
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

intela
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul L Nr. 12 032 Prima ediție Miercuri 29 aprilie 1981

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 28 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat o 
Informare cu privire la stadiul realizării 
măsurilor de reducere, pe primul trimestru 
al anului, a personalului indirect produc
tiv. S-a constatat că, in spiritul indicațiilor 
date, pe baza studiilor efectuate și a ex
perienței dobîndite în mai multe între
prinderi din ramuri economice diferite, 
ministerele au acționat mai intens pentru 
raționalizarea fluxurilor de fabricație, folo
sirea completă a capacităților de produc
ție, creșterea gradului de mecanizare a 
proceselor de producție, imbunătățirea ac
tivității de conducere și a sistemului infor
mațional, ceea ce a dus la eliberarea unui 
Tiumăr important de muncitori din activi
tățile indirect productive și de deservire și 
la trecerea lor în producție în funcție de 
calificare și de necesitățile întreprinderilor.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se 
acționeze în continuare cu și mai multă 
perseverență și eficiență pentru realizarea 
integrală a sarcinii anuale de reducere a 
personalului indirect productiv, de deser
vire, de administrație și trecerea lui în ac
tivități direct productive, ca o condiție im
portantă a sporirii rentabilității, a benefi
ciului, a trecerii la o nouă calitate a eco
nomiei noastre naționale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se 
treacă la studierea și aplicarea unor îm
bunătățiri ale organizării compartimente
lor administrative prin comasarea unor di
recții, servicii și birouri, menite să facă po
sibile noi reduceri ale personalului func
ționăresc in interesul sporirii forței de 
muncă productive.

Comitetul Politic Executiv a trasat sar
cina guvernului, tuturor ministerelor și or
ganismelor de stat, centralelor și între
prinderilor să adopte măsurile corespun
zătoare pentru trecerea in cursul acestui 
an, pe întreaga economie, în toate sec
toarele de activitate, la săptămina de lucru 
redusă la 46 de ore. In acest scop se im
pun intensificarea mecanizării și automa
tizării muncii, lărgirea trecerii la lucru pe 
mai multe mașini, reducerea personalului 
neproductiv, care să asigure ridicarea co
respunzătoare a productivității muncii.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, proiectul Legii gospodăriei 
comunale. Acest act normativ stabilește 
cadrul juridic de desfășurare și perfecțio
nare a activității de gospodărie comunală, 
în concordanță cu ritmul de dezvoltare a 
localităților și corespunzător obiectivelor 
înscrise in planul național unic de dezvol
tare economico-socialâ a țării, precum și 
pe baza principiilor autoconducerii munci
torești, autogestiunii economico-financiare 
și al autofinanțării. Se prevede ca întrea
ga activitate de gospodărie comunală să
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se realizeze sub conducerea directă a con 
siliilor populare, asigurindu-se participa 
rea organizată a cetățenilor la soluțio 
narea tuturor problemelor de interes 
obștesc din viața fiecărei localități. Tot
odată, proiectul de lege subliniază că toți 
cetățenii, in calitate de proprietari, produ
cători și beneficiari ai avuției naționale, 
au îndatorirea patriotică de a participa 
activ la autogospodărirea localităților in 
care trăiesc și muncesc, la efectuarea 
unor lucrări tehnico-edilitare, la dezvolta
rea edilitară și înfrumusețarea tuturor 
municipiilor, orașelor și comunelor.

Documentul stabilește, potrivit politicii 
partidului și statului de dezvoltare econo- 
mico-socială a tuturor localităților patriei, 
Legii sistematizării, concepția unitară de 
organizare rațională, modernizare și înfru
musețare a tuturor așezărilor, pentru 
asigurarea unor condiții tot mai bune de 
muncă, de locuit și de viață cetățenilor, 
corespunzător programului de ridicare a 
nivelului de trai al populației.

Indicînd o serie de îmbunătățiri ale 
proiectului Legii gospodăriei comunale, 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca el 
să fie supus spre dezbatere publică și 
apoi spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, a primit, marți, delegația Parti
dului Liberal Italian, condusă de Va
lerio Zanone, secretarul general al 
partidului, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Din delegație fac 
parte Alfredo Biondi, secretar gene
ral adjunct al Partidului Liberal Ita
lian, Salvatore Carruba, membru în 
conducerea partidului.

La întrevedere a participat tova
rășa Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Secretarul general al Partidului Li
beral Italian a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea conducerii partidului și a 
exprimat via satisfacție pentru invi
tația de a vizita România, de a avea 
un schimb de păreri cu conducătorul 
partidului și statului român.

Șeful delegației a dat o inaltă apre
ciere realizărilor economico-sociale 
ale României, politicii noastre exter
ne de pace, înțelegere și colaborare
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internațională, promovată cu consec
vență și strălucire de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru sentimentele și 
aprecierile exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat un cald 
salut conducerii Partidului Liberal 
Italian și a subliniat convingerea câ 
vizita delegației acestui partid va 
contribui la extinderea și adincirea 
raporturilor tradiționale româno-ita- 
liene.

In timpul întrevederii a fost re
levată dorința comună de a acționa 
pentru dezvoltarea și întărirea con
tinuă a relațiilor de trainică priete
nie și rodnică conlucrare dintre 
România și Italia, pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii de activitate, in 
folosul țărilor și popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării, in Europa și in întreaga lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri in probleme actuale 
ale situației internaționale. S-a subli
niat necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor forțelor politice, ale opi
niei publice mondiale pentru a se 
pune capăt tensiunii din viața inter
națională, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, co-

laborare șl pace, pentru soluționarea 
pe cale politică,' prin tratative, a 
stărilor de încordare și conflict care 
mai dăinuie în diferite zone ale 
globului, porni ndu-se de la respectul 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

In legătură cu situația din Europa, 
s-a scos în evidență necesitatea de a 
se acționa pentru imprimarea unui 
curs pozitiv actualei reuniuni de la 
Madrid, astfel incit aceasta să se 
incheie cu rezultate cit mai bune, să 
ducă la ținerea unei conferințe con
sacrate întăririi încrederii și dezar
mării.

Totodată, în cursul convorbirii a 
fost evidențiată însemnătatea opririi 
cursei înarmărilor, reducerii treptate 
a cheltuielilor militare, asigurîndu-se 
tineretului, generației viitoare o 
lume a păcii, lipsită de arme și 
războaie, o lume a înțelegerii și co
laborării. S-a subliniat necesitatea 
lichidării subdezvoltării și edificării 
unei noi ordini economice mondiale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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In cinstea zilei de 1 Mai
și a aniversării partidului

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 4 LUNI

Industria județului Botoșani
In cinstea zilei de 1 Mal și a ani

versării partidului, oamenii muncii 
din industria județului Botoșani ra
portează îndeplinirea prevederilor 
de plan pe primele 4 luni ale anu
lui la toți indicatorii economico-fi- 
nanciari. Acest succes se datorează, 
în principal, aplicării cu consecven
tă, la nivelul tuturor unităților și 
secțiilor de producție, a noului me
canism economico-financiar, urmă
ririi cu precădere a indicatorilor de 
eficientă, fapt ce a condus, între 
altele, la reducerea cheltuielilor 
materiale cu 28,5 lei la fiecare 1 000 
lei producție-marfă. Pină la finele 
lunii aprilie se va realiza și livra 
suplimentar economiei naționale un 
volum de produse în valoare de 
aproape 45 milioane lei. (Silvestri 
Ailenci).

Industria județului Covasna
Ieri, 28 aprilie, oamenii muncii 

din unitățile industriale ale județu
lui Covasna au Îndeplinit planul 
la productia-marfă industrială pe 
4 luni. Printre primele care au ra
portat obținerea acestui important 
succes se numără întreprinderea de 
izolatori electrici de joasă tensiune 
din Tg. Secuiesc, întreprinderea tex
tilă „Oltul" din Sfintu Gheorghe, 
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Tg. Secuiesc și în
treprinderea de piese de tractor In- 
torsura Buzăului. S-a creat posibili
tatea ca pină la finele lunii aprilie 
industria județului să realizeze o 
producție suplimentară în valoare 
de 55 milioane lei. (Păljănos Maria).

Industria județului Olt
în cinstea zilei de 1 Mai și a ani

versării partidului, oamenii muncii 
din unitățile economice ale județu
lui Olt raportează Îndeplinirea pla
nului pe primele patru luni ale anu

lui. S-au creat astfel condiții ca 
pină la sfîrșitul lunii aprilie să se 
depășească planul la producția-mar- 
fă cu mai mult de 86 milioane lei. 
Se vor produce suplimentar 350 
tone aluminiu, 20 tone utilaj meta
lurgic, 50 instalații pentru irigat, 
cabluri electrice, confecții și altele. 
(Emilian Rouă).

50 unități economice 
din județul Timiș

In întîmpinarea zilei de 1 Mai 
și a celei de-a 60-a aniversări 
a partidului, colectivele din 50 
de unități economice din ju
dețul Timiș au raportat îndepli
nirea înainte de termen a sarcini
lor de plan la productia-marfă pe 
primele patru luni ale anului. 
Avansul de timp cîștigat creează po
sibilitatea ca pină la finele lunii 
curente să fie livrate suplimentar 
mașini și utilaje tehnologice, pro
duse electrotehnice și electronice, 
materiale de construcții, bunuri de 
consum și alte produse in valoare 
de peste 200 milioane lei. (Cezar 
Ioana).

Industria municipiului 
Alba lulia

In ampla Întrecere muncitorească 
ce se desfășoară în întîmpinarea zi
lei de 1 Mai. colectivele din indus
tria municipiului Alba Iulla au ra
portat realizarea, înainte de termen, 
a sarcinilor de plan pe primele 
4 luni ale acestui an. Pe această 
bază, pină la finele lunii aprilie se 
va realiza o producție industrială 
suplimentară în valoare de 60 mili
oane lei. Printre colectivele munci
torești fruntașe se află cele de la 
întreprinderile „Ardeleana" și „Por
țelanul", întreprinderea de utilaje, 
întreprinderea de produse refrac
tare. (Ștefan Dlnică).

STREHAIA : în funcțiune 
— o nouă capacitate 

industrială
La Strehaia a intrat marți în 

funcțiune prima capacitate de 2 000 
tone piese turnate pe an a între
prinderii de armături industriale 
din oțel. Proiectată pentru un po
tențial final de 6 000 tone pe an, 
unitatea este dotată cu utilaje și 
instalații moderne, furnizate în pro
porție de peste 90 la sută de Între
prinderi constructoare de mașini 
din țară.

Cu acest prilej, Comitetul orășe
nesc Strehaia al P.C.R. a trimis 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
telegramă în care subliniază că, sub 
conducerea organizației de partid, 
oamenii muncii din această nouă 
unitate industrială vor acționa pen
tru finalizarea mai devreme a pro
gramului de investiții, atingerea 
parametrilor proiectați la capacită
țile aflate în funcțiune, obținerea 
unor produse de calitate și de efi
cientă ridicată, contribuind astfel la 
realizarea sarcinilor ce le revin din 
amplul program adoptat de cel de-al 
XII-lea Congres ăl partidului.

GORJ : Un important 
succes al constructorilor 

hidrocentralei Tismana
Ieri, constructorii hidrocentralei 

Tismana — al doilea obiectiv ener
getic din cadrul Sistemului hidro
tehnic Cerna-Motru-Tismana — 
au consemnat un strălucit fapt de 
muncă : străpungerea, cu 3 săptă- 
mîni în avans, a tronsonului amon
te al galeriei de fugă, prin care se 
evacuează apele ce vor pune în 
mișcare turbinele celor două gru
puri ale centralei. Avînd o lungime 
de peste 2 kilometri și secțiunea de 
32 metri pătrați, săparea acestui 
tronson. In condiții deosebite, a 
constituit o probă de înaltă abne
gație muncitorească. (Dumitru Pru
nă).

Pentru colectivul întreprinde
rii mecanice de utilaj chimic 
București, înnoirea și moderni
zarea producției și a tehnolo
giilor de fabricație constituie în 
acest an un obiectiv prioritar. 
Intre altele, aici au fost reali
zate, pentru prima dată în țară, 
utilajele necesare echipamentu
lui mecanic al instalațiilor de 
aluminizare a sticlei ‘sub vid (in 
fotografia de sus). Noua insta
lație asigură realizarea de stra
turi reflectorizante de aluminiu
— obținute prin depunere în 
vid pe suprafețe plane de sticlă
— și este destinată fabricării o- 
glinzilor plane de uz industrial 
și casnic. Ca urmare, se elimi
nă importul unor asemenea in
stalații și se imocuiește argintul, 
care era utilizat ca materie pri
mă pentru fabri-area oglinzilor. 
Echipa de montori condusă de 
comunistul Axinte Ciortuz a 
devansat cu două luni terme
nul de finalizare a acestor in- 
stalații.

Succesul este dedicat zilei de 
1 Mai șl glorioasei aniversări a 
șase decenii de la 
Partidului Comunist 
(Ilie Ștefan).

Foto : S.

făurirea
Român.
Cristian

Exponent fidel al năzuințelor po
porului. Partidul Comunist Român 
și-a înscris pe steagul său de luptă, 
alături de idealul eliberării de ex
ploatare. al dreptății sociale pentru 
toti cei ce muncesc, idealul indepen- 
denței și suveranității patriei. în 
toate momentele din răstimpul celor 
șase decenii de existentă. în care po
litica claselor exploatatoare si inge
rințele puterilor imperialiste au creat 
grave primejdii pentru libertatea pa
triei. partidul s-a ridicat cu fermii 
tate în apărarea acestui bun suprem, 
dobîndit prin 
jertfele și sacri
ficiile a nenumă
rate generații.

Privind azi, din 
perspectiva ma
rilor împliniri so
cialiste, drumul 
de luptă străbătut 
sub conducerea 
partidului, avem 
satisfacția să con
statăm că țelul 
fundamentai al 
dobindirii unei 
reale independen
te, al afirmării 
României in lume 
ca o țară pe de
plin suverană, 
stăpină pe soar
ta sa, a devenit o 
realitate vie, una 
din marile înfăp
tuiri cu care 
partidul se înfă
țișează Ia glorio
sul său jubileu.

La aceasta și-au 
alături de clasa muncitoare, de ma
sele largi ale poporului, de forțele 
sociale și politice democratice, pro
gresiste. și elementele patriotice din 
rândurile armatei, care s-au identifi
cat cu năzuințele scumpe ale poporu
lui de a trăi liber, de sine stătător.

Iată de ce. evocînd istoria eroică 
a partidului, vasta muncă Politică si 
organizatorică pe care a desfăsurat-o 
în ri ridurile tuturor claselor si cate
goriilor sociale. în mod firesc isi 
află locuL tocmai pentru reflectarea 
în toate aspectele a acestei

adus contribuția.
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munci-

realități, si activitatea partidului în 
armată. în care el a văzut, tocmai 
tinînd seama de prezenta in compo
nenta acesteia a numeroși ____
tori, țărani, tineri din rîndul tuturor 
categoriilor sociale. un instrument 
deosebit de important pentru apăra
rea intereselor legitime ale poporului, 

încă de la primul său congres, din 
mai 1921, P.C.R. și-a elaborat con
cepția militară, care în linii generale 
era definită astfel : „Armele trebuie 
să fie puse in miinile poporului, ale 
lucrătorilor și claselor sărace. Clasele 

Polifica partidului

politica întăririi umtatii

întregii națiuni,

înfloririi multilaterale

a României socialiste
7 z

revoluționare tel însușesc eu mina 
armată puterea". Stabilind cu clari
tate poziția sa fată de armată, de 
problemele militare ale tării. Partidul 
Comunist Român a subliniat necesi
tatea transformării armatei burgheze 
intr-o armată revoluționară, legată 
de popor.

în directă corelație cu obiectivele 
generale ale P.C.R., in fiecare etapă, 
activitatea comuniștilor în armată a 
căpătat un caracter complex, expre
sie a unei multitudini de factori. In 
primul rind. influențarea si educarea 
ostașilor în spiritul Înțelegerii si 

LA ÎNSĂMÎNTĂRI
nici un răgaz pină la încheierea 

lucrărilor la toate culturile, 
pe întreaga suprafață planificată!

Pe primul plan, terminarea însămințării porumbului, 
dar trebuie intensificate lucrările și la soia, fasole, 
legume, cartofi, plante furajere și alte culturi 
Oriunde apele băltesc trebuie întreprinse acțiuni 
energice pentru evacuarea lor, spre a se cultiva cît 
mai repede toate terenurile agricole

Relatâri al*  corespondenților „Scinteii*  - In pagina a lll-a
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sprijinirii aspirațiilor celor exploatatL 
al convingerii în justețea cauzei 
drepte a celor ce muncesc. In al 
doilea rind. comuniștii au ținut seama 
de diversitatea categoriilor oe formau 
masa militarilor, muncitori si țărani 
imbrăcati in haine militare, ca tineri 
ce trebuiau căliți la școala luptei de 
clasă. Scopul urmărit de partid, prin 
desfășurarea muncii în rîndul ostași
lor. era ridicarea lor la posi
bilitatea înțelegerii sensului măsurilor 
antipopulare luate de clasele domi
nante șl a necesității participării mi

litarilor la acțiu
nile maselor largi 
populare.

în același timp, 
P.C.R. a avut în 
vedere faptul că 
armata română 
era continuatoarea 
glorioaselor tra
diții de luptă 
ale poporului ro
mân pentru apă
rarea gliei stră
moșești și păs
trarea ființei na
ționale, pentru 
libertate și inde
pendență.

Un rol impor
tant în desfășu
rarea activității 
revoluționare în 
rîndul soldaților 
l-a avut, la indi
cația partidului. 
Uniunea Tinere
tului Comunist, 
care, la Congre- 
U.T.C., din oc- 
stabilit sarcinile 

linia activită-
sul al II-lea al 
tombrie 1924, a 
ce-1 reveneau pe 
ții in rîndul soldaților. Este ade
vărat că scoaterea Partidului Comu
nist Român, a Uniunii Tineretului 
Comunist și a altor organizații revo
luționare în afara legii. în vara anu
lui 1924, a îngreunat desfășurarea 
muncii revoluționare în armată. însă

General maior dr. 
Iile CEAUȘESCU

(Continuare in pag. a II-a)
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FAPTELE COMUNIȘTILOR-LA TEMELIA

marilor Împliniri sooaliste
Contemporani cu viitorul

ZI limpede de primăva
ră, cu mugurii izbuc
nind spre lumina so

lară, cu presimțiri de 
frunzare si cîntec de ar
mindeni. Urc domol și 
calculat dealul Cetățuii și 
imaginile care se Întipăresc 
pe retină isi găsesc un posi
bil corespondent printre al
tele văzute aievea in ilustra
te helvetice. Și totuși sint 
la Cluj-Napoca, locul unde 
viata citadină pulsează de 
aproape două milenii, in 
vreme ce mărturiile cărun- 
te-i preistorii ne deslușesc 
un statornic habitat uman 
cu alte și alte milenii in 
urmă. Fiecare din suta și 
mai bine de trepte care mă 
călăuzesc spre „Belvedere" 
este poate un secol de trăi
re, de frămintări și bucurii, 
de eșecuri și izbînzi,' rezul
tanta fiind acum, in era 
noastră socialistă, mîndra 
cetate urbană in inima că
reia pulsează voința unani
mă a sutelor de mii de lo
cuitori, români și maghiari, 
de ia poalele Feleacului.

De aici, de pe Înălțimile 
Cetățuii, gîndirea ome
nească are privilegiul de a 
scruta lumea înconjurătoa
re cu ochi de Icar. în 
dreapta, la orizont se între
zăresc culmile Apusenilor, 
locul de unde orga brazilor 
ne aduce îndemnul Craiului 
Munților : „No, hai !“. Iar 
vîntul ne spune povestea 
Pelaghiei Roșu și a surate
lor sale intrate prin voința 
Istoriei în neuitatul hronic 
pașoptist. Acolo, în zarea 
fumurie, oamenii au lucrat 
cu îndîrjire zilele și nopți
le unui deceniu, ferăstru- 
ind roca muntelui, stăvilind 
apele, croind drumuri pen
tru a crea „ex nihilo" ma
rile lacuri de acumulare de 
la Tarnița și Fîntînele din 
ale căror adîncurl contem
poranii noștri, semenii noș
tri, constructorii de hidro
centrale ne oferă izbăvitoa- 
rea electricitate datorită că
reia se sudează necontenit 
grila civilizației și progresu
lui, a culturii, a Înnobilării 
ființei umane. , iy, a. ...

Translația camerei de 
luat vederi globulare ne 
aduce apoi în obiectiv car
tierul Mănăștur, maiestuoa
se cartiere de locuințe pe 
care involuntar le asemeni 
unei caravele ancorate pen
tru totdeauna în rada ve
chiului oraș. Aici, cînd ac
tualul cincinal se va înche
ia, vor locui, în 24 de mii 
de apartamente, peste 100 
de mii de oameni, echiva
lentul demografic clujean al 
anului 1938.

Pentru un cetățean al 
municipiului Cluj- 
Napoca nu sînt ne

cesare nici ghiduri, nici 
prea multe cunoștințe to
pografice pentru a re-cu- 
noaște orășelul Almei Ma
ter, Institutul agronomic și 
fermele sale în care se în
vață știința pămlntului. 
Centrul teritorial de calcul 
electronic sau întreprinde
rea de produse electronice. 
Și fără pretenții de ierarhi
zare valorică, așa cum le 
receptează diafragma reti
nei. mai reținem : Grădina 
botanică, grație căreia 
avem „la noi“ flora din 
cinci continente, salba de 
clinici în care s-a născut și 
ființează recunoscuta școală 
medicală clujeană, in vreme 
ce brațele mecanice ale ma
caralelor ne atrag atenția 
că tot aici se pun temeliile 
unui nou ansamblu arhitec
tonic — Cartierul Zorilor.

Pe malurile Someșului, în 
„Clusium“-ul, în traducere 
— locul închis, care pare-se 
a dat și numele medieval al 
cetății, printre acoperișuri
le de ardezie și panglicile de 
asfalt, recunoaștem edificii

le universitare, biblioteci șl 
institute de cercetări, alte 
cartiere, pentru care in mod 
inevitabil, ca un sufix al 
progresului, trebuie să fo
losim apelativul „nou", car
tierele Grigorescu, Gheor- 
gheni și Mărăști, iar în „ve
cini" o altă platformă in
dustrială, pe a cărei carte de 
vizită sint înscrise : Com
binatul de utilaj greu, în
treprinderile „Unirea" și 
„Carbochim", combinatul 
„Clujeana", „IRIS", „Tera
pia", „Sanex" și „Sinterom", 
despre care poate nu știm 
cu toții mare lucru, dar ale 
căror produse, la o sumară 
investigație, le vom desco
peri în casele noastre sau 
la locurile noastre de 
muncă.

uierul prelung al unei 
locomotive ne readuce 
în realitatea cotidiană

și privirea are iarăși in față 
semaforul verde al călătoriei

au determinat autoritățile 
burghezo-moșierești să trea
că la represalii, interzicînd 
organizarea politică a mun
citorilor. întreținînd dezbi
narea șovină și recurgind de 
multe ori la concedieri abu
zive.

Crearea în mal 1921 a 
Partidului Comunist Ro
mân, activitatea de promo
tor neobosit al luptei pen
tru drepturi muncitorești, 
răspindirea ideologiei mar
xiste, al cărei țel declarat 
era demolarea edificiului 
statului burghez reacționar 
și construirea unei lumi noi, 
a socialismului și comunis
mului, sint tot atîtea repere 
care pot fi recunoscute in 
biografia întreprinderii. în- 
cepind cu anul 1930 se poa
te înregistra o amplificare 
fără precedent a luptei pen
tru drepturi și libertăți de
mocratice, desfășurată în 
concordantă cu cea a clasei 
muncitoare din întreaga

de Vasile REBRF.ANU

In prezent. La mal puțin de 
un kilometru distanță una 
de alta, practic in același 
spațiu, conviețuiesc .două 
lumi : lumea satului transil
van, reconstituită in peri
metrul Muzeului etnografic, 
și lumea modernă a indus
triei. reprezentată de cu
noscutele întreprinderi „Me
talul roșu", „Tehnofrig", 
„Armătura", „Libertatea" și 
„16 Februarie". Acest șuier 
de locomotivă sau, cine știe, 
întîlniri nedatate cronologic 
într-o viată de gazetar cu 
muncitorii întreprinderii 
mecanice de material rulant 
„16 Februarie" m-au decis 
ad-hoc la o relntllnlre cu 
acești oameni minunați, 
care redau vigoarea bolizi
lor de oțel, locomotivele.

