
plinirii cu succes a sarcinilor cin
cinalului 1981—1985". Totodată, va 
avea loc un simpozion cu tema „A- 
bordarea creatoare științifică, 
profund revoluționară a problema
ticii construcției socialiste în țara 
noastră — trăsătură definitorie a 
politicii P.C.R.".

Secția de teoria și istoria artei 
și literaturii a Academfei de. știin-

social-istorică. Consecvent 
materialismului 

el n-a șovăit să 
puncte de vedere 
atunci cînd aces- 
a nu mai co- 

conditii istorice.

închistării dogmatice, Lenin a fost 
un militant neobosit pentru nou atit 
in teorie, cit și în practică. El și-a 
întemeiat tezele și concluziile teore
tice atit pe studiul vieții, cit și pe 
cunoașterea și generalizarea celor 
mai noi date ale științei, pe tot ceea 
ce era mai avansat în cunoașterea 
umană și practica socială contempo
rană... Tocmai datorită acestui mod 
de gindire creator, a acestei metode 
dinamice de studiere și înțelegere a 
realităților sociale, Lenin a putut 
duce mai departe monumentala operă 
a lui Marx și Engels, imbogățind cu 
teze și concluzii noi, de o deosebită*  
valoare, tezaurul teoriei și practicii 
revoluționare".

Punctul de sprijin al creației teore
tice a lui Lenin, ca izvor al.cunoaș
terii și in același timp criteriu de 
verificare a adevărului, l-a_ constituit 
practica 
față de concepția 
dialectic și Istoric, 
corecteze teze sau 
considerate clasice, 
tea s-au dovedit 
respunde noilor _____  ______
Aceeași atitudine a avut-o față de 
propriile teze sau concluzii, pe care 
le confrunta mereu cu schimbările 
din societate, fărâ a pregeta să le 
reconsidere, să le completeze, să le 
pună in acord cu practica socială vie.

Intr-o foarte succintă evocare — 
atit cît este posibil în limitele unui 
articol — a principalelor contribuții 
aduse de Lenin la îmbogățirea co
munismului științific, vor trebui 
amintite, înainte de toate, dezvolta
rea, în noile condiții istorice de la 
începutul veacului nostru, a teoriei 
marxiste cu privire la misiunea re
voluționară a proletariatului, la fac
torii obiectivi și subiectivi ai revolu
ției socialiste, cu concluzia posibili
tății victoriei socialismului la început 
într-o țară sau un grup de țări ; 
fundamentarea principiilor ideolo
gice, politice Și organizatorice ale 
partidului comunist, capabil să con
ducă lupta maselor muncitoare pen
tru cucerirea puterii și făurirea orin- 
duirii socialiste ; dezvoltarea teoriei 
marxiste despre stat. Elaborînd pro
gramul 
cialiste 
zînd cu 
cerințe 
cu valabilitate generală în făurirea 
noii orinduiri, Lenin a relevat că și 
în practica revoluționară, ca dealtfel 
și în viață, generalul se realizează 
prin particular, în multitudinea și 
diversitatea laturilor concrete ale 
fenomenelor. De unde concluzia sa 
că drumul inevitabil, obiectiv deter
minat. al națiunilor spre socialism se 
va realiza nu în același fel, că fiecare 
în parte va aduce elemente specifice, 
soluții originale în transformarea

revoluției și construcției so- 
în Uniunea Sovietică și sesi- 
adîncă clarviziune o serie de 
ce s-au dovedit a fi legități

te sociale și politice, în colaborare 
cu secția de critică a Uniunii scrii
torilor și Institutul 
teorie literară „G. 
organizat o sesiune 
consacrată misiunii 
artistice actuale. Au 
tid și istorici literari, 
artă, cercetători. Au luat cuvîntul: 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Emil 
Manti, M. Anghelescu, Al. Săndu- 

Paleologu, 
Dan Gri- 
Al. Piru. 
Argeș a

de istorie și 
Călinescu", au 
de comunicări 
criticii literar- 
participat cri- 

critici de

avut loc 
„Politica

lescu, V. Silvestru, Al. 
Radu Bogdan, Al. Duțu, 
gorescu, Ion Frunzetti.

La Muzeul județean _ . _ 
avut loc o sesiune jubiliară de co
municări și referate, dedicată ani
versării partidului, care s-a desfă
șurat în trei secții: de științele na
turii, de istorie și arheologie, de is
toria culturii și civilizației. Refe- 
reriții, reputate cadre de specialita
te din Capitală și din mai multe 
județe ale țării, au abordat teme 
de însemnătate majoră cum sînt: 
protecția mediului înconjurător în 
condițiile dezvoltării impetuoase a 
mașinismului; cercetări și date ar
heologice de necontestat privind 
existenta de milenii a poporului 
român pe aceste meleaguri și ele
mentele de civilizație ce l-au înso
țit pe drumul său prin istorie.

La Casa de cultură a sindica
telor din Focșani a 
simpozionul intitulat
P.C.R. de industrializare a țării ; 
Realizări și perspective privind 
dezvoltarea județului Vrancea". In 
municipiul Focșani se desfășoară 
„Zilele activității politico-educative 
și cultural-artistice" sub genericul 
„60 de ani de la crearea P.C.R. — 
drum de luptă și de glorii", pro
gramul cuprinzînd expuneri, ver
nisarea unor expoziții, recitaluri de 
poezie și cîntece patriotice, specta
cole, iar în așezămintele de cultu
ră din județ sînt organizate cu
prinzătoare spectacole cultural-ar- 
tistice dedicate partidului. La 
complexul C.F.R. din orașul Blaj 
a fost organizat un simpozion cu 
tema „Din lupta clasei muncitoare, 
a Partidului Comunist Român pen
tru făurirea societății socialiste în 
patria noastră".

La Liceul minier din bazinul 
carbonifer Anina a avut loc o ex
punere pe tema „Formarea prole
tariatului și dezvoltarea mișcării 
muncitorești în sudul Banatului". 
La rîndul lor, Ateneul tineretului 
din Reșița și Casa de cultură a 
sindicatelor au găzduit dezbaterea 
„P.C.R. — forța politică conducă
toare in procesul de construire a 
socialismului și-comunismului" și 
tîcă „Magistralele socialismului". 
La Combinatul siderurgic din Re
șița, în cadrul suitei de manifes
tări organizate în întîmpinarea ani
versării creării partidului, a avut 
loc un recital de poezie — „60 de 
trepte de luptă și lumină" realizat 
cu sprijinul creatorilor locali. în 
sala de festivități din stațiunea 
Băile Herculane s-a desfășurat ex
punerea „Conținutul, trăsăturile și 
direcțiile fundamentale ale politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, contribuția de inestimabilă 
valoare la elaborarea și înfăptuirea 
acesteia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului".

variate, modalități și forme de
acțiune foarte diverse de la țară la 
țară. Fără doar și poate că diversi
tatea reprezintă, mai mult ca ori- 
cînd, elementul caracteristic al epocii 
contemporane. De aci și necesitatea 
ca problemele transformării revolu
ționare a societății să fie soluționate 
nu după „un model unic", nu după 
scheme preconcepute, ci pe baza 
unui studiu aprofundat al realități
lor, luîndu-se în considerare, în spi
ritul principiilor comunismului știin
țific, particularitățile fiecărei țări. 
Abordarea creatoare a problemelor 
vieții economice, sociale și politice 
— așa cum a făcut la timpul său 
Lenin — elaborarea de sine stătătoare 
a liniei politice, prin aplicarea ade
vărurilor generale ale materialismu
lui dialectic și istoric la situația spe
cifică fiecărei țări, Ia noile realități 
și cerințe ale lumii de azi, se dove
desc esențiale, decisive pentru des
fășurarea cu succes a revoluției Și 
construcției socialiste.

Cu deosebită atenție s-a aplecat 
Lenin asupra problemelor dezvoltării 
mișcării muncitorești revoluționare,

111 ANI DE IA NAȘTEREA ICI V. I. LENIN
Adunarea festivă din Capitală

și culturale, studenți, elevi, 
luat parte membri ai Amba- 

Uniunii Sovietice Ia Bucu-

Cu ocazia împlinirii a 111 ani de 
la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
continuator strălucit al lui Marx 
și Engels, gîndltor revoluționar 
profund. întemeietor și conducător 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic, la 
Casa prieteniei româno-sovietice 
din Capitală a avut loc, marți după- 
amiază, o adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

Au participat oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai partidului, 
reprezentanți ai vieții noastre știin
țifice

Au 
sadei 
rești.

în prezidiul adunării au luat Ioc 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Cornel Ones- 
cu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S., Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Emilia 
Sonea, membru supleant al C.C. al 

‘P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Cumpănașu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.,

Cuvîntarea tovarășului
Ion Cumpănașu

deosebițiOmagiem astăzi, cu __ ____
căldură și înaltă apreciere comunistă, 
personalitatea lui Vladimir Ilici 
Lenin, discipol și continuator strălu
cit al lui Marx și Engels, gînditor 
revoluționar profund. întemeietor și 
conducător al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al statului sovie
tic, militant neobosit pentru liber
tate socială și națională, pentru 
cauza socialismului și comunismului. 
De numele și activitatea Iul Lenin 
posteritatea a legat indisolubil vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie în Rusia — eveniment ce 
a deschis o nouă eră în istoria în
tregii omeniri.

Opera lui Lenin constituie o ilus
trare vie a spiritului creator al teo
riei revoluționare a proletariatului. 
Viața și activitatea sa revoluționară 
reprezintă un exemplu de gîndire și 
acțiune cutezătoare, întemeiată pe 
studierea realităților vremii, pe cu
noașterea și valorificarea celor mai 
noi cuceriri ale științei, ale cugetării 
sociale Înaintate, pe sintetizarea ex
perienței luptei de clasă a proletaria
tului din propria țară, a mișcării 
muncitorești internaționale. Pe a- 
ceasță bază, Lenin a dezvoltat in 
mod creator moștenirea teoretică 
a marxismului, a îmbogățit cu noi 
teze si concluzii tezaurul materialis
mului dialectic și istoric, al socialis
mului științific, teoria revoluției și 
construcției socialismului, corespun
zător cerințelor istorice concrete ale 
etapei in care a trăit și și-a desfă
șurat activitatea.

Acționînd neobosit Împotriva rigi
dității în gîndire, Lenin vedea în 
teoria revoluționară nu o dogmă 
osificată, o colecție de teze imuabile, 
date o dată pentru totdeauna și va
labile în orice condiții de loc si de 
timp, ci o călăuză vie în acțiune, o 
metodă revoluționară de analiză a 
realităților social-politice, în vederea 
elaborării strategiei și tacticii de 
urmat, a găsirii de răspunsuri con-

imperialis- 
și colonialismului. Ideile lui 
legitimitatea luptei națiunilor 
independență și suveranitate, 

formarea de state naționale 
pentru deplina lor egalitate in 

dialectică

•>
ale mișcării de eliberare națională a 
popoarelor, ale intensificării luptei 
forțelor democratice, progresiste de 
pretutindeni împotriva 
mului 
despre 
pentru 
pentru 
libere, 
drepturi, despre unitatea __ ____
dintre interesele naționale ale po
poarelor și solidaritatea lor interna
țională se înscriu ca adevărate neste
mate în tezaurul gindirii revoluțio
nare. Chemind la unitatea partidelor 
comuniste, la dezvoltarea colaborării 
lor cu toate forțele democratice, la 
solidaritatea națiunilor în lupta pen
tru libertate, pace • și progres, Lenin 
îndemna la „o atenție cu totul deo
sebită față de interesele diverselor 
națiuni", ca o condiție pentru a înlă
tura orice. „înstrăinare, suspiciune și 
vrajbă între națiuni", ca premisă 
pentru a crea „acea încredere fără 
de care alît relațiile pașnice între 
popoare, cît și dezvoltarea cu succes 
a tot ceea ce este valoros în civili
zația de astăzi sînt absolut imposi
bile". îndemn cu atit mai actual îi^ 
zilele noastre, cind asistăm la ridi
carea la viață liberă a zeci de noi 
națiuni, cind viața însăși a confirmat 
și confirmă că numai prin întărirea 
statelor naționale independente și 
respectarea intereselor lor legitime 
se pot dura temelii trainice colabo
rării și solidarității internaționale, 
vital necesare pentru salvgardarea 
păcii.

