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AC ÎNDEPLINIT
PLANUL

PE PATRU LUNI
Minerii de la Bârbăteni
Colectivul minei Bărbăteni
din Valea Jiului, căruia i s-a
decernat Steagul roșu și Diplo
ma de onoare de întreprindere
fruntașă pe țară In întrecerea
socialistă pe anul trecut, rapor
tează îndeplinirea planului pe
primele 4 luni ale acestui an.
Prin creșterea productivității
muncii in abataje, organizarea
mai bună a lucrului în brigăzi
și întărirea ordinii și a dis
ciplinei, minerii din Bărbă
teni au extras peste prevederi
15 000 tone cărbune cocsificabiL
economisind totodată 522 metri
cubi lemn de mină, 174 metri
cubi cherestea și aproape un
milion kilowați/oră energie electrică. (Sabin Cerbu).

întreprinderea chimică
„Prodcomplex"
din Tîrgu Mureș
Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea chimi
că „Prodcomplex" din Tirgu
Mureș raportează îndeplinirea
planului pe 4 luni din acest an
înainte de termen. Muncitorii.
Inginerii și tehnicienii de aici
s-au angajat ca pină la sfîrșitul acestei luni să obțină o pro
ducție suplimentară în valoare
de 18 milioane lei, concretizată
In 75 tone produse prelucrate
din mase plastice, 150 tone pro
duse tehnice din cauciuc, 390
metri pătrați țesături din lină
și bumbac, 110 tone utilaje teh
nologice pentru industria chimi
că, precum și însemnate canti
tăți de produse ale industriei electrotehnice și piese de schimb.
(Gheorghe Giurgiu).

Cinci unități economice
din județul Tulcea
în întîmpinarea zilei de 1 Mai
și a aniversării partidului, cinci
colective muncitorești din jude
țul Tulcea au realizat planul pe
primele 4 luni ale anului înain
te de termen. între acestea se
află exploatarea minieră AltînTepe. Minerii de aici s-au an
gajat ca lp cinstea acestor
sărbători să realizeze o produc
ție suplimentară în valoare de
peste 1,5 milioane lei. (Neculai
Amihulesei).
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Victoria deplină a socialismului
la orașe și sate - o măreață cucerire
a poporului condus de partid
„Triumful deplin al socialismului la orașe și sate, lichidarea
pentru totdeauna a exploatării omului de către om reprezintă
cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cuce
rirea puterii; ea întruchipează înfăptuirea visurilor pentru
care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei munci
toare, ai poporului român".

NICOLAE CEAUȘESCU
Mirabila sămînță a idealului socia
list. plămădit în cugetul și simțirea
oropsiților vieții la văpaia muncii
trudnice șl a neostoitelor lor lupte
împotriva exploatării și asupririi so
ciale și naționale, a rodit în substanța
vie și fertilă a ființei poporului nos
tru ca o idee-forță, propulsată de seva
viguroasă a legilor progresului isto
ric, odată cu nașterea și dezvoltarea
mișcării muncito
rești, a partidu
lui său revoluțio
nar.
îngemăna
rea prometeică a
luptei de clasă a
proletariatului cu
socialismul știin
țific a dat zbuciu
matelor căutări de
drumuri spre idea
lul socialist. o
busolă sigură, te
meinicie și încre
dere. forță și cu
tezanță- revoluțio
nară.
smulgindu-le din nebu
loasa himerică a
utopiilor, ca și a
credinței fataliste
în eternitatea ex
ploatării si inega
lității sociale. Dar
busola nu este un
instrument magic.
Virtutea ei orien
tativă stă în așe
zarea ei corespun
zătoare în aria magnetică a zonei te
restre în care ne aflăm, în găsirea
chibzuită a unghiului care deschide
drumul spre punctul cardinal căutat.
Meritul nepieritor al pionierilor miș
cării socialiste din România este că,
militind pentru „organizarea poporu
lui muncitor" spre a crea „o partidă
a muncitorilor care singură să ceară
și să realizeze cererile sale", au stă
ruit pentru intemeierea conștientă,
potrivit condițiilor și cerințelor dez
voltării societății românești, a idea
lului socialist, fără a se lăsa timorați
de acei care încercau să dezavueze
mișcarea socialistă — prin încrimi
narea lipsei ei de temei și perspec
tive în „țările înapoiate" și prin apo
logia caracterului „eminamente agrar"
al României. în loc de a studia „im
posibilitatea și absurditatea socialis
mului în țările înapoiate" •— spunea
C. Dobrogeanu-Gherea —teoriile so
ciale științifice trebuie să cerceteze
și să scoată la lumină „care sint anu
me acele condiții reale și adinei din

societățile înapoiate, semicgpitaliste,
care dau naștere mișcărilor socia
liste". Aici „relele capitalismului" de
vin mai înverșunate, tocmai din cauza
insuficientei sale dezvoltări.
în această perspectivă, la temelia
activității partidului revoluționar al
proletariatului român a fost statuată,
ca un principiu director, teza că în
condițiile regimului burghezo-moșie-

pentru ca „România nouă de astăzi
să devină România socialistă de
miine".
Pentru Partidul Comunist Român —
continuatorul luptei revoluționare și
democratice a poporului nostru, al
tradițiilor mișcării muncitorești și
socialiste din România — idealul so
cialist a fost, dintru început, crezul
său eroic, pentru care tirhp de decenii,
in anii ilegalită
ții. ai represiunii
regimului
bur
ghezo-moșieresc și
ai .terorii fasciste
au plătit cu via
ta sau ani grei de
temnită
multi
dintre militanții
săi. I-a fost farul
călăuzitor.
telul
de căpetenie al
drumului ce l-a
urmat, devenind,
prin lupta sa.
cauza renașterii
——-7—z—:—v ,,si deșăvirșirii nalitinil. ■ întruchi
parea mirifică a
conștiinței de sine,
a voinței de mai
bine, a virtuților
muncii și omeniei
celor ce au fost,
sint și vor fi
«
sarea pămîntului.
Conceritrlnd la
pidar, dar pe atit
de expresiv și
memorabil epo
resc sarcina sa de exponent al ne
peea acestui salt istoric, al cărui punct
voilor și năzuințelor oamenilor mun
de pornire l-a constituit declanșarea
cii de la orașe și sate era „să lupte
revoluției de eliberare națională și so
împotriva relelor și nedreptăților stri
cială din august 1944, tovarășul Nicolae
Ceaușescu il definește, cu deplin te
gătoare produse dc două regimuri
mei, ca cea mai grandioasă pagină de
deodată, de cel capitalist, ca și de ră
înfăptuiri și transformări revoluțio
mășițele celui teudal-iobăgist". Tot
nare înscrisă în milenara istorie a
astfel, legînd în mod organic idealul
națiunii noastre : „România a parcurs
luptei pentru progres social cu cauza
in această perioadă mai multe etape
unității și independenței naționale,
istorice : înfăptuirea revoluției demo
socialiștii români au militat cu ar
cratice și a revoluției socialiste, con
doare și neprecupețire pentru fiin
strucția bazelor socialismului și con
țarea națiunii noastre într-un stat na
solidarea noii orinduiri sociale, tre
țional unitar, „cu conștiința perfect
cerea la înfăptuirea mărețului
împăcată" că luptă „in virtutea drep
Program de edificare a societății so
tului imprescriptibil al unui popor de
a trăi neapăsat și de sine stătător...".
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a țării spre comunism".
Această dreaptă și întemeiată credin
Departe de a fi un miracol și tot
ță a dat mișcării socialiste capacita
pe atit de puțin produsul unei fata
tea de a fi prima forță politică din
lități conjuncturale, România socia
cadrul României întregite care s-a or
listă de astăzi este o strălucită,
ganizat pe scară națională ca un „sin
gur partid proletar", înscriindu-și ca
țel programatic al menirii sale :
Mihai M. PETRESCU
„trezirea, educarea și organizarea
(Continuare in pag. a IV-a)
muncitorimii din orașe și dc la sate"
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cere să se lucreze
fără întrerupere,
bine organizat,
cu toate mijloacele
și forțele de la sate!

ALTE 9 JUDEȚE AU RAPORTAT, IN CURSUL
ZILEI DE IERI, TERMINAREA INSAMINJĂRII
PORUMBULUI. PINĂ ASEARA, ACEASTA LU
CRARE A FOST FINALIZATA IN 17 JUDEȚE Șl
IN SECTORUL AGRICOL ILFOV.

Despre terminarea însămintării po
rumbului în alte judele, precum și
despre activitatea desiășurată ieri pe
ogoare — relatări în paqina a Il-a.

în Nigeria, în urmă cu patru ani. în
acest cadru a fost exprimată satisfac
ția față de evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie și colaborare și. în
mod deosebit, a schimburilor comer
ciale și cooperării în producție româno-nigeriene, puternic impulsionate
de înțelegerile convenite la nivel
înalt, la București și Lagos. în același
timp, a fost reafirmată dorința co
mună de a dezvolta în continuare
aceste raporturi pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și în alte do
menii, în folosul și spre binele ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii. în
țelegerii și conlucrării rodnice între
națiuni.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. S-a subliniat că este
necesară intensificarea eforturilor tu
turor popoarelor pentru reluarea
și consolidarea cursului spre des
tindere, pace, colaborare și respect
al independentei naționale, pentru re
zolvarea pe cale politică, prin trata
tive, a tuturor stărilor de încordare
și conflict existente în diferite re
giuni ale lumii, pentru oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri
efective de dezarmare, șt In primul
rind de dezarmare nucleară, pentru

întreprinderea de măsuri practice pe
calea lichidării subdezvoltării econo
mice și instaurarea unei noi ordini
economice în lume.
în cadrul schimbului de păreri
privind situația din Africa s-a evi
dențiat necesitatea soluționării pro
blemelor litigioase de pe acest con
tinent pe cale politică, între țările
africane. A fost relevată, totodată,
necesitatea de a se acționa pentru
ciștigarea -independenței de către po
porul Namibiei, pentru eliminarea și
lichidarea politicii de discriminare
rasială și apartheid din Africa de
Sud.
în timpul convorbirii a fost subli
niată necesitatea întăririi solidarită
ții și conlucrării țărilor în curs de
dezvoltare, a țărilor nealiniate. în ge
neral, și a țărilor mici si mijlocii, a
tuturor popoarelor care se pronunță
pentru o dezvoltare de sine stătă
toare, pentru asigurarea și salvgar
darea independentei naționale, pentru
dreptul de a fi stăpîne ale propriilor
destine. împotriva politicii de conso
lidare și lărgirea zonelor de influentă
și dominație, pentru triumful cauzei
păcii și securității internaționale.
întrevederea s-a desfășurat tntr-o
atmosferă cordială, prietenească.

V

ALE UNUI DRUM

BĂTĂLIA PENTRU RECOLTĂ,

Joi s-au insâmînțat 242 667 HECTARE CU
DIFERITE CULTURI, din care 183 555 HEC
TARE CU PORUMB. Ca urmare, suprafața
totală însămînțată a aj'uns la 5 032 705 hec
tare, adică 84 la sută din cea prevăzută, din
care cu porumb 2 771 151 hectare, reprezentînd 84 la sută din suprafața planificată.

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, pe profesor Ishaya
Audu. ministrul afacerilor externe al
Republicii Federale Nigeria, care efectuează o vizită oficială în tara
* noastră.
La primire a participat tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
Au fost prezentl Octavian Cărare,
ambasadorul României la Lagos, și
Adeuga Adekuoye, ambasadorul Ni
geriei la București.
Ministrul nigerian a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie. Împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate si
progres pentru poporul român, din
partea președintelui Republicii Fede
rale Nigeria^, Alhaji Shehu Shagari.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Federale Ni
geria salutul său călduros, iar po
porului nigerian prieten urări de
prosperitate și bunăstare.
Tn cursul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evocat cu multă
plăcere vizita pe care a efectuat-o
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Cifrele Înscrise pe hortă reprezintâ, in procente față de plan, suprafețele insămințate
cu porumb în cooperativele agricole (cifra de sus, și în întreprinderile agricole de stat
(cifra de jos) pină in seara zilei de 23 aprilie (ieri județele Alba, Bacău, Constanța,
Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș, Sălaj și Timiș au încheiat semănatul acestei culturi).

cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani
D^ET PREZIDENȚIAL

Pentru merite, deosebite în domeniul creației literare șl contribuția adusă la opera de construire a socialismului
în patria noastră, cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani.
Președintele Republicii Socialiste România DECRETEAZĂ:
Articol unic. - Se conferă Ordinul „23 August" clasa I scriitorului Eugen Jebeleanu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a înminat, vineri,
într-un cadru festiv, scriitorului
Eugen Jebeleanu Ordinul „23 Au
gust" clasa I, conferit, prin Decret
prezidențial, pentru merite deosebite
in domeniul creației literare și con
tribuția adusă la opera de construire
a socialismului in patria noastră, cu
prilejul Împlinirii virstei de 70
de ani.
La ceremonia decorării au parti
cipat tovarășii Dumitru Popescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Suzana Gâdea, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, Emi
lia Sonea, adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R., George Macovescu,
președintele
Uniunii
scriitorilor.
Constantin Chiriță și Laurențiu
Fulga, vicepreședinți ai Uniunii
scriitorilor. Ion Hobana, secretar al
Uniunii scriitorilor.
Luind cuvintul, tovarășul Eugen
Jebeleanu a mulțumit călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu, condu
cerii de partid și de stat, pentru
înalta distincție conferită. încerc —
a spus vorbitorul — o emoție deo
sebită in aceste clipe cind primesc
această înaltă distincție, pe care eu
o consider o distincție acordată tu
turor acelor scriitori din țara noas
tră care fac tot ceea ce este posibil
ca să contribuie prin creația lor la
construirea României noi, socialiste.
Aș vrea să spun că de-a lungul aces
tor 70 de ani am încercat, în măsura
posibilului, să aduc o contribuție —
pe care o consider încă mică — la
edificarea societății de astăzi. Con
sider că această apreciere. înaltă se
aduce literaturii noastre socialiste,
care este o armă a păcii ; ea se
apleacă cu grijă asupra leagănelor,
adică asupra viitorului, ca și asupra
celor care s-au jertfit apărînd pămîntul țării. adică viitorul. Intr-o
lume care dă atitâ pentru armele de
război, poezia noastră este o armă
a păcii și v-aș ruga să-mi îngăduiți
să închei acest cuvînt, vă mărturi
sesc, stăpînit de profundă emoție,
’citindu-vă aceste versuri : Aș trece
prin gurile iadului / Cu ochii suriză- .
tori / De-aș putea spera tare că oa
menii / Se vor bombarda odată cu
flori.

în încheiere, sărbătoritul a expri
mat din nou profunde mulțumiri
pentru cinstea ce i s-a făcut.
Adresindu-se sărbătoritului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU
a spus ;
Aș dori să-ți adresez încâ o dată
cele mai calde felicitări cu prilejul
împlinirii virstei de 70 dc ani, dar
indeosebi pentru decorarea cu acest
inali ordin ai Republicii Socialiste
România, care reprezintă o apreciere
a activității pe care ai desfășurat-o,
incă în perioada ilegalității, precum
și în anii construcției socialiste, în
domeniul literar, a activității pe care
ai depus-o în diferite sectoare, a con
tribuției pe care ai adus-o și o aduci
și la dezvoltarea literaturii noas
tre. puse in slujba construcției so
cialismului, a umanismului revolu
ționar, a păcii și dreptății sociale,
pentru contribuția generală adusă la
făurirea societății socialiste multila

teral dezvoltate in România, la ridi
carea bunăstării poporului, Ia întă
rirea independenței și suveranității
patriei noastre.
Intr-adevăr, literatura are de jucat
un rol important — ea l-a jucat și
in trecut și trebuie să-i joace și in
viitor — in formarea omului nou, cu
o înaltă conștiință revoluționară,
umanistă, ferm hotărît să-și făureas
că viitorul socialist și comunist, așa
cum il dorește, să-și asigure liber
tatea, independența, bunăstarea, in
tr-o lume a păcii și colaborării in
ternaționale.
încă o dată îți adresez cele mai
calde felicitări, în numele conducerii
de partid și de stat, al meu personal,
și-ți urez multă sănătate și succes
în activitatea pe care o desfășori.
Tovarășii prezenți la solemnitate
l-au felicitat, la rîndul lor, cu căl
dură, pe sărbătorit, adresîndu-1
urări de sănătate și fericire, de noi
succese in activitatea sa.

SClNTEIA — slmbătâ 25 aprilie 1981

PAGINA 2

In

primul an al cincinalului
CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI

TERMINAREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNTĂRILOR
w

cere să se lucreze fără întrerupere, bine organizat, cu toate mijloacele

și forțele de la sate!

Ieri a fost depășită
viteza planificată
Datorită terenului încă umed, se
mănatul porumbului în județul
Vaslui a Intîrziat. Abia de două zile
se lucrează mai intens pe terenurile
situate în pantă, care s-au zvintat
mai repede. în luncile Prutului,
Bîrladului, Racovei, Tutovei, umidi
tatea excesivă nu permite încă in
trarea tractoarelor și a semănători
lor Pe tarlale. în unele consilii agro
industriale. cum sînt cele din Murgeni, Fălciu, Banca, Rîșești, unde
munca este bine organizată, viteza
zilnică de lucru este in creștere.
Dacă in cursul zilei de joi viteza
planificată la semănat nu a fost
atinsă, ieri, 24 aprilie, s-au realizat
9 980 hectare, cu 1 480 hectare pește
viteza planificată. Pentru realizarea
de ritmuri sporite, pe tractoare lu
crează și mecanizatorii de pe com
bine, mecanicii din atelierele de în
treținere, sătenii care știu să mînuiască tractorul. Există, dealtfel, un
avans de aproape 15 000 hectare te
ren pregătit, ceea ce reprezintă front
de semănat pentru aproape o zi și
jumătate. Măsurile stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură privind buna folosire a
tractoarelor și utilajelor trebuie să
fie aplicate insă pretutindeni cu mai
multă hotărire, incit în fiecare uni
tate agricolă să se lucreze in ritm
intens.

A) — ÎN SECTORUL CREȘTERII ȘI ÎNGRAȘAR11 PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru creșterea și ingrâșarea por
cilor — Timiș, cu 125 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 15 la sută la pro
ducția fizică. 5 la sută la efective de animale. 9 la sută la livrările că
tre fondul de stat : cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 3 la sută, iar beneficiile au fost depășite cu 134 Ia sută.
Locul II r întreprinderea de stat pentru creșterea și ingrâșarea por
cilor - Bacău.
Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și Ingrâșarea por
cilor - Focșani.

VRANCEA

B) — IN SECTORUL CREȘTERII PĂSĂRILOR

la alte culturi. După terminarea se
mănatului porumbului pe 580 hec
tare, la cooperativa agricolă Sihlea,
o echipă „de șoc" formată din 12
mecanizatori, lucrind pină după
miezul nopții, au adaptat semănătorile pentru însămințarea soiei. A
doua zi, în zori, 8 semănători au in
trat pe cele 300 de hectare destinate
acestei culturi".
Pe ansamblul județului, semănatul
porumbului avansează în ritm rapid.
După cum ne-a spus tovarășul
Nicolae Balosin. directorul general al
direcției agricole județene, pină ieri
seara au fost însămîntate 72 322 hec
tare cu total culturi — 80 la sută din
suprafața planificată, iar porumbul
s-a semănat pe 46 451 hectare — 82
la sută din prevederi. Au încheiat se
mănatul porumbului unitățile agricole
din consiliul agroindustrial Adiud și
se lucrează pe ultimele hectare in
consiliile
agroindustriale
Sihlea,
Odobești și Ciorăști. Există teren pre
gătit pentru o zi de lucru la semă
nat. ceea ce va face cu putintă ca în
timp scurt să se încheie însămințarea
porumbului.

Locul I ; întreprinderea avicolă de stat Bâicoi, județul
Prahova, cu 254 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18 la sută la pro
ducția fizică. 9 la suță la efectivele de animale. 16 la sută la livrări că
tre fondul de stat : reducerea cheltuielilor la 1 000 lei nroductie-marfă
s-a realizat integral, iar beneficiile au fost depășite ou 9 la sută.
Locul II : întreprinderea avicolâ de stat Galați și întreprinderea avi
colă de stat Craiova.
,
Locul III: întreprinderea avicolâ de stat Târtâșești, județul Dîmbovița.
C) — ÎNTREPRINDERI agricole de stat
CU PROFIL ZOOTEHN1C-NUXT

Locui I : întreprinderea agricolă de stat Rădăuți, județul
Suceava, cu 203 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11 la sută la pro
ducția fi?ică. 15 la sută la livrări către fondul de stat ; indicatorul efec
tive de animale a fost realizat integral ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 10 la sută, iar beneficiile au fost realizate
integral.
•
Locul II: întreprinderea agricolă de stat, Prejmer, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea agricolâ de stat Tirgu Frumos, județul lași.

