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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PATRIEI SOCIALISTE
- realizări de prestigiu

GaZll și a aniversării partidului daDEl în cinstea zilei de 1 Mai F
a • iz a a "1^:

VÎLCEA : Producții spo
rite cu energie electrică 

economisită
Rezultatele obținute de oamenii 

muncii din cadrul Combinatului 
chimic Rîmnicu Vîlcea pe primele 
4 luni ale anului, cînd toți indica
torii au fost • îndepliniți înainte de 
termen, cuprind un element dis
tinct, concretizat în reducerea 
cheltuielilor materiale cu aproape 
10 lei la 1 000 lei producție marfă. 
Numai la consumurile energetice 
au fost înregistrate economii de 
peste 7,5 milioane kilowați/oră, ca 
urmare a aplicării unei noi tehno
logii în principalele instalații mari 
consumatoare de energie electrică. 
(Ion Stanclu).

FOCȘANI: Hală de pro
ducție predată în devans

Intensificarea ritmului de lucru 
pe șantierul întreprinderii „Electro- 
plast" — unul din noile obiective

aflate în construcție pe platforma 
industrială a municipiului Focșani 
— s-a concretizat în devansarea cu 
5 luni de zile a termenului de pre
dare la montaj a halei principale 
de producție. în atelierul de prelu
crare aminoplaste și cel de fabrica
ție a reperelor din mase plastice 
termorigide, echipe de montori, că
rora li s-au alăturat și beneficiarii 
noii unități, au și trecut la monta
rea utilajelor. în prezent, construc
torii își concentrează atenția spre 
finalizarea altor lucrări, ceea ce va 
apropia și mai mult termenul de 
punere în funcțiune a primei ca
pacități de producție în noua uni
tate industrială. (Dan Drăgulescu).

TIMIȘ: 1 700 de noi apar
tamente pentru oamenii 

muncii
întîmpinind cu realizări deosebite 

în muncă ziua de 1 Mai și glo
rioasa aniversare a partidului, con
structorii din județul Timiș au exe
cutat și predat beneficiarilor în 
luna aprilie peste 600 apartamente, 
reprezentind cel mai mare volum 
de locuințe realizat pînă acum in de
cursul unei luni. în acest fel, de ia 
începutul anului și pînă în prezent, 
în noile zone de locuințe din Timi
șoara, Lugoj și celelalte orașe ale 
județului au fost date în folosință

1 700 noi apartamente, precum și 
numeroase locuri in cămine pentru 
nefamiliști și in internate școlare, o- 
biective edllitar-gospodărești, spații 
comerciale și altele. (Cezar Ioana).

BRAȘOV: Linie auto
mată de înaltă producti

vitate
Colectivul compartimentului de 

autoutilări de la întreprinderea 
„Tractorul" din Brașov a realizat 
o linie automată cu transfer pen
tru prelucrarea blocului motor cu 
2, 4 și 6 cilindri. Noua linie, for
mată din mai multe agregate, este 
deservită de un singur om pe 
schimb. în execuția aceluiași co
lectiv se mai află alte 4 linii auto
mate cu transfer pentru fabricația 
tractoarelor de serie mare. (Nicolae 
Mocanu).

TG. MUREȘ : Primele 
aparate electrostatice de 

copiat
Colectivul de muncitori,. ingineri 

și proiectanți de la întreprinderea 
„Electromureș" din Tg. Mureș a 
realizat și livrat primele 20 de 
aparate electrostatice de copiat tip 
xerox de fabricație românească.

Este de remarcat că noul tip de 
xerox (MEC-1), conceput și reali
zat de întreprinderea „Electro
mureș", în colaborare cu Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
industria electrotehnică, are o 
mare productivitate. Ciclul de co
piere fiind complet automatizat, 
el poate atinge, în funcție de tipul 
operației — copiere singulară, mul
tiplă sau continuă — viteze de pînă 
la 515 file pe oră și poate fi utili
zat la orice tip de hîrtie fabricată 
în țară. De notat că toate elemen
tele componente ale instalației 
electrice și electronice de comandă 
sînt produse în țară. (Gh. Giurgiu).

CĂLAN : S-a aprins focul 
la bateria nr. 1

La prima baterie de cocs din cele 
4 prevăzute a se construi la noua 
cocserie din Călan a fost aprins fo
cul, urmînd ca după circa 70 de zile 
să înceapă producția de cocs. în
treaga instalație este construită 
după un proiect al IPROMET, cu 
utilaje produse în întregime în țară. 
Acest nou obiectiv, care dispune de 
62 camere de cocsificare și are în
corporate peste 13 000 tone materia
le refractare, are o mare Importan
ță în creșterea producției de fontă 
cenușie atît de necesară turnătorii
lor de fontă din țară. (Sabin Cerbu).

Fapta 
pentru tară
însemnări de Violeta ZAMFIRESCU

Intri lntr-o fabrică 
modernă, străbătînd o 
platformă industrială 
sau întreprinderi, noi 
și mereu înnoite prin 
oameni, prin incan
descenta voință a cla
sei muncitoare, care 
își îndeplinește visele 
împletind armonios 
munca fizică și inte
lectuală : citești in a- 
titudinea acestor oa
meni zilele și nopțile 
de neostenită luptă 
pentru realizarea unei 
noi calități, luptă cu 
inerțiile, pentru desâ- 
vîrșirea produselor 
materiale și creșterea 
eficientei muncii lor, 
o înaltă conștiință 
muncitorească lucrînd 
pentru permanenta 
creștere a calității. 
Concret, prin faptă, 
dînd naștere unei spo
rite frumuseți a lucru
rilor. aplicînd cele 
mai noi cuceriri ale 
tehnicii șl stiintei, cla
sa muncitoare răspun
de pe întreg cuprinsul 
patriei permanentelor 
îndemnuri ale partidu
lui. incandescentul 
miez de lumină al a- 
rinilor tuturor energii
lor. ajuns, acum, cînd 
tși sărbătorește 60 de 
ani de existentă, la 
vîrsta maturității crea
toare.

Mîndria de a fi co
munist, de a fi revo
luționar. oonstruind cea 
mai umană si dreap
tă societate, se asocia
ză cu efortul creator, 
cu necontenita voință 
dc autodepășire. La 
plenara Consiliului 
Național al Oame
nilor Muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
rostea : „Este bine 
știut că rolul hotăritor 
în producție, în toate 
domeniile de activita
te il au oamenii, ii 
are gradul lor de pre
gătire profesională și 
tehnică, ca si conștiin
ța lor revoluționară, 
locialisfă. Acționind în 
această direcție, vom 
face ca minunata for
ță a clasei noastre 
muncitoare, a poporu
lui nostru, să fie cu 
adevărat chezășia în
deplinirii cu succes a 
obiectivelor stabilite 
de Congresul al 
XII-lea in actualul 
cincinal".

Muncitorii cărturari 
de astăzi, cu înaltă 
calificare. multi cu 
studii universitare. în
suflețesc această pri
măvară printr-o nobi
lă întrecere a luminii 
tîmplelor. legînd per
manent studiul, pro
iectele și cercetarea 
de producție. îmbogă- 
țindu-si mereu spiritul

cu cartea de literatu
ră atît de căutată as
tăzi de ei. noii cărtu
rari însetat! de cul
tură.

Retrăiesc cu multă 
intensitate unele întîl- 
rriri cu cititorii. La în
treprinderea Dacia, de 
•pildă, unde bogăția și 
frumusețea țesăturilor 
dovedesc bogăția su
fletească si hărnicia 
mîinilor care le lu
crează, am reîntîlnit 
recent pe tovarășa 
directoare Ana Că- 
țoiu. care vorbea des
pre poziția fruntașă a 
întreprinderii, despre 
autodepășiri si despre 
noua calitate a mun
cii asa cum este as
tăzi necesară. îmi a- 
mintesc cu emoție de 
tineretul studios de la 
întreprinderea Repu
blica. unii dintre ei 
încerclnd să creeze si 
bunuri spirituale în 
timpul liber si discu- 
tînd cu aprindere și 
competentă cărțile a- 
părute. Sau întîlnirile 
de la întreprinderea 
23 August, pe care o 
știu de cînd arăta cu 
mult mai modest si ea 
si oamenii, si unde as
tăzi de pe larga plat
formă industrială ies 
zilnic pe poartă minu
nate mașini, îmbogă
țind toate colțurile pa
triei si strălucind în 
drumul lor spre alte 
țări. Sau la Automa
tica. acea hală lumi
noasă uimind prin 
curățenie, liniște si. 
mal ales, prin price
perea cu care gîndirea 
unor oameni atît de 
tineri înzestrează cu 
ultramoderne calcula
toare economia româ
nească. Ori Fabrica de 
confecții din Craiova, 
de unde bunul gust, 
știinta si truda mun
citorească străbat vic
torioase lumea. Sau 
vestita Electroputere 
din aoelasi oraș, pe 
care in mai multe sta
dii de dezvoltare am 
cunoscut-o. de la înfi- 
gerea primilor țăruși 
pînă la hala fulgerelor 
— unică in Europa — 
loc unde s-ar putea 
realiza un film stiin- 
tifico-fantastic. aici 
fiind un impresionant 
spațiu de încercare a 
înaltelor tensiuni. La 
Pitești, la Dacia. în a- 
dunările generale ale 
tinerilor si mai vîrst- 
nicilor. am descifrat, 
alături de colegii mei, 
o nobilă înțrecere în 
căutarea noilor posibi-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

■ Omagiu 
unei mărețe 

zile de lupta 
a clasei 

muncitoare
ZIUA MUNCII

MĂRTURII ALE EROISMULUI 
MUNCITORESC 

DESPRINSE DIN CRONICA 
SĂRBĂTORIRII LUI 1 MAI 
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Spiritul revoluționar în
noitor... Opțiune si acțiu
ne... Înalta conduită mora
lă în muncă si in viață, pe 
măsura idealului comu
nist...

Iată ce preia și duce 
mai departe ștafeta de azi 
a „responsabililor cu fe
ricirea" poporului de la 
bogatele tradiții de luptă 
constituite in lungul celor 
șase decenii de existență 
ale Partidului Comunist 
Român. Asupra motiva
țiilor acestei opțiuni poli
tice. revoluționare — stan
dard moral firesc pentru 
un ostaș al partidului — 
se opresc, argumentând. cu 
propria lor experiență, 
participanta la ancheta 
noastră social-politică.
Ion Marinescu lucrează de 

25 de ani în aceeași între
prindere : Laminorul de 
tablă din Galați. A urcat 
toate treptele profesionale 
și răspunde acum de o for
mație de lăcătuși-instala- 
tori. De 21 de ani este 
membru ai Partidului Co
munist Român. îl întrebăm:

— Cum glndea un comu
nist, în urmă cu cincispre

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri după- 
amiază, delegația parlamentară din 
Republica Unită Tanzania, condusă 
de Adam Sapi Mkwawa, președintele 
Adunării Naționale, care efectuează 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Daud 
Mzukila, Henry M. Limihagati și 
Juma A. Saadalla, deputați.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Iuliu Fejeș, secretar al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare eco
nomică internațională a M.A.N.

A fost de față Christopher M. La- 
bani, consilier al Ambasadei Tanza
niei, acreditat în țara noastră.

Mulțumind pentru primire, condu
cătorul delegației a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu calde 
salutări și cele mai bune urări din 
partea președintelui Republicii Unite 
Tanzania, Julius Nyerere, împreună 
cu urări de succese .poporului român 
în dezvoltarea economico-socialâ a 
patriei. Totodată, el a împărtășit im
presiile deosebite pe care le-au pro
dus asupra membrilor delegației pro
gresele, remarcabile-ale României in

industrie și agricultură, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului, în 
dezvoltarea democrației socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul adresat și 
a rugat să se transmită președintelui 
Republicii Unite Tanzania un căldu
ros salut și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de succes în ac
tivitatea consacrată propășirii econo
mice și sociale a poporului tanzanian 
prieten.

în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi dintre România 
și Tanzania, evoluția ascendentă pe 
care au cunoscut-o relațiile dintre 
țările noastre in urma înțelegerilor 
convenite de președinții celor două 
state, la Dar Es Salaam și București. 
A fost exprimată dorința de a ex
tinde și adînci pe multiple planuri 
aceste relații, in domeniile politic, 
economic, cultural și în alte sfere de 
activitate. S-a relevat că vizita par
lamentarilor tanzanieni reprezintă 
un aport la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la întărirea și promovarea 
raporturilor de colaborare prie
tenească româno-tanzaniană.

în cadrul schimburilor de vederi 
cu privire la situația internațională 
s-a subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor tuturor popoarelor 
pentru reluarea și consolidarea pro

cesului de destindere, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict din 
diferite regiuni ale lumii, în condi
țiile respectării depline a indepen
denței și suveranității statelor, a 
dreptului popoarelor la libertate, 
securitate și dezvoltare independen
tă. Totodată, s-a relevat că pacea și 
securitatea, internațională reclamă 
intensificarea colaborării dintre țări
le în curs de dezvoltare, țările nea
liniate, în lupta pentru eradicarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi 
ordini economice mondiale, împotri
va imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului și a politicii ra
siste și de apartheid, pentru garan
tarea dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă și independentă pe 
calea progresului și prosperității.

A fost relevată necesitatea înche
ierii cu succes a reuniunii de Ia Ma
drid, precum și a convocării unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării pe continentul european. 
S-a evidențiat importanța rolului ce 
revine parlamentelor — ca expre
sie a voinței popoarelor — în in
staurarea unui climat de pace, înțe
legere și largă colaborare interna
țională.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Ministrul guvernator al Băncii Mozambicului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit miercuri 
pe Sergio Vieira, membru al Comite
tului Central al Partidului FRELIMO, 
ministru guvernator al Băncii Mo
zambicului, care efectuează o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Petre 
Gigea, ministrul finanțelor.

A participat Joao dos Santos Fer
reira, secretar de stat pentru cul
tura bumbacului, vicepreședinte al 
părții mozambicane în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-mozambica- 
nă de colaborare economică și teh
nică.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea tovarășului

Samora Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic, și a 
tovarășei Graca Machel, un mesaj de 
salut prietenesc și cele mai cordiale 
urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un prietenesc salut și cele 
mai bune urări tovarășului Samora 
Moises Machel și tovarășei Grața 
Machel.

în cadrul Întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și colaborare statornicite 
între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mozambic. A 
fost exprimată, de asemenea, dorința 
comună de a se acționa în continuare

in vederea dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, în alte 
domenii. S-a subliniat că adîncirea 
acestor raporturi este în folosul am
belor țări și popoare, al progresului 
și prosperității lor, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale, în mod deosebit cele privind 
situația din Africa australă. în 
același timp, a fost reafirmată soli
daritatea celor două țări cu lupta 
poporului din Namibia pentru cîști- 
garea independenței naționale, a 
dreptului său la existență liberă, de 
sine stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

ÎN ZIARUL DE AZI : RUBRICILE 
NOASTRE : Festivalul național ,,Cîn- 
tarea României", Faptul divers, Din 
țările socialiste, Sport, De pretu

tindeni

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
- semnul distinctiv 

al tinereții partidului

Să nu lăsăm 
apelor 

nici o palmă 
de pămînt!

zece ani, despre rostul său, 
de ostaș al partidului? Cum 
gîndește acum, în 1981 ?

— Eu leg totdeauna gîn- 
direa comunistului de reali
tatea din jur. Or, în ultimul 
deceniu și jumătate s-au 
produs atîtea schimbări in 
realitatea socialistă din

nemulțumit de munca pro
prie, a celorlalți.

— Dacă așa se spune în
seamnă că asta se referă la 
obiceiul meu de a îndemna 
mereu spre autodepășire. 
Cînd ne-am apucat să insta
lăm primele recuperatoare 
de căldură — în urmă cu

muncă. Pentru că, pînă la 
urmă, proba spiritului revo
luționar șe dă tot la caja 
de laminare, la strung ori 
la bancul de lucru.

Comunistul trebuie să co
respundă exigențelor fiecă
rei etape de istorie... E un 
adevăr-axiomă pentru fău

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

România. Incit si felul de 
a judeca al comuniștilor a 
evoluat enorm.

— în ce sens ?
— în sensul înfățișat de 

atîtea ori de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : de a 
gindi și acționa ca adevărați 
revoluționari. De a nu ne 
mulțumi cu cît am realizat 
— și am progresat mult în 
acest răstimp. De a năzul 
să facem calitativ mai mult 
pentru că altă cale de îm
plinire a idealului nostru 
comunist nu există.

— în uzină se spune des
pre dv. că sînteți un veșnic

cîțiva ani cine avea ochi 
pentru rișipa de căldură ? 
— s-au auzit și voci precum 
că ,,e greu", „complicat"... 
„Sigur că e greu, am spus. 
Dar satisfacția nu vine de 
la lucrul ușor. Să arătăm ce 
putem, să ne autodepășim". 
Comunistul, gîndesc eu, tre
buie să corespundă exigen
telor fiecărei etape de isto
rie. îndatoririle lui nu sînt 
neschimbate, ca articolele 
din regulamentul de ordine 
interioară, de exemplu. în
datoririle lui sporesc necon
tenit și tocmai de aceea el 
trebuie să fie exemplu de 
autodepășire, la locul lui de

ritorul de istorie, la care 
subscrie, cu argumentele 
lui, și comunistul Ion Tu- 
dose de la secția profile a 
aceleiași uzine :

— Fac parte din consiliu] 
oamenilor muncii și am po
sibilitatea să compar cît de 
mult au însemnat anii din 
urmă in trecerea de la un 
ansamblu democratic de 
conducere la o democrație 
reală de conducere. Schim
bările sînt și in acest dome
niu, cu adevărat novatoare, 
revoluționare.

— Sînteți om al practicii. 
Argumentați cu fapte din 
realitatea trăită.

— După mine, lucrul 
esențial cîștigat în aceste 
nenumărate „parlamente ale 
autoconducerii muncitorești" 
este pasul de la : „sesizez 
cutare lucru" ; „ar fi bine 
să se ia măsuri în comparti
mentul X" etc. — la dezvă
luirea unui neajuns însoțită 
de soluția de îndreptare, 
dublată la rîndut ei de par
ticiparea la înfăptuirea ei. 
în fața unei strangulări de 
producție la linia de fișiere,, 
de exemplu, am venit și cu 
soluția supradimensionării 
unor cilindri, și cu fapta 
pentru ducerea Ia bun sfîr- 
șit a lucrului început. Și 
astfel timpul de șutare s-a 
redus, la jumătate, s-a eli
minat strangularea amin
tită Ce vreau să spun cu 
toate acestea ? Că primeni
rile revoluționare in meca
nismele democratice de au- 
toconducere muncitorească, 
de autogestiune economi
că. initiate de partid, de

Ilie TANASACHE
(Continuare în pag. a Il-a)

Evacuarea apelor care 
băltesc pe unele terenuri 
impune o muncă îndîrjită, 
pentru ca întreaga suprafață 

să poată fi însămînțată
(RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI 

DIN JUDEJE IN PAGINA A ll-A)
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SA NU LĂSAM APELOR NICI 0 PALMĂ DE PĂMlNT!
Evacuarea apelor 

îndârjită, pentru
care băltesc pe unele 
ca întreaga suprafață

terenuri impune o muncă 
să poată fi însămînțată

INSAMINTARILE

Fruntașii de azi 
pregătesc succesele 

de mîine

LA ZI
Pînă în seara zilei 

de 28 aprilie au fost 
însămințate:

5464154 hectare 
cu diferite culturi 

i agricole de primăva
ră - 91 la sută din 
suprafața planificată

3 058 602 hectare 
reprezintă suprafața 

î însămînțată cu po- 
; rumb - 93 la sută 

din prevederi

Măiestria profesională pe luciul porțelanului de Argeș
' 1 ianuarie 1975. Este data care

marchează debutul productiv al în
treprinderii de porțelan de menaj din 
Cartea dc Argeș.

30 ianuarie 1981. Tînărul colectiv al 
unității argeșene lansează entuziasta 
chemare la întrecere către toate 

f întreprinderile din industria ușoară, 
pentru îndeplinirea și depășirea sar- 

I einilor de plan pe primul an al cin- 
I finalului calității si eficientei. Două 
î. date care mâsoâră, Odată cu trecerea 
1 anilor — putini la număr — procesul 
j de maturizare a colectivului de 

muncă de aici. Pe ce se întemeiază 
: „curăiul" acestui colectiv de a chema 

la intrecere, după numai sase ani 
de la debutul său industrial, unitățile 
industriei ușoare, multe dintre ele cu 
impresionante cărți de vizită ?