„Odiseea drumului da 
fier Oradea-Cluj-Brașov, da 
construirea căruia este le
gată și înființarea acestei 
unități economice — ne spu
ne tovarășul Teodor Mar
ton, secretarul comitetului 
de partid pe Întreprindere 
— iși are geneza in deceniul 
al 7-lea al secolului trecut 
Actul ei de naștere coinci
de cu plecarea primului 
tren din Cluj spre Oradea 
în septembrie 1870. La în
ceput erau trei ateliere : 
unul de reparat locomotive, 
un altul mecanic și o hală 
pentru reparat vagoane în 
care lucrau în condiții gre
le 93 de muncitori". Aceas
tă „zestre" a rămas ne
schimbată vreme de decenii 
și abia în urma desăvîrșirii 
statului național unitar ro
mân, în decembrie 1918, se 
pot constata salturi notabile 
în viața și activitatea ate
lierelor.

In perioada interbelică, 
Căile Ferate Române încep 
dezvoltarea atelierelor, con
struind hala de montaj-lo- 
comotive, pe cea de prelu
crări mecanice, o hală de 
vagoane și una de cazan- 
gerie. urmarea firească fiind 
desigur creșterea numărului 
de muncitori la aproape 
1 700. în aceeași perioadă, 
odată cu consolidarea aces
tui detașament al clasei 
muncitoare clujene — ne 
povestește Traian Oprea, un 
vechi comunist din între
prindere — se poate re
marca și creșterea conștiin
ței proletare. încleștările de 
clasă din toamna anului 
1920 au demonstrat capaci
tatea și voința de luptă a 
muncitorilor din ateliere și

țară. Tactica șl strategia în
țeleaptă a P.C.R„ aflat în 
adincă ilegalitate, își vă
deau roadele. Crește frec
vența acțiunilor revendica
tive ale muncitorilor de la 
ateliere. Au loc demonstra
ții de stradă, se încheagă 
comitete de acțiune ale sin
dicatelor revoluționare, to
tul culminind cu crîncenele 
încleștări din iarna anului 
1933, cînd stăpinirea ordonă 
armatei să Înconjoare ate
lierele cu tunuri și mitra
liere. La Îndemnurile mo
bilizatoare ale comuniștilor. 
Întreaga populație a Cluju
lui și a satelor din împre
jurimi a făcut front comun 
cu revendicările muncitori
lor de la Atelierele C.F.R. 
și astfel s-a reușit ca eve
nimentele sîngeroase petre
cute în Capitală să nu se 
repete. Au urmat apoi anii 
grei ai represiunii burghe
zo-moșierești, sumbra peri
oadă a Dictatului de la Vie- 
na, cu toate nenorocirile 
care i-au urmat, cînd aces
te ateliere, ca și majoritatea 
fabricilor și uzinelor, au fost 
trecute sub controlul mili
tarizat al armatelor fasciste.

După actul eliberator 
al insurecției armate 
naționale antifasciste 
șl antiimperialiste de la 23 

August 1944, în toamna a- 
celuiași an, cînd armata 
română a eliberat Clu
jul. a început gigantica 
operă de reconstrucție. Din 
inițiativa celulei de partid
C.F.R., muncitorii de aici au

refăcut construcțiile, liniile 
ferate și utilajele distruse 
de bombe, lucrînd timp de 
6 săptămini fără salariu și 
răspunzînd prin munca lor 
neoboșită chemării partidu
lui — „Totul pentru front, 
totul pentru victorie".

în anii revoluției socia
liste, grija partidului mani
festată prin investiții im
portante. prin calificarea 
superioară a muncitorilor, a 
dus la metamorfozarea să
răcăcioaselor ateliere în 
configurația de azi a între
prinderii mecanice de ma
terial rulant „16 Februarie", 
pilon însemnat al industriei 
județului Cluj, al economiei 
noastre naționale. Dacă pină 
la începutul anului 1970 pro
filul întreprinderii era axat 
pe repararea locomotivelor 
cu aburi, din acel an înce
pe, în urma modernizării 
parcului feroviar, reprofi
larea pentru repararea lo
comotivelor diesel hidrau
lice, vehicule mult mal 
complicate care presupu
neau vaste cunoștințe de 
mecanică și alte tipuri de 
utilaje.

„De la 10 locomotive 
diesel reparate în primul 
an (pînă în 1978 s-a lucrat 
în paralel, continuîndu-se și 
repararea locomotivelor cu 
aburi) — ne mărturisește 
inginerul Octavian Dragea — 
am ajuns ca astăzi să reali
zăm întreaga capacitate de 
reparații a întregului parc 
național de locomtive die
sel, asigurînd în același 
timp și piesele de schimb 
necesare beneficiarilor".

în ultimele două cincina
le, producția și productivita
tea muncii s-au dublat Au 
fost construite prin acțiuni 
de autoutilare standuri și 
dispozitive adecvate și, po
trivit indicațiilor prețioase 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in acest prim an 
al actualului cincinal, pre
ocupările întregului colectiv 
de muncă converg înspre 
creșterea eficienței econo
mice. recondiționarea piese
lor și a subansamblelor, 
spre împlinirea multiplelor 
deziderate ale noii calități a 
muncii și a vieții.

Cronica celor 60 de ani 
care au trecut de la crearea 
partidului nostru comunist 
o regăsim aici, ca și pretu
tindeni de-a lungul și de-a 
latul pămlntului românesc. 
La un trecut de lupte și 
jertfe, la un prezent viguros 
în efortul spre progres și 
civilizație, întrezărim de pe 
acum un viitor cu ale cărui 
coordonate avem dreptul și 
mîndria să ne simțim con
temporani.

Cei ce decid, 
cei ce înfăptuiesc

m urmărit de-a lun
gul anilor evoluția — 
interesantă, pe deplin 

semnificativă — a relațiilor 
dintre întreprinderi si in
stituții. dintre unități pro
ducătoare și conducerea 
centralelor sau a ministe
relor. a ceea ce obișnuit 
numim foruri superioare. 
Această relație merită a fi 
cercetată de pe poziții nu 
atit organizatoric-adminis- 
tratlve. de nomenclator, cit 
mai ales politice, spre a 
înțelege mai exact un fe
nomen ce tine, de fapt, de 
schimbarea unor mentali
tăți, de conștiință.

Pornesc de la mărturia 
concludentă a unui fost 
director, acum pensionar. 
„Prin anii ’50—’60. îmi spu
nea omul, era relativ sim
plu să ai o funcție, să te 
numeri printre cei cîtlva 
din conducerea unei între
prinderi. cu putere de 
decizie. Atunci s-a si ob
servat o mare afluență spre 
funcții, mai ales spre 
scaunul de director, exis- 
tînd certe avantaje — si o 
acoperire; să zicem așa. în 
aur, adică : în decizii, hotă- 
rîri transmise de forul su
perior. Nu treceam in plan 
nici o acțiune importantă 
fără să-ntreb. să am apro
barea — din partea unor 
tovarăși binevoitori, activi, 
însă desprinși de întreprin
derea unde lucram. în cazul 
unui eșec, eu aveam justi
ficare ; Ia fel aveau și to
varășii care mă îndemna
seră să fac așa sau altfel, 
căci și el obținuseră apro
bări de mai sus... Conse
cințele unor astfel de rela
ții unipersonale au fost, 
adesea, foarte păgubitoare, 
și material, și moral. Revi
rimentul salutar s-a pro
dus odată cu apariția con
siliilor oamenilor muncii și 
a adunărilor generale. Cam 
de-atunci, nu mai e înghe
suială cînd intră în discuție 
un post de director".

ste și observația mea, 
cuprinzind multe în
treprinderi și institu

ții. „Meseria de director" 
este din ce în ce mai grea, 
cum este și firesc să fie, 
presupunînd o pregătire 
profesională superioară, ca
pacitate de sinteză și de
cizie, elevat spirit critic și 
autocritic — și, mai presus 
de toate, capacitatea de a 
colabora cu oamenii, de 
a-î asculta, de a-i stimula 
în muncă si în viată, de a 
răspunde în fața lor pen
tru toate acțiunile Între
prinse, pentru reușita eloc
ventă a unui întreg colec
tiv, de mii de oameni. Pe 
alocuri, Intr-o perioadă 
de început a noilor struc

turi ale democrației socia
liste, s-a pornit cu neîn
credere la drum. „Cum 
poate un om de la strung 
sau de la tabloul de coman
dă să exprime păreri dem
ne de interes privind mer
sul unei uzine cînd ori
zontul său este limitat la 
atelierul sau secția unde 
lucrează ? !“ Cu sau fără 
voie se încerca de către 
cei interesați acreditarea 
unei astfel de prejudecăți 
pe cît de false, pe atît de 
nedemocratice. De aceea, 
mai ales în perioada crista
lizării noilor organisme de
mocratice. a autoconducerii 
muncitorești, organizațiile 
de partid din întreprinderi 
șl instituții au desfășurat o 
amplă acțiune de învingere 
a unor asemenea mentali
tăți anacronice, ajutînd să

de Nicolae ȚIC

fie pusă în adevărata ei 
lumină calitatea de pro
prietar. producător si be
neficiar a tuturor celor ce 
muncesc — exprimată prin 
dreptul lor real la decizie, 
într-o mare uzină bucu- 
reșteană, îmbufnarea unora
— altfel apreciati în munca 
lor, ce se și vedeau chipu
rile lipsiți de „putere" — 
a dus la fluturarea unor 
demisii. Așa se face că 
intr-o dimineață a apărut 
anunțul : cei ce doresc 
să-și prezinte demisia ori 
să ceară transfer sînt invi
tați cu cererile între orele 
16—18 la consiliul oameni
lor muncii, spre rezolvare. 
Consiliul a așteptat două 
ore. Nu s-a ivit nici un 
solicitant. S-a făcut mult 
haz de această întîmplare
— și lucrurile s-au pus la 
punct, situația s-a limpe
zit corect și cinstit pentru 
toți.

Privit retrospectiv, acest 
transfer de încredere și 
răspundere către între
prinderi si instituții, cît și 
în cadrul fiecărui colec
tiv — al cărui for suprem 
de conducere este adu
narea generală a oamenilor 
muncii — apare spectaculos, 
fiind una dintre mărturiile 
cele mai grăitoare ale 
eforturilor — și reușitei — 
pe care partidul comunist 
le-a făcut și continuă să le 
facă cu consecventă revo
luționară pentru adîncirea 
democrației socialiste în 
societatea noastră.

Instaurarea unor relații 
cu adevărat noi. în spiritul 
eticii și echității socialiste, 
între membrii colectivelor 
de muncă, precum și între

întreprinderi, instituții si 
forurile de resort a deter
minat luarea unor decizii 
de producție în spiritul 
autoconducerii muncitorești, 
cu acordul și angajamentul 
de îndeplinire al colective
lor de muncă șl în același 
timp a favorizat initiative 
prețioase privind asimilarea 
produselor din import, gos
podărirea locurilor de mun
că. reevaluarea rezervelor 
interne, într-un cuvînt — 
creșterea calității și a efi
cienței.

Exercitarea în fapt a 
prerogativelor demo
crației socialiste, feno
men social caracteristic

anilor din urmă, se
afirmă pretutindeni ca o 
redutabilă forță de înnoire, 
de progres. Au fost descu
iate sertare unde zăceau 
propuneri „mult prea în
drăznețe" la data prezen
tării lor si s-a trecut cu 
hotărîre la aplicarea lor. 
Cei cu initiative, ce adesea 
bătuseră la uși închise, au 
început să aibă mare cău
tare. Consiliile oamenilor 
muncii din unele uzine au 
organizat expoziții cu pro
duse necorespunzătoare, ne
competitive. departe de 
exigentele momentului — 
de care nimeni nu mai are 
nevoie. Prin aplicarea nou
lui mecanism economic s-a 
declarat război muncii făcu
te de mîntuială. Este pe 
punctul de a fi eliminată 
o altă anomalie, aceea care 
tindea să limiteze preocu
pările omului numai la 
atelierul sau secția unde 
lucrează, lăsînd doar în 
seama cîtorva privirea de 
ansamblu și perspectiva.

Nivelul profesional, po
litic si cultural al muncito
rilor noștri a crescut spec
taculos în anii din urmă — 
iar la școala muncii din 
uzinele noastre se cultivă 
inițiativa, interesul fată de 
nou, dăruirea. Sînt valorile 
morale noi ce se afirmă cu 
tărie în procesul autocon
ducerii muncitorești, favo- 
rizînd un climat prielnic, 
de relații tovărășești, de 
întrajutorare — si nu mă 
gîndesc numai la calitatea 
de membru al partidului 
comunist, la cei peste trei 
milioane de membri ai 
partidului, ci la spiritul co
munist ce cuprinde colec
tive întregi. îmi aduc 
aminte: tînăr reporter, in 
ziua intrării în funcțiune a 
unei mari hidrocentrale, am 
întrebat — „din cîți au lu
crat aici, citi sint comu
niști ?“ — și am primit un 
răspuns de ținut minte: 
„Toți, așa să scrieți, toți !“
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Cîndva o periferie mizeră, renăscut, cum se vede, din temelii, cartierul Mănăștur s-a alăturat noilor zone urbane ale municipiului Cluj-Napoca
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Desen de GH. CALARAȘU

Șaizeci de trepte
Șaizeci de trepte urcă spre zenit 
Garoafele din tară înfloresc 
De sărbătoarea marelui Partid 
Trăiască steagul roșu romănesc !

Șaizeci de stele ard In univers 
Șaizeci de porumbei ridică zborul 
E comunismul un pămînt imens 
Pe care îl salută viitorul.

Prieteni, sărbătorim o vîrstă deci 
Deși lumina n-are-n timp etate, 
O fără de români urează-n veci 
ideii comuniste : sănătate I

Partidul Comunist Român e zborul 
Ce trebuia să-i fie tării dat! 
Partidul, Ceaușescu și poporul 
O unitate de nezdruncinat.

Dan BOSOANCA 
profesor, Mehedinți

De ziua hărniciei
Se-aude în văzduhuri o cîntare. 
De parcă munții tofi sărbătoresc 
Noianele de brațe muncitoare 
Ce îniloresc pămîntul romănesc

Sub steaguri cîntă inimi bucuroase. 
Ni-i hărnicia cel mai scump odor. 
Prin ea ne intră traiul bun în case 
Cu ea urcăm mereu spre viitor.

Tot mai egali, mai demni în cugetare 
Si mai uniți — romăni, germani, 

maghiari — 
Vom înălța pe treptele solare 
Orînduirea felurilor mari.

Trăiască dar acele frunți ce-asudă 
in subteran, pe schele și ogor, 
Slăvită fie veșnic orice trudă 
Ce-aduce fericire tuturor.

Constantin ATOMII 
, București

Primăvara țării
Covorul alb rămîne-n amintire 
Natura urcă în iubirea noastră. 
Deasupra sidefiilor potire 
E zarea mai înaltă, mai albastră.

Reverberat în vechiul lut arid 
Prezentul — bunăstării tace casă. 
Aniversînd un Comunist Partid — 
E primăvara Țării mai frumoasă.

*
******
**

Vasile COJOCARU 
cenaclul literar „Ritmuri" — Deva

(Urmare din pag. I)
aceasta n-a fost întreruptă. Dimpo
trivă. cu mari sacrificii, comuniștii si 
uteciștii au inițiat acțiuni revoluțio
nare tot mai pline de conținut si cu 
eficacitate tot mai sporită. în urma 
activității lor intense s-a reușit să 
se creeze celule de partid în armată 
și in uzinele de armament si muni
ție. în anul 1928 activau celule de 
partid in unitățile militare din gar
nizoanele Brașov, Oradea. Alba 
Iulia. Călărași. Satu Mare si în alte 
unități, cît și în fabricile de arma
ment și muniții de la Cugir. Reșița 
și alte localități.

în intensificarea activității revolu
ționare în armată, un rol important 
l-a avut presa — ziare, broșuri, ma
nifeste editate de P.C.R. și U.T.C. — 
care, potrivit liniei trasate de partid, 
pătrundeau tot mal frecvent în ca
zărmi. în pofida numeroaselor greu
tăți. începînd cu 15 august 1931. cînd 
a apărut primul său număr. „Scin- 
teia" a constituit o tribună de răsnîn- 
dire a cuvîntului partidului printre 
militari. în perioada respectivă, parti
dul nostru a creat o presă militară 
comunistă destul de numeroasă, 
printre care enumerăm ziarele „Ca
zarma". „Viața ostășească". „Alarma". 
„Asaltul antimilitarist". „Avangarda". 
.Lupta ostășească". „Cuvîntul solda
tului" și altele.

Ca rezultat al activității partidului 
comunist și U.T.C,-ului a sporit ati
tudinea ostilă și aversiunea ostașilor 
față de măsurile antipopulare luate 
de clasele dominante. în timpul cri
zei economice din 1929—1933 au fost 
frecvente cazurile cînd soldații s-au 
alăturat luptei revoluționare a oame- 

\ nilor muncii, așa cum au fost luptele

proletariatului petrolist de pe Valea 
Prahovei din ianuarie-februarie 1933 
și cele ale muncitorilor ceferiști de la 
Grivița. din 15—16 februarie 1933,

După anul 1933, odată cu eforturile 
pentru unirea maselor largi populare 
in lupta împotriva pericolului fascist, 
P.C.R. și-a sporit activitatea in rin- 
durile armatei pentru a mobiliza mi
litarii spre a fi gata, la nevoie, să 
apere vatra strămoșească, indepen
denta națională și integritatea terito
rială a României. Ceea ce a dus la 
creșterea influenței partidului in rîn- 
dul maselor de militari a fost pozi
ția sa de înalt patriotism și interna
ționalism, concretizată în condam
narea actelor de agresiune ale 
Germaniei hitlerlste și Italiei fasciste, 
a statelor revizioniste ; în dezvăluirea 
pericolului care plana asupra Româ
niei. în octombrie 1935, cînd Italia 
fascistă a invadat Etiopia, partidul 
comunist se adresa astfel poporului 
român : „Noi, comuniștii, care iubim 
fierbinte poporul nostru, pentru a că
rui piine, pentru a cărui libertate, 
pentru a cărui cultură luptăm fără 
preget și pentru care știm să dăm 
jertfele cele mai grele... chemăm la 
luptă toate puterile vii ale neamului 
împotriva forțelor distructive ale fas
cismului asasin".

în condițiile în care Germania 
hițleristă a trecut la agresiune fățișă 
în Europa, cotropind Austria, apoi 
Cehoslovacia și alte țări și amenÎn
tind direct România, P.C.R. a subli
niat pregnant necesitatea participării 
poporului, alături de armată, la lupta 
pentru apărarea cu arma în mină a 
patriei, arătind că se impunea asigu
rarea pentru întregul popor „a tutu
ror posibilităților de a-și însuși mî- 
nuirea armelor și cunoștințele asupra

artei militare". într-un vibrant apel, 
lansat la 17 martie 1939, C.C. al P.C.R, 
declara : „Comuniștii vor lupta cu 
arma in mină in primele rinduri. 
Uniți-vă cu toții intr-un singur front 
puternic contra lui Hitler și aliaților 
săi revizioniști".

O viguroasă muncă au desfășurat 
comuniștii în cadrul unităților con-

dă de la Cluj a luat parte in masă 
garnizoana Clujului". La Sibiu, „pri
mul steag hitlerist (dintre cele găsite 
la expoziția de mostre deschisă în lo
calitate — n.a.) a fost rupt de un 
ofițer romăn, ca pe urmă să dispară 
toate din oraș". „Dacă nu vom ști să 
ne apărăm drepturile noastre sfinte 
— declara un ofițer — nu mai me-

recției armate naționale antifasciste 
și antiimperialiste, partidul comunist 
a militat pentru „unirea strinsă intre 
armată și popor in lupta împotriva 
nemților și trădătorilor", cîștigarea 
ofițerilor și soldaților de partea fron
tului patriotic al poporului în vederea 
pregătirii unităților pentru lupta cea 
mare. P.C.R. și-a creat in armată pu-

centrate la granița de vest a țării, 
unde pericolul era cel mai evident, 
în împrejurările istorice complexe și 
deosebit de grele din acel timp, cțnd 
României i-a fost impus, la 30 august 
1940, Dictatul de la Viena, masele 
populare de la orașe și sate, munci
torii din fabrici și uzine, țăranii, inte
lectualii, întregul popor român și-au 
exprimat în adunări spontane indig
narea față de acest act odios și hotă- 
rîrea fermă de a apăra independența 
și integritatea teritorială a patriei. 
Reflectînd starea de spirit a poporu
lui român, armata a fost potrivnică 
dictatului fascist și s-a pronunțat 
ferm pentru apărarea, cu arma în 
mină, a integrității teritoriale a 
României. „La Brașov — scria ziarul 
„Scînteia" din 17 septembrie 1940 — 
soldații se înfrățesc cu mișcarea re
voluționară care demonstrează pe 
străzi", iar la „demonstrațiile de stra-

rităm să nul purtăm uniforma mili
tară".

O semnificație deosebită pentru ac
tivitatea comuniștilor în armată a 
avut-o tactica justă șl realistă adop
tată de partidul comunist în perioada 
dictaturii militare antonesciene. Chiar 
de Ia începutul războiului antisovie- 
tic, în care Antonescu, la ordinele lui 
Hitler, a împins armata română în
tr-un război profund nepopular, îm
potriva Uniunii Sovietice, Partidul 
Comunist Român, împreună cu alte 
forțe democratice, antifasciste, s-a ri
dicat cu hotărîre împotriva acestui 
război, a organizat rezistenta antifas
cistă a întregului popor, pe baza unei 
platforme cu obiective general-demo- 
cratice l răsturnarea dictaturii mili- 
tare-fasciste, ieșirea din războiul pur
tat alături de Germania nazistă și 
alăturarea la forțele antihitleriste. 
Odată cu trecerea la pregătirea insu-

temioe legături cu generali si ofițeri 
patrioți, animați de stare de spirit 
antifascistă.

întreaga activitate desfășurată de 
partid, atît în anii de dinaintea iz
bucnirii celui de-al doilea război 
mondial, cît mai ales in perioada 
dictaturii militare-antonesciene, a 
făcut ca semnalul dat de insurecția 
armată națională antifascistă și an- 
tiimperialistă dezlănțuită în ziua de 
23 August 1944 să găsească în masa 
militarilor armatei noastre un teren 
fertil. întreaga armată română a în
tors armele împotriva Germaniei 
hitleriste și a luptat cu vitejie pen
tru eliberarea țării de sub jugul fas
cist, România aduclnd o importantă 
contribuție la victoria asupra fascis
mului.

în zilele insurecției s-a verificat 
în mod practic. în viață, la scara în
tregii națiuni, viabilitatea concepției

P.C.R. privind participarea întregu
lui popor la lupta pentru eliberarea 
și apărarea patriei.

In perioada ce a urmat insurecți
ei, P.C.R. s-a preocupat nemijlocit 
de democratizarea armatei și trans
formarea acesteia intr-o armată nouă 
revoluționară, de tip socialist, acor- 
dind concomitent o atenție deosebită 
fundamentării doctrinei militare a 
luptei întregului popor pentru apă
rarea patriei.

în etapa construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate s-a pu
tut realiza, în toate valențele ei. o 
doctrină militară închegată și com
pletă a războiului întregului popor 
pentru apărarea patriei socialiste, 
doctrină care înglobează tot ce a 
realizat mai bun în istoria sa mile
nară poporul român. Contribuția ho- 
tărîtoare, rolul de fondator în acest 
domeniu aparțin secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, comandan
tul suprem al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a de
finit astfel doctrina militară a lup
tei întregului popor : „Apărarea pa
triei este o datorie a fiecărui cetă
țean ; in condițiile de azi, in cazul 
unui război, nu numai armata, ci 
toți cetățenii trebuie să fie gata de 
a lupta pentru apărarea libertății, 
suveranității și integrității patriei. 
Noi apreciem că lin război antiimpe- 
rialisț, un război de apărare nu poa
te fi decit un război popular și că 
victoria se va obține nu numai pe 
frontul de luptă, ci prin lupta gene
rală a întregului popor".

Doctrina militară a luptei Întregu
lui popor este unitară, omogenă, ști
ințific fundamentată, adecvată speci

ficului țării noastre si corespunză
toare intereselor fundamentale ale 
României socialiste, lzvorînd din ne
cesitatea stringentă a pregătirii te
meinice a întregului popor pentru a 
fi în permanentă gata să zdrobească 
orice tentativă a celor cai'e ar aten
ta la încălcarea suveranității șl inde
pendentei noastre naționale, integri
tății teritoriale a patriei. Pornind de 
la asemenea deziderate majore, Con
gresul al XII-lea al partidului sub
linia : In această perioadă. Comite
tul Central a acordat o atenție deo
sebită întăririi capacității de apăra
re a patriei. Pornind de la realită
țile lumii contemporane, care de
monstrează că pericolul unor noi răz
boaie n-a fost incă inlăturat, pre
cum și de Ia răspunderea apărării 
cuceririlor revoluționare, a indepen
denței și suveranității patriei, parti
dul nostru va acorda și in viitor 
toată atenția întăririi forțelor arma
te- Aceste orientări, definite cu cla
ritate. impun noi eforturi din partea 
tuturor cadrelor din armată, a fac
torilor de decizie pentru perfecțio
narea formelor și metodelor de in
struire și educare a trupelor, a tu
turor luptătorilor din cadrul siste
mului național de apărare a patriei.