C. BORDEIANU
CE FRUMOS II STA PAMINTULUI LUCRAT BINE I O imagine ce vorbește
de la sine despre calitatea lucrării de însămînțare a porumbului la I.A.S.
Ograda, județul Ialomița
Foto: A. Papadiuc

Sava BEJ1NAR1U

BOTOȘANI

LA SEMĂNATUL CULTURILOR
PRĂȘITOARE

în Vrancea, lucrările din zona de
cîmpie și collnară a județului se
desfășoară
în ritm intens. Organiza
Crăciun LALUCI
torul de partid al Consiliului agro
industrial Sihlea. Ion Răducu. ne
spune că cei 79 de secretari ai orga
SUCEAVA
nizațiilor de partid, primarii comu
nelor și alte cadre răspund direct
de cîte o formație de mecanizatori
la pregătirea terenului și la semănat.
Acum, adaugă el, fiecare are cîte un
„birou" de citeva sute de hectare.
La punctul de lucru Valea Cireșului
de la C.A.P. Bordești întîlnim o
„ședință in cîmp". In cîteva cuvinte,
Situat în zona a treia, județul Su inginerul-șef al cooperativei, Octav
ceava a fost mai puțin favorizat in Andone. stabilește „ordinul de lu
ceea ce privește efectuarea la timp cru" pentru pregătirea patului ger
a lucrărilor din actuala campanie a- minativ și însămințarea porumbului
gricolă. Totuși, prin folosirea din plin pe ultimele 80 hectare. El constituie
a timpului bun de lucru și mobiliza și o formație de mecanizatori, din
rea forțelor mecanice si umane In tre cei mai experimentați, pentru
cîmp, pină joi seara insămîntările — însămințarea fasolei pe 250 de hec
la totalul culturilor — au fost reali tare, cultură la care s-au asociat
zate pe aproximativ 70 la sută din cooperativele agricole Tîmboiești,
suprafață. în aceste zile, principalul Slobozia Bradului, Bordești și Dum
obiectiv al activității organelor si or brăveni.
ganizațiilor de partid, al oamenilor
Biroul executiv al acestui consiliu
muncii de Ia sate II constituie În agroindustrial a calculat că, pentru
cheierea cit mai grabnică a semăna crearea frontului de lucru al semă
tului porumbului. Dacă pină in ziua nătorilor, e necesar ca 50 de meca
de 21 aprilie această lucrare era e- nizatori să lucreze in schimburi de
fectuată doar pe 1 la sută din su noapte. Pentru grăbirea semănatului,
prafață, In următoarele două zile s-a 60 de mecanizatori au cerut să lu
ajuns la 31 la sută. Peste tot acolo creze pe tractoare noaptea. „Schim
unde solul nu are exces de umidi
de noapte — ne spune pre
tate. mecanizatorii și cooperatorii, În burile
drumați atent si competent de spe ședintele biroului executiv al consi
cialiști, dau măsura hărniciei si răs liului, Ion Davldoiu, Înseamnă zile
punderii lor pentru soarta recoltei cîștigate pentru recoltă. Tot noaptea
acestui an. accelerînd ritmul tnsămîn- facem și modificările necesare la
tărilor. în consiliul agroindustrial semănători pentru „a le trece" de la
Bosand. In care ne-am aflat joi. insămlnțatul porumbului la soia sau

Unii dau zor
cu semănatul, alții
cu... justificări
Deși umiditatea solului din jude
țul Botoșani n-a permis reluarea lu
crărilor decît miercuri în jurul orei 11.
totuși, in ziua respectivă au fost însămințate cu porumb 7 882 hectare.
„Avansăm cu 9—10 procente pe zi —
ne asigură ing. Petru Nemeș de la
direcția agricolă, ceea ce înseamnă
că cel tîrziu la 28 aprilie vom în*
cheia semănatul porumbului pe cele
94 400 hectare. Pe ansamblul județului,
viteza de însămînțare a porumbului
crește de la o zi la alta, dar între
unele consilii agroindustriale se
mențin Încă diferențe mari. In timp
ce în consiliile din nordul județului
— Darabani. Dragalina — s-au insămînțat două treimi din suprafața
stabilită, în consiliul agroindustrial
Frumușica, situat in zona sudică,
s-au realizat doar 1311 hectare
din cele 3 208 hectare planificate.
După datele stației meteorologice
din județ, cantitățile de precipitații
căzute în ultimele zece zile pe raza
consiliului unic Frumușica sînt mai
mici cu 3—4 litri pe metru pătrat,
comparativ cu cele din consiliul Al
bești. unde încă de miercuri s-a lu
crat intens, și aproximativ egale cu
cele Înregistrate la Cordăreni, Voropa etc, in care rezultatele la insămînțări sinț mult mai bune. Ritmul
lnsămînțării porumbului ar avansa
mult mai repede dacă în fiecare uni
tate din acest consiliu agroindustrial.
In fiecare comună s-ar acționa cu
toată hotărirea pentru folosirea tu
turor mijloacelor mecanice și a for
țelor umane. Un control mal concret
din partea organelor locale ar înlătu-

CU trebuia să se realizeze și cit s-a realizat
în ziua de 23 aprilie în județele din Moldova

ra, bunăoară, situația anormală — ca
cea intîlnită în timpul raidului nos
tru — cînd aproape toți factorii de
răspundere de la primăriile comune
lor care fac parte din consiliul unic
respectiv se aflau, în plină zi, prin
birouri. „Cu cite semănători lucrați
la porumb 7“ — ne adresăm prima
rului comunei Frumușica, Petru Ma
nea. „Cu trei, dar am putea și cu
șase" — vine răspunsul. „Atunci de
ce n-o faceți ?“ „Nu e cazul, că
și-așa ne vom încadra în epoca opti
mă". Nu știm pe ce se bazează tova
rășul primar cînd dă astfel de asi
gurări, dar e greu de presupus că îi

vor veni in ajutor oamenii din uni
tățile și comunele care muncesc din
răsputeri, in aceste zile, pentru a În
cheia semănatul cit mai repede.
Pentru preintîmpinarea unor ne- ,
ajunsuri semnalate in anii trecuți,
secretariatul comitetului județean
de partid a repartizat, in actuala
campanie, in flecare unitate agricolă
a consiliului, activiști de partid si de
stat din județ. Cum s-or fi tmpăcînd
tovarășii repartizați cu starea de lu
cruri la care ne-am referit în aceste
rînduri 7

rativa agricolă din Stoicănești pro
ducția globală a atins o valoare de
102,5 milioane lei, producția-marfă —
peste 74 milioane lei, iar veniturile
bănești au însumat aproape 78 mili
oane lei, revenind peste două mili
oane de lei la 100 de hectare și o

ceputul acestui an și pînă acum, s-au
înapoiat în satul natal de la școli
peste 200 de tineri, care au cerut
să lucreze în cooperativa agricolă.
Am amintit toate aceste realizări
pentru că ele dovedesc ce mare im
portanță au buna organizare a acti-

precizat președintele — cit cultivam
cu porumb, realizam în medie cîte
450 tone de fasole pe an, în afară
de cantitatea pe care o repartizam
cooperatorilor ca retribuție. Și toate
acestea fără a depune prea multe eforturi în plus în afară de semănat

mai dăm ca retribuție o anumită
parte din producția de fasole obținută
la cultura intercalată prin porumb, ci
■doar bani. Desigur, noi am con
tinuat să cultivăm fasole prin po
rumb în fiecare an, dar de recoltat
n-am recoltat mai nimic. Explicația
nu e greu de găsit. Măsura impusă
a făcut ca membrii cooperatori să nu
mai fie interesați în a acorda atenție
fasolei, pentru că, oricum, ei sînt retribuiți în bani pentru recolta la po
rumb. De precizat că fasolea inter
calată la noi dădea rezultate mai
bune decît cultura de fasole pură,
fiind mai protejată de calamități și
dăunători. Cui folosește deci măsu
ra de a nu se mai oferi cooperatori
lor o cotă-parte din recolta de fa
sole 7 Economiei naționale în nici
un caz".
Specialiștii Institutului de cercetări
pentru cereale si plante tehnice
Fundulea au pus la punct o tehno
logie specifică fasolei în cultură in
tercalată. prin care se evită dimi
nuarea densității plantelor de po
rumb. Cum în această perioadă se
seamănă si fasolea in cultură inter
calată. considerăm că este un bun
prilej pentru organele competente de
a medita asupra caracterului păgu
bitor al măsurii amintite si a se găsi
soluții pentru a se reveni la această
valoroasă îndeletnicire.

Buna organizare
își spune cu vin tul

Cum se zvîntă
terenul - boabele
sub brazdă

Este bine cunoscut că dlntotdeauna
țăranii au căutat să cultive interca
lat în tarlalele de porumb și alte
plante — fasole, dovleci — ceea ce
contribuie la o mai rațională gospo
dărire a pămintului și la o mai
chibzuită folosire a forței de muncă.
Fiindcă este știut că prin efectuarea
acelorași lucrări de pregătire a tere
nului si întreținere se pot obține,
concomitent. două recolte de pe
aceeași suprafață.
O bogată tradiție are cultura de
fasole intercalată prin porumb. Această cultură a fost practicată de
către majoritatea unităților agricole,
se mai practică și acum, dar foarte
sporadic sau aproape deloc. Se pune
întrebarea firească : de ce s-a aban
donat această valoroasă tradiție 7 Au
fost descoperite noi surse de pămînt 7 Nicidecum. Altele sînt cau
zele.
Am fost zilele acestea pe la co
operativa agricolă din StoicăneștiOlt, care în trecut obținea recolte
bune la fasolea cultivată intercalat
prin porumb. De fapt, cooperatorii
de aici sînt bine cunoscuți în jude
țul Olt, precum și în celelalte județe
ale tării pentru folosirea rațională a
pămintului. pentru tehnologiile bine
aplicate la condițiile fiecărei tarlale
și sector de producție, pentru rezul
tatele economice obținute an de an.
Anul trecut, deși a fost un an foarte
dificil pentru agricultură, la coope

Județul
Neamț
Vrancea
Suceava
lași
Bacău
Botoșani
Galați
Vaslui

)

Viteza planificată
— în hectare —

3 600
3 500
3 700
7 800*
4 700
8 800
12 500
8 500

Hotârîrile din birou si... realitatea
■»

de pe cîmp a culturilor intercalate
productivitate de 92 668 lei pentru
fiecare lucrător.
Rezultatele economice bune obți
nute an de an au dus la o partici
pare tot mai activă a cooperatorilor
la toate lucrările agricole. Anul tre
cut au participat în medie la muncă
1 106 membri cooperatori, din care
728 au primit o retribuție medie de
peste 12 G00 lei pe an. Dumitru Tudose. președintele cooperativei agricole,
Erou al Muncii Socialiste, a ținut să
precizeze că tocmai aceste bune re
zultate au făcut ca ponderea bărba
ților la lucrările agricole să fie mal
mare decît a femeilor și că, de la in

vitații, folosirea pîrghiilor de stimu
lare materială a membrilor coopera
tori. Se dovedește astfel că în ase
menea condiții șe pot găsi forme
potrivite de care dispune o unitate
agricolă. Se pare însă că și la Stoi
cănești există încă posibilități insu
ficient valorificate.
L-am întrebat pe tovarășul Dumi
tru Tudose, președintele cooperativei
agricole, dacă mai însămînțează cul
turi intercalate prin porumb Ne-a
spus că nu. Și ne-a relatat de ce au
abandonat această îndeletnicire ren
tabilă.
„Pe cele circa 1 000 hectare — a

de oameni ai muncii din agricultură,
sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid. In îndeplinirea
planului si a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

în domeniul agriculturii - subramura
întreprinderi agricole de stat
cu profil zootehnic

fermă ca. prlntr-o mobilizare și mal mare a tuturor
celor ce lucrează pe ogoare, in unitățile agricole de stat,
in cooperativele agricole, precum și a țăranilor cu gos
podărie individuală, să se realizeze. Ia timp și in con
diții calitative superioare, lucrările agricole din perioada
următoare.
Subliniind că de munca, de dăruirea si răspunderea
fiecărui lucrător depind ridicarea continuă a calității
și eficientei întregii activități din agricultură. înfăp
tuirea marilor obiective ale noii revoluții agrare, comi
tetele organizațiilor județene de partid asigură pe to
varășul Nicolae Ceausescu că comuniștii de Ia sate, lu
crătorii ogoarelor vor face totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin în 1981 și in întregul
cincinal, pentru transpunerea în viată a istoricelor
hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului, aducindu-și astfel o contribuție tot mai Însemnată la creș
terea belșugului și bunăstării Întregului nostru popor.

toate cele 44 grape cu discuri au
lucrat și ziua si noaptea la pregăti
rea terenului, cîstigîndu-se un avans
de o zi pentru semănat. S-au creat
astfel condiții ca cele 24 de semănă
tori să fie folosite din plin pentruincorporatul boabelor în sol. Mai avansată este lucrarea la C.A.P. Moa
ra. Liteni-Moara si Reuseni, unde
porumbul a fost însămîntat pe mai
bine de 50 la sută din suprafață. La
C.A.P. Chilișeni si Udești. unde există încă terenuri cu exces de umi
ditate, oamenii se află în cîmp si
acționează intens la desecări. Ceva
mai lent a demarat C.A.P. Bosanci.
unde terenurile sînt bune, dar semă
natul porumbului a început de abia
joi — cu o întîrziere de cel puțin două
zile. Pe ansamblul județului,' rămase
în urmă sînt lucrările în consiliile
agroindustriale Gălănești (42 la sută
la total culturi și 1 la sută la porumb)
și Rădăuți (49 la sută la total culturi
și 10 la sută la porumb), unde tere
nurile, fiind mai joase, au umiditate
excesivă. Și aici însă, specialiștii se
află în cîmp și verifică zi de zi sta^a
rea solului, iar unde acesta permj®
se trece imediat la semănat.
țH
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Continuăm relatările despre succe
sele înregistrate in primele trei
luni ale anului 1981 ♦) de unitățile
fruntașe din diferite, ramuri ale eco
nomiei naționale, publicind astăzi
rezultatele obținute de colectivele

Relatdri ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"
VASLUI

asumate în întrecereexemplar îndeplinite!
s

Alte 9 județe au încheiat semănatul
porumbului
Actlonînd cu fermitate, sub conducerea organelor si
organizațiilor de partid, pentru folosirea deplină a
timpului de lucru si utilizarea la întreaga capacitate a
mijloacelor tehnice de care dispun, mecanizatorii, ță
ranii cooperatori, specialiștii, ceilalți lucrători din agri
cultura județelor ALBA. BACĂU. CONSTANTA. DOLJ.
GALAȚI. HUNEDOARA. MURES. SĂLAJ și TIMIȘ au
încheiat, la 24 aprilie, una din cele mai importante, lu
crări ale actualei campanii agrioole — semănatul po
rumbului pe întreaga suprafață.
In telegramele adresate cu acest prilej C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. comitetele
județene de partid arată că aceste succese sînt rezul
tatul infăptuirii cu răspundere comunistă, de către toti
lucrătorii ogoarelor, a prețioaselor îndemnuri si indi
cații date de secretarul general ai partidului Ia consfă
tuirea pe probleme de agricultură de Ia Brașov și la
Congresul țărănimii. Totodată, se exprimă hotărirea

Planul și angajamentele

și recoltat. Această îndeletnicire era
foarte avantajoasă atit pentru uni
tate, cit și pentru membrii coopera
tori. Pînă in urmă cu cîtva timp
alocam 30 la sută in natură ca re
tribuție membrilor cooperatori, iar
restul de 70 la sută îl valorificam la
fondul de stat, fără a efectua chel
tuieli in plus față de cele folosite la
cultura porumbului. O parte din fa
sole, ce prisosea, o valorificau și
membrii cooperatori Pe piață. De ce
nu se mai cultivă acum fasolea in
tercalat prin porumb 7 Cu cîțiva ani
în urmă am primit indicația să nu

Viteza realizată
în hectare în procente

7 192
4 890
5 000
9 986
5 842
9 757
10 950
7 100

200
140
135
128
124
111
88
84

Silvestri A1LENE1

Florea CEAUȘESCU

*) Indicatorii privind reducerea cheltuielilor de producție șl bene
ficiile sînt calculați pe două luni.

De la idee la practică,
pe drumul cel mai scurt
O SOLUȚIE CARE SCHIMBĂ RADICAL TEHNOLOGIILE
ACTUALE DE FABRICARE A SCULELOR AȘCHIETOARE
De la întreprinderea de scule din
Rîșnov iau drumul topitoriilor de otel
de la Tîrgoviște Și „23 August" din
București, anual, circa 800 tone de
fier vechi. îndeosebi sub formă de
șpan și .capete de bară, neutilizabile.
S-ar părea că este o cantitate mică.
Dar dacă se are în vedere că ceea ce
se livrează la preț de fier vechi sînt
de fapt oteluri rapide, achiziționate
de către respectiva întreprindere la
un preț mediu de 140 000 lei tona,
atunci problema constituie un serios
subiect de meditație și analiză. Nu
este vorba de nici un fel de incorec
tă gospodărire a metalului, ci, pur
și simplu, este tributul plătit tehno
logiilor actuale — la noi și în toată
lumea — de fabricare a sculelor aschietoare : din două tone de otel
rapid rezultă, prin prelucrări meca
nice. o tonă de produse finite : freze,
burghie, segmenți de ferăstrău etc.
Să nu existe oare nici o altă soluție
de a evita aceste pierderi? Este în
trebarea Pe care producătorii de
scule din Rîșnov. aSa cum ne măr
turisea inginerul Adleff Jiirgen —
tehnologul șef al întreprinderii, și-au
pus-o în permanentă timp de 20 de
ani. în acest timp pe plan mondial
se realizau progrese tot mai mari în
ceea ce privește tehnologiile turnării
de precizie a otelurilor rapide. Aceas
ta se părea că ar fi soluția si Pentru
sculele așchietoare. Dar nimeni din
tre cei Ia care s-au adresat, institute
de cercetări sau de învătămfnt supe
rior. nu avea experiență in acest
domeniu în măsura în care să poată
duce la rezolvarea problemei. Peste
tot li se spunea că în condiții indus
triale procedeul este încă imposibil,
în anul 1979, întreprinderea sehotărîse pentru achiziționarea unei licențe
din străinătate. Pentru avizare sînt
consultați și specialiști de la Institu
tul de cercetări și proiectări
tehnologice pentru sectoare calde
(I.C.P.T.S.C.) din București. Institutul,
după o analiză temeinică, propune re
nunțarea la cumpărarea licenței si se
angajează să conceapă o tehnologie
proprie și deci să rezolve tema de
cercetare necesară la întreprinderea
din Rîșnov. După mal puțin de doi
ani de cercetări, studii și încercări de

laborator și pilot sînt elaborate, la
turnătoria de precizie a întreprinde
rii de mașini grele din București, pri
mele freze turnate după tehnologia
elaborată de cercetătorii de la
I.C.P.T.S.C. în momentul de fată în
treprinderea din Rîșnov este în pose*
sia întregii documentații tehnice, adi
că al acelui „know-how" indispen
sabil oricărei noi tehnologii. Efectele
economice care ar rezulta din adop
tarea ei sînt. intr-adevăr, edifica
toare. Iată doar citeva dintre cele
mai importante.
• La aceeași producție anuală de
scule rezultă o economie de materie
primă — oțel rapid — de 212.68 tone,
în valoare de 30 milioane lei;
• Se recuperează in întregime toa
te cantitățile de șpan și capete de
barS neutilizabile in prezent.
• Ar putea refolosi toate sculele
uzate, din otel rapid, recuperate de la
întreprinderile din țară și care acum
sînt topite ca fier, vechi (peste 2 000
tone).
• Manopera de prelucrare mecani
că a sculelor turnate se reduce in
medie cu circa 50 la sută în compa
rație cu manopera cheltuită la actua
lul proces de fabricație.
Si dacă, la toate acestea, am mai
adăuga că ne-am situa printre pu
tinele țări din lume care ar folosi o
asemenea tehnologie, că ne-am putea
crea o experiență extrem de utilă în
delicatele procese ale turnării de
precizie a oțelurilor rapide care ne-ar
situa cu un pas înaintea altora —
condiție absolut necesară în această
drastică competiție mondială a teh
nologiilor — apreciem că ar constitui
suficiente argumente care să pledeze
în favoarea aplicării ei imediate. Cit
de imediate ? întrebarea se impune
pentru că răspunsul primit de la
serviciul de investiții al Centralei in
dustrialei pentru mașini-unelte. meca
nică fină și scule, în subordinea căre
ia intră întreprinderea din Rîșnov. nu
ni s-a părut .pe măsura eficientei teh
nologiei care așteaptă să fie aplicată
in producție. O întrebare, sperăm,
limpede, de la care este de așteptat
un răspuns la fel de limpede.

Vlalcu RADU

Ritm intens de lucru pe șantierele Canalului
Dunărea - Marea Neagră
Constructorii Canalului Dunărea-Marea Neagră au obținut
noi și remarcabile succese pe
întregul traseu de 64 de km al
viitoarei magistrale de apă care
va străbate Dobrogea. La Cerna
vodă. în zona kilometrului zero,
au fost încheiate lucrările de
execuție la o nouă dană a vii
torului port, menținîndu-se ast
fel avansul cîștigat In construc
ția acestui obiectiv. La Medgi
dia. constructorii Grupului II

de șantiere au finalizat in ul
tima decadă a lunii aprilie incă
un kilometru de canal. De ase
menea. Ia ecluza de la Agigea
montorii au trecut la asamblarea
părților metalice ale viitoarei
porțl, iar constructorii celui
mai mare pod care va străbate
canalul in această zonă au în
ceput lucrările de suprastruc
tură ale pilei culee centrale.
(George Mibăescu).
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
„Socialismul presupune crearea unui om nou, înaintat, cu o înaltă conștiință umanistă,
cu o gîndire cutezătoare, revoluționară, capabil să înțeleagă legile dezvoltării sociale,
comandamentele istoriei, să acționeze în spiritul cerințelor obiective ale progresului,
pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale comunismului44.
NICOLAE CEAUȘESCU
Un adevăr-axiomă: fiecare epocă se definește prin
oamenii săi. Adică, prin fizionomia morală a celor care
o ctitoresc, o modelează, ii așază pe frontispiciu
semne inconfundabile. Chipul patriei de azi se alcă*
tuiește din milioanele de chipuri de constructori ai so
cialismului — cu brațele și cu mintea — pe pămintul
României. Din milioanele de oameni ai epocii - co
muniști și necomuniști - care sint și Meșteri Manole
și Prometei. Stăpini pe marea lor lucrare - imaginată
de arhitectul îndrăzneț și cutezător, Partidul Comunist
Român, aflat la virsta superbei sale tinereți de șase
decenii - și, deopotrivă, înflăcărați de crezul fierbinte,
comunist. Stăpini pe destinul lor și, deopotrivă, făuri
tori de istorie nouă.
„Construim socialismul și comunismul cu oameni șl
pentru oameni", afirma, cu patosul revoluționar recu

noscut, secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Nu-i o afirmație singulară. Ba,
mai mult, am putea spune că „atomii marcați* ai
fiecărei cuvintări a secretarului general, ai fiecărui
document de partid - pătrunși in conștiința națiunii
mai ales in ultimul deceniu și jumătate - sint
tocmai aceste impresionante pledoarii pentru omul nou.
In conceptul de revoluție socialistă, strategia formării
omului nou reprezintă una dintre contribuțiile cele mai
originale, mai prețioase, ale partidului nostru la tezau
rul gindirii marxiste, al practicii sociale. Cum și unde
se desăvirșește acest om, ce trăsături morale îl impun
cu deosebire pe scena istoriei prezente și-i dau de pe
acum girul istoriei viitorului, iată pe scurt obiectul
rindurilor așezate in prezenta pagină de ziar.