' — Poate pe faptul că încă de la
Început ne-am inscris cu bune rezul- 
late in realizarea producției planifi
cate, parametrii proiectați fiind atinși 
in numai cinci luni — ne spune 
flirecto/ul întreprinderii, Arghir Ciu
botarii. Poate pe faptul că in acest 
fin productivitatea muncii pe lucră
tor esfe cu 100 000 Iei mai mare decit 
țiivelul său prevăzut in S.T.E., iar 
cheltuielile materiale Ia 1 000 lei 
broducție-marfă s-au redus la 
jumătate, față de aceleași pre
vederi. Sau, poate, pentru că 
în 1981 ne-am propus să realizăm 
o producție netă de peste patru ori 
mai mare comparativ cu prevederile 
studiului tehnico-economic. iar volu
mul exportului creste de peste 5 ori 
față de 1976. După cum chemarea la 
intrecere se poate întemeia si oe 
faptul că cincinalul trecut l-am înde
plinit cu 310 zile înainte de termen. 
Cert este că. sfidînd mentalitatea 
âșa-ziselor greutăți inerente oricărui 
început, colectivul nostru si-a dovedit 
în scurt timp potențialul său creator, 
capacitatea sa de a identifica ’și 
valorifica continuu noi rezerve in
terne de creștere a producției si efi
cientei. în strînsă concordantă cu 
posibilitățile reale existente în între
prindere și exigentele sporite ale 
Economiei naționale. Desigur, am 
lansat chemarea la întrecere, dar 
știm că trebuie să ne mobilizăm si 
mai intens forțele pentru ca. prin 
realizările obținute in producție, să

In județul Vaslui, datorita condițiilor climatice mai grele din această primăvară, insămînțările au Intîrziat. Pină in seara zilei de 28 aprilie porumbul a fost 
semănat pe 67 326 hectare - 60 la sută din suprafața prevăzută, lată de ce, în aceste zile, toate terenurile zvîntate sint pregătite și insămînțate imediat.

Fotografiile reprezintă aspecte de muncă surprinse în unități agricole din județul Vaslui Foto : Vasile Botoșanu

Relatări ale corespondenților „Scinteii"
IALOMIȚA

Măsuri energice pentru 
înlăturarea excesului

de umiditate
La ora actuală, în județul Ialo

mița sint afectate de exces de umi
ditate și de luciu de apă 17 000 hec
tare. Pe aceste terenuri se acțio
nează zi și noapte pentru crearea 
condițiilor necesare insâmînțării a 
13 000 lîeetare cu porumb și 4 000 
hectare soia.

în consiliile agroindustriale Co- 
cora, Balaciu, Ciulnița. Ciochina și 
Cosîmbești se află cea mai mare 
parte din cele 17 000 hectare afec
tate de apă. în unitățile din consi
liul agroindustrial Cocora, din cele 
4 800 hectare cu exces de apă exis
tente la 5 aprilie, prin lucrări de 
desecări, suprafața afectată de apă 
în exces a scăzut la 900 hectare, iar 
din cele 1 500 hectare cu luciu de 
apă mai sint 550 hectare. Aici con
tinuă să fie săpate canale și șanțuri 
de scurgere și. da urmare, in cel 
mult două săptămini, mare parte 
din aceste .suprafețe vor fi însămîn- 
țate. rămînind doar acele sole unde 
pinza freatică se află la suprafață. 
La C.A.P. Grindu sint 400 hectare 
cu exces și 100 hectare cu luciu de 
apă. Aici, zeci de cooperatori mun
cesc zilnic la adincirea șanțurilor, 
rigolelor și săparea de gropi de 
scurgere, iar imediat ce o suprafață 
s-a zvintat, specialiștii declanșează 
lucrările de pregătire a terenului și 
semănat. în cooperativele agricole 
vecine — Colelia și Cocora — la 
acțiunile de desecare participă ală
turi de cooperatori și ceilalți locui
tori ai satelor.

Primarul comunei Balaciu, Ion 
Moise, ne spune : „Cooperativele 
agrieole Balaciu, Crăsani, Sărățeni și 
întreprinderea agricolă de stat s-au 
confruntat cu mari greutăți din 
cauza excesului de apă. Ca ur
mare a participării sătenilor la lu
crările de desecare, de la 2 200 hec
tare cu exces și 210 hectare cu luciu 
de apă existente la 10 aprilie, acum 
mai sint 1 185 hectare și, respectiv, 
100 de hectare. Nu așteptăm doar 
soarele și vintul, ci săpăm și adin- 
cim toate canalele de scurgere, re- 
profilînd pe cele de irigații în canale 
de desecare".

în aceste zile, comandamentul ju
dețean pentru agricultură, activiștii 
de partid din județul Ialomița acțio- 

ne situăm permanent în fruntea tn- 
țfecerii și, în final, chiar să o cîsti- 
găm.

Indiscutabil, chemarea la întrecere 
lansată de tînărul colectiv al între
prinderii se bazează pe un șir de 
succese de seamă. Dar, înainte de 
toate, pe încrederea oamenilor în 
torta lor creatoare. în capacitatea lor 
novatoare, pe entuziasrtiul și price
perea lor profesională. O atestă chiar 
activitatea rodnică din prezent, care 
se desfășoară sub semnul hotăririi 
unanime a colectivului de a cinsti 
glorioasa aniversare a partidului si 
ziua de 1 Mai cu noi si remarcabile 
fapte de muncă. Să urmărim însă 

La Întreprinderea de porțelan de menaj 
din Curtea de Argeș

care sînt. concret, principalele obiec
tive asumate în întrecere și modul 
cum se îndeplinesc ele in practică.

DIN CHEMAREA LA ÎNTRECERE :

• Depășirea planului la producția 
netă cu 3 la sută, iar la producția 
fizică cu 200 mii articole de porțelan 
menaj ;
• Depășirea cu 3 la sută a nivelu

lui planificat al productivității 
muncii ;
• Creșterea ponderii produselor de' 

calitatea I cu 3 la sută peste plan ;
• Reducerea cu 3 lei față de plan 

a cheltuielilor totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă ;
• Livrarea suplimentară a unor 

produse care să asigure depășirea 
prevederilor la export cu 4 la sută.

DIN REALIZĂRILE PRIMULUI 
TRIMESTRU :

• Sarcinile de plan la producția 
netă au fost depășite cu 5,1 la sută : 
âu fost realizate suplimentar 95 000 
articole de porțelan menaj ;
• La productivitatea muncii pre

nează pe toate căile pentru ea su
prafețele prejudiciate de exces șl 
luciu de apă să fie grabnic insă- 
mințate. (Mihai Vișoiu).

MEHEDINȚI

Soia — însămînțată 
pe ultimele hectare

CU toate că în zona Mehedințiului 
vremea se menține capricioasă, iar 
pe mari suprafețe a apărut excesul 
de umiditate, lucrătorii ogoarelor 
își continuă in ritm susținut activi
tatea. Specialiștii aflați permanent 
în teren controlează starea solului, 
stabilese porțiunile pe care se poate 
lucra. a~tfel ca însămînțarea soiei să 
se înche’e cit mai repede. Pînă ieri, 
29 april.e, în unitățile de pe raza 
consiliilor agroindustriale Gruia, 
Devesel. Stîngăceaua și Gogoșu, 
această lucrare a fost încheiată pe 
toate suprafețele prevăzute în plan. 
„Cu toate că se lucrează mai ane
voios. din cauza ploilor abundente 
din ultimele zile — ne spunea ingi
nerul Marian Pufan, directorul di
recției agricole județene — se depun 
eforturi deosebite, acționîndu-se în
treaga zi-liimiriă pentru ca în cel 
mult două zile să se încheie semă
natul soiei. Pînă în această seară. 29 
aprilie, pe județ au fost însămințate 
aproape 5 000 ha cu această cultură 
din cele 5 400 ha prevăzute. Forțele 
s-au concentrat — după cum ni s-a 
precizat — în unitățile din consiliile 
unice Recea și Obîrșia de Cîmp, 
pentru ca pînă cel tîrziu joi seara, 
chiar și în condițiile deosebite de 
lucru provocate de vreme, să se în- 
sămințeze ultimele suprafețe". (Virgi- 
liu Tătaru).

MUREȘ

Vor fi cultivate toate 
suprafețele

Cu toate că lucrătorii din agricul
tura județului Mureș au terminat în- 
sămințările de primăvară pe întrea
ga suprafață planificată, în aceste 
zile se desfășoară intense acțiuni 
pentru repunerea in circuitul agri
col a fiecărui metru pătrat de pă- 
mînt rămas necultivat. „La indicația 
comitetului județean de partid — ne 

vederile de plan au fost depășite cu 
6,1 la șută ;
• Ponderea produselor de calitate»

I a orescut. față de plan, cu 6.5 la 
sută ; ■
• Cheltuielile materiale planificate 

la 1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 2,6 lei ;
• Prevederile de plan privind li

vrările la export au fost depășite cu 
14,2 la sută.

Rezultate remarcabile ! Practic, nu 
există angajament asumat în între
cere. în dreptul căruia să nu fie 
înscris : depășit sau realizat. Iar 
aceste succese au fost obținute 

fn condițiile unor sarcini de plan 
deosebit de mobilizatoare. Intre 
altele, comparativ cu anul trecut. în 
acest an producția netă urmează să 
crească cu aproape 19 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 16 600 lei 
pe lucrător.

Treeind prin diferite sectoare de 
producție, am putut constata că pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui și a angajamentelor au fost apli
cate numeroase măsuri concrete, 
între altele, ele vizează: reproiec- 
tarea produselor cu pierderi tehnolo
gice mai ridicate, acțiune cu o efici
entă economică anuală de peste 
150 000 lei ; elaborarea unor retete de 
fabricație pentru utilizarea in pro
cesul de producție a materialelor 
recuperabile, cu o eficientă anuală de 
încă 400 000 lei ; optimizarea fluxuri
lor de producție : îmbunătățirea dia
gramelor de ardere si înființarea 
uhui atelier de ceramică ; el va 
lucra exclusiv cu materii prime indi
gene. Sînt măsuri deosebit de efici
ente. care au marea calitate de a fi 
rodul gîndirii si inițiativei creatoare 
a întregului colectiv, de a răspunde 
obiectivului fundamental pe care si 

spune Ing. Teodor Ardeleanu, direc
tor adjunct al direcției agricole ju
dețene — în fiecare consiliu agro
industrial au fost trimiși, imediat 
după încheierea însămînțărilor, in
gineri și tehnicieni de la direcția a- 
gricolă și de la O.C.O.T., care. îm
preună eu specialiștii din unități, au 
identificat toate porțiunile de pămînt 
folosite necorespunzător. Am în 
vedere, în principal, tapetele de tar
lale, precum și acele zone din ju
deț în care excesul de apă nu a fă
cut posibilă, in cursul lunii aprilie, 
incorporarea seminței în sol. Ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
cultivarea tuturor suprafețelor din 
ferme, utilizate pînă acum ca loc de 
depozitare a furajelor și care, in 
județ, ocupă circa 200 hectare. In cî- 
teva zile toate vor fi însămințate eu 
porumb și plante furajere".

Desigur, în afara celor menționate 
de specialistul direcției agricole sint 
și alte sole nevalorificate integral. 
Așa. de exemplu, ploile din toamnă 
au făcut ca multe drumuri „agrico
le" .să fie lărgite nejustificat. In a- 
cest scop, lucrătorii din C.A.P. Sin
ger, Zau de Cimpie. Sărmașu, Er- 
nei și altele acționează cu răspun
dere pentru însămînțarea lor grab
nică cu porumb. Un calcul sumar fă
cut de specialiștii direcției agricole 
județene arată că, număr prin folo
sirea suprafețelor menționate. în ur
mătoarele 4—5 zile vor fi readuse în 
circuitul agricol peste 1 000 hectare. 
(Gheorghe Giurgiu).

TELEORMAN

Cu mijloace mecanice 
și forțe manuale

Cu toate că vremea, în Ultimele 
zile, a fOst instabilă, lucrătorii ogoa
relor din județul Teleorman și-au 
organizat' temeinic munca și au fo
losit din plin fiecare oră bună de 
lucru la Semănat, cu prioritate ia 
cultura porumbului. Ca urmare, 
afcolo unde) solul permite, în cursul 
zilei de Uzi vor fi însămințate ulti
mele suprafețe cu porumb. Spunem 
aceasta întrucit, așa cum am aflat 
de Ia direcția agricolă județeană, in 
Teleorman peste 4 300 hectare de 
teren situate în Lunca Dunării și 
nordul județului se mai află încă 
sub apă sau au exces de umiditate. 
Ca buni gospodari, mecanizatorii, 
țăranii cooperatori, locuitorii din 
Siliștea, Ciolănești, Bujoru, Pietro- 

l-a propus acesta : fructificarea la 
maximum a Întregului Potential al 
întreprinderii.

— Noi, ne spune maistrul Gheorghe 
Morda. avem permanent în vedere 
ădevăru'l că dacă oamenii constituie 
elementul esențial al oricărei activi
tăți, pehtru bunul mers al producției 
nu se poate să nu ținem cont de 
capacitatea creatoare a oamenilor 
mUncii, de necesitatea stimulării si 
dezvoltării continue a acesteia. Toc
mai de aceea. în întreprindere se 
acționează stăruitor pentru ridiearea 
competentei si calificării tehnico-nro- 
fesionale a întregului personal, con
diție esențială pentru creșterea pro
ductivității muncii si eficientei eco
nomice.

Da, oamenii muncii din această 
întreprindere, tot mai bine pregă
tiți profesional, reușesc să stăpî- 
nească mai bine mașinile si utilajele, 
dau dovadă de o pricepere și abili
tate sporite în procesul de producție, 
de o răspundere în continuă creștere, 
își aduc o contribuție tot mai mare 
pe planul creației tehnice originale, 
la bunul mers al activității produc
tive, la gospodărirea cit mai judi
cioasă a resurselor materiale și fi
nanciare incredințate de societate 
spre administrare. Și ce poate fi mai 
concludent în acest sens decit faptele 
lot de mutică ? O atestă faptul că îfi 
prezent ponderea porțelanului de ca
litatea I și productivitatea muncii 
Șiht mult mal mari in comparație eu 
realizările celorlalte unități similare 
din tară, precum și faptul că aici 
cheltuielile materiale de producție 
sînt mult mai mici decit te celelalte 
unități de profil. Iată de ce se poate 
spune, pe drept cuvînt, că cel mai de 
seamă succes al întreprinderii arge
șene- a fost obținut in formarea, 
omogenizarea și ridicarea nivelului 
profesional al colectivului său de 
muncă, care, intr-un răstimp scurt, 
a învățat să rezolve problemele pro
ducției in concordanță cu cerințele 
imediate și de perspectivă ale eco
nomiei naționale și ale exportului, 
cu exigențele autoconducerii munci
torești, fiind permanent animat de 
hotărîrea de a se autodepăși.

Iile STEFAN 

șani, Conțești, Piatra, din zona Turnu 
Măgurele și din alte localități mun
cesc cu toate forțele la înlăturarea 
apei și de pe aceste suprafețe. Se 
acționează cu utilaje mecanice și 
forțe manuale pentru că și in tere
nurile din aceste părți ale județului 
să se pună sub brazdă sămînța de 
porumb în timpul cel mai scurt. (Ion 
Toader).

OLT

Terenurile recuperate 
sint însămințate imediat

Organele agricole de specialitate 
apreciază că in județul Olt există 
2 620 hectare cu exces de umiditate. 
Pentru cultivarea integrală a tuturor 
terenurilor agricole, in Cimpia Boia- 
nului și cea a Cărbunarului, unde 
apă băltește pe mari suprafețe — da
torită- ploilor căzute in ultimele zile 
— șe fac șanțuri și rigole de scurgere. 
Suprafețele zvîntate sint însămințate 
operativ. Acțiunile ce se întreprind 
în județul Olt pentru mai buna folo
sire a pâmîntului sint insă mult mai 
numeroase, „în programul unitar de 
măsuri privind dezvoltarea agricultu
rii — ne spune tov. ing. D'oru Radu
lescu. directorul general al direcției 
agricole județene — se prevede ca 
în 14 consilii agroindustriale să se 
realizeze proiecte complexe de orga
nizare a teritoriului, iar în 10 con
silii — proiecte de sistematizare a 
loturilor atribuite în folosința coope
ratorilor".

Sînt, așadar, acțiuni complexe pen
tru ridicarea potențialului solurilor,' 
pentrti utilizarea rațională și eficien
tă a fiecărui metru pătrat de teren. 
Tot in această direcție se înscriu și 
acțiunile întreprinse in cooperativele 
agricole Dobrosloveni. Șerbânești, 
Stoenești, Brebeni, Seaca. Oboga și 
multe altele, unde ferertuî dintre con
strucțiile zootehnice este arat și' iri- 
sămînțăt cu porumb pentru masă 
verde și sfeclă furajeră. In comuna 
Osica de Sus, terenurile din fața 
caselor, piftă aproape de șosea, 
sînt plantate cu legume și cartofi. 
Această inițiativă a fost prelua
tă și de către alte localități ale ju
dețului Olt. Există asigurate astfel 
condiții ca în această primăvară să 
se insămințeze întreaga suprafață 
arabilă, iar prin executarea corectă a 
lucrărilor de îngrijire a culturilor, Ia 
toamnă, să se obțină recolte mari. 
(Emilian Rouă).

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
— seninul distinctiv al tinereții partidului
(Urmare din pag. I)
tovarășul Nicolae CeaușescU, nu 
privesc numai forma, verigile aces
tor mecanisme, ci vizează mai mtii 
de toate conținutul, adică creșterea 
răspunderii fiecăruia dintre noi, în
rădăcinarea unui spirit cu adevărat 
revoluționar in conducerea întregii 
vieți economico-sociale.

Punem întrebarea pe care i-am 
pus-o lui Ion Marinescu și inginerei 
Aneta Sava, de la Șantierul naval din 
Galați. Ne răspunde :

— Cum gîndea un comunist în 
urmă cu 15 ani n-aș putea spune. Eu 
sint tinără in partid. Dar despre gin- 
direa de azi a comunistului eu zic că 
cel mai bine o spune felul cum ac
ționează pentru impunerea unei idei 
noi.

— De ce ati ales tocmai acest ar
gument ?

— Pentru că este in spiritul epocii 
de mari innoiri. de schimbări revo
luționare. în toate domeniile. Nimic 
nu poate rămîne în afara perimetru
lui acestor perfecționări din societa
tea românească de azi.

— Și cum trebuie să acționezi pen
tru finalitatea unei idei noi ?

— Ca un comunist. Pentru o ase
menea idee nouă, tare să reducă 
importul, m-am zbătut cîtiVa ani. 
întîmpinînd fel de fel de obstacole 
— obiective ori subiective. Nici o 
clipă tet m-a bintuit Insă gîndill să 
mâ las păgubașă. Tocmai pentru Că 

. știu adevărul potrivit căruia 0 idee 
nouă nu se impune nici de la sine, 
nici prin decizii miraculoase. Capul 
care a născocit-o trebuie să creadă 
în adevărul eL să se bată pentru ea, 
să nu abandoneze lupta. Cu atit mai 
necesară este O asemenea atitudine 
Ia Oamenii dîn domeniul tehnicii cu 
cit. socotesc eu, reducerea unor im
porturi a dat apă la moara... spiri
tului novator.

— Cum asta ?
— Schimbarea de optică a însem

Există în activitatea colectivului de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea „Automecanica" din Capitală două 
elemente care pun in evidență o ex
periență deosebit de valoroasă, cu 
largi și profunde semnificații pentru 
felul in care trebuie înțeles și acțio- 
nat în spiritul principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. Cu prilejul vi
zitei de lacru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din aprilie anul trecut, in 
această întreprindere au fost stabilite 
principalele direcții de acțiune pentru 
reprofilarea unității, care ă primit 
sarcina de mare răspundere de a se 
specializa și executa motoare diesel 
de concepție românească de 260—540 
C.P. Evident, trecerea de la produc
ția de autospeciale la aceea de mo
toare diesel de mare putere destinate 
mijloacelor de transport greu și altor 
utilaje implica adinei prefaceri atit in 
organizarea fluxurilor tehnologice și 
dotarea unității, cit și în asigurarea și 
calificarea forței de muncă.