Gîndirea lui Lenin s-a bucurat. încă 
de la începuturile afirmării ei, de o 
înaltă prețuire din partea socialiști
lor români, a mișcării noastre mun
citorești. Relațiile strînse dintre re
voluționarii români și ruși, solidari
zarea mișcării muncitorești din 
România cu cea din Rusia, cu Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
interesul manifestat de Lenin față 
de mișcarea revoluționară din țara 
noastră, legăturile lui directe cu con
ducători ai proletariatului român au 
alimentat continuu interesul și do
rința militanților români de a cu
noaște gîndirea leninistă — scrieri ale 
lui Lenin fiind publicate în presa 
muncitorească din țara noastră încă 
din primele decenii ale secolului. 
Prigoana anticomunistă din perioada 
de după crearea P.C.R. n-a putut 
împiedica propagarea ideilor leninis
te, scrierile lui Lenin fiind studiate 
de militanții partidului de multe ori 
după texte tipărite clandestin, mul
tiplicate la mașina de scris sau chiar 
copiate de mină.

O mare amploare au căpătat tipă
rirea și răspîndirea operelor Iui 
Lenin, ca și ale lui Marx și Engels, 
după eliberarea țării, în anii revolu
ției și construcției socialiste. Seriei 

directorul general «1 Agenției 
române de presă — Agerpres, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Aurel Duca, 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Cate
rina Benedic, secretar al C.C. al 
U.T.C., Dumitru Necșoiu, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Ionel Răducanu, 
maistru la întreprinderea „Electro
nica" — București, și Mirea Lazăr 
Nicoleta, studentă la Facultatea de 
drept a Universității din Bucu
rești.

In prezidiu a luat loc, de aseme
nea, V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Necșoiu.

A luat cuvîntul tovarășul Ion 
Cumpănașu, care a vorbit despre 
personalitatea și activitatea revolu
ționară a lui V. I. Lenin.

★
în încheierea adunării festive a 

fost prezentat un film, care, în 
imagini-document, realizate în anii 
imediat următori victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
redă- momente din viața și activi
tatea lui Vladimir Ilici Lenin. 
Participanții au vizitat apoi, in 
holul Casei prieteniei româno-so
vietice, o expoziție de fotografii 
organizată cu prilejul împlinirii a 
111 ani de la nașterea lui V. I. Lenin.

crete la problemele noi pe care le 
ridică perpetuu viata reală, dezvol
tarea mișcării revoluționare a clasei 
muncitoare.

Sub conducerea lui Lenin, a parti
dului comunist făurit și educat de 
el, clasa muncitoare, oamenii muncii 
din Rusia, popoarele acestei țări au 
înfăptuit cu. succes, pentru prima 
dată în lume, revoluția socialistă, 
instaurînd pe a șasea parte a globu
lui pămintesc o nouă putere de stat 
a muncitorilor și țăranilor. Această 
strălucită confirmare a ideilor le
niniste, a meritelor istorice ale lui 
Lenin de organizator și conducător 
comunist a avut un larg ecou pe toate 
meridianele globului, a stimulat ac
țiunile clasei muncitoare, ale maselor 
de oameni ai muncii și popoarelor 
asuprite de pe toate continentele, a 
însuflețit lupta de eliberare a forțe
lor democratice, progresiste și antiim- 
perialiste de pretutindeni.

La această aniversare a nașterii Iul 
Lenin se impune subliniat faptul că 
ideile marxism-leninismului s-au în
trupat in realități vii in numeroase 

’ țări de pe o mare parte a planetei. 
Vitalitatea ideilor socialismului știin
țific, care răspund cerințelor legilor 
obiective ale dezvoltării sociale, iși 
găsește ilustrarea concludentă în edi
ficarea orînduirii noi. socialiste, in
tr-un șir de state cuprinzînd mai 
bine de o treime din populația globu
lui. în dezvoltarea partidelor comu
niste și muncitorești, în creșterea 
influentei lor în mase pe baza sluji
rii cu devotament a intereselor 
fundamentale ale popoarelor lor — 
toate acestea creînd condiții favora
bile luptei unite a forțelor înaintate 
ale contemporaneității pentru trans
formări sociale progresiste, pentru 
înfăptuirea idealurilor socialismului 
și păcii.

Uniunea Sovietică, stat întemeiat 
de Lenin, este astăzi o mare tară so
cialistă, cu o economie puternic dez
voltată, un potential tehnic si știin- 

se- 
trei 
zeci 
cele

de „Opere" în 40 de volume (tradusă 
după ediția a IV-a in limba rusă), 
într-un tiraj de 1 624 000 exemplare, 
i s-a adăugat seria „Operelor com
plete", în 55 de volume (după ediția 
a V-a în limba rusă), într-un tiraj de 
900 000 exemplare. Totodată, publi
cul românesc are la îndemină 
riile de „Opere alese" în două și 
volume, precum și — în tiraje de 
și sute de mii de exemplare — 
mai importante lucrări publicate in 
volume separate, numeroase culegeri 
tem <i tic©

Pentru Partidul Comunist Roman 
fidelitatea fată de concepția mate
rialismului dialectic și istoric, față 
de esența șl spiritul său revoluționar, 
considerarea teoriei comunismului 
științific ca o călăuză în acțiune, așa 
cum a fost concepută de Marx, 
Engels, Lenin, aplicarea adevărurilor 
ei fundamentale potrivit particulari
tăților istorice și naționale ale țării 
au constituit o lege de nezdruncinat 
a activității sale de-a lungul celor 
șase decenii de glorioasă existență, 
lege ce și-a găsit o și mai puternică 
afirmare în perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea, de cind în 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prodigioasa sa 
activitate reprezentînd pentru comu
niștii români un strălucit exemplu 
de spirit creator, de cutezanță in 
fundamentarea unor idei și orientări 
înnoitoare, pe baza cunoașterii pro
funde a ideologiei clasei muncitoare, 
a contactului permanent cu viața, a 
confruntării teoriei cu practica. Sub 
conducerea si cu contribuția decisivă 
a secretarului său general, partidul 
nostru a asigurat continuarea și ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
experienței acumulate în anii con
strucției socialiste, valorificînd tot 
ceea ce s-a dovedit pozitiv, dezvă
luind cu principialitate erorile săvîr- 
șite în anumite perioade. Tocmai in 
acest fel au devenit posibile revitali- ■ 
zarea gîndirii teoretice, adoptarea 
unor soluții de Înaltă eficiență pe 
plan economic, politic, social, care au 
asigurat marile succese ale acestor 
ani, accelerarea ritmurilor înaintării 
Pe calea socialismului. Prin genera
lizarea teoretică a experienței revo
luției Și construcției socialiste, prin 
concluziile noi izvorîte 
Științifică a realităților 
dul nostru si-a adus 
propria contribuție la 
gîndirii și practicii revoluționare.

Sub conducerea partidului, poporul 
român înfăptuiește cu succes măre
țele obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea, sporindu-șl astfel aportul 
la întărirea forței si prestigiului so
cialismului in lume, la victoria cauzei 
păcii și progresului social, a ideilor 
socialismului Și comunismului.

din analiza 
vieții, parti- 
si îsi aduce 

dezvoltarea

Ada GREGORIAN

prim rang, care a obtinut 
remarcabile In toate dome- 

viețli sociale. Congresul al
tifle de 
succese 
niile 
XXVI-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a înfățișat amplul 
tablou al acestor realizări, a trasat 
perspectivele de progres multilateral 
ce se deschid dezvoltării economico- 
sociale a U.R.S.S. în anii 1981—1985, 
in actualul deceniu. Prin realizările 
obținute în dezvoltarea economică si 
socială, ca și prin contribuția sa la 
pacea și colaborarea in întreaga lume. 
Uniunea Sovietică joacă un rol de 
mare însemnătate în viata interna
țională, în întreaga dezvoltare con
temporană.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Sărbătorirea zilei de naștere a lui 
V. I. Lenin prilejuiește în mod tra
dițional în tara noastră evocarea 
dramului de luptă parcurs de clasa 
muncitoare din România pentru apli
carea creatoare, pe pămintul româ
nesc, a ideilor socialismului științific, 
a învățămintelor generale ce se des
prind din experiența mișcării revo
luționare universale, a relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre prole
tariatul român si cel din Rusia, din
tre comuniștii români și sovietici, la 
făurirea cărora Lenin însuși a adus 
o contribuție de seamă. Este cunoscut 
că Lenin a avut contacte cu fruntași 
ai mișcării revoluționare din Româ
nia, a urmărit cu atentie realitățile 
social-politice din tara noastră, a 
făcut adesea referiri și aprecieri căl
duroase in legătură cu luptele revolu
ționare ale proletariatului si țărăni
mii noastre, a privit cu înțelegere și 
simpatie năzuința poporului român 
spre realizarea unității sale na
ționale.

Prietenia șl solidaritatea dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre poporul 
român si popoarele U.R.S.S. au 
adinei rădăcini in istorie. O vie ex
presie a acestei solidarități a consti
tuit-o participarea cu arma în mină 
a revoluționarilor români la apăra
rea Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. a tînărului stat sovietic îm
potriva intervenției imperialiste. încă 
de la întemeierea sa. Partidul Comu
nist Român a militat consecvent pen
tru stabilirea unor relații de prie
tenie și bună vecinătate între Româ
nia și Uniunea Sovietică, pentru so
lidaritatea si colaborarea celor două 
țări. După victoria revoluției de eli
berare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă din august 
1944, s-au pus baze trainice prie
teniei româno-sovietice în cursul ma
rilor bătălii purtate de armata 
română. împreună cu armata sovie
tică, pentru alungarea de pe întregul 
teritoriu al tării a cotropitorilor fas
ciști, pentru victoria finală asupra 
Germaniei hitleriste. în anii de după 
eliberare, prietenia româno-sovietică 
s-a cimentat si s-a ridicat pe trepte 
superioare, corespunzător cerințelor 
și condițiilor edificării socialismului 
și comunismului în cele două țări.

Desfășurate pe baza principiilor în
scrise în Tratatul de prietenie, cola
borare si asistentă mutuală dintre 
România și Urnunea Republicilor So
vietice Socialiste din 1970 și în De
clarația comună semnată în 1976 la 
București, relațiile româno-sovietice 
se dezvoltă si se amplifică cu succes. 
In cele mai diverse domenii — poli
tic, economic, tehnico-știintific. cul
tural, pe linie de partid, a organiza
țiilor de masă si obștești, precum si 
pe arena internațională — în inte
resul celor două țări, al cauzei socia
lismului, 
ționale.

Un rol 
dentă și 
prietenie _ 
tilnirile si convorbirile dintre condu
cătorii celor două partide și state, to
varășul Nicolae Ceaușescu si tovară
șul Leonid Ilici Brejnev. măsurile 
convenite în acest cadru, care au 
deschis noi perspective colaborării 
dintre partidele, statele si popoarele 
noastre.

„Apreciem cu deosebită satisfacție 
— sublinia secretarul general al parti
dului. președintele României socialis
te, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în- cuvîntarea rostită la tribuna celui 
de-al XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice — 
evoluția ascendentă, a relațiilor de 
caldă prietenie si solidaritate între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. între 
țările și popoarele noastre, întemeiate 
Pe principiile socialismului științific, 
ale marxism-leninismului. pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc, 
pe neamestec în treburile interne și 
întrajutorare .tovărășească. Dezvol
tarea si mal puternică în viitor a 
prieteniei, colaborării și solidarității 
româno-sovietice slujește progresului 
și bunăstării popoarelor ambelor țări, 
cauzei socialismului și păcii în lume".

Arătînd că marcarea în țara noas
tră a aniversării nașterii lui Lenin 
coincide în acest an cu împlinirea a 
șase decenii de la crearea Partidului 
Comunist Român, eveniment de sem
nificație crucială in istoria contem
porană a României, vorbitorul a 
spus : Drumul istoric parcurs de 
partidul nostru pe calea slujirii cu 
abnegație a intereselor clasei mun
citoare, ale poporului român confir
mă cu 
ideilor

' sitatea 
teoria 
continue și aplicării ei concrete, în 
funcție de condițiile specifice, isto
rice, sociale și naționale. Un' factor 
esențial al succesului în politica 
P.C.R., al marilor victorii repurtate 
d<j poporul nostru, sub conducerea 
sa, în edificarea noii orinduiri so
ciale l-a reprezentat capacitatea de 
a aplica în mod creator legitățile 
generale ale dezvoltării sociale la 
particularitățile țării noastre, de a da 
soluții originale, corespunzătoare, 
problemelor complexe ale revoluției 
și construcției socialiste în România.

Cu deosebire în ultimii 16 ani, în- 
cepind cu Congresul al IX-lea al

conlucrării intema-păcii si

in evoluția ascen- 
a raporturilor de

decisiv
rodnică _ 
româno-sovietice îl au ln-

deosebită vigoare justețea 
leniniste cu privire la nece- 
atitudinii creatoare față de 
revoluționară, a dezvoltării

tovarășii Virgil

iNTlLNIRE PRIETENEASCA
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, V. I. Drozdenko, a orga
nizat, marți seara, la sediul ambasa
dei, o întîlnire prietenească cu pri
lejul celei de-a Ill-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin.