Am urmat școala profesională la
Hunedoara unde era normal — așa
cum este normal peste tot, la noi
— să-l vezi pe Ion învățînd in
aceeași bancă cu Ianoș ori cu
Iohann. Șanse egale pentru fiecare,
indiferent că este român, maghiar,
german... Am mers ca atîția alți
muncitori Ia facultate — unde
de asemenea am întîlnit ft amfi
teatre mulți Ioni, Ianoși, Iohanni,
ne-am folosit șansele și acum sint
aid, conduc una din cele mai mo
derne forje din țară. Nu-i și asta
o șansă ?...'
Ce răspuns ar fi in măsură să
satisfacă exigențele celor trei în
trebări formulate de interlocutorii
noștri ? Poate imul pornind de ia
ideea că, în efortul statornic de
edificare a omului nou, noul uma-

tși concepe el viața, prezentul și
viitorul. Calitatea muncii, calitatea
vieții, calitatea umană — iată
obiectivele îngemănate și înfăp
tuite cu consecvență de partid în
această uriașă construcție a omu
lui nou".
Crăciun Alecu, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. Băleni,
județul Galați : „Partidul a creat
condiții țărănimii să se ridice. Mai
înainte însă a făcut-o stăpînă cu
adevărat peste pămintul pe care
l-a muncit de veacuri dar avînd
parte, în loc de pîine, numai de
suferință. Cine vrea să știe cîte
ceva despre personalitatea de azi a
țăranului din România, să ia amin
te la felul cum îi arată casa, fe
ciorii, cum se Îmbracă și mănîncă,
cum vorbește și gîndește, să pună

eporterul a căutat să-și lntioărească exact în memorie această împrejurare. Voia să
vadă dacă nu descoperă pe obrazul
ministrului. în privirea sa. în cuvin
tele de răspuns vreun semn de iri
tare. o cît de mică nemulțumire
pentru ..interpelarea" venită din
partea oțelarului în cauză. N-a aflat nici urmă de așa ceva. Si era
firesc. în practica democrației noas
tre muncitorești — agoră unde, de
asemenea, se forjează caracterele,
trăsăturile morale înaintate ale omului nou — aceste dialoguri nu
poartă cîtuși de puțin amprenta ne
obișnuitului Este exact lucrul pe
care mi l-a spus si Mihai Timpău :
..Pe cine mai poate mira, azi, la noi,
că un muncitor, un țăran, mă rog.
orice om al muncii, are putinta

R

„Standardul
moraȚ

a/ făuritorilor
de istorie
...Cum a aflat despre performanța
echipei aceleia de oameni harnici de
pe platforma industrială din Alba
Iulia. care s-a dovedit la înălțime
într-o Împrejurare deosebită, foto
reporterul a pornit să facă o foto
grafie. Cu meșterul in prim-plan —
mica colectivitate datora mult ace
lui comunist destoinic, pasionat de
meseria sa. Dar. înaintea declicu
lui. meșterul s-a scuzat, zicînd aâ-i
„tragă" în poză numai pe băieți, de
oarece meritul e numai al lor. ei
au dus greul. Sigur, a pus si el
mina, a fost alături Și cu sfatul și
cu experiența sa — „intra la urma
urmei în atribuțiile mele" — dar
greul ei l-au dus. Nimic nu l-a în
duplecat pe omul in cauză, nici
chiar băieții, și astfel comunistul
destoinic n-a putut fi cuprins în
arhiva profesională si sentimentală
a fotoreporterului.
...Liviu Bocu, muncitor din Fieni,
are o iubire statornică pentru pro
fesie. Dovada? Cele peste cincizeci
de inovații pe care le-a realizat
pînă acum la „Steaua electrică".
Mereu află cite ceva de perfecțio
nat. Unii l-au întrebat cu oarecare
mirare :
— Bocule, ai făcut destul pînă
acum, ce te zbați atîta?
Răspunsul lui Bocu:
— Pentru că altfel n-aș avea li
niște. Doar sint comunist.
— Optica mea de viată, obiș
nuiește să spună constructorul Ifrim
Cbipăilă, s-a format pe șantier. Și
am început șantiere la Hunedoara
ca să le termin la Galati.
— Și care-i această optică ?
— Să fii om al timpului tău, iată
adevărul pe care l-am deprins cu
temeinicie. Adevăr pe care, la rîndul meu, mă străduiesc să-l dez
vălui si dezvolt la toți aceia care
vin din urma noastră...
ricite fapte ar fi înmănun
cheat aici reporterul și tot
n-ar fi fost deajuns să
configureze uriașul proces al
devenirii omului nou. Un proces
care nu se săvirșește de la
sine. în care fiecare pas se ciștigă
nu de puține ori într-o confruntare
dramatică cu vechi apucături, men
talități retrograde — rămășițe ale
unei epoci despre care Istoria vor
bește la trefeut. Cititorul are și sin
gur acces la atitea fapte ce se pe
trec sub ochii lui și care atesstâ un
adevăr de esență : dimensiunea po
litică a omului nou, aflat in plin
proces de educare și formare, este
dată tocmai de participarea lui ac
tivă, conștientă la înfăptuirea poli
ticii partidului, a operei de con
strucție socialistă. în această amplă
lucrare se pun in valoare trăsătu
rile lui morale înaintate, se înră
dăcinează deprinderi și convingeri
noi, socialiste, care-1 situează net
deasupra „standardului moral" atins
de omul din societatea întemeiată
pe asuprire și exploatare. în fond,
ce anume dă conținut aparte acestui
standard moral ridicat al omului
de azi? Destule lucruri ar avea în
tâietate aici. Noi să ne oprim la efortul fiecăruia în parte și al so
cietății în ansamblul ei de a sta
tornici la fiecare cetățean un ori
zont spiritual cît mai larg. De a-1
conecta la marele puls social, de
a-1 face conștient de rostul și rolul
lui, de a fi om al timpului său.
cum se exprima constructorul Ifrim
Chipăilă. Orizontul său într-o con
tinuă lărgire, viziunea științifică asupra lumii, a fenomenelor ii con
feră omului de azi o poziție activă,
revoluționară. îi dă putere să des
fășoare bătălia împotriva concep
țiilor vechi, a comportamentelor
primare, minate de egoism și min
ciună. Și-l firesc să fie așa deoa
rece el. omul nou. de azi. ce se
împlinește armonios lingă noi și
sub ochii noștri, este, ca să spunem
așa, acționarul noii societăți pe care
o construiește. Codul etic comunist,
care-i fixează parametrii morali,
„balizează" în fapt, prin exigentele
sale, acest drum de autodepăsire,
de perfecționare morală.
Unii, la răstimpuri, se mal în
treabă pe ici. pe colo : „unde-i acest
om nou despre care se vorbește
atita? L-a văzut careva, l-a pipăit,
a stat de vorbă cu el. a aflat cum
gîndește, cum acționează, ce idea
luri are ?“ Pe acești... Diogeni mo
derni. care cotrobăie cu lampa
aprinsă în amiaza mare prin nu
știu ce laboratoare unde presupun
ei că s-ar „ștanta" omul timpului
de azi, îi invităm să privească in
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OMUL NOU
arborele viguros ce crește din solul

realității noastre socialiste

jur. îi invităm să aibă ochi pentru
realitățile din România. Nici
odată pină acum, în istoria pa
triei noastre, forțele de produc
ție n-au cunoscut o dezvoltare
atit de puternică. Niciodată pînă
acum în istoria patriei noastre re
lațiile de producție n-au intrat pe
făgașul unor schimbări revoluțio
nare de-o asemenea profunzime,
de-o asemenea anvergură.
Toți marii gînditori ai lumii au .
meditat asupra condiției umane —
această cheie de boltă de înțelegere
a omului intr-un context istoric dat.
Nici marii umaniști de azi nu fac
excepție de la tradiție. Meritul
Partidului Comunist Român —
partid aflat în pragul sărbătoririi
gloriosului jubileu de 60 de primă
veri — este acela că. nu numai a
meditat, dar, cu deosebire după
Congresul al IX-lea. a acționat po
trivit unei strategii inedite pentru
formarea omului cu trăsături mo
rale înaintate, la altitudinea epocii
al cărei contemporan este.
.„..Formarea omului nou repre
zintă un factor de prim ordin in
întreaga activitate de transformare
revoluționară a societății, de edifi
care a socialismului și comunismu
lui", sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Și tot secretarul general
al partidului numea și „creuzetul
miraculos" în care se pot și trebuie
să se formeze virtuțile morale îna
intate, semne distinctive ale con
structorului socialismului. Acesta nu
poate fi altul decît MUNCA, uriașul
laborator al muncii, unde omul în
vață respectul pentru plinea cîstigată demn, cinstit. învață respec
tul pentru om, deprinde dragostea
pentru lucrul durat cu sudoare,
parte inseparabilă a dragostei de
patrie. Uriașul laborator al muncii,
— cuprindem aici și cîmpul fertil
al scolii, unde tinerii, viitorii cetă
țeni. se formează într-un climat
social scos definitiv de sub inci
dența nedreptății, a asupririi — loc
unde se descifrează rosturile noi.
responsabile ale creatorului de bu
nuri materiale și spirituale.

„Să-ți folosești
șansele

autodeoăsirii"
O cheamă Nicoleta Iftimie. Are
23 de ani, un chip luminos și fru
mos și se află la primii pași in
meserie. De curind a fost primită

în rlndul comuniștilor. Locul de
muncă — turnătoria de fontă a
Combinatului de utilaj greu din
Iași.
— Ce ne-ați putea spune despre
acest dublu start : in meserie și în
activitatea de tinăr comunist, Ni
coleta Iftimie ?
— Ce altceva decît că am avut
imensa șansă să-mi încep viața,
astfel, cu dreptul ? Șansă pe care
o au azi milioane de oameni in
România.
— Raportîndu-vă la acest pas,
cu dreptul, numiți aspirația dv.
cea mai fierbinte î
— Sâ corespund. Adică să mun
cesc bine, să fiu exemplu în toate,
în fapt, asta înseamnă ambiția de
a fi mai bun azi decît ieri, mai
bun miine decît azi. Niciodată să
nu spui : „gata, am făcut destul,
să treacă și alții la rînd". Nicioda
tă, cu atît mai mult cu cît sînt co
munist și locul nostru — așa cum
am fost și sîntem educați — este
numai in prima linie. A spus-o
de atitea ori tovarășul Nicolae
Ceaușescu — omul a cărui viață
de muncă și de luptă a fost și este
numai în linia intîi, pentru înăl
țarea comunistă a României. Se
înțelege, acum, de ce am avut o
imensă șansă ?
ă amînăm pentru o vreme
răspunsul pe care-1 datorăm
Nicoletei Iftimie și să vedem
cu ce șanse a pornit în dimineața
muncii sale un alt tînăr de aici.
Ion Scînteie, mecanic la forja grea
nr. 1.
— Eu am avut un drum mai
aparte. De fapt, dacă stau bine și
mă gindesc, un drum normal, de
muncitor azi, la noi. Am terminat
școala generală, am început școa
la muncii, după o vreme am plecat
cu un eșalon de muncitori români
să construim portul Nador din
Maroc, iar acum, iată-mâ-s meca
nic la aoest utilaj de Înaltă tehni
citate.
— Șansele pentru mai departe ?
— Să-mi fac meseria Ia cel mai
înalt nivel, să învăț — sînt într-a
zecea la seral, și voi „ține fluxul"
in continuare, la școala de maiștri.
La ora actuală, o Știe fiecare, nu
mai merge fără învățătură. Numai
șansa nu ajunge. Ori aveți alta
părere ?
Reporterul amină și acest răs
puns pentru a-1 asculta pe ingi
nerul loan Goldan, șeful forjei
grele nr. 1 :
— Șansa mea e că m-am format
șl mă formez ca om și specialist,
in acest timp. Este lucrul pe care
nu-1 uit niciodată. Nici n-aș putea.
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nism promovat în România nu-1
doar un deziderat, o construcție
teoretică. Pilonii săi de susținere
se află în realitatea imediată. In
legile care garantează dreptul ce
tățenesc la muncă și obligația ce
tățenească a fiecăruia de a munci.
Realitățile noastre, socialiste, nu
au cum genera angoase existenția
liste pe tema „omului pierdut în
lumea absurdă" a „anxietății" și
„neantului", a „înstrăinării" și
„fragilității individului în fața des
tinului implacabil". Șansa tuturor
celor ce muncesc la noi — ca să
preluăm expresia interlocutorilor
amintiți — au drept punct de start
tocmai acest lucru fundamental:
asigurarea unui loc de muncă.
Asigurarea unei existențe demne,
care dă putința fiecăruia să-și
cîștige pîinea cinstit, să trăiască
frumos. Este șansa omului ferit de
agresiunile de tot felul ce-1 asal
tează de regulă pe individul din
societatea ostilă lui, întemeiată pe
asuprire și exploatare.
Opera partidului, de-o măreție
fără seamăn — edificarea omului
nou — nu poate fi concepută fără
statuarea acestui drept fundamen
tal al omului la muncă, la un trai
demn, în deplină siguranță. Drep
turile omului, spunea o cunoscută
personalitate a timpului nostru,
polemizînd cu „arbitrii libertății
popoarelor", nu au cum să fie
„confecționate în Vest și oferite
spre vînzare asiaticilor și africani
lor". Iar o personalitate de prim
plan din „lumea a III-a“ completa:
„noțiunii teoretice de «drepturile
omului» să i se substituie dreptul
concret de a dispune de un minim
de trai".
Așa cum un copac nu poa
te prinde rădăcini in pustiul
arid, bintuit de toate vînturile
si arșițele potrivnice, tot așa și
personalitatea umană nu poate
înflori decît într-un climat social
ferit de nesiguranța zilei de miine.
de agresiune și ostilitate. Dealtfel,
în legătură cu factorii ce condițio
nează înflorirea personalității uma
ne azi. la noi. iată, consemnăm aici
opinia a doi interlocutori :
Ion Peli, maistru, unul dintre
miile de constructori ai metroului
bucureștean : „Cind n-ai de lucru
— și aflu din ziare că milioane de
oameni pe pămînt sînt șomeri —
cind n-ai ce minca, unde locui,
cind toate porțile sînt închise pen
tru omul muncii, e imposibil să
vorbești despre dezvoltarea perso
nalității umane a acestuia. La noi
omul este cu adevărat in centrul
atenției, tot ce se face se face pen
tru el și asta se vede din traiul
demn, din felul cum gîndește, cum
se comportă, se vede din felul cum

trecutul Iul alături și atunci va
afla adevăruri greu de înfățișat în
cuvinte".

a, nu Întâmplător Interlocu
torii noștri au evocat șansele
amintite. Omul nou se for
mează într-un context social priel
nic, favorabil omului. în climatul
de muncă demnă, cinstită, de sigu
ranță a existentei. în climatul de
libertate si unitate, de prietenie, co
laborare și întrajutorare al orînduirii care a abolit pentru totdeauna
exploatarea omului de către om.
dura și cinica lege a lui ..homo
homini lupus". Este imensa sansă
a muncitorului cu brațele și cu
mintea căruia Partidul Comunist
Român i-a închinat șase decenii de
glorioase lupte.

D

Cuvintul
celor care sint
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„ș/ număr
și putere"
...La o „sesiune deschisă" din
forumul democrației muncitorești
al siderurgiștilor gălățeni. Loc
unde li se spun lucrurilor pe
nume. Loc unde răspunderea este
la ea acasă, pentru că aici e și
□umăr și putere. Loc unde munci
torii se exersează în știința autoconducerii și a autogestiunii mun
citorești. „Urmează la cuvint oțelarul Mihai Țimpău..." Mihai Țimpău rostește doar două fraze, la
obiect, în virtutea drepturilor lui
de reprezentant al clasei la putere:
— La adunarea trecută, ni s-a
promis că vom fi dotați cu un nu
măr de autostivuitoare absolut ne
cesare oțelăriei.’ întreb pe tovară
șul ministru aici, de față : cum s-a
îndeplinit promisiunea ?
Direct, la obiect, este si răspun
sul ministrului de resort:
— Cunosc problema autostivuitoarelor pentru oțelării. Au fost
niște dificultăți în procurarea lor.
Dificultăți pe care le-am depășit
și deci sint în măsură să asigur
că cererea formulată și-a găsit re
zolvarea.

să-și spună deschis cuvintul ? E un
drept pentru care a luptat clasa
muncitoare, partidul ei. și pe care
ni l-am cîștigat definitiv. Iar un
drept cîștigat se cere folosit".
Rememorează Florian Dănilă, lă
cătuș la întreprinderea „Vulcan"
din București: „Am peste trei de
cenii de meserie aici, și știu de la
muncitorii mai vechi, mulți din el
azi pensionari, cum era cu dreptul
la cuvint, mai înainte. Cum să ri
dici glasul — de fapt să-ți spui pă
sul, să arăți un lucru nedrept — la
director, la inginer, la șeful de ate
lier? Pînă la aceștia — la care de
regulă nu avea cum să ajungă cu
vintul tău, de simplu muncitor —
te azvîrlea maistrul pe drumuri de
nici nu aveai timp să crîcnești".
Cuvintul omului muncii — al
creatorului de bunuri materia
le si spirituale — cuvintul
făuritorului de istorie, iată o
realitate care marchează din
plin anii noștri. Cu acest drept
la cuvint este deprins. în me
canismul nostru social, flecare ce
tățean începînd de la vîrsta șoimu
lui patriei. Cuvintul acesta — care
înseamnă drept de liberă exprima
re, de propuneri, de critică și au
tocritică, de avansare a soluțiilor
pentru perfecționare și participare
la înfăptuirea lor — răsună tot mai
plin de la tribuna democrației din
cartier și pînă în forul suprem al
țării. El este în măsură să ofere o
imagine elocventă a libertății,, de
' gîndire și acțiune. El oferă, în fapt,
o dimensiune a democrației reale
statornicite în România anilor noș
tri. în sfîrșit, acest cuvint es'te egal
cu exercitarea, în fapt, a puterii,
înseamnă act de conducere și con
trol, pentru că cine poate fi mai în
drept decît făuritorul de Istorie să
conducă, să controleze și să-și dez
volte și să-și ocrotească cum se cu
vine opera ce-o ctitorește cu bra
țele și cu mintea sa, spre înălțarea
României, a fericirii întregului po
por? „Le propunem domnilor din
țările capitaliste — afirma tovarășul

Nicolae Ceaușescu la Congresul
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România — să facem un schimb de
experiență: să admită și ei, și să
garanteze, participarea clasei mun
citoare la conducerea întreprinderi
lor, cu drept de hotărîre asupra re
partiției și proprietății, asupra po
liticii interne și externe a țării! Noi
sîntem gata să acceptăm orice con
trol în această privință; să accepte
și ei și să garanteze in fapt parti
ciparea clasei muncitoare Ia condu
cere".

Optica umanist

revoluționară
față de om
Mai mulți oameni ai muncii de
la întreprinderea „Libertatea" din
Sibiu au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu o scrisoare în care ară
tau că mijloacele de transport în
comun, de pe șinele trasee, nu cir
culă corespunzător. Din această pri
cină, oamenii nu ajung la timp aca
să și . la lucru, pierd mult timp...
e ce ne-am oprit la această
scrisoare — una din cele
peste 1 760 000 scrisori trimi
se în anul 1980 diferitelor organe
sau instituții de partid ? Și. mai
ales. în ce măsură poate lumina
acest fapt, mărunt în aparentă,
efortul amplu de formare a
omului nou ? S-o luăm in ordine.
Am apelat la acest argument nu nu
mai pentru a arăta încă o dată cît
de mare este încrederea oamenilor
în partid, convingerea lor nestră
mutată că la el vor afla întotdeau
na soluționare dreaptă toate pro
blemele care-i preocupă. Ne-am
oprit însă la acest amănunt de viață
pentru că în el se concentrează o
întreagă concepție a partidului nos
tru față de om, față de bucuriile șl
impasurile lui. Efortul de educare
și formare a omului nou nu poate
fi despărțit de optica umanlst-revoluționară privind omul concret,
real și problematică sa.
Și mai e un motiv pentru care
am recurs la acest fapt de viață. A
fost o vreme cînd un punct de ve
dere critic față de un abuz sau o
neglijență, exprimarea în scris a
unei amărăciuni personale ori a
unei nedumeriri față de o stare de
lucruri necorespunzătoare erau ta
xate drept «acte ostile», nu de pu
ține ori cei în cauză suferind pe ne
drept Partidul nostru a condamnat
cu vehemență această perioadă, a
inițiat, mai ales după Congresul al
IX-lea, numeroase acte reparatorii.
Și, faptul cel mai important, în ul
timul deceniu și jumătate societății
românești i s-au adus asemenea
perfecționări încît, în practica so
cială, nu mai sînt posibile reveni
rile la abuzuri grosolane, la epoca
de suspiciune, de umilire a omului.
— Acest echilibru armonios al cli
matului nostru socijfl de azi, pă
truns de adevărat umanism — sub
liniază Păstorel Zugrăvescu, pre
ședintele Judecătoriei sectorului 2
din Capitală — ține de un concept
mai larg al partidului, potrivit că
ruia libertatea individuală se poate
realiza numai In cadrul libertății
colective. Noua eră a libertății și
afirmării autentice a omului asigu
ră realizarea fericirii personale în
contextul firesc al edificării ferici
rii întregului popor. Din aceste mo
tivații și in spiritul acestor mari
idei — de a crea o puternică bază
politico-socială a
transformării,
omului nou — s-au inițiat numeroa
sele perfecționări în anii din urmă.
Mă refer cu deosebire, la perfecțio
nările de ordin legislativ: Codul
muncii, Legea retribuției, Legea pri
vind controlul bunurilor dobindite
In mod Ilicit, îmbunătățirile aduse
legislației penale etc. — menite toa
te să contribuie la Întronarea In
viața societății noastre a principii
lor și normelor eticii și echității so
cialiste. Privit din acest unghi, de
pildă, Codul etic comunist nu ne
poate apărea ca o „bibliografie"
pentru ședințele moralizatoare, ci ca
un sumum de exigențe percutante
extrase din realitatea noastră so
cialistă, exigențe morale pe care le
regăsim in viață și pe care avem
datoria să le promovăm fiecare în
muncă, în familie, în societate. Toa
te aceste perfecționări, la care se
adaugă măsurile inițiate pentru asi
gurarea participării mai active a
cetățeanului la înfăptuirea demo
crației noastre socialiste, ridicarea
necontenită a nivelului de trai și a
gradului de civilizație — sînt, de
fapt, instrumente eficace care deter
mină și armonizează efortul atit de
complex al edificării omului nou.