Cu alte cuvinte, trebuia găsită solu
ția optimă pentru ca. in paralel cu 
pregătirea fabricației de motoare die
sel, să continue în cele mai bune con
diții producția de autospeciale. O pro
blemă deloc simplă, dar izvorîtă din- 
tr-o necesitate e- 
conomicâ obiecti
vă. „Imediat după 
primirea acestei 
sarcini, care ne 
onorează, dar ne 
și obligă. — pre
cizează tovarășul 
Ștefan Fetcu, in- 
ginerul-șef al u- 
nității — întregul 
colectiv a înțeles 
că trebuie să facă un efort suplimen
tar, șă se mobilizeze exemplar pen
tru ca, odată cu pregătirea fabrica
ției de motoare diesel, sarcinile cu
rente de plan să fie îndeplinite și 
depășite la toți indicatorii, astfel in
cit să se poată asigura fondurile ne
cesare pentru reorganizarea produc
ției și dotarea cu noi mașini și in
stalații".

Desfășurarea unei activități produc
tive normale reprezenta, prin urmare, 
una din condițiile de bază pentru re
organizarea și reprofilarea producției 
întreprinderii. Și iată că, Ia sfîrșitul 
primului trimestru din acest an. da
torită rezultatelor obținute, întreprin
derea „Automecanica" a obținut lo
cul I în întrecerea socialistă pe 
ramură, adică între unitățile produ
cătoare de tractoare și mașini agri
cole, autocamioane și turisme. Faptul 
că în primele trei luni ale' anului — 
concomitent cu eliberarea unor hale 
și montarea sau reamplasarea utila
jelor, cu pregătirea forței de muncă 
și executarea prin autodotare a unor 
instalații — s-a reușit să se depășeas
că prevederile de plan cu 9,2 la sută 
lă producția netă, 8,5 la sută la pro- 
ducția-marfă, 9,2 la sută la producti
vitatea muncii, 210 la sUtă la export 
și 48 la sută la beneficii' ilustrează, 
o dată mai mult, înalta răspundere și 
conștiință muncitorească a acestui co
lectiv, angajarea lui deplină, cu toate 
forțele; în îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului, a pre
vederilor de plan.

Dealtfel, așa cum ne relata tovară
șul Ștefan Milotai, directorul între
prinderii, întreaga activitate de pro
ducție a fost în așa fel organizată in
cit să se poată înfăptui și pregătirea 
fabricației motoarelor diesel tip 
1690 — V 12 D de 360 CP, a căror 
execuție va începe în acest an. Este 
inWesaaț insă de reținut că. intr-un 
anumit fel, reorganizarea producției 
a determinat ch'iar și schimbarea 
mentalității unor oameni, a fffiflf stări 
de lucruri ce păreau bune numai irî 
virtutea inerției, dar care s-au dove
dit perfectibile. Cu alte cuvinte, prin 
reorganizarea producției în unele sec
toare, potrivit noilor cerințe ale fa
bricației de motoare diesel s-a de
monstrat că și realizarea autospecia
lelor poate deveni mâi eficientă. Ast

La întreprinderea 
„Automecanica” 

din Capitală

nat si cîmp larg afirmării ideilor 
proprii, a inteligentei proprii.

— Spuneați că nu știți cum se gin- 
dea in urmă fiu 15 ani.„

— Compar o stare de spirit, de 
azi. cii uha despre care am auzit 
doar si Cate, uneori, se mai face 
simțită pe ici. pe colo... Iată de ce 
pledez neutru o atitudine activă, te
nace. revoluționară în promovarea 
noului. Atitudine firească, de co
munist. asumată ca o îndatorire cu
prinsă dealtfel și în statutul parti
dului. in codul etic comunist...

Punem întrebarea-test. pe care am 
rostit-o în dialogul nostru pehtru 
fiecare interlocutor, șl șefului de 
atelier Dinia Șerban. Cunoștință 
veche, om care de 34 de ani face 
vapoare, la Galați. Va face și cind 
nu va mai fi aici, pentru că feciorul 
lui. crescut de mic in dragostea 
pentru Vapoare, învăță . la secția de 
have a Universității gălățene. La în
trebare, Dima Șerban răspunde prin- 
tr-o... parabolă :

— Producția noastră nu înseamnă 
numai nave. Un exemplu: la Șantie
rul naval de La Galati se constru
iește întins și... podul de pe brațul 
Borcea. Cind ni s-a încredințat a- 
Ceastă lucrare extrem de pretențioa
să au fost și cițiva care au întoc
mit... liste eu ce să se aducă din 
import. Inclusiv mașinile pentru dat 
sute de mii de găuri, cu o vertica
litate perfectă.
- Si?
— Si liste au rămas... Pentru că 

acestei mentalități — n-o pot numi 
altfel ! — i s-a opUs poziția nor
mală si morală, comunistă : să facem 
noi ce trebuie, cu forte proprii. Și, 
teai e nevoie să adaug, că facem ? 
Dună mine, sădirea temeinică în 
acești ani din urmă a încrederii în 
forțele proprii este unul din actele 
revoluționare deosebite ale Partidu
lui Comunist Român, care-i dă drep

fel. pentru eliberarea unor hale de 
producție a fost necesar să se modi
fice, printre altele, și fluxul tehno
logic de fabricație a autospecialelor 
A.P.C.T.-8135 de ătîfîs ihcendrî. Re
zultatul : ciclul de fabricație la acest 
produs s-a redus de la 45 de zile la 
35 de zile, ceea ce echivalează cu o 
creștere a productivității muncii de 
peste 20 la sută. După cura arăta 
maistrul Valeriu Comun, tot in vede
rea sporirii productivității muncii, în 
atelierul nr. 4 de prelucrări meca
nice s-a conteinerizat transportul 
semifabricatelor, a fost creată o se
rie de dispozitive de prindere auto
mată a pieselor pe strunguri. Tot
odată. au fost luate măsuri pentru 
ridicarea calificării și specializarea 
oamenilor pe anumite tipuri de ope
rații, s-a trecut la preluarea schimbu
rilor din mers. Efectul acestor măsuri 
ni-1 explică in citeva cuvinte șeful de 
echipă, Vasile Dirlă: „Dacă Înainte de 
luarea acestor măsuri un om executa 
80 de capace de ventil pe schimb, 
acum realizează 100—110 asemenea 
repere".

Colectivul întreprinderii a înțeles 
că și in caZul producției de autospe
ciale și al celei de motoare diesel, re
ducerea cheltuielilor materiale, a con

sumului de metal 
reprezintă căi si
gure de sporire a 
valorii producției 
nete, a rentabili
tății, a benefi
ciilor. Ca atare, 
s-au luat măsuri 
pentru croirea 
mai judicioasă a 
tablelor și redu
cerea rebuturilor, 

s-a solicitat sprijinul unităților 
colaboratoare pentru diminuarea 
adaosurilor de prelucrare la semi
fabricatele turnate. In felul aces
ta s-a reușit ca, în primul tri
mestru al anului, indicele de utili
zare a metalului să fie de 87,7 la 
suta, față de 85.6 la sută, cit a fost 
anul trecut. în același timp s-au va
lorificat 5 tone de metale refolosibile 
din care s-au executat 25 000 de pie
se. Reorganizarea unor fluxuri teh
nologice a avut ca efect .și reducerea 
personalului indirect productiv de la 
433 oameni la 310 oameni, în primul 
trimestru din acest/ an.

Aceste rezultate au fost obținute în 
condițiile pregătirii fabricației motoa
relor dTesel' de 360' CP', la execuția că
rora participă încă 42 de unități co
laboratoare. Sub îndrumarea nemij
locită a conducerii Ministerului 
Industriei' Construcțiilor de Mașini și' 
a centralei de resort, au fost puse la 
puhef liniile tehnologice de fabricație 
a arborilor cotiți, blocurilor motor, 
bielelor, pistoanel'or. segmentilor, 
axelor cu came s.a. Practic, au fost 
executate 182 de repefe specifice, din 
eel'e 1'83 care trebuie să fie realizate. 
In- vederea organizării liniei do mon
taj. au fost executate cinci cărucioare 
rotative și cinci fixe. 11 rastele. 6 in
stalații dc spălare a blocurilor motor, 
arborilor cotiți, axelor cit came șl a 
altor piese. Totodată, a fost eliberată 
o suprafață de 14<W mp destinată 
montatului1 motorului și a început 
construirea unei hale noi de 6 00’0 mp, 
Ia care s-au executat stîlpii, grinzile 
și elementele de rezistență. In același 
timp, au fost trimiși la specializare 
230 de oameni la întreprinderile de 
autocamioane din Brașov. „23 Au
gust" — București. I.M.U.A.B. și In
stitutul național pentru motoare ter
mice.

La întreprinderea „Automecanica", 
liniile de fabricație a noilor motoare' 
diesel românești au început să se con
tureze. contintiînd însă nestingherit, 
potrivit programului stabilit, produc
ția de autospeciale. Locul fruntaș 
ociipaf în întrecerea socialistă pe pri
mul trimestru al anului demonstrea
ză cum se poate schimba din mers, 
fără perturbări și cu rezultate dintre 
cele mai bune, profilul Unei între
prinderi.

Ion TEODOR

tul să afirme cu fruntea sus că ni
mic nu ne-a venit de-a gata, pe 
gratis : totul am plătit cu munca și 
dăruirea noastră Tot ceea ce' am 
inăîtat am făurit cu brațele și cu 
mințea noastră.

— Partidul nostru are o existență 
de sase decenii, dar ășa cum se în
fățișează. in fata istoriei, la acest 
glorios jubileu, atestă o tinerețe emo
ționantă. e de părere ultimul inter
locutor Ia această masă rotundă, to
varășa Ruxandra Simionică, secreta
ră a Comitetului municipal de partid 
Galati.

— Și care ar fi. după opinia dv„ 
semnul distinctiv al acestei tinereți ?

— Sînt mai multe semne, ca să 
preiau termenul. dar eu m-aș opri 
numai la unul singur. Dinamica eco
nomică. politico-socială a tării din 
ultimii ani ar fi rămas un simplu 
deziderat fără o gindire mobilă, no
vatoare. deschizătoare de drumuri 
inedite. Partidul e tînăr pentru că 
are știința pătrunderii fenomenelor 
sociale si capacitatea să-și adapteze 
strategia in funcție de datele funda
mentale ale realității într-o etapă is
torică sau alta. Am convingerea că 
Epoca Ceaușescu va rămîne in isto
rie și prin această gindire revoluțio
nară, extrem de mobilă. Spiritul 
acesta, revoluționar. PU-i un dat 
miraculos. El vine din viață, e pro
movat clipă de clipă de detașamen
tul celor peste trei milioane de co
muniști. El aduce suflul nou. trans
formă climatul călduț, anchilozat. în
lătură rutina, deschide porți lărgi 
afirmării energiilor în opera de eti- 
torire socialistă a patriei. Tinerețea, 
vigoarea unui partid se măsoară nu 
cu vîrstă. ci cu faptele cu care se 
prezintă la examenul istoriei. în fața 
propriului popor. Așa cum se pre
zintă acum, la gloriosul său jubileu, 
partidul comuniștilor români.
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Mărturii ale eroismului muncitoresc desprinse din cronica sărbătoririi lui 1 Mai în România
Șjntem iarăși în prag de 1 Mai. Pentru a nouăzeci și una oară vom cinsti sub 

sărbătorești insemne, uniți în cuget și-n simțiri, Ziua Muncii, Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

Sărbătorită în România încă din 1890 și de atunci încoace fără întrerupere - fie 
printr-o tumultuoasă revărsare de mulțimi muncitorești pe străzile și în grădinile ora
șelor, fie numai prin manifeste și prin fluturări de roșii steaguri urcate cu nenumă
rate pericole de uteciști pe coșuri de fabrici, atunci cînd orice manifestații erau in
terzise — Ziua Muncii a fost de fiecare dată în România o zi de cinstire a celor ce 
alcătuiesc „temelia de la orașe și sate", o zi de răspicată afirmare a aspirațiilor, a 
vrerilor de dreptate, de libertate și independență, de frăție și pace ale oamenilor muncii.

Evocînd acum secvențe din cronica sărbătoririi acestei zile în România, adu
cem un cald omagiu clasei noastre muncitoare, partidului său comunist care aniver
sează in acest mai demn al țării 60 de ani de existență și luptă. Căci partidul - așa 
cum stă scris în memorabilele documente ale vremii, așa cum s-a încrustat adînc în 
mintea contemporanilor — a fost forța care a dat acestei sărbători măreție, vibrație 
eroică, valoare de simbol ; partidul a transformat ziua de 1 Mai într-un prilej de afir
mare a forței de organizare a clasei noastre muncitoare, a capacității sale de mobi
lizare ; partidul a înscris în fiecare moment pe stindardele demonstrațiilor de 1 Mai 
comandamentele majore ale fiecărei etape istorice, obiective prioritare ale luptei 
revoluționare. Dar să răsfoim hronicul zilei de 1 Mai.

„Partidul muncitorilor, un 
partid cu adinei rădăcini 

in inima poporului"
1890. întîiul arminden proletar. întiiul 

Mai muncitoresc în România. La Bucu
rești, la ceasurile dimineții, clubul mun
citorilor devine neîncăpător pentru cei 
peste 5 000 de lucrători adunați să prăz- 
nuiască ziua muncii. O mare de capete 
sînt străzile din jur. La ora 8 coloanele 
pornesc spre Dealul Filaretului. în frunte 
flutură marele drapel roșu al clubului, 
purtat de tipograful Mirescu. în urma sa, 
la 20 de pași, un alt steag. înăltat de doi 
muncitori, are înscrisă principala reven
dicare sub semnul căreia se desfășura pe 
diferite meridiane ale globului primul 
întii Mai muncitoresc — ..Ajung 8 ore de 
lucru pe zi". La revere, demonstranții au 
cocarde roșii. Răsună cîntece pe întregul 
traseu — „Deșteaptă-te, române", „Inter
naționala", „Marseilleza". La grădina „Tro- 
cadero" de la Filaret vorbesc mulțimilor 
16 fruntași socialiști. Printre ei, Constan
tin Miile, Alexandru Ionescu. Panait Mu- 
șoiu, Alecu Constantinescu.

Plin de înțelesuri a fost întîiul Mai 
muncitoresc în România. Căci mulțimea 
care a demonstrat atunci sub faldurile 
purpuriilor drapele intonînd imnul simbol 
al speranțelor de unitate și. libertate na
țională vestea tării că în inima și cugetul 
muncitorimii române erau strîns înmănun
cheate idealurile dreptății si eliberării so
ciale cu cele ale făuririi Daciei viitoare, 
prin sfărîmarea nedreptelor hotare ce mai 
despărțeau pe români de români.

După cum intonarea laolaltă a cîntecu- 
lui „Deșteaptă-te; române" și a „Interna
ționalei" dădea expresie faptului că sim- 
tindu-se trup din trupul poporului și

„România muncitoare" - număr festiv de 
. 1 Mai (1905)

nițe unii spre alții, pentru o stringere 
frățească, 1 Mai fiind prima zi și a- 
devorata manifestare a păcii, iubirii și 
frăției între popoare". Sau, la 1 Mai 
1893 - „Ziua de 1 Mai este cea dintîi 
zi de pace a popoarelor. Peste hotare, 
pe deasupra regimurilor și națiunilor, 
muncitorii lumii intregi își intind miini
le strigind: Destulă luptă între frați, 
destulă ură, destul singe, destulă su
ferință. Noi, muncitorii, nu avem de ce 
să fim vrăjmași, de orice națiune, de 
orice naționalitate am fi, frați sintem. 
Să ne întindem mina frățește și pacea 
și liniștea vor domni peste pămîntul 
întreg. Muncitori din întreaga lume - 
uniți-vă!"

Sau, la 1 Mai 1912, cînd pericolul unei 
conflagrații imperialiste se accentua si 
cînd în manifestul adresat muncitorimii 
bucureștene răsuna vibrant îndemnul :

„Veniți muncitori ai Capitalei, cu toții, 
pentru ca laolaltă să facem să răsune 
glasul nostru (...) să ne ridicăm împotriva 
războiului și a militarismului".

Sau, în 1915, cînd războiul mondial era 
în momente maxime de încleștare, și cînd 
la mitingul tinut în sala „Dacia" din mii 
de piepturi s-a scandat : „JOS RĂZBO
IUL". „TRĂIASCĂ PACEA UNIVER
SALĂ" ; erau dorințe înscrise și pe pan
cartele purtate de mulțimile muncitoare 
pe străzile Capitalei ; erau gînduri nutrite 
de muncitorii de la Ploiești. Buzău. Iași. 
Bacău, Focșani, Cîmpina, Bîrlad. Roman 
etc. Trăiau adică în inima muncitorilor 
din tara întreagă.

„Viitorul este 
al comunismului!"

Aceste cuvinte se puteau citi pe pancar
tele manifestației de ,1a 1 Mai 1920, din 
București. A fost atunci cea mai amplă 
desfășurare de forte muncitorești — 
peste 80 000 de demonstranți — semn că 
in România întregită clasa muncitoare în
săși devenise mai puternică numericește. 
dar și mai conștientă de rolul ce-1 juca 
în viata social-economică a tării.

Miile de muncitori manifestind la 1 Mai 1939

„Pentru o Românie liberă, 
independentă"

1911. Omagiu mîinilor muncitoare

șuflet din sufletul neamului, clasa noastră 
muncitoare era ' adînc pătrunsă de dato
riile sale internaționaliste, se considera 
parte a marii familii a proletariatului de 
pretutindeni.

...Cinci mii de muncitori în Capitală. 
Alte mii și mii la Arad și Baia Mare, la 
Brașov și Cluj, la Galati și Oradea, la 
Reșița și Timișoara. întiiul arminden mun-

citoresc dovedea astfel că în tara noastră 
chemarea congresului socialist de la 
Paris își săpase adînc făgaș în conștiința 
muncitorimii, că aici, la noi. fuseseră în
țelese pe deplin rosturile și semnificațiile 
politice ale zilei de 1 Mai. imprimîndu-i-se 
în consecință de la început caracterul 
unei zile de viguroasă afirmare a voinței 
și hotărîrii de luptă revoluționară a pro
letariatului, al unei largi desfășurări de 
forte și energii muncitorești. Era un 
adevăr pe care, chiar dacă cu oarecare 
stîngăcie, îl reliefau versurile unui cîntec 
revoluționar de epocă:

„în această zi se-ntinde / Danțul cla
sei muncitoare / in această zi s-ara- 
tâ / Forța ei covîrșitoare /■ Și de-aceea 
azi, oriunde / Pretutindeni, unde vrai / 
Muncitorul strigă vesel / Să trăiască 
întîi mai I".

Miile de muncitori care au stăpînit în 
ziua primului arminden muncitoresc stră
zile marilor orașe ale tării îndreptățeau 
firesc ziarul „Munca" să conchidă:

„in această zi s-a arătat tuturora că un 
alt partid s-a ridicat in țară, că o altă 
clasă de oameni cere dreptul la viață po
litică și socială și, în sfîrșit, Partidul 
Muncitorilor are temeinice baze și adinei 
rădăcini implîntate în iqima poporului".

Iar realismul acestei constatări aveau 
să-l confirme anii următori cînd, la che
marea partidului politic proletar făurit la 
Congresul din 1893, zilei de 1 Mai i-a fost 
imprimat un caracter tot mai dîrz, mai 
impunător. O spun, în graiul lor simplu, 
cifrele: în 1894, ea și în 1896 — la Bucu
rești au demonstrat zece mii de oameni; 
in 1897 — mulțimile încolonate sub flamu
rile roșii numărau circa 18 000 de oameni 
și între ei. fapt semnificativ. 300 de ță
rani ; în 1916 — 20 000 de persoane au 
demonstrat la București. 10 000 la Ploiești, 
5 000 — la Brăila.