Progresul multilateral al țării, dez
voltarea sa economico-socială, poli
tică și culturală, continua omogeni
zare a societății noastre șl ridicare*  
conștiinței socialist^ a maselor de oa
meni ai muncii constituie temelia 
trainică a consolidării capacității de 
apărare a patriei, creează condiții ca 
poporul să-și poată apăra. în orice 
împrejurări, libertatea, independenta 
și suveranitatea, integritatea terito
riului național.
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LA INSĂMINTĂRI
nici ■ răgaz piuă la încheierea Incrărilar 

la toate culturile, pe întreaga suprafață planificată!
Eforturile colectivului sint 

concentrate asupra creșterii 
calității oțelului

Din datele comunicate de or
ganele de specialitate rezultă că, 
pînă in seara zilei de 27 apri
lie, au fost Insămințate 5 397 149 
hectare — 90 la sută din supra
fața planificată, din care cu po
rumb — 3 034 952 hectare, repre
zentând 92 la sută din prevederi. 
Pe ansamblul culturilor de pri
măvară mai sint de insămințat 
579 424 hectare, ponderea deți- 
nind-o porumbul — 252 000 hec
tare — suprafețele respective lo- 
calizîndu-se in unele județe din 
Moldova : Vaslui, Iași, Neamț, 
Suceava, Botoșani, precum și in 
cele din sud-estul Transilva
niei : Brașov și Harghita, unde 
timpul nefavorabil a influențat 
desfășurarea normală a lucrări
lor. Totodată, mai sint de insă
mințat suprafețe importante cu 
soia, fasole, in și cinepă pentru 
fibră, furaje, atit In județele din 
sud, cit și in cele din nord.

Vremea s-a îmbunătățit In cea 
mai mare parte a țării. De aceea, 
In județele și unitățile unde mai 
sint terenuri de insămințat eu 
diferite culturi este absolut ne
cesar ca munca să continue fără 
răgaz, cu toate forțele, pină ce 
sămlnța va fi pusă sub brazdă 
pe toate suprafețele prevăzute. 
Sint județe in care suprafețe 
mari nu au putut fi insămințate 
din cauza excesului de umidita
te. In această situație este ne
voie să fie luate măsuri energice 
pentru evacuarea apelor și, ime
diat după zvintarea solului, să 
se treacă la pregătirea terenului 
și semănat. Nici un hectar, nici 
un metru pătrat din suprafața 
arabilă a țării să nu rămlnă 
nicăieri necultivate I Așa cer 
legile țării, așa cer interesele 
economiei naționale, ale întregu
lui popor I
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Adunarea generală a oamenilor 
muncii de Ia otelăria electrică nr. 1 
a Combinatului siderurgic hunedo- 
rean. care a avut loc la începutul 
acestui an, a declanșat — prin pro
funzimea dezbaterilor, prin numeroa-

se propuneri făcute de participant — 
o bătălie susținută pentru o înaltă 
calitate și eficientă a producției. Măr
turie stau măsurile prevăzute in 
hotărirea-program adoptată cu acest 
prilej. Iată cîteva dintre acestea :

• Introducerea a noi tehnologii de (' 
a acestuia, in afara cuptorului, in oala de turnare ;

• Extinderea sistemului de închidere cu sertar la toate oalele de turnare |
• Aplicarea și extinderea tehnologiilor de desulfurare și defosforare 

a oțelului la cuptoarele de 20 și 50 de tone ;
• Realizarea unor cantități sporite de oțel de înaltă puritate șl rezistență 

destinate fabricării rulmenților, altor produse ale construcției de 
mașini și instalațiilor chimice ;

• Reducerea consumurilor la elementele de aliere provenite atlt din 
import, cit și din țară, recuperarea elementelor de aliere din fierul vechi.

elaborare a oțelului șl de tratare

Folosind judicios timpul de lucru, utilizînd la Întreaga capacitate 
tractoarele și celelalte mașini agricole, lucrătorii ogoarelor din județele 
Prahova și Sibiu au Încheiat, la 28 aprilie, semănatul porumbului pe 
Întreaga suprafață planificată.

Raportind acest succes, prin telegrame adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, comitetele județene de partid arată că au 
fost efectuate, în timp optim, și celelalte lucrări de sezon — semănatul 
cerealelor păioase de primăvară și al plantelor tehnice, legumelor, car
tofilor și plantelor furajere. Se subliniază, totodată, hotărirea fermă a 
celor ce lucrează pe ogoare de a îndeplini exemplar sarcinile ce le revin 
din marile obiective ale noii revoluții agrare, de a munci cu răspun
dere și abnegație comunistă pentru executarea la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor cerute de tehnologia culturilor, pentru a obține și 
In 1981 producții agricole sporite. De asemenea, se subliniază că țăranii 
cooperatori, mecanizatorii, ceilalți lucrători din agricultură își vor con
sacra întreaga capacitate, toate energiile pentru creșterea substanțială 
a contribuției acestui sector la dezvoltarea economiei naționale, la asi
gurarea aprovizionării corespunzătoare a populației cu produsele agro- 
alimentare necesare. Se exprimă, totodată, angajamentul de a face to
tul pentru ca locuitorii satelor, într-o deplină unitate de voință, să 
acționeze pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru înfăp
tuirea minunatului Program al partidului de construire in țara noastră 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

mult Cu toate acestea, lucrătorii 
ogoarelor au urmărit cu atenție zvin
tarea fiecărei porțiuni de teren pen
tru a folosi din plin „ferestrele" de 
timp dintre ploi la pregătirea terenu
lui și semănat. în acest fel, mecani
zatorii și cooperatorii din Verseni, 
Valea Seacă, Mircești, Hălăucești, 
Ciurea, Cristești, Moțca și din alte 
unități agricole, ca și lucrătorii din 
majoritatea întreprinderilor agricole 
de stat au terminat însămînțarea 
culturilor din actuala epocă sau sînt 
pe cale să încheie această importantă 
lucrare. Pînă ieri, 28 aprilie, in întreg 
județul insămînțările s-au efectuat la 
total culturi pe o suprafață de peste 
131 000 hectare din cele 167 000 hec
tare prevăzute, din care cu porumb 
— peste 77 000 hectare, reprezentînd 
80 la sută din suprafețele planificate 
a fii Insămințate în I.A.S., C.A.P. și în 
gospodăriile populației. (Manole 
Corcaci).

HARGHITA

Cartofii de toamnă, cultura eu cea 
mai mare pondere în județ, au fost 
plantați in proporție de peste 72 la 
sută. în unitățile cooperatiste au mai 
rămas de plantat aproximativ 2 000 
de hectare. Nu este o suprafață mare, 
în condiții normale, aceasta poate fi 
plantată doar în cîteva zile. Este însă 
îmbucurător faptul că nimeni nu aș
teaptă zile însorite. Peste tot se ac
ționează cu responsabilitate! pentru 
înaintarea și finalizarea grabnică a 
acestei importante lucrări. Ca urma
re, în numeroase unități din cadrul 
consiliilor agroindustriale situate în 
zonele mal calde ale județului, dar și 
în cele mari cultivatoare de cartofi, 
cum sînt bunăoară cele din Slncrăleni 
și Sînmartin, lucrările de plantare au 
fost încheiate sau se desfășoară pe 
ultimele suprafețe. Timpul nefavora
bil nu-i poate opri în loc pe harnicii 
agricultori ! Este un adevăr ce se 
confirmă convingător în aceste zile 
și în județul Harghita. (I. D. Kiss).

Concret, cum sint aplicate prevede
rile hotărîrii-program ? Zilele aces
tea am discutat cu oțelari și cadre 
tehnico-inginerești din oțelărie, care, 
fără excepție, ne-au relatat că pre
ocuparea lor de căpetenie o consti
tuie producerea unor cantități sporite 
de metal cu caracteristici fizico-me- 
canice tot mai ridicate, In condițiile 
limitării stricte a consumurilor ma
teriale șl, îndeosebi, a elementelor de 
aliere. Dealtfel, structura fabricației 
în acest an se modifică substanțial : 
comparativ cu anul trecut, cind 22 la 
sută din producție o reprezenta oțe
lul pentru rulmenți și 12 la sută oțe
lul înalt aliat, iar restul diferite mărci 
de oțel carbon pentru construcția de 
mașini, în anul 1981 — 20 la sută 
va fi oțel înalt aliat, 30 la sută oțel 
pentru rulmenți și 50 la sută oțel 
pentru construcții de mașini. Deci, o 
deplasare accentuată a producției spre 
oțelul de înaltă calitate.

— Adunarea generală a oamenilor 
muncii din oțelăria noastră a fost 
mai analitică și mai fructuoasă în 
soluții practice decit oricînd — ne-a 
spus ing. Ilie Marinescu, șeful Oțe- 
lăriei. Nu a fost participant la dez
bateri care să nu susțină necesitatea 
promovării cu mai mult curaj a unor 
tehnologii noi, eficiente, in vederea 
producerii de oțeluri superioare. 
Mulți și-au asumat răspunderi direc
te în creația tehnică pentru realizarea 
cu forte proprii a unor instalații care 
să sporească calitatea oțelului.

Notăm că este în curs de asimilare 
tehnologia de desulfurare avansată a 
oțelului în oala de turnare si că s-a 
trecut la experimentarea tratamentu
lui oțelului lichid în oala de turnare 
sub vid ; totodată, a început și defi
nitivarea tehnologiei de elaborare a 
oțelului înalt aliat cu crom prin oxi- 
dare sub vid, care de fapt va fi adop
tată pe „scară industrială" la sfîrșltul 
acestui trimestru. Pentru aplicarea 
acestor tehnologii de lucru era ne
voie de realizarea unei instalații. Șl 
aceasta s-a făcut prin forțe proprii, 
prin autodotare. Maiștrii Emil Mol
dovan, Cornel Crișan, Mihai Maftei, 
lăcătușii Lazăr Nistor, Teodor Mol
dovan. Silvestru Stan, electricienii 
Gavrilă Brad, loan Cherestea, ing. Sa- 
moilă Sturza și subinginerul Nicolae

Oargă sint numai dțiva dintre cel 
care Intr-un timp scurt au realizat 
și experimentat noua instalație.

— Cu toții sîntem hotărîțl nu nu
mai să producem un otel superior, 
ci și să obținem Însemnate econo
mii de materii prime costisitoare, 
unele din Import — a tinut să 
precizeze subinginerul Nicolae Oar
gă. Prin oxidarea 
vid, de exemplu, se pot economisi 
50—60 kg ferocrom pe tona de 
oțel șl înlocuirea lui cu ferocrom în 
sortimente mai ieftine, ceea ce re
duce Ia jumătate costul acestui im
portant element de aliere.

Reținem insă că un avantaj Impor
tant al introducerii noii tehnologii de 
elaborare a oțelului este recuperarea 
in mai mare măsură a elementelor 
de aliere din metalele vechi, asigu- 
rindu-se reducerea cantităților de 
elemente de aliere noi, unele aduse 
din import.

— Experimentarea noii instalații 
ne-a pus cîteva probleme tehnice 
care sint în curs de rezolvare — spu
nea ing. Samoilă Sturza. în atelie
rul mecanic se lucrează de zor la 
6upraînălțarea recipientului de trata
ment, la realizarea unei protecții a 
garniturii de etanșare a capacului, 
modificarea căruciorului port-lance 
de insuflare a oxigenului, perfecțio
narea dispozitivului de -ridicare șl 
transport al oalei de turnare. Toate 
acestea vor asigura funcționarea in
stalației In cele mai bune condiții.

Oțelaril cu care discutăm, aflațl în 
fata cuptoarelor, ne spun că sînt pre
ocupați de aplicarea riguroasă a mă
surilor stabilite de adunarea gene
rală, mai ales că se confruntă cu 
unele probleme a căror rezolvare se 
pune cu acuitate. Ni se explică fap
tul că, odată cu introducerea noii teh
nologii. se extinde aplicarea dispozi
tivelor de Închidere cu sertar a oale
lor de turnare și adaptarea sistemu
lui de barbotare cu gaze inerte prin 
cărămidă poroasă montată în vatra 
oalei de turnare. Noua metodă im
plică însă luarea unor măsuri de că
tre unitățile furnizoare pentru asigu
rarea unor cărămizi refractare de 
bună calitate, care să preîntîmpine 
impurificarea metalului.

otelului sub

La cuptorul nr. 3, stăm de vorbă 
cu oțelarul Gbeorgbe Coroboianu. 
Terminase de citeva minute elabora
rea unei șarje de oțel de înaltă ca
litate.

— Ducem o adevărată luptă pen
tru degazarea si omogenizarea meta
lului. pentru eliminarea mai avansa
tă a gazelor din oțel, Îmbunătățirea 
calității lui și reducerea pierderilor 
— ne spune interlocutorul. Șarja 
care am elaborat-o acum are un con
ținut scăzut de fosfor — 0,012 la sută 
față de 0,030 la sută cit se prevede. 
Este un oțel de calitate superioară, 
destinat fabricării utilajelor miniere. 
Obținem oțel de calitate prin aplica
rea unei noi tehnologii, de defosfo
rare In cuptor, pe care am propus-o 
în adunarea generală.

...La cuptorul nr. 4 se elaborează 
o nouă șarjă. Maistrul Dore! Mariș 
ne spune că și această șarjă, ca și 
celelalte, are un conținut foarte scă
zut de sulf — 0,009 la sută față de 
0,025 la sută, cit prevăd limitele ma
xime pentru oțelul destinat fabricării 
osiilor de vagoane și locomotive.

— Aplicarea tehnologiei de desul
furare în cuptor $1 cală de către 
toate echipele de la cuptoare a făcut 
să crească cu 10—15 Ia sută ponderea 
producției de oțeluri cu caracteristici 
fizico-mecanice superioare — ne-a 
precizat maistrul.

în legătură cu acțiunile care se în
treprind pentru aplicarea măsurilor 
adoptate de adunarea generală, se
cretarul comitetului de partid de la 
oțelăria electrică nr. 1, Florian 
Giurcă, unul dintre tehnicienii cei 
mai priceput! în plămădirea metalu
lui, ne-a spus :

— De mai multă vreme. Ia ote- 
Iăriile electrice hunedorene se fac 
eforturi pentru introducerea unor 
noi tehnologii de elaborare și 
tratare a otelului. Instalația • gata, 
a fost Încercată, dar o mai per
fecționăm, 
că 
va 
se 
trl 
în ______  _ _______
muncii. Se adeverește încă o dată 
că, atunci cînd oamenii hotărăsc 
asupra problemelor esențiale ale 
producției, ei dau dovadă de o Înaltă 
răspundere muncitorească pentru ca 
măsurile pe care ei înșiși le-au pro
pus să fie transpuse cit mai repede 
în practică.

Care sînt rezultatele obținute de 
oțelaril de aici 7 în primul trimestru 
al acestui an, deși planul a fost mal 
mare cu 1 000 tone decit în trimes
trul I al anului trecut, ei au produs 
peste prevederi 1157 tone oțel de 
calitate superioară. Este un succes 
pe care harnicii oțelari 11 dedică ani
versării a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, sărbă
toare scumpă a Întregului popor.

Important este faptul 
In acest trimestru instalația 

fi folosită din plin. După cum 
poate lesne constata, oțelaril noș- 
aplică multe din măsurile stabilite 
adunarea generală a oamenilor

Sabin CERBU 
corespondentul „Scfnteii*

RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR „SClNTEII"
Pe terenurile zvîntate 

reintră imediat 
semănătorile

SUCEAVA

Intr-o singură zi-
4500 de hectare

In noaptea de luni spre marți. în 
județul Suceava a plouat din nou, 
cantitatea de precipitații căzută fiind, 
in medie, de 5 litri pe metru pătrat. 
Din această cauză, marți nu s-au 
putut începe de dimineață lucrările 
agricole. Vremea însorită din timpul 
zilei și vîntul au făcut ca în multe 
locuri terenul să se zvînte, creîndu-se 
condiții pentru continuarea lnsămin- 
țării porumbului. De fapt, specialiștii 
s-au aflat din zori în cîmp, pentru a 
verifica în permanentă starea de umi
ditate a solului și, pe măsură ce 
acesta a permis, s-a trecut imediat la 
introducerea boabelor sub brazde. In 
același timp, cu forțe sporite s-a ac
ționat pentru eliminarea excesului 
de apă de pe anumite tarlale. Primii 
care au reluat marți semănatul au 
fost cooperatorii din Schela, unde po
rumbul mai rămăsese de insămințat 
pe 162 hectare din cele 342 prevăzute. 
La ora 10, aici lucrau 6 mecanizatori 
cu semănători, care au realizat pînă 
seara, fiecare, cite 15 hectare. Bine 
s-a muncit și la C.A.P. Todirești. unde 
mecanizatorul Vasile Tabarcea înșă- 
mînța ultimele hectare, astăzi această 
lucrare fiind încheiată. Tot în jurul 
orei 10, la C.A.P. Dărmănești a în-

cepu't să se acționeze cu două grape 
cu discuri și două semănători, iar la 
C.A.P. Cornu Luncii — cu două ma
șini SPC—8, care au atins o viteză 
zilnică de 40 hectare.

De la amiază, pe ogoarele județului 
Suceava au lucrat 400 grape cu 
discuri, care au pregătit peste 4 000 
hectare teren, menținîndu-se astfel 
avansul de o zi și jumătate față de 
semănat. Totodată, la semănatul po
rumbului s-au concentrat 220 mașini, 
iar la in — 100 mașini. După cum ne 
informa tovarășul Traian Corduban, 
directorul general al direcției agri
cole județene, pină marți dimineața 
porumbul s-a Insămințat pe 56 la sută 
din suprafață. Ieri s-au mai adăugat 
alte 3 500 hectare Insămințate cu po
rumb, precum și 1 000 hectare cu in. 
Lucrările sint avansate în consiliile 
agroindustriale Verești. Bosanci. Li- 
teni și Zvoriștea, care, miercuri la 
prînz, termină semănatul. Dacă vre
mea se va menține bună, joi se va 
putea Încheia în tot județul semăna
tul porumbului și inului. (Sava Be- 
jinariu).

IAȘI

în stadiu final
începind de simbătă, în județul Iași 

a plouat în mai multe rinduri. inre- 
gistrîndu-se precipitații intre 10—20 
de litri pe metru pătrat și chiar mai

Situat in zona cea mai friguroasă a 
țării, județul Harghita a avut de su
ferit de pe urma capriciilor actualei 
primăveri. Și acum, ploile intermi
tente dau de furcă agricultorilor de 
pe aceste meleaguri. Dar în 
acestui fapt, bătălia pentru 
n-a încetat pentru nici o 
Cooperatorii, mecanizatorii, 
liștii din unități, toți factorii de răs
pundere au căutat și caută să-și orga
nizeze cit mai bine munca în cîmp 
pentru a recupera în cel 
timp rămînerile în urmă 
mințări.

Porumbul — cultură ce 
județ o suprafață de aproape 11000 
hectare — a fost Insămințat doar în 
proporție de circa 35 la sută. Evi
dent, mai sint multe de făcut. Dar, 
după cum spuneam, în condiții ne
prielnice sint întreprinse măsuri deo
sebite. In unitățile agricole din cadrul 
consiliilor agroindustriale Cristuru 
Secuiesc, Mărtiniș și Ulieș, în urma 
unor acțiuni energice pentru înlătu
rarea excesului de umiditate a solu
lui, s-a trecut cu toate forțele la în- 
sămînțări. La fel se procedează și în 
celelalte unități cultivatoare de po
rumb. Pe măsură ce se zvîntă solele, 
chiar și cele de dimensiuni mai 
mici, se intervine operativ pentru 
pregătirea patului germinativ și se
mănat.

ciuda 
recoltă 

clipă, 
specia-

mai scurt 
la însă-

ocupă în

In plantarea cartofilor pe terenurile cooperativei agricole de producție Sin timbru, județul Harghita
Foto : Szakăcs V. Sălndor

■munca tenace

în bazinul minier Horezu

PESTE PLAN-16000
TONE DE CĂRBUNE

In străvechea vatră românească a 
Horezului oamenii s-au ocupat din 
cele mai vechi timpuri de oierit și 
olărit. Pămîntul ; 
oferit cu dărnicie 
solul — bogâte pajiști 
solul — lutul pentru 
mică de Horezu. Iată 
acești ani localnicii 
exploateze o altă avuție de mare 
valoare a pămîntului — cărbunele, 
pîinea energetică a economiei. Au 
adunat gospodărește de o parte stra
tul fertil de pe dealul Berbeștilor și 
au ‘ 
Iul 
va 
să fie reașezate în ordinea lor fireas
că pentru a rodi în continuare. Au 
descopertat astfel o mare carieră pînă 
la stratul negru de cărbune. Acum 
excavatoarele mușcă din plin, incăr- 
cînd fără întrerupere în autobascu
lante prețioasa resursă energetică a 
țării.

...Ne-am aflat la cariera Berbestî 
într-o zi ploioasă. Drumurile 
năclăite într-o clisă groasă, tn 
autobasculantele patinau fără 
Constructorul acestor drumuri 
altor lucrări din zonă, șantierul 
al Trustului de construcții-montaje 
miniere, nu a ținut pasul cu entu
ziastul colectiv de mineri.

— într-o carieră de cărbune, acti
vitatea mecanicilor și electricienilor, 
a tractoriștilor și excavatoriștilor 
este esențială — ne spune maistrul 
Nicolae Popescu. Totul este să întreții 
riguros utilajele și să intervii opera
tiv în cazul unei defecțiuni. Fiecare 
minut ciștigat înseamnă tone de căr
bune excavat. Știam acest adevăr 
încă de cînd am venit aici. Dar, din 
păcate, am pornit fără a avea orga
nizat un sector de întreținere și re
parații. Atunci eram necăjiți, acum 
ne mîndrim că ni l-am creat sin
guri. fără mari cheltuieli, muncind 
în timpul nostru liber Ia construcția 
unor clădiri, la amenajarea platou
lui de incintă. Pot spune că sîntem in 
măsură să ne desfășurăm corespun
zător activitatea. Mai ales că dispu
nem și de un atelier mobil de inter
venție.

Efectele economice ale întreținerii 
și reparării în bune condițiuni a uti
lajelor 7 Ca urmare a creșterii indi
cilor de utilizare a excavatoarelor și 
buldozerelor s-a creat un front de 
lucru în cărbune care a permis creș
terea producției zilnice de la 600 tone 
la 2 200 tone.

— Aici, In timpul lucrului trebuie

acestor locuri le-a 
materia primă : 

și finețe, sub- 
vestita cera- 
Insă că in 

au început să

înlăturat cu grijă, separat, steri- 
cu gîndul ca, după ce zăcămîntul 
fi epuizat, straturile de pămînt

erau 
care 

spor. 
Si al 
local

rezolvate operativ o 
me tehnice la care 
nici proiectanții, nici _________
utilajelor pe care le folosim — ne reț 
latează maistrul Nicolae Enache. Ast
fel, siliți de desele defecțiuni care 
apăreau, am făcut o modificare la 
pompa de răcire a uleiului de la ex
cavatoare : piesele rezistă de trei ori 
mai mult. Sau un alt exemplu : ci
lindrii motorului D 105 de pe buldo
zer sînt prevăzut! Prin construcție 
cu un singur segment de ungere. Din 
această cauză, consumul de ulei este 
de circa 10 litri în 10 ore, in loc de
2.5— 3,3 litri cit ar fi normal. Am 
executat noi al doilea segment de 
ungere și, poate părea incredibil, am 
redus consumul de ulei la numai
1.5— 2 litri in 10 ore. Am efectuat și 
alte asemenea modificări mai mari 
sau mai mici.

Da, experiența «e dștlgă „din 
mers". Spre deosebire de alte mine, 
întreprinderea minieră Horezu nu 
duce lipsă de muncitori. Dar are mai 
puțini specialiști. Oamenii de Prin 
părțile locului venit! la mină trebuie 
să deprindă o nouă meserie, care cere 
o deosebită calificare, o disciplină 
fermă de producție. Cursurile de ca
lificare au o durată scurtă, dar oa
menii sînt sîrguincioși. Și apoi mun
cesc cu nădejde. Și cîștigă bine : în 
medie, un buldozerist — 5 500 lei pe 
lună, un excavatorist — 7 500 lei, iar 
un miner în subteran ajunge frec
vent la 6 500 lei. Desigur, aceasta 
pentru că munca e bine organizată, 
iar planul se depășește sistematic.