D

Fiecare epocă se definește prin oamenii săi.
Epoca noastră — intrată în istorie sub numele de Epoca Ceaușescu
— nu face excepție. Ea a așezat definitiv, in centrul atenției, Omul,
cerința-imperativ de desăvîrșire morală a acestuia.
Programul partidului nostru - partid aflat in pragul sărbătorii celei
de-a 60-a aniversări - consacrat făuririi omului nou are o măreție și
o cutezanță fără precedent. Răspunderea de a duce la capăt această
grandioasă operă, la scara întregului popor, nu și-o putea asuma
decit partidul comuniștilor.
Partid care, la examenul istoriei sale de șase decenii, se prezintă
cu un strălucit bilanț al luptei consacrate FERICIRII OMULUI.
Anchetă social-politică realizată de

Iile TANASACHE

.Fotografia : Valeriu TANASOFF
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Manifestări consacrate
aniversării a 60 de ani

de la făurirea
Partidului Comunist Roman
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ
în cadrul manifestărilor consacra
te aniversării a 60 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român, la
Academia „Ștefan Gheorghiu" s-au
desfășurat vineri dimineață lucrările
sesiunii științifice studențești a In
stitutului pentru pregătirea cadrelor
în problemele conducerii social-politice.
în plen șl pe secțiuni au fost pre
zentate un mare număr de comu
nicări științifice care, pornind de la
orientările stabilite de Programul
partidului și hotărîrile celui de-al
Xll-lea Congres al P.C.R., s-au re
ferit la: concepția P.C.R.. a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, privind rolul partidului in
conducerea științifică a societății, ac
tivitatea organelor și organizațiilor
de partid pentru perfectionarea rela
țiilor sociale si dezvoltarea democra
ției socialiste, pentru întărirea auto-

conducerii muncitorești, pentru per
fecționarea mecanismului economicofinanciar, importanta creșterii pro
ductivității muncii, promovarea largă
a progresului tehnic, reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale. combustibili și energie, creste-,
rea mai accentuată a eficientei eco
nomice. obiectivele și căile de în
făptuire a unei noi revoluții agrare,
politica externă a partidului si sta
tului nostru, activitatea organelor si
organizațiilor de partid in domeniul
muncii ideologice și politico-educati
ve, de formare a omului nou, teme
privind istoria patriei șl Partidu
lui Comunist Român.
în încheierea lucrărilor sesiunii a
luat cuvîntul tovarășul Leonte Răutu,
președinte al Consiliului de condu
cere și rector al Academiei „Ștefan
Gheorghiu".

EXPOZIȚIA „IAȘIUL LA A 60-A
ANIVERSARE A P.C.R."
Vineri după-amiază, la Palatul
culturii din Iași s-a deschis expozi
ția „Iașiul la a 60-a aniversare a
P.C.R".
Au participat tovarășul Leonard
Constantin, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
județean de partid, alți reprezentanți
ai organelor locale de partid și de
stat, ai organizațiilor de masă și
obștești, oameni de știință, artă și
cultură, un numeros public.
Prin grafice și panouri, fotografii
și documente, expoziția înfățișează
drumul ascendent al dezvoltării social-economice și cultural-științifice
a întregii țări și a județului Iași,
mărețele victorii obținute de poporul
român, sub conducerea partidului co
muniștilor, în anii luminoși ai con
strucției socialiste, cu deosebire în

ultimul deceniu și jumătate. Un Ioc
central în cadrul expoziției il ocupă
materialele referitoare la Congresul
al IX-lea al partidului, la forumurile
următoare ale comuniștilor, la activi
tatea revoluționară neobosită a
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pusă în
slujba intereselor celor ce muncesc,
a propășirii patriei, a cauzei păcii și
socialismului.
Expoziția relevă. In acest context,
prezența la Iași, in anul 1939. a to
varășului Nicolae Ceaușescu. care,
din însărcinarea partidului, a parti
cipat direct la organizarea activității
revoluționare a tineretului ieșean,
precum și momente din timpul vizi
telor efectuate de secretarul general
al partidului în municipiul și județul
Iași.

Corespondenții „Scînteii"
transmit :
La Focșani a avut loc vineri
o sesiune științifică de comunicări si
referate dedicată aniversării a 60 de
ani de la crearea partidului. Sesiu
nea, organizată de Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R. în colaborare
cu Academia „Ștefan Gheorghiu" și
Institutul de studii istorice și socialpolitice de pe lîngă C.C. al P.C.R., a
avut ca temă „P.C.R. — organizato
rul luptelor revoluționare ale clasei
muncitoare, ale întregului popor pen
tru independență și unitate socială,
pentru progresul și înflorirea patriei
noastre socialiste". După cuvîntul
introductiv rostit de tovarășul Gheor
ghe Stoica, prim-secretar al comite
tului județean de partid, a urmat
susținerea comunicărilor și referate
lor. La lucrări au participat cerce
tători din domeniul istoriei și al ști
ințelor sociale, cadre universitare,
, activiști de partid, numeroși oameni
ai muncii.
în cinstea, gloriosului jubileu al
partidului, sala .,Mihai Eminescu"
din Sighișoara a găzduit simpozionul:
„60 de ani de viață și activitate revo
luționară a Partidului Comunist
Român — mărețe împliniri, luminoa
se perspective". în cadrul căruia au
fost prezentate comunicările : „Dez
voltarea economico-socială a munici
piului Sighișoara în anii socialismu
lui — rod al politicii consecvent știin
țifice a P.C.R.". „Contribuții ale
P.C.R.. ale secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la îm
bogățirea și aplicarea creatoare a
teoriei revoluționare a clasei munci
toare". „Aspecte ale frăției dintre
oamenii muncii români și cei ai na
ționalităților conlocuitoare în con
textul edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate în tara noas
tră".

VICTORIA DEPLINA A SOCIALISMULUI LA ORAȘE SI SALE
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Ineluctabilă și plenară înfăptuire și
confirmare a mandatului istoric, a ca
pacității politice revoluționare, a
funcției și răspunderii de clasă și na
ționale a partidului comunist, întruchipind pe pămintul românesc idea
lul socialist,
înmănunchind lntr-o deplină *i creatoare înge
mănare ; puterea poporului și unitatea națională, prosperitatea și
înflorirea economică și culturală, li
bertatea si dreptatea socială, indepen
dența și suveranitatea națională.
Prin răsturnarea dictaturii militarefasciste, actul crucial de la 23 August
1944 a subminat puternic dominația
de clasă a regimului burghezo-moșieresc, dînd o nouă amplitudine și noi
perspective antagonismelor de clasă
și confruntărilor social-politice rezul
tate din natura și caracteristicile orinduirii capitaliste in România, Lupta
antifascistă și de eliberare națională
s-a transformat astfel rapid într-o
mișcare democratică de masă, în
frunte cu clasa muncitoare, de o am
ploare și intensitate fără precedent in
analele țării noastre, deschizînd calea
rezolvării lntr-o nouă perspectivă is
torică a problemei puterii politice.
Era un moment hotăritor pentru des
tinele țării.
Legat prin infinite valențe de cauza,
de viața și lupta poporului, descifrînd sensul profund al mișcării social-istorice. Partidul Comunist Ro
mân s-a dovedit. In acest moment de
răscruce, singura forță politică aptă
să exprime și să ridice la cel mai
înalt grad de comuniune interesele
maselor populare, să le dea acestora
cea mai deplină incidență pe plan na
țional pentru a căpăta ponderea unei
forțe social-istorice de decizie.
întreaga perioadă de după 23 August
1944 și pină la sfirșitul anului 1947
s-a inscris în istorie ca o etapă revo
luționară complexă, de ascuțită luptă
de clasă, in cursul căreia strategia
partidului a urmărit ca acțiunile pen
tru instaurarea, consolidarea și dez
voltarea puterii democratice, muncitorești-țărănești. să se împletească
strips cu realizarea unor obiective de
ordin primordial : angajarea cu toate
forțele în războiul antifascist pentru
eliberarea definitivă a patriei și zdro
birea Germaniei hitleriste; eradicarea
rămășițelor feudale din agricultură,
prin Înfăptuirea pe cale revoluționară
a reformei agrare ; refacerea econo
miei naționale, ruinate de război și de
jaful hitlerist ; democratizarea apa
ratului de stat și a tuturor instituții
lor publice și sociale ; rezolvarea de
mocratică a problemei naționale,
.Un rol decisiv a avut în acest pro
ces instaurarea, prin lupta energică a
forțelor populare conduse de partidul
comunist, a guvernului de la 6 martie
1945, moment ce a marcat nu o simplă
schimbare de guvern, ci o transfor
mare de esență a regimului politic,
Înlocuirea vechii puteri politice a
burgheziei și moșierimii cu puterea
revoluționar-democratică a muncito
rilor și țăranilor, puterea de stat articulîndu-se astfel ca un punct de
sprijin și un instrument fundamental
al revoluției populare.
„Locomotivă a istoriei", revoluția
nu este o stihinică furtună răvăși
toare, ci o aprigă combustie creatoare
a energiei unui popor, generată și
animată de cerințele dezvoltării so
ciale, de conștiința și voința împlini
rii idealurilor sale de progres, liber
tate și dreptate. înfruntlnd, în lupta
pentru realizarea marilor direcții con
structive ale procesului revoluționar
democratic, sabotajul și acțiunile con
trarevoluționare ale claselor exploa
tatoare șl partidelor lor politice, care,
contînd pe sprijinul cercurilor impe
rialiste din exterior, se opuneau cu
înverșunare transformărilor democra
tice, partidul comunist a desfășurat o
intensă activitate de organizare și
dezvoltare a conștiinței politice a ma
selor. de călire a combativității și în
crederii lor în cauza revoluției. Uniți
intr-o trainică alianță revoluționară,
urmînd cu încredere partidul comu
nist. oamenii muncii de la orașe și
sate au făcut ca simbolica înfrățire
a ciocanului și secerei să devină pe
cetea Înfăptuirilor epocii de tranziție

de la revoluția democratică la revo
luția și construcția socialistă. Alături
de clasa muncitoare și țărănime, s-a
înregimentat ferm în lupta pentru
consolidarea regimului democratic in. telectualitatea. care a înțeles că vii
torul său, viitorul liber al patriei de
pind de unitatea strînsă cu clasa
muncitoare, clasa eea mai înaintată a
societății, de solidaritatea tuturor for
țelor progresiste ale țării, sub con
ducerea clasei muncitoare și a parti
dului ei revoluționar. Forțele poporu
lui au crescut totodată prin întărirea
alianței și solidarității oamenilor
muncii români, maghiari, germani și
de alte naționalități, pe baza politicii
consecvente a partidului de asigurare
a deplinei lor egalități în drepturi.
Amplificarea procesului revoluțio
nar a dus la schimbarea radicală a
raportului de forțe. în plan politic,
economic și social, în favoarea clasei
muncitoare și a aliaților săi, la izo
larea de mase și înlăturarea defini
tivă din viața politică a tării a parti
delor reacționare burgheze, la întă
rirea conținutului de clasă, muncitoresc-țărănesc. al puterii de stat. în
aceste condiții au devenit posibile
înlăturarea monarhiei și proclamarea
Republicii, la 30 decembrie 1947, ceea
ce a marcat cucerirea întregii puteri
politice de către clasa muncitoare și
aliații săi, trecerea la înfăptuirea
sarcinilor revoluției socialiste. „Dez
voltarea mai departe a democrației
populare... noi o considerăm ca drum
spre realizarea mărețului nostru scop
final : societatea socialistă și societa
tea comunistă" — consemnînd această
direcție programatică. Congresul din
februarie 1948 conferea clasei noastre
muncitoare, prin unificarea Partidu
lui Comunist cu Partidul Social-De
mocrat și crearea partidului unic re
voluționar, deplina capacitate de a-și
Îndeplini misiunea revoluționară de
clasă conducătoare a societății in
opera de făurire a socialismului.
O epocală victorie fusese obținută
sub conducerea partidului : după se
cole de oprimare și exploatare, po
porul muncitor devenise stăpinul de
plin și real al propriului său destin,
iar socialismul — din geana de lu
mină a speranțelor obijduiților și
oropsițiior soartei, o cauză națională,
o politică de stat.
Realizarea acestui salt calitativ în
viața societății noastre impunea tre
cerea avuției naționale în stăpînirea
celor ce muncesc, statornicirea pro
prietății socialiste, ca temelie a noii
orinduiri. Un pas decisiv pe acest
drum l-a constituit actul naționaliză
rii principalelor mijloace de produc
ție, inițiat de P.C.R. și înfăptuit cu
sprijinul de masă al clasei muncitoa
re, al întregului popor. Eliberarea
muncii — chintesența idealului socia
list — a devenit, prin aceasta, fapt
ai vieții, imbold al împlinirii supre
melor valori ale umanismului revo
luționar. A fost lichidată principala
clasă care prin exploatare și speculă
își însușea truda maselor muncitoare
și constituia focarul forțelor de iner
ție și uneltiri reacționare în calea
propășirii prin muncă și viață liberă
a poporului, au fost retezate tentacu
lele capitalului monopolist imperia
list. Clasa muncitoare a renăscut ca o
nouă clasă, în dubla ei calitate de
proprietar și producător socialist,
sporindu-și virtuțile creatoare, ca
principala forță socială exponentă a
noii orinduiri. baza dezvoltării nați
unii socialiste.
Pe temelia proprietății socialiste,
partidul și statul, au trecut la condu
cerea planificată a economiei națio
nale, la construirea bazei tehnico-materiale a socialismului. în centrul po
liticii de edificare a noii societăți,
partidul comunist a pus Industriali
zarea socialistă a țării ca principala
cale de lichidare a stării de înapoiere
economică moștenită de la regimul
burghezo-moșieresc. a asigurării unei
dezvoltări armonioase și echilibrate, a
ridicării nivelului de trai al poporu
lui, a consolidării și dezvoltării inde
pendenței și suveranității naționale.
O mutație de incomensurabilă sem
nificație revoluționară a constituit-o
transformarea socialistă a agriculturii,
inaugurată de istorica Plenară a C.C.
al P.C.R. din 3—5 martie 1949. Con1
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fruntîndu-se cu una din cele mai apă
sătoare și complexe probleme ale
moștenirii orînduirii burghezo-moșierești — starea de înapoiere a agri
culturii, de acerbă exploatare a țără
nimii. „talpa tării", oum o denumeau
. cei carp au călcat fără milă pe viața
și munca ei — partidul comunist > a
desfășurat o activitate titanică pentru
ridicareaeconomico-socială a satului
românesc, pentru integrarea țărănimii
în condițiile noi, ale dezvoltării na
ționale pe baze socialiste, cu convin
gerea fermă, a cărei justețe a fost pe
deplin adeverită de viață, că înfăp
tuirea socialismului la sate este o
condiție esențială pentru dezvoltarea
armonioasă a întregii economii, pen
tru însăși edificarea orînduirii socia
liste și comuniste. Cooperativizarea
agriculturii, înfăptuită cu sprijinul
clasei muncitoare, sub conducerea
partidului, a însemnat o profundă re
voluție în viața satului, țărănimea împlinindu-și aspirațiile pentru care a
luptat și a dat jertfe timp de secole
— acelea de a trăi cu adevărat liberă,
de a fi deplin stăpînă pe roadele
muncii ei.
Trecerea societății noastre de la
capitalism la socialism s-a desfășurat
intr-un ritm tumultuos, fiind încunu
nată prin făurirea economiei socia
liste unitare, victoria deplină a socia
lismului la orașe și sate, abolirea
definitivă a exploatării omului de că
tre om, afirmarea principiilor socia
liste in viața socială, crearea temelii
lor tehnico-materiale, social-economice, politice și culturale ale dezvoltării
și propășirii noastre ca națiune so
cialistă.
Generația acelor care au trăit și
înfăptuit acest salt istoric poartă în
ființa lor amprenta anilor de răsco
litoare schimbări sociale, de acerbe
confruntări, de căutări înfrigurate, de
luptă și muncă aspră, plină de avînt
și abnegație, pentru ca socialismul să
răsară și să strălucească pe pămintul
patriei noastre. Au trebuit învinse
multe greutăți, s-au săvîrșit și multe
greșeli. Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, „a trebuit să plătim
scump pentru a învăța cum să con
struim noua orinduire socială". Dar,
în pofida oricăror greutăți șl neajun
suri. partidul, în fruntea poporului, a
știut să asigure mersul neabătut îna
inte pe calea socialismului. De pe
acea treaptă a ascensiunii atinsă
odată cu victoria deplină a noli orin
duiri, Congresul al IX-lea avea să
deschidă o nouă etapă in dezvoltarea
tării, etapă în care, sub impulsul gîndirii novatoare, al dinamismului im
primat întregii vieți sociale de
secretarul general al partidului, so
cietatea românească a cunoscut și cu
noaște cele mai înalte ritmuri de pro
gres. cele mai mari înfăptuiri din în
treaga sa istorie.

HUNEDOARA • Din Inițiati
va Consiliului județean de edu
cație politică și cultură socia
listă, în perioada 20—26 aprilie,
la Deva și Petrila se desfășoară
o acțiune complexă de educație
materialist-științifică a maselor
sub genericul „Caravana socioștiințifică". Această acțiune ur
mărește promovarea unor noi
modalități eficiente de răspîndire
a concepției științifice despre
hune și viață. Cu această ocazie
s-a declanșat la Deva și un son
daj sociologic pe tema „Omul,
știința și viața". în librării, bi
blioteci și așezăminte culturale
se organizează „Ziua cărții
științifico-tehnice și de edu
cație moral-cetățenească". (Sa
bin Cerbu).