1 Mai 1920, la București

La București, nota un martor ocular al 
acelei zile, străzile din centrul orașului 
„par un fluviu în care străzile mărginașe 
își varsă valurile". Pe Calea Victoriei sînt 
stăpîni muncitorii. în fruntea coloanelor 
merg 200 de bicicliști. îi urmează copiii 
muncitorilor îmbrăcați în alb ; doi dintre 
ei poartă o pancartă pe care scrie : „AL 
NOSTRU E VIITORUL !“. Relatările de 
atunci ale presei spun că defilarea co
piilor a stîrnit o vie emoție în mulțime, că 
la gîndul acelui viitor mai bun la care 
năzuiau și copiii muncitorilor, bătătoritele 
palme s-au strîns mai tare pe lemnul 
stindardelor, din piepturi au răsunat mai

puternic lozincile — vreri ale clipei, 
cugetele s-au întărit și mai mult pentru 
luptele viitoare.

Un an mai tîrziu. Orice manifestații sînt 
interzise : „Spectacolul grandios al zecilor 
de mii de muncitori care anul trecut au 
dovedit (...) puterea lor nu se mai putea 
repeta acum — scria ziarul „Socialismul" 
despre adevăratele motivații ale atitudi
nii autorităților. Prea au fost mari emo
țiile încercate pentru ca burghezia să le 
poată suporta din nou".

Dar și în acele condiții s-au organizat 
întruniri și serbări cimpenești. Și. ca de 
obicei, în centrul discursurilor tinute de 
militanti revoluționari de seamă s-au aflat 
problemele prioritare ale luptei proleta
riatului. în . primul rînd — făurirea parti
dului comunist la congresul convocat pen
tru ziua de 8 Mai. S-a vorbit despre stra
tegia și tactica partidului ; s-a vorbit 
despre programul său — dovedindu-se că 
partidul comunist era deja o prezență vie 
in inimi și in conștiințe. 'Iar aplauzele 
care au salutat atunci discursurile pot fi 
socotite fără îndoială ca tot atîtea mii de 
opțiuni entuziaste, premergînd votului din 
Mai 1921, pentru transformarea partidului 
socialist în partid comunist.

încărcat de adinei semnificații ne apare, 
în acest context, gestul militantului Mihail 
Cruceanu, delegat la Congresul' din 8 mai 
1921, care a citit, în fata muncitorilor, la 
serbarea cîmpenească din „Lunca Craio- 
vei", pasaje din proclamația ' pe care 
Tudor Vladimirescu, cu exact o sută de 
ani înainte, o adusese la cunoștința mul
țimilor adunate la Faclei. Era semnul că 
militantii partidului comunist se simțeau 
legatarii aspirației formulate de cei multi 
la 1821 ca „patria să se cheme norodul, 
iar nu tagma jefuitorilor", că din prima 
clipă a existentei sale partidul comunist 
avea să înscrie asemenea năzuințe la loc 
de seamă pe flamurile sale de luptă.

Și poate că mai limpede ca oricind s-a 
văzut . consecventa acestei atitudini în 
marile demonstrații de la 1 Mai 1939. Pe 
cerul Europei, pe cerul tării se vălureau 
atunci negri nori. Primejdii grave ame
nințau ceea ce generații multe clădiseră, 
prin îndelungă lucrare și grele jertfe — 
unitatea, independenta, integritatea terito
rială a țării. Partidul comunist, care, ani 
și ani la rînd, nu contenise să cheme la 
vigilență împotriva fascismului, la coali
zarea forțelor democratice și antifasciste 
ale țării, ia din nou inițiativa. Se consti
tuie o comisie de organizare a manifes
tațiilor antifasciste de 1 Mai. Cuvintul 
de ordine — să se facă auzită răspicat 
voința de luptă a poporului român, să se 
facă larg cunoscute adevăratele sale sen
timente. Iar pentru atingerea scopului să 
se conlucreze cu militantii socialiști, cu 
toate forțele progresiste din România.

N-a fost o comisie numeroasă. însă una 
în care experiența unor militanti ca Ilie 
Pintilie și Constantin David se împletea 
cu inițiativa, puterea de muncă, elanul și 
dîrzenia unor tineri comuniști. Printre 
aceștia, tovarășul Nicolae Ceausescu. Cei 
care au lucrat atunci cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își amintesc, impresionați, că 
energia, dinamismul, elanul său tineresc 
se împleteau cu o matură judecată poli
tică, cu o excepțională capacitate organi
zatorică.

„Uniți, sintem o forță 
pe care nimeni 

nu o va putea infringe"
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„O mină frățească 
muncitorilor 

de pretutindeni"
„In mai cînd rozele-nfloresc / Scălda- 

te-n aurul din soare / Popoarele sărbă
toresc / A muncii sfintă sărbătoa
re /.../ Noroadele prin cugetare / In 
ziua asta-și dau cuvint / Să șteargă 
tronuri și hotare / Să fie pace pe pă- 
mînt".

Sînt versuri ce aparțin poetului Traian 
Demetrescu și au fost tipărite pe întîia 
pagină a numărului festiv al „României 
muncitoare" de la 1 Mai 1911. Sînt prinse 
in cuvintele lor gînduri pe care munci
torii români le-au rostit mai apăsat parcă 
la fiecare 1 Mai: să fie pace între state, 
să înceteze zăngănitul armelor, popoarele 
să trăiască eliberate de spectrul unor 
războaie nimicitoare, dedieîndu-si întreaga 
forță și capacitate constructivă creației 
pașnice. Descifrăm, deopotrivă, gîndul că 
ea, clasa, prin a cărei muncă, pricepere și 
inteligentă se făureau atîtea din bunurile 
materiale ale lumii, avea cea dintîi dato
ria să se ridice la luptă pentru ca patri
moniul civilizației umane să nu cadă 
pradă distrugerii, să stea în fruntea po
poarelor în efortul de a stăvili apetitul 
războinic al forțelor imperialiste.

Un gînd rostit la 1 Mai 1891 - „In 
această zi, muncitorii de pe diferite 
continente (...) intind miinile peste gra- Mulțimile la 1 Mai 1916

Pe deplin justificate s-au dovedit spe
ranțele puse în partidul comunist. Pentru 
că de-a lungul existentei sale partidul 
și-a făcut un crez din idealurile poporului. 
Un crez de mare frumusețe pe care îl 
găsim și într-un manifest de 1 . Mai : 
„Partidul comunist a stat totdeauna și va 
sta pină la capăt în fruntea luptei clasei 
muncitoare, el a rămas și va rămîne tot
deauna pe pozițiile cele mai amenințate 
ale luptei de clasă, pentru a apăra cu 
sîngele luptătorilor săi interesele clasei 
muncitoare de la orașe și sate".

Glasul lucid al partidului a chemat cu 
stăruință ca Ziua Muncii să.fie o mare 
lecție a unității muncitorești, a forței 
solidarității proletare.

Ca în 1922 : „In ziua de 1 Mai ma
nifestați pentru organizare în sindicate 
unite ale întregii țări. Uniți sînteti o forță 
pe care nimeni nu o va putea infringe. 
Baza unirii este însă organizarea. Faceți 
ca strigătul vostru să fie auzit. Faceți ca 
numărul vostru să fie impunător".

Ca în 1934 : „Ziua de 1 Mai să fie o 
uriașă manifestație a voinței de luptă a 
clasei muncitoare, a voinței de unitate în 
luptă, să fie o uriașă înfăptuire a fron
tului unic".

Ca în 1936, cînd organele siguranței ra
portau : „In tot cursul lunii aprilie s-a 
observat propaganda comuniștilor în între
prinderi și ateliere pentru agitarea lozin
cilor și menținerea spiritului revoluționar 
cu privire la sărbătorirea zilei de 1 Mai. 
consacrată ca zi de luptă proletară contra 
fascismului si războiului, pentru cucerirea 
revendicărilor și de realizare a frontului 
unic și a frontului popular".

Munca militantilor comuniști avea să-și 
vădească roadele. La întrunirea de 1 Mai 
de la Casa poporului muncitori comuniști 
și social-democrati au scandat lozinci 
antifasciste și antirăzboinice, iar în tară în 
numeroase întruniri au fost adoptate mo
țiuni ce îndemnau la realizarea grabnică 
a frontului popular antifascist — chezășie 
a reușitei în lupta pentru stăvilirea 
ascensiunii fascismului spre cîrma țării.

„Marea adunare - citim într-o ase-

menea moțiune — face apel la munci
torimea orașului Arad, precum și la 
cetățenii democratici, ca fără deose
bire de rasă, de religie, de naționali
tate și convingere politică să se u- 
nească împotriva primejdiei fasciste a- 
menințătoare, pentru ca, uniți, să 
putem lupta împotriva atacurilor porni
te contra noastră".

O dată mai mult, cu prilejul lui 1 Mai 
1936, s-a dovedit că muncitorimea își cu
noștea răspunderile față de soarta demo
crației. fată de soarta tării, fată de soarta 
păcii, că se afla, așa cum îi cerea partidul 
comunist, hotărîtă, la postul său. în pri
mele rînduri ale luptei antifasciste și 
antirăzboinice.

1 Meii 1936, în Capitală

Încredințîndu-i-se această sarcină de 
mare răspundere, se recunoșteau alesele 
calități ale revoluționarului ce abia împli
nise 21 de primăveri, dar care activa deja 
de aproape un deceniu în mișcarea mun
citorească, care trecuse cu strălucire 
examenul greu al confruntărilor cu orga
nele represive, al temnițelor și care, de 
fiecare dată, se avîntase mai hotărît. mai 
matur, în lupta revoluționară.

Și poporul și-a putut spune adevăratele 
vreri. S-a putut vedea ce năzuințe stăpî- 
neau cugetele mulțimilor. In coloane s-au 
aflat alături muncitori comuniști, socia

liști sau neînregimentati politic. Dar să 
lăsăm presa vremii să relateze evenimen
tul. „Scînteia" ilegală scria : „1 Mai.
Dimineața, ora 9. Pe Calea Călărași și 
străzile vecine — grupuri de cetățeni se 
grăbesc spre sala Tomis. Sala și curtea 
sînt arhipline. Deasupra capetelor mulți
mii, muncitorii inaltă placarde antifascis
te : SĂ APĂRĂM GRANIȚELE TĂRII 
ÎMPOTRIVA AGRESORULUI HITLE- 
RIST ! TRĂIASCĂ INDEPENDENȚA NA
ȚIONALĂ A ȚĂRII ! JOS FASCISMUL ! 
AMNISTIE PENTRU DEȚINUȚII AN
TIFASCIȘTI ! VREM 8 ORE DE MUNCĂ! 
VREM RESTABILIREA REGIMULUI DE
MOCRATIC PARLAMENTAR !“

Să întrerupem o clipă relatarea „Scîn- 
teii" și să o confruntăm cu un raport al 
autorităților. Iată o frîntură definitorie 
pentru intrunirea de la „Tomis" : „Munci
torimea este baza păcii, atit de dorită 
astăzi" — declară un vorbitor — proleta
riatul român își va face datoria patriotică, 
apărînd granițele tării fată de un eventual 
atac fascist. „Aceste cuvinte •— nota in 
continuare raportul amintit — au fost 
aplaudate îndelung". Dovadă — adăugăm 
noi — că ele erau desprinse din chiar 
inima celor prezenti. Dar să ne întoarcem 
la relatarea „Scînteii" despre miile de 
oameni care au manifestat apoi pe străzi.

„Din piepturile a douăzeci de mii de 
demonstranți răsună : JOS FASCISMUL ! 
JOS GARDA DE FIER ! JOS REGIMUL 
DE DICTATURĂ REGALĂ ! PACE — 
FÎINE — PĂMINT — LIBERTATE ! CE
REM ABROGAREA PACTULUI ECO
NOMIC GERMANO-ROMĂN DE TRĂ
DARE A ȚĂRII ! Masele continuau să 
strige cu entuziasm : VREM ROMÂNIA 
LIBERA ȘI INDEPENDENTĂ ! JOS FAS
CISMUL ! JOS AGRESORUL H1TLE- 
RIST ! VREM AMNISTIE. PENTRU DE
ȚINUT» ANTIFASCIȘTI ! ARESTAREA 
FASCIȘTILOR !“. Și asta în fața palatu
lui regal..."

Și ca o firească încununare ne apare 
gestul demonstranților de a depune la 
Mormîntul eroului necunoscut — simbol 
al mulțimilor căzute in lupta pentru reîn
tregirea tării — flori care nu erau numai 
ale recunoștinței, ci, deopotrivă, și ale 
hotărîrii de a nu lăsa ca măreața înfăp
tuire să fie lovită.

A fost deci 1 Mai 1939 o mare reușită 
politică a partidului comunist. In același 
timp un izvor de învățăminte privind 
forța unității muncitorești. Astfel incit 
firesc sunau îndemnurile cu care ..Scîn
teia" își încheia relatarea acelei zile me
morabile :

„înainte ! Comuniști și muncitori 
social-democrați ! întăriți frontul unic I 
Munciți pentru concentrarea tuturor for
țelor democratice și sincer patriotice 
într-un larg front combativ împotriva 
dușmanului fascist de afară, a agenților 
hitleriști din țară".

Era, desigur, o concluzie.' Dar era și un 
îndemn de viitor, căruia anii negri ce au 
urmat după instaurarea dictaturii anto- 
nesciene i-au subliniat și mai mult 
actualitatea, unitatea clasei muncitoare 
devenind un comandament esențial al 
salvării țării de la o catastrofă națională. 
Și, într-o altă zi, la 1 Mai 1944, „zi de 
speranță și luptă", ideea a izbîndit. la 
inițiativa P.C.R., partidele clasei munci
toare încheind acordul de Front Unic 
Muncitoresc, nucleul in jurul căruia s-au 
unit practic toate forțele responsabile ale 
națiunii, asigurîndu-se triumful insurec
ției din august ’44.

1 MAI „In această zi se-ntinde / Danțul clasei muncitoare / In această zl 
s-arată / Forța ei covirțitoare".

Adevăr căruia fiecare zi de 1 Mai din anii noului ev socialist al țării i-a 
dat noi și strălucite confirmări. Cu fiecare 1 Mai și cu precădere în anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea al partidului, s-au ilustrat mutațiile profunde 
petrecute în numărul și conștiința clasei muncitoare, în statutul său social, și, 
deopotrivă, contribuția hotărîtoare pe care ea o aduce la progresul accelerat al 
României socialiste. In fiecare an, sărbătoarea muncii a fost întîmpinată de noi 
și puternice colective de oameni ai muncii — semn că industrializarea țării 
continuă în ritmuri alerte. Cu fiecare an, zilei muncii i-au adus omagiul lor de 
faptă noi și noi detașamente muncitorești din zone în care odinioară nu se 
întîmpla nimic - dovadă clară că au fost acum conectate la pulsul unei vieți 
economice intense toate regiunile țării. Cu fiecare an, raportul muncitoresc de 
1 Mai îmbogățește buchetul izbinzilor și performanțelor tehnice de înaltă va
loare — mărturie a amplei ofensive a modernizării, a introducerii cuceririlor 
revoluției științifico-tehnice, a avîntului pe care îl cunoaște gîndirea tehnică 
românească, creativitatea muncitorească. Iar acest prim intîi de Mai al noului 
cincinal, cu bogatul său bilanț de întrecere, cu o clasă .muncitoare mai puter
nică decit oricînd, cu un popor strîns unit în jurul partidului, animat de înălță
toare sentimente de patriotism socialist și solidaritate militantă, adaugă temeiuri 
noi încrederii în puterea noastră de creație, în viitorul națiunii noastre socia
liste, constituindu-se într-un luminos și impresionant omagiu pe care clasa 
muncitoare, poporul muncitor il aduc încercatului și cutezătorului ctitor al noului 
destin, socialist, al patriei : Partidul Comunist Român. Partidul care întruchipează 
magistral unitatea de voință și acțiune a națiunii noastre socialiste, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Partidul care-și sărbătorește 
și căruia țara ii sărbătorește 60 de ani de luptă și existență glorioasă de lw 
istorica sa întemeiere. O întemeiere istorică, pentru un nou destin al poporului, 
pentru o nouă istorie a patriei.

Silviu ACHIM
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII

A 60 DE ANI DE LA FĂURIREA

PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

SIMPOZION
In suita manifestărilor consacrate 

apropiatei aniversări a partidului, 
miercuri, a avut loc la sediul Aso
ciației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale un simpo
zion, in cadrul căruia cadre didac
tice și reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe au subliniat 
semnificația istorică a făuririi 
partidului comuniștilor în 1921, im
portanța principiului independenței 
in politica externă a partidului și 
statului român, modul în care sint 
transpuse în practică principiile 
partidului in soluționarea comple
xelor probleme ale contemporanei
tății. precum și principalele com
ponente ale conceptului românesc 
privind noua ordine economică in
ternațională.

Parțicipanții la simpozion au 
adresat o telegramă TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
prin care dau glas sentimentelor 
de dragoste, de înaltă stimă și pre
țuire pe care le poartă secretarului 
general al partidului.

Avindu-vă în frunte pe dumnea
voastră, revoluționar încercat și

patriot înflăcărat, proeminentă per
sonalitate a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, condu
cător de stat respectat pretutindeni 
în lume — se spune în telegramă 
— România a înaintat cu pași re
pezi pe calea progresului, afirmin- 
du-se, totodată, ca o forță de sea
mă in promovarea cauzei păcii și 
colaborării între toate statele glo
bului. De numele și activitatea 
dumneavoastră neobosită se leagă 
succesele de seamă obținute de 
România in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea spre comunism.

La această aniversare sărbăto
rească, membrii asociației noastre 
doresc să vă încredințeze că în acti
vitatea lor vor depune toate efor
turile pentru îndeplinirea, sub sem
nul unei înalte exigențe comuniste, 
a sarcinilor lor.

Vă rugăm să primiți, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urările noastre de sănă
tate și putere de muncă în neobp- 
sita dtfmneavoastră activitate pen
tru bunăstarea poporului nostru, 
pentru pace și colaborare în lume.

Consiliul de conducere al Uniu
nii scriitorilor a organizat, miercuri, 
o ședință consacrată celei de-a 60-a 
aniversări a făuririi Partidului Co
munist Român. în cadrul ședinței, 
prezidată de George Macovescu, 
președintele uniunii, scriitori’, alți 
oameni de cultură au subliniat im
portanța deosebită pe care o are 
pentru poporul român, pentru 
România socialistă apropiatul eve
niment înscris la loc de frunte în 
istoria patriei noastre. Referindu-se 
la implicațiile politice și sociale, pe 
plan intern și internațional, care 
au dus, in mai 1921, la crearea Par
tidului Comunist Român, vorbitorii 
au relevat aspecte ale luptei revo
luționare a poporului nostru, con
dus de partid, pentru democrație și 
progres, pentru libertate și inde

pendență națională. S-au făcut apoi 
referiri la orientările politicii inter
ne și externe a P.C.R. in anii so
cialismului, politică clarvăzătoare 
pusă in slujba înfloririi patriei, a 
ridicării continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, a crește
rii prestigiului României in lume.

Scriitorii care au luat cuvîntul 
și-au exprimat, de asemenea, oma
giul nemijlocit, angajindu-se să slu
jească cu devotament politica Par
tidului Comunist Român, să răs
pundă astfel cu pasiune și devota
ment chemărilor secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a realiza prin ope
rele lor o literatură de valoare, pe 
măsura marilor dimensiuni ale edi
ficiului socialist al României mo
derne. (Agerpres)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Lecția civică a filmului 
de actualitate

Cicluri de filme consacrate marelui eveniment

Străbatem, trăindu-1 cu fervoare, 
un moment de intensă viață colec
tivă și unitară în dezvoltarea na
țională — politică, socială, econo
mică și culturală — a poporului 
nostru, căruia aniversările de relief 
nu fac decît să-i sublinieze anver
gura, semnificațiile. Acesta e ca
zul sărbătoririi celor 60 de ani de 
Ia făurirea Partidului Comunist 
Român, oglindită in toate sectoare
le de activitate umană și, prin ur
mare, cum e firesc, și in acela al 
cinematografului. Mai mult : ini
țiativele festive au constituit și o 
remarcabilă contribuție la fortifica
rea culturii cinematografice a pu
blicului celui mai larg și, înăuntrul 
acesteia, mai ales, o îndreptățită 
punere in valoare a filmului româ
nesc. Care sînt condițiile reușitei, 
in asemenea ocazii ? Evident, răs- 
pîndirea teritorială (în extensiu
ne și în profunzime) și intensita
tea participării de mașă. Este ceea 
ce ș-a și intimplat efectiv, cu un 
succes explicat și de întrucîtva 
scontata reorientare a spectatorilor 
spre sălile de cinema (ca și spre 
cele de teatru), după o perioadă de 
preponderență a preferințelor pen
tru emisiunile de televiziune.