într-o vreme, la mina Cucești se 
cîștiga mai Putin : 2 500—3 000 iei pe 
lună. Dar acum și în această mină 
cistigurile sînt de două ori mai mari. 
Cum s-a ajuns aici ?

— Prin ridicarea productivității 
muncii tn abataje — ne explică in
ginerul Vasile Badea, directorul în
treprinderii. In abatajele In care se 
lucrează cu complexe mecanizate, 
de Ia 9 tone pe post am ajuns în 
acest an la cel puțin 16 tone pe post. 
Pentru aceasta am organizat riguros 
munca pe baza unei ciclograme. De 
fapt, este vorba de o programare op
timizată a desfășurării in timp și 
spațiu a tuturor lucrărilor care com
pun un ciclu de producție. în acest 
sens, am preluat o bună experiență a 
unor mine fruntașe din Valea Jiului, 
de la Șot'inga și Cîmpulung, înființînd 
brigăzi complexe de producție, for
mate din echipe specializate pe ope
rațiuni. De asemenea, tot în subteran, 
prin executarea simultană a lucrărilor

serie de proble- 
nu s-au gîndit 

constructorii
de tăiere, susținere provizorie și sus
ținere , definitivă, viteza de avansare 
tn abataj a sporit de la 50—60 de 
me'tri la 130—140 metri pe lună.

Străbătînd zona minieră Horezu 
notăm și alte îmbunătățiri aduse 
fluxurilor de producție : pentru creș
terea capacității de expediere a căr
bunelui și eliminarea unui „loc în
gust" în procesul de producție, lingă 
cariera și mina Berbești a fost exe
cutată o stație centrală de sortare. 
In paralel, s-a realizat o nouă stație 
de sortare într-un punct ușor acce
sibil din apropiere.

Desigur, nu se poate afirma că lu
crurile merg bine peste tot. Si aceas
ta datorită nu atît unor neajunsuri 
în activitatea întreprinderii miniere, 
d în mod deosebit din cauza modu
lui defectuos în care își fac datoria 
alte unități sau foruri de resort. Iată 
cîteva probleme de rezolvarea căro
ra — după cum ne-a relatat directo
rul întreprinderii — depinde buna 
desfășurare a activității In acest bazin 
minier. Am notat, bunăoară, că la 
cariera Olteț, grupul de șantiere 
Horezu al Trustului de construcții 
și montaje miniere execută în ritm 
lent lucrările la drumurile de acces 
către platforme, la platforma de 
montaj, la montarea magistralei de 
benzi, a excavatorului cu rotor și a 
mașinii de haldat. La fel. unitatea 
specializată a Ministerului Energiei 
Electrice trebuie să impulsioneze de
vierea liniei electrice dintre carierele 
Panga și Olteț, iar unitatea Consi-

liului National al Apelor să grăbeas
că lucrările de regularizare a rîului 
Olteț.

Cit privește activitatea curentă de 
producție, conducerea Întreprinderii 
este îngrijorată de faptul că pentru o 
serie de materiale și piese importan
te, hotărîtoare pentru mersul extrac
ției de cărbune — cum sînt profile 
TH, anvelope, bride și bolțarj — can
titățile repartizate pe acest an asi
gură mai puțin de jumătate din ne
cesități.

Și, jn fine, o problemă legată de 
transportul cărbunelui ; cele mai a- 
propiate stații de cale ferată de în
cărcare sînt Ionești — la 80 de km 
depărtare — și Copăcioasa, la 65 de 
km. Deci, pentru un transport dus- 
întors, un autovehicul parcurge 130— 
160 de km. Șl consumă carburanți, nu 
glumă ! De aceea este necesar să se 
treacă neîntîrziat la începerea liniei 
de cale ferată Băbeni—Berbești, pre
văzută în programul de investiții al 
acestei zone.

Sînt probleme care trebuie soluțio
nate neîntîrziat, cu toată răspun
derea.

Colectivul întreprinderii miniere 
Horezu își face cu conștiinciozitate 
datoria, îndeplinind riguros, ritmic 
planul la extracția de cărbune. El a 
extras în perioada care a trecut din 
acest an. peste prevederile planului, 
16 000 tone de cărbune.

Corneliu CÂRLAN 
Ion STANCIU

DROBETA-TURNU SEVERIN :

O nouă capacitate 
în probe tehnologice

Constructorii de pe șantierul în
treprinderii de piese grele forjate 
și matrițate din Drobeta-Turnu Se
verin — nou și modern obiectiv in
dustrial, care se apropie de faza fi
nală — întîmpină ziua de 1 Mai 
cu un succes deosebit : punerea în 
funcțiune a presei de 1 600 tone și 
a cuptoarelor de încălzit și trata
mente termice. Acest moment mar
chează Începerea probelor tehnolo
gice la prima capacitate de produc
ție din noua unitate, care va spori 
potențialul economic al județului. 
(Virgtliu Tătara).

TIMIȘOARA :

Instalație modernă 
de rășini sintetice

La întreprinderea chimică „Azur" 
din Timișoara a fost pusă în func
țiune o modernă instalație de ră
șini sintetice. Aici au fost fabricate 
peste 2 000 tone rășini sintetice în
tr-o variată gamă sortimentală, 
fapt ce marchează încheierea cu 
succes a probelor tehnologice și 
atestă totodată calitatea și nivelul 
tehnic ridicat al instalației, realizată 
în țară. Noua capacitate va produce 
anual o cantitate de 30 000 tone ră
șini ce vor fi utilizate la fabricarea 
emailurilor și In industria mobilei. 
(Cezar Ioana).
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Manifestări consacrate 

aniversării a 60 de ani 
de la făurirea 

Partidului Comunist Roman

SIMPOZION
Marti dimineața s-a desfășurat 

la Academia „Ștefan Gheorghiu11 
simpozionul științific dedicat ani
versării a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Co
municările prezentate au pus în 
evidentă bogatele tradiții de luptă 
ale poporului nostru, ale clasei 
muncitoare și Partidului Comunist 
Român pentru libertate socială și 
națională, pentru democrație și 
progres social. Ele au reliefat con
tribuția originală a partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
îmbogățirea creatoare a teoriei și 
practicii revoluționare, la soluționa
rea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Simpozionul a prilejuit. tot
odată, înfățișarea marilor reali
zări obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului.

In încheierea simpozionului par- 
ticipantii au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului

CORESPONDENȚII „
In organizarea comitetului jude

țean de partid, consiliului județean 
al educației politice și culturii so
cialiste, la Satu Mare s-a desfășurat 
lesiunea științifică omagială „60 de 
ani de la crearea P.C.R.". Luînd cu- 
vîntul, tovarășul loan Foriș, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, alți activiști de partid, de 
stat, ai organizațiilor de masa și 
obștești, cercetători științifici, cadre 
didactice au reliefat pe larg, în ex
punerile și comunicările prezentate, 
prefacerile revoluționare petrecute 
în anii socialismului, sub conduce
rea partidului, care au dus la dez
voltarea economico-socială fără 
precedent a tării, a județului, con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
Înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului șl statului nostru. 
In încheierea sesiunii participants 
au adoptat textul unei telegrame 
•dresate conducerii partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
se dă glas sentimentelor fierbinți 
de recunoștință pe care le nutresc 
oamenii muncii sătmăreni — ro
mâni, maghiari, germani — pentru

Nicolae Ceaușescu in care se spune 
printre altele : „Urmînd în Întreaga 
noastră muncă pilda dumneavoas
tră vie de eroism și pasiune revo
luționară, de înaltă dăruire, atașa
ment și fidelitate fată de intere
sele majore ale poporului, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — si cu acest 
prilej aniversar — că întregul 
colectiv al academiei va face 
totul pentru a-și aduce o contri
buție activă la transpunerea în 
viată a sarcinilor ce Izvorăsc din 
documentele Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, 
pentru pregătirea și formarea unor 
cadre de partid animate de spirit 
revoluționar, de responsabilitate 
corriunistă. de un fierbinte patrio
tism și nețărmurită dragoste pen
tru popor, capabile să acționeze 
cu fermitate si devotament pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a gloriosului nostru partid**.

SCÎNTEII" TRANSMIT:
sprijinul neprecupețit acordat în
floririi și prosperității acestor me
leaguri.

în cadrul manifestărilor consacra
te apropiatei aniversări a partidului, 
in municipiul Tg. Mureș a avut loc 
sesiunea de comunicări științifice 
„60 de ani, 60 de trepte, pe un drum 
încununat de strălucite victorii", or
ganizată de Comitetul județean 
Mureș al P.C.R., la care au partici
pat activiști de partid si de stat, 
lucrători din întreprinderi și insti
tuții, profesori din învățămîntul 
gimnazial, liceal și superior, cerce
tători, muzeografi din municipiu și 
din județ. în ședința plenară, to
varășul Nicolae Vereș, prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, a prezentat expunerea „Im
portanța istorică a creării P.C.R.", 
după care, in secțiuni, au fost au
diate comunicările : „Creșterea ro
lului conducător al partidului în pe
rioada făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate", „Dezvol
tarea industriei județului Mureș în 
anii de după eliberare", „Responsa
bilitate și libertate morală în viziu
nea conducerii științifice de către

partid a societății”, „Umanismul 
socialist — principiul de bază al po
liticii P.C.R.".

„1921—1981 — 6 decenii de luptă, 
muncă și victorii sub conducerea 
P.C.R.". Sub acest generic, la se
diul Comitetului județean de partid 
Brăila a avut loc o sesiune de co
municări științifice, organizată de 
consiliul județean de educație po
litică și cultură socialistă. Au sus
ținut comunicări cercetători știin
țifici și cadre didactice universitare. 
Sesiuni de referate și comuni
cări științifice dedicate aniversării 
partidului au avut loc la Liceul 
„Dragoș Vodă" din Sighetu Marma- 
ției, precum și la Liceul pedagogic 
și la Liceul de matematică-fizică 
nr. 1 din Baia Mare.

La Muzeul de istorie al munici
piului București s-a desfășurat 
simpozionul „Făurirea P.C.R. — 
poartă deschisă spre o nouă istorie 
a țării", organizat în colaborare cu 
Casa pionierilor din sectorul 2. Re
feratele au fost susținute de pio
nieri, membri ai studioului de isto
rie „Părtași la gloria străbună". In 
această perioadă se organizează 
excursii tematice în oraș, vizitîn- 
du-se case, locuri și monumente 
care evocă tradițiile revoluționare 
ale muncitorimii bucureștene. lupta 
partidului în anii ilegalității. Au 
fost vernisate expozițiile „Bucu
rești la cea de-a 60-a aniversare" 
la clubul uzinelor „23 August" și 
„București pe coordonatele contem
poraneității" la Facultatea de 
biologie.

La Școala militară de ofițeri ac
tivi de artilerie antiaeriană și radio- 
locație „Leontin Sălăjan" a avut loc 
sesiunea de comunicări științifice 
ale cadrelor militare și elevilor pe 
tema „Perfecționarea procesului de 
învățămînt în vederea pregătirii și 
formării multilaterale a viitorilor 
comandanți și activiști politici in 
spiritul doctrinei militare naționale, 
al cerințelor Directivei comandan
tului suprem".

La clubul Combinatului siderur
gic Galați a avut loc simpozionul 
„File din lupta Partidului Comunist 
Român Împotriva fascismului, pen
tru eliberare națională și socială". 
Manifestarea a fost urmată de un 
recital de muzică și poezie patrio
tică intitulat „Partidul și poporul — 
un trup, un gînd, o viață".

„Zilele teatrelor muncitorești"
In aceste zile se desfășoară „Zilele teatrelor munci

torești". importantă manifestare organizată de Comi
tetul pentru Cultură si Educație Socialistă șl de Con
siliul municipal al sindicatelor București, la care parti
cipă cele opt colective investite cu această titulatură, 
aparținînd unor puternice platforme și întreprinderi 
industriale din Capitală. Spectacolele au loc Pe scenele 
teatrelor ce îndrumă și patronează activitatea acestor 
colective, care, prin repertoriul abordat si prin ținuta 
artistică a interpretării aduc un cald omagiu marii 
sărbători a întregului nostru popor : aniversarea a 60 
de ani de la făurirea Partidului Comunist Român.

Menționăm, dintre spectacolele prezentate, în afara 
celui comentat mai jos, montarea cu „Oameni care 
tac" de Al. Voitin, susținută de artiștii amatori din 
sectorul 2 al Capitalei, respectiv de la I.S.P.H., 
ÎNCERC, „Electronica", „C.I.L.-Pipera, I.C.P.I.L., „Elec- 
troaparataj", și întreprinderea de calculatoare. De 
asemenea : „Dincolo de nori" de Octavian Sava și „In 
noaptea asta nu doarme nimeni" de Florian Potra — 
Teatrul muncitoresc „Casa Scînteii", „Paradis de oca
zie" de Tudor Popescu — Teatrul muncitoresc „Semă
nătoarea", „Logodna" de Paul Everac — Teatrul mun
citoresc Chitila, „Astă seară spectacol suspendat" de 
D. Tărchilă — Teatrul muncitoresc sectorul 4, „Fugiți, 
vin clienții" de Teodor Mazilu — Teatrul muncitoresc 
„Grivița roșie". „Anotimpul speranței" de Viorel Ca- 
coveanu — Teatrul muncitoresc „23 August", „Vinzări- 
cumpărări de D. Solomon — Teatrul muncitoresc 
I.C.T.B.

★
Cu ocazia deschiderii „Săptăminli teatrelor munci

torești" s-a vernisat in holul Teatrului „C. I. Nottara" 
și o expoziție dedicată aniv'ersării P.C.R.

Printre cele mal impor
tante formații de acest 
gen se numără cea a 
Platformei Măgurele din 
sectorul 5, patronată de 
Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" și care a pre
zentat. recent, ne scena 
•cestui teatru, spectacolul 
cu piesa „Cadoul" de 
Paul Everac.

Și aici autorul este pre
ocupat de modul viețuirii 
și conviețuirii oamenilor 
în societatea noastră. In 
piesa „Cadoul", inginerul 
Vică Bungău, uitind de 
unde a plecat, cine este si 
ce trebuie să fie. se în
conjoară de specimene 
pline de ifose si pretenții, 
ce poartă nume sonore Si 
o morgă demodată, perso
naje care ne apar pe cit 
de sterile, pe atit de ridi
cole. La aniversarea lui 
Vică nimerește si un fost 
coleg de liceu. Lică Stirbu. 
un om fără funcții impor
tante si fără titluri răsu
nătoare. mode-st în fond 
și neglijent in aparență, 
dar care dă dovadă de 
o mare profunzime, de 
o sclipitoare inteligentă. 
obligindu-1 pe inginer să 
mediteze serios la sensul 
existentei sale, la viitoa
rea evoluție a întregii sale 
vieți.

Regizorul Petre Popescu 
se dovedește nu numai 
un remarcabil realizator 
de spectacol, ci si un bun 
pedagog, un atent sfătui
tor în ceea ce privește 
opțiunea repertorială si 
un pasionat îndrumător 
pentru interpret!, dintre 
care unii pășesc acum, 
pentru întîia dată, pe 
scenă. înfruntarea dintre 
Vică Bungău (inginerul 
Corneliu Minu) si Lică 
Știrbu (desenatorul Mihai 
Minovici) este o scenă de 
referință în spectacol, prin 
forța ei dramatică. De 
asemenea, scena finală 
dintre Vică și Ioana Ves- 
temean (desenatoarea 
Marioara Plăcintă) cuce
rește prin lirismul ei 
deloc patetic, prin eco
nomia mijloacelor de 
expresie. Tabloul în care 
ne sînt înfățișate perso
najele din galeria fo
silelor intelectuale poartă 
pecetea ironiei demasca
toare, a umorului lipsit 
de exagerare, a încercării 
de a diversifica tipuri și 
caractere, ca domnul si 
doamna Dolinar (inginerul 
Nicolae Trantea si profe
soara Marina Creci). dom
nul si doamna Apostolide 
(matriterul Mircea Crivoi 
și fiziciană Viorica Schio-

potă). avocatul Gaston 
Garvin (electronistul Sil
viu Georgescu), Vally (de
senatoarea Marina O- 
chea). Jack (desenatorul 
Cristian Bălan).

Așa cum declara dra
maturgul Paul Everac. 
prezent la spectacol, este 
vorba de o fericită tutela
re oferită formației ama
torilor de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". Afișul 
indică Pe scenograful Do
ris Jurgea ca realizator al 
unui decor functional, su
gestiv. pe Titi Trandafiri- 
dis ca maestru de lumini, 
pe Alexandru Schulder 
cu ilustrația muzicală, pe 
Cornel Cosmulescu — so- 
norizator etc., toți de la 
același teatru. Mai mult 
chiar, interpreta rolului 
doamnei Pavlik (chimista 
Steliana Costache) fiind 
bolnavă. în imposibilitate 
de a apărea în spectacol, 
a fost înlocuită de actrița 
Nora Gion. care s-a inte
grat. cu discreție Si mă
sură. alături de interprets 
amatori. Interprets vor
besc cu respect, cu dra
goste si pasiune despre 
această activitate, atît de 
deosebită de munca lor. 
..Profesiunea de actor ela 
fel de grea, poate chiar 
mai grea decît altele, de
clară Corneliu Minu (de
senator). Am realizat 
cît de departe. în conști
ințe, ajung cuvintele ros
tite pe scenă" ; Silviu 
Georgescu (electronist) : 
„Este interesant să te 
desprinzi de propria ta 
personalitate și să devii 
altcineva... Și muncesc

serios : aproapele tău, 
colegul tău de mun
că devine cel mai se
ver critic, ori eu nu 
vreau să-l dezamăgesc" ; 
„La început am fost pri
viți cu oarecare neîncre
dere — spune Mihai Mi
novici (inginer) — dar ce 
satisfacții încercăm auzind 
din partea colegilor ați 
progresat ! Sîntem un co
lectiv muncitoresc, cu un 
scop precis, cu idealuri 
și, mai ales, cu un public 
bun. entuziast". Marioara 
Plăcintă (desenatoare) : 
„Jucînd aici, în acest co
lectiv, sînt recunoscătoa
re societății noastre pen
tru că ne pune la dispo
ziție mijloacele de a ne 
valorifica aptitudinile" ; 
„Eu lucrez ca matrițer — 
spune Mircei Crivoi. In 
meseria mea creez piese 
din oțel, pe scenă creez 
un alt om". Viorica Schio- 
potă (fizician) : „Desigur, 
statutul teatrului de ama
tori este diferit de cel 
profesionist, dar specta
torii trebuie să știe că și 
noi depunem eforturi 
mari în realizarea rolu
rilor. Nu e joacă, în fie
care spectacol se înglo
bează o muncă serioasă" ; 
Radu Ittu (directorul tea
trului muncitoresc): „Toți 
sînt legați prin pa
siunea pentru teatru. 
Profit de această ocazie 
pentru a invita pe dra
maturgi să ne cunoască 
mai bine, să vină mai des 
în mijlocul nostru si, mai 
ales, să scrie piese pen
tru teatrul muncitoresc".

Mihai CRIȘAN

Rodnică activitate a organizațiilor 
democrației si unității socialiste

Crește continuu 
numărul membrilor

Organizația Democrației și Unități' 
Socialiste din județul Brăila a deve
nit. de la Înființarea sa. tot mai pu
ternică. Este semnificativ în acest 
sens faptul că de la 435 de organiza
ții ale democrației si unității socia
liste. cu 38 000 de membri, la sfirși- 
tul anului 1979. s-a ajuns în prezent, 
la 534 de organizații, care cuprind 
peste 46 000 de cetățeni Aceste creș
teri au devenit posibile Prin partici
parea directă a membrilor comitetu
lui județean al O.D.U.S.. ai organiza
țiilor democrației și unității socialiste 
din întreprinderi și instituții, cartiere 
și localități rurale la discuțiile cu oa
menii. tot mal multi cetățeni fiind an
trenați astfel la activitatea politică, 
economică și socială în cadrul acestei 
largi organizații politice de masă, re- 
voluționar-patriotice, care își desfă
șoară activitatea în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Deosebit de eficiente pentru pro
cesul de conștientizare a cetățenilor 
și atragerea lor. pe baza liberei op
țiuni. în rindurile organizațiilor de
mocrației și unității socialiste s-au 
dovedit a fi „Tribunele democrației". 
Pe parcursul unui 'an. în județul 
Brăila au avut loc 298 de asemenea 
acțiuni, la care au participat aproxi
mativ 30 000 de cetățeni. în cadrul 
lor fiind formulate peste 2 400 de pro
puneri de cel mai larg interes. înfăp
tuirea marii majorități a acestor 
propuneri s-a constituit lntr-unul din 
cele mai convingătoare argumente 
ale antrenării tot mai intense a ce
tățenilor în cadrul organizațiilor de
mocrației șl unității socialiste. (Cor
neliu Ifrim).

Largă informare 
politico-ideologică

Organizația democrației și unității 
socialiste din județul Dolj se pre
ocupă îndeaproape de întărirea vieții 
interne în cadrul O.D.U.S., acordîn- 
du-se o deosebită atenție informării 
politice a membrilor lor. înțelegerii 
de către aceștia a politicii partidului

și statului nostru, ridicării nivelului 
lor general de conștiință.

Intr-un asemenea cadru s-a acor
dat o atenție deosebită organizării în 
condiții bune a învățămintului poli
tico-ideologic pentru nemembrii de 
partid. împreună cu comitetele sin
dicale din întreprinderi șl instituții, 
sub oonduoerea directă a organiza
țiilor de partid, au fost organizate 
peste 2 800 de oercuri, pe care le 
frecventează în prezent aproape 
153 000 de cursanți. Informările poli
tice. expunerile, dezbaterile de la 
invățămîntul politico-ideologic si
tuează pe prim plan aprofundarea 
documentelor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., ale Congresului al 
Il-lea al F.D.U.S., a conținutului cu- 
vîntărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însușirea concepției ma
terialist dialectice despre lume șl 
societate. (Nicolae Petolescu).

Transmiterea 
experienței înaintate - 

pe primul plan
în județul Vrancea s-au desfășurat 

in ultima vreme o serie de acțiuni 
inițiate de O.D.U.S. In comuna Cîm- 
pineanca. de exemplu, a avut loc un 
util schimb de experiență oe tema 
gospodăririi localității si cultivării 
legumelor în grădinile si curțile ce
tățenilor. Participanții la aceste ac
țiuni — președinții comitetelor muni
cipal. orășenești și comunale ale 
O.D.U.S. — au întregit programul gaz
delor. prezentind pe larg realizări din 
propriile localități : practic, ei au fă
cut publică experiența lor în aceste 
domenii.

O altă acțiune — de data aceasta 
de mai mare amploare, fiind vorba 
de sprijinirea organelor locale in 
realizarea planului în profil terito
rial — se află de mai multă vreme în 
plină desfășurare în comunele din 
zona montană a județului. La Soveja. 
Tulnici. Bîrsești și în alte localități 
s-au format echipe din membri 
O.D.U.S.. care merg din casă în casă 
și prezintă gospodarilor avantajele 
creșterii unui număr cît mai mare

de animale șl valorificării acestora 
prin sistemul contractărilor. Că argu
mentele sînt convingătoare o dovedesc 
rezultatele bune obținute. (Dan Drâ- 
guiescu).

Structura 
organizatorică 

adecvată 
unei activități eficiente

Biroul executiv al Comitetului ju
dețean Suceava al O.D.U.S.. cu 
sprijinul consiliului județean al 
F.D.U.S. și cu ajutorul nemijlocit al 
organelor și organizațiilor de partid, 
a întreprins un studiu urmărind per
fecționarea structurii organizatorice. 
Ideea a pornit de la realitatea că în 
multe localități, unități economice si 
instituții, datorită creșterii număru
lui membrilor unora dintre organiza
țiile democrației și unității socia
liste la peste 200. mobilizarea aces
tora la acțiunile inițiate a devenit 
mai greoaie, iar eficienta activități
lor — sub nivelul scontat. Avîndu-se 
în vedere structura organizațiilor de 
partid, precum și activitatea membri
lor O.D.U.S. pe locuri de producție
— ateliere, secții, schimburi, sate — 
unele organizații s-au scindat, numă
rul acestora crescînd : de la 2 la 6 în 
comuna Pîrteștii de Jos. de la 5 la 3 
în comunele Zvorîștea și Adîncata. 
de la 8 la 16 în localitatea Frasin, de 
la 1 la 3 la S.I.L. Falcău — Si exem
plele ar putea continua. In acest fel, 
precum și ca urmare a creării de noi 
organizații la nivelul județului s-a 
ajuns de la 849 organizații ale demo
crației și unității socialiste în 1979 la 
920 în prezent. In cadrul lor acțio
nează acum cu 11 500 mai multi 
membri decît la constituire.