ARGEȘ • Membrii cenaclului
„Liviu Rebreanu" din Pitești au
prezentat in fața muncitoarelor
de la întreprinderea de stofe
„Argeșeana", din localitate, un
recital de versuri „Slavă partidu
lui" • La Casa studentului a
avut loc dezbaterea sub titlul
„Religia in epoca marilor cu
ceriri ale științei contemporane",

! FAPTUL
Tineretul școlar
pe marea scena a tarii I DIVERS

în vacanța de primăvară
s-au desfășurat competițiile
republicane ale formațiilor
artistice ale pionierilor Si
utecistilor din școlile de
toate gradele. S-au prezen
tat în fața juriilor de con
curs — formate din cadre
didactice, specialiști, repre
zentanți ai tinerilor — cei
mai talentati artiști amatori
din rindul elevilor, repre
zentanții celor 108 421 for
mații și cercuri, cu 2 770 086
membri, participanti la ac
tuala ediție a Festivalu
lui
national
„Cintarea
României".,
Despre valoarea educativă
și calitatea artistică a pre
zentei tineretului școlar pe
marea scenă a tării relatea
ză președinți ai juriilor de
concurs.
Prof. univ. Emilia Comi
șel. etnomuzicolog : Marea
întrecere a „Cintării Româ
niei" a avut darul de a sti
mula energiile creatoare, de
a antrena puternic copiii si
adolescenții la preocupările
artistice, contribuind la edu
cația Patriotică si formarea
etică a tineretului școlar.
I-am văzut pe scenă pe
elevii din cîteva județe
moldovene. Mai întîi o re
marcă îmbucurătoare : ac
tuala ediție a festivalului
s-a desfășurat la un nivel
mult superior fată de edi
țiile precedente. Â crescut
numărul participantilor. a
crescut nivelul artistic si in
terpretativ. s-a îmbogățit
mult repertoriul. Demn de
reținut faptul că. la Iași, de
exemplu, au fost prezenti la
competiția finală elevi din
cele mai îndepărtate col
turi ale județului. Succesele
înregistrate se datoresc atit
talentului copiilor, cit si
condițiilor materiale ce li.
s-au asigurat de către sta
tul nostru socialist, dragos
tei și rivnei cu care educa
torii s-au consacrat educa
ției lor socialiste. Trebuie
adăugat că nivelul înalt de
interpretare.
diversitatea
modalităților de exprimare
și exteriorizare au consti
tuit elemente comune ale
tuturor formațiilor ieșene.
Si la Bacău am asistat la
un spectacol de o rară acu-

ratețe șl înaltă ținută artis
tică. Ne-au impresionat. In
mod deosebit, formațiile co
rale de la Casa pionierilor
si șoimilor patriei din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej.
de la Liceul pedagogic și
liceul „G. Bacovia" din Ba
cău. grupul vocal-instrumental al Școlii generale
nr. 18 și orchestra de came
ră a Liceului de muzică.

dem ce calitate are această
muzică, pentru a nu face
rabat la calitate, atit la mu
zică, cit și la text.
Prof. univ. Aurel Mlrișan,
de la Conservatorul „Gh.
Dima" din Cluj-Napoca:
Doresc să remarc nivelul
ridicat la care s-au prezen
tat formațiile artistice din
școlile județului Dîmbovița.
Am consemnat rezultate de
valoare la toate genurile.
i Ne-a bucurat să constatăm
că animatorii culturali din
Opinii ale președinților juriilor
școli reușesc să aducă pe
scenă folclorul autentic, de
competiției republicane
o rară frumusețe, din aceas
a formațiilor artistice școlare
tă zonă geografică. In aceas
ta rezidă, dealtfel, farme
cul deosebit al multora din
tre numerele prezentate.
Dansurile populare, bună
oară. ca si costumele au
fost deosebite. Țin să mai
subliniez că repertoriul se
distinge Prin certe virtuți
educative : am ascultat tex
te cu mesaj patriotic, inte
ligent exprimate. Ne-au re
ținut atenția recitalul de
poezie „Lecția de compu
nere" susținut de pionierii
de la Școala generală nr. 1
Gâești. piesa „L-am visat
pe nenea Iancu" si drama
tizarea după „Punguța cu
doi bani" de Ion Creangă in
interpretarea elevilor de la
Școala generală nr. 6 din
același oraș — momente
remarcabile ale concursului,
datorate profesorului Du
mitru Stanciu. O surpriză
ambele din Bacău. Cred, to publicană este de nivel re plăcută a constituit-o or
tuși. că repertoriul forma publican. prin aceasta înte- chestra de cameră a elevilor
țiilor artistice băcăuane ar legînd că selecția putea fi de la Școala generală nr. 6
putea fi îmbogățit cu piese și mai exigentă. Din grabă, din Tîrgoviște. care a in
valoroase din folclorul lo uneori, ajung și la această terpretat cu acuratețe o
cal. după cum ar trebui să fază, prezentări nefinaliza piesă dintre cele mai difi
fie mai mult prezentate fru te. neșlefuite. Mai ales la cile. Faptul că in concurs
moasele obiceiuri populare dicție e nevoie de o mai în nu a fost prezent nici un in
din această zonă etno- delungată insistentă ; de strumentist de muzică cla
asemenea.
omogenitatea sică reprezintă, fără îndo
Prof. univ. Iuliu Silaghi, compartimentală sau cea ială, o lipsă. Unele formații
de la Conservatorul „Gh. de ansamblu se obține prin nu au reușit să evite o anu
Dima" din Cluj-Napoca : cultură vocală permanentă. mită monotonie, iar altele
Am făcut parte din juriul Din observații făcute de că au făcut o impresie mai
de la Baia Mare si în urmă tre instructorii de formații puțin plăcută printr-o ges
cu doi ani. de aceea îmi aș retine : repertoriul mu tică neadecvată. Mi-aș per
pot da seama de creșterile zical pentru copii ajunge mite să sugerez, totodată,
calitative ale formațiilor ar prea greu la scoli, nu se alegerea unor melodii de
tistice ale elevilor din ju editează suficient si la muzică folk mai optimiste
dețul Maramureș. în ultimii timp ; unele compoziții
ani.
datorită
„Cintării pentru formațiile instru și mai vesele.
României", copiii sint mal mentale de elevi sînt foarte
aproape de muzică, de artă grele sau lipsesc ; dacă pro Viorica DINUEESCU
în general, valorificindu-se movăm muzică folk, să ve- și corespondenții '„Scînteii" /

Vernisajul expoziției
„Pentru sănătate
și umanitate"
Vineri a avut loc la Muzeul colec
țiilor de artă din Capitală vernisajul
expoziției — organizată de Consiliul
National al Societății de Cruce Roșie
— cu lucrări realizate de preșcolari și
elevi, selecționate la etapa republica
nă a concursului de creație literară șl
de artă plastică „Pentru sănătate șl
umanitate", desfășurat in cadrul Fes
tivalului national „Cintarea Româ
niei".
Această manifestare se înscrie în
cadrul acțiunilor politico-educative
dedicate celei de-a 60-a aniversări a
P.C.R. ca un profund omagiu pentru
grija părintească pe care partidul și
statul nostru, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o acordă copiilor
și tineretului, viitorul luminos al
patriei noastre.
v
Alocuțiunea inaugurală a fost ținu
tă de general-maior Constantin Burada, președintele Consiliului Natio
nal al Societății de Cruce Roșie.
(Agerpres)

t
Programul 1
9,00—9,40 Teleșcoală
9,40 cîntece și jocuri popular»
9,55 Film artistic
11.40 Limba română
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportiv
18.35 Săptămlna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • In Întâmpinarea zilei
de 1 Mai șl a aniversării parti
dului
19,25 Actualitatea economică — Campa
nia agricolă — preocupare prio
ritară
19.40 Călătorie prin țara mea
20,10 Teleenciclopedia
20,55 Film serial : Dallas
21,45 Varietăți de primăvară
22,15 Telejurnal
• Sport
22.35 Nocturnă TV
Programul 1
19,00 Telejurnal
• în tnttmplnarea zilei de 1 Mai
șl a aniversării partidului
19,25 Muzică de cameră
20,10 Documentar științific
21,00 Gala maeștrilor : Constantin Ga
bor
21,45 Varietăți de primăvară
22,15 Telejurnal
• Sport
22,35 Nocturnă TV

iar la Casa sindicatelor sub ge
nericul „Figura comuniștilor
oglindită in proza literară româ
nească", un medalion literar.
(Gheorghe Cirstea).

BIHOR • La Galeriile de artă
din Oradea a fost deschisă ex
poziția de pictură, sculptură și
grafică organizată de Comitetul
de cultură și educație socialistă
al județului Bihor, împreună cu
filiala locală a Uniunii artiștilor
plastici. Exponatele redau aspec
te inspirate din peisajul și viața
economico-socială
a patriei.
(Alexandru Peti).

BACAU • Sub genericul
„File de istorie", la Casa de cul
tură din municipiul Bacău a
avut loc un concurs pe teme
izvorite din istoria partidului și
poporului nostru, organizat de
comitetul municipal de cultură
și artă. La faza de masă a
acestui concurs au luat parte

Bărbăție și
\ omenie in Bucegi

mal bine In școală influen
ta educativă-formativă a
acesteia. Se cultivă în mod
aparte plăcerea copilului de
a cînta. de a recita, de a
simți și trăi frumosul din
artă, iar pasiunea si dărui
rea micilor artiști pun in
umbră anumite stîngăcii
care mai apar în activitatea
formațiilor. Desigur, nu tot
ce s-a prezentat la faza re-

Herder
Mohrungen, orășelu-i
Cititorul român contemporan nu ia pen- natal din Prusia ori
entală
— pină cu trei
dată
contact
tru prima
nemijlocit cu opera luni de zile înaintea
lui Herder. Cunoscut,
încetării sale din viață
e drept, mai mult pen
(în 1803), ultima per
tru premiile interna
soană căreia îi scria
ționale ce-i poartă nu
fiind Johann Wolfgang
mele — premii care,
Goethe. Pentru că îi
de-a lungul anilor, au
plăcea mult să călă
aureolat și o serie de torească, pentru că as
personalități ale cui- , peritățile sociale l-au
turli românești ca Flo mînat de colo-colo în
rica Musicescu, Tudor căutare de o ocupație
Arghezi, Zaharia Stan- demnă, pentru că viața
cu. Eugen Barbu. Ale
xandru Philippide. Mi
hai Pop. Franyo Zoltan. Eugen Jebeleanu.
Nichita Stănescu. Alexandru Rosetti — filozoful iluminist si
poetul umanist Johann Gottfried Herder a mai fost pre- l-a ținut uneori depar
zent în librăriile noas
te de cei dragi. Herder
tre în anul 1973 cu un
corespondează din Riga
volum de „Scrieri"
sau din Nantes, din
scos, ca și cel de față,
Paris,
Amsterdam,
în aceeași expresivă și
Darmstadt, Heidelberg,
fidelă traducere a
BuckeStrassbourg,
F"
Cristinei Petrescu, sub burg, Weimar, Bamauspiciile aceleiași edi
berg. Roma saul Neaturi — „Univers".
pole.
în scrisorile către
Mai cuprinzătoare,
Immanuel Kant (căapărute
„Scrisorile"
ruia i-a fost student,
recent sînt și mai re
dar cu care mai tîrziu
pentru
prezentative
a
intrat într-o polemi
gîndirea celui ce a fost
că violentă : „îndoieli
autorul uneia dintre
primele sinteze despre
le mele față de unele
Istoria civilizației mon
dintre ipotezele și pro
diale, axată pe ideea
bele
Dumneavoastră
progresului („Idei asu
filozofice, in special
pra filozofiei istoriei
atunci cind se înveci
omenirii") șl teoreti
nează cu știința descianul cunoscutului cu
pre uman, sint mal
rent literar „Sturm
und Drang" („Furtună mult decit niște speși avînt"). Sînt cuprin
culații"), Herder Iși
se în acest volum, în expune cu argumente
ordine
cronologică,
și cu fermitate ideile
peste 170 de scrisori
originale și innoitoare
întocmite și trimise de
care au stat la baza
către Herder, de pe
concepției sale filozo
vremea cind avea 19
fice de cel mai de
ani (în 1763) și scria
seamă reprezentant al
^municipalității
din
iluminismului german.

peste 50 000 de tineri muncitori,
elevi, studenți. din întreprinde
rile și instituțiile orașului. Faza
municipală s-a încheiat cu un
recital de poezie și un montaj
literar-artistic • La Bacău a
fost deschisă o expoziție de
pictură intitulată : „Partidului
îi dedicăm gîndurile și faptele
noastre", realizată de pionieri și
școlari. Lucrările redau viața
nouă a satelor și orașelor
cuprinse intre Bistrița, Șiret și
Trotuș. (Gheorghe Baltă).
CARAȘ-SEVERIN • Reunind
lntr-un nou și apreciat spectacol
cele mai reprezentative dansuri
și melodii populare bănățene,
cunoscutul
ansamblu folcloric
din Caraș-Severin „Semenicul"
a evoluat cu succes pe scenele
mai multor cămine culturale și
ale caselor de cultură din orașele
Caransebeș, Orșova și Băile
Herculane • în cadrul Festiva-

La fel, în coresponden
tele cu mai vîrstnicul
său prieten J. G. Ha
mann (exponent al fi
lozofiei „sentimentului
și credinței", precursor
al romantismului), cu
J. F. Hartknoch sau cu
K. L. von Knebel. în
scrisorile către Lessing
(al cărui mare admi
rator a fost), către
Goethe (bun prieten,
cu care s-a influențat
reciproc), către Schiller
(fată de care avea un
deosebit respect), că
tre Therese Heyne
(soția marelui poet) sau
către J. G. Scheffner,
J. W. L. Gleim, J. K
Lavater și G. A. For
ster — se citesc opinii
le lui Herder despre li
teratură si menirea ei
umanistă. Iar în scri
sorile către Karoline
Flachsland (devenită
apoi Herder), către cei
șase copii ai săi. ori
către prieteni cum erau
J. G. JWuller — aflăm
Cum gindea Herder
viata în general și via
ta de familie, aflăm
multe indicii ale atitu
dinii lui critice față de
înalta aristocrație.
...Fără să fie circum
scrise strict cite unui
singur subiect, scriso
rile herderiene consti
tuie adevărate profe
siuni de credință des
pre istorie, cultură,
limbă națională, crea
ție populară sau este
tică. Punerea în va
loare a sensului lor —
operație înlesnită și de
un foarte bogat bagaj
de Note erudite întoc
mite de autoarea tra
ducerii — constituie un
veritabil act de cultură.

M. COSTEA

lulut național „Cintarea Româ
niei", Teatrul de stat din Reșița
a prezentat în fața unui juriu,
alcătuit din oameni de teatru,
trei spectacole : piesele ..Salonul"
de Paul Everac, „Anchetă asupra
unui tînăr care nu a făcut nimic"
de Adrian Dohotaru și spectaco
lul de poezie și muzică „Spre
constelația omului", pe versuri
de Toma George Maiorescu.
(Nicolae Cătană).

OLT • în sala de festivități
a comitetului județean de partid
a avut loc un simpozion dedicat
aniversării a 160 de ani de la
revoluția lui Tudor Vladimirescu.
Această manifestare culturalștiințifică, organizată de secția
de propagandă a Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R. și Societatea
de științe istorice din Republica
Socialistă România, a reunit
academicieni, profesori de la
Universitatea din București, cer
cetători de la Institutul de isto
rie „Nicolae Iorga", istorici, din
Slatina și din alte localități din
(ară, care au prezentat referate
și comunicări. (Emilian Rouă).
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Doi tineri bucureștent, care în
cercau să ajungi la cabana Mălăiești din Bucegi, au alunecat
intr-o prăpastie. La acțiunea de
salvare a celor doi s-au alătu
rat, pe parcurs, un mare număr
de tineri aflați in zonă la
schi, care au dat un ajutor pre
țios salvamontiștilor și au în
fruntat cu bărbăție vremea vi
tregă, terenul accidentat. Acești
oameni minunați au acționat cu
o rară dăruire, făcind tot ce ome
nește a fost posibil pentru a-i
scoate pe cei doi tineri din pră
pastie, după care l-au dus pe
un traseu dintre cele mai grele,
spre mașina „Salvării". Cițiva
dintre salvatori: tehnicianul Mi
hai Ilca din Prejmer, elevul Ed
gar Kasper, care a alergat neîn
trerupt 18 km pină la Rișnov
după „Salvare", Nicolae Cimpoieru, tovarăș de drum al celor
accidentați, sora de salvare Ger
trud Gunesch grupa de salvamontiști din Predeal și cea din
Bran, ca și cabanierul de la Mălăiești, care l-a îngrijit și ve
gheat o noapte întreagă pe cel
de-al doilea accidentat. O emo
ționantă faptă de solidaritate
umană!

„Prietenii
pădurii"
Pe o plantafie tinără de coni
fere, in suprafață de 25 hectare,
din apropierea municipiului ClujNapoca, a izbucnit un incendiu.
Observindu-l la timp, lucrătorii
ocolului silvic au sărit in grabă
să localizeze focul. Lor li s-au
alăturat și cițiva pionieri de la
școala generală nr. 6, care se
aflau prin apropiere. Atit de ini
moși și curajoși s-au dovedit
pionierii in bătălia cu flăcările,
incit pentru fapta lor curajoasă
au fost distinși cu insigna „Prie
tenii pădurii".
Surprinde insă faptul că, in
timp ce pădurarii și pionierii
munceau de zor, înnegriți de
fum și țărină, cițiva bărbați
zdraveni, aflați in trecere pe acolo, n-au catadicsit să le dea o
mină de ajutor. Oare acestor tre
cători nepăsători ce insignă li
se cuvine?

Țigara
lui Iorgovan
Fumător înrăit, C. Iorgovan
din Constanța a ajuns de pomi. na .lumii. In toamna trecută,
Iorgovan a uitat o țigară aprin
să pe undeva prin casă. Au luat
foc obiectele din jur. Cu prețul
unor arsuri pe corp, Iorgovan a
reușit să stingă focul și să-și
salveze apartamentul. Dar iată
că, nici n-au apucat bine să-i
treacă semnele arsurilor, că tot
de la o țigară uitată aiurea i-a
luat foc din nou casa. De data
asta i s-a distrus mobila și s-a
ales iarăși cu arsuri, dar mai
grave. Să sperăm că nu se va
mai „arde" și a treia oară.

„Bere
mă cheamă!"
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— Cum vă numiți? — l-a intrebat agentul de circulație.
— Bere.
— Eu nu vă întreb ce ați băut,
ci cum vă cheamă?
— Mă cheamă așa cum v-am
spus: Bere. Gheorghe Bere.
Se uită omul ordinii publice in
acte. Actele confirmă.
De ce a fost legitimat Bere?
După ce se cinstise virtos cu...
bere, s-a suit la volanul unei
mașini. N-avea mașina lui, n-avea nici permis de conducere. In
schimb, avea alcool in singe. A
mers el Bere cit a mers, a tre
cut printr-un gard, a culcat la
pămint și peretele unei case,
după care a fugit și nu s-a mai
oprit pină la domiciliul său din
Brăila. Acum, totul este cit se
poate de clar: nu berea-i de
vină, ci Bere!

Cizmarii...
incălțați
Mecanicii de locomotivă Ioan
Nlstor și loan Săutean, de la
I.F.E.T Satu Mare, și implegații
de mișcare Viorel Miclăuș și Lu
cian Marișca au rămas sur
prinși văzind cum doi tineri, aflați asupra chefului, izbeau cu
furie receptorul de cutia telefo
nului public din gara sătmăreană. Atrăgindu-le atenția să nu
distrugă telefonul, pentru că mai
au și alții nevoie de el, cei doi
au sărit la bătaie. Dar cum erau
in inferioritate numerică și cu
echilibrul precar, au fost imobi
lizați de cei patru ceferiști și, cit
ai zice „Alo", s-au și aflat in
fața organelor de ordine. Cei doi
sint cizmari la cooperativa
„Munca" din Satu Mare. Fleca
re a fost „încălțat" cu cite o
amendă.

Dintr-o joacă
Privim, uneori, cu prea multă
îngăduință joaca copiilor noștri.
Deși ii vedem că se mai și în
caieră intre ei, că se mai imbrîncesc sau se lovesc reciproc cu di
ferite obiecte, ii lăsăm in voia
lor, ne luăm cu treburile noas
tre. Și nu e bine! O intlmplare
tristă petrecută la Piatra Neamț
atrage atenția părinților și edu
catorilor care trebuie să supra
vegheze și joaca copiilor. De
data aceasta e vorba de doi ado
lescenți, Marius M., un elev in
clasa a IX-a, a aruncat din joa
că o bară de oțel-beton spre un
alt tinăr de virsta lui. Bara l-a
nimerit pe acesta drept in moa
lele capului Șl astfel, o viață in
floarea virstei a fost curmată.
Și totul, dlntr-o joacă...
Rubrică realizată

de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mare plăcere mesajul pe care mi l-ați adresat cu ocazia
sărbătorii celei de-a XXI-a- aniversări a independenței Senegalului.
Exprimîndu-vă vii mulțumiri vă rog, la rîndul meu, să binevoiți a accepta
cele mai sincere urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul
român prieten.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Federale Nigeria
Tovarășul Ion Dincă, prim viceprimministru al guvernului, președintele
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-nigeriană de
cooperare economică și tehnică, a
primit, vineri, pe ministrul afacerilor
externe al Republicii Federale Nige
ria, profesor Ishaya Audu.
>
In cadrul întrevederii au fost analizate stadiul îndeplinirii obiecti
velor convenite la ultima sesiune a
comisiei mixte, precum și unele
probleme privind extinderea ariei de
colaborare si cooperare economică și
tehnică reciproc avantajoasă dintre
România si Nigeria, menite să con
ducă la accelerarea dezvoltării celor
două țări.
Au participat ambasadorul Româ
niei la Lagos și ambasadorul Nigeriei
la București.
★
La București s-au încheiat, vineri
după-amiază, convorbirile oficiale
dintre ministrul afacerilor externe,
Ștefan Andrei, și ministrul afaceri
lor externe al Republicii Federale
Nigeria, profesor ishaya Audu.
Dialogul celor doi miniștri de ex
terne, consacrat relațiilor românonigeriene și unor probleme majore
ale vieții internaționale, a scos în
ividență posibilitățile existente pen
tru extinderea colaborării bilaterale
în domeniile agriculturii, industriei
extractive, petrolului, industriei pre
lucrătoare, energiei, transporturilor,
construcțiilor, învățămîntului și în
alte sfere de activitate, interesul de
a se continua eforturile în direcția
lărgirii și intensificării cooperării

economice și ă schimbului de măr
furi. Totodată, s-a manifestat do
rința celor două țări de a conlucra
pe plan internațional in rezolvarea
problemelor complexe ale vieții
mondiale.
La încheierea convorbirilor, mi
niștrii de externe ai României și
Nigeriei au semnat un Memorandum
referitor la dezvoltarea în conti
nuare a cooperării economice și a
schimburilor comerciale dintre cele
două țări.
La semnare au participat Constan
tin Oancea și Gheorghe Dolgu, adjuncți ai ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, alte
persoane oficiale.
Au fost prezentj ambasadorul
României în Nigeria si ambasadorul
Nigeriei la București.
★
Ministrul educației și învățămîntului, Aneta Spornic, s-a întîlnit, vi
neri, cu profesor Ishaya Audu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Federale Nigeria. Au fost dis
cutate probleme privind desfășurarea
și dezvoltarea in continuare a rela
țiilor dintre cele două țări în dome
niul învățămîntului, al pregătirii și
perfecționării de cadre.
★
Cu prilejul vizitei în țara noastră
a ministrului afacerilor externe al
Republicii Federale Nigeria, ambasa
dorul acestei țări la București a ofe
rit, în aceeași zi, un dineu.
(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare
din Republica Unită Tanzania
în continuarea vizitei pe care o
Întreprinde în țara noastră, delegația
parlamentară din Republica Unită
Tanzania, condusă de Adam Sapi
Mkwawa, președintele Adunării Na
ționale, a fost, vineri, oaspetele co
lectivului întreprinderii bucureștene
„Semănătoarea". Parlamentarii tan
zanieni au luat cunoștință de unele
realizări ale oamenilor muncii și spe
cialiștilor acestei unități reprezenta
tive a industriei construcțiilor de ma
șini. Au fost prezentate mașini și utilaje agricole de mare randament
produse aici, care sînt livrate atît
unităților noastre agricole, cît și in

numeroase țări ale lumii.
în continuare, oaspeții tanzanieni
au vizitat Muzeul satului.
La încheierea vizitelor, parlamen
tarii tanzanieni au avut cuvinte de
apreciere la adresa succeselor obți
nute de muncitorii și specialiștii de
la „Semănătoarea", precum și pen
tru grija ce se manifestă în țara
noastră fată de păstrarea șl punerea
în valoare a creației noastre popu
lare.
★
în aceeași zi. Biroul Marii Adu
nări Naționale a oferit un dineu în
onoarea delegației Adunării Națio
nale din Tanzania.

Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, vineri, pe
Tyronne Fernando, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Republicii
Democratice Socialiste Sri Lanka,
aflat în vizită în tara noastră.
în cadrul întrevederii, a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția
ascendentă a relațiilor de prietenie
și colaborare dintre cele două țări si
popoare. S-a apreciat că potențialul
economic în creștere al celor două
țări creează premise favorabile pen★
Vineri dimineața. Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, a primit
pe Tyronne Fernando, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Democratice Socialiste Sri
Lanka, aflat în vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii s-a exprimat
dorința comună de a se acționa pentru
impulsionarea colaborării pe plan eco
nomic, cultural și în alte domenii de
Interes reciproc. De asemenea, s-a

Decernarea „Drapelului C.C. al U.T.C."
unor organizații de tineret din armată
în aceste zile premergătoare glo
rioasei aniversări a partidului, au
avut loc festivitățile de decernare a
„Drapelului C.C. al U.T.C." și Diplo
mei de onoare acordate unor organi
zații de tineret din armată, care s-au
evidențiat în munca de educare co
munistă, revoluționară și patriotică a
tinerilor militari, in mobilizarea lor
pentru obținerea de succese deosebi
te în pregătirea de luptă si politică,
în munca de învățămînt, în întărirea
ordinii și disciplinei ostășești. în în
deplinirea sarcinilor de producție.
Distincțiile acordate de Biroul C.C.
al U.T.C. au fost înmînate de Pantelimon Găvănescu. prim-secretar al
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Nicu Ceaușescu,
Caterina Benedic, Vasile Bontaș. Vir
gil Hampu, Ana Ferencz — secretari
ai CC. al U.T.C.
La festivitățile prilejuite de acest
eveniment au participat general
colonel Vasile Milea, prim-adjunct al
ministrului apărării naționale și șef al
Marelui Stat Major, general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului politic superior
al armatei, comandanți și activiști de

Ne-a căzut în mină o broșură scoa
să de secția sport de performanță a
C.N.E.F.S. cu rezultatele complete,
clasamentele integrale și alte statis
tici de la Jocurile Olimpice 1980.
Dintre multele pagini interesante
ne-au atras atenția cele care mar
chează contribuția județelor la repre
zentarea olimpică a țării noastre în
marea competiție de la Moscova, mai
exact spus la formarea lotului celor
239 de sportivi care au făcut depla
sarea. Pe lingă clasamentul obișnuit
în acest sens (alcătuit după aparte
nența actuală a sportivilor) avem in
față încă două clasamente la fel de
sugestive : după locul de naștere și
după locul primei legitimări a olim
picilor. 'Este, dacă vreți, un act de
justiție ce se face acelor județe și
acelor cluburi care descopăr, cresc si
promovează talente, dar din interese
naționale sau din motive diferite —
obiective, de conjunctură sau de altă
natură — trebuie să se dispenseze de
sportivii respectivi tocmai cind aceș
tia ajung la vîrsta marilor perfor
mante.
Bineînțeles că, In toate cele trei
clasamente, municipiul București —
cu marele său potențial sportiv șl cu
condițiile sale de pregătire — se si
tuează pe primul loc la diferențe
mari față de locul al doilea : 50 olim
pici născuți aci (urmează Tulcea cu
16), 103 legitimați prima dată (ur
mează Cluj cu 14), 160 actuali (ur
mează Constanța cu 11).
în continuare însă ies la iveală
și meritele altor zone geografice,
merite care altfel ar fi rămas necunoscute. De pildă, .județul
. _ Cluj. apare
.
numai pe locurile 10—14 după olim
picii actuali (în număr de trei), dar
se clasează pe onorantele locuri 3
(după locul de naștere) și chiar 2
(după locul primei legitimări), cu
același număr de sportivi : 14. La
fel, Satu Mare (abia locul 15—16 după
apartenența actuală, cu 2 olimpici),
dar pe locul 4 după naștere (10 spor
tivi) șl 7—9 după legitimări (7). Ca
să nu mai vorbim de Tulcea, județ
în care s-au născut 16 olimpici (lo
cul 2), a legitimat 7 dintre ei (lo
cul 7—9), dar în prezent nu benefi
ciază de nici unul (și nici măcar nu
apare în clasamentul cu 23 locuri al
județelor în care activează olimpicii).
Socotim deosebit de binevenită
ideea de a marca și contribuția celor

\

care au pregătit și au crescut pe
marii sportivi ce apără acum culo
rile altor cluburi. Și chiar ar fi deo
sebit de stimulativ dacă. întotdeauna
după înregistrarea succeselor spor
tive românești peste hotare, am face
publice și județele sau cluburile care
au lansat pe respectivii performeri.
Cum este cazul de față cu județele
Cluj, Constanța, Timiș, Galați, Mu
reș, Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Bacău,
Iași, Arad, Prahova, Bihor, Brașov,
Buzău, Dolj, Argeș, Mehedinți și al
tele, plasate în această ordine —
după Capitală — în clasamentul care
ține seama de locul primei legitimări
a olimpicilor de anul trecut !

Alt climat alte rezultate
Scriam, cu citva timp in urmă,
cuvinte aspre despre atmosfera din
sinul echipei de fotbal „Sportul stu
dențesc". Sigur, criticile noastre n-au
produs plăceri, dar important este
că astăzi putem vorbi, in cunoștință
de cauză, de un climat cu totul îm
bunătățit la această grupare : serio
zitate, sîrguință Și disciplină în pre
gătiri, bună înțelegere intre toți ju
cătorii, și între ei și antrenori,
coeziune sufletească, angajare cot la
cot pentru scoaterea echipei din zona
retrogradării. Chiar și din tribună
îți dai lesne seama de această îm
bucurătoare schimbare văzind jocul
„Sportului" și văzîndu-i pe toți
unsprezece jucători ai săi cum se
îmbrățișează și se sărută fericiți cînd
vreunul dintre ei înscrie gol în poar
ta adversă. Climatul bun conduce și
la rezultate mai bune decît în toam
nă : 3—1 la Bacău, iar pe terenul său
din Regie echipa nu numai că a în
vins mereu, dar pînă acum nici n-a
primit gol (1—0 cu Poli Timișoara,
1—0 cu F.C.M. Brașov, 2—0 cu Cra
iova, 6—0 cu „U“ Cluj-Napoca !), E
drept, echipa mai are de luptat pen
tru a se salva de la retrogradare, dar
în această tentativă nu poate decit
să-i fie de folos revenirea la buna
Înțelegere de altădată.

„Apărătorii”
Metalului București
în viața oricărei echipe sportive
există perioade faste și. inevitabil,
perioade nefaste (mai lungi sau mai
scurte). Așa s-a intîmplat și cu Me
talul București. A fost suficient să

• CARBURANT
PE
BAZĂ DE MANIOC. Bra‘

• PREMIERĂ
CHI
RURGICALĂ. Doi chirurgi

zilia și Germania Federală in
tenționează să inițieze un pro
gram comun de cercetări meni
te să pună la punct un carbu
rant pentru automobile pe bază
de manioc, printr-un. proces
biochimic care să permită
gazeificarea amidonului conținut
in manioc și transformarea, sa
în carburant. Pînă în prezent
Brazilia a utilizat îndeosebi
trestia de zahăr pentru a obți
ne carburanți de schimb. Dar în
timp ce trestia crește bine nu
mai pe soluri de bună calitate,
maniocul are avantajul de a
crește și pe soluri sărace —
care constituie 45 la sută din
teritoriul brazilian.

americani au reușit recent, pen
tru prima oară, o serie de in
tervenții chirurgicale asupra
creierului unui fetus. Revista
„New England Journal of Me
dicine", care scrie despre acest
eveniment, precizează că opera
ția a constat în prelevarea ex
cesului de lichid cefalorahi
dian de la un copil care pre
zenta semne de hidrocefalie. Cei
doi chirurgi de la un spital din
Boston au reușit să preleve, în
șase rînduri, aproape un litru
din acest lichid care, aflîndu-se
într-o cantitate prea mare, îm
piedica dezvoltarea normală a
creierului. După ce au localizat
poziția exactă a fetusului cu ajutorul unei sonograme, opera

partid, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si ale U.T.C.. membri
ai gărzilor patriotice si ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, pionieri si șoimi
ai patriei.
Tinerii din organizațiile U.T.C. care
au primit distincții acordate de C.C.
al U.T.C. și-au exprimat încă o dată
adeziunea nemărginită si hotărîrea cu
care urmează și înfăptuiesc politica
partidului nostru comunist, au dat
expresie voinței lor neclintite, a în
tregului tineret aflat sub drapel de a
munci cu tot elanul si energia ce-i
caracterizează pentru a se instrui dît
mai temeinic, pentru a face ca fie
care unitate si subunitate să devină
un puternic detașament de luptă re
voluționară și patriotică. într-o vi
brantă unitate de cuget si simțire, uteciștii au asigurat, și cu acest prilej,
partidul, poporul, pe comandantul
suprem că organizațiile U.T.C. din
armată, sub conducerea organelor si
organizațiilor de partid. îsi vor dovedi
prin fapte spiritul activ, revoluționar,
sltuindu-se întotdeauna la ftiăltimea
sarcinilor de mare răspundere ce le
sînt conferite pentru educarea comu
nistă a tinerei generații.

Vizita delegației Partidului
Liberal Italian
La invitația Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste vineri după-amiază a sosit
la București o delegație a Partidului
Liberal Italian, condusă de Valerio
Zanone, secretar general al parti
dului. ,
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost întimpinată de Ta
mara Dobrin, președintele executiv al
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, de
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Un clasament
stimulator

tru intensificarea colaborării bilate
rale în producție si în alte sectoare
de activitate. în folosul reciproc, al
cauzei păcii. înțelegerii și colaborării
intre națiuni.
La întrevedere, care s-a desfășurat
Intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Gheorghe Dolgu. adjunct al
ministrului afacerilor externe.
A fost de fată C. D. Casie Chetty,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
Republicii Democratice Socialiste Sri
Lanka la București.
(Agerpres)
★
efectuat un schimb de păreri în legă
tură cu unele aspecte ale actualității
politice mondiale, precum și unele
modalități care să conducă Ia extin
derea conlucrării între cele două țări
pe plan internațional.
La primire a participat Gheorghe
Dolgu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.
(Agerpres)

piardă citeva puncte acasă ca aceas
tă veche și redutabilă divizionară
„B“ de fotbal să coboare vertiginos
în clasament, ba chiar să ocupe retrogradabilul loc 15 (cu numai 18
puncte) după etapa a 22-a (din 1
aprilie).
în acel moment critic pentru Me
talul, am primit la redacție o scri
soare fulminantă — din partea unor
așa-ziși apărători — în care se trăznea și se fulgera împotriva unor pre
tinse forțe oculte care ar acționa ca
să retrogradeze această echipă, adresîndu-se în continuare cuvinte grele
și antrenorilor și jucătorilor respec
tivi. Bineînțeles, n-am publicat o
asemenea scrisoare (așa cum eram
invitați in cuprinsul ei), etapele au
trecut și, iată, Metalul s-a redresat
(cum era de așteptat), ocupînd acum
un liniștitor loc 5 în clasament, cu
24 de puncte și fără griji.
De unde se vede. încă o dată, că
pripeala nu folosește la nimic.

Gheorghe MITROI

reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.
Au fost de față Ernesto Mario
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
★
în cursul aceleiași zile au avut loc
convorbiri între Tamara Dobrin, pre
ședintele executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, și membrii dele
gației Partidului Liberal Italian.
Cu acest prilej a fost efectuat un
schimb de informații cu privire la
activitatea Frontului Democrației și
Unității Socialiste și a Partidului Li
beral Italian. Au fost prezentate ro
lul și atribuțiile Frontului Democra
ției și Unității Socialiste în procesul
de perfecționare și întărire continuă
a democrației socialiste în întreaga
viață social-politică a țării.
A fost exprimată, totodată, satis
facția pentru cursul ascendent al re
lațiilor ce se desfășoară pe multiple
planuri Intre România și Italia. In
acest context, a fost evidențiată do
rința Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste și a Partidului Liberal
Italian de a-și aduce o contribuție
sporită la amplificarea și diversifi
carea acestor raporturi, în interesul
celor două țări și popoare.
(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE
*
LA TRAGEREA
DIN 24 APRILIE 1981
Extragerea I : 85 4 13 11 3 69
73 74
Extragerea a Il-a : 50 10 84 53 47
75 40 24 7
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1 378 541 lei, din care 500 000 lei re
port la categoria 1.

Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, a primit, vineri,
delegația de specialiști din R. P. Bul
garia condusă de Ivan Monahov,
director general în Comitetul geo
logiei din Ministerul Metalurgiei și
Resurselor Minerale, care a făcut o
vizită în țara noastră. Cu acest pri
lej, s-au discutat probleme privind
întărirea colaborării dintre organis
mele de specialitate din cele două
țări în domeniul geologiei pentru
descoperirea și valorificarea de noi
rezerve de petrol și gaze, minereuri,
cărbune și substanțe nemetalifere.
★
Cu ocazia apropiatei sărbătoriri a
Zilei naționale a Republicii Unite
Tanzania, vineri după-amiază a
avut loc în Capitală o manifestare
culturală, organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea, în cadrul căreia ziaris
tul Ștefan Naciu a împărtășit im
presii de călătorie din această țară
și a prezentat aspecte din preocupă
rile și realizările poporului tanzanian pe calea propășirii economicosociale. în încheiere a fost prezentat
un film documentar tanzanian.
Au participat Virgil Teodorescu,
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale,
Ion Sălăjan, președintele
Comisiei constituționale și juridice a
M.A.N., loan Botar, secretar al
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ligii
române de prietenie cu popoarele
din Asia și Africa, ai Ministerului
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, deputați
în M.A.N., oameni de artă și cul
tură, ziariști, un numeros public.
Au fost prezenți membrii delega
ției parlamentare tanzaniene con
duse de Adam Sapi Mkwawa, pre
ședintele Adunării Naționale, aflată
in vizită în tara noastră la invitația
Marii Adunări Naționale, precum și
reprezentanți ai Ambasadei Tanza
niei în România.
★
Cu ocazia celei de-a 49-a aniversări
a creării Armatei Populare Coreene,
atașatul militar, aero și naval al
R.P.D. Coreene la București,, Kim
Ciung Hiăn, a organizat, vineri dupăamiază, la sediul ambasadei, o gală
de filme, urmată de un cocteil.
Au participat general-locotenent
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar al
Consiliului politic superior al arma
tei. reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, generali, și ofițeri su
periori, ziariști.
Au fost prezenți atașați militari
acreditați în țara noastră.
★
La Institutul de arhitectură „Ion
Mincu" din Capitală s-a deschis, vi
neri, expoziția „Integrarea construc
țiilor noi în cadrul arhitectural exis
tent". Organizată de Camera arhitecților din Bavaria, Casa de cultură a
R.F. Germania la București și Uniu
nea arhitecților din Republica Socia
listă România, expoziția Înfățișează,
prin numeroase panouri cu planuri și
fotografii, diverse soluții de integra
re armonioasă — pe teritoriul R.F.G.
și al altor țări ^europene — ai noilor
construcții în perimetrul istoric al
localităților urbane.
Despre semnificația organizării acestei expoziții au vorbit Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhi
tecților, și Uwe Martin, directorul
Casei de cultură a R.FX3. la Bucu
rești.
La deschidere au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea,,
arhitecți, studenți ai Institutului de
arhitectură „Ion Mincu".
Au fost prezenți membri al Amba
sadei R.F. Germania la București,
membri ai corpului diplomatic.
în aceeași zi, arhitectul din R. F.
Germania Michael Gaenssler a pre*
zentat, în amfiteatrul Institutului de
arhitectură „Ion Mincu", o expunere,
însoțită de diapozitive, pe problema
tica expoziției.
★
Vineri, la sediul Asociației de
Drept Internațional și Relații Inter
naționale — A.D.I.R.I, — a avut loc
o masă rotundă, în cadrul căreia
Evgheni Alexandrov, director ad
junct al Institutului de relații inter
naționale și integrare socialistă de
la Sofia, a prezentat tema „Perspec
tivele destinderii". Au participat
cadre didactice universitare, cercetă
tori în domeniul relațiilor interna
ționale, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ziariști.
Au fost de față membri ai Amba
sadei Bulgariei la București.
(Agerpres)

Ziua libertății Portugaliei
Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES .
Președintele Republicii Portugheze
LISABONA
Cu ocazia zilei de 25 aprilie — Ziua libertății, îmi este deosebit de plăcut
să vă adresez calde felicitări și urări de fericire personală, de progres și
prosperitate poporului portughez.

NICOLAE CEAUȘESCU
'
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul portughez sărbătorește
azi „Ziua libertății", prilej de evo
care a memorabilului eveniment
de acum șapte ani, cînd, prin ac
țiunea militarilor patrioți, sprijiniți
de masele populare, a fost răstur
nat regimul de dictatură ce dăi
nuia de aproape jumătate de veac.
înscriindu-se în contextul mari
lor transformări politico-sociale
înnoitoare ale contemporaneității,
actul insurecțional de la 25 aprilie
1974 a pus bazele dezvoltării unei
vieți libere și democratice pentru
poporul portughez, grăbind, tot
odată, sfîrșitul ultimului și celui
mai vechi imperiu colonial.
în anii care au trecut de atunci,
Portugalia a cunoscut un șir de
schimbări progresiste pe plan poli
tic, economic și social, proces care
nu s-a desfășurat însă lin, neted,
ci a fost marcat de contradicții și
tensiuni, de confruntări cu forțele
conservatoare, cu cercuri dornice
să anihileze cuceririle democratice
ale poporului. Odată cu transfor
mările de ordin intern, Portugalia
a promovat in ultimii ani o poli
tică de lărgire a legăturilor cu toa
te țările, indiferent de orînduirea
lor social-politică.
Așa cum se Știe» țara noastră,
care a salutat cu satisfacție răs
turnarea regimului fascist, a urmă
rit și urmărește cu interes și sim
patie eforturile poporului prieten
portughez pentru prefaceri înnoi
toare, pentru dezvoltare
economico-socială,
pentru
Înflorirea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26,
27 șl 28 aprilie. In țară : Vremea va fi
in general instabilă, cu cerul temporar
noros. Vor cădea ploi avlnd șl caracter
de aversă mai frecvente și abundente
in Crlșana. Vlntul va sufla moderat cu
intensificări de scurtă durată. Tempe

ția a constat tn introducerea
unei seringi în abdomenul ma
mei, iar apoi și în cutia crania
nă a fetusului, deasupra urechii.

• REMEDIU IMPOTRIVA OBOSELII MUS
CULARE. Un grup de medici
și de ingineri din Moscova a
creat un aparat denumit „Elektronarkon-1", care realizează anestezierea cu ajutorul curenților electrici slabi. Aparatul își
găsește aplicații în diferite do
menii ale medicinii cum ar fi
neurologia, obstetrica, trauma
tologia și altele. Curenții slabi
ajută nu numai la diminuarea
durerilor, ci anulează si obosea
la musculară a persoanelor care
efectuează munci grele și a
sportivilor.

raturile minime vor fi cuprinse intre
zero și 10 grade, local mai coborîte in
nordul țării, iar cele maxime intre 10,
șl 20 grade, izolat mal ridicate tn sud.
In București : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Va
ploua sub formă de aversă. Vint mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 4 și 7 grade, iar cele ma
xime vor oscila în jurul valorii de 17
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de
serviciu).

In atenția depunătorilor la C.E.C.
Casa de Economii și Consemnatiuni informează depunătorii că
tragerile la sorti pentru trimestrul
1/1981 ale libretelor de economii cu
dobindă și cîștiguri în autoturisme
vor avea loc în Capitală, la ora
16,30, în sala Casei de cultură din
str. Zalomit nr. 6, după cum ur
mează :
»
— Luni, 27 aprilie, tragerea Ia

sorti a cîștigurilor la libretele de
economii cu dobindă și cîștiguri in
autoturisme, emise de unitățile
C.E.C. din Capitală ;

— Marți, 28 aprilie, tragerea la

sorti a cîstigurilQr la libretele de
economii cu dobindă și cîștiguri în
autoturisme, emise de unitățile
C.E.C. din tară.
Cu prilejul acestor trageri la
sorti. Casa de Economii si Consemnatluni va acorda numeroase
cîștiguri. în autoturisme „Dacia
1300".
Tragerile la- sorți fiind publice,
toți cei interesați sînt■'invitați să
Pârticit>e la, lucrările de «jfectuare
a acestora. '
-i,'
Listele oficiale cu rezultatele fie
cărei trageri la sorti vor fi publi
cate în presa centrală.