„România-film“ a tradus in fapt
— intr-un arc de timp, s-ar zice, 
trimestrial, din aprilie pină in iunie
— un vast program de proiecții ci
nematografice, dezbateri și mese 
rotunde, conferințe, concursuri 
populare cu premii, intilniri cu ci
neaștii. Fiecare întreprindere cine
matografică județeană și, bineînțe
les, cea a Capitalei, au organizat 
cicluri de filme dintre cele mai va
riate, sistematizîndu-le în „Pagini 
din epopeea națională", „începutu
rile organizării clasei muncitoare", 
„Comuniștii, continuatori ai luptei 
pentru libertate și demnitate na
țională, pentru socialism" etc. in 
județe, și „23 August, piatră de 
hotar", „Țară nouă, oameni noi", 
„Dezbateri contemporane" etc. in 
București, cu diferențieri locale 
menite să acopere o suprafață te
matică și stilistică, dacă nu chiar 
completă, oricum foarte complexă 
și întinsă. E cu neputință să le ci
tea pe toate, din cauza numărului 
lor ridicat, de aceea mă mulțumesc 
să remarc, ca exemple (in ordine 
alfabetică a județelor), suitele 
„Personalități marcante din istoria 
patriei" în Argeș, „Săptămîna fil
mului românesc de actualitate" în 
Bihor, „Comunistul, om de omenie" 
în Buzău, „Tinerii comuniști — re
zerva de aur a partidului" in Har
ghita, „Luna culturii ieșene" (par
tea de manifestări filmice) în Iași, 
„Pagini din epopeea națonală" în 
Olt, montaje literar-muzical-cine- 
matografice „Omagiu partidului" in 
Timiș și așa mai departe. O con
siderabilă, reprezentativă parte 
din producția națională de filme 
ține afișul acestor spații de cultu
ră, de la Răsună valea și Valurile 
Dunării la Puterea și Adevărul și 
Clipa, de la Setea și Răscoala Ia 
Serata și Atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte, de la Tănase 
Scatiu și Speranța la Mere roșii, 
Iarba verde de acasă și Proba de 
microfon. Alături de aceste lung- 
metraje — și fenomenul se cuvine 
a fi subliniat în mod special — 
apar scurt-metraje documentare 
notabile, de la Congresul al XII- 
lea al P.C.R. la România, casa mea, 
de la Piinea de Pecica și Pămîntul 
ca un dar frumos la Napoca roma
nă și la Miiitanți pentru Unire. 
(Poate că n-ar fi trebuit șă lipseas
că nici desenele animate, tocmai 
pentru a se oferi o imagine mai 
rotundă, panoramică, a cinemato
grafiei naționale, a eforturilor și 
succeselor sale.)

Paralel cu acestea, e de semnalat 
(in sala Eforie din Capitală) ciclul 

. „Filme reprezentative ale deceniu- 
k_______________________________

lui 8", unde, alături de titluri ca 
Mihai Viteazul, Ediție specială, 
Prin cenușa imperiului, Dincolo de 
pod sau Zidul, iși fac lpe opere in
dicative din producția mondială, 
dintre care sint de amintit, îndeo
sebi, Piesă neterminată pentru pia
nină mecanică, Pădurea de meste
ceni, Șatra, Dodes’kaden, A cincea 
pecete, Andrei Rubliov, Cornul de 
capră, Dantelăreasa, Conversația, 
Respirație liberă, Filiera franceză, 
Clovnii, Kramer contra Kramer, 
filmdgrafia românească fiind astfel 
potrivit încadrată intr-un mai am
plu context european și universal.

Din acest punct de vedere, fireș
te, un loc aparte îl ocupă Cinema
teca română și consistentul său 
program din stagiunea actuală. Cu 
girul unui for de consacrare „isto
rică" cum este Arhiva națională, 
ciclul „Filmul românesc contempo
ran", dedicat aniversării a 60 de 
ani de la crearea P.C.R., repropu- 
ne atenției publice — mă limitez 
doar Ia intervalul 20 aprilie—24 mai 
— momente definitorii pentru isto
ria cinematografului autohton, ilus
trate prin Valurile Dunării, com
pletat de documentarul Valsuri noi 
pentru Dunăre, Serata, completat 
cu Orașul ccl mare, Furtuna eu 
Destine tirgoviștenc, Setea cp Pre
mieră în largul mării, Răsună va
lea cu Lungul drum al pîinii către 
casă, Puterea și Adevărul cu Suflet 
din sufletul țării, Facerea lumii cu 
Helsinki 1975, securitate și coope
rare, Clipa cu Poporul muncitor 
acuză.

Abundența de titluri citate poate 
să pară supărătoare sau ostentati
vă, dar trebuie să ne gîndim că re
prezintă, schematic, un proces de 
formare și de educare echivalent 
cu lectura multor cărți sau cu au
dierea a toț atitor concerte sau cu 
vizitarea unui număr egal de ex
poziții de pictură și sculptură. De 
aceea, inițiativele centralei „Româ- 
nia-film" și Arhivei naționale 
de filme — la care se adaugă efi
cienta trecere in revistă retrospec
tivă de la Televiziunea română — 
merită o dublă apreciere pozitivă, 
care, in realitate, se confundă in
tr-o formulare unică : în primăva
ra anului 1981, cinematografia 
noastră și’ TV și-au cinstit ctitorul, 
Partidul Comunist Român, adunind 
în buchete viu colorate propriile lor 
valori — evocări ale istoriei patriei, 
dezbateri ale actualității — ca pe 
reale contribuții nu numai la pa
trimoniul culturii, ci și la adîncirea 
democrației socialiste, la perfecțio
narea relațiilor și a conviețuirii 
dintre oamenii noi ai cetății •— ar- 
monizindu-le intr-un concert de o- 
pere marcante universale, de nive
lul cărora tind să se apropie cine
aștii de la noi și filmele lor, așa 
cum le cere partidul comuniștilor 
și un adine înrădăcinat sentiment 
patriotic și civic.

Florian POTRA

La Buzău a avut loc sesiunea de 
comunicări și referate cu tema 
„Partidul Comunist Român — con
ducătorul încercat al poporului 
nostru pe drumul eliberării națio
nale și sociale, al socialismului și 
comunismului". Tovarășul Gheor- 
ghe Matei, prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău al P.C.R., a 
prezentat expunerea „Organizația 
județeană de partid — conducă
toarea procesului revoluționar de 
înfăptuire a sarcinilor revoluției și 
construcției socialiste. Județul Bu
zău la a 60-a aniversare de la fău
rirea Partidului Comunist Român", 
în încheierea sesiunii, parțicipanții 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se dă glas hotărîrii lor de a-și 
consacra întreaga putere de muncă 
și energie creatoare dezvoltării 
multilaterale a județului.

Sub egida Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., la Pitești a avut loc 
o sesiune de comunicări și referate 
consacrată glorioasei aniversări. 
Tovarășul Ion Sirbu, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
a prezentat comunicarea „Partidul 
Comunist Român — centru vital al 
națiunii române. Județul Argeș pe 
coordonatele marilor împliniri so
cialiste". Au mai prezentat comu
nicări : prof. dr. Nicolae Petreanu
— „Importanța istorică a făuririi 
Partidului Comunist Român", prof. 
Tudor Dumitru, membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate — „Mo
mente din lupta și activitatea co
muniștilor din Argeș și Muscel pen
tru apărarea drepturilor și libertă
ților democratice ale oamenilor 
muncii" ș.a.

La Deva a avut loc o sesiune de 
referate și comunicări științifice pe 
tema „Partidul Comunist Român
— organizatorul și conducătorul 
maselor muncitoare pentru dreptate 
socială, libertate națională, pentru 
progresul României socialiste". In 
cadrul lucrărilor sesiunii, tovarășul 
Ion Ciucu, prim-secretar al comi
tetului județean de partjd, a susți
nut comunicarea „Organizația ju
dețeană Hunedoara a Partidului 
Comunist Român — detașament ac
tiv, profund implicat în procesul 
transformărilor revoluționare și de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate din patria noas
tră". Prof. Ion Bold, de la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", a prezen
tat referatul „Integrarea Partidului 
Comunist Român în societatea ro
mânească". Numeroase expuneri au 
fost ținute in cele trei secțiuni ale 
sesiunii.

La Casa de cultură a sin
dicatelor din Tg. Jiu a avut loc

sesiunea științifică de comunicări și 
referate „Partidul Comunist Ro
mân — 60 de ani de luptă revolu
ționară in slujba poporului". După 
expunerea „Crearea Partidului Co
munist Român — moment de în
semnătate crucială pentru istoria 
patriei. Conducerea de către partid 
a vastei opere de prefaceri revolu
ționare, socialiste in România", 
prezentată de tovarășul Nicolae Ga- 
vrilescu, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Gorj, au 
fost susținute în plen și pe secțiuni, 
de către activiști de partid și cer
cetători din domeniul istoriei și 
științelor sociale, numeroase comu
nicări și referate axate cu precădere 
pe relevarea celor- mai importante 
momente din . activitatea glorioasă 
a partidului.

La Suceava, sub genericul „Parti
dul Comunist Român — stegar al 

'demnității românești", s-a desfășu
rat o sesiune omagială de referate 
și comunicări. Lucrările sesiunii au 
fost deschise de tovarășul Traian 
Girba, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, care a pre
zentat comunicarea „Județul Su
ceava pe coordonatele unei noi 
epoci — epoca Ceaușescu". Apoi 
lucrările sesiunii s-au desfășurat 
pe secțiuni, la Suceava, Fălti
ceni și Șiret. Activiști de partid, 
cadre didactice de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", institutul de 
învățămipt superior, din liceele și 
școlile generale ale județului, ofi
țeri, muzeografi, directori de unități 
economice, oameni .ai muncii au 
prezentat pește 60 de comunicări și 
referate.

Consiliul politic al Diviziei „Mă- 
rășești" a organizat o sesiune de 
comunicări și referate care au evi
dențiat „Contribuția P.C.R., a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea 
teoriei și practicii construcției so
cialiste" și un simpozion pe tema 
„Conducerea de către partid — fac
torul politic fundamental al tăriei 
armatei noastre".

In orașele și satele județului Ba
cău au loc, in aceste zile, numeroa
se manifestări politico-ideologice și 
cultural-educative, simpozioane, se
siuni de referate și comunicări, dez
bateri, recitaluri de poezie patr.o- 
tică, vernisări de expoziții etc., de
dicate anîverșării de la 8 Mâi- La 
casele de cultură din municipiile 
Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
ca și la Clubul muncitorilor din 
Comânești a fost organizată o se
siune de comunicări și referate. 
metodico-științifice pe tema „Ima
ginea comunistului în literatura ro
mână contemporană".

Pagini din lupta revoluționară
Seria amplelor manifestări oma

giale dedicate glorioasei aniversări, 
prilej pentru întregul nostru popor 
de a-și exprima recunoștința față 
de partid, față de modul cum a con
dus și conduce destinele țării, s-a 
îmbogățit prin apariția unui nou vo
lum (XIV) din Analele Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" consacrat in 
întregim^ apropiatului eveniment. 
Volumul este astfel structurat incit 
oferă o imagino reprezentativă a 
activității depuse de comuniștii ro
mâni în slujba înfăptuirii aspirații
lor vitale ale națiunii noastre.

Numărul omagial al revistei se 
deschide cu un cuvint înainte — 
semnat de Leonte Răutu, președin
tele consiliului de conducere și rec
tor al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" — in care sint înfățișate 
sintetic meritele istorice ale parti
dului nostru in conducerea și orga
nizarea luptei revoluționare a cla
sei muncitoare, a întregului nostru 
popor, în asigurarea succesului con- 
strucției socialiste, a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Un grup de studii semnate de cu- 
noscuți specialiști prezintă cititoru
lui citeva din momentele cruciale 
ale dezvoltării și afirmării partidu
lui politic a’J clasei muncitoare, cum 
ar fi făurirea Partidului Comunist 
Român, moment care a marcat în
cununarea unei întregi evoluții isto
rice a mișcării muncitorești, ridi
carea pe o nouă treaptă, superioară 
a activității și luptei revoluționare, 
crearea partidului unic al clasei 
muncitoare, prin unificarea Parti
dului Comunist Român cu Partidul 
Social-Democrat, la istoricul Con
gres din februarie 1948 ; de o largă 
tratare se bucură lupta partidului 
pentru stăvilirea pericolului fascist, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității naționale, grelele sa
crificii pe care le-a dat pentru in-

frîngerea hitlerismului, pentru eli
berarea socială și națională a po
porului. în cadrul altor studii, pre
cum și al unei largi dezbateri este 
amplu reliefată activitatea vastă a 
partidului pentru consolidarea re
gimului revoluționar democratic și 
trecerea la socialism, pentru asigu
rarea victoriei depline a socialismu
lui și generalizarea relațiilor noi, 
socialiste, pentru făurirea economiei 
socialiste unitare.

O serie de comunicări, articole și 
referate abordează citeva aspecte 
actuale privind pregătirea forței.de 
muncă, dezvoltarea personalității 
umane, educarea tinerei generații și 
participarea sa mai intensă la opera 
de construcție socialistă, toate ilus- 
trînd preocuparea partidului pentru 
perfecționarea conducerii și organi
zării societății noastre, pentru atra
gerea maselor la procesul de adop
tare și înfăptuire a hotăririlor.

Studiile, volumul in ansamblul 
său marchează cu putere ideea că 
Congresul al IX-lea a deschis o 
vastă perspectivă de progres și 
prosperitate patriei, constituind o 
adevărată piatră de hotar in amplul 
proees revoluționar de edificare a 
socialismului și comunismului în 
țara noastră. In acest cadru, autorii 
evocă vasLa activitate desfășurată in 
fruntea partidului și statului de to
varășul Nicolae Ceaușescu. rolul 
decisiv pe care secretarul general 
al partidului l-a avut in obținerea 
tuturor victoriilor acestei perioade, 
cea mai rodnică din întreaga isto
rie a patriei.

Volumul, in ansamblul său, pune 
în evidentă concluzia că încă de la 
crearea sa Partidul Comunist Român 
s-a identificat cu cele mai fierbinți 
aspirații ale poporului — lupta și 
activitatea sa in cei 60 de arii ilus- 
trind peremptoriu acest adevăr fun
damental.

Paul DOBRESCU

ARGEȘ • Orchestra de ca
meră a Cenaclului muzicienilor 
argeșeni, dirijor Marius Qiura, 
ansamblul de obiceiuri populare 
din Cimpulung, instructor Mihai 
Preoteasa, Elena Nițulescu, rap
sod popular din Vulturești, for
mația de țambale din Poiana La
cului. dirijor Gheorghe Floroiu. 
corul mixt din Galeș, dirijor 
Teodor Manda, fanfara „Musce
lul", dirijor Teodor Davidescu, 
sint citeva dintre zecile de for
mații și interpreți amatori ce 

i s-au întrecut pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din Pitești

In etapa interjudețeană a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". (Gh. Cirstea).

SATV MARE • Cea de-a treia 
ediție a „Zilelor învățămîntului 
sătmărean" s-a desfășurat sub 
genericul „Educația patriotica 
revoluționară — obiectiv fun
damental al școlii". In cadrul ma
nifestărilor. cadre didactice din 
județ și din centre universitare, 
elevi fruntași prezintă în refe
rate și comunicări, jn simpozioa
ne experiența și rezultatele ob
ținute în educația comunistă a

tineretului școlar. (Octav Gru- 
meza).

HUNEDOARA • La Ilia a 
fost organizat un colocviu ști
ințific pe tema „Educarea ma- 
țerialist-științifică a tineretu
lui" organizat de Casa corpu
lui didactic din Deva și comi
tetul sindicatului învățămint. 
Președinții comisiilor de răs- 
pindire a cunoștințelor științi
fice au făcut cu acest prilej un 
util schimb de experiență. 
(Sabin Cerbu).

DÎMBOVIȚA • In organizarea 
centrului județean de librării, 
la Casa de cultură a sindicate
lor din Tîrgaviște a avut loc 
„Ziua editurii Albatros". In ca
drul acestei manifestări, scriito
rul Mircea Sîntimbreanu, direc
torul editurii, a prezentat cărțile 
„Condiția umană din perspecti
va vieții cotidiene" de Petru 
Pânzaru și „Dragul nostru

Foto : A. Fărcaș

SUB SEMNUL 
PERMANENTEI

S-a încheiat o importantă etapă a 
actualei ediții a Festivalului muncii 
și creației; ceea ce ^permite formu
larea unor aprecieri mai generale 
asupra rezultatelor obținute de ma
ramureșeni in această amplă com
petiție.

Șe poate afirma în primul rind că 
a crescut nivelul creațiilor și al in
terpretării, s-a accentuat procesul 
do vitalizare și înnoire a mișcării 
artistice de masă, „Ce-am făcut noi 
în această direcție ? — ne explica 
secretarul adjunct cu probleme de 
propaga.ndă al comitetului comunal 
de partid .Șomcuta Mare, Alexan
dru Dragoș. Ne-am străduit să 
avem cel puțin un cor în fiecare sat 
al comunei — Finteușu Mare. Vă
lenii Șomcutei, Buciumi. Șomcuta 
Mare — dar și să folosim cum se 
cuvine in. munca de educație aceste 
formații cu diverse prilejuri în care 
cîntecul și versul pot întregi mesa
jul politic, științific, in munca de 
propagandă".

Este evidentă, și de această dată, 
preocuparea de durată pentru dez
voltarea activității corale din județ, 
aceste formații muzicale fiind con
siderate pe drept 
cuvint puternic 
implicate in edu
carea patriotică și 
estetică a oameni
lor muncii, avind 
o audientă largă 
la public. Se re
marcă astfel apariția în această 
etapă a unor coruri noi in localități 
ca Ieud, Buciumi, Libotin, Baia 
Mare, Cimpulung la Tisa, Coltău și 
altele, in timp ce altele, cu o acti
vitate modestă pină acum (cel din 
Moisei, de exemplu), au crescut 
spectaculos. Aparține acestei ediții 
a festivalului afirmarea in activita
tea dirijorală a cinci proaspeți ab
solvenți de conservator repartizați 
in zona Vișeu-Borșa. Semnificativ 
este și faptul că s-au constituit și 
desfășoară o activitate consistentă 
formații muzicale și în colectivități 
unde nu exista propriu-zis o tradi
ție in acest sens. De pildă, un cvar
tet de coarde la Exploatarea mi
nieră Herja sau cooperativa mește
șugărească „Progresul" din Baia 
Mare, un cor de cameră la Casa de 
cultură din Vișeu de Sus și altele.

în cursul unei discuții asupra ca
lității repertoriului actual al for
mațiilor muzicale, compozitorul băi- 
mărean Liviu Borlan ne-a de
clarat : „Trebuie spus de ia început 
că Festivalul „Cintarea României" 
nu este un concurs oarecare, el 
are un scop educativ inalt, anume 
aeela de a crește oamenii in cultul 
dragostei de patrie și de a omagia 
și cu mijloacele artei momentele 
cruciale din viața poporului, de a 
uni sub semnul unei avintate pa
siuni creația spirituală a maselor. 
Iată, anul acesta sărbătorim intr-un 
climat de entuziasm cuprinzător 
șase decenii de la crearea partidu
lui. Personal am dedicat citeva crea
ții muzicale acestei glorioase ani
versări, între care aș aminti „Legă- 
mint", 'compoziție pe care o prezint 
cu corala „Prietenii muzicii", pe 
care o dirijez. Se află pe șantier un 
nou cîntec miniereșc „în frunte cu 
partidul", iar dintre cele pe care 
le-am încredințat altor coruri men
ționez „Dacii și noi", „Judecata lui 
Pintea", prelucrările folclorice „Pe 
rituțu cel cu rouă", „Bată-te doru, 
Cutii" și alte citeva".