Au participat 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv.
P.C.R., 
pleant al Comitetului 

al P.C.R.. președinte al 
Central al

Consiliului 
membri și membri su- 

secretar al C.C. al
Comei Onescu, membru su- 

Politic Exe-
cutiv al C.C.
Consiliului 
președintele 
A.R.L.U.S., 
pleanți ai C.C. al P.C.R., vechi mili-

U.G.S.R., 
General

P.C.R. s-a afirmat cu putere în acti
vitatea partidului nostru și, implicit, 
în îrțtreaga societate românească, 
preocuparea de largă perspectivă 
pentru promovarea noului în toate 
domeniile. La baza întregii activități 
a partidului și poporului nostru stă 
Programul P.C.R. de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism — document teoretic și 
practic de o deosebită semnificație, 
care, prin prevederile, obiectivele 
sale, constituie expresia marxism- 
leninismului creator in România.

Marile realizări obținute de Româ
nia socialistă în perioada cea mai 
fertilă din istoria sa, inaugurată prin 
alegerea în fruntea partidului și 
statului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sînt indisolubil legate de 
activitatea sa tesreUvă și practică, 
caracterizată prin spirit științific 
creator, gindire novatoare cuteză
toare, de rolul său decisiv în funda
mentarea căilor de dezvoltare a so
cietății românești. în elucidarea pro
ceselor social-politice ale contem
poraneității, în conducerea operei de 
construcție socialistă, a politicii in
terne și externe a țării.

în concordanță cu obiectivele sta
bilite de Congresul al XII-lea, parti
dul mobilizează în prezent eforturile 
poporului spre înfăptuirea sarcinilor 
planului cincinal, a obiectivelor sta
bilite pentru anul 1981.

Vorbitorul a spus apoi : în deplină 
imitate cu politica internă, partidul 
și statul nostru, traducind in viață 
Programul P.C.R., liniile directoare 
stabilite de Congresul al XII-lea, 
desfășoară o largă activitate interna
țională, in vederea asigurării unor 
oondiții externe de pace și colabo
rare, corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
cauzei generale a socialismului, 
păcii, libertății și independenței po
poarelor.

In cuvîntare se relevă că parti
dul si statul nostru acționează 
ferm pentru oprirea încordării inter
naționale, pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a stări
lor conflictuale, a tuturor diferende
lor dintre state, pentru reluarea și 
consolidarea cursului destinderii, 
pentru stoparea cursei înarmărilor, 
trecerea urgentă la negocieri efec
tive de dezarmare, și în primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru realizarea unei securități 
reale șl a unei largi cooperări pe 
continentul european și în întreaga 
lume, pentru Înfăptuirea idealurilor 
de pace, libertate, independență și 
progres ale tuturor națiunilor.

In același timp, se arată că Româ
nia militează neabătut, potrivit po
zițiilor sale de principiu, pentru dez
voltarea prieteniei și solidarității cu 
toate țările socialiste, pentru ampli
ficarea colaborării șl cooperării cu 
aceste țări. în acest cadru, ea acordă 
o atenție deosebită relațiilor cu țările 
socialiste vecina — intre care marea 
vecină și prietenă; Uniunea1 Sovieti
că. în spiritul solidarității internațio- - 
nale consecvente, partidul și sta
tul nostru acționează în direcția în
tăririi conlucrării și unității statelor 
socialiste, pentru creșterea prestigiu
lui și influenței acestor țări, a socia
lismului în întreaga lume.

Totodată, România extinde relațiile 
da solidaritate și colaborare cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. Ea lărgește, de asemenea, ra
porturile sale cu țările capitaliste dez
voltate, în spiritul coexistenței paș
nice, situlnd la baza relațiilor exter
ne principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la for
ță și la amenințarea cu folosirea for
ței.

In cuvîntare se arată în continuare: 
Acționînd în condiții economice, so
ciale și istorice diferite de la o țară 
Ia alta, fiind în permanentă con
fruntare cu numeroase probleme noi, 
specifice, partidele clasei muncitoa
re au îndatorirea națională și inter
națională de a-și elabora în mod de 
sine stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară în concordan
ță cu realitățile din țara respectivă, 
adueîndu-și astfel contribuția la dez
voltarea creatoare a teoriei socialis
mului științific, la imbogățirea expe
rienței revoluționare mondiale.

Evidentiindu-se importanta realiză
rii solidarității și unității de tip nou 
între partidele comuniste, premisă 
importantă a desfășurării cu succes 
a luptei, revolutionary, a fost reliefat 
faptul că Partidul Comunist Român 
militează hotărît. pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu toate 

• partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională și partidele de guvernămint 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
alte partide democratice, cu organi
zații progresiste, revoluționare de 
pretutindeni.

în încheiere, vorbitorul a spus : Cel 
mai înalt omagiu pe care contempo
raneitatea îl aduce memoriei lui 
V. I. Lenin sînt succesele mari pe 
care le-a înregistrat in epoca noastră 
lupta mondială de eliberare, progre
sele gindirii sociale înaintate, care 
întruchipează și ilustrează înrîurirea 
fecundă a ideilor revoluționare, a spi
ritului creator, veșnic1 viu, al mar
xism-leninismului.

Comuniștii români, clasa muncitoa
re, întregul popor, toți oamenii mun
cii din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, acționînd permanent 
în spiritul marilor adevăruri ale so
cialismului științific, sînt ferm ho- 
tărîți să traducă în viață politica 
creatoare a Partidului Comunist Ro
mân, expresie concretă a rodniciei, 
pe pămintul românesc, a înaltelor 
idealuri ale socialismului și comunis
mului.

AMBASADA U. R. S. S.
tanti al partidului șl ai mișcării 
muncitorești din tara noastră mem
bri ai conducerii unor ministere, ai 
unor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri supe
riori. oameni de stiintă. 
cultură, ziariști

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditat! în tara 
noastră.

Cu acest prilej au fost prezentate 
filme documentare consacrate vieții 
și activității lui V. I. Lenin.

artă si

(Agerpres)
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Apreciez foarte mult mesajul dumneavoastră de îngrijorare cu pri

vire la sănătatea mea. Este deosebit de reconfortant pentru Nancy și 
pentru mine să știm că glndurile și cele mai bune urări, ale dum
neavoastră sînt. în această perioadă, cu noi.

Vă rog să fiți sigur că, în perioada recuperării mele, guvernul Sta
telor Unite va continua să acționeze în direcția acelor teluri care sînt 
împărtășite de cele două țări ale noastre.

Cu sinceritate.
RONALD REAGAN

COTID1AN]
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ La fabrica de Instalații și uti

laj tehnologic din Corei a intrat in 
funcțiune o nouă linie tehnologică 
de turnare a pieselor, complet me
canizată și automatizată. Este una 
dintre cele mai moderne din țară.

■ Colectivul de creație al țesă- 
toriei „Dunăreană" din Giurgiu a 
introdus în fabricație noi sortimen
te de țesături frumoase, cu denu
miri pe măsură : Narcisa, Arșinel, 
Agata...

■ La Tlrgu Mureș, Sighișoara, Re- 
"bin, Tirnăveni, Luduș, Sovata și în 
alte localități din județul Mureș 
s-au dat în folosință noi blocuri de 
locuințe. Alte 650 de apartamente 
se află In stadiul de finisaj.

■ Gospodarii din satul Livezile, 
Județul Timiș, au cultivat cu legu
me, în afara curților și grădinilor, 
întreaga suprafață de teren din fața 
gardurilor. Producția ce va fi ob
ținută de pe aceste „palme de pă- 
mînt*  va fi valorificată prin coope
rativa de consum.

■ Din resurse locale și materia
le recuperabile, unitățile de indus
trie mică aparținînd consiliilor popu
lare din județul Bacău au realizat, 
de la începutul anului și pînă a- 
cum, aproape 1 400 produse, din 
care 300 în premieră. Mai mult de 
jumătate din acestea sînt bunuri de 
larg consum și gospodăresc. Indus
trie mică, venituri mqri I

■ Așa da I Lista de bucate a res
taurantului „Berbec" din Ploiești 
ține acum seama de alimentația ra
țională de primăvară. Spre deose
bire de situația criticată in nota din 
4 februarie — „Una în vorbe, alta 
pentru consumatori" - a crescut sim
țitor ponderea preparatelor pe bază 
de legume. Gustoase și sănătoase I

■ In urma construirii mai multor 
blocuri de locuințe in comuna Ște- 
fănești, județul Botoșani, s-a con
stituit și o asociație de locatari. 
Dezordinea din jurul blocurilor nu 
confirmă însă acest lucru. Ori aso
ciația există doar pe hîrtle, ori că 
nu și-a intrat încă în drepturi. Că 
de obligații, ce să mai vorbim...

■ întreprinderea mecanică din 
Roman a fost înzestrată cu un 
calculator electronic „Fellx C-2Ș6”, 
cu -ajutorul căruia se vor urmări 
programarea producției, costurile de 
producție, gestiunea și mișcarea 
materialelor, precum și calculul re
tribuțiilor.

• TERRA - O „PLA
NETĂ A FURTUNILOR", 
în medie, între 80—100 cicloane 
tropicale se formează anual de
asupra oceanului planetar. Ca 
urmare a etaloanelor devastatoa
re, aproximativ 20 000 de per
soane își pot pierde viata, iar 
resursele economice ale țărilor 
afectate sint diminuate cu 6—7 
miliarde dolari — se relevă in
tr-un buletin de presă al Orga
nizației Meteorologice Mondia
le (O.M.M.). Specialiștii apre
ciază că de la an la an și de 
la regiune la regiune există mari 
variații. Bilanțul uraganelor for
mate în acest secol in zona 
Mării Caraibilor și in S.U.A. se 
ridică Ia aproximativ 45 000 de 
morti, iar pagubele au depășit, 
numai in Statele Unite. 12 mi

SUCEAVA • Programul ma
nifestărilor in cadrul „Lunii căr
ții in întreprinderi și instituții" 
include lansări de cărți, consfă
tuiri cu editori, intilniri cu 
scriitori, colocvii pe teme lite
rare. Printre acestea se înscriu 
lansarea romanului „La lumina 
zilei" al autorului sucevean Con
stantin Blănaru, ciștigătorul pre
miului de debut pe anul 1980 al 
editurii „Junimea", și întilnirile 
acestuia cu cititorii din Suceava 
și Fălticeni. (Sava Bejinariu).

BACĂU • La Galeriile de 
artă din municipiul Bacău a fost 
organizat „Salonul băcăuan al 
cărții". Aflată la cea de-a 10-a 
ediție, această amplă manifesta
re cultural-educativă a reunit in 
orașul lui Bacovia un mare 
număr de scriitori, editori, oa
meni de cultură din întreaga 
țară. Salonul s-a deschis cu un 
simpozion pe tema „Lucrări de
dicate aniversării a 60 de ani de 
la crearea P.C.R. apărute in ma
rile edituri din țara noastră". In 
cadrul salonului, in întreprinderi 
și instituții din municipiul Ba
cău au fost organizate dezba
teri. șezători literare, prezentări 
de cărți, intilniri ale scriitorilor 
cu cititorii, recital de poezie 
patriotică și alte asemenea ma
nifestări cultural-educative. (Gb. 
Baltă).

PITEȘTI • La casa sindica
telor din Pitești a avut loc etapa

Președintele
Statelor Unite ale Americii

■ Printre cele peste 10 000 de 
specii de plante de care dispune 
Grădina botanică din Cluj-Napoca, 
originare de pe toate meridianele 
globului, magnoliile constituie a- 
cum punctul de mare atracție. Au 
înflorit I Semn că, totuși, primăvara 
a venit.

■ „Nici un rabat la calitate I", 
Este angajamentul colectivului în
treprinderii de confecții din Dorohoi 
luat la începutul anului. Pînă acum 
nu s-a înregistrat nici un rebut In 
schimb, sarcinile de plan la export 
pe patru luni ale anului au fost în
deplinite cu 12 zile mai devreme.

■ La restaurantul și cofetăria din 
biocul-turn, strada 13 Decembrie 
din București, tomberoanele pline 
cu resturile menajere așteaptă a- 
proape zilnic mașinile salubrității 
pînă la ora prînzului, ceea ce con
feră locului respectiv un aspect de
zolant. Pină cind î

■ Zestrea tehnică a filialei jude
țene A.C.R. Vilcea se va îmbogăți 
cu noi stații de întreținere și repa
rații auto. Construcția lor a început 
la Horezu, Drăgășani și Brezoi.

■ Oficiul județean de turism 
Vaslui a editat un util catalog In
formativ despre stațiunile de odih
nă, vacanță și turism. Totodată, sînt 
consemnate itinerare de călătorii 
care mai de care mai atrăgătoare.