În curînd,
sezonul estival pe litoral
Importante reduceri de tarife
pentru lunile mai și iunie
în curînd, litoralul
românesc, acest uriaș
„amfiteatru" al va
canțelor, își deschide
porțile pentru cei ce
îndrăgesc soarele și
marea. Oficiile jude
țene de turism au și
pus în vînzare bilete
pentru cei ce doresc
să-și petreacă conce
diul de odihnă în ori
care din „perlele" li
toralului :
Mamaia,
Eforie Nord, Eforie
Sud, Cap Aurora,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Vineri au început la Sofia cam
pionatele balcanice de tir la nrobele
olimpice pentru arme cu glonț. O
frumoasă victorie a repurtat sportiva
româncă Anișoara Matei, care a ob
ținut titlul de campioană in proba de
pistol standard cu 589 puncte. O altă
țintașă româncă, Ana Ciobanu, s-a si
tuat pe locul 3 cu 579 puncte. Pe
echipe, victoria a revenit în această
probă selecționatei României cu
1 747 puncte.
• La campionatele internaționale
de gimnastică ale tării noastre —
caFe au loc la Cluj-Napoca și
la care participă sportivi din
13 țări — s-au desfășurat vineri
întrecerile masculine (concursul cu
prinde numai exerciții liber alese).
Pe primele două locuri s-au situat
sportivii din R.P. Chineză Fu Lu
Ming (56,60 puncte) și Kuang Xian
Yao — (55,60 puncte). Locul trei a
fost ocupat de gimnastul român
Emilian Nicula (cu 55,50 puncte),
urmat de colegii săi Octavian Ionașiu — (55,40 p). Ion Checiches —
(55,20 p) și Kurt Sziller — (55,00 p).
Astăzi are loc concursul feminin.
• în cadrul campionatelor mon
diale de tenis de masă de la Novi
Sad in turul doi al probei de dublu
perechea Doboși, Crișan (România) a
învins cu 16—21, 22—24, 21—15, 21—16,

țării, pentru Întărirea independen
ței și libertății sale. România s-a
numărat printre primele state care
au recunoscut noul regim portu
ghez, iar în perioada care a trecut
de atunci relațiile dintre cele două
țări, favorizate de afinități de ori
gine, limbă și cultură, au cunoscut
o considerabilă lărgire și diversi
ficare. Acest curs a fost puternic
stimulat de dialogurile la nivel
înalt, de la București și Lisabona,
de încheierea Tratatului de priete
nie și colaborare româno-portughez, care a creat un cadru pro
pice adîncirii conlucrării reciproc
avantajoase in domeniile politic,
economic, tehnico-științific și cul
tural. întîlnirile și convorbirile de
la București, din 1979, dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și An
tonio Ramalho Eanes au adus o
contribuție de cea mai mare în
semnătate la ridicarea pe un plan
superior a relațiilor româno-portugheze, deschizîndu-le noi și pro
mițătoare perspective.
Ca țări profund interesate în În
făptuirea securității și cooperării
în Europa, România Și Portugalia
au conlucrat în cadrul Conferinței
general-europene, manifestîndu-și
în continuare hotărîrea de a con
tribui la finalizarea cu rezultate
eficiente a reuniunii de la Madrid.
De „Ziua libertății", poporul
român își reafirmă sentimentele de
sinceră prietenie față de poporul
portughez, căruia îi urează noi suc
cese în dezvoltarea democratică,
prosperitate și pace.

Venus, Saturn sau Ju
piter.
Important de reți
nut : cei ce efectu
ează concediul pe li
toral în această peri
oadă beneficiază de
tarife substanțial re
duse. Astfel, în luna
mai o pensiune com
pletă pe zi și per
soană costă numai 57
lei, în luna iunie 65
lei, față de tariful 'de
110 lei pe zi și per
soană in lunile iulieaugust.

•
Gazde
ospitaliere,
stațiunile de pe lito
ral oferă cazare și
masă în hoteluri și
restaurante de prim
rang, precum și nu
meroase
posibilități
de agrement. Infor
mații suplimentare la
agențiile și filialele
oficiilor județene de
turism din întreaga
țară, unde se poț ob
ține și biletele.
In fotografie : Vedere
din stațiunea Olimp.
Foto : Gh. Vințilă

24—22 pe Martin (Franța), Kreisz
(Ungaria). în proba de dublu mixt,
Kosanovici, Ostarsek (Iugoslavia) au
eliminat cu 21—18, 21—15, 21—18 pe
Crișan și Ferenczi (România), iar la
dublu fete Hammersley, Jarvis
(Anglia) au întrecut cu 21—12. 21—18,
21—13 pe Alboiu (România), Shimpo
(Japonia). Tot în proba de dublu
fete, Olga Nemes și Eva Ferenczi
(România) au întrecut cu 21—19,
15—21, 22—20, 21—11 pe iugoslavele
Percukiu, Botinici, calificindu-se tn
optimile de finală.
• La Budapesta a Început compe
tiția internațională de sabie pentru
„Cupa Europei". In primul tur. echi
pa Steaua București a învins cu 9—6
pe Slavia Sofia. în meciul urtnător,
Steaua a pierdut cu 7—8 întîlnirea cu
Ț.S.K.A. Moscova.
• Campionatul național de polo pe
apă a continuat vineri la Cluj-Napoca,
Iată rezultatele înregistrate : Dina
mo — Progresul 14—6 (3—1. 2—1. 7—2.
2—2) ; Rapid — Crișul Oradea 10—7
(3—2. 2-4, 2—1. 3-0).
• Aseară la Brașov s-a disputat
intilnirea internațională amicală de
baschet dintre selecționata studen
țească a tării noastre Si echipa se
cundă a Cehoslovaciei. Baschetbalistii români au obtinut victoria cu
scorul de 90—76 (47—39).

PRETUTINDENI
• CORPURI DE ILU
MINAT ECONOMICOA
SE. Fabrica de corpuri de ilu
minat din Berlin a început pro
ducția unor lămpi speciale pen
tru iluminatul public, mult mai
puternice decît cele cu vapori
de mercur, care permit și eco
nomisirea energiei electrice.
Noile corpuri de iluminat pe
bază de sodiu vor permite re
ducerea consumului de energie
pentru iluminatul străzilor Ber
linului cu 3—5 la sută.

• ARTĂ Șl PUBLICI
TATE. După un an și jumăta
te de polemici și informații con
tradictorii, iată că acum s-a anunțat oficial: „Templul liricii
italiene". Opera „Scala" din Mi
lano, nemaifăcînd fată dificultă
ților financiare, a cedat rațiuni
lor comerciale și a acceptat, ast
fel. „patronajul" unei firme pro
ducătoare de mașini de spălat.
Bineînțeles, contra schimb: fir
ma „Candy" — una dintre cele
mai importante firme italiene
producătoare de aparate electromenajere — va apărea pe pro

gramele de sală, pe materialele
publicitare, pe broșurile teatru
lui. Conducerea celebrului teatru
milanez a ținut să-i liniștească
însă pe iubitorii bel-canto-ului,
precizind că, pentru moment, acordul se limitează numai la ac
tivitatea baletului și. spre a fi
mai puțin bătător la ochi, recla
mele pentru mașinile de spălat
„Candy" vor apărea la început
în timpul turneului pe care îl
va întreprinde grupul de balerini
al operei în Statele Unite. în
luna iulie.

• SCULPTURI
ALE
LUI PHIDIAS ? Este vorba
de două statui masive de bronz
— una înaltă de 2 metri, cea
laltă de 1,98 metri, descoperite
în largul coastelor Calabriei, la

o distanță de circa 300 nt, unde
marea are o adîncime de nu
mai 8 metri. Sculpturile repre
zintă luptători cărora le lipsesc
însă coifurile, scuturile și sulițe
le. După ce au fost scoase la su
prafață, au fost trimise la Flo
rența pentru a fi restaurate, apoi
au fost expuse la Muzeul arheo
logic din oraș. După părerea sa
vantului vest-german Verner
Fuks, statuile au fost aduse in
dar de către atenieni sanctuaru
lui din Delphi în cinstea victo
riei asupra perșilor din anul 490
î.e.n„ ele fiind executate de
faimosul sculptor al antichității
grecești Phidias. Dacă ipoteza
este adevărată, atunci descope
rirea din largul Calabriei este
una din cele mai importante ale
vremurilor noastre.

• PIESE ARHEOLO
GICE DE MARE VALOA
RE ISTORICĂ. Autoritățile
panameze au cerut în mod ofi
cial Muzeului indienilor ameri
cani din S.U.A. să restituie Re
publicii Panama un număr de
statui care au fost luate în 1925
dintr-un șantier arheologic si
tuat la 200 km de Ciudad de
Panama. Piesele arheologice
respective reprezintă mărturii
ale civilizației vechilor indieni
care au trăit pe teritoriul istmu
lui Panama. Directoarea Patri
moniului istoric din Panama,
Reina Torres de Arauz, a pre
cizat că este vorba de circa 100
de piese de mare valoare isto
rică.

«

, ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI

DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Prietenia și solidaritatea
cu toate țările socialiste,
cauză scumpă a comuniștilor romani
in conformitate cu Programul partidului, acționăm neabătut
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și solidari
tate cu toate țările socialiste, fiind convinși că întărirea unității
lor corespunde intereselor fiecărei țări care edifică noua orîn
duire, precum și cauzei generale a socialismului, progresului și
păcii pe planeta noastră.
•
>

NICOLAE CEAUȘESCU
întărirea prieteniei, colaborării șl
solidarității cu toate țările socialiste
se înscrie ca una din trăsăturile fun
damentale ale politicii externe a
partidului nostru, ale Întregii sale ac
tivități pe plan internațional, ca o
preocupare principială statornică,
promovată cu neclintită consecvență.
Ea și-a găsit neabătută confirmare
de-a lungul deceniilor, reflectind lu
minoasele tradiții internaționaliste ale
mișcării muncitorești din România,
Însemnătatea deosebită acordată dă
P.C.R. conlucrării strinse cu țările so
cialiste în construirea noii orînduiri,
pentru afirmarea prestigiului și for
ței de atracție a socialismului in
lume, pentru promovarea cauzei
libertății și independenței naționale,
a progresului și păcii.
Este bine cunoscut că, încă înainte
de constituirea P.C.R., mișcarea mun
citorească, nucleele revoluționare din
România au salutat cu bucurie vic
toria Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, au mobilizat masele la
ample acțiuni de solidaritate cu tînăra
putere sovietică. Nepieritoare pilde
de solidaritate au săvîrșit brigăzile
revoluționarilor români Iuptînd cu
arma în mină ne baricadele războiu
lui civil, impotriva intervenției mili
tare imperialiste, pentru apărarea si
consolidarea cu
ceririlor muncito
rilor și țăranilor
din prima tară
care a trecut la
lichidarea vechii
orinduiri. la trans
punerea in viată a
socialismului ști
ințific.
Această orien
tare și-a găsit o
expresie consec
ventă odată cu
constituirea parti
dului comunist. în
ciuda condițiilor
grele ale ilegali
tății, ale priregimugoanei,
lui burghezo-moșieresc. partidul
a acționat cu fer
mitate în vederea
stabilirii derelațil
de bună vecină
tate între Româ
nia și U.R.S.S..
întăririi prieteniei
dintre
poporul
român și popoare
le sovietice. O activitate vastă a des
fășurat partidul în lupta împotriva
pericolului fascismului, a pregătirilor,
de război contra U.R.S.S. Nutrind pu
ternice sentimente antifasciste, po
porul român a înfierat cu hotărîre și
fermitate aruncarea țării noastre în
războiul antisovietic. Este meritul
P.C.R. — care a fost sufletul re
zistenței antifasciste — de a fi orga
nizat și condus lupta împotriva ocupanților naziști și a dictaturii antonesciene, in scopul scoaterii Româ
niei din război și participării, alături
de Uniunea Sovietică, la războiul
antifascist.
în condițiile radical schimbate de
după război, cînd puterea politică
a fost cucerită de oamenii muncii,
iar P.C.R. a devenit partid de guvernămînt, întărirea prieteniei, colaboră
rii și solidarității cu Uniunea Sovie
tică a devenit politică de stat, găsindu-și completarea firească prin
relațiile de prietenie și colaborare
strinsă cu toate celelalte țări care au
trecut la făurirea noii orinduiri.
Cauză scumpă a comuniștilor ro
mâni, politica de întărire a conlucră
rii cu țările socialiste este înscrisă în
multiple documente de partid, în ra
poartele, rezoluțiile și hotărîrile con
greselor șl conferințelor naționale,
și-a găsit consacrarea în' Programul
P.C.R. Această orientare este per
manent $1 viguros reafirmată în
cuvîntările tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU. „In activitatea sa
internațională — arată secretarul ge-neral al partidului — România acordă
o atenție deosebită prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, în
tăririi solidarității lor — condiție pri
mordială pentru făurirea cu succes
a socialismului în fiecare țară, pentru
creșterea prestigiului socialismului pe
plan mondial, a contribuției țărilor
socialiste la politica de destindere,
pace și colaborare internațională".
Liantul trainic al acestei prietenii îl
constituie comunitatea de orînduire,
Ideologia atotbiruitoare a materialis
mului dialectic și istoric, telurile co
mune ale edificării socialismului și
comunismului, cea mai dreaptă orîn
duire din istoria omenirii.
Cu îndreptățită satisfacție se poate
afirma, în preajma aniversării jubi
liare a partidului nostru, că relațiile
cu toate țările socialiste, relații pen
tru a căror dezvoltare continuă și
multilaterală comuniștii români au
acționat cu atîta pasiune șl dăruire,
prezintă un tablou din cele mai am
ple și bogate. .
încă din primii ani al puterii popu
lare, cronica relațiilor reciproce con
semnează. ca evenimente de mare
însemnătate, încheierea tratatelor
de prietenie, colaborare și asistență
mutuală cu Uniunea Sovietică, Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia, Unga
ria. Constituind puternice pîrghii de
impulsionare a legăturilor indisolu
bile dintre România și țările respec
tive în dezvoltarea economico-socială, în construirea noii orinduiri, ca și
în lupta pentru pace și înțelegere in
ternațională, prevederile acestor do
cumente au fost dezvoltate ulterior,
în noile tratate, corespunzător con
dițiilor schimbate din Europa și din
lume ; totodată, s-au încheiat tratate
cu R. D. Germană și R. P. D. Co
reeană. De o însemnătate deosebită
s-au dovedit, de asemenea, declara1( title, declarațiile comune șl celelalte

documente semnate cu prilejul vi
zitelor întreprinse în diferite țări
socialiste de tovarășul Nicolae
Ceaușescu sau al celor efectuate de
conducătorii de partid și de stat al
acestor țări în România. Fiecare în
parte șl toate la un loc, aceste docu
mente exprimă voința de a ridica re
lațiile noastre la cote tot mai înalte,
jalonează direcțiile principale ale
conlucrării, potrivit posibilităților și
cerințelor mereu sporite create de
succesele dobîndite în construirea so
cialismului și comunismului.
Toate aceste documente înscriu
principii și norme noi de colaborare,
cristalizate in însuși procesul de dez
voltare șl perfecționare a relațiilor
reciproce — principiile independenței
și suveranității naționale, egalității în
drepturi, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc, întraju
torării tovărășești șl solidarității In
ternaționale. Așa cum arată experi
ența. aceste principii s-au afirmat ca
temelie sigură și oferă premise din
tre cele mai favorabile pentru o cor
laborare rodnică în folosul tuturor
‘
țărilor socialiste.
Viata însăși demonstrează că. in
evoluția continuu ascendentă a relațiilor dintre România și celelalte țări
alături de care făurim noua orinduire.

Deosebit de semnificative sînt
aprofundarea și diversificarea colabo
rării economice, temelia materială a
ansamblului conlucrării. De la nive
lurile schimburilor economice din
primii ani ai puterii populare și pînă
la parametrii actuali s-a străbătut o
cale uriașă, marcată de creșterea an
de an a volumului bunurilor mate
riale schimbate, de dublarea lor, prac
tic, de la un cincinal la altul. Este
concludent în acest sens că, sporind
de 5,4 ori in perioada 1965—1980, adică
de la 8,5 miliarde lei valută la circa
46 miliarde lei valută, volumul
schimburilor de bunuri materiale va
cunoaște in actualul cincinal o nouă
creștere substanțială — de 68—70 la
sută. Dezvoltînd colaborarea bilatera
lă cu toate statele socialiste, partidul
și statul nostru se preocupă, totodată,
de extinderea legăturilor și pe plan
multilateral. în cadrul C.A.E.R., în
vederea accelerării progresului fiecă
ruia dintre statele membre, moderni
zării forțelor de producție, satisface
rii necesarului de materii prime, com
bustibil și de energie, pentru apro
pierea și egalizarea nivelurilor de
dezvoltare a economiilor lor naționa
le. Ca o caracteristică fundamentală a
relațiilor economice este afirmarea cu
tot mai multă vigoare a formelor de
colaborare
mo
derne, superioare,
de înaltă eficien
ță. cum este cooperarea in construirea în comun
a unor obiective
de mare însem
nătate pentru dez
voltarea forțelor
de producție în
România și în ță
rile
respective,
grăitoare exem
ple. între multe
altele, s în acest
sens consfituindu-le complexe
le hidroenergetice
Porțile de Fier I
și Porțile de Fler
II, edificate îm
preună cu R.S.F.
Iugoslavia. între
prinderea de ma
șini și utilaje gre
le Giurgiu-Ruse
și Complexul hi
drotehnic Turnu
Măgurele-Nicopole. rod al coo
legăturile de prietenie și solidaritate perării cu R. P. Bulgaria.
dintre partidele comuniste, ca forțe
Concomitent, a-a dezvoltat și se
politice conducătoare ale întregii dezvoltă neîntrerupt colaborarea tehvieți sociale, joacă rolul de factor nico-științifică în vederea soluționării
hotărîtor. De însemnătate excepțio unor probleme majore de care depind
nală s-au dovedit și se dovedesc, in accelerarea progresului tehnic, mo
acest cadru, intilnirile și convorbirile dernizarea continuă a producției. Se
frecvente dintre tovarășul Nicolae extinde și se diversifică, în același
Ceaușescu și conducătorii de partid timp, colaborarea pe tărîmul culturii,
și de stat ai celorlalte țări socialiste. artei, învățămintului și in alte do
Prin anvergura problematicii abor menii. care concură la mai buna cu-1
date, prin înțelegerile și hotărîrile noaștere și apropiere între popoarele
adoptate, aceste dialoguri au im noastre, la întărirea prieteniei dintre
pulsionat și impulsionează puternic, ele. De mare însemnătate se dove
de fiecare dată, ansamblul relațiilor desc schimburile de experiență pe li
reciproce, identificînd noi posibilități nie de partid și de stat, a organiza
de dezvoltare a colaborării și deschi- țiilor de tineret, de femei și altor or
zîndu-i orizonturi tot mai rodnice.
ganizații de masă și obștești — ceea
Comuniștii din România, Întregul ce contribuie la îmbogățirea tezauru
nostru popor încearcă sentimente de lui comun al popoarelor noastre, fa
profundă satisfacție pentru faptul că, cilitează progresul lor mai rapid.
Pe plan internațional. România co
beneficiind de un cadru atît de fa
vorabil, relațiile României cu celelal laborează cu țările socialiste în mă
reața
luptă pentru destindere, dezar
te țări făuritoare ale noii orînduiri se
dezvoltă continuu, pe multiple pla mare și pace, împotriva politicii im
nuri. Este un motiv de mindrie pen perialiste de forță și amenințare cu
tru comuniștii români, pentru poporul forța, pentru democratizarea relații
nostru că România întreține și dez lor dintre state, pentru triumful cau
voltă raporturi de conlucrare priete zei progresului și libertății popoare
,
nească cu absolut toate celelalte țări lor.
socialiste, fără nici o excepție, deUn merit de seamă al partidului
monstrind prin puterea exemplului nostru este acela de a fi acționat perpropriu că o asemenea colaborare , manent, cu fermitate, pentru întărirea
este pe deplin posibilă, spre binele 1 unității țărilor socialiste. Pornind de
fiecărei țâri în parte, al cauzei gene la marea diversitate de condiții in
rale a socialismului, întăririi presti care se înfăptuiește noua orinduire,
giului și forței sale de atracție.
P.C.R. a considerat și consideră ca un
în mod firesc, o mare atenție fenomen pe deplin firesc apariția
acordă partidul nostru extinderii co unor deosebiri de păreri intre țările
laborării cu țările socialiste vecine. socialiste. Esențialul este însă ca
Potențialul economic, tehnic și știih- aceste deosebiri să nu afecteze rela
țific în continuă dezvoltare al Româ țiile interstatale, prietenia și colabo
niei și al țărilor cu care ne Înveci rarea dintre țările care făuresc noua
năm, caracterul complementar al eco orînduire. Partidul nostru stă ferm
nomiilor naționale și posibilitatea pe poziția de ase pune pe prim plan
conjugării eforturilor în vederea va ceea ce este comun și unește, de a se
lorificării superioare a unor resurse, face totul pentru a se evita agrava
la care se adaugă tradițiile luptei co rea divergentelor, pentru discutarea
mune pentru progres social și națio oricăror probleme într-un spirit de
nal, sînt factori de natură să im stimă și încredere reciprocă, considepulsioneze întărirea prieteniei și co rînd că relațiile dintre țările socia
laborării cu aceste țări. Pornind de liste trebuie să constituie un exemplu
aici. Congresul al XII-lea al partidu de raporturi interstatale de tip su
lui a subliniat Însemnătatea deosebită perior. în virtutea acestor consi
acordată dezvoltării relațiilor cu derente si în conformitate cu hotăriUniunea Sovietică, evidențiind că și rile Congresului al XII-lea, partidul
In viitor intensificarea acestor legă nostru iși concentrează eforturile
turi va constitui o preocupare fermă pentru extinderea și aprofundarea în
continuare a relațiilor de prietenie și
a României socialiste.
în același timp. România Întreține colaborare cu țările socialiste, pentru
relații de largă oonlucrare cu celelal a contribui la întărirea unității și so
te țări socialiste, fie că se află pe lidarității lor.
continentul nostru, cum ar fi R.D.
Este convingerea comuniștilor, a în
Germanăi. Polonia sau Cehoslovacia, tregului nostru partid că întărirea
fie că este vorba de țări situate pe prieteniei, colaborării multilaterale și
alte continente. Astfel, este bine cu solidarității cu țările care făuresc
noscut că între România socialistă și noua orinduire răspunde în cel mai
China populară se dezvoltă ra înalt grad intereselor poporului ro
porturi de strinsă prietenie si de mân. constituie o contribuție de sea
conlucrare în domenii variate ale mă la promovarea cauzei socialismu
făuririi noii orînduiri. De ase lui. progresului si păcii în lume. In
menea. Intre tara noastră șl acest spirit, așa cum subliniază mereu
R.P.D. Coreeană s-au statornicit șl se tovarășul Nicolae Ceaușescu, Partidul
dezvoltă rodnice legături de conlu Comunist Român este ferm hotărit să
crare și solidaritate. în acest spirit, facă totul si de aici înainte pentru
partidul si statul nostru sprijinind ferm dezvoltarea conlucrării cu toate țările
cauza dreaptă a reunificării pașnice, socialiste, în cele mai variate dome
democratice a poporului coreean. în nii ale activității sociale, să acțione
același spirit. România'dezvoltă cola ze neabătut în direcția unității lor.
borarea prietenească cu R. S. Viet pentru progresul și prosperitatea fienam, cu celelalte țări socialiste din • cărții popor care făurește noua orîn
Asia. Relații prietenești, de strinsă duire. adueîndu-și și în acest fel
solidaritate și fructuoasă conlucrare contribuția la înfăptuirea mărețelor
s-au statornicit Intre țara noastră și idealuri revoluționare ale forțelor
Republica Cuba, primul stat socialist înaintate de pe întreaga planetă.
de pe pămîntul continentului ame
Al. CAMPEANU
rican.