în numeroase localități din județ 
s-au constituit și activează CU rezul
tate meritorii formații artistice ale 
naționalităților conlocuitoare, in 
limbile maghiară și ucraineană. Re
țin atenția, prin calitatea artistică

Însemnări din județul 
Maramureș

a spectacolelor, cele din Dămăeu- 
șeni, Coltău, Cimpulung la Tisa, Po
ienile de sub Munte, Ruscova, 
Bocicoiu Mare, Tg. Lăpuș, Baia 
Mare sau Arduzel.

S-au înmulțit, inclusiv în mediul 
sătesc, formațiile de teatru care 
s-au angajat la o activitate perma
nentă. spectacolele lor inspirindu-se 
din realitățile contemporane ale lo
calităților respective. Poate fi dat 
ca exemplu in acest sens spectaco
lul teatrului nescris ai țăranilor din 
comuna Bogdan Vodă, spectacol- 
omagiu adus voievodului descălecă
tor prin faptele și izbinzile oameni
lor de azi. Iată ce ne-a declarat 
Vasile Deac Moșu, component 
al acestei formații de teatru : „Tot 
ce am spus noi pe scenă este gindul 
curat al sătenilor din Bogdan Vodă 
pentru tară. Vrem să-i inălțăm vo
ievodului o statuie in inimi înaintea 
celei de bronz. Satul întreg se re
găsește in acest spectacol care face 
o bună educație patriotică tineretu
lui. Deși sintem cu toții țărani, nu 
ne-a fost greu pe scenă, pentru că 
unde este dragoste depășești orice 
trudă. Ca noi nimeni. nu se poate 

bucura : noi, cei 
de pe Valea Izei, 
am ciștigat prin 
industrializare o 
piine acasă și-i 
mulțumim și prin 
acest spectacol to
varășului Nicolae 

Ceaușescu de la cîrma noastră de 
partid și de stat. Aceasta e cea mai 
scumpă floare care a răsărit in sa
tul lui Bogdan Vodă".

De la 'Singerările Unirii" — o 
adaptare locală adusă pe scenă de 
teatrul popular din Tg. Lăpuș — la 
„Legenda cerbului" — spectacol de 
teatru folcloric al celor din satul 
Girdani, de la imnul închinat omu
lui „Cîntare bradului" (Săliștea de 
Sus) și pină la balada minierească 
„Petru al Șteampului". prezentată 
de formația Institutului de cercetări 
și proiectări pentru minereuri și 
metalurgie neferoasă din Baia Mare, 
teatrul amatorilor cunoaște aici o 
mare diversitate, slujită cu pasiune 
de numeroși instructori prițepuți.

Unul din acești neobosiți îndru
mători ai teatrului este și tinăra 
subingineră Dorina Marincaș, de 
la Exploatarea minieră Nistru, 
care s-a zbătut si a format acolo la 
mină, cu oameni care lucrează in 
galerii și ateliere, o echipă de tea
tru cum nimeni n-a crezut. Această 
formație a prezentat :n actuala edi
ție 11 spectacole de ținută, inclusiv 
în fața minerilor fruntași din județ. 
„Minerii au nevoie de aceste clipe 
de desfătare pe care le oferă tea
trul, ne-a mărturisit instructoarea, 
de aceea ne zbatem să avem activi
tate permanentă".

între scăderile semnalate de par
ticiparea la actuala competiție se 
înscriu, între altele, neapariția încă 
a unor ansambluri corale reprezen
tative în nici una din marile unități 
de pe platformele industriale din 
județ. De asemenea, se împuținează 
soliștii vocali și instrumentiști de 
muzică populară dc mai mare cu
prindere. Cei care apar totuși se 
mulțumesc cu ce găsesc la supra
față, fără să caute comorile artei 
populare la rădăcină. Se impune 
deci și în acest sens o preocupare 
mai stăruitoare a factorilor jude
țeni de educație și cultură spre a se 
menține și în acest compartiment 
un interes sporit pentru calitate, 
permanentă și profunzime.

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scînteii"
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FAPTA
(Urmare din pag. I)
lităti pentru perma
nenta depășire a tot 
ceea ce săvîrșiseră 
bun. și o mare dra
goste. si un mare res
pect fată de cârti.

Să mai amintesc in 
cite gospodării sătești, 
ferme, sere născătoa
re de răsaduri si flori 
au avut loc schimburi 
de ginduri. de expe
riențe valoroase intre 
scriitorii lucrători in 
esențele spirituale și 
clasa muncitoare care, 
cu faptele ei exem

Alex..." de George Șovu. (Gh. 
Manea).

VRANCEA • Sala polivalen
ță din Focșani a fost gazda ma
nifestării cultural-artistice inti
tulate „Spectacolul primăverii", 
acțiune realizată cu concursul 
artiștilor amatori din localitate. 
• La Adjud s-au desfășurat zi
lele filmului social-politic sub 
genericul „Trăsăturile moral-po- 
litice ale comunistului" • în 
comunele Milcovul si Vidra au 
fost organizate gale de filme cu 
tema „Adevărul despre religie

PENTRU ȚARĂ
plare. este temelia 
mersului înainte al 
patriei ? îngrijirea lu- 
jerelor plantelor, a fi
brelor pămințului. țiș- 
nirea otelului din cup
toare și vibrația eu- 
vintului. dezvăluind 
poezia mintii omului 
acestui pămint. sint 
dovada unei simțiri u- 
niee. profunde, a unui 
nobil nuls sufletesc dă
ruit țării, dovada in
destructibilei unităti a 
muncitorului eu ță
ranul si intelectualul.

Un nou suflu de pri
măvară muncitoreas

că străbate România 
noastră socialistă- în
țelegerea comolex’ului 
drum pe care-1 avem 
de străbătut, atitudi
nea fată de desăvîr- 
șirea muncii prin cul
tură sporesc conștiin
ța acestui timp prin 
concentrarea lui in u- 
nicul focar. Partidul 
Comunist Român, care, 
permanent, gindeste și 
însuflețește oamenii, 
făurește, prin gîndirea 
si muneg tuturor, cea 
mai umană și civilizată 
societate.

FAPTUL
~l

I

DIVERS
„Brigada 
veteranilor"

Printre cei care au lucrat ca 
brigadieri pe vestitele șantiere 
naționale de la Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu și Agnita-Bo- 
torca s-au aflat numeroși tineri 
— ta vremea aceea — și din ju
dețul Mureș. Vrind să aducă 
omagiul lor aniversării a 60 de 
ani de la făurirea partidului, 60 
dintre aceștia — români, 
maghiari și germani — s-au con
stituit în ..Brigada Mureș" și 
s-au angajat să lucreze, tirăp 
de două săptămini, pe șantierul 
Canalul Dunăre — Marea Nea
gră. Cine sint cei 60 din „briga
da veteranilor" ? Cel mai tinăr 
dintre ei, Petru Nemeș, in virstă 
de 41 de ani. avea in 1948 doar 
14 ani, iar cel mai virstnic, Si- 
mion Gherman, a trecut de 10 
de ani. Pe toți 60 îi caracterizea
ză insă — in pofida anilor — a- 
ceeași romantică și pilduitoare 
tinerețe, aceeași dăruire in fap
te de muncă pentru binele co
mun.

Cit face o... 
florărie

Piu-Cooperativa agricolă din 
Iești a avut lăudabila inițiativă 
de' a deschide o florărie chiar 
lingă poarta întreprinderii 
„Unio“ din Satu Mare. Tehnicia
nul Al. Dobes. de la întreprin
derea sătmăreană, un pasionat 
al florilor și iubitor de frumos, 
care a contribuit la crearea unei 
ambianțe cit mai atrăgătoare in 
florărie și in jurul acesteia, ne-a 
prezentat marele succes pe 
care-l au garoafele, calele și la
lelele răsărite in calea celor care 
ies sau intră pe poarta între
prinderii. Un fapt îmbucurător 
este acela că, dacă in primele 
zile, pragul florăriei a fost tre
cut numai de femeile muncitoa
re de la „Unio", acum au în
ceput să apară și bărbații. Și cu 
cit trec mai mulți dintre ei pra
gul in lumea florilor cu a.tit 
scade numărul celor care ies din 
„Alimentara" de peste drum cu 
stiflele de băuturi in brațe. Iată 
o inițiativă care poate fi „îm
brățișată" și de alții.

1 Cum și-au 
| așternut...
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si credințele religioase" • La 
Galeriile de artă din Focșani a 
avut loc o seară muzeală intitu
lată „Natura oglindită în arta 
plastică". (Dan Drăgulescu).

VASLUI • Județul Vaslui va 
participa la expoziția republica
nă de arte plastice, faza pe țară, 
a actualei ediții a Festivalului 
național „Cintarea României" 
cu un număr de 8 lucrări, apar- 
ținînd sculptorilor G. Alupoaiej 
și D. Gradu, pictorilor I. Hai- 
du, E. Balan, C. Chițimuș, 
S. Aniței, E. Rașcenco, promo

vați la faza interjudețeană a 
artiștilor plastici profesioniști. 
(Crăciun Lăluci).

SUCEAVA • Membrii cercu
rilor de pictură, sculptură, ce
ramică și tapiserie ale Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Suceava au deschis la casa de 
cultură a sindicatelor din loca
litate o expoziție de artă' plas
tică. Expoziția, purtind generi
cul „Flori de lumină la marea 
aniversare", reunește peste 35 
dintre cele mai reușite lucrări 
ale micilor creatori suceveni. 
(Sava Bejinariu).

I

I

I

S-a construit și în orașul Ba- 
badag, intre altele, un foarte 
frumos cămin pentru nefami- 
liști, cu peste 200 de locuri. 
Un cămin foarte frumos pe 
dinafară. Cind intri înăuntru 
te întimpină o priveliște dezo
lantă : scările neterminate, in
stalațiile sanitare deteriorat ■, 
geamuri neglijent montate. C ne 
și pentru cine o fi construit cum 
a construit ? La întrebare am 
primit și răspunsul : căminul a 
fost construit de constructori 
pentru... constructori I Și iată : 
cum și-au așternut așa dorm...

Isprava lui 
Corcodel
S-a intimplat la magazinul de 

legume-fructe nr. 18 din Timi
șoara. Echipa de control al oa
menilor muncii, formată din 
Nicolae Anghel, Ion Horvath și 
Grigore Solschi. s-a prezentat 
pentru a-și exercita mandatul 
încredințat de obște. Numai că 
vinzâtorul Mihai Corcodel și aju
torul său Ion Bănuț nici n-au 
vrut să audă. întrucit echipa a 
insistat să-și facă datoria, Cor
codel a sechestrat-o, pur și sim
plu, in magazin, închizind ușa 
cu lacătul. Apoi, cu ajutorul ei- 
torva prieteni cheflii, a alungat-o, ■ - ■ .................
ușa pe 
cru a 
echipa, 
dă pe dinafară.

Au de ce să-î 
mulțumească

La volanul autovehiculului 
21-Cj-384 se afla Petru Mureșan, 
de la întreprinderea județeană 
de transport Cluj. Conducea co
rect, cu viteză redusă, in condi
țiile unui trafic intens. Deodată, 
o fetiță din clasa a V-a de la 
Școala generală nr. 1 din Cluj- 
Napoca a virat la stingă cu bi
cicleta, tăindu-i calea. Omul de 
la volan a trebuit să-și pună în 
practică toată indeminarea. Dar, 
cu toată prezența lui de spirit 
și cu experiența pe care o are, 
fetița a fost lovită de mașină. 
Șoferul a luat-o in brațe, a pus-o 
lingă el și a dus-o grabnic la 
spital. Acum e in afara oricărui 
pericol. Părinții și fetița salvată 
au de ce să-i mulțumească.

strigîndu-i si inchidă 
dinafară. Un singur lu- 
uitat Corcodel : că nu 
Ci el ar putea s-o tnchi-

Ea era... el
Tirziu din noapte, în 

unui bloc de pe Aleea 
din Birlad 
rufele puse pe o 
cat. Văzind-o, nu 
spui :

— Gospodina, 
de ea ! 
mult, numai ea, cu gri- 
a zăbovit pină la ora

preajma 
Parcului 
stringeao femeie 

frîngltie la us- 
puteai să nu-ți
tot gospodină. 
Ai casei s-ausărăcuța 

culcat de 
file ei, 
asta...

La un 
auzit pași prin apropiere. Apoi, 
a zărit o umbră, care a căpătat 
conturul unui om al legii, in 
uniformă albastră, aflat în obiș
nuita patrulare de noapte. în loc 
să-și vadă mai departe de trea
ba ei. de cum l-a văzut, femeia a 
rupt-o la sănătoasa. Curios din 
fire, omul legii a pornit trap- 
săltat în urma ei. Și nu mică i-a 
fost mirarea clnd de sub bati
cul care-i acoperea fața a ieșit 
la iveală chipul unui... bărbat, de 
profesie fotograf la cooperativa 
„Prestarea" din localitate, pornit 
după furtișaguri. Luat „in obiec- 

indemna cu 
rog !". Rîn-

moment dat, femeia a

tiv" degeaba l-ai 
clasicul „Zimbiți, vă 
jește.

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc, Excelență, în modul cel mai sincer pentru amabilele 
dumneavoastră felicitări transmise cu ocazia zilei mele de naștere și vă 
adresez, in mod cordial, aceleași bune urări.

HIROHITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolind țara dumneavoastră prietenă. îmi face mare plăcere să adresez 
Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate, iar poporului prieten 
al României progres și prosperitate.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

A apărut, în limbile maghiară și germană, volumul : 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ROMÂNIA PE DRUMUL CONSTRUIAU 

SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE
(Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole)

— septembrie 1979 — martie 1980, voi. 19 
Editura politică

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România va face o vizită oficială la Washington

La invitația secretarului de stat al 
S.U.A., Alexander Haig, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So

Primire la C. C. al P. C. R.
Miercuri, 29 aprilie, tovarășul Vir

gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, s-a intîlnit cu tovarășul 
Leonidas Kirkos, membru al Birou
lui Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia 
(interior), deputat în Parlamentul 
elen, care face o vizită prietenească 
in România.

Tovarășul L. Kirkos a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, din partea 
conducerii Partidului Comunist din 
Grecia (interior), a secretarului Co
mitetului Central al partidului, to
varășul Haralambos Drakopoulos, un 
salut călduros, împreună cu cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul 
zilei de 1 Mai și al gloriosului jubi
leu — aniversarea a 60 de ani de la 
crearea Partidului’ Comunist Român — 
și urări de noi și importante realizări 
poporului român in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Vizita delegației parlamentare 
canadiene

Miercuri dimineața, tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, s-a întilnit cu delegația par
lamentară canadiană, condusă de 
Jean Marchand, președintele Sena
tului.

In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme ale relațiilor bilatera
le, precum și probleme internaționa
le de interes reciproc. S-a’ exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea poziti
vă din ultimii ani a relațiilor ro- 
mâno-canadiene, relevîndu-se dorin
ța comună de a acționa pentru dez
voltarea lor in continuare.

A participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

în aceeași zi, parlamentarii cana
dieni s-au intîlnit cu Vasile Punga.f. 
președintele Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică in
ternațională a Marii Adunări Națio
nale.

întrevederea a prilejuit efectuarea 
unui schimb de păreri cu privire la 
posibilitățile de promovare în con

tv
PROGRAMUL 1

9,00—16,50 Teleșcoală
10,50 Film serial TV. Anul 1848
11,40 Partidul năzuințelor și al împlini

rilor socialiste. 4. Democrație au
tentică pe temelia de granit a cu
ceririlor revoluționare ale po
porului

12,10 Telex
16,00 Telex
16,05 Reportaj pe glob : Olanda necu

noscută-
16.30 Emisiune în limba germană)
17.30 Tragerea de amortizare ADAS

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 mai. In țară : Vreme schimbătoare, 
cti cerul temporar noros. Vor eădea 
ploi locale mai ales sub formă de aver
se însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nordul și estul țării, pre
cum și in zonele de deal și de munte. 
Izolat; grindină. Vîntul va sufla slab 
pină ia moderat, predominînd din sec
torul nordic, cu intensificări locale cu 
Viteze pină la 50 km pe oră îndeosebi 
în estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, 
izolat mai coborîte în depresiunile mun
toase, cele maxime între 12 și 22 de 
grade. în București : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros, favora

cialiste România. Ștefan Andrei, va 
face o vizită oficială la Washington 
în perioada 14—15 mai 1981.

Mulțumind, tovarășul Virgil Ca
zacu a rugat oaspetele grec să trans
mită din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a conducerii partidului 
nostru un cald salut și cele mai bune 
urări tovarășului Haralambos Drako
poulos și conducerii Partidului Co
munist din Grecia (interior).

Cu acest prilej a avut loc o in
formare reciprocă in legătură cu 
preocupările actuale ale Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Grecia (interior), expri- 
mîndu-șe dorința comună de a se 
acționa în continuare pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două par
tide. a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările 'și popoarele 
noastre, în interesul poporului român 
și poporului gfec, al cauzei păcii, 
securității și independenței naționa
le, al cooperării și colaborării inter
naționale.

La întîlnire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat tova
rășa Ghizela Vass, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Român.

tinuare a unor relații mai ample, a 
unei colaborări mai intense intre 
România și Canada, între parlamen
tele lor, corespunzător intereselor 
celor două țări și popoare, ale cau
zei destinderii, păcii și înțelegerii 
internaționale.

La întrevederi a fost prezent Peter 
McLaren Roberts, ambasadorul Ca
nadei l'a București.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului1, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a av-i*. 
miercuri după-amiază, o întrevedere 
cu deltegația parlamentară din Cama- 
d‘a, condusă de Jean Marchand, pre
ședintele Senatului.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte privind evoluția relațiilor 
economice bilaterale, evidențiindu-se 
posibilitățile existente pentru dezvbi- 
tarea lor în continuare pe baze reci
proc avantajoase.

(Agerpres)

17.40 Viața culturală
18.40 Desene animate
19,00 Telejurnal
19,30 Actualitatea economică
19,50 Ora tineretului
20.40 Fapte d£ eroi ai muncii și vieții 

socialiste. în bazinul carbonifer 
al Olteniei

21,05 Spectacol artistic organizat cu pri
lejul 'zilei de 1 Mai

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,30 Concertul orchestrei simfonice a- 

Radioteleviziunii. In pauză : De
ziua muncii. Emisiune de versuri

21.40 Țară a bucuriei. Documentar
22,10 Telejurnal 

bil ploii sub formă de aversă. Vîntul vâ 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila în^re 3 și 6 
grade, cele maxime între 16 și 20 de 
grade. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 29 APRILIE 1981

Extragerea I : 17 21 28 41 20 13
Extragerea a Il-a : 14 15 35 24 3 44
Fond total de cîștiguri : 1 325 301

Iei, din care 304 472 lei report la ca
tegoria 1.

Cronica aâlei
Miercuri s-a încheiat la București 

întilnirea de lucru intre Ion Pățan, 
viceprim-ministru. al guvernului, 
președintele părții române în Co
misia jnixtă guvernamentală româno- 
cehoslovacă de colaborare economică 
și tehnico-științifică, și Josef Simon, 
vicepreședinte al Guvernului R. S. 
Cehoslovace, președintele părții ceho
slovace in comisie.

în cadrul întîlnirii a fost exami
nată activitatea de colaborare econo
mică, cooperare și specializare in 
producție, desfășurată in perioada 
care a trecut de la sesiunea a XII-a 
a comisiei, desfășurarea schimburilor 
comerciale pe anul 1981 și în perioa
da pînă in 1985. convenindu-se. cu 
acest prilej, noi acțiuni pentru lărgi
rea și diversificarea acestora.

La încheierea lucrărilor, cei doi 
președinți au semnat un protocol, 
care prevede măsuri concrete pentru 
extinderea in continuare a colabo
rării economice și’ tehnico-științifiee 
în industria construcțiilor de mașini, 
industria electronică și electroteh
nică, chimie, metalurgie și in alte 
sectoare de interes reciproc.

★
Miercuri dimineață a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Liberal 
Italian, condusă de Valerio Zanone, 
secretar general al partidului, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Tamara 
Dobrin. președintele executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, de 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au fost de față Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

+
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei, ambasadorul acestei țări la 
București, Yuzuru Murakami, a ofe
rit. miercuri, o recepție.

Au participat Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Ion Ceterchi, ministrul justiției. Ion 
Stănescu. ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Industriei Chimice, Gheor- 
ghe Doigu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere, instituții și în
treprinderi, personalități ale vieții 
noastre economice, științifice și cul- 
tural-artistice, generali și ofițerii su
periori.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej-, ambasadorul Ja
poniei la București a rostit o cuvin- 
tare ia Televiziunea română.