■ Posesoarea autoturismului nr. 
2-AR-4 864, Elena Todor din Arad, 
transporta o scrofiță de prăsilă. De 
unde î De la ferma Sîntoma, de 
unde a sustras-o. Guițatul scrofi- 
ței a ajuns și pînă la urechile paz
nicului de 1a ferma cu pricina. 
Apropo : ce-o fi păzit ?

■ Pionierii din Breaza, județul 
Suceava, și-au stabilit un program 
mobilizator pentru recuperarea ma
terialelor refoloslbite. Ei au colectat 
și predat ta unitățile specializate 
mari cantități de fier vechi și hîrtie.

■ Un grup de juriști din Con
stanța a acordat consultații cetă
țenilor din comuna Tortomanu. Am 
fost informați că asemenea acțiuni 
vor avea tac și in alte comune ale 
județului.

■ Deși in multe locuri se află 
afișul pus ta loc vizibil „Fumatul 
interzis", unii nu-l citesc - și da- 
că-l citesc - nu-l respectă. Surprins 
fumind in Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, V. Ștefan a fost el însuși... 
surprins că a fost amendat cu 400 
de lei. Scumpă țigară I

republicană a Festivalului na
țional' „Cintarea României" pen
tru elevii din școlile generale și 
licee, iar in sala teatrului etapa 
interjudețeană pentru formațiile 
de teatru, montaje literar-muzi- 
cale și recitatori. (Gheorghe 
Cirstea).

ALBA • Teatrul de păpuși 
din Alba Iulia a prezentat în 
premieră absolută spectacolul cu

piesa : „Eclipsa cea mare" de 
Mircea Oprită, în regia Fran- 
ciscăi Simionescu. • Ansamblul 
folcloric de amatori „Doina Mu
reșului" al întreprinderii meta
lurgice din Aiud a prezentat in 
cinstea fruntașilor în producție 
din această unitate un spectacol. 
(Ștefan Dinică).

SĂLAJ • Sub egida consiliu
lui județean de educație poli
tică și cultură socialistă, la Za
lău s-a desfășurat simpozionul 
„Educarea materialist-stiințifică 
a preșcolarilor și elevilor", la 
care au participat activiști de 
partid și de stat, un însemnat 
număr de cadre didactice. In 
același județ a avut loc faza 
republicană a Festivalului națio
nal „Cintarea României", în care 
au evoluat peste 50 formații aie

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada R.D. Germane

La Ambasada Republicii Democra
te Germane din București a avut loc, 
marți dimineață, prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Gerhard 
Griineberg, membru al Biroului Po
litic. secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, al con
ducerii de partid au prezentat condo
leanțe tovarășii Virgil Cazacu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat In 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
SPORTIVI ROMANI ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

• Concursul pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de tenis de 
masă de la Novi Sad s-a încheiat cu 
un dublu succes al sportivilor din 
R. P. Chineză, învingători în ambele 
probe.

La feminin, în finala „Cupei Cor- 
billon", selecționata R. P. Chineze a 
întrecut cu 3—0 formația Coreei de 
Sud, cucerind pentru a patra oară 
consecutiv titlul de campioană a lu
mii. Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele R.P.D. Coreene, U.R.S.S., 
R. F. Germania, României, Ungariei, 
Suediei, Japoniei, Cehoslovaciei, Iu
goslaviei, Angliei etc.

în finala probei masculine, dotata 
cu „Cupa Swaythling", jucătorii din 
R. P. Chineză au dispus cu 5—2 de 
formația Ungariei. Au urinat în cla
sament Japonia. Cehoslovacia, Franța 
și Anglia. Echipa României s-a situat 
pe locul 20 din 63 de formații parti
cipante.

Campionatele continuă cu probele 
individuale.

• Joi încep în orașul polonez Lodz 
campionatele europene de lupte libe
re. La actuala ediție România va fi 
reprezentată de următorii sportivi : 
Virgil Vișan (categ. 48 kg). Ștefan 
Goraș (52 kg), Aurel Neagu (57 kg), 
Traian Marinescu (62 kg), Octavian 
Dușa (68 kg). Dumitru Buta (74 kg), 
Gheorghe Fodore (82 kg), Gheorghe 
Broșteanu (90 kg) și Vasile Pușcașu 
(100 kg). în prima zi sint programate 
meciuri la categoriile 48, 57, 68, 82 și 
100 kg. Campionatele se vor încheia 
duminică seară.
• Echipa feminină de baschet a 

României va participa, în perioada 
24—26 aprilie, în Finlanda, la un tur
neu de calificare pentru turneul final 
al Campionatului european, com
petiție găzduită în luna septembrie 
a acestui an de Italia. La turneul de 
calificare din Finlanda vor lupta pen
tru două locuri echlpela României, 
Finlandei și Belgiei.

în continuare, lotul feminin româ
nesc — care este același cu cel pen
tru Universiadă — va fi prezent la 
„Cupa Halle" (1—3 mai), unde vor 
participa formațiile Poloniei, R. D. 
Germane și o selecționată a U.R.S.S., 
precum și la un mare turneu în R. P. 
Chineză (20—24 mai, la Jinan), unde 
au mai fost invitate selecționatele 
Iugoslaviei, Canadei, S.U.A., Italiei, 

, Japoniei și Bulgariei. Ultimele două 
verificări înaintea Universiadei de la 
București vor fi susținute in cadrul 
turneului de Ia Cagliari (18—20 iu
nie) și, între 7 și 11 iulie, Ia Cupa Fe
derației bulgare.

• Cu două runde înainte de termi
narea turneului internațional de șah 
de la Moscova in clasament conduce 

pionierilor și școlarilor, cuprin
zind 850 de tineri artiști amatori. 
(I. Mureșan).

MUREȘ • Cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la apariția pri
mului număr al noii serii a re
vistei „Vatra" din Tg. Mureș, 
casa orășenească de cultură din 
Reghin a găzduit o șezătoare li
terară, la care au participat nu
meroși scriitori și ziariști. Cu a- 
ceastă ocazie, membrii cena
clurilor literare „Lucian Blaga" 
și „Kemeny Jânos" din localita
te au prezentat un spectacol de 
muzică șl poezie. (Gh. Giurgiu).

TULCEA • Teatrul tineretului 
din Tulcea, care activează la 
casa tineretului din localitate, 
cuprinzind tineri artiști ama
tori, a prezentat o nouă pre
mieră. Este vorba de piesa „Nu 
sintem îngeri" de Paul Ioachim, 
în regia lui Constantin Dinescu. 
De remarcat faptul că in numai 
un an de la constituirea acestui 
tinăr colectiv pe scena tulceana 
au fost prezentate 6 piese de 
teatru în premieră. (Neculai 
Amthulesei).

HUNEDOARA • In cadrul ac
tualei ediții a Festivalului na
tional „Cintarea României", Co
mitetul municipal al sindicatelor 
Deva a organizat simpozionul pe 
tema „Inițiativele muncitorești 
și aplicarea lor in vederea obți
nerii unei productivități sporite". 
(Sabin Cerbu).

Cronica
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a întemeierii Partidului Co
munist din Cehoslovacia si celui 
de-al XVI-lea Congres al P.C. din 
Cehoslovacia. în Capitală a avut loc. 
marți, o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, redactori ai 
presei centrale. Agenției române de 
presă „Agerpres", Radioteleviziunii 
si altor publicații, precum și cores
pondenți ai presei străine acreditați 
în tara noastră.

Relev'ind importanța Istorică a 
creării, la 14—16 mai 1921. a P.C. din 
Cehoslovacia. însărcinatul, cu afaceri 
ad-interim al R.S. Cehoslovace la 
București, Vladimir Vaclavik, a în
fățișat aspecte ale luptei clasei 
muncitoare. întregului popor ceho
slovac. desfășurate sub conducerea 
partidului, pentru eliberare naționa
lă si socială, precum și succesele ob
ținute de oamenii muncii din Ceho
slovacia în construcția societății so
cialiste.

In încheiere au fost reliefate bu
nele relații de prietenie și colaborare 
statornicite intre țările, partidele și 
popoarele noastre, relații care se dez
voltă cu succes Pe multiple planuri.

campionul mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmat de Po- 
lugaevski și Kasparov (U.R.S.S.) 6,5 
puncte, Gheorghiu (România), Smîslov 
(U.R.S.S.), L. Portisch (Ungaria) 5,5 
puncte (1), Petrosian (U.R.S.S.) 5,5
puncte etc. în runda a 11-a, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
întrerupt în poziție aproximativ ega
lă cu suedezul Andersson.
• între 24 și 29 mai, la Viena se 

va desfășura Campionatul european 
de popice pentru juniori, la care, 
printre protagoniști, vor .fi prezenți și 
sportivi români. La ediția precedentă 
a competiției — Augsburg 1979 — ti
nerii popicari români au obținut o 
medalie de aur (la perechi fete), trei 
titluri de vicecampioni continentali 
(la echipa — masculin și feminin — 
și în întrecerea individuală masculi
nă — probă în care au cîștigat, de 
asemenea, o medalie de bronz).

Actualul lot. schimbat în mare mă
sură față de 1979, cuprinde, la femi
nin, pe Nineta Badea. Olga Psihas, 
Ibolya Mathe, Ioana Dogaru, Maria 
Zsizsik, Minela Dan, Sanda Minciună 
și Enikd Fekete, iar la băieți pe Ste- 
lian Boariu, Ernest Gergely, Ion Fri- 
gea. Ștefan Rakos, Constantin Stama- 
tescu. Marian Andrei, Alexandru Sze- 
kely.și Ion Dudaș.

Pînă la debutul campionatelor con
tinentale, sportivii români vor parti
cipa, la Berlin, în zilele de 9 și 10 
mai, la un meci bilateral cu reprezen
tativa similară a R. D. Germane.

Circulația în pragul sezonului estival
Timp de trei zile, cu sprijinul Inspectoratului General al Miliției, 

Direcția circulație, ziarul nostru a organizat un raid-anchetă pe drumurile 
publice din județele Prahova. Dîmbovița. Brașov. Sibiu. Vilcea. Olt și 
Argeș. Au colaborat ofițeri și subofițeri din serviciile și formațiunile de 
circulație, reprezentanți ai Automobil Clubului Român, controlori de trafic 
de la întreprinderile de transport auto, șoferi din activul voluntar al mi
liției. Pe lingă observațiile directe, „pe viu", privind desfășurarea 
traficului in localități și în afara acestora, au fost organizate testări și 
sondaje dintre cele mai diverse, menite să releve multiplele fatete ale 
fenomenului circulației atit in ceea ce privește caracteristicile sale pozi
tive. cit și abaterile cele mai frecvente care generează evenimente nedo
rite. uneori cu consecințe dintre cele mai grave. Toate acestea — așa cum 
nădăjduim că vor dovedi faptele pe care le vom relata — se constituie 
intr-un prilej de învățăminte, dar și intr-un semnal de averti
zare nn numai la adresa omului de Ia volan, ei și a deținătorilor 
de parc auto, a tuturor factorilor investiți cu atribuții și răspunderi in 
acest domeniu in ce privește modul in care exercită controlul asupra 
mașinilor din dotare, in ce privește preocuparea pentru instruirea și 
educarea șoferilor, pentru întărirea ordinii și disciplinei in rindurile aces
tora, pentru promovarea normelor conduitei preventive.

în cadrul raidului-anchetă am avut permanent in vedere toți cei trei 
factori esențiali ai circulației : OMUL — DRUMUL — MAȘINĂ. Factori 
care se interconditionează și de care depind direct cursivitatea și siguranța 
circulației pe drumurile publice.

Ne aflăm la o parcare pe Valea 
Prahovei. intr-o „oră de virf" In tra
ficul rutier.} Dar cind nu este „oră 
de virf" pe această arteră intens 
circulată? Am urmărit atenti. din- 
tr-un punct de observație bine ales, 
un kilometru de drum. Un kilometru 
din zecile de mii de kilometri cit 
măsoară drumurile tării. Un kilo
metru pe care a.u trecut, dintr-un 
sens și altul — Pe numărate — 1 816 
autovehicule. Prima constatare: după 
numerele de Înmatriculare s-au pe
rindat prin fata noastră autovehicule 
din 31 de județe. Pe kilometrul de 
pe Valea Prahovei aveam să rein- 
tilnim. multiplicate, principalele aba
teri constatate. între care excesul de 
viteză și depășirile riscante, două 
din principalele cauze ale producerii 
accidentelor de circulație.

— într-adevăr. din statisticile noas
tre — confirmă colonelul Gheorghe 
Ene. de la Direcția circulație din 
Inspectoratul General al Miliției, care 
ne-a Însoțit în timpul raidului- 
anchetă — pe primul loc in șirul 
cauzelor generatoare de evenimente 
rutiere se află, de ani de zile, viteza 
excesivă sau. mai bine zis. neadap- 
tarea. necorelarea vitezei Ia condițiile 
concrete de deplasare, intelegind prin 
aceasta starea dramului, a vremii, a 
mașinii, a omului de la volan.