Sporirea numărului de organizații
— șl reducerea, în acest fel, a nu
mărului membrilor fiecăreia sub ci
fra de ÎOH — a creat condiții mai bune 
de desfășurare a activității, fapt re
flectat atît prin prezenta foarte bună 
a membrilor O.D.U.S. la adunările 
generale trimestriale, cît și prin par
ticiparea lor concretă, eficientă Ia ac
țiunile inițiate. (Sava Bejinariu).

Suita romanesc*  „Cinema 
Splendid" a fost deschisă în 
urmă cu cîțiv*  ani prin 
volumul „Mlnzul rătăcit". 
Apariția recentă • celui 
de-al doilea volum. „Girue
ta". în cadrul aceluiași ciclu, 
la editura „Eminescu", in
dică consecvența și propen
siunea autorului către lu
crări cu amplă desfășurare 
epică. Așa cum se anunța 
încă din prima parte. „Ci
nema Splendid" se va în
tregi cu un nou volum, ul
timul dintr-o posibilă trilo
gie, sau numai o parte din- 
tr-un vast roman fluviu.

Ca în orice proză de ase
menea factură si Întindere, 
formule artistice diverse 
coabitează si se susțin reci
proc pentru a construi un 
edificiu din familia roma
nului frescă. Prin el străba
te o epocă istorică bine de
terminată de la Începutul 
secolului pină către sfirsi- 
tul deceniplui al șaptelea. 
Regăsim asamblate într-o 
structură epică cuprinzătoa
re evenimente majore ca 
răscoalele țărănești din 1907. 
ecouri ale războaielor bal
canice si ale mișcării pen
tru unitate națională. An
corarea în istorie conferă 
romanelor o solidă încăr
cătură faptică. în jurul că
reia autorul a brodat în- 
tîmplări. unele de aseme
nea autentice, de mare ră
sunet în epocă, cum au fost 
trecerea cometei Halley sau 
holera din al doilea dece
niu al veacului, dar cea mai 
mare parte ținînd de bio
grafia unor personaje de 
condiții sociale si intelec
tuale diferite. Pe acest fond 
bogat și destul de ramificat 
stăruie definitoriu chipul 
unui personaj. Dumitru Bu
suioc. în jurul căruia se 
încheagă întreaga narațiu
ne si. mai cu seamă, prin 
ochii acestuia vede autorul 
lumea. La începutul ambe
lor volume Busuioc este un 
pensionar suferind, cu o 
viață agitată si amenințat 
cu un proces pentru fante 
săvîrșite cu peste două de
cenii în urmă. Reintilnirea 
cu un tînăr procuror care-i

•) Al. Voitin : „Cinema 
Splendid".
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cere să-și amintească anu
mite lucruri si. implicit, 
să-și recunoască vina de
clanșează derularea unei în
tregi biografii. Necesitatea, 
aparent simplă, de a face o 
declarație de rutină devine, 
prin amplificare, literară, 
materia romanului. De aici, 
prin repetate incursiuni în 
trecut, se reface, ca într-un 
veritabil bildungs roman, o 
biografie. existenta de 
aproape șapte decenii a 
unui om.

Modalitatea romanescă. în 
trepte, s-a oprit de fapt la

explica, pentru a-i găsi te
meiurile Pe care si-a clădit 
ființa. Asistăm astfel la o 
derulare inversă a timpului 
din prezent spre „timpul 
pierdut", spre anii copilă
riei. Aici începe al doilea 
strat temporal al narațiunii 
care ocupă cea mai mare 
parte a primului volum. 
Este începutul de veac cînd 
apare acest copil în mijlo
cul unei tragedii familiale. 
Autorul izbutește convingă
toare pasaje din viata de la 
curtea unei prințese, por
trete de oameni cu care co-

Răspunderea 
față de adevăr *)
trei momente destul de bine 
delimitate, deși trecerea de*  
la unul la altul se face des 
și fără opreliști semnifica
tive. Primul, cel mai întins, 
nu întotdeauna insă cel mai 
convingător și mai original, 
transcrie imediatul. clipa, 
existenta abia consumată. 
Totul pornește de la învi
nuirea de ascundere a unei 
vechi infracțiuni, revenită 
în actualitate printr-o în- 
tîmplare si fragmentele din 
viata cotidiană. întîmnlări 
obișnuite dintr-o existentă 
conjugală cu mici drame si 
satisfacții mărunte devin 
semnele unei existențe ce
nușii. Nevoia de a se expli
ca depășește simplul cadru 
al unui act de a Para o acu
zație. de a pune în ecuația 
legii posibile consecințe si 
devine problemă de con
știință. de etică și răspun
dere civică, de respect fată 
de adevăr. în lumina aces
tor motive ce țin de ordinea 
gnoseologicului. Busuioc va 
recunoaște și. deși urmările 
au repercusiuni minime 
(pedeapsa era de la început 
prescrisă), personajul face 
o lungă și pătrunzătoare 
incursiune în trecut. în pro
pria existentă pentru a si-o

pilul vine în contact. Intil- 
nim. in descendenta unei 
bogate tradiții literare, pa
gini de evocare a mediilor 
orășenești, cu o lume pes
triță. în continuă, derutan
tă schimbare, cu trimiteri, 
mai rare, către lumea sătu
lul. Spre evenimentele pe
trecute aici se îndreaptă 
atenția autorului în ultima 
parte a primului volum, 
unde surprinde, din per
spectiva copilului crescut în 
intimitatea unui palat prin
ciar. desfășurarea eveni
mentelor din 1907. care 
ajung în roman ca ecouri 
estompate, dar nu mai pu
țin interesante.

Continuînd primul volum, 
cel de-al doilea. „Girueta", 
rezervă spațiul principal 
evoluției aceluiași personaj. 
Apare însă. acum, creionat 
în tușe sigure, chipul unui 
alt personaj, baronul, cum i 
se spunea, bătrînul umblat 
prin lume, cu experiența de 
viată deosebită care îl atra
ge ireversibil pe Dumitraș. 
Secvențele acestei prietenii 
ni se par cele mai izbutite 
din întregul roman., dezvă- 
luindu-ne în autor un fin 
analist al stărilor sufletești, 
o deplină stăpînire a mij

loacelor expresive, un dozaj 
al materialului epic, mer- 
gînd. pe alocuri, pînă la ra
finament. Alăturarea celor 
două personaje, a bătrînu- 
lui minat toată viata de hi
mere șl a copilului vrăjit de 
acestea, creează, prin con
trastul evident, o armonie 
paradoxală. o autentică 
mărturie despre iubirea fi
lială.

Pe firul timpului șl al 
evenimentelor intrăm, odată 
cu tînărul elev. în spațiul 
școlii. Episoade întinse ne 
poartă prin cancelarii profe
sorale. in interminabile 
consilii. Narațiunea se di
lată. uneori heiustificat. 
încercînd să cuprindă în
treaga viață a orașului : po
litică. socială și chiar eco
nomică. cu întîmplări si 
fapte uneori picante, alte
ori banale și plicticoase. Lu
mea se îndreaptă spre 
război, asperitățile si con
tradicțiile apar mai vi
guros în relief, totul se 
schimbă și această schim
bare are în orașul de pro
vincie semnul ei cu incăr- 
cătură simbolică chiar in 
acest local. „Splendid". 
Epoca lui de înflorire, cînd 
era hotel și cabaret, unde 
se afirma cu discreție pro
tipendada orașului, a trecut, 
faima lui își pierde treptat 
din strălucire, devenind ci
nematograf. semnul unei 
alte lumi, mai dinamice, dar 
și mai contorsionate. In
tr-un fel. prin acest simbol 
autorul deschide o fereastră 
spre convulsiile ce le anun
ța Pe bătrînul continent iz
bucnirea primei conflagrații 
mondiale.

Neîncheiat încă, romanul 
„Cinema Splendid" oferă 
suficiente argumente pen
tru a-1 situa între cărțile 
izbutite ale prozei noastre 
actuale. Sporul de realizare 
artistică, sesizabil de la un 
volum la altul, dovedește o 
tot mai bună stăpînire a 
mijloacelor de expresie, lă- 
sîndu-ne să înțelegem că 
următorul volum va duce 
mai departe, spre o împli
nire armonioasă. întinsa si 
cutezătoarea construcție 
epică.

Emil VAS1LESCU y

FAPTUL
DIVERS
„Tot zootehnist 
m-aș face"

Deși a trecut de mult de 00 
de ani. Alexandru Munteanu din 
Riciu. județul Mureș, nici nu se 
gândește „să intre la pensie" — 
cum zice el. In schimb, in fie
care zi. cu noaptea-n cap. II vezi 
intrind în sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole. De peste 
două decenii de cind lucrează 
aici n-a tntirziat niciodată. 
„Cum adică să-ntîrtii?" — răs
punde el tot cu o întrebare. Un 
răspuns pe care-l consideră tot 
atit de simplu și firesc, precum 
calculul pe care i l-a făcut un 
contabil de meserie. Calcul din 
care rezultă că. in toată această 
perioadă, Alexandru Munteanu 
nu numai că a stabilit un re
cord in materie, dar li îndeamnă 
și ii ajută și pe alții să-l întrea
că. Deocamdată insă, tot el e In 
frunte : tn fiecare an. el mulge 
o cantitate de lapte cu care s-ar 
umple un tren cu peste 40 de va
goane. Tot el a crescut sute si 
sute de vitei și niciodată n-a 
înregistrat nici un caz de mor
talitate. Totul, din grijă față de 
avutul obștii, din dragostea de 
meserie. „Dacă vreți să. știți, 
meseria de zootehnist e cea mai 
faină și dacă ar fi să-mi iau 
viata de la început tot zooteh
nist m-aș face".

| Arheologică
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PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05—17,15 Teleșcoală • 16,05 — Baca

laureat ’81. Biologie. Teoria sin
tetică a evoluției • 16,30 — Admi
terea în treapta a n-a de liceu. 
Fizică. Matematică. Probleme
• 16,55 — Profesiunile cincinalu
lui. (Ciclu de documentare în spri
jinul orientării școlare șl profesio
nale a elevilor). Tinerii in noua 
revoluție din agricultură (II).

17,15 Forum cetățenesc • Pentru oa
meni, cu sprijinul oamenilor
• Zile de odihnă activă. Reporta
je, informații interviuri

17,40 Tragerea Pronoexpres
17,50 Moment folcloric

18,05 Japonia azi — documentar. Pro
ducție a studiourilor de filme do
cumentare din Tokio

18,30 Fapte de eroi ai muncii și vieții 
socialiste. Evenimente dintr-un 
oraș dunărean

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • în tntîmpinarea zi

lei de 1 Mai și a aniversării parti
dului

19,25 Actualitatea economică • La zi 
în agricultură

19.40 Partidul năzuințelor șl al împli
nirilor socialiste 6. Știința în 
avangarda dezvoltării forțelor de 
producție

20,10 Telecinemateca. Ciclul : Mari re
gizori, mari actori. „Cu ani ta 
urmă". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane. Cu : 
Spencer Tracy, Anthony Perkins, 
Jean Simmons, Terese Wright. Re
gia : George Cukor

21.40 Fotbal : Anglia — România în pre
liminariile campionatului mondial.

Transmisiune directă de la Lon
dra., (Repriza I)

22.30 Telejurnal
22,45 Fotbal : Anglia — România — re

priza a Il-a
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • In întîmplnarea zi
lei de 1 Mai și a aniversării parti
dului

19 25 1 Mal — muncitorești voințe uni
te Intr-un gînd. Emisiune de ver
suri șl clntece revoluționare și 
patriotice

19,50 Buletinul rutier al capitalei
20,05 Studio T '81 — Biografii paralele. 

Despre destinul nou al țării, al 
tinerilor el, Intr-o dezbatere cu
participarea unor comuniști, ti
neri, muncitori, cadre ale U.T.C.

20.30 Din țările socialiste • R. P. Bul
garia : Industria constructoare de 
mașini • Secvențe mongole

20,55 Teleenciclopedia (reluare)
21,40 Program de varietăți
22.30 Telejurnal
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BIHOR • Pe scena Casei de 

cultură a sindicatelbr din Ora
dea s-a desfășurat etapa inter
județeană a formațiilor de tea
tru, de montaje literar-muzi- 
cale, recitaluri de poezie și 
recitatori • Șapte formații și 
doi recitatori au fost selecțio
nați de juriu pentru a parti
cipa la confruntările finale. 
S-a evidențiat în mod deosebit 
formația din comuna Virciorog, 
cu spectacolul teatral de obi
ceiuri și datini locale. (Al. Peti).

BRAȘOV • Sub egida Festi
valului național „Cintarea 
României", Brașovul a găzduit 
timp de 3 zile faza finală a 
celei de a 14-a ediții a „Festi
valului artei și creației studen
țești", secțiunea muzică ușoară,

estradă, folk șl jaz. Manifes
tarea, la care au participat 
circa 300 de studenți din 14 
centre universitare din țară, 
s-a impus prin nivelul său ar
tistic, prin mesajul său opti
mist, prin emoționantele pa
gini muzicale închinate țării, 
partidului. (Nicolae Mocanu).

GORJ • In salonul de artă 
al muzeului județean s-a inau
gurat, în cadrul etapei inter- 
județene a concursului de crea
ție artistică a Festivalului na
țional „Cîntarea României", 
expoziția sub genericul „Oma
giu mîinilor de aur". Sînt pre
zentate peste 120 din cele mai 
reprezentative lucrări de artă 
plastică și fotografică ale artiș

tilor amatori gorjeni. (Dumi
tru Prună).

VASLUI • Sub egida Consi
liului județean Vaslui al Orga
nizației Pionierilor, cercul de 
desen „N. Tonitza", de la Școa
la generală nr. 3 Bîrlad, con
dus de prof. Eugen Iftene, a 
editat lucrarea „Culorile co
pilăriei", reunind creații ale 
micilor artiști plastici din 1970, 
anul de început al cercului, 
și pînă în prezent, perioadă in 
care au primit lauri la nu
meroase manifestări interne și 
internaționale. (Crăciun Lă- 
luci).

BOTOȘANI • Sub genericul 
„Inscripții la vremea împli
nirilor", Teatrul de stat „Mihai 
Eminescu" prezintă în aceste

zile în orașele șl satele jude
țului un scenariu de poezie 
patriotică alcătuit de Constan
tin Paiu și regizat de Constan
tin Dinischiotu. (Silvestri Aile- 
nei).

TIMIȘ • Sub egida filialei 
județene Timiș a Asociației fila- 
teliștilor din România și a 
cercului filatelic „Decebal", la 
Timișoara a avut loc un sim
pozion filatelic intitulat „Isto
rie și filatelie". Au fost pre
zentate comunicări despre re
flectarea prin emisiunile fila
telice a principalelor momente

din Istoria mișcării muncito
rești din țara noastră, din 
lupta partidului comunist pen
tru făurirea patriei socialiste. 
(Cezar Ioana).

BACAU • La căminul cul
tural, din comuna Filipenl au 
avut loc prezentarea cărții 
„Anotimpuri" de Gheorghe Bîr- 
găoanu și un recital de poezie 
patriotică susținut de poeți de 
la revista de cultură „Ateneu" 
și actori de la Teatrul dramatic 
din Bacău • Sub genericul 
„Te slăvim, partid iubit", la 
Casa de cultură din Bacău a 
avut loc o seară cultural-edu- 
cativă complexă, dedicată tine
rilor fruntași în producție de 
la Combinatul de celuloză și 
hlrtie Letea, întreprinderea de

postav „Proletarul", Întreprin
derea de încălțăminte „Parti
zanul", în cadrul căreia au fost 
prezentate expuneri. recitaluri 
de poezie patriotică, programe 
artistice etc. (Gh. Baltă).

MARAMUREȘ • Noul spec
tacol de cîntece și dansuri al 
ansamblului artistic profesio
nist „Maramureșul" din Baia 
Mare, prezentat în premieră la 
Casa de cultură a sindicatelor, 
se intitulează „Bun venit în 
Maramureș". Libretul și regia 
sint semnate de Mihai Petro- 
vai și Mircea Graur, iar core
grafia de Valeriu Buciu • Pen
tru minerii din Baia Sprie s-a 
deschis o expoziție de sculp
tură în lemn, realizată de 
artiști amatori din localitate

• In orașul Borșa se află în 
curs de desfășurare o decadă 
culturală ce cuprinde spectacole, 
expoziții, recitaluri de poezie, 
manifestări științifice. (Gheorghe 
Susa).

TULCEA • La Casa de cul
tură a sindicatelor din Tulcea 
a luat ființă o societate lite- 
rar-artistică ce poartă numele 
„Orfeu", care își propune sâ 
stimuleze artiștii amatori din 
județ. în cadrul societății fiin
țează secțiile de artă drama
tică, muzicală, fotografică și 
plastică. Primele întîlniri ale 
membrilor societății cu publi
cul tulcean, care au loc de 
două ori pe lună, au fost de
dicate muzicii și poeziei. 
(Neculai Amihulesei).
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tn apropierea stadionului din 
Alba Iulia au fost efectuate o 
serie de lucrări edilitare, tn 
timpul săpăturilor a fost desco
perită o locuință din epoca neo
litică . Specialiștii de la Muzeul 
Unirii din localitate apreciază 
că este vorba de o locuință tip 
bordei bine conservată.

Detaliile ii preocupă pe spe
cialiști. Nouă ne atrage insă a- 
tenția alt fapt. Numeroasele 
descoperiri arheologice înregis
trate in ultima vreme la Alba 
Iulia. datind din diferite epoci, 
evidențiază două adevăruri fun
damentale : locuirea neîntrerup
tă a anticului Apulum si 
ploarea fără precedent a 
structiilor social-edilitare 
Alba Iulia de astăzi.

Ceea ce bucură, deopotrivă. si 
pe cei care cercetează istoria si 
pe cei care o fac.

Nedumerirea 
lui Poferăș

Nu profesia de șofer l-a 
și... condus pe Ion Poteras __
Brăila, strada Miciurin nr. 13, 
către un autoturism. Autoturism 
care.nu era al lui. Se afla parcat 
In stațiunea Lacu Sărat. După 
ce iși făcuse „plinul" la restau
rant, cu o îndemânare vrednică 
de o cauză mai bună, Poteraș 
avea chef șt de o plimbare mo
torizată. Pină una, alta, a forțat 
ușa mașinii si a înșfăcat cam tot 
ce a găsit înăuntru. Declarln- 
du-se satisfăcut, a renunțat la 
plimbare și a dat să fugă. Dar 
i-au tăiat calea trei cetățeni : 
Mircea Mardare, Ion Nicolae si 
Maria Agostan. Poteras a încer
cat să scape cu fuga. Rușinoasă, 
dar sănătoasă. In cazul lui n-a 
fost in nici un fel. Ajuns din 
urmă a fost luat de guler si dus 
la miliție. Poate n-am fi rela
tat acest caz banal de hoție, 
dacă n-am fi reținut din decla
rația lui Poteras următoarea 
frază : „Și cind i-am întrebat 
cine sinteți voi. mă. să mă 
luați așa. Pe sus. ce e mașina 
voastră, dar ei mi-au răspuns 
că nu-i a lor și atunci eu i-am 
întrebat iar cine sint ei si 
mi-au spus că sint opinia 
blică".

Ingeniozitate
Punerea tn funcțiune a 

uzine de feroaliaje din 
a dat mare bătaie de cap meta- 
lurgiștilor de aici. Nu în privin
ța modului de exploatare a in
stalațiilor la parametrii proiec
tați, ci a modului de eliminare 
a^poluării atmosferei. Auzind de 
preocuparea specialiștilor uzi
nei, elevii Liceului metalurgic 
din Tulcea. viitori metalurgiști, 
s-au gindit să le dea o mină de 
ajutor. Și-au pus mintea la con
tribuție și au realizat un dispo
zitiv pe cit de ingenios, pe atit 
de eficient, care contribuie la 
înseninarea atmosferei.

Ceasurile 
orașului

Odată cu apropierea sezonului 
estival s-au înmulțit si turiștii 
care-și trec in itinerariile lor 
ca punct de atracție si popas 
Brăila. Orașul de la Dunăre, cu 
faleza, cu parcurile, cu muzeele, 
cu oamenii lui ospitalieri. Și cu 
ceasurile lui. Ceasurile publice, 
care-ți apar in cale, dar după 
care nu poți să-ți rostuiești 
timpul și treburile. Unele merg 
prea repede, altele prea leneș. 
Mai există și o treia categorie, 
care nu merg deloc. Dacă tre
ceți prin Brăila, sfatul nostru e 
să vă orientați după soare. E 
mai sigur. Firește, cînd e soare... 

După fapta...
După ce a ispășit o condam

nare. in loc să se apuce de o 
muncă cinstită. Petru Lakatas 
s-a gindit să devină „profesor" 
in ale hoției. Cui să predea lec
ții ? A căutat si a găsit trei 
„elevi" în persoana lui Alexan
dru Buș, Gheorghe Radu si Sava 
Nonu, ultimii doi foarte 
abia 
lui. 
bine 
tras 
au prădat un magazin de 
fecții din orașul Fetești, 
fesorul" și „elevii" 
acum cu totul altfel de lecții. 
Și dintr-un alt manual : Codul 
penal.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

dus 
din

ei 
pu-

_ noii
Tulcea

......... tineri, 
trecuti de virsta majoratu- 
Profesorul și-a ..instruit" 
elevii și împreună au sus- 
un autocamion, după care 

con- 
„Pro- 

primesc
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru ai Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Iiie Verdeț, a primit, marți, pe 
Josef Simon, vicepreședinte al Gu
vernului R. S. Cehoslovace, președin
tele părții cehoslovace in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ceho- 
slovacă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, care se află In 
țara noastră cu prilejul întîlnirii de 
lucru a președinților celor două 
părți in comisie,

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu deosebită satisfacție evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
România șl Cehoslovacia, care se 
dezvoltă continuu pe baza hotărîrilor 
și înțelegerilor convenite cu ocazia 
întîinlrilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. Tot
odată, au fost analizate noi posibili

Ministrul afacerilor externe al României
va face o vizită oficială In Argentina și Brazilia

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, va efectua o vizită oficială

O CIFRĂ Șl SEMNIFICAȚIA El;

18 milioane librete de economii
La încheierea primului trțmestru 

al acestui an, numărul libretelor de 
economii existente asupra popu
lației țării se ridica la aproape 18 
milioane, față de numai 11,3 mi
lioane la Începutul primului an al 
cincinalului recent încheiat. Aceas
ta înseamnă că la 1 000 de locuitori 
revin, în medie, 813 librete de eco
nomii. în același timp, in perioada 
1976—1980, soldul general al econo
miilor bănești ale populației a 
crescut de 2,2 ori.

Semnificația acestor cifre a fost 
relevată și in ședința Comisiei 
centrale pentru sprijinirea acțiunii 
de economisire, care a avut loc ieri 
în Capitală și la care au participat 
membri ai conducerii unor minis
tere și reprezentanți ai unor insti
tuții Centrale, organizații obștești și 
ai presei. Creșterea numărului de 
librete C.E.C. și a soldului gene
ral al economiilor — a subliniat 
tovarășul Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, președintele Comisiei 
centrale — este urmarea firească 
a puternicei dezvoltări a economiei 
naționale în cincinalul 1976—1980, 
cind s-a realizat cea mai puternică 
sporire a veniturilor tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii din 
întreaga perioadă a construcției 
socialiste, ceea ce a creat condiții 
favorabile pentru sporirea posibili
tăților de economisire ale popu
lației. Concomitent, a crescut și 
volumul creditelor acordate popu
lației pentru construirea și cumpă
rarea de locuințe proprietate per
sonală cu sprijinul statului, de la 
16,7 miliarde lei la începutul anului 
1976 la 27,8 miliarde lei la sfîr- 
șitul primului trimestru al anului 
1981.

în continuarea ședinței, pe baza 
unei informări prezentate de 
președintele Consiliului de admi
nistrație al Casei de Economii și 
Consemnațiurii, Mircea PopoVici,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Astă-seară, la Londra,
meciul România-Anglia

Astă-seară, Ia Londra, se va juca 
meciul România — Anglia, din grupa 
a IV-a a preliminariilor campiona
tului mondial.

Formațiile probabile : România — 
Iordache, Negrilă, Ștefănescu, Sameș, 
Munteanu, Stoica, Beldeanu, Iordă- 
nescu, Crișan, Cămătaru, Bălăci ; 
Anglia — Shilton, Neal, Watson, 
Robson, Sansom, Copell, Wilkins, 
Brooking, Keegan. Trevor, Barnes. 
Întîlnirea va fi arbitrată de o brigadă 
vest-germană, condusă de Aldinger.

Partida va începe la ora 21,45 (ora 
României) și va fi transmisă direct 
la posturile noastre de televiziune și 
radio.