*
Membrii delegației parlamentare 

din Republica Unită Tanzania, con
dusă de Adam Sapi Mkwava, pre
ședintele Adunării Naționale, ai fă
cut, miercuri, o vizită ’a Academia 
de studii economice din Capitală, 
unde au fost intimpirați de prof, 
dr. Ilie Vădu-vai, rectorul- academiei-. 
Parlamentarii ta-nza-nieni au fost în
soțiți de loan Săl-ăjan. președintele 
Comisiei constituționale șr juridice 
a Marii Adunări Naționale. Cu acest 
prilej au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării invâțămintului superior 
în țara noastră, ale colaborării 
româno-tanzan ilene în acest domeniu.

în aceeași zi., parlamentarii fanza- 
nieni au vizitat „Tirgu! Bucureștiu- 
lui“, deschis in cadrul Complexului 
expozițional Piața Scînteii.

★
Miercuri a fost semnat Iă Bucu

rești Programul de c>a mcare cult ■ 
raia, științifică- și tehnică între Gu
vernul Republicii Socia1: România
și Guvernul Republicii Faiceze pen
tru- afii'i 1981, 1-982 și 19B3. Docu
mentul, semnat de Romulus Neagu, 
director în M.A.E., și Jca > .latbedaf. 
ministru plenipotențiă •, d?-ector ge
neral adjunct în Ministerul Afaceri-- 
lor Externe al Franței, prevede dez
voltarea- in continuare a acțiunilor 
menite să ducă Ia ariincirea- priete
niei tradiționale dintre cele două țări 
și popoare. îndeosebi prin organiza
rea unor largi acțiuni de conlucrare 
în domeniul' tehnico'-șfi'ințific, al in- 
vățămîntului și culturii, ca o contri
buție concretă la punerea in aplicare 
a celor convenite la nivel înalt, la 
dezvoltarea cooperării șl bunei înțe
legeri pe continent și in lume.

La ceremonie au participat Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Marcel Beaux, am
basadorul Franței' la București.

*
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, miercuri, solemnitatea 
d'onației unei colecții de documente 
diplomatice editate de Parlamentul 
mexican.

Colecția, care cuprinde textele 
unor acorduri, tratate și convenții 
încheiate de statul mexican de la 
cucerirea independenței pină în pre
zent. a fost înminată de însărcinatul 
cu afaceri ad-interim ai Statelor 
Unite Mexicane la București, Moises 
Torres Serrano.

★
La București au inceput. miercuri, 

convorbirile intre delegațiile conduse 
de Petre Gigea, ministrul finanțelor, 
și' Sergio Vieira-, ministrul guvsrna- 
tor al Băncii MozambiCului. Exami- 
nind stadiul- și perspectivele rapor
turilor economice româno-mozambi- 
cane, părțile au subliniat că1 rela
țiile dintre cele dou-â țări cunosc un 
curs ascendent, câ ele se dezvoltă 
potrivit înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la nivel inalt de 
la Bucureștii și Maputo-,

Totodată, a fost exprimată dorin
ța comună de a impulsiona in mod 
deosebit cooperarea economică, 
schimburile comerciale, de a dez
volta raporturile pe plan tehnic, 
științific și in alte domenii de in
teres reciproc, in folosul ambelor țări 
și popoare.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIOHALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DE1OS

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

Cu ocazia sărbătorii naționale a Regatului Țărilor de Jos, îmi face 
plăcere să) transmit Maiestății- Voastre cordiale felicitări, precum și cele mai 
bune urări de fericire personala, dte progres și prosperitate poporului olandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Țară odinioară impinzită de dune 
de nisip și mlaștini, amenințată 
permanent de apele Mării Nordu
lui, Olanda a devenit un exemplu 
de ceea ce e în stare să realizeze 
un popor prin hărnicie și tenacita
te. Pe un teritoriu mie, sărac în 
materii prime și smuls mării in 
bună parte prin îndiguiri, olandezii 
au făurit o economie modernă și 
diversificată, care se situează intre 
cele mai dezvoltate din lume. De
sigur, lalelele și morile de vînt nu 
lipsesc nici astăzi din peisajul olan
dez, dar asemenea elemente tradi
ționale sint integrate unui ansamblu 
unde tonul il dau marile șantiere 
navale, Întreprinderile industriale 
specializate in electronică și elec
trotehnică, în rafinarea- țițeiului, in 
producția de avioane, nave mariti
me, automobile-. camioane grele 
etc. După cum această țară se nu
mără printre marii- producători de 
oțel, de îngrășăminte chimice, me
dicamente. hirtie, cauciuc sintetic, 
fără a vorbi de agricultura olan
deză, considerată a fi printre cele 
mai. dacă nu chiar cea mai eficientă 
din lume.

Deși situate în zone diferite ale 
continentului și deosebindu-se in ce 
privește orindui-rea politico-socială,

Cu prilejul Zilei naționale a 
Olandei, Institutul român pentru re
lații culturale cu străinătatea a or
ganizat, miercuri după-amiază, o 
manifestare culturală. in cadrul 
căreia ziaristul Alexandru Cornescu 
a împărtășit impresii de călătorie din 
această țară. A fost prezentat apoi 
un film documentar olandez.

® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

FOTBAL: Anglia -
Ieri seara, la Londra, in grupa- a 

IV-a a preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal, intr-tal meci in 
care echipa Angliei a1 jucat tot atil 
de slab ea și in intiiiiirea cui repre
zentativa Elveției, echipa României 
a obținut un rezultat foarte oua, ter
minând ia egalitate : 0—0. Cei mai 
buni jucători români — portarul lor- 
ua-ehe (excepțional)- și Sameș.

■#

ZURICH 29 (Agerpres); — Comen- 
tînd meciul dintre selecționatele El-

UEI 12 BOXERI ROMÂNI CARE VOR PARTICIPĂ 
LA CAMPIONATELE EUROPENE

Ieri, Iotul reprezentativ de box ar 
României a plecat la Tampere (Fin
landa) pentru a participa la campio
natele europene.

Formația noastră la cele 12 cate
gorii este următoarea : Dumitru 
Șchiopu (48 kg), Constantin Tițoi (51), 
Dumitru Cipere (54), Titi Cercel (57), 
Viorel Ioana (60), Dragomir Ilie (63,5), 
Minai Ciobotaru (67), Marinicâ Ouatu 
(71), Valentin Silâgiii (75), Georgicâ

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:
No ua n umer&litre 

a liniilor u-3 transport 
In eoMîiu um Capitală

Ținind cont de necesitatea trece
rii la sistemul modern de orelucra- 
re — ne calculator — a datelor care 
stau la- baza măsurilor de perfecțio
nare a organtaăirii trahenortului in 
comun (lungitpea traseelor, fluxul de 
călători, dotarea tehnică etc.)-, I-.T.B-. 
anunță că incepind de la 1 mai a.c. 
se trece la o nouă numerotare a li
niilor de transport in comun din Cai- 
piială. Astfel, liniile obișnuite de au
tobuze vor fi numerotate de Ia 100 
Ia 199. prin adăugarea cifrei 1 la ac
tualul indicativ. (Bunăoară, actuala 
linie 32 va avea de la 1 mai nr. 132). 
Liniile normale de autobuze al că
ror număr se încadrează in prezent 
în grupa 100—199> (exemplu : liniile 
100. IOT. 102, 103 etc.) își păstrează 
actuala numerotare.

Liniile barate și navetă vor fi în
cadrate in grupa 200, prin adăugarea 
cifrei" 2 la a-ctua-lul indicativ. Se ex
ceptează linia 105 barat care va primi 
indicativul 215.

Limite rapide vor fi încadrate în 
grupa 300. (Exemplu : 31 R va avea 
numărul 33-1). Excepții : linia 31 R 
barat va deveni 314 ; 103 R va de
veni 330 ; R 1 va deveni 300 ; 203 R 
va deveni 333 pentru autobuzele care 
merg la I.P.R.S. Băneasa. 334 pen
tru cele care merg pină la aeropor
tul Băneasa și 335 pentru cele care 
merg la Otopeni.

Liniile de noapte vor fi încadra
te în grupa -100. Exemple : linia A 
va deveni 40-1... B va deveni 402 
s.a.m.d.

Liniile de maxi-taxi vor fi cuprin
se in grupa 500; (Exemplu ; linia I 
va deveni 501).

Liniile speciale care se organizea
ză cu diverse ocazii (tirguri. reveli- 
oane. alte manifestări), precum și li
niile de agrement vor fi cuprinse în 
grupa 600. (Exemplu : linia, dte agre
ment cartierul Titan — Pădurea Bă
neasa va purta numărul 651).

Cursele de serviciu, autobuzele în
chiriate. alte curse folosite la pres
tații cu caracter special vor fi cu
prinse în grupele 700 și 800.

Tramvaiele și troleibuzele iși vor 
menține actuala numerotare, cu ex

România și Olanda dezvoltă rela
ții de colaborare prietenească pe 
multiple planuri.

Momente de cea mai mare însem
nătate în- impulsionarea acestor re
lații le-au constituit vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Olanda 
în 1973 și vizita reginei Iuliana in 
țara noastră, în 1975. Ca urmare a 
convorbirilor la nivel înalt, a înțele
gerilor încheiate cu aceste prilejuri, . 
s-au deschis perspective largi co
laborării dintre România și Olanda 
in toate domeniile. Spre satisfacția 
reciprocă, s-au lărgit și intensificat 
raporturile de colaborare economi
că, s-au extins contactele și schim
burile culturalo, au fost explorate 
noi posibilități in maierie de coope
rare reciproc avantajoasă. Ca țări 
europene, România și Olanda des
fășoară o colaborare prietenească și 
pe planul preocupărilor pentru- intă- j 
rirea securității și păcii in Eurooa.

Evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-olandeze corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări 
și popoare, inscriindu-se, totodată, 
ca o însemnată- contribuție Ia cauza 
păcii, colaborării și> securității pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume. i

Au participat membri- ai conducerii1 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E., 
ai unor instituții culturale, un 
numeros public.

Au fost prezenți- Adrien Mansvelt, 
ambasadorul Olandei la București, 
membri ai ambasadei.

România 0-0
veției- și- Ungariei; disputat- la Lucer
na in cadrul preliminariilor campio
natului mondial de fotbal" și, Încheiat 
la egalitate : 2—2', agenția- „France 
Presse" scrie, printre altele : „Echipa 
Elveției-, impulsionată de mijlocașii 
BOtteron" și" Barbaria, a dominat- acest 
joc, dar nu a reușit să profite de nu
meroasele ocazii. In- continuare este 
subliniat faptul câ, deși condusă» de 
doua ori, formația- Ungariei a egalat 
de fiecare datay ultima oară în mi
nutul 85, dintr-o lovitură de la* 11 m.

Donici (81), Ion Cernat (plus 81). Teo- 
dOr Pîrjol (plUs '91); Dintre acești 
boxeri, Silagh-i a cucerit medalia de 
argint la campionatele europene din 
1979, iar D'ragomir Ilie, Donici și Cer
nat pe celle de bronz. La turneul 
olimpic dîn anul trecut. Cipere și Si- 
laghi au fost medaliați cu bronz. 
Conducătorii tehnici ai lotului sint 
antrenorii Dumitru Gheorghiu și 
Gheorghe Iliuțâ.

cepția liniilor barate, a liniei 26 de 
noapte și 90 roșu, care vor primi alte 
indicative tot in grupa de numere 
1—99:

i’ehtru familiarizarea călătorilor cu 
noile indicative ale liniilor I.T.B'.. a- 
cestea vor fi afișate in' toate mijloa
cele de transport in comun.

Transportul în comun 
în perioada

30 aprilie - 3 mai
în ziua de 30 aprilie transpor

tul în comun va funcționa după 
programul unei zile de simbătă-, 
avind in vedere faptul că și pro
gramul de lucru în întreprinderi 
este astfel organizat. Pentru marea 
adunare populară care va avea loc 
la Palatul sporturilor și culturii va 
fi asigurată afluirea si defluirea prin 
suplimentarea capacității de trans
port pe toate cele 20 linii care con
verg în zonă; în zilele de 1,2 și- 3 mai, 
mijloacele de transport in comun vor 
circula după programul unei zile de 
sărbătoare, fiind asigurat. în mod 
deosebit, transportul spre zonele de 
agrement, atit pentru- carnavalul ti
neretului. cit și pentru manifestările 
din cadrul ediției de vară a „Dacia- 
dei“. In acest sens se asigură supli
mentări ale liniilor care converg spre 
zonele respective. linii speciale de 
agrement si curse directe din car
tiere.

Pentru zona parcul Herăstrău — 
pădurea Băneasa vor fi suplimentate 
liniile 3, 4. 31. 81'. 82, 83. 1'31. 148, 149. 
331, 349. Pentru Parcul’ tineretului' 
vor fi suplimentate liniile 17. 22. 82. 
87. 94. 95, 116. 175. 300. 314. 323. De 
retinut că liniile de mai sus sint pre
zentate după noua codificare valabilă- 
de la 1 mai 1981.

Vor funcționa în- plus cele două 
linii speciale de agrement între Gra
nitul si Cernica — 660 si intre Laro- 
met și Mogoșoaia — 670. ambele Cu 
tarif de 2,50 l'ei/călătoria.

Vor mai funcționa, de asemenea, 
cursele directe din marile cartiere 
spre zonele de agrement, conform 
programului afișat in punctele de 
plecare. Taximetrele și liniile de 
maxi-taxi vor funcționa pe întreaga 
perioadă cu program maximal.

Maiestății Sale Regelui CARL AL XVI-LEA 
GUSTAF AL SUEDIEI

STOCKHOLM
Ziua de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa felicitări, cordiale și cele mai bune urării de .sănătate și fericire 
personal», precum și urări de prosperitate și> progres poporului suedez 
prieten.

îmi amintesc cu plăcere de vizita pe care am efectuat-o anul trecut 
în Suedia, de convorbirile avute cu acea ocazie și imi exprim convingerea 
că relațiile bune de prietenie și1 colaborare existente intre România, și Suedia, 
întemeiate pe stimă și- respect reciproc, vor înregistra o dezvoltare continuii, 
in folosul ambelor popoare, al cauzei generale a destinderii, securității, 
independenței naționale și păcii in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Suedia se numără printre statele 
cu un inalt grad de dezvoltare 
economică ale lumii. Priceperea, 
hărnicia și tenacitatea locuitorilor 
acestei țări scandinave, iinpreună 
cu- condițiile deosebit dte propice 
create prin faptul că' această țară 
n-a mai cunoscut războiul de 
peste un secol și jumătate, au- con
stituit, fără îndoială. premisele 
favorabile ale unei asemenea 
evoluții.

..Cărțile de vizită" tradiționale 
ale economiei- suedeze sint indus
tria siderurgică, construcțiile na
vale și industria forestieră. Din 
minereul de fier de la Kiruna, 
Gailivare sau Bergslag se obțin 
celebrele oțeluri suedeze, renu
mite prin calitatea lor. Celelalte 
bogății ale subsolului (zinc, pirite, 
argint, uraniu) au contribuit la 

-diversificarea industriei, prelucră
toare, care antrenează nu mai 
puțin de 39 la sută din populația 
activă a țării. O expansiune deo
sebită cunosc ramurile industriale 
de virf, cum ar fi electronica; 
electrotehnica și industria chi
mică. Suedia se. bucură de un 
vast potențial hidroenergetic. 75 
la sută din producția db electri
citate a țării fiind Obținută din 
cădbrile de apă. Fondul forestier, 
printre cele mai bogate din Eu
ropa (pădurile acoperă aproape 
jumătate din suprafața de 450 000 
kmp a tării) asigură o producție 
de 53 milioane metri cubi de lemn.

R. P. POLONĂ

La Nowa Hula, într-o mare 
citadelă muncitoreasca

La C.acoviaț acest oraș și, totoda
tă, fascinant muzeu sub cerul liber 
de pe Vistula, a inceput sezonul tu
ristic. înarmați' cu aparate de foto
grafiat, sute de turiști din cele mai" 
diferite țări descind în piața cen
trală, Rynek Glownv, solicitați de 
multiplele intruchipări ale geniului1 
creator al1 popo'rtiluil Momente de re
flecție lingă statuia iui Adam Mic- 
kiewicz, poetul care a știut1 să- ex
prime atit de plastic in versurile sale 
specificul național... Apoi, imensa 
Hală a breslelor, unde din evul, me
diu1 iși dădeau inttlnire vestiți meș
teșugari dîh Cracovia-, ca și din alte 
centre poloneze... Apoi, splendorile 
arhitecturale aJe catedralelor gotice 
ce par să sprijine cerul pe turlele 
lor verzui. Universitatea Jagellonă, 
prin aula căreia și-au purtat pașii 
nume i- -sfcre ca au- lăsat umanității 
un inestihiabil tezaur spirituali.. Tra
dițiile de o atit de mare strălucire 
sint continuate de intensa activita
te a celor 7 tea
tre, a filarmoni
cii, a altor nume
roase instituții de 
cultură.

Cracovia nu 
este numai un 
centru cultural și științific. Ea este și 
un puternic centru industrial al Po
loniei socialiste. Vocația meșteșuga
rilor de odinioară iși găsește con
tinuitate in activitatea constructori
lor și oțelarilor da astăzi. Numele 
Cracoviei este de nedespărțit de cel 
al Nowei Huța, care este, in reali
tate, o localitate distinctă. Și nu un 
orășel oarecare, ci o adevărată ci
tadelă muncitorească, numărind' in 
prezent aproape 250 000 de locuitori. 
Cracovienii consideră însă Nowa 
Huța un cartier aii propriului lor 
oraș.

Istoria orașului Nowa Huța este 
istoria Combinatului siderurgic „Le- 
nin", ridicat aici, lva circa 20 de ki
lometri de Cracovia, la inceputul a- 
nilor '50. Primele brigăzi de con
structori au fost formate din craco- 
vieni, mulți dintre ei st’abilindu-se 
in localitatea ce se înfiripa in ju
rul combinatului. Aici s-a constituit 
o „breaslă" nouă a meșterilor din 
Cracovia, cea a oțelarilor. în 1955 se 
realiza prima șarjă de oțel', combi
natul furnizind in prezent 6,5 mili
oane tone anual, adică o treime din 
producția de oțel a Poloniei; Recent, 
o festivitate specială desfășurată aci 
marea șarja de oțel purtind in-semnul 
jubiliar dfe 100 milioane tone.

Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, Boleslaw Bryksy. în
cearcă să prezinte o imagine globa
lă a activității desfășurate in acest 
gigant al industriei poloneze de cei 
38-5001 de oameni ai muncii, se re
fera la preocupările organizației de 
partid pentru asigurarea unor con
diții de viață corespunzătoare pen
tru toți angajații1 combinatului. Cea 
mai mare întreprindere de construc
ții de locuințe din Cracovia își are 
sediul Ia Nowa Huța. Aici, de fapt, 
are cel mai mult de lucru. Se con
struiește mult, dar cerințele sint in 
continuă creștere. O preocupare o 
constituie, de asemenea, construirea 
de case de odihnă in stațiunile bal
neoclimaterice, ca și1 de cantine in

CORESPONDENTA 
DIN VARȘOVIA

Pe pfen internațional, Suedia 
promovează o politică de ințe'.e- 
gere și colaborare, dezvoltind re
lații cu toate statele, indiferent 
de orinduirea lor socială și aducind 
o contribuție activă la eforturile 
de instaurare ai unui climat de 
pace și securitate in. Europa și in 
lume. Sint binecunoscute pozițiile 
realiste ale Suediei in. problema 
dezarmării, eliminării pericolului 
de- război- nuclear, stingerii, focare
lor de încordare și conflict, soluțio
nării constructive a diferendelor 
dintre state.