Este și motivul pentru care am or
ganizat citeva sondaje cu ajutorul a- 
paratului radar. Un astfel de aparat 
a fost instalat în satul Tătărani. pe 
drumul dintre Rm. Vilcea si Drăgă
șani. Primii doi contravenienta un 
vilcean cu autoturismul l-VL-802 și 
bucureșteanul cu 6-B-2301. amindoi 
cu cite 81 km pe oră. Ăl treilea. 
Constantin Marcu. de la I.T.A. Cra
iova, deși șofer profesionist de 25 de 
ani, este un adevărat „colecționar" 
de ștampile, primind-o pe loc pe a 
șasea. Tot de 25 de ani este șofer 
profesionist și Anton Crocea, de la 
coloana auto Rm. Vilcea a întreprin
derii de transporturi turistice auto.

• I * zilei
La București a fost semnat, marți, 

un Memorandum de înțelegere intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Finlandei în dome
niul textil. Documentul, semnat de 
Constantin Pârvuțolu, director în 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Olli Bergman, ambasadorul Finlan
dei la București, prevede o creștere 
importantă a exporturilor de produsă 
textile românești pe piața finlandeză.

Au luat parte Ion Stanciu. adjunct 
al' ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
precum și membri . ai Ambasadei 
Finlandei.

*
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. marți s-a deschis în Capitală, 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S.. o 
expoziție de afișe și litografii din 
Republica Cuba. Lucrările. între care 
litografiile semnate de marele pictor 
Rene Portocarrero, abordează o largă 
arie tematică, inspirată din viata și 
lupta poporului cubanez pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare, pen
tru construirea societății socialiste.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul de artă Mircea Deac si amba
sadorul Republicii Cuba la București, 
Humberto Castello.

Au asistat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste. 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.

(Agerpres)
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Dar cită deosebire Intre cei doi! în 
cei 25 de ani. Anton Crocea n-a avut 
niciodată nici o abatere, nici o sanc

Raid-anchetă pe drumurile publice din 7 județe

Azi despre: OMUL DE LA VOLAN
țiune. Dimpotrivă, turiștii pe care-1 
transportă cu autocarul au despre el 
nuimai cuvinte de laudă. Dar „cam
pionul vitezomanilor" a fost cel da 
la volanul autoturismului 1-VL-l 523, 
care a trecut ca o vijelie. în loc șă 
circule prin localitate cu 60 de ki
lometri pe oră. el avea la bord nici 
mai mult, nici mai puțin de... 106 ki
lometri! Și aceasta, ziua In amiaza 
mare și în condițiile în care prin sat 
circulau bicidiști și căruțe, iar pe 
marginea drumului — pietoni, intre 
care și copii.

— De ce vă grăbiți?
La această întrebare. 9 din 10 șoferi 

vitezomani n-au putut invoca nici un 
motiv. Unul singur transporta la spi
tal un bolnav grav. După cum de ne
înțeles a fost si goana celui de la 
volanul camionului 21-DB-2 583. an
gajat printre celelalte autovehicule 
în slalom si în depășiri deosebit de 
periculoase pe serpentinele de pe 
Valea Oltului. Tot o depășire ris
cantă, într-o curbă, a efectuat și șo
ferul Ion Sîrmon. pe traseul Ca
racal—Slatina, și numai intervenția 
promptă a locotenentului Paul Do- 
brescu, aflat la fata locului, a dus la 
evitarea unui grav eveniment, dacă 

.ținem seama că autobuzul 31-OT-l 453 
era plin cu copii. O coincidentă ne
fericită a făcut ca în aceeași zi si 
cam la aceeași oră, pe raza comunei 
Frasin-Suceava, autobasculanta 31- 
SV-3 843, condusă de loan Nastiuc, 
să depășească periculos o altă auto

Din activitatea partidelor
comuniste și muncitorești

PARTIDUL COMUNIST DIN BELGIA:

Pentru o Europă a înțelegerii și colaborării
în cadrul ultimei ședințe plenare a 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Belgia a fost prezentat 
un raport al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B. referitor la politica inter
națională a partidului și la rolul pe 
care poate să-l joace Belgia în efor
turile de edificare a securității euro
pene. în raport se subliniază :

în contextul proceselor care au loc 
în viața Internațională, Belgia poate 
juca un rol important. Răspunderea 
esențială a partidului nostru este 
aceea de a determina ca acest rol să 
fie astfel îndeplinit, incit să cores
pundă intereselor țării noastre, res
pectiv ale forțelor muncii și demo
crației. ale Întregii populații.

Lupta Belgiei pentru pace, destin
dere și dezarmare se desfășoară, în 
prezent, sub semnul puternicei acți
uni de protest împotriva deciziei 
N.A.T.O. din decembrie 1979 in legă
tură cu amplasarea noilor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune. 
Faptul că nici Olanda și nici Belgia 
n-au subscris în mod oficial la deci
zia N.A.T.O. sporește șansele ca o po
ziție asemănătoare să se extindă. O 
mărturie în această direcție o consti
tuie declarația cancelarului vest-ger- 
man. Schmidt, după primirea mesa
jului Iui L. I. Brejnev în legătură cu 
propunerile făcute la cel de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., și 
campania de protest care ia amploare 
în sinul Partidului Laburist din Ma
rea Britanie împotriva rachetelor. 
Devine tot mai clar că presiunile po
litice și acțiunea maselor fac vulne
rabilă decizia N.A-T.O. privind am
plasarea rachetelor americane in Eu
ropa occidentală.

Exemplele Olandei $1 Belgiei de
monstrează că fronturile majoritare 
create împotriva implantării de ra
chete au depășit tradiționalele fron
tiere care separau diversele partide, 
ele cuprinzind. in acest cadru speci
fic al atitudinii anti-rachete, chiar 
partide de centru si de dreapta. Toa
te acestea creează perspective favo
rabile pentru extinderea luptei îm
potriva amplasării rachetelor, în

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

M și 25 aprilie. In țară : Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros. Local 
va ploua, îndeosebi m vestul țării, vlnt 
moderat cu Intensificări, mal ales In

basculantă, împrejurare în care a 
izbit violent un autoturism, al cărui 
șofer și doi pasageri și-au pierdut 
viața, iar alti doi pasageri au fast 
grav răniți. La o învîrtitură de roată 
de un astfel de accident tragic s-a 
aflat și Mircea Miculescu din Sibiu, 
care a depășit cu Dacia 1100 mai 
multe autovehicule în lanț pe un 
drum cu mîzgă. Bravînd, acesta își 
scosese inainte de termen semnele 
de începător în ale conducerii, iar la 
întrebările noastre s-a tot ferit șă 
răspundă — dar nu fără motiv. în- 
trucit mirosea a băutură.

Iată încă una din cauzele genera
toare de accidente: alcoolul. în nu
mai 2 ore. intre 6 și 8 dimineața, 
intr-o acțiune gen filtru pe strada 13 
Decembrie din Brașov au fost depis
tați 8 șoferi profesioniști și amatori 
sub influenta alcoolului. Lor li se 
adaugă Ion Ciobanu (31-DJ-9 865). 
Ion Opriș (1-OT-l 619), Ion Velicu 
(31-OT-3 874) șl încă vreo patru, care 
au fost invitați, la ieșirea din orașul 
Corabia, tot la o oră matinală, să 
sufle in fiole. Si fiolele s-au în

verzit La fel cum a Înverzit o fiolă 
și brașoveanul V.N.S.. despre care 
căpitanul inginer Traian Dîrlău ne-a 
spus că este autorul unui caz unic In 
materie. Văzînd fiola înverzită. 
V.N.S. a dus-o la gură, a spart-o în 
dinți, a Început s-o ronțăie si s-o... 
Înghită. Alarmat, dar cu prezentă de 
spirit, agentul de circulație l-a suit 
pe V.N.S. in mașină, l-a dus ime
diat la spital și numai intervenția 
promptă a medicilor l-a salvat.

O altă sursă de accidente o 
constituie cursele clandestine. Mai 
exact, este vorha de folosirea 
mașinilor statului in alte intere
se decit ale statului. Simtindu-se 
cu musca pe... parbriz, respectivii 
șoferi folosesc rute ocolitoare, pentru 
a evita punctele de control si peritru 
că se grăbesc să nu fie depistați, 
circulă cu viteze mari, comit tot 
felul de abateri, care constituie tot 
atîtea pericole pentru siguranța tra
ficului. în lunga listă a celor pe care 
i-am surprins in astfel de curse fi
gurează sibianul V. Simlon. care 
mergea cu autocamionul 31-SB-l 312 
să-și vindă niște purcei la tirg. șofe
rul de pe autobasculanta 31-B-7587, 
care transporta nisip în interes 
personal ne teritoriul județului Argeș, 
iar o altă autobasculantă. 31-BV-189, 
plimba cu cele 17 tone ale sale 
familia șoferului spre Rm. Vilcea. La 
rîndul său. Tudor Biolan. de la 
I.J.C.M. Olt. aflat tot în cursă clan
destină si asupra chefului, a intrat 

special pentru pregătirea unei mari 
manifestații populare.

Deosebit de important este faptul 
că se constată procese de reevaluare 
a pozițiilor in rindurile unor partide 
afiliate la Internaționala socialistă, 
procese care, chiar dacă nu sint lip
site de contradicții, deschid largi per
spective în direcția stabilirii unei 
strategii comune pe planul luptei îm
potriva amplasării de rachete, cit și 
in direcția menținerii destinderii, a 
dezvoltării dialogului Est-Vest

Toate acestea subliniază rolul pe 
care o țară ca a noastră poate să-l 
aibă in lupta pentru menținerea pă
cii. O atenție deosebită trebuie acor
dată dezvoltării in Europa a unei re
zistente hotărite împotriva agravării 
încordării. Pe continent, cei zece ani 
de destindere — chiar dacă acest 
proces a fost fragil — au impus di
verse forme de cooperare, au dus la 
extinderea ideii de creare a unei 
zone denuclearizate. Acești ani au fă
cut să apară pe continentul european 
spiritul de la Helsinki, evidențiin- 
du-se totodată necesitatea depășirii 
alianțelor militare antagoniste. De 
aceea acum este mai necesar ca ori- 
cînd să se acționeze ferm pentru ca 
pe continent să prevaleze înțelegerea 
si colaborarea, să se treacă la mă
suri hotărite de dezarmare și dezan
gajare militară.

în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc pe marginea raportului Biroului 
Politic, membri ai C.C. al P.C. din 
Belgia au insistat asupra necesității 
întăririi unității de acțiune în lupta 
pentru revenirea la politica de des
tindere, pe plan internațional, pentru 
soluționarea tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor. „Alian
țele noastre politice nu trebuie limi
tate doar la forțele socialiste, ci ele 
trebuie extinse la toate cercurile de
mocratice. inclusiv la cele creștine" — 
a spus Walter Ceuppens. La rîndul 
său, Jan Debrouwere, care a prezen
tat raportul, răspunzînd la unele în
trebări puse în cursul dezbaterilor, a 
evidențiat „necesitatea creării unei 
zone denuclearizate în Europa cen
trală".

zona de munte, predomlnlnd din secto
rul vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, 
iar cele maxime, In scădere în regiu
nile din nordul țării, vor oscila Intre 8 
șl 18 grade, mai ridicate tn sudul țării, 
unde pe alocuri vor depăși ușor 20 gra
de. Bruma va deveni un fenomen izo
lat. In nordul țării va cădea lapovlță, 
spre sfîrșltul intervalului.

cu o autobetonieră de 16 țoruș 
într,-un gard oa car*  l-a făcut țăn
dări. ' '’is.Tirmr,'!.

Firește, în toate aceste cazuri 
fost aplicate sancțiunile de rigoare. 
Dar cite alte ilbateri nu rămin nede
pistate și nesanctionate. întrucit nu 
poți să pui cite un agent de circulație 
la fiecare kilometru de drum I De 
aici, necesitatea ca factorii de răs
pundere din Întreprinderile dețină
toare de parc auto, șefii de garaje, 
autobaze și coloane auto să desfă
șoare o neslăbită activitate de control, 
îndrumare și perfecționare a pregă
tirii profesionale a conducătorilor 
auto, de educare și disciplinare a 
acestora. Răspunderi deosebite revin 
și școlilor de șoferi amatori, pentru 
o mai temeinică pregătire a viitori
lor conducători auto. * în ce privește 
activitatea de prevenire semnalăm o 
inițiativă din Prahova : înminarea în 
cadrul unei adunări a permiselor de 
conducere proaspeților promovați, 
însoțită nu numai de prezentarea 
unor filme de specialitate, ci si de 
prezentarea unor cazuri deosebite. La 
ultima acțiune de acest fel. în timpul 
raidului nostru, in fata celor 197 de 
noi conducători auto au fost aduși 
cițiva din așa-numitii șoferi-pro- 
blemă. intre care Constantin Co- 
man din Cîmpina. care avea pe 
permisul de conducere 3 ștampile 
pentru viteză excesivă, două con
semnări pentru depășiri periculoase 
și una pentru alcool, precum și 
cazul lui Stefan Gaftoi, de la Stația 
de utilaj transport Ploiești, sancțio
nat de-a lungul anilor ,de 7 ori pen
tru conducere sub influenta alcoolu
lui, fapt pentru care a fost trimis la 
reexaminare și la testare psihologică. 
După cum sînt prezentați și șoferi de 
cite 20—30 de ani la volan, care n-au 
avut niciodată nici cea mai mică 
abatere.