ÎN CÎTEVA RtNDURI
Participind la concursul Interna

țional de lupte libere pentru tine
ret „Speranțele olimpice", de la 
Jeszow (Polonia), sportivii români au 
obținut rezultate foarte bune, cu
cerind două medalii de aur, 4 de ar
gint și una de bronz. Nicolae Hîncu 
la 48 kg și Claudiu Tămăduianu la 
74 kg s-au situat pe locul întîi, 
Gheorghe Nadiu (48 kg), Bela Uve- 
gheș (52 kg), Ladislau Ghergheli (62 
kg) și Tudor Drăgan (68 kg) au o- 
cupat locul doi, iar Iulian Rîșno- 
veanu s-a clasat al treilea la 82 kg.

La Belgrad. In meci retur al fina
lei „Cupei campionilor europeni" la 
hanbal feminin, echipa Spartak Kiev 
a întrecut cu scorul de 17—13 (9—5) 
formația locală Radnicki. învingătoa
re și în primul ioc, hanbalistele so
vietice au cucerit trofeul.

în turneul de șah „Costa del Sol", 
care se desfășoară la Malaga, con
duce marele maestru român Victor 
Ciocîltea, eu 4 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Tal (U.R.S.S.) — 
3,5 puncte (1), Calvo (Spania), — 3,3 
puncte, Vera (Cuba), Csdm (Unga
ria) și Ivkov (Iugoslavia) — cu cite 
3 puncte (1) etc. 

tăți de extindere a colaborării româ- 
no-cehoslovace pe plan economic, 
tehnico-științific și în alte domenii 
de activitate, in folosul și spre binele 
ambelor țări și- popoare, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și 
progresului In lume.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
luat parte tovarășii Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală, și Marin Ni
colae, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au luat parte Jan Strba, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a Plani
ficării din R. S. Cehoslovacă, și Vla
dimir Vaclavik, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. S. Cehoslovace 
la București.

în Argentina șt Brazilia în perioada
6—13 mai a.c., la invitația guvernelor 
acestor țări.

participant!! au analizat rezultatele 
obținute și sarcinile importante ce 
revin acestei instituții bancare spe
cializate in relațiile cu populația în 
domeniul dezvoltării și consolidă
rii spiritului de economisire, al 
atragerii și păstrării economiilor 
bănești, al creditării populației 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală și pentru cum
părarea de locuințe din fondul de 
stat. în context, s-a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii activității și 
creșterii operativității lucrătorilor 
din unitățile proprii șl mandatare 
în servirea populației.

Din amplul program de măsuri 
pentru perfecționarea și dezvolta
rea in continuare a activității Casei 
de Economii și Consemnațiuni, ca 
și din măsurile privind activizarea 
comisiilor județene pentru spriji
nirea acțiunii de economisire, su
puse dezbaterii, rețin atenția, cu 
deosebire, acele acțiuni menite să 
ducă la o mai bună cuprindere a 
populației de la orașe și sate, din 
întreprinderi și instituții. Se vor 
Înființa unități C.E.C. în noile car
tiere ale orașelor și ghișee la locu
rile de muncă ale depunătorilor, se 
vor extinde formele de economi
sire pe bază de consimțămînt scris 
și conturi curente personale, se vor 
organiza acțiuni și manifestări de 
popularizare a avantajelor econo
misirii in rîndurile tuturor catego
riilor de cetățeni, se vor promova 
forme și mijloace specifice de edu
care a tinerei generații in spiritul 
economiei și chibzuințe!. Alte mă
suri vizează ridicarea calificării 
profesionale a personalului din 
sucursale, filialele și agențiile 
C.E.C., a tuturor lucrătorilor de la 
ghișee, educarea acestora în spiri
tul unei comportări civilizate, pline 
de solicitudine, față de cetățeni. 
(Petre Popa).

La Swindon, In campionatul euro
pean de tineret la fotbal, s-au in- 
tilnit selecționatele Angliei și Româ
niei. Victoria a revenit cu scorul de 
3—0 (1—0) fotbaliștilor englezi.

★
într-un meci contind pentru gru

pa a 4-a europeană a preliminarii
lor Campionatului mondial de fotbal, 
la Lucerna, echipele Elveției și Un
gariei au terminat la egalitate : 2—2 
(1—1). Pentru elvețieni a înscris 
Sulser (min. 32 și 47), iar pentru 
echipa Ungariei au marcat Balint 
(min. 45) și Miiller (min. 65 din pe- 
nalti).

în runda a 6-a, Victor Ciocîltea 
l-a învins in 53 de mutări pe Calvo.

în turneul de șah de la Alicante 
(Spania), după trei runde, conduc 
Mihai Șubă (România). Rodriguez 
(Peru), Hoi (Danemarca) și Deltell 
(Spania), cu cite 3 puncte, urmați de 
Eslon (Suedia), Durao și Burido (am
bii Spania) — cu cite 2,5 puncte.

în runda a 3-a, marele maestru ro
mân Mihai Șubă a ciștigat partida 
cu jucătorul spaniol Ramis.

în clasamentul general al „Marelui 
Premiu" — F.I.L.T. continuă să con
ducă tenismanul american Jimmy 
Connors cu 805 puncte, urmat de 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — 694 puncte, 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 671 
puncte. Gene Mayer (S.U.A.) — 542 
puncte, Yannick Noah (Franța) — 510 
puncte, Guillermo Vilas (Argentina) 
— 505 puncte și Wojtek Fibak (Polo
nia) — 496 puncte.

în turneul de polo de la Long 
Beach (California), selecționata Cubei 
a întrecut cu scorul de 9—8 formația 
Ungariei, iar reprezentativa U.R.S.S. 
a învins cu 6—5 echipa S.U.A.

Alte rezultate : Iugoslavia — Spa
nia 10—9 ; Australia — Bulgaria 15—8.

Solemnitatea înmînării
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc, marți după-amiază, 
solemnitatea Înmînării de ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, conferite prin Decret pre
zidențial unor sportivi, antrenori și 
tehnicieni din domeniul educației 
fizice și sportului, pentru rezulta
tele deosebite obținute la Jocurile 
Olimpice de vară de la Moscova — 
1980, precum și pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea activității spor
tive și la creșterea prestigiului spor
tului românesc pe plan internațional.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Emil Drăgănescu, ministrul 
turismului și sportului, general- 
locotenent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică șl Sport.

Sportivilor care au cucerit medalii 
de aur, argint și bronz și celor care 
au ocupat locul 4 la diferite discipline 
ale Olimpiadei, precum și unor an
trenori și tehnicieni li s-au conferit 
ordinul „Meritul Sportiv" clasele I, II 
și III, și medalia „Meritul Sportiv" 
clasa I.

înmînînd Înaltele distincții, tovară
șul Petru Enache a felicitat călduros, 
in numele conducerii de partid și de 
stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe sportivii distinși pentru rezultatele 
deosebite obținute la Jocurile Olim
pice de vară de la Moscova — 1980. 
Subliniind că acestea sint rezultatul 
direct al condițiilor pe care partidul 
și statul nostru le-au creat și le cre
ează activității sportive, cit și pregă-

Invltație la Amara
Despre Amara se spune că 

este o bază de sănătate in inima 
Bărăganului. Stațiunea, aflată 
pe malul lacului cu același nume, 
accesibilă oricui și in orice a- 
notimp, dispune atît de o bază 
modernă de tratament, cit și de 
condiții de cazare și masă din 
cele mai bune. Aici vin să se 
trateze, cu bune rezultate, cei 
cu afecțiuni ale aparatului loco
motor (boli reumatismale dege
nerative, abartlculare, inflama
torii, posttraumatice) neurolo
gice periferice, afecțiuni gineco
logice.

Factorii naturali de cură — 
apa sulfatată, dorurosodlcă a 
lacului, precum și nămolul sa
propelic, negru-onctuos sulfu
ros și iodurat au o deosebită va
loare curativă. Instalațiile pen
tru băi calde și reci, aplicațiile 
calde și red cu nămol, instala
țiile pentru fizioterapie, buve- 
tele pentru cura internă, toate 
supravegheate de un personal 
medical specializat, permit re
facerea sănătății in scurt timp.

Bilete și informații suplimen
tare se pot obține la agențiile 
și filialele Oficiilor județene de 
turism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. — București.

GIMNASTICA

Formația feminină 
a României pentru 

campionatele 
europene

La sfîrșitul acestei săptămini vor 
avea loc, in Spania, Campionatele eu
ropene de gimnastică. După cum a- 
precia Nicolae Vieru, secretarul res
ponsabil al federației noastre și vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
al Federației internaționale de gim
nastică (F.I.G.), ele se clasifică, în 
acest an, în ordinea de importanță 
internațională, după turneul marii 
Universiade de la București (iulie) și 
după Campionatele mondiale (Mosco
va — octombrie), ceea ce determină 
și compoziția diferitelor formații. 
După cum a anunțat public încă din 
toamna anului trecut, renumita noas
tră gimnastă Nadia Comăneci — care 
a ciștigat de trei ori titlul european 
absolut și, prin această performanță, 
a dobindit în mod definitiv frumosul 
trofeu continental — nu va participa 
la întrecerile din Spania, propunîn- 
du-și drept principal obiectiv compe- 
tițional turneul Universiadei bucureș- 
tene și concentrîndu-și deci eforturile 
pentru pregătirea acestui concurs, 
situat ca Însemnătate imediat după 
cel olimpic. Astfel, ne spunea mai 
departe secretarul F.R.G., recentele 
Campionate internaționale ale Româ
niei s-au desfășurat sub semnul al
cătuirii precise a formației noastre 
reprezentative, pentru stabilirea ce
lor trei titulare și a celor două gim
naste de rezervă (amintim că în pro
gramul campionatelor europene nu 
figurează concursul nr. 1 — pe echi
pe, ci numai concursurile nr. 2 — in
dividual compus și nr. 3 — pe apa
rate). Iată numele reprezentantelor 
noastre pentru întrecerile din Spa
nia : Cristina Grigoraș, Emilia Eber
le, Rodica Dunca ; rezerve : Mihaela 
Stănuleț și Dumitrița Turner. Antre
norii formației noastre sînt Atanasia 
Albu, membră a echipei României 
care a cucerit in 1960, la Roma, me
dalia olimpică de bronz, și Octavian 
Belu.

unor înalte distincții(
tirii intense, care au permis, in ulti
mii ani, obținerea unor succese de 
valoare in competițiile internaționale, 
vicepreședintele Consiliului de Stat a 
urat celor prezenți noi și însemnate 
realizări, le-a adresat îndemnul de a 
munci cu dăruire și spirit de sacrifi
ciu, astfel Incit să înfăptuiască indi
cația secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a întrona în toate ramurile sportive o 
atmosferă de muncă temeinică, con
știincioasă, de seriozitate, de mobili
zare, cu înaltă responsabilitate și exi
gență, a tuturor factorilor, pentru în
deplinirea riguroasă a programelor de 
pregătire, pentru obținerea unor per
formanțe sportive de nivel mondial.

Din partea celor decorați au luat 
cuvîntul Nadia Comăneci, multiplă 
campioană olimpică, mondială și 
europeană la gimnastică, Sanda 
Toma, campioană olimpică și mon
dială la schif, Ivan Patzaichin, cam
pion olimpic la canoe, Ion Cornian, 
antrenor emerit de lupte, care au 
adresat mulțumiri călduroase condu
cerii de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru marea 
cinste ce li s-a făcut, relevlnd' că 
distincțiile conferite reprezintă o 
înaltă apreciere a activității sporti
vilor noștri, o expresie concludentă 
a grijii deosebite pe care o acordă 
partidul și statul nostru dezvoltării 
mișcării sportive din țara noastră. 
Vorbitorii au dat glas angajamentu
lui tuturor sportivilor de a munci 
cu abnegație, de a nu-și precupeți 
nici un efort, pentru a obține noi 
victorii românești In confruntările 
sportive internaționale, adueîndu-și 
astfel contribuția la creșterea pres
tigiului României socialiste in lume.

(Agerpres)

Programul unor unități de servire a populației din Capitală 
în perioada 29 aprilie-3 mai

UNITĂȚILE COMERCIALE
Miercuri 29 și joi 30 apri

lie toate unitățile comerciale vor 
avea program prelungit cu 1—2 ore. 
Unitățile de alimentație publică vor 
funcționa după programul normal de 
lucru.

Vineri 1 mal toate unitățile comer
ciale vor fi închise, iar unitățile de 
alimentație publică vor funcționa 
după programul zilei de duminică.

Sîmbătă 2 mai centrele de piine. 
lapte, tutungeriile, sifoneriile, piețele 
agroalimentare, precum și unitățile 
de alimentație publică vor funcționa 
după programul zilei de duminică.

Duminică 3 mai vor funcționa după 
programul zilei de duminică toate 
unitățile comerciale Si de alimentație 
publică ce în mod obișnuit au pro
gram în această zi.

Unitățile comerciale si de alimen
tație publică deschise în Complexul 
expozițional din Piața Scînteii vor 
funcționa în zilele de 1—2 sl 3 mai 
după programul unei zile obișnuite de 
lucru, adică intre orele 10—18.

Unitățile de alimentație publică din 
zonele de agrement, de pe trasee tu
ristice. din gări și autogări vor func
ționa în zilele 1—2 și 3 mai după 
programul normal al unei zile de du
minică. Punctele de desfacere a 
mărfurilor nealimentare din aceste 
zone vor fi deschise între orele 10—18.

ASISTENTA SANITARĂ
Direcția sanitară a municipiului 

București ne informează că în ve
derea asigurării asistentei medicale a 
populației din Capitală în perioada 
30 aprilie — 4 mai serviciile de gar
dă ale spitalelor de adulti si copii vor 
funcționa în toate zilele cu program 
permanent (24 de ore din 24). asis
tența fiind asigurată nuimai cu me
dici} primari sau principali de spe
cialitate. In această perioadă, toate 
spitalele vor rezolva prin camerele 
de gardă solicitările de asistentă de 
specialitate ambulatorie ale popu
lației.

Policlinicile teritoriale principale de 
sector, adulti. și copii, vor asigura in 
tot cursul zilei și nopții gardă pen
tru consultații pe profil de boli inter
ne și respectiv pediatrie.

Serviciile de asistentă la domiciliu 
pentru adulti și copii de la nivelul 
fiecărui sector vor funcționa in 
această perioadă permanent, atît ziua, 
cit si noaptea.

Programul spitalelor, policlinicilor, 
dispensarelor și cabinetelor de sănă
tate din întreprinderi, de Pe șantiere 
și din transporturi va fi axat oe pro
gramul de lucru al unității respective.

Stația de salvare a municipiului 
București va asigura în toată această 
perioadă, pentru necesitățile de asis
tență. un număr de 60—65 de mașini 
pe fiecare tură de lucru, în afara 
autovehiculelor pentru diferite acți
uni și punctele exterioare de lucru.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
Pentru adulti și copil va funcționa la 
nivelul Spitalului clinic de oftalmolo
gie din Piața Cosmonauților 1. te
lefon 59 42 10 — 59 43 65.

Urgentele O.R.L. pentru adulti din 
sectoarele 1, 2, 3 vor fi rezolvate de 
clinica O.R.L. Colțea. iar cele din 
sectoarele 4, 5, 6 prin Centrul de 
fonoaudiologie Panduri. Urgențele 
O.R.L. pentru copii vor fi rezolvate 
de secția O.R.L. a Spitalului clinic 
central de copii.

Urgentele stomatologice apărute in 
această perioadă, atît ziua cit si noap
tea, vor ti rezolvate prin gardă cu/ 
medici în următoarele unități sarrf^ 
tare: Dispensarul policlinic ..Duca", 
din bd. Duca 10—22, tel. 18 25 74 : 
„Ștefan cel Mare" din șos. Ștefan cel 
Mare 27. tel. 12 69 64 ; „Baba Novac" 
din str. Baba Novac 2, tel. 48 40 39 ; 
„Giurgiului", șos. Giurgiului 174. tel. 
29 28 69 ; „Victoriei" din Calea Vic
toriei, 1—5. tel. 15 40 60 : „Drumul Ta
berei" din aleea Pravăt 12, tel. 
43 21 69.

Cronica zilei
în Capitală a avut loc, marți după- 

amiază, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-japo- 
neză, cu prilejul Zilei naționale a 
Japoniei.

Scriitorul Horia Aramă a Împărtă
șit asistenței impresii de călătorie 
din această țară.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare japo
neze.

Au participat membri al conducerii 
I.R.R.C.S., al Asociației de prietenie 
româno-japoneze, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Au fost prezenți Yuzuru Murakami, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 30 aprilie, 1 

șl 2 mai. In țară : Vreme In curs de 
încălzire ușoară. Cerul va ti schimbă
tor. Vor cădea averse locale de ploaie, 
mal frecvente In zonele de deal șl de 
munte. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 4 șl 14 
grade, iar maximele vor oscila Intre 
14 șl 24 de grade, local mal ridicate In 
sud. Pe alocuri, ceață slabă. In Bucu
rești : Vreme tn curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fl schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată, vtnt moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 6 și 8 grade, iar cele maxime In
tre 18 șl 22 de grade. Ceață slabă. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

FARMACIILE
în zilele de 1, 2 și 3 mai vor fi 

deschise în permanentă (ziua si noap
tea) următoarele farmacii cu orar în 
trei schimburi : nr. 2 — Bd. Leontin 
Sălăjan. complex comercial A 14, 
nr. 5 bd. Magheru 18, nr. 9 șos Ște
fan cel Mare 1—7. nr. 20 Calea Ser- 
ban Vodă 43, nr. 26 șos. Colentina 1 
bl. 34, nr. 33 șos Pantelimon 253, 
bl. 44, nr. 46 șos. Mihai Bravu 274, 
nr. 50 bd. Metalurgiei 20, nr. 53 str. 
Băiceni 1 (Drumul Taberei), nr. 69 
bd. 1 Mai 343, nr. 70 șos. Alexandriei 
bl. P C 10, L 24, nr. 93 șos. Giulești 
123. precum și punctul farmaceutic 12 
de pe peronul Gării de Nord.

Fiecare unitate va afișa în mod vi
zibil un tabel cu cele mai apropiate 
farmacii ce funcționează în ziua în 
care unitatea respectivă este închisă.

UNITĂȚILE DE DESFACERE 
ȘI PRESTĂRI SERVICII

Uniunea cooperativelor meșteșugă
rești din municipiul București anun
ță că în perioada 1—3 mai unitățile 
cooperației meșteșugărești vor func
ționa astfel:

Coniecțil, încălțăminte, 
prestări neindustriale

Vineri 1 și sîmbătă 2 mal toate uni
tățile de prestări servicii vor fi 
închise.

Duminică 3 mal toate unitățile 
cooperativelor Igiena si Fotografia 
vor funcționa după programul nor
mal al zilei de duminică.

Reparații aparate tv
Următoarele unități vor funcționa 

cu program între orele 10 si 18 : 
nr. 22 bd. I. Gh. Duca 15, tel. 18 28 89 
și 18 09 85 ; nr. 18 bd. 1 Mai 18 tel. 
85 37 85 ; nr. 20 șos. Ștefan cel 
Mare 15. tel. 12 84 44 și 12 25 51 ; nr. 66 
str. Avrig 63—65. tel. 35 30 10 ; nr. 70 
str. 30 Decembrie 14—16. tel. 14 24 95 
și 15 75 23 ; nr. 63 șos. Olteniței 51—53 
tel. 83 60 75 și 83 69 75 ; nr. 21 Calea 
Plevnei 11 tel. 14 24 90 și 15 04 47 ; 
nr. 26 bd. Moghioroș 27 tel. 4613 97 
și 46 52 25 ; nr. 14 bd. E. Bodnaras tel. 
45 14 90.
Reparații radio, casetoioane, 

magnetoioane, picupuri
Vineri 1 mai orele 10—18 vor func

ționa următoarele unități : nr. 23 str. 
Avrig 63—65 tel. 35 30 10 ; nr. 32 bd.
N. Titulescu 14. tel. 18 51 22.

Simbătă 2 mai orele 10—18 nr. 42 
str. Smîrdan 30.

Duminică 3 mal orele 10—18 nr. 19 
Calea Plevnei 11 tel. 15 30 37, nr. 56 
Colentina 64 tel. 88 56 15.
Întreținere și reparații auto

Vineri 1 mai va funcționa între 
orele 8—13 unitatea nr. 20 Calea Că
lărași 264 de mecanică, electricitate 
și spălat-gresat tel. 21 61 44.

Simbătă 2 mai vor fi deschise Intre 
orele 8—13 unitățile următoare: 
nr. 8 bd. Aerogării, mecanică, elec
tricitate. spălat-gresat. vulcanizare, 
tel. 33 16 21 ; nr. 10 Nicolae Sebe 29—31 
(Sălăjan) mecanică, electricitate, spă
lat-gresat tel. 43 35 96 ; nr. 14 bd. 
1 Mai 149 vulcanizare auto. tel. 
65 56 35.

Pentru tractarea autoturismelor ră
mase in pană, posesorii se pot adresa 
în aceste zile la dispeceratul coopera
tivei Automecanica din str. Olteni 36 
tel. 20 32 35. care va funcționa Intre 
orele 8—17.

Intervenții pentru 
irigidere — aragazuri

în zilele de 1—3 mai intre orele 8 
și 20 va funcționa dispeceratul coope
rativei „Metalocasnica" din str. Cuza 
Vodă 152 tel. 75 28 35 si 75 70 85. care 
va asigura intervenții pentru frigi
dere, aragazuri și deblocări de uși.

Vizita delegației parlamentare 
din Republica Unită Tanzania

în cadrul vizitei pe care o efec
tuează în țara noastră, membrii de
legației parlamentare din Republica 
Unită Tanzania, condusă de Adam 
Sapi Mkwawa, președintele Adună
rii Naționale, au fost marți diminea
ță oaspeții județului Prahova. Cu 
acest prilej, parlamentarii tanzanieni, 
însoțiți de Ion Traian Ștefănescu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean Prahova, au vizitat prin
cipalele secții productive ale Com-

Delegafia parlamentară din Canada 
a vizitat județul Suceava

Aflată In vizită In țara noastră, la 
Invitația Marii Adunări Naționale, 
delegația parlamentară canadiană, 
condusă de Jean Marchand, președin
tele Senatului, a făcut, în cursul zilei 
de marți, o vizită in județul Suceava.

După o întrevedere cu Traian 
Girba, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al jude
țului Suceava, In cadrul căreia au fost 
Înfățișate aspecte ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a acestor locuri, mem-

CONCURSUL „FONDUL PĂCII" 
organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii

Concursul pe bază de buletine 
„Fondul Păcii" cu tema „Pacea și 
independența — drepturi vitale fun
damentale ale tuturor popoarelor", 
organizat de Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii, care se află in

Instalații sanitare și electrice
în perioada 1—3 mai. orele 7—23, 

va asigura intervenții pentru instala
ții sanitare și electrice dispeceratul 
cooperativei Instalatorul din str. Radu 
Vodă 11. tel. 16 74 02 șl 16 49 85.

Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești București din str. Ga
broveni 57 va funcționa în zilele de 
1—3 mat orele 7—14. șl va da rela
ții la telefon 13 5865 și 13 58 84.

UNITĂȚILE A.C.R.
Automobil-Clubul Român asigură 

membrilor săi, pentru intervalul 30 
aprilie — 3 mal inclusiv, serviciul de 
depanare a automobilelor zilnic in
tre orele 10—20. Programul este va
labil pentru toate stațiile de asisten
tă tehnică ale A.C.R. din orașele re
ședință de județ. Solicitările se pot 
face prin telefonul unic de apel 
12345 in orașele sau municipiile re
ședință de județ, iar pentru muni
cipiul București la telefon 12 34 56 sau 
027.

UNITĂȚILE PECO
In perioada 1—3 mai un număr 

de 7 stații PECO vor funcționa cu 
program permanent, după cum ur
mează : Băneasa — șos. București — 
Ploiești nr. 2 ; București — sos. Co
lentina — Afumați. Giurgiului — sos. 
București — Giurgiu. (Jilava): Ale
xandria — sos. Alexandria : Militari
— magistrala București — Pitești la 
intrare ; pod Argeș km 36 — auto
strada București — Pitești : Plata 
Am zei.

26 unități PECO vor funcționa 
astfel :

Vineri 1 mai stațiile Brănestl — sos. 
Pantelimon — Cățelu și Snagov — 
șos. București — Ploiești (Ciolpani) 
vor funcționa între orele 6—20. iar 
următoarele stații vor funcționa Intre 
orele 6—14 : Bufet — str. Arh. Min- 
cu ; Chitila — șos. București — Pi
tești (șoseaua veche) : Cotroceni — 
Pod Cotroceni ; Maria Rosetti — str. 
Galați ; Schitu Măgureanu — bd. 
Schitu Măgureanu ; bd. Muncii — 
str. Caporal Ruică : Dorobanți — Ca
lea Dorobanți ; Ghencea — bd. Ghen- 
cea : Mihai Vodă — Splaiul Unirii : 
Moghioroș — sos. București — Buf
tea ; Stația Titan II — bd. L. Să
lăjan.