PE STINDARDUL

PARTIDULUI

obiective de luptă
in concordanță

cu interesele vitale

ale poporului român,

ale întregii umanități
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NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor Consi
liului de Securitate consacrate Namibiei au luat cuvintul, in continuare,
reprezentanți ai unor țări din Africa fi din alte regiuni ale lumii, care
s-au pronunțat pentru aplicarea rezoluțiilor O.N.U. in vederea accesului
la independență al poporului namibian, pentru sprijinirea luptei de eli
berare a acestuia și au condamnat politica obstrucționistă a regimului ra
sist minoritar de la Pretoria, cerind instituirea de sancțiuni obligatorii îm
potriva R.S.A.

Atrăglnd atentla asupra Încercări
lor unor state occidentale de tergi
versare a procesului de realizare a
independenței Namibiei, Peter Mueshihange, secretar pentru afacerile
externe al S.W.A.P.O.. a relevat că
instituirea de sancțiuni obligatorii
împotriva R.S.A.. inclusiv a embar
goului petrolier, sînt corespunzătoare
prevederilor Cartei O.N.U. Subliniind
că tara sa se opune „oricăror încer
cări sau manevre vizind căutarea
unei soluții la problema namibiană în
afara cadrului O.N.U.". delegatul Ni
geriei a chemat statele occidentale să
sprijine cererile țărilor africane de
instituire a unor sancțiuni obligatorii
împotriva R.S.A. Denunțînd actele-de
agresiune ale regimului sud-african
impotriva poporului namibian si a
statelor africane, ministrul de exter
ne al Angolei. Paulo Teixeira Jorge,
a relevat că tara sa a constituit, in
ultimii ani, obiectul a numeroase ac
țiuni agresive, soldate cu peste 1 800
de morți. 1 000 de răniți și mari
pagube materiale. La rîndul lor.
delegații Etiopiei. Beninului. Kenyei,
Ugandei. Sierrei Leone. Indoneziei,
Jamaicăi și altor state au cerut Con
siliului de Securitate să ia măsuri

pentru Încetarea Imediată a ocupației
ilegale a Namibiei de către R.S.A.,
inclusiv instituirea de sancțiuni obli
gatorii.
Iosip Vrhoveț. secretarul federal
pentru afacerile externe al R.S.F.
Iugoslavia, a atras atenția că în ca
zul Namibiei se pune problema deco
lonizării, iar reglementarea ei revine
comunității internaționale, în confor
mitate cu principiile Cartei O.N.U.
Arătînd că delegația sovietică îm
părtășește pe deplin poziția tarilor
africane și a unor țări nealiniate po
trivit căreia a venit vremea să se
pună capăt oricărei tergiversări in
reglementarea problemei Namibiei,
reprezentantul permanent al U.R.S.S.
la O.N.U.. Oleg Troianovski. a sub
liniat că Consiliul de Securitate tre
buie să instituie sancțiuni obligatorii
împotriva R.S.A.. în conformitate cu
prevederile Cartei.
Delegații Marii Britanii si S.U.A.
au respins propunerile privind insti
tuirea de sancțiuni obligatorie afirmind că acestea nu ar putea solu
ționa problema namibiană.
Dezbaterile Consiliului de Secu
ritate continuă.

Un comunicat ambiguu și contradictoriu
la Încheierea reuniunii de la Londra a „grupului de contact"
LONDRA 24 (Agerpres). — La
Londra s-au încheiat lucrările unei
reuniuni a reprezentanților celor
cinci state occidentale constituind
așa-numitul „grup de contact' pentru soluționarea problemei Namibiei
(S.U.A., Canada, Franța, Marea Britanie șl R. F. Germania). A fost
audiat, în cursul dezbaterilor, un
raport prezentat de Chester Crocker,
adjunct al secretarului de stat ame
rican, asupra rezultatelor turneului
său prin 11 state de pe continentul
african.
Comunicatul publicat în capitala
britanică la sfîrșitul reuniunii este
considerat de observatori ca ambiguu
și conținind contraziceri de fond —
menționează agențiile de presă. De
pildă, cele cinci state sînt de părere
că rezoluția 435 a Consiliului de
Securitate „continuă să ofere o bază
solidă pentru trecerea la indepen
dența Namibiei", dar în același timp
consideră că planul O.N.U. ar trebui
întărit prin elaborarea unor propu
neri concrete „pentru a spori încre
derea tuturor părților implicate".

Este ceea ce agenția Reuter consi
deră „un efort pentru garantarea
drepturilor minorității albe din te
ritoriul namibian", deși se afirmă că
administrația albilor în Namibia tre
buie să ia sfifșit „cit mai curind
posibil".
Comunicatul de la Londra respin
ge varianta impunerii de sancțiuni
economice contra Africii de Sud,
oferind guvernului rasist de la Pre
toria — ce administrează Namibia
ilegal — un nou răgaz pentru a
tergiversa rezolvarea problemei namibiene. De asemenea., delegațiile
la O.N.U. ale „celor cinci" au acum
posibilitatea de a acționa pentru o
nouă „inițiativă diplomatică" în ve
derea „soluționării" situației din
acest teritoriu, încercîndu-se, astfel,
o ignorare a aspirațiilor poporului
namibian și ale Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a eforturilor depuse
de statele africane și de pe alte con
tinente pentru respectarea drepturi
lor Namibiei la independență și
autodeterminare.

Forțele de opoziție din Salvador propun un plan

de normalizare a vieții politice interne
. SAN SALVADOR 24 (Agerpres).
— în cadrul unei conferință de
presă, organizată clandestin la San
Salvador,■, comandanta...........
Ana. Marla,
cel de-al doilea coordonator al For
țelor de rezistență populară armată
din cadrul Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.), a declarat că F.M.L.N.
se pronunță pentru inițierea unui
dialog cu Junta de guvernămint din
țară — informează agențiile E.F.E.
și Reuter. Arătînd că aceasta nu în
seamnă o renunțare la principiile
F.M.L.N., ea a subliniat că hotărîrea
răspunde dezideratului general de a
se atenua suferințele poporului salvadorian, greu încercat de violența
politică internă, care durează de mai
mulți ani.
Reprezentanta F.M.L.N. a precizat
că forțele de opoziție din Salvador
propun un plan de normalizare a
vieții politice interne în trei faze
succesive, care să cuprindă : etapa
de mediere, o ^tapă a inițierii efec-

BUENOS AIRES

Opțiuni politice
ale noului guvern
argentinian
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). —
în cadrul unei întilniri cu repre
zentanții presei străine acreditați la
Buenos Aires, ministrul argentinian
al relațiilor externe. Oscar Camilion,
a precizat că „actualul proces poli
tic prin care trece în prezent țara
reprezintă o nouă etapă a unui am
plu program inițiat anterior". El a
menționat că vor fi luate o serie de
măsuri premergătoare declanșării, în
1984, a „procesului efectiv de demo
cratizare a vieții politice interne a
Argentinei". Arătînd. totodată, că gu
vernul argentinian apreciază că exis
tă o strinsă interdependentă între po
litica internă și cea externă a ță
rii. Camilion a menționat qă. „resnectînd ferm principiul neamestecu
lui în treburile interne ale altor sta
te. Argentina va promova o politi
că de extindere și diversificare a ra
porturilor sale cu țările europene".

Reuniunea de la Colombo
In favoarea dezvoltării
cooperării regionale
în Asia de sud V
COLOMBO 24 (Agerpres). — La Co
lombo s-au încheiat lucrările reuniu
nii reprezentanților a șapte state din
Asia de sud — Bangladesh, Bhutan,
India, Maldive, Nepal, Pakistan și
Sri Lanka — consacrate examinării
posibilităților de dezvoltare a coope
rării regionale, subliniindu-se că o
astfel de conlucrare este „avanta
joasă și necșsară".
O asemenea colaborare trebuie să
se bazeze Pe respectul față de prin
cipiile egalității suverane, integri
tății teritoriale, independenței poli
tice, neamestecului în treburile in
terne ale altor țări și avantajului
reciproc, relevă comunicatul comun
dat publicității lă încheierea lucră
rilor. Ea va trebui să aibă la bază
șl. la rindul său, să întărească în
crederea reciprocă, înțelegerea și
simpatia față de aspirațiile națio
nale ale țărilor din zonă.
Ca un prim pas, a fost hotărîtă
constituirea a cinci grupuri de stu
diu în vederea determinării poten
țialelor de cooperare în agricultură,
dezvoltarea rurală, telecomunicații,
meteorologie, sănătate și probleme
democratice.

tlve a dialogului și oea a negocieri
lor propriu-zise. Comandanta Ana
Maria a menționat că poziția
F.M.L.N. privind etapa de mediere
coincide cu cea a Juntei de guvernămînt, și anume, că mediatorii
trebuie să fie personalități politice
prestigioase pe plan politic inter
național.
Etapa dialogului ar avea ca obiec
tiv analizarea posibilităților de înce
tare a stării de război civil din Sal
vador și ar fi urmată imediat de
începerea negocierilor pentru sem
narea unor acorduri și înțelegeri
între F.M.L.N. șl Junta de guvernămint.
S-a precizat că, înaintea declan
șării dialogului. Junta trebuie să în
ceteze acțiunile represive, să dis
pună deschiderea Universității, să
elibereze deținuții politici, să abroge
starea de asediu decretată in țară
și să promoveze garantarea dreptului organizațiilor revoluționare de a
se exprima prin intermediul mijloacelor interne de informare în masă.

ROMA 24 (Agerpres). — Tovarășul
Petru Enache, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., s-a lntîlnit cu to
varășul Giancarlo Pajetta, membru
al Direcțiunii P.C.I., șeful Secției pen
tru probleme internaționale a C.C. al
P.C.I.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un cordial salut tovarășului En
rico Berlinguer, secretar general al
Partidului Comunist Italian.
Giancarlo Pajetta a exprimat mul
țumiri, în numele secretarului general
al P.C.I., transmițînd tovarășului
Nicolae Ceaușescu un călduros și
prietenesc salut din partea tovarășu
lui Enrico Berlinguer, a Direcțiunii
P.C.I., Împreună cu cele mai sincere
urări de succese comuniștilor, între
gului popor român, în înfăptuirea

hotărlrilor celui de-al XII-lea Con
gres al P.CJEt.
De ambele părți s-a dat o înaltă
apreciere raporturilor de prietenie și
colaborare dintre partidele noastre,
care au cunoscut o continuă dezvol
tare ca urmare a tntîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Enrico Berlinguer, exprimindu-se dorința de a le amplifica
și diversifica, în spiritul stimei și
respectului reciproc.
Au fost discutate aspecte referitoare
la activitatea pe plan intern a P.C.R.
și P.C.I., precum și unele probleme
actuale ale situației internaționale,
relevîndu-se, în context, Jmportanța
pentru cauza păcii și destinderii a în
cheierii reuniunii de la Madrid cu re
zultate pozitive.
întilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate.

manila;

Sesiunea de primavaiâ
a Uniunii Interparlamentare

Intervenții ale reprezentanților României
MĂNILA 24 (Agerpres). — La se
tantul român, loan Totu, relevlnd
siunea de primăvară a Uniunii In
importanța deosebită care se acordă
terparlamentare au continuat dezba
in țara noastră amplificării activită
terile in comisii.
ții parlamentare sub toate aspectele,
a arătat că perfecționarea continuă a
Luînd cuvintul în Comisia pentru
activității Marii Adunări Naționale
teritoriile neautonome și studiul pro
reprezintă o componentă importantă
blemelor etice asupra punctului pri
a procesului general de adincire si
vind lichidarea vestigiilor colonialis
lărgire a metodelor democratice de
mului și a practicilor de apartheid in
conducere a statului și societății. De
Namibia și Africa de Sud, reprezen
legatul român a subliniat participa
tantul țării hoastre, deputatul Stan
rea
activă și constructivă a României
Soare, a arătat că România are o po
la O.N.U. și in alte foruri interna
ziție fermă și constantă In sprijini
ționale pe linia afirmării respectului
rea dreptului inalienabil al tuturor
universal al drepturilor omului, a
națiunilor de a fi stăpîne pe soarta
dezvoltării cooperării pentru solu
lor. Vorbitorul a subliniaț că aboli
ționarea problemelor social-uinanitarea definitivă a ultimelor vestigii
re în lume, in interesul păcii și pro- J
ale colonialismului, eliminarea ori
greșului tuturor națiunilor.
căror forme de neocolonialism, ra
Luînd cuvintul in Comisia pentru
sism și apartheid reprezintă cerințe
probleme sociale, reprezentantul ro
esențiale pentru lichidarea subdez
mân s-a pronunțat in favoarea inten
voltării, pentru prornovarea păcii și
sificării cooperării internaționale pri
înțelegerii între popoare. In acest
vind asistenta acordată handicapațiscop, delegația română s-a pronun
lor, in special copiilor cu asemenea
țat pentru intensificarea eforturilor,
deficiențe din țările în curs de dezinclusiv pe plan parlamentar. în ve
voltare.
derea afirmării depline a dreptului
la existentă liberă șl suverană a po
★
porului namibian, a înfăptuirii inde
Consiliul interparlamentar a hotăpendenței Namibiei, pentru lichida
rit admiterea ca membri ai Uniunii
rea politicilor de apartheid și discri
Interparlamentare a grupurilor na
minare rasială în Africa de Sud. Tot
ționale din Djibouti, Kuweit, Mali,
odată, s-a cerut ca parlamentele să
Nicaragua și Togo. Totodată, a fost
condamne actele de agresiune și sub
dezbătut raportul comitetului spe
versiune ale regimului sud-african
cial privind încălcarea drepturilor
împotriva statelor independente ve
parlamentarilor în unele țări, în le
cine.
gătură cu care au fost adoptate re
comandări corespunzătoare.
In Comisia parlamentară, reprezen-

MOSCOVA

Dezvoltarea colaborării științifice româno-sovietice
MOSCOVA 24. — Trimisul Ager
pres I. Dumitrașcu transmite: La
Moscova s-au desfășurat convorbiri
între delegații ale Academiei Repu
blicii Socialiste România si Acade
miei de Științe a U.R.S.S. cu privire
la dezvoltarea și adincirea colabo
rării intre cele două instituții.
Acad. Gheorghe Mihoc, președin-

tele Academiei Republicii Socialiste
România, și acad. A.P. Aleksandrov,
președintele Academiei de Științe a
U.R.S.S., au semnat planul de co
laborare științifică pe perioada
1981—1985.
La semnare a fost de față Traian
Dudaș. ambasadorul României la
Moscova.

madrid: Socialiștii spanioli dispuși să colaboreze

cu guvernul
MADRID 24 (Agerpres). — într-un document elaborat de Comisia
Executivă a Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol — intitulat „Proble
mele democrației" — referitor la o
eventuală participare a socialiștilor
din guvern, se subliniază că „indi
ferent dacă se acceptă sau nu aceas
tă ofertă. P.S.M.S. este dispus să de
pună eforturi în comun cu guvernul
constituțional înțr-o serie de dome
nii care contribuie la consolidarea li
bertăților și a Constituției. Colabo
rarea socialiștilor spanioli cu gu
vernul ar viza îndeosebi lupta îm
potriva terorismului, și a violenței și

o politică internațională care să co
respundă intereselor Spaniei. Se afirmă. de asemenea, că momentul
actual oferă posibilități pentru con
solidarea definitivă a democrației în
Spania — relatează agenția E.F.E.
Pentru aceasta — menționează
P.S.M.S. — sint necesare un guvern
ferm și o politică de guvernare care
să favorizeze solidaritatea și să în
tărească unitatea societății.
Documentul P.S.M.S. subliniază,
totodată, opoziția acestui partid față
de posibilitatea aderării Spaniei la
Pactul N.A.T.O., precizează agenția
E.F.E.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
DEZVOLTAREA ASISTENȚEI FINANCIARE PENTRU STATELE AFRICANE.
Activitatea
Băncii arabe pentru dezvoltare economică in Africa
(B.A.D.E.A.) a cunoscut în anul 1980 o dezvoltare marcată, scrie agen
ția tunisiană T.A.P. Bugetul de asistență pentru anul financiar 1980 a
fost de 71,95 milioane dolari, cu 63 la sută mai mare decit cel din anul
precedent. In cei cinci ani de existență a acestei instituții financiare,
bugetul pe anul trecut a fost cel mai important. Numărul total al state
lor africane care primesc ajutoare sub formă de credite din partea
B.A.D.E.A. este in prezent de 33.

VIZITA. La invitația Comitetului
sovietic al veteranilor de război, o
delegație din România a Comitetu
lui foștilor luptători și veterani de
război impotriva fascismului, con
dusă de general-locotenent în rezer
vă Andrei Neagu, președintele co
mitetului, a făcut o vizită în Uniu
nea Sovietică. Oaspeții români au
avut întîlniri la conducerea Comite
tului sovietic al veteranilor de
război și au vizitat monumente isto
rice și culturale din orașele Mosco
va și Minsk.
CONVORBIRI CEHOSLOVACOIRAKIENE, Gustav Husak, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, l-a pri
mit pe T. Ramadhan, membru al
Consiliului Comandamentului Re
voluției, prim-vicepreședinte al gu
vernului irakian, aflat la Praga într-o vizită oficială. Au fost abor
date probleme legate de relațiile
bilaterale și unele chestiuni referi
toare la situația internațională ac
tuală, relatează agenția C.T.K.
T. Ramadhan a fost primit, de asemenea, de Lubomir Strougal,
președintele guvernului cehoslovac.
LA SOFIA a fost dat publicității
comunicatul privind convorbirile
purtate la Ankara de ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria,
Petăr Mladenov, și ministrul de
externe al Turciei, Uter Turkmen,
informează agenția B.T.A. Părțile
au făcut un schimb de păreri in
probleme ale relațiilor bilaterale și
au examinat o serie de aspecte ale
vieții internaționale actuale. Părțile
au exprimat satisfacția pentru dez
voltarea favorabilă a raporturilor
bilaterale și dorința extinderii, în
continuare, a acestora.

LUCRĂRILE reuniunii con
NAȚIONAL AL PAR
TIDULUI UNIT AL INDEPEN
DENȚEI NAȚIONALE DIN ZAM
BIA (U.N.I.P.), de guvemămînt,
s-au încheiat, la Lusaka. Au fost
discutate probleme referitoare la
intensificarea eforturilor pentru de
pășirea înapoierii economice și, în
deosebi, pentru dezvoltarea produc
ției industriale a țării. în rezoluția
privind
situația internațională,
U.N.I.P. se pronunță pentru destin
dere și dezarmare.
siliului

ACORD ÎN LIBAN. Postul gu
vernamental de radio libanez, citat
de agenția France Presse, a anunțat
realizarea unui acord intre forțele
aflate în confliqț privind restabilirea
securității în orașul Zahle. Docu
mentul prevede desfășurarea unor
patrule mixte de-a lungul șoselei ce
leagă orașul Zahle de drumul in
ternațional care trece prin Beirut,
cale rutieră ce traversează valea

Bekaa. Acest acord urmează să intre
efectiv în vigoare la 25 aprilie.
NUMĂRUL
ȘOMERILOR In
MAREA BRITANIE A AJUNS în
APRILIE LA 2 517 958, ceea ce reprezintă 10,4 la sută din populația
activă a țării, s-a anunțat oficial la
Londra. Această cifră reprezintă, in
același timp, cel mai ridicat nivel
al șomajului atins în Marea Brita
nic de la marea criză din 1929—
1933. O prognoză publicată de Con
federația industriilor britanice afirmă că, pînă la sfîrșitul anului,
numărul șomerilor în Marea Britanie ajunge la o cifră record : 3 mi
lioane.
30—40 MILIOANE DE PERSOA
NE SUFERĂ DE CECITATE. Potri
vit unui studiu întocmit de Or
ganizația Mondială a Sănătății
(O.M.S'.), circa 30—40 milioane per
soane de pe întregul glob suferă
de cecitate, iar dacă nu vor fi în
treprinse măsuri pentru prevenirea
acestei maladii, in anul 2 000 numă
rul nevăzătorilor va fi, probabil,
dublu. De menționat că o mare
parte dintre persoanele atinse de
cecitate ar fi putut impiedica îm
bolnăvirea. In țările in curs de
dezvoltare — in care se înregis
trează 80 la sută dintre cazurile de
cecitate — susținerea unor progra
me de combatere a bolii necesită
peste un miliard de dolari.

Experiențe la bordul complexului orbital
„Saliut-6”-„Soiuz T-4”
S-a încheiat a șasea săptămină
de activitate a cosmonautilor so
vietici Vladimir Kovalionok și
Viktor Savinîh la bordul complexu
lui științific orbital „Saliut-6“ —
„Soiuz T-4“.
Potrivit programului, au fost în
cepute experiențe de metalizare a
unor materiale prin evaporare și
condensare ulterioară în condițiile
vidului și imponderabilității.
Joi, cosmonaut!! au demontat din

„ecluză" cuptorul electric „Splav"
și au instalat în locul lui evaporai
torul pentru acoperirea unui obiect
din titan cu cupru.
Vineri, programul a cuprins ob
servații și fotografieri ale unor
zone ale Oceanului planetar in in
teresul prospectării bogățiilor naturale ale Terrei. De asemenea, au
fost efectuate verificări ale unor
sisteme de bord. Programul a -cuprins și exerciții fizice și teste me
dicale.
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