Este o realitate faptul că nu
mărul șoferilor profesioniști și 
amatori care circulă corect, civilizat, 
este din ce in ce mai mare. O atestă 
și statisticile : in acest an, numărul 
accidentelor soldate cu victime ome
nești si pagube materiale este mai 
mic decit in aceeași perioadă a anu
lui trecut, an in care se înregistrase 
o simțitoare scădere față de 1979, cu 
toate că, intre timp, au sporit atit 
numărul de autovehicule, cit și al 
posesorilor de permise de conducere.

Și totuși, atîta vreme dt acciden
tele rutiere încă mai seceră un 
număr însemnat de vieți omenești și 
provoacă mari daune materiale, nici 
un efort nu este prea mare pentru 
a se Întreprinde toate măsurile de 
prevenire a acestora, de eliminare a 
cauzelor care le produc.

în afară de omul de la volan, un 
alt factor esențial care contribuie la 
siguranța circulației o constituie ma
șina, starea sa tehnică. Dar despre 
aceasta, într-un număr viitor al zia
rului.

Petre POPA

liarde dolari. Pentru zona taifu
nurilor din Pacific si cea a ci- 
cloanelor tropicale din Golful 
Bengal și Marea Arabiei, valoa
rea totală a pagubelor. In tnter- 
valul 1965—1978, a atins cifra de 
36 miliarde dolari, iar numărul 
victimelor a fost de citeva sute 
de miL Pe glob, aproximativ 50 
de țări sînt amenințate de ura
gane. în fruntea listei se află 
Filipine. tară al cărei teritoriu, 
cuprinzind 7 000 de insule, este 
lovită, în medie anual, de nu 
mai puțin de 19 cicloane. în ma
joritatea acestor țări au fost 
puse la punct sisteme de alarmă 
pentru anunțarea apropierii unei 
furtuni tropicale, utilizindu-se 
atit sisteme convenționale de 
date, cit și tehnici avansate — de 
la radar la sateliți.

• NAVELE CU PINZE 
IN ACTUALITATE. Fi'™ 
de cercetări „Windship Deve- 
lopement Corporation" a publi
cat raportul „Sistemele de nave 
cu pînze pentru navele comer
ciale americane". în care se de
monstrează că utilizarea vaselor 
comerciale, mici si mijlocii, 
mixte, cu pînze si motor, ar per
mite importante economii de 
combustibil. De exemplu, nave
le cu un deplasament de pină Ia 
40 000 tone ar putea realiza o e- 
conomie de combustibil de 15 
pină la 25 la sută. în compara
ție cu navele similare prevăzute 
cu motoare diesel. Autorii ra
portului susțin că sistemul de 
pînze rigide în formă de aripi 
este mult mai economicos. Ase
menea pînze pot fi instalate pe

punte tn poziție verticală, se 
pot roti pînă la 360 grade, în 
unghiul cel mai favorabil în ra
port cu vîntul, și pot fi dirijate 
de la distantă, în mod automat. 
Traseele optime pentru utiliza
rea acestor nave sint cele din 
Atlanticul de nord și Pacificul 
de nord, unde vîntul are o vi
teză medie constantă.

• BIOGAZUL Șl ȚĂ
RILE IN CURS DE DEZ
VOLTARE. La Rio de Janei
ro a avut loc recent un simpo
zion international privind bio- 

gazul ca sursă energetică pentru 
țările în curs de dezvoltare. In 
cadrul lucrărilor s-a subliniat 
că în țări ca India, Brazi
lia biogazul este utilizat pe 
scară din ce în ce mai largă, 
ceea ce asigură economii impor
tante de materii prime ener
getice tradiționale. In Brazilia, 
de pildă, există 5*15  biogenera- 
toare, în viitorii cinci ani ur- 
mind să se treacă la realizarea 
unui program complex de spo
rire a producției de biogaz, pen
tru valorificarea resurselor po
tențiale importante existente in 
această tară. în scopul realiză
rii programului vor fi investiți 

peste 350 milioane cruzeiros, 
sumă care, potrivit specialiști
lor, va fi amortizată intr-un ter
men scurt.

• HIDROGENUL - 
„RIVAL" AL PETROLU
LUI. Hidrogenul obținut din 
apă ar putea Înlocui petrolul ca 
sursă de energie a viitorului, 
afirmă cercetători ai grupului 
chimic italian „Montedison". 
Studiile 'efectuate de această 
companie, la laboratoarele din 
Torino și Lausanne, au dus la 
descoperirea unui procedeu pen
tru producerea hidrogenului din 
apă la un preț de cost redus 
și în cantități suficient de 
mari pentru utilizarea lui pe 
scară industrială, relevă agen

ția Reuter. Pentru transfor
marea apei tn hidrogen si oxigen 
este folosit un catalizator pe 
bază de dioxid de titaniu, sensi
bil la lumina Soarelui. Proce
deul, se precizează, a fost ve
rificat cu succes in condiții de 
laborator, iar experiențele vor 
continua.

• HELIOCENTRALĂ 
GIGANT. Specialiștii vest- 
germani au pus Ia punct un 
proiect privind construcția uneia 
dintre cele mai mari centra
le heliotermtae din lume — 
„GAST". Lucrările vor începe in 
1983, urmînd să fie încheiate în 
1987, Centrala va fi instalată in
tr-o regiune cu un mare număr 
de zile Însorite. Pentru obține

rea puterii maxime de 20 MW 
vor fi utilizate 3 000 heliostate, 
cu o suprafață totală de 500 000 
mp, care vor concentra razele 
solare asupra a doi captatori in
stalați pe un turn de beton ar
mat, Înalt de 200 m. Astfel, se 
va obține o temperatură de 800 
grade Celsius. Aerul încălzit va 
pune în mișcare două turbine, 
iar la baza turnului va fi insta
lată încă o turbină care va uti
liza aerul cald rezidual Centrala 
va putea funcționa si în zile 
fără soare, fiind conectată Ia o 
sursă de combustibil traditional, 
în cazul cind centrala va func
ționa intr-un regim de 1 600 ore 
Însorite anual, prețul energiei e- 
lectrice va fi apropiat de cel al 
curentului produs de termocen
tralele clasice.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PRIMULUI MINISTRU

AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

întrevedere cu președintele Adunării
BELGRAD 21 (Agerpres). — Co

respondentă de la loan Erhan • In 
continuarea vizitei oficiale de prie
tenie pe care o efectuează in R.S.F. 
Iugoslavia, tovarășul Iile Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al. P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, a avut marți dimi
neața, la Palatul Federației din 
Belgrad, o Întrevedere cu Dragoslav 
Markovici, președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia.

Intr-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost evocate legăturile 
traditionale de bună vecinătate Și 
strinsă colaborare pe multiple pla
nuri statornicite intre Republica So
cialistă România Și R.S.F. Iugoslavia, 
in spiritul tradiției întemeiate prin 
Intilnirile frecvente dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
A fost subliniat rolul important pe 
care îl au în această evoluție contac
tele dintre reprezentanții parlamente
lor, organizațiilor de masă și obștești, 
întreprinderilor și instituțiilor celor 
două țări. In context, a fost eviden

țiată dorința reciprocă de a promova 
in continuare aceste contacte fruc
tuoase, pentru o cit mai bună cu
noaștere a realizărilor remarcabile 
obținute de popoarele noastre pe 
drumul socialismului, pentru identi
ficarea de noi căi de stringere a re
lațiilor bilaterale.

Au fost relevate preocupările 
parlamentelor și guvernelor din cele 
două țări în ce privește asigurarea 
condițiilor pentru îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-so- 
cială, tn acest an, cit și în perspec
tiva celor următori, măsurile initiate 
pe linia perfecționării cadrului legis
lativ pentru creșterea rapidă a efi
cientei economice in toate domeniile 
de activitate. A fost subliniat rolul 
tot mai însemnat ce trebuie să-1 aibă 
agricultura în dezvoltarea generală a 
economiilor celor două țări, în creș
terea nivelului de trai al popoarelor 
noastre.

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții internaționale, s-a dat expre
sie dorinței reciproce de a contribui
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Necesitatea adaptării unor măsuri urgente pentru
încetarea cursei înarmărilor

— relevată la reuniunea de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare de la Manila
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Reluarea tirurilor de artilerie la Beirut și in sudul Libanului

• Un apel al secretarului general al O.N.U.

R. S. F. Iugoslavia 
la instaurarea unor raporturi noi 
între state, a unor relații bazate 
ferm pe respectul independenței și 
suveranității, egalității și avantajului 
reciproc.

La convorbiri au participat Gheor- 
ghe Caranfil, ministrul industriei 
chimice. Marin Capisizu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
șeful Departamentului industriei ali
mentare, și Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Din partea iugoslavă au participat 
Ivan Kukoci, vicepreședinte al Adu
nării R.S.F. Iugoslavia, Metod Rotar, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior, Hakia Pozderaț. președintele 
Comitetului administrativ pentru pro
blemele progresului economic al re
giunilor și provinciilor insuficient 
dezvoltate, alte persoane oficiale.

Au fost de față Nicolae Mihai, 
ambasadorul României la Belgrad, 
și Trifun Nikolici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

MANILA 21 (Agerpres). — în ca
pitala Fllipinelor continuă lucrările 
reuniunii de primăvară a Uniunii In
terparlamentare. pe a cărei ordine de 
zi sînt înscrise probleme actuale ale 
vieții Internationale ce preocupă în 
mod deosebit opinia publică mondia
lă. in primul rtnd cele privind parti
ciparea parlamentelor la realizarea 
obiectivelor dezarmării si dezvoltă
rii, la soluționarea aspectelor com
plexe ale crizei energetice șl la li
chidarea ultijnelor vestigii ale colo
nialismului și neocolonialismuluL

Lucrările se desfășoară tn cadrul 
Consiliului Interparlamentar și a 
cinci comisii de specialitate. însărci
nate cu elaborarea proiectelor de re
zoluție ce vor fi supuse Conferinței 
Uniunii Interparlamentare din toam
na acestui an.

într-un mesaj adresat reuniunii, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a relevat consecințele 
profund negative ale cursei Înarmă

rilor. adresind parlamentarilor din 
întreaga lume chemarea de a ini
ția și sprijini acțiunile menite să 
ducă la pregătirea temeinică și la 
Încheierea cu rezultate concrete a 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, care va avea loc 
anul viitor.

în cuvîntarea rostită tn fața parti- 
cipanților. președintele Filipinelor, 
Ferdinand Maroos. s-a referit la ma
rile nerioole ce amenință pacea șl 
securitatea întregii omeniri, subli
niind necesitatea adoptării urgente a 
unor măsuri hotărîte pentru înceta
rea cursei înarmărilor si trecerea la 
Înfăptuirea dezarmării. Șeful statu
lui filipinez a evidențiat imperati
vul instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, precum și al 
soluționării juste și durabile a gra
velor probleme cu care sînt confrun
tate țările în curs de dezvoltare.

BEIRUT 21 (Agerpres). — In ca
pitala Libanului au reizbucnit marți 
tirurile de artilerie de-a lungul li
niei de demarcație ce separă cele 
două sectoare ale Beirutului. Postul 
de radio oficial anunță reluarea 
schimburilor de focuri și în regiu
nea Bekaa. In Împrejurimile orașu
lui’ Zahle, care continuă să rămînă 
izolat de restul tării.

Agențiile internaționale de presă 
informează că aeroportul internatio
nal de la Beirut a fost închis marți 
traficului, ca urmare a faptului că 
una din piste a fost atinsă de mai 
multe obuze.