Simbătă 2 mai stația Snagov — sos. 
București — Ploiești (Ciolpani) va 
avea program de la orele 6 la 20. iar 
între orele 6—14 vor funcționa sta
țiile de mai jos : Berceni — sos. Ol
teniței ; Brănești — sos. Pantelimon — 
Cățelu ; Chitila — șos. București — 
Pitești (șoseaua veche) ; Cimnineanu
— str. Șipotul Fîntîniior ; Gara de 
Nord — bd. Dinicu Golescu ; Inter
continental — str. Tudor Arghezi: 
Vasile Pârvan — str. Vasile Pârvan ; 
Brîncoveanu — bd. Brîncoveanu : Că
lărași — Calea Călărași ; Drumul Ta
berei — str. Bistra 3 (Favorit) : Mo- 
gosoaia — sos. București — Buftea : 
Pipera Floreasca — cap. tramvai 5 : 
Sălaj — Calea Ferentari — Sălaj ; Ti
tan II — bd. L. Sălăjan ; Eminescu — 
str. Eminescu (Tunari).

Duminică 3 mai vor funcționa de 
la orele 6 la 20 si de la orele 6 la 
22 stațiile Snagov — șos. București — 
Ploiești (Ciolpani) si respectiv. Inter
continental — str. Tudor Arghezi. iar 
între orele 6—14 următoarele stații : 
Brănești — șo6. Pantelimon Cățelu : 
Bufet — Arh. Mincu ; Chirigiu — bd. 
T. Vladimirescu — Calea Rahovei : 
Chitila — sos. București — Pitești (șo
seaua veche) ; Cimpineanu — str. Și- 
potul Fîntînilocr Cotroceni — Pod 
Cotroceni ; Gara de Nord —, bd. Di
nicu Golescu ; Vasile Pârvan — str. 
Vasile Pârvan, Brîncoveanu — bd. 
Brîncoveanu ; Dorobanți — Calea Do
robanți : Drumul Taberei — str. Bis
tra 3 (Favorit) ; Mogosoaia — sps. 
București — Buftea : Pipera — Flo
reasca (cap. tramvai 5); Titan I — bd. 
Sălăjan.

binatulul petrochimic de la Brazi șl 
întreprinderea de sere — TătăranL

★
Marți, delegația parlamentară din 

Republica Unită Tanzania, condusă 
de Adam Sapi Mkwawa, președintele 
Adunării Naționale, a avut o Între
vedere cu Marin Trăistaru, adjunct 
al ministrului comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale, 
în cadrul căreia s-a efectuat un 
schimb de vederi asupra relațiilor 
economice bilaterale. (Agerpres) 

brii delegației au vizitat Muzeul de 
istorie din Suceava, renumitele mo
numente de artă feudală Voroneț, 
Moldovița șl Sucevița, atelierul de 
ceramică neagră de la Marginea șl 
Muzeul „Tehnicii populare bucovine- 
ne" din Rădăuți.

In onoarea oaspeților, președintele 
Consiliului Popular al județului 
Suceava a oferit un dineu.

în cursul serii, delegația canadiană 
ș-a Înapoiat în Capitală. (Agerpres) 

plină desfășurare, constituie o con
tribuție a mișcării pentru pace la 
popularizarea politicii externe con
secvente de independență, destin
dere, colaborare Și pace a partidului 
și statului nostru.

în întreaga țară, comitetele jude
țene și municipale de luptă pentru 
Pace, in colaborare cu organizațiile 
și instituțiile locale, desfășoară o vie 
activitate cultural-politică pe tema 
concursului, organizînd conferințe, 
convorbiri, seri de întrebări șl răs
punsuri ; la biblioteci, la casele de 
cultură, la căminele culturale, la se
diul comitetelor de luptă pentru pace 
s-au constituit puncte de documen
tare care dau participanților la con
curs consultații și ajutorul bibliogra
fic solicitat.

Reamintim celor interesați că data 
fixată pentru închiderea concursului 
este 31 mai 1981. Buletine de concurs 
mai pot fi procurate prin comitetele 
județene, municipale și orășenești de 
luptă pentru pace, precum și prin 
instituțiile și organizațiile locale cara 
sprijină această largă acțiune de 
masă a Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii.

Tragerea la sorți a celor 760 pre
mii oferite concurenților va avea loc 
la București in prima jumătate a 
lunii iulie.

LISTA OFICIALĂ
a numerelor de participare șl a ter
minațiilor numerelor de participare 
ieșite cîștigătoare cu cite un auto
turism Dacia 1300 la tragerea la sorți 
pentru trimestrul I 1981 a libretelor 
de economii cu dobîndă și ciștlgurl 
in autoturisme emise de unitățile 

C.E.C. din : țară.

Numărul 
eiștigurilor

Numărul 
de participare 
ieșit clștigător

352
Terminația 

2443 .
352 2416
352 0034
352 0953

35 29872

1
Număr intre*

2060495
1 2858410
1 493114
1 1136359
1 840972
1 1481485
1 1434544
1 1702620
1 1270514
1 3062708
1 3164406
1 2747913
1 2160628
1 357025
1 785477
1 3179738
1 2135673
1 11904
1 1845996
1 2383199
1 2509572
1 1989627
1 1266622
1 3506396
1 540312
1 875875
1 1340762
1 438644
1 1104943
1 1609271

1 473 cîștiguri in autoturisme
Dacia 1 300

• PERSPECTIVELE 
„INDUSTRIEI COSMI
CE-, Tehnica zborurilor cos
mice pilotate se va dezvolta pe 
calea creării unor aparate orbi
tale tot mai complexe, in ve
derea cercetărilor și experien
țelor tehnico-științifice cit mai 
variate, a declarat intr-un inter
viu acad. Gheorghl Petrov, cu
noscut specialist sovietic in cer
cetarea Cosmosului. La bordul 
unor asemenea stații vor putea 
să lucreze echipaje de citeva zeci 
de oameni, iar stațiile propriu- 
zise vor funcționa pe orbită 
mulți ani, a arătat el. Acad. 
Petrov a adăugat că volumul 
principal al cercetărilor va con
tinua să se execute pe orbite

La această tragere la sorți au 
participat 3 513 063 librete de econo
mii eu dobindă șl cîștiguri in auto
turisme.

Lista oficială cu numerele de li
brete ieșite cîștigătoare se poate 
solicita la toate unitățile C.E.C. pro
prii.

Titularii libretelor Ieșite ciștigă- 
toare vor fi invitați în scris la 
sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru Îndeplinirea formalităților, in 
vederea ridicării autoturismului. 
In caz de neprezentare în ter
men de 30 de zile de la data tra
gerii la sorți, cîștlgurile se vor cre
dita în fișa personală de cont a li
bretului ieșit cîstigător (valoarea 
autoturismului, mai puțin contribuția 
de 5 000 lei).

clreumterestre, ca urmare a 
necesității unei cunoașteri mai 
bune a atmosferei superioare a 
Pămîntului, a magnetosferei și 
relațiilor Soare-Pămtnt. După 
părerea savantului sovietic, 
viitorul zborurilor cosmice este 
legat, în primul rînd, de o ac
tivitate industrială în Cosmos. 
Astfel, vor putea fi create În
treprinderi pentru producerea 
unor materiale ce nu pot fi 
realizate in condițiile terestre.

• VEHICUL CU AER 
COMPRIMAT. Terry Miller, 
din statul Texas, a construit o 
mașină economicoasă și nepo
luantă, cu două locuri, pentru 
deplasarea în oraș. Vehiculul 
este propulsat de o turbină cu 

aer comprimat, care poate dez
volta o viteză de 47 km pe oră. 
Un singur rezervor cu aer com
primat este suficient pentru 
parcurgerea unei distanțe de 16 
km, iar costul combustibilului 
nu depășește 20 cenți.

• SUPERCOMPUTER. 
Corporația publică „Nippon Te
lephone and Telecommunica
tions" (N.T.T.) din Japonia a 
anunțat realizarea unui compu
ter cu performanțe deosebite. 
Intre altele, „N.T.T." susține că 
acest veritabil supercomputer — 
„DIPS-11 Model 43" — are cea 
mai mare capacitate de depozi
tare a datelor și poate efectua 
o operațiune in 0,35 nanosecun- 
de (a miliarda parte dintr-o se
cundă).

t
• FELINARELE CU 

GAZE... DIN NOU LA 
MODA. Municipalitatea ora
șului Palermo a hotărtt să în
locuiască becurile electrice de 
pe străzile orașului cu... felinare 
cu gaze. A fost deja comandat 
un prim lot de 500 de aseme
nea felinare. Cauza n-o consti
tuie pasiunea pentru antichități, 
dealtfel, la modă, ci criza ener
getică — gazele naturale fiind 
mei ieftine decît energia elec
trică.

RETUTINDENH
• „ARBORELE BELȘU

GULUI", A’a s-ar putea 
numi „Leucaena leucocephala", 
arbore care trăiește la tropice. 
Trunchiul lui este o excelentă 
materie primă pentru industria 
hirtiei, un foarte bun material 
de construcție și, desigur, poate 
fj folosit și ca lemn de foc. Din 
frunze se obține un excelent în- 
grășămînt azotos, Păstăile lui 
sinț consumate, crude sau pră
jite, din ele se poate face și o 
supă gustoasă. Dacă se maci
nă păstăile uscate se obține un 
apreciat surogat de Cafea. Din 

sucul arborelui se face o bău
tură răcoritoare. Plantațiile de 
„Leucaena leucocephala" alcătu
iesc ideale perdele de protecție 
în acțiunile de combatere a ero
ziunii solului : tn numai 6 ani, 
acest copac atinge o înălțime de 
20 de metri și o grosime de 
pînă la 40 de centimetri. Spe
cialiștii propun ca acest adevă
rat arbore al belșugului să fie 
plantat tn zonele tropicale unde 
pădurile au fost tăiate nerațio
nal.

• NAVĂ ZBURĂTOA
RE. Nava indoneziana de măr
furi „Gelatik", cu un deplasa
ment de 6 200 tone, a devenit 
victima unui taifun din Oceanul 
Pacific, dar o victimă neobiș
nuită. Nava se afla intr-o cursă 

de cabotaj lingă țărmurile Ja
poniei. Uraganul a smuls-o do 
pe creasta unul val uriaș, azvlr- 
l!nd-o cu o asemenea forță in 
direcția țărmului incit a „ate
rizat" pe uscat la 17 metri de 
la mal. Taifunul a trecut iar 
nava a rămas înfundată tn pă- 
mint. Cit ar părea de paradoxal, 
nici un membru al echipajului 
n-a avut de suferit, dar s-a ri
dicat problema ce să se facă 
cu nava. Transportarea ei pînă 
la apă ar fi costat mal scump 
decit construirea uneia noi. 
Proprietarii au ajuns la conclu
zia de a o vinde, in bucăți, ca 
fier vechi.

• JUBILEUL UNUI 
ZGIRIE-NORI, Una d,ntra 
cele mai Înalte clădiri din lume, 

„Empire State Building" din 
New York, care măsoară 449 
metri, împlinește fn aceste zile 
o jumătate de secol de existen
ță. Pentru a marca evenimentul, 
municipalitatea orașului va or
ganiza un șir de festivități. Deși 
„Empire State Building" a fost 
depășită in Înălțime de alte 
două construcții din New York 
și Chicago, ea continuă să ră- 
mînă un permanent punct de 
atracție pentru newyorkezi, ca 
și pentru străini. Terasa sa me
talică, situată la altitudinea de 
380 m, este vizitată anual de 
aproape 2 milioane de oameni, 
în cei 50 de ani de existență 
imobilul din Manhattan a figu
rat in nenumărate filme, dintre 
care cel mai celebru este, fără 
Îndoială, prima versiune a lui 
„King Kong", care l-a făcut 
cunoscut in Întreaga lume.



MANIFESTĂRI CONSACRATE GIORIOSCIBI 
JUBILEU AL P.C.R.

Gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român continuă să fie marcat 
peste hotare prin manifestări ce prilejuiesc reliefarea semnificațiilor eve
nimentului in viața poporului nostru, a realizărilor dobindite de România 
socialistă in toate domeniile de activitate.

UNIUNEA SOVIETICA. La amba- 
•ada tării noastre din Moscova 
a avut loc o conferință de presă. 
Ambasadorul României în U.R.S.S., 
Traian Dudaș, a evocat profundele 
semnificații istorice și revoluționare 
ale gloriosului jubileu al P.C.R., in- 
tîmpinat de întregul nostru popor cu 
elan patriotic și însuflețită activitate 
creatoare, consacrată transpunerii în 
viată a prevederilor Programului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al P.C.R.

Vorbitorul a subliniat însemnătatea 
deosebită pe care o acordă Partidul 
Comunist Român, secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltării ascendente a relațiilor 
strînse de prietenie și colaborare 
multilaterală cu U.R.S.S. și P.C.U.S. 
In acest context s-a evidențiat ex- 

, ceptionala importantă pentru întări
rea prieteniei și colaborării româno- 
sovietice pe care o au întilnirile și 
convorbirile frecvente dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, soldate de fie
care dată cu noi înțelegeri, menite să 
contribuie la adîncirea relațiilor din
tre cele două partide, țări și popoare.

Au participat reprezentanți ai orga
nelor de presă centrale, ai radiodifu
ziunii și televiziunii, activiști ai Sec
ției relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E., 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie sovieto-române, corespon
denți ai ziarelor din republici 
unionale.

INDIA. La Universitatea din Delhi 
a avut loc o întîlnire prietenească. în 
cadrul căreia dr. Urmila Trika, pro
fesor la Facultatea de limbi moderne 
europene, a prezentat tin studiu al 
baladei populare „Miorița", tradusă 
în limba hindu, iar lectorul universi
tar Gheorghe Anca a vorbit despre 
„Viata și societatea românească 
oglindite în literatură". Cu același 
prilej. Dumitru Niculescu, ambasado
rul României la Delhi, a donat uni
versității din Delhi volumele publi
cate în India dedicate personalității 
și activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, lucrări privind 
Istoria poporului român, precum și 
alte cărți care prezintă succesele re
marcabile ale poporului român în 
opera de edificare a socialismului în 
tara noastră, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

COSTA RICA. La Ambasada 
României la San Jose a avut loc o 
întîlnire la care au participat Ma
nuel Mora Valverde, secretar gene-

ANKARA

întrevedere
f ANKARA 28 (Agerpres). — Șeful 

statului turc, generalul Kenan Evren, 
! l-a primit, la 28 aprilie, pe generalul 

colonel Vasile Milea, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major al Armatei Româ
ne, care se află într-o vizită oficială 
în Turcia.

i Din partea tovarășului Nicolae 
f Ceaușescu, președintele Republicii 
j Socialiste România, au fost transmise 

generalului Kenan Evren un mesaj de 
prietenie și urări de sănătate și feri-

„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE"
obiective primordiale ale tineretului lumii

în deplin consens cu cerințele și 
evoluțiile lumii contemporane, P.C.R., 
secretarul său general, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acordă o atent ie deosebită 
tinerei generații, rolului său tot mai 
activ in lupta pentru transformări 
înnoitoare în societate, pentru liberta
tea și independența popoarelor, pen
tru o lume a păcii, bazată pe justiție 
socială și echitate, care să asigure 
progresul economico-social al tuturor 
națiunilor.

Sub semnul acestor deziderate vi
tale — care reprezintă orientări de 
bază ale politicii externe a partidu
lui și statului nostru — s-a înscris și 
Inițiativa României la O.N.U. privind 
proclamarea unui „An internațional 
al tineretului".

Amplă și complexă manifestare, care 
reunește tineretul lumii sub devi
za „PARTICIPARE, DEZVOLTARE. 
PACE", Anul internațional al tine
retului va fi marcat în 1985, dar 
a început practic odată cu des
fășurarea primei sesiuni a Comi
tetului consultativ al O.N.U., de la 
Viena. Creat în baza rezoluției Adu
nării Generale, ca organ interguver- 
namental cu competente nemijlocite 
în direcția pregătirii și marcării Anu
lui international al tineretului, comi
tetul este compus din 24 de state 
membre ale O.N.U., funcția de pre
ședinte fiind deținută de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Asociației tine
retului și studenților din România 
pentru Națiunile Unite. Raportul pre
zentat în cadrul reuniunii de la Vie
na, precum și programul de măsuri și 
activități adoptat cu acest prilej ur
mează să fie supuse dezbaterii și a- 
probăril de către Adunarea Generală 
a O.N.U. la viitoarea sa sesiune din 
toamna acestui an.

Ilustrare a prețuirii deosebite de 
care se bucură pe plan interna
tional România, președintele Nicolae 
Ceaușescu. alegerea reprezentantului 
tineretului țării noastre în fruntea 
acestui organism al O.N.U. constituie 
o largă și convingătoare recunoaștere 
a valorii politice și practice a con
cepției șefului statului român asupra 
vocației tinerei generații în lumea 
contemporană si a contribuției sale 
la modelarea viitorului umanității. 
„Dorința de a construi o lume in care 
oamenii să se bucure pe deplin de 
roadele civilizației moderne, să fie 
eliberați de perspectiva războaielor 
este sursa principală a mișcării con
temporane a tineretului" — sublinia 

ral al Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica, Alberto Salom, 
secretar al Partidului Socialist din 
Costa Rica, șl Sergio Erick Arden, 
secretar general al Mișcării Revolu
ționare a Poporului. Au luat parte, 
de asemenea, deputați ai coaliției po
litice Poporul Unit, formată din cele 
trei partide, precum și candidatul a- 
cestei coaliții la funcția de pre
ședinte al țării în viitoarele alegeri, 
dr. Rodrigo Gutierrez.

Despre semnificația Istorică a 
creării P.C.R. și marile succese ob
ținute de poporul român, sub con
ducerea partidului, in edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate a vorbit Radu Urzică, Însărci
natul cu afaceri a.i. al tării noastre 
la San Jose.

SRI LANKA. Bibliotecii municipale 
din Colombo i-a fost donat un set 
de cărți cuprinzînd lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu si studii 
despre Istoria, geografia și economia 
țării noastre. Comisarul municipali
tății, K. P. D. Tissera. a mulțumit 
pentru donație si a apreciat valoarea 
deosebită a cărților românești primi
te de biblioteca municipalității — cea 
mai mare institute de acest gen din 
Sri Lanka.

S.U.A. La Biblioteca română din 
New York a avut loc o seară cul
turală, în cadrul căreia regizorul 
Mircea Danieluc a vorbit despre ci
nematografia românească și realiză
rile sale actuale. A fost prezentat fil
mul „Proba de microfon".

La Biblioteca centrală a Universită
ții statului Ohio, din Columbus, s-a 
deschis expoziția de artă populară 
românească a asociației „România". 
Prof. Rodica Boțoman a conferențiat 
despre varietatea și bogăția folcloru
lui românesc, ca una dintre impor
tantele componente structurale ale 
vieții culturale și spirituale a po
porului român, ale cărei tradiții șl 
originalitate și-au găsit o largă afir
mare în condițiile de azi ale Româ
niei socialiste.

Postul de radio „W.G.T.S.-Mary- 
land" a transmis o emisiune de o oră, 
în care au fost prezentate aspecte ale 
dezvoltării economico-sociale a Româ
niei contemporane, precum și un pro
gram cuprinzînd selectiuni din mu
zica românească.

JAPONIA. Postul de televiziune
T.B.S. a prezentat un film documen
tar despre tara noastră, cu secvențe 
din viața și activitatea poporului ro
mân, aspecte ale istoriei sale, obice
iuri și tradiții românești.

(Agerpres)

româno-turcă
dre personală, de prosperitate pentru 
poporul turc.

Șeful statului turc a mulțumit cor
dial pentru mesaj și a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutul său prietenesc, 
multă sănătate șl fericire. împreună 
cu urări de bunăstare pentru poporul 
român.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, sinceră, de pri
etenie.

A fost de față ambasadorul Româ
niei în Turcia, Vasile Patilineț.

președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
la Înalta tribună a O.N.U., sintetizînd 
cu'remarcabilă clarviziune- idealurile 
Si aspirațiile tinerei generații.

Este un merit incontestabil al 
României de a fi avut inițiativa să 
înscrie pe agenda Adunării Generale 
a O.N.U., pentru intîia oară de la 
înființarea acestei organizații, un 
punct privind educația umanistă a 
generației viitorului. După cum se 
știe, ca urmare a susținutei activități 
politico-diplomatice a tării noastre la
O.N.U., în decembrie 1965. Adunarea 
Generală a adoptat „DECLARAȚIA 
CU PRIVIRE LA PROMOVAREA 
IN RÎNDURILE TINERETULUI A 
IDEAL URILOR DE PACE. RESPECT 
RECIPROC ȘI ÎNȚELEGERE INTRE 
POPOARE". De atunci, în ansamblul 
dezbaterilor privind tineretul în ca
drul Adunării Generale a O.N.U. sau 
sub egida altor Instituții Internatio
nale au fost adoptate peste 30 de 
rezoluții în acest domeniu. România 
figurind permanent ca autor sau 
coautor la aceste rezoluții.

Esența acestor documente constă în 
evidențierea faptului că. datorită 
gravelor decalaje economice, a re
partiției inegale a bogățiilor și servi
ciilor în lume, cea mai mare parte a 
celor peste 800 de milioane de tineri 
de pe planeta noastră, si în special 
cei care trăiesc în țările în curs de 
dezvoltare, continuă să Intîmplne 
mari dificultăți în realizarea aspira
țiilor si satisfacerea nevoilor lor fun
damentale pe plan economic, social si 
politic : sănătate, educație, formarea 
profesională, asigurarea locurilor de 
muncă, participarea la dezvoltarea 
națională, regională si internațională. 
Aceste probleme se pun cu atît mai 
mult cu cit — potrivit datelor 
O.N.U. — In anul 2000 vor fi In lume 
pesta 1180 de milioane de tineri.

Este evident, problemele tinerilor 
sînt diferite, determinate de structu
rile societăților In care trăiesc. în 
țările capitaliste industrializate — 
relevă un raport al UNESCO — „ti
neretul reprezintă grupul social cel 
mai vulnerabil la efectele stagnării 
și declinului economic". în aceste 
țări, tot mai multor tineri 11 se refuză 
unul dintre drepturile fundamentale 
ale omului — dreptul la muncă, pre
misă indispensabilă pentru condiția 
lor umană, pentru existenta și utili
tatea lor socială, șomajul devenind 
principala problemă cu care este 
confruntată noua generație. Sen
timentele de frustrare și înstrăinare 
pe care le încearcă tinerii din aceste

U. R. S. s.

Vizita delegației de activiști ai P.C.R.
MOSCOVA 28 — Trimisul Ager

pres I. Dumitrașcu transmite : De
legația de activiști al P.C.R., condu
să de tovarășa Eva Feder, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R., 
care a făcut o vizită de schimb de 
experiență în Uniunea Sovietică, a 
fost primită de V. I. Dolghih, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
fost transmis, cu acest prilej, tova
rășului L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., un cordial salut, urări de

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 28 (Agerpres). — în zilele 

de 27 și 28 aprilie, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului și ministru al comerțului 
exterior și cooperării economice 
Internationale, a avut o întîlnire de 
lucru la Ruse cu Andrei Lukanov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, si cu Hristo Hristov, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Bul
garia.

In spiritul înțelegerilor realizate 
cu prilejul Intîlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, au fost 
examinate problemele privind dez
voltarea în contihuare a schimburilor 
de mărfuri si a cooperării economice

Singapore : Întîlniri ale delegației 
parlamentare române

SINGAPORE 28 (Agerpres). — A 
început vizita oficială de prietenie 
în Singapore a delegației parlamen
tare române, condusă de tovarășul 
Iosif Szâsz. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, din care fac 
parte deputății Stan Soare, președin
tele Comisiei pentru învătămînt, 
știință și cultură, general-maior Ilie 
Ceaușescu, vicepreședinte al Comi
siei pentru probleme de apărare, și 
loan Totu. secretar al Comisiei pen
tru industrie si activitatea econo- 
mico-financiară ale M.A.N.

Delegația a avut o întrevedere cu 
Hwang Soo Jin, președintele In 
exercițiu al parlamentului, precum 
și o întîlnire cu deputat! Singapore/!. 
Cu acest prilej, a fost exprimată 
satisfacția fată de evoluția ascen
dentă a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
popoare si parlamente. subllniin- 
du-se dorința comună de a se ac
ționa pentru consolidarea si adîncirea 
conlucrării bilaterale, pentru identi
ficarea de noi posibilități de lărgire 
și diversificare ne multiple planuri 
a relațiilor româno-singaporeze. Au 
fost evidențiate rolul si contribuția 
celor două parlamente la promova
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare, la apropierea și mai buna 
cunoaștere dintre popoarele român 
și singaporez.