Preocupările și aspirațiile co
mune în asemenea direcții au cpn- 
stituit premise favorabile pentru 
statornicirea, între România și 
Suedia, a unor strinse raporturi 
prietenești, cane cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. Un moment de 
referință in cronica relațiilor 
româno-suedeze l-a constituit vi
zita întreprinsă în- toamna anului 
trecut de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Suedia, la invitația Maiestății Sale 
regele Carl al XVT-lea Gustaf. 
Dialogul la nivel inalt s-a soldat 
cu acorduri și documente de natură 
să. confere colaborării româno- 
suedeze uu cadru cit mai favorabil 
in vederea intensificării sale con
tinue. în interesul reciproc al 
celor două țări și popoare, al secu
rității pe continent, in general al 
cauzei păcii și înțelegerii in lume.

incinta combinatului. La Nowa Huța, 
spun pe jumătate in glumă, pe ju
mătate in serios interlocutorii,, este 
nu1 numai cel mai mare combinat si
derurgic, dar și un mare combinat 
alimentar. Prin amenajarea unor 
mari' crescătorii de animale,, prin 
cultivarea unor spații din" incinta 
combinatului, se asigură" circa. 50 la 
sulă din necesarul de alimente pen
tru cantine.

Discuția continuă despre producție, 
despre dificultățile apărute in ulti
mul an. Desigur, spune secretarul de 
partid, problemele care au afectat 
întreaga viață economică și politică 
a Poloniei au avub reflexul lor și la 
Nowa Huța. Stagnările și nerealiză- 
rlle din domenii importante aie e- 
conomieii in special in producția de 
materii prime, au avut profunde e- 
fecte negative. Un șir de preocupări 
ridică problemele legate de condiții
le de muncă. Ulterior a fost elabo
rat un program de dotări materia

le, intre ca
re modernizarea 
completă a coese- 
riei..

La Nowa Hiuta 
este o puternică 
organizație de 

partid — una din cele mai mari 
din țară. Secretarul ține să re
leve că principala preocupare a or
ganizației a fost și eăte să acțio
neze pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, să se situeze in fruntea, tutu
ror acțiunilor care vizează bunul 
mers al întreprinderii, condițiile de 
muncă și de viață ale muncitorilor. 
Așa se explică faptul că organiza
ția de partid s-a întărit in acest răs
timp, reciștigind încrederea oameni
lor muncii. „Procesul de înnoire pe 
care il dorim in intreaga noastră via
ță politică, economică și socială, sub
liniară secretarul comitetului de 
partid, înseamnă, în primul rind, re
înnoire a stiltilui și metodelor de 
muncă ale partidului, întărirea legă
turilor sate cu' masele, a rolului" său 
conducător dim interior, prin mem
brii săi, prin sporirea participării lor, 
a spiritului organizatoric in locurile 
unde se hotărăște producția. Aceas
ta. este, dealtfel, ideea1 centrală re
liefată in cursul adunărilor de dări 
de seamă și ategeri" ce au loc in or
ganizațiile de bază aule combinatului 
in pregătirea Congresului al IX-lea 
al P M.U.P.".

Este o idee subliniată adesea in 
aceste zile in.' adunările de partid din 
alte și alte întreprinderi și instituții 
din RP. Polonă. Indiferent de acui
tatea critici 1O” formulate cu privire 
la cauzele crizei economice și so
ciale se afectează țara, arată „Try- 
buna Ludu", dezbaterile au o direc
ție constructivă : ele privesc căile și 
modalitățile de restabilire a încre
derii, dezvoltarea democrației in
terne de partid, existînd convingerea 
că factorul decisiv al stabilizării po
litice. economice și sociale il con
stituie întărirea rolului conducător al 
P.M.U.P. in intreaga societate, che
zășie a procesului de înnoire socia
listă a Poloniei.

Dumitru ȚINU

• iNMAGAZINAREA 
CHIMICA A ENERGIEI 
SOLARE. După cercetări ce 
au durat peste două decenii, 
specialiști niponi au obținut o 
substanță stabilă capabilă să 
acționeze ca o baterie solară : 
cu ajutorul acesteia s-a reușit 
înmagazinarea energiei sola
re timp de 61 de zile. Autorii 
descoperirii consideră că aceas
ta este de natură să îndepărteze 
cel mai mare obstacol din calea 
folosirii energiei solare, și anu
me producerea de energie cind 
cerul este acoperit. Noua sub
stanță este rezultatul unei com
binații chimice, care, expusă la 
soare, își schimbă structura mo
leculară. Aplicîndu-i-se un mic 

catalizator de argint, substanța 
revine la structura ei molecula
ră inițială, generind energie ca
lorică. Un kilogram din această 
substanță poate conserva 92 000 
calorii.

• „VALS COSMIC". 
Recent, cind a fost descoperită, 
steaua SS-433 a dat multă bă
taie de cap astronomilor, pentru 
că, urmărind-o cu aparatele 
optice, aveap impresia că „val
sează" : spectrul ei indica în 
același timp și o apropiere de 
Pămint și o îndepărtare. Pînă la 
urmă ciudățenia a fost explica
tă : steaua emite, cu o viteză 
de aproximativ un sfert din vi
teza luminii, două jeturi de 
gaze : unul în direcția Terrei, 

celălalt în direcția Opusă. Acest 
fenomen nu este unic ; se re
amintește că și astronomul ca
nadian Filip Gregory, bazin- 
du-se pe datele obținute de sa
telitul american „Einstein", a 
descoperit un astru care emi
tea și el asemenea jeturi stra
nii.

• ABURII DE MERCUR 
Șl SEISMELE. Un grup de 
geochimiști sovietici a descope
rit un fenomen care ar permite 
să fie anticipate eventuale cu
tremure. Pe baza experiențelor 
realizate în zone seismice acti
ve din Asia Centrală, s-a sta
bilit că există o interdependen
ță între concentrația aburilor 
de mercur care pătrund dîn

^PRETUTINDENI
scoarța terestră în atmosferă și 
tensiunea mecanică din adincul 
scoarței terestre. Fluxul aburilor 
de mercur nu este constant, ci se 
schimbă periodic la intervale de 
14 zile, în funcție de fluxul și 
refluxul selenar. De regulă, cu 
patru zile înaintea unui cutre
mur, concentrația mercurului in 
acest flux scade vizibil, pe 
urmă începe să crească. Folo
sirea acestei legități în îmbina
re cu metodele geofizice exis
tente va face posibilă, în viitor, 
prognozarea cutremurelor Cu o 
precizie de 70—80 la suia — 
afirmă savanții sovietici.

• „TELEFONUL POE
TIC". Ridici receptorul, for
mezi un anumit număr și la 
capătul firului se aud poezii sau 
fragmente de literatură ale unor 
autori clasici sau contemporani. 
Asemenea „automate" funcțio
nează în patru orașe din R.F.G.: 
Kiel, Hanovra, Sâarbriicken și 
Mainz. Postul din Saarbriicken 
s-a profilat pe clasici, incepind 
cu Goethe. Sâptămînal, caseta 
este înlocuită, putînd fi audiat 
un alt .mtor. Ziarul „Le Figaro", 
care relatează despre funcționa
rea acestor „automate" in 
R.F.G., menționează că primul 

„telefon literar" cu bandă înre
gistrată a fost instalat de poe
tul american John Giorno pen
tru uzul prietenilor. La Basel, 
in Elveția, o inițiativă asemă
nătoare a fost luată încă din 
1977 de scriitorul și editorul 
Matthias Jenny, programele 
postului telefonic respectiv fiind 
ascultate zilnic de sute de per
soane.

® PRIMA MAȘINĂ 
DESCRIS CU CARAC
TERE CHINEZE a tost re- 
cent realizată de specialiști chi
nezi în colaborare cu cei vest- 
germani. Ea este electronică și 
stochează in memorie peste 1 000 
de ideograme. Imprimarea fie

căreia necesită apăsarea a patru 
clape. Mașina de scris poate 
realiza in medie imprimarea a 
15 semne pe secundă.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Arheologii 
portughezi au făcut o descope
rire neașteptată : lingă cătunul 
Bidigueira, de sub o colină de 
nisip transformată în cimitir 
încă din evul mediu, a fost 
scoasă la iveală o splendidă vilă 
romană construită în urmă cu 
1 900 de ani. In ceea ce privește 
dimensiunile și eleganța arhi
tecturii, acest adevărat palat nu 
are egal in nici o provincie ro
mană din epoca respectivă. Clă
direa, de marmură, are 15 metri 

înălțime și aproape pfnă la tot 
atiția metri adinerme srnt să
pate în piatră pivnițele care au 
servit drept depozite tte alimen
te și de obiecte de preț. Alături 
de vilă au fost descoperite băi 
cu pardoseală de mozaic. Vila 
a fost locuită de patricieni ro
mani prin jurul anului 340 e.n.

• CEL MAI MIC PES
TE DIN LUME trăiește în 
apele unui lac din sudul insu
lei filipineze Luson și se nu
mește sinarapan. Peștișorul, cu 
ochi negri, nu atinge Ia maturi
tate mai mult de șase-șapte mi
limetri. El este considerat de 
către localnici drept o delica
tesă rară, tocmai de aceea fiind 
amenințat cu dispariția.



PAGINA 6 SCINltlA — joi 30 aprilie 1981

I IN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII a 60 DE ANI ■■ 
DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

b .o fi-'tya fi :o <:c. iț ii a

Partidul Comunist Român - militant 
consecvent pentru cauza dezarmării, 
pentru înfăptuirea unei lumi a păcii

In dezvoltarea mondială una din problemele de im
portanță deosebită este dezarmarea generală și, în primul rînd, 
dezarmarea nucleară. Așa cum se subliniază în Programul parti
dului nostru, trebuie să facem totul pentru a îndeplini această mi
siune de mare răspundere și onoare a comuniștilor, de a salva 
omenirea de noi războaie. Partidul și statul nostru acordă și 
vor continua să acorde și în viitor o atenție deosebită acestei 
probleme.

NICOLAE CEAUȘESCU
Eliberarea omenirii de coșmarul 

războaielor prin înfăptuirea dezar
mării a fost și rămîne una din cele 
mai nobile cauze pentru izbînda 
căreia Partidul Comunist Român a 
militat cu înflăcărare, consecventă 
și fermitate, cîștigîndu-și un unanim 
și binemeritat prestigiu mondial. 

Orientarea partidului în această 
problemă cardinală este ghidată de 
considerente principiale, care țin 
deopotrivă de legătura indisolubilă 
dintre socialism și pace, de necesi
tatea afirmării dreptului suprem al 
omului și al popoarelor — acela 
de a trăi în liniște, de a-și realiza 
nestingherit aspirațiile de progres 
economico-social — ca și de adevă
rul incontestabil că înarmările, eter
nul preludiu al războaielor, repre
zintă cea mai apăsătoare povară șl 
cea mai gravă amenințare pentru 
toate națiunile.

Atașamentul puternic al P.C.R. 
față de cauza dezarmării are rădă
cini adinei în propria noastră expe
riență istorică. Filele de cronici ale 
trecutului românesc degajă consta
tarea amară că. deși poporului nos
tru i-a fost dintotdeauna străină 
însăși ideea de cotropire, el s-a vă
zut de atîtea ori silit să-și apere 
pămintul strămoșesc în fata năvăli
torilor, să 
tească un 
tribut de 
spre a-și 
păstra ființa na
țională și, în ace
iași timp, el a 
trebuit să suporte 
urmările negative 
pe care războaie
le pornite de po
litica expansio
nistă a unor mari 
puteri ale vremu
rilor le-au avut 
asupra dezvoltării 
sale economice.

Dînd glas năzu
ințelor de veacuri 
ale poporului ro
mân, clasa noas
tră muncitoare, 
partidul ci politic 
au făcut din cau
za dezarmării un 
principal obiectiv 
de luptă. Chiar 
de la intrarea sa 
pe scena istoriei, 
mișcarea socialis
tă din România era călăuzită de 
ideea că misiunea proletariatului, a 
forțelor revoluționare, pe scară na
țională și mondială, constă nu nu
mai în lichidarea exploatării și 
asupririi, ci și în izbăvirea socie
tății de flagelul conflagrațiilor mi
litare.

Tradițiile luptei antirăzboinice, 
pentru dezarmare ale vechii mișcări 
muncitorești au fost preluate și ri
dicate pe o treaptă superioară de 
Partidul Comunist Român, a cărui 
luptă neînfricată pentru transfor
marea societății românești Pe baze 
socialiste s-a împletit strins, de la 
bun început, cu acțiunile în fa
voarea dezarmării și păcii. Această 
orientare și-a găsit ilustrări din cele 
mai pregnante pe măsură ce eveni
mentele din Europa și din restul 
lumii evoluau spre accentuarea 
cursei înarmărilor, odată cu ascen
siunea fascismului.

Din păcate, eforturile P.C.R.. ale 
altor partide comuniste, ale forțelor 
Înaintate ale vremii în general nu 
au putut stăvili cursa înarmărilor, 
planurile războinice ale fascismului, 
care au dus la declanșarea celei 
de-a doua conflagrații mondiale, 
soldată cu zeci de milioane de vic
time și cu uriașe pierderi materiale. 
Lecția teribilă a celui de-al doilea 
război mondial a pus mai mult ca 
oricînd in evidență necesitatea vi
tală ca popoarele, forțele poli • 
tice si sociale ale lumii să nu mai 
permită niciodată repetarea unei 
asemenea catastrofe, in acest cadru 
lupta pentru dezarmare căpătind 
dimensiunile unui tel primordial al 
întregii umanități.

Ca o expresie a înțelegerii profun
de a acestui comandament. Partidul 
Comunist Român, devenind forța 
conducătoare a societății românești, 
concentrînd energiile ponorului 
spre edificarea socialismului — 
orinduire vital interesată, prin în
săși natura sa. in statornicirea unui 
climat de destindere, securitate si 
pace — a înscris lupta pentru 
dezarmare ca unul din obiectivele 
majore ale politicii externe a tării 
noastre. încă la Conferința Națio
nală din 1945. cind a conturat vi
ziunea sa asupra reconstrucției tării, 
a industrializării, a viitorului socia
list. P.C.R. a adoptat o poziție fer
mă în favoarea păcii. împotriva ten
dințelor de împărțire a lumii in 
zone de influentă. în blocuri, cu 
corolarul ei inevitabil — o nouă 
cursă a înarmărilor. Această orien
tare a călăuzit activitatea tării 
noastre la Organizația Națiunilor 
Unite și în alte foruri internațio
nale. România desfășurînd eforturi 
neslăbite pentru propulsarea pro
blemei dezarmării.

O etapă nouă, superioară în ac
țiunile partidului și statului nostru 
îndreptate spre înfăptuirea dezar
mării. ca și în întreaga politică in
ternă și externă a fost inaugurată 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Năzuințele poporului român de 
pace și colaborare, aspirația tuturor 
popoarelor de a vedea înlăturat pen- 

^tru totdeauna spectrul războiului

plă- 
imens 
sînge 
putea

prin lichidarea armamentelor sl-au 
găsit în secretarul 
duîui. președintele 
varășul Nicoîae 
vajnic st strălucii 
prin tenacitatea.
spiritul său de inițiativă, dovedite și 
în promovarea acestei nobile cauze, 
și-a ciștigat înalte aprecieri pe toate 
meridianele.

Atrăgînd atenția asupra pericole
lor și poverilor pe care le repre
zintă pentru omenire imensele ar
senale militare în vertiginoasă creș
tere. tovarășul Nicoîae Ceausescu 
relevă răspunderea ce revine tutu
ror statelor, indiferent de mărime, 
potential sau orânduire politico- 
socială. de a acționa fără întîrziere 
pentru trecerea la măsuri care să 
ducă la stăvilirea cursei înarmări
lor. îndeosebi a celor nucleare.

în rapoartele prezentate la con
gresele și conferințele naționale ale 
partidului. în cuvintările rostite de 
la tribuna O.N.U.. a conferinței ge- 
neral-europene și a altor foruri, in 
multiple expuneri, mesaje Si inter
viuri. în contacte la nivel înalt si în 
nenumărate alte ocazii, secretarul 
general al partidului a pledat cu te
nacitate si perseverentă în favoarea 
dezarmării, pătruns de încrederea

general al parti- 
republieii. to- 

Ceaușescu. un 
militant, care, 

perseverenta si

PE STINDARDUL

PARTIDULUI :

obiective de luptă

în concordanță

cu interesele vitale

ale poporului român,

ale întregii umanități

că înfăptuirea ei este posibilă, 
ciuda dificultăților ce se cer 
vinse.

Aportul secretarului general 
partidului în tratarea dosarului 
dezarmării se distinge și prin accen
tul pus pe rolul decisiv ce revine 
popoarelor înseși, maselor celor mai 
largi în soluționarea problemei, 
în acest sens, tovarășul Nicoîae 
Ceaușescu sublinia : ..Popoarele care 
suportă pe umerii lor povara uria
șelor cheltuieli militare, care. într-o 
nouă conflagrație mondială, ar tre
bui să dea un inimaginabil tribut de 
sîinge. sînt chemate să acționeze cu 
toată fermitatea în direcția dezar
mării pină nu e prea tîrziu. Este 
necesar ca opinia publică, toti cei 
ce doresc să-și apere viata să-si ri
dice glasul și să acționeze hotărit 
pentru a impune dezarmarea".

Abordarea dezarmării într-o vi
ziune largă. în corelare dialectică cu 
celelalte probleme majore ale vieții 
internaționale, cu cerințele dezvol
tării economice și sociale ;ț po
poarelor, ale reluării și consolidării 
cursului spre destindere, cu necesi
tatea instaurării unei noi ordini po
litice și economice mondiale pune 
în evidență spiritul revoluționar al 
partidului nostru, concepția româ
nească profund originală în dome
niul dezarmării.

, în condițiile cind irosirea mijloa
celor în scopuri militare acționează 
ca o frînă serioasă în calea dezvol
tării tuturor statelor și in special a 
țărilor în curs de dezvoltare, con
fruntate cu mari și multiple proble
me ridicate de starea lor de sărăcie 
și înapoiere, caracterul profund 
umanist al concepției românești re
zidă și în aceea că ea preconizează 
ca sumele eliberate prin dezarmare 
să fie menite să servească la înlă
turarea marilor discrepanțe econo- 
mico-sociale, la promovarea pro
gresului general.

Analizele și concluziile secretaru
lui general al partidului asupra pro
blemei dezarmării alcătuiesc esența 
programului atotcuprinzător și 
coerent de măsuri concrete, formu
lat pe larg la Congresele al X-lea 
și al XI-lea ale partidului și crista
lizat în documentele prezentate de 
tara noastră la O.N.U. în 1975. pre
cum și la sesiunea specială din 1978.

Conturînd o strategie globală in 
acest domeniu, programul propus de 
România socialistă deschide, prin 
măsurile eficiente pe care le pre
vede. un cimp larg luptei pentru 
făurirea în perspectivă a unei păci 
durabile. Este vorba de măsuri de 
substanță ce se disting prin ca
racterul lor realist, prevăzind abor
darea problemelor după criteriul 
„de la simplu la complex", adinci- 
rea și extinderea înțelegerilor „pe 
segmente", pină la atingerea o- 
biectivului final — dezarmarea 
generală și completă. O verigă cen
trală a programului, menită să de
clanșeze ansamblul procesului de
zarmării, o constituie inghețarea și 
reducerea cheltuielilor militare, în 
acest sens evidențiindu-se propu
nerea ca statele să-și reducă chel-

în 
în-
al

tuielile militare cu 10—15 la sută 
pînă în 1985. îmbinind vorba cu 
fapta, partidul și statul nostru au 
redus în ultimii doi ani cu anumite 
sume cheltuielile militare, fondurile 
respective fiind alocate pentru ridi
carea nivelului de trai al poporului.

Fie că este vorba de stoparea 
creșterii cheltuielilor militare, a 
efectivelor și armamentelor și tre
cerea la reducerea lor treptată ; de 
complexul măsurilor în vederea 
dezangajării militare, inclusiv crea
rea unor zone de securitate la fron
tierele dintre state, notificarea pre
alabilă și renunțarea la manevrele 
și mișcările militare de anvergură ; 
renunțarea la crearea de noi tipuri 
de arme ; de reducerea treptată a 
activității blocurilor militare, ca o 
măsură tranzitorie spre eliminarea 
lor concomitentă, sau de prioritatea 
absolută acordată măsurilor de li
chidare a armelor de distrugere în 
masă — propunerile partidului și 
statului nostru se caracterizează 
prin realism și spirit constructiv.

în opinia P.C.R., a României so
cialiste, de cea mai mare importan
tă este adoptarea unor măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare 
în Europa, ca o condiție esențială 
pentru făurirea unei securități trai

nice și dezvolta