In sudul Libanului, forțele condu
se de maiorul disident Saad Haddad 
au bombardat zona Rad El Ayn și 
orașul-port Tyr. in timp ce aviația 
israeliană a survolat la joasă alti
tudine fortăreața Beaufort și regiu
nea Nabatiyeh. Potrivit unui bilanț 
provizoriu, bombardamentele de ar
tilerie s-au soldat cu cinci mort! și 
15 răniți. Numărul victimelor din ul
timele 48 de ore, potrivit agenției 
Reuter, se ridică la 27 de morti și 
85 de răniți.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat profunda 
îngrijorare in legătură cu atacurile 
de artilerie asupra localității Saida 
din sudul Libanului, efectuate de 
forțele conservatoare comandate de 
maiorul disident Saad Haddad, pre
cum și față de continuarea schimbu
rilor de focuri și a bombardamente
lor in această regiune — a declarat 
un purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite, citat de agențiile T.A.S.S. și 
France Presse.

Potrivit purtătorului de cuvint, 
Kurt Waldheim a adresat „un nou 
apel presant tuturor părților intere
sate, cerindu-le să se abțină de la 
acțiuni de natură să perpetueze ciclul 
de violență din Liban", Intr-o regiu
ne In care deja încordarea a atins un 
„prag critic".

In încheierea demersului său, se
cretarul general al O.N.U. „deplînge 
pierderile de vieți omenești și dis
trugerile care au loc din cauza con
fruntărilor armate din Liban".

SEUL

Convorbire la Consiliul Executiv al Adunării R. S. Bosnia și Herțegovina
în dimineața aceleiași zile, to

varășul Ilie Verdeț a făcut o vizită în 
R.S. Bosnia și Herțegovina — una 
dintre republicile cu pondere Însem
nată in ansamblul relațiilor de coope
rare dintre România și Iugoslavia.

La Saraievo, capitala republicii, to
varășul Ilie Verdeț a avut o con
vorbire cu Milanko Renovita. pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării R.S. Bosnia și Herte- 
govina.

In cadrul Întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă deosebit de caldă, 
prietenească, gazdele au informat 
oaspetele român despre succesele ob
ținute în dezvoltarea social-econo- 
mică a republicii, evidențiind poten
țialul industrial însemnat creat in 
anii socialismului.

în acest context, gazdele au afirmat 
dorința de a extinde tot mai mult, 
in cadrul general al conlucrării largi 
româno-iugoslave, relațiile de coope
rare in producție, cit si în domeniile 
activității tehnico-știintifice ale în
treprinderilor din R.S. Bosnia si 
Herțegovina cu unităti similare din 
România. Totodată, s-a exprimat do
rința de a lărgi legăturile de co
laborare dintre orașe ale Bosniei și 
Herțegovinei și orașe din tara noas
tră.

Discuția purtată asupra modalită
ților concrete in care se poate realiza

creșterea simțitoare a volumului 
relațiilor de colaborare a întărit con
vingerea că conlucrarea dintre uni
tățile productive ale R.S. Bosnia și 
Herțegovina și cele românești are 
perspective dintre cele mai bune — 
fundamentate pe raporturile de 
strinsă prietenie statornicite de-a 
lungul anilor de președintele Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

La convorbire au participat tovară
șii Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Constantinescu. adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, și 
Gheorghe Fulea. adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geologiei. 
Au participat, de asemenea, persoane 
oficiale locale.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul R.S.F.I. 
la București.

★
în continuarea programului, a fost 

vizitat Combinatul metalurgic minier 
de la Zenita. unitate modernă a in
dustriei grele din R. S. Bosnia și 
Herțegovina. care desfășoară ample 
acțiuni de colaborare cu unităti simi
lare din tara noastră.

Gazdele au prezentat pe larg re
zultatele obținute în creșterea produc
ției și ridicarea eficientei economice, 
cit și posibilitățile pe care le au pen

tru dezvoltarea unor noi acțiuni de 
cooperare în producție cu întreprin
deri românești, atît în domeniul mi
neritului, cit și in al metalurgiei.

Tovarășul Ilie Verdeț a felicitat 
călduros harnicul colectiv muncito
resc de la Zenița pentru buna activi
tate pe care o desfășoară, exprimind 
dorința ca raporturile de colaborare 
dintre cele două țări să Înregistreze 
noi progrese în folosul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii in lume.

★
La încheierea vizitei in R. S. Bos

nia și Herțegovina. președintele Con
siliului Executiv a oferit un dejun in 
cinstea tovarășului Ilie Verdeț.

★
Tovarășul Gheorghe Caranfil a avut 

o convorbire cu Stoian Matkaliev, 
președintele Comitetului federal pen
tru energetică și industrie. în cadrul 
căreia au fost analizate unele pro
bleme privind adîncirea cooperării în 
producție.

★
Tovarășul Marin Capisizu s-a in- 

tilnit cu Milovan Zidar, președintele 
Comitetului federal pentru agricul
tură, cu care prilej au fost trecute 
in revistă posibilitățile de adincire a 
cooperării in domeniul agriculturii și 
industriei alimentare.

Evenimentele din Salvador
Eforturi în vederea soluționării pașnice a conflictului

SAN SALVADOR 21 (Agerpres). — 
îndeosebi in regiunile de centru șl 
nord-est ale țării continuă acțiunile 
de hărțuire a trupelor Juntei de 
Guvernămînt — a declarat agenției 
France Presse Victor Guerrero, co
mandant al Forțelor Armate ale Re
zistenței Naționale din cadrul Fron
tului Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) din Salva
dor.

Totodată, el a confirmat că, recent, 
au avut loc acțiuni pentru evalua
rea condițiilor concrete existente în 
țară în vederea inițierii procesului 
de negocieri. „Vom face toate sacri
ficiile posibile pentru o soluționare 
pașnică a conflictului intern Salvado
rian" — a precizat, potrivit agenției 
France Presse, Victor Guerrero.

Conferință F.A.O. la Roma
ROMA 21 (Agerpres). — în capi

tala Italiei s-a deschis, marți, cea 
de-a XV-a Conferință regională pen
tru Orientul Mijlociu a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.).

Deschizind lucrările, directorul ge
neral al F.A.O., Edouard Saouma. a 
subliniat existența unor importante 
disponibilități pentru progresul so
cial-economic al regiunii, mentionînd 
necesitatea de a se acorda prioritate 
investițiilor agricole.

MAREA BRITANIE

Continuă manifestațiile de protest 
împotriva instalării de noi rachete nucleare

LONDRA 21 (Agerpres). - In mai 
multe orașe din Marea Britanie au 
avut loc noi manifestații de protest 
- la care au participat mii de per
soane - împotriva instalării de noi 
rachete nucleare americane pe te
ritoriul britanic, precum și împotri
va deciziei guvernului de la Londra 
de a cheltui 5 miliarde lire sterline 
(10,5 miliarde dolari) în vederea mo
dernizării arsenalului nuclear bri

tanic prin achiziționarea din S.U.A. 
a sistemului de rachete nucleare 
„Trident" - informează agenția „As
sociated Press.

Astfel, în localitatea Rugby, 5 000 
de oameni au participat la o ma
nifestație antinucleară organizată 
în fața unui centru de telecontrol 
al submarinelor britanice dotate cu 
rachete „Polaris".

O caracteristică a marșurilor de protest tot mai frecvente ce se desfășoară 
în diferite țări occidentale împotriva planurilor de sporire a arsenalului ra- 
cheto-nuclear o constituie antrenarea in această mișcare a exponenților celor 
mai diferite curente politice și sociale. La ultimele demonstrații din Hanovra, 
Freiburg, Kassel și alte orașe vest-germane au participat membri ai partidelor 
comunist, social-democrat, activiști sindicali etc. In fotografie : aspect de la 
demonstrația de la Diisseldorf împotriva amplasării de noi rachete americane 

în R.F.G.
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ILUZII Șl SPERANȚE DESTRĂMATE
Soarta dramatică a muncitorilor străini

Cartierul Kreuzberg din Berlinul occidental păstrează, în' multe din 
străzile sale, urmele războiului. Din curțile reci și neinsorite, ce par in
cintele miniaturizate ale unor inchisori, se distinge incă mușcătura nemi
loasă a gloanțelor și proiectilelor in tencuiala zidurilor. Sectorul e in
clus într-un plan general de refacere urbanistică, dar lucrările dema
rează lent și sînt costisitoare. In fața caselor sau în curțile interioare se 
joacă copii ce vorbesc o altă limbă decit' a autohtonilor. Pășind prin 
ușa unei clădiri în holul scărilor identifici ușor identitatea locatarilor.

Pe cutii de poștă, stîngaci impro
vizate. sînt înscrise nume cu iz 
aparte. Ahmet. Mustafa. Nurettin : 
sînt muncitori străini veniti din 
Turcia. Locuințe cazarmă pentru 
„Gastarbeiter" („muncitori oaspeți", 
eufemism evident, dată fiind situația 
adesea deplorabilă in care trăiesc 
„oaspeții"). Starea acestor construc
ții nu-i deraniează pe proprietari, 
care iși rotunjesc substantial venitu
rile din chiriile de speculă impuse lo
catarilor. cu greu acceptați în alte 
cartiere.

„NOMAZII SECOLULUI XX" : 
PRETUTINDENI UN TRATAMENT 
PROFUND DISCRIMINATORIU. Cu 
mici deosebiri formale, adăposturile 
accesibile muncitorilor străini sint 
peste tot scumpe si în stare mizeră, 
indiferent dacă aceștia se află în 
R.F.G.. în Franța, in Anglia. Elveția 
ori alte țări occidentale. „25 la sută 
din muncitorii străini nu au instalații 
sanitare, deși chiriile pe care le plă
tesc pe metru pătrat sint cu o pătrime 
mai mari decit cele pretinse autohto
nilor" — constata ziarul ..FRANK
FURTER RUNDSCHAU" pentru a 
marca tratamentul discriminatoriu a- 
plicat „Gastarbeiter“-ilor chiar din 
momentul „cazării", cu care începe 
de fapt, viata lor în țara străină.

In prezent, după datele cele mai 
recente ale oficiilor de specialitate, 
numai în R.F.G.. de pildă, muncesc 
4 453 000 de străini, dintre care 
1 462 000 turci. 618 000 italieni. 298 000 
greci. 180 000 spanioli. 173 000 aus
trieci. 112 000 portughezi. 108 000 olan
dezi. plus alte grupuri mai mici pro
venind din Maroc. Tunis. Algeria. 
Fenomenul migrării în căutarea unei 
slujbe nu este nou. dună cum si cau
zele care îl provoacă sint în linii ge
nerale aceleași. El a luat însă propor
ții in perioada de după cel de-al 
doi’ea război mondial. Intro deocnii’e 
anilor ’60 si ’70. cînd numărul munci
torilor străini a atins aproximativ 20 
de milioane, din care 12 milioane ori

ginari din țările in curs de dezvol
tare.

SINGURA OPȚIUNE : MUNCILE 
CELE MAI ISTOVITOARE SI MAI 
PROST PLĂTITE. Timp de mai bine 
de un deceniu, muncitorii străini au 
preluat slujbe rămase neocupate de 
cetățenii din țările industrializate. 
Situația precară în care se aflau 
ii silea ori îi silește pe emigranti să 
preia muncile cele mai Istovitoare si 
mai prost plătite. La Frankfurt pe 
Main, de exemplu, muncitorii străini 
reprezintă 93 la sută din angajați! 
serviciului orășenesc de salubritate 
și o bună parte din angaiatii abato
rului. „Este un fapt recunoscut că 
economia orașului s-a dezvoltat si 
datorită forțelor de muncă străine, că 
acestea au sporit aici, ca și peste tot 
in R.F.G.. nivelul nostru de trai și au 
făcut posibilă pentru noi reducerea 
timpului de lucru — scrie ..FRANK
FURTER RUNDSCHAU". Dar acest 
lucru este imediat dat uitării cînd este 
vorba de a se adopta unele măsuri in 
favoarea lor".

Intr-adevăr, muncitorii străini au 
sporit avuția națională in țările unde 
au emigrat, iar angajarea lor nu a 
fost determinată de motive generoa
se. ci de calculul rece al beneficiari
lor. Dacă nu ar fi fost o afacere ren
tabilă. firmele nu și-ar ti deschis 
birouri de propagandă în străinătate, 
cu intermediari specializați în a 
evalua forța fizică, sănătatea si hăr
nicia solicitantilor. Dar hărnicia, 
strădania de a dobîndi o calificare si 
drepturi egale cu colegii autohtoni 
au rămas in stadiul de deziderat. 
Oricît de avansată ar fi dezvoltarea 
ei industrială, orînduirea capitalistă 
nu oferă nimic ce ar putea să-i ridice 
pe „nomazii secolului XX" pe aceeași 
treaptă cu cetățenii tării gazdă, ei 
înșiși deținători ai unor drepturi 
smulse diriguitorilor prin luptă dîrză 
și îndelungată.