în cadrul schimbului de păreri In 
probleme ale vieții Internationale, 
președintele In exercițiu al parla
mentului singaporez a relevat pres
tigiul de care se bucură politica 
externă activă promovată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, iniția
tivele si acțiunile întreprinse pentru 
solutionarea constructivă a proble
melor complexe ale lumii contem
porane. în legătură cu sporirea 
contribuției parlamentelor la viața 

țări duc la comportamente antiso
ciale, de la pasivism și evaziune 
pină la consum de droguri, delic
ventă. acte de terorism.

Sutele de milioane de tineri care 
trăiesc in țările in curs de dezvoltare 
lntîmpină serioase dificultăți rămase 
moștenire de la Îndelungata domina
ție colonială sau decurgînd din efec
tele crizei economice, ce se, răsfrâng 
și asupra acestor state — subdezvol
tare. analfabetism, posibilități res
trânse de educație și formare profe
sională, somai, migratie internă etc. 
în aceste țări, unde tortele Înaintate 
ale societății luptă pentru emanci
pare națională și socială pe toate 
planurile, tînăra generație este che
mată să joace un rol de prim ordin 
in realizarea programelor de dezvol
tare. într-adevăr, în cea mai mare 
parte din aceste țări, tinerii repre
zintă majoritatea populației ; In Ban
gladesh, de pildă. 48 la șută din 
populație are 15 ani ; tn Vene
zuela. 75 la sută din locuito
rii țării au sub 30 de ani ; pe an
samblul Americii Latine, 45 la sută 
din locuitori au pînă la 20 de ani. 
Viitorul tuturor acestor tineri este 
strîns legat de procesul de dezvol
tare în care se află țările lor, de 
eforturile depuse pentru instaurarea 
unei noi ordini economice Internatio
nale. care să contribuie la lichidarea 
decalajelor economice, la accelerarea 
progresului tuturor națiunilor.

Reflectind aspectele esențiale ale 
problematicii tineretului, programul 
adoptat la Viena de Comitetul Con
sultativ al O.N.U. evidențiază necesi
tatea Întreprinderii unor măsuri efec
tive pentru ameliorarea situației 
actuale a tinerel generații, pentru 
sporirea rolului său în lumea con
temporană. Este vorba atît de crearea 
unor posibilități reale pentru for
marea si participarea tineretului la 
procesul dezvoltării naționale, re
gionale șl Internationale, la adop
tarea deciziilor economice si soclal- 
politice.

între obiectivele de prim ordin, do
cumentul înscrie educarea tineretului 
în spiritul umanismului, al păcii, 
prieteniei, cooperării și înțelegerii în
tre popoare. Experiența istoriei a 
arătat că tinerii sînt cei care au plă
tit cel mai greu tribut In conflagra
țiile trecute. în zilele noastre, cînd 
persistă acut primejdia unui nou 
război mondial, care, In condițiile 
actualei tehnici militare, ar avea con
secințe incomparabil mai grave decit 
oricind în trecut, tînăra generație ara 

sănătate șl de noi succese In înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XXVI-lea al P.C.U.S.

Mulțumind, V. I. Dolghih a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
L. I. Brejnev, un cald salut priete
nesc și cele mai bune urări de să
nătate și de noi succese in realizarea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

La întrevedere a participat Tralan 
Dudaș. ambasadorul României in
U.R.S.S.

Delegația a avut o întrevedere cu 
Karl Vaino, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Estonia, șl a vizitat unități 
de cercetare, proiectare și exploatări 
la zi de cărbune și șisturi bituminoa
se.

pe multiple planuri dintre cele două 
țări.

Au fost stabilite măsuri pentru 
intensificarea acțiunii de contractare 
a mărfurilor pentru anul 1982, pre
cum si pentru urgentarea livrării 
mărfurilor contractate. Totodată, au 
fost convenite măsuri privind ex
tinderea cooperării si specializării 
în producție în domeniul industriei 
constructoare de mașini, industriei 
metalurgice și în alte domenii de 
interes reciproc.

La convorbiri au participat amba
sadorul României la Sofia, Petre 
Duminică, și ambasadorul Bulgariei 
la București. Petăr Danailov.

internațională, ambele părți s-au 
pronunțat pentru intensificarea con
lucrării dintre grupurile naționale 
respective în cadrul Uniunii inter
parlamentare.

Delegația s-a tntilnit, de aseme
nea. cu S. Dhanabalan, ministrul 
afacerilor externe. A fost evidențiată 
buna colaborare dintre cele două 
țări pe plan international. în 
probleme care preocupă în înalt 
grad întreaga omenire și s-a expri
mat. totodată, dorința de a se inten
sifica continuu această conlucrare. 
S-a relevat importanta reluării și 
continuării politicii de destindere, 
pace si înțelegere intre națiuni, 
subliniindu-se necesitatea respectării 
stricte a principiilor independentei 
și suveranității naționale, renunțării 
la forță sau la amenințarea cu folo
sirea forței în relațiile dintre state. 
De ambele părți s-a reliefat că solu
ționarea complexelor probleme ale 
dezarmării, instaurării unei noi or
dini economice Internationale, solu
ționării exclusiv prin tratative a 
divergentelor dintre state reclamă o 
participare tot mal activă a țărilor 
mici și mijlocii la viața internațio
nală. întărirea solidarității si uni
tății lor de acțiune în eforturile 
vizînd edificarea unei lumi mai 
bune șl mai drepte, pretntîmpinarea 
izbucnirii unul nou război cu con
secințe catastrofale pentru Întreaga 
omenire. A/fost reafirmată hotărîrea 
României și Republicii Singapore 
de a conlucra strîns, în cadrul O.N.U., 
al „Grupului celor 77", al mișcării 
de nealiniere șl în alte foruri inter
naționale. împreună cu toate statele 
iubitoare de pace, pentru realizarea 
dezideratelor de pace si colaborare 
ale omenirii.

La întrevederi a participat Gheor
ghe Miu, șeful Agenției economice 
române din Singapore.

interesul vital de a lupta pentru apă
rarea primului și celui mai impor
tant drept al oamenilor, ai popoarelor 
— dreptul la viață — pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, șl in pri
mul rînd nucleare, pentru menținerea 
și consolidarea păcii. Anul interna
țional al tineretului poate și trebuie 
să ofere prilejul unei afirmări puter
nice a noii generații în lupta pentru 
pace, pentru reluarea și consolidarea 
cursului spre destindere, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a conflicte
lor, pentru noi raporturi interstatale 
și securitate internațională, pentru o 
lume fără războaie, a echității și în
țelegerii între popoare.

Programul, prin ansamblul preve
derilor sale, reprezintă o strategie pe 
termen imediat, mediu șl de perspec
tivă. menit să determine o intensifi
care a preocupărilor statelor, orga
nizațiilor nationale si Internationale 
de tineret in abordarea si soluțio
narea problemelor specifice cu care 
se confruntă tînăra generație.

Este un motiv de satisfacție că tn 
majoritatea acestor prevederi șl 
obiective se regăsesc. Intr-o formă 
sau alta, propuneri ale tării noastre, 
ceea ce atestă caracterul lor realist, 
faptul că răspund cu adevărat unor 
necesități vitale ale tinerel generații 
de pretutindeni. Este semnificativ în 
această direcție că. în baza propune
rilor României, programul recomandă 
elaborarea unui instrument interna
tional cuprinzător care să consacre 
drepturile si responsabilitățile tinerei 
generații.

în opinia țării noastre, pregătirea 
si marcarea Anului international al 
tineretului trebuie să deschidă posi
bilitatea lansării unui „DECENIU AL 
TINERETULUI" (1985—1995). Pornind 
tocmai de la aceasta. România s-a 
pronunțat pentru pregătirea si orga
nizarea unei conferințe Internatio
nale privind tineretul, care să abor
deze de o manieră globală proble
matica tinerei generații si să ofere 
soluțiile corespunzătoare.

în condițiile atît de complexe si 
complicate ale lumii de azi. pregă
tirea si desfășurarea Anului Interna
tional al tineretului sînt menite, 
fără îndoială, să marcheze un mo
ment de importantă deosebită în 
lupta generală a popoarelor lumii 
pentru împlinirea aspirațiilor lor le
gitime de dezvoltare, de pace, demo
crație și progres.

Valentin PAUNESCU

Tirgul internațional 
de la Bulawayo

Standul românesc vizitat de 
președintele Republicii 

Zimbabwe
SALISBURY 28 (Agerpres). — în 

prezența președintelui Republicii 
Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana, 
a avut loc deschiderea oficială a Tîr- 
gulul internațional de la Bulawayo, 
la care România participă cu un 
stand comercial.

Președintele Republicii Zimbabwe 
a vizitat standul românesc. El a fost 
intîmpinat de ambasadorul României 
la Salisbury, Petre Blajovici.

Reamintindu-și cu deosebită plă
cere de vizita efectuată In România, 
In luna septembrie 1980, președintele 
Canaan Sodindo Banana a mulțumit 
încă o dată pentru primirea Ce 1 s-a 
rezervat și a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mal 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate pentru po
porul român prieten, din partea sa 
și a soției sale.

Președintele Republicii Zimbabwe 
a apreciat prezența României la Tîr- 
gul internațional de la Bulawayo, 
important centru industrial și comer
cial al țării, drept o expresie a so
lidarității și bunelor relații existen
te între partidele și popoarele noas
tre. Dînd o înaltă apreciere marilor 
realizări ale României socialiste, pre
ședintele Banana și-a exprimat con
vingerea că acestea oferă largi po
sibilități pentru dezvoltarea cooperă
rii economice, tehnico-științifice și a 
schimburilor comerciale bilaterale.

Standul românesc a fost vizitat, de 
asemenea, de Maurice Nyagumbo, mi
nistrul minelor și resurselor energe
tice, Bernard Chidzero, ministrul pla
nificării și dezvoltării economice, de 
alți membri ai guvernului, oameni de 
afaceri și ziariști.

Exponatele românești au stîrnlt un 
larg interes în rândul cercurilor de 
afaceri și al publicului vizitator.

S.U.A.: Demonstrații împotriva 
fabricării de arme nucleare
în orașul Denver (S.U.A.) circa 6 000 

de oameni, în frunte cu episcopul 
congregației romano-catolice locale, 
George Evans, au participat la un 
marș pentru a protesta împotriva 
realizării de arme nucleare la uzine
le locale Rocky Flats. Demonstrații 
similare au fost înregistrate în fața 
uzinelor „Rockwell International" 
din California.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

LA ULAN BATOR a fost semna
tă înțelegerea privind colaborarea 
in domeniul radiodifuziunii și tele
viziunii pe perioada 1981—1985 in
tre Radioteleviziunea Română și 
Comitetul de Stat pentru Infor
mații și Radioteleviziune al Consi
liului de Miniștri din Republica 
Populară Mongolă. Din partea ro
mână, documentul a fost semnat 
de Constantin Mindreanu, ambasa
dorul țării noastre la Ulan Bator, 
iar din partea mongolă de S. Pu- 
revjav, președintele Comitetului de 
Stat pentru Informații și Radiote
leviziune.

I CONVORBIRI SOVIETO-LIBIE
NE. La 28 aprilie, Ia Kremlin s-au 
încheiat convorbirile dintre Leonid 

| Brejnev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului

I Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
colonelul Moammer El Geddafi,

I conducătorul Marii Revoluții de Ia
1 Septembrie din Jamahiria Arabă 
Libiana Populară Socialistă, aflat in. 

I vizită oficială de prietenie in capi
tala Uniunii Sovietice. După cum 
informează agenția T.A.S.S., a fost

ORIENTUL MIJLOCIU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO 
împăratul Japoniei

TOKIO
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Japoniei, cea de-a 80-a aniversare 

a zilei dumneavoastră de naștere, doresc să vă transmit cele mai calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire, de prosperitate și pace poporului 
japonez prieten.

îmi exprim convingerea că amplificarea continuă a raporturilor dintre 
țările noastre in toate domeniile de interes comun servește intereselor 
fundamentale ale popoarelor român și japonez prietene, cauzei generale a 
păcii, destinderii, întăririi independentei naționale și cooperării în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Cu ocazia Zilei naționale a Japo

niei, tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 
nlstru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă lui Zenko Suzuki, prim-ministru

Dacă zona Kansal 
•ste considerată lea
gănul, civilizației ni
pone iar Osaka, fosta 
capitală a „Țării Soa
relui Răsare", a ajuns 
astăzi să reprezinte 
un simbol al moder
nizării, imaginile cele 
mai elocvente ale po
tențialului economic al 
Japoniei le oferă în 
mod deosebit Tokio, 
care concentrează 61 
la sută din producția 
industrială a tării. 
Harta economică ni
ponă își găsește feri
cite completări în Ka
wasaki, veritabil nu
cleu al electronicii 
nipone, Kyoto, Kobe, 
Nagoya — renumite 
„ateliere de prelu
crare", Yokohama, 
poarta maritimă prin 
care sosesc și pleacă 
zilnic sute de nave, 
purtînd pavilioanele a 
numeroase țări de pe 
toate continentele. 
Este o expresie a 
dezvoltării vertiginoa
se pe care a înregis- 
trat-o Japonia în pe
rioada postbelică. Prin 
hărnicia și talentul 
poporului său. Japo
nia ocupă azi, din 
punct de vedere al 

forței industriale, locul 
al treilea în lume. 
Sînt bine cunoscute 
calitatea și competiti
vitatea produselor sale, 
rod al spiritului in
ventiv, al ingeniozi
tății specialiștilor și 
muncitorilor niponi.

Este un motiv de 
satisfacție faptul că 
relațiile dintre Româ
nia și Japonia, înte
meiate pe principiile 
stimei și respectului 
reciproc, au cunoscut, 
în special în ultimii 
ani, un curs mereu as
cendent. Noi orizon
turi în raporturile de 
prietenie și colaborare 
pe multiple planuri 
dintre cele două po
poare au deschis în
țelegerile convenite cu 
prilejul vizitei de stat 
efectuate în Japonia 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, pre
cum și cu prilejul 
vizitei oficiale între
prinse în tara noas
tră. în calitate de re
prezentant al împăra
tului Hirohito. de 
prințul moștenitor Aki- 
hito.

Realizările țării 
noastre în dezvolta

examinat un cerc larg de probleme 
ale colaborării sovieto-libiene in 
diferite domenii și s-au concretizat 
direcțiile principale ale dezvoltării 
acestei colaborări. Totodată, agenția 
relevă că s-a procedat la un schimb 
de păreri în probleme ale situației 
internaționale actuale.

loc o ședință 
Național al 

R.D.G.. con-
LA BERLIN a avut 

lărgită a Consiliului 
Frontului Național al 
sacrată pregătirii în vederea ale
gerilor de la 14 iunie pentru 
Camera Populară. Adunarea oră
șenească a deputatllor din capitala 
R.D.G. și pentru consiliile regio
nale. Joachim Herrmann, membru 
al Biroului Politic al
P.S.U.G., a prezentat 
Apelului electoral al 
National, care 
cei prezenti.

C.C. al 
proiectul 

Frontului 
a fost adoptat de

IN CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. au fost relua
te dezbaterile în problema Nami
biei. Ambasadorul Olara Otunnu 
(Uganda), președintele în exercițiu 
al grupului țărilor africane mem-

r. s. a. : Substratul unui scrutin
Cunoscută ca un bastion al apart

heidului, în care orice încercare a 
populației majoritare de a schimba 
rânduielile rasiste este reprimată cu 
cruzime. Republica Sud-Africană 
cunoaște un eveniment care reflec
tă încă o dată persistența practicilor 
discriminatorii încetățenite in viața 
sa socială : astăzi. 29 aprilie, au loc 
„alegeri generale", care sint insă 
deschise participării doar a celor 
aproximativ 2 milioane de albi, in 
timp ce majoritatea zdrobitoare a 
celor 22 milioane de negri, metiși și 
indieni sînt pur și simplu ignorați. 
Acest fapt conferă scrutinului ca
racterul unei consultări limitate și 
unilaterale, false, rezervate numai 
reprezentanților comunității domi
nante și servind în exclusivitate iri- 
teresele rasiștilor. Susținătorii celor 
șase partide politice angajate în 
luptă, din care principalele sint 
Partidul național, al primului minis
tru Pieter Botha. Partidul progre
sist federal, prezidat de Frederic Van 
Zyl Slabbert, și Partidul național 
autentic, condus de Jaap Marais, 
vor desemna 165 deputați, printre 
care — evident — nu se numără nici 
un negru. Din această cauză, actua
lele alegeri sînt, pe bună dreptate, 
privite de populația majoritară ca o 
sfidare la adresa drepturilor ei le
gitime, ca o încercare deliberată de 
a o îndepărta în continuare de la 
viața politică șl socială a tării.

Dealtfel, înseși condițiile in care 
are loc scrutinul demonstrează că el 
constituie o tentativă a premierului 
Pieter Botha de a-șl întări poziția 
in cadrul grupării sale politice, unde 
lntîmpină o opoziție tot mai cate
gorică din partea aripii ultracon- 
servatoare condusă de Andries 
Treurnicht. Cercurile extremiste de 
dreapta „reproșează" conducătorului 
regimului de la Pretoria că prin 
așa-zisele sale „proiecte de refor
mă" ă apartheidului — care de fapt 
nu schimbă nimic, fiind menite, 
prin minime retușuri de fațadă, să 
constituie cît de cît un răspuns la 
valurile de critici din partea marii 
majorități a țărilor lumii — ar aduce 
prejudicii poziției dominante a albi
lor în societatea sud-africană. Ele 
cer revenirea la linia „tradițională" 
a fondatorilor politicii R.S.A., adică 

al Japoniei, prin care îi adresează, în 
numele guvernului român și al său 
personal, sincere felicitări și cele mai 
bune urări de fericire și sănătate, de 
succes deplin în întreaga activitate.

rea economică, po
tențialul tehnic deo
sebit de înalt al Ja
poniei constituie, fără 
îndoială, premise sti
mulatoare pentru adîn
cirea pe mai departe 
a relațiilor dintre cele 
două țări In domeni
ile economic, teh- 
nico-științific, ca și în 
alte domenii de acti
vitate. Totodată, 
România și Japonia 
conlucrează, pe tărîm 
international, alături 
de alte state, pentru 
reluarea și consolida
rea politicii de destin
dere, pentru înfăp
tuirea dezarmării, și în 
primul rînd a dezar
mării nucleare, pen
tru menținerea păcii 
și stabilității în lume.

Conlucrarea multi
laterală fructuoasă ro- 
mâno-niponă cores
punde pe deplin inte
reselor reciproce ale 
popoarelor noastre, în- 
scriindu-se, în același 
timp, ca o contribuție 
activă la procesul sta
tornicirii acelui cli
mat de înțelegere și 
cooperare în viata in
ternațională pe care-1 
doresc toate popoarele 
lumii.

nbre ale O.N.U., a făcut cunoscut, 
la o conferință de presă, că state
le respective vor prezenta consiliu
lui cinci rezoluții, care recomandă 
instituirea unui embargo cuprinză
tor împotriva R.S.A., precum și în
tărirea sancțiunilor existente, pen
tru a o determina să accepte planul 
O.N.U. privind independența Nami
biei. Referindu-se la comunicatul 
dat publicității săptămîna trecută 
la Londra, la încheierea reuniunii 
„grupului de contact" al țărilor oc
cidentale in problema namibiană 
(Anglia, Canada, Franța, R.F.G., 
S.U.A.), ambasadorul ugandez a a- 
rătat că poziția exprimată in acest 
document reprezintă un regres față 
de punctul de vedere anterior al 
celor cinci state.

PROPORȚIILE CURSEI ÎNAR
MĂRILOR. în lume se află între 
40 000 și 50 000 arme nucleare, iar 
pentru fiecare ființă umană există 
circa 4 tone de substanță explozi
vă convențională — a declarat la 
Ciudad de Mexico, în cadrul semi
narului regional asupra dezarmării, 
Jan Marteson, directorul Centru
lui O.N.U. pentru Dezarmare. în 
fiecare an în lume se cheltuiesc 
pentru înarmări circa 500 miliarde 
dolari ; iată de ce la ora actuală 
avem mai multe explozive decit 
pîine. Un singur submarin nuclear 
are o putere distructivă mai mare 
decît toate munițiile consumate în 
al doilea război mondial.

la un rasism fățiș, „fără mască și 
fără fard" (Le MONDE), la promo
varea unei orientări și mai dure 
fată de țările africane din „prima 
linie", care sprijină forțele progre
siste din interior și lupta de elibe
rare a poporului namibian sub con
ducerea S.W.A.P.O.

„Temerile" ultrareacționarilor nu 
sînt, firește, cu nimic justificate și 
realitățile arată că „modificările" 
propuse de Botha nu modifică nici 
măcar cu o iotă rânduielile rasiste. 
Dealtfel, în cursul campaniei sale 
electorale Botha a căutat să dove
dească pe toate căile că nu s-a abă
tut cu nimic de la aceste rânduieli. 
Practic, s-a ajuns chiar la o suprali
citare a acțiunilor și măsurilor ce
lor mai brutale de represiune in
ternă și agresiune contra statelor 
africane vecine. Forțele sud-africa- 
ne au organizat noi incursiuni ar
mate pe teritoriul Angolei și Mo- 
zambicului ; R.S.A. s-a situat 
pe o poziție de respingere în
căpățînată a oricărei soluționări 
a problemei namibiene ; repri
marea populației de culoare sud- 
africane s-a intensificat. La 9 
aprilie, Botha a ordonat retragerea 
pașaportului episcopului Desmond 
Tutu, unul dintre liderii populației 
majoritare, care efectuase o vizită 
în S.U.A. „Această măsură — de
clara Comitetul O.N.U. împotriva 
apartheidului — nu surprinde pe 
nimeni datorită agravării rapide a 
situației din R.S.A. Persecutind o 
eminentă personalitate, care expri
mă cu pasiune aspirațiile negrilor 
și preconizează schimbări pe cale 
pașnică, regimul rasist a dovedit că 
este hotărât să perpetueze și să con
solideze dominația sa prin repre
siune și teroare".

înscrise pe asemenea coordonate, 
„alegerile" de la 29 aprilie, a căror 
dată a fost devansată cu un an și 
jumătate, apar ca un simplu simu
lacru menit să consolideze poziția 
partidului de guvemămînt șl a lide
rului său în sînul parlamentului 
moștenit de pe vremea fostului pre
mier, Vorster, lăsînd neatins eșafo
dajul apartheidului.

Nicolae N. LUPU
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• înrăutățirea situației in 
Liban • Continuarea bombar
damentelor israeliene • Yas
ser Arafat a cerut convocarea 

Consiliului de Securitate
BEIRUT 28 (Agerpres). — în cursul 

zilei de marți au continuat luptele 
In Liban, in special in zona fortifi
cată de pe înălțimile Munților San- 
nine, la nord de Beirut, precum și 
in capitală și în sudul țării.

Mai multe localități din sudul Li
banului au fost bombardate de arti
leria israeliană și cea a forțelor de 
dreapta libaneze, conduse de. maio
rul disident Saad Haddad. Au fost 
atinse orașele Nabatiyeh, Jarmak și 
Rihan, regiunea Jezzine și castelul 
Beaufort, precum și localitatea Ma- 
aliye, din apropierea taberei de re- 
fugiați palestinieni Ral-El-Ain. Bom
bardamentele, precizează agenția 
France Presse, au fost însoțite de 
un survol al aviației militare israe
liene asupra sudului Libanului.

Bombardamentele intense de du
minică și luni ale aviației israeliene 
asupra orașelor Saida, Tyr și Naba
tiyeh, precum și a taberelor de re- 
fugiați palestinieni din sudul Liba
nului au provocat, potrivit agențiilor 
France Presse și U.P.I., moartea a 
70 de persoane și rănirea a peste 130. 
De la 2 aprilie, cînd au fost reluate 
luptele în Liban, au fost înregistrați 
peste 420 de morți, îndeosebi în rîn- 
dul populației civile, menționează 
agenția U.P.I.

Președintele Libanului, Elias Sar
kis, l-a primit, marți, pe vlcepremi- 
erul și ministrul sirian al afacerilor 
externe, Abdel Halim Khaddam, care 
face o vizită oficială la Beirut. Au 
fost discutate posibilitățile de solu
ționare a actualei situații din Liban.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a cerut convoca
rea urgentă a Consiliului de Secu
ritate pentru ca acesta să adopte mă
surile necesare spre a se pune capăt 
acțiunilor militare Întreprinse de Is
rael In sudul Libanului împotriva po
poarelor libanez și palestinian — 
transmite agenția WAFA, citată de 
agențiile M.A.P. și France Presse.