UN EXEMPLU TIPIC: SOARTA 
ZBUCIUMATĂ A LUI MUSTAFA O

Iată un caz tipic ce ilustrează discre
panta dintre iluzii si realitate, exem
plu prezentat de revista „STERN" : 

„Cu zece ani in urmă. Mustafa O. 
avea numai o dorință : să părăseas
că Turcia si să inceapă o nouă viată 
in Republica Federală. O anu
mită propagandă l-a momit că 
ar fi o tară fabulos de bogată, o tară 
a posibilităților nelimitate. Acolo 
ar exista pentru fiecare suficientă 
muncă, salariul ar fi atît de ridicat 
și preturile atit de scăzute, că poți 
să-fi procuri un autoturism și să 
mai trimiți, pe deasupra, bani și 
cadouri acasă. Cînd peste doi sau 
trei ani se va întoarce acasă, grijile 
ii vor fi fost spulberate, căci cu 
ceea ce va fi economisit ii va fi de 
ajuns să-și construiască o casă și 
să-și aranjeze o afacere pe cont 
propriu. Era tocmai vtsul dintot- 
deauna al lui Mustafa O. Și intru- 
cit Republica Federală, această tară 
a făgăduinței, căuta muncitori, a 
văzut o mare șansă să-și realizeze 
in sfirșit visul. Angajat la un șan
tier naval din Hamburg, a reușit in 
scurt timp să dobindească o califi
care. Ce-i drept, nu ciștiga atit cit 
sperase viata la Hamburg era mult 
mai scumpă decit se aștepta, dar cu 
ce realiza el și soția sa se descurcau 
ceva mai bine decit acasă. Aceasta 
se petrecea in anii 1970 și 1971. Zece 
ani mai tirziu, lucrurile se prezintă 
cu lotul altfel. Speranța de a putea 
economisi s-a risipit. Folosind o 
figură de stil. Mustafa O. și familia 
sa stau in permanentă cu bagajele 
făcute. Astăzi, ajuns la vlrsta de 50 
de ani. Mustafa U privește cu 
teamă viitorul existentei sale".
„OASPEȚI". DAR NUMAI ATtTA 

VREME CIT PATRONII AU NEVOIE 
DE MUNCA LOR. In prezent, cînd 
șomajul a luat proporții în țările 
beneficiare. lucrătorii străini devin 
de prisos, o „marfă" de acum uzată. 
De aici și polemicile aprinse purtate 
in presă. între cei ce se declară par
tizani ai „stopării" afluxului de mun
citori străini, pentru simplul motiv 
că nu mai prezintă interes pentru 
afacerile lor. și cei care n-au pierdut 
încă acest interes. Cum este lise 
Kunna. proprietara unei grădinării 
din Nieder — Erlenbach (R.F.G.). care 
susține că o stopare a emigrării „i-ar 
afecta activitatea întreprinderii". An-

Fotogrofia, intitulată „Ani dificili în perspectivă pentru emlgranțl”, însoțește 
un raport publicat de Biroul Internațional al Muncii cu privire la situația 

lucrătorilor străini

gajînd Jn sezonul de vîrf muncitori 
portughezi, marocani, indieni si pa
kistanezi. patroana ii concediază, 
fără dificultăți, cînd se termină ciclul 
productiv. Cit se poate de simplu : 
„poftiți, intrati. sinteti -oaspeții- noș
tri. cit avem nevoie ; după aceea.- 
mai încercați și in altă parte !“.

După ani de asemenea experiențe 
amare, unii muncitori străini originari 
din Mali. Senegal. Guineea. Maurita
nia s-au hotărît să se întoarcă din

Franța acasă, cum este cazul celor 
ce s-au organizat in satul Somankidi 
din Mali. în activități agricole. „Poate 
cîștigăm mal putini bani decit in 
Franța — spune unul dintre ei. citat 
de „Jeune Afrique" — însă trăim 
mai bine Roadele muncii noastre ne 
revin acum nouă. Mulți concetățeni 
de-ai noștri vin de departe pentru a 
vedea cum am reușit să obținem, pe 
terenurile lucrate de noi. două recol
te pe an".

Situația muncitorilor străini, indiferent cum sint numiți, „sezonieri" sau 
„Gastarbeiter", tratată cu bună știintă numai prin prisma intereselor de 
moment ale țărilor industrializate beneficiare, a luat proporțiile unui 
fenomen social, cu profunde implicații economice și sociale, care afectează 
soarta a milioane și milioane de oameni, a copiilor lor dezrădăcinați, in 
imposibilitate de a avea asigurată o școlarizare completă și o calificare 
utilă, precum și proiectele de dezvoltare a zeci și zeci de țări din lumea a 
treia. Un fenomen căruia, așa cum arată realitățile, țările ..gazdă" nu au 
reușit nici pe departe sau nu manifestă voința necesară să-i găsească un 
răspuns cit de cit satisfăcător.

Petre STANCESCU

Intensificarea represiunilor împotriva luptătorilor 
pentru drepturi democratice

SEUL 21 (Agerpres). — Autorită
țile de la Seul au intensificat măsu
rile de reprimare a luptătorilor pen
tru drepturi democratice din Coreea 
de Sud. După cum informează agen
țiile de presă, în ultimele zile, poli
tia a primit ordinul de a aresta un 
număr de patru lideri ai studenților 
de la Universitatea națională din 
Seul, în urma manifestațiilor antigu
vernamentale ale tineretului, organi

zate în cursul săptămînii trecute. 
Alti 300 de student! de la diferite in
stitute de învățămint superior sînt 
anchetați sub acuzația de a fi lansat 
chemarea pentru organizarea de nfc 
acțiuni de protest împotriva regim’, 
lui dictatorial de la Seul, pentru în
cetarea represaliilor cărora le cad 
victiftiă persoanele cu vederi demo
cratice.

LOS ANGELES

Val de nemulțumire in urma unei măsuri segregaționiste
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Cedînd presiunilor cercurilor segre- 
gaționiste. o instanță judecătorească 
din Los Angeles a anulat hotărîrea 
privind transportul obligatoriu în 
comun al elevilor albi și de culoare 
din zona marelui oraș american, 
sistem practicat în scopul de a se 
acționa pentru înlăturarea segregării 
rasiale din sistemul de învătămint 
al S.U.A. Noul tip de transport dis
criminatoriu a fost aplicat începind 
de luni, odată cu revenirea elevilor 
din vacanta de primăvară.

Această măsură segregationistă a

dat naștere la un puternic val de 
protest in rindurile populației de 
culoare si ale opiniei publice demo
cratice. care militează pentru aboli
rea unor asemenea practici discrimi
natorii.

Asociația națională pentru pro
gresul oamenilor de culoare din 
S.U.A. (N.A.A.C.P.) — una din prin
cipalele organizații ale negrilor ame
ricani — a hotărit să facă intimoi- 
nare la Curtea Supremă a S.U.A. 
împotriva măsurii nedemocratice si 
abuzive a autorităților judiciare din 
Los Angeles.

r AGENȚIILE DE PRESA ‘

W - pe scurt
CONVORBIRI ANGLO-SAUDITE. 

Primul ministru al Marii Britanii. 
Margaret Thatcher, și-a încheiat 
vizita oficială de trei zile in Arabia 
Saudită. In cadrul convorbirilor 
avute cu regele Khalid, cu prințul 
moștenitor Fahd. cu alte oficialități 
saudite. s-a procedat la 
schimb de păreri asupra 
tilor extinderii relațiilor 
în special în domeniul

un amplu 
posibilită- 
bilaterale. 
economic. 

După cum informează agenția Reu
ter. primul ministru britanic a dis
cutat. de asemenea, cu oficialitățile 
de la Riad posibilitățile relansării 
negocierilor în vederea realizării 
unei păci globale in Orientul Mijlo
ciu și a reglementării problemei 
palestiniene.

OPERAȚIUNE ANTIDROG. Po
liția italiană a organizat o opera
țiune antidrog pe scară largă in 
regiunile centrale și de nord ale 
tării, operînd o serie de arestări in 
rindul traficantilor de „moarte 
albă" din Pisa, Milano șl din alte 
orașe. Operațiunea polițienească a 
fost declanșată după ce doi tineri 
au decedat ca urmare a consumu
lui de stupefiante. In cursul ope
rațiunii, poliția a reușit să dea de 
urma unei importante rețele de 
traficant!.

ÎN NEPAL A ÎNCEPUT CAM-
1 PANIA ELECTORALA in vederea 
t alegerilor parlamentare de la 9 mai

— prima consultare electorală de 
acest gen din această tară în ultimii 

• 22 ani. Intrucit partidele politice sint 
interzise in Nepal, candidatii itl 
viitoarele alegeri participă in mod 
independent. Potrivit agenției Reu
ter, in viitorul scrutin vor fi 

I desemnați 111 membri din cei 140 
ai Panchayat-ului National — forul 

I legislativ national — restul urmînd 
I a fi numiți de șeful statului, regele 

Birendra.
I________________________________

„COSMOS-1266". — La 29 apri
lie. in Uniunea Sovietică a fost lan- > 
sat un nou satelit artificial al Pă- , 
mintului. „Cosmos-1 266", Ia bordul 1 
căruia, după cum transmite agen
ția T.A.S.S.. se află instalată apara
tură științifică destinată continuă- 1 
rii cercetării Spațiului cosmic. A- , 
genția citată precizează că aparatu
ra satelitului funcționează normal.

I

I

CAPRICIILE VREMII. Mai multe 
regiuni din nordul Italiei au cu
noscut luni o adevărată zi de iarnă, 
temperatura coborind pină la punc
tul de îngheț. La Milano și Torino, 
mercurul termometrelor a scăzut 
pină la minus 2 grade. In zonele 
montane se semnalează căderi ma
sive de zăpadă. J

Un șerif in
Charles Dean, șerif al comitatului 

Citrus, statul Florida, a fost pus 
intr-o situafie deloc plăcută. El a 
arestat 13 persoane, pe care le-a 
bănuit de „intenții teroriste", res
pectiv că ar vrea să distrugă cen
trala nucleară Crystal River. Și 
cind colo s-a dezvăluit o „afacere" 
pe care organizatorii au vrut s-o 
fină cit mai secretă!

Totul a pornit de la o hartă 
veche...

Nu demult, proprietarul unei fer
me din comitatul amintit s-a pre
zentat la șerif, reclamindu-i că in 
pădurea de pe proprietatea sa niște 
.indivizi necunoscuți" se dedau la 
activități suspecte, inclusiv tot felul 
de exerciții militare. Păzitorul legii 
a sărit ca ars : nu cumva vreun 
grup terorist vrea să atace centrala 
nucleară din apropiere? Dar. ca să 
nu comită vreo greșeală, s-a inte
resat la autoritățile militare din re
giune, dacă nu cumva acestea și-au 
ales ca loc de exerciții te
ritoriul fermei respective. Cind co
mandamentul militar a dat un răs
puns negativ, șeriful și-a mobilizat 
oamenii din subordine și. cu măsu
rile de precauție necesare, a trecut 
la acțiune. Pe suspecti i-a surprins 
tocmai in momentul cind deprin- 
deau tehnica atacului corp la corp. 
Și i-a arestat.

Din acea clipă au început surpri
zele pentru șeriful Dean.

încurcătura
— Cine sint arestata? — au în

trebat ziariștii locali.
— Nu știu, a răspuns șeriful. 11 

din ei sint cetățeni americani, iar 
doi — străini, avind asupra lor pa
șapoarte emise de mai multe țări.

Citeva zile, asupra „afacerii" din 
Citrus a domnit misterul, timp In 
care s-au vinturat diverse versiuni: 
s-a spus că aceștia sint fie membri 
al C.I.A., fie ai echipelor secrete de 
pază a centralelor nucleare, fie 
militari in „misiune secretă", fie 
membri ai Ku Klux Klan-ului. Ul
tima variantă a fost respinsă înain
tea tuturor celorlalte. „Adesea — 
relatează agenția France Presse — 
se semnalează tabere paramilitare 
ale Ku Klux Klan-ului. in special 
in statele din sud, dar autoritățile 
locale știu de existenta lor și foarte 
rar iau măsuri să le pună capăt".

In cele din urmă. Biroul Federal 
de Investigații (F.B.L) a fost nevoit 
să dezvăluie „secretul" : cei 13 
indivizi suspecti erau „mercenari 
care primiseră misiunea să se an
treneze pentru condițiile de luptă in 
junolă". Numai că lor li s-a pus 
la dispoziție o hartă din 1952. pe 
care nu figura centrala nucleară 
Crystal River. tn ce le privește, 
autoritățile militare au reafirmat că 
cei 13 „nu sint oamenii lor" iar 
C.I.A. „a refuzat orice comentariu".

N. PLOPEANU
P.S. MANAGUA (France Presse): „Nicaragua a trimis un protest oficial 

Statelor Unite in legătură cu existenta pe teritoriul american a taberelor 
de antrenament ale elementelor contrarevoluționare aparținînd fostei 
gărzi naționale a exdictatorului Anastasio Somoza".
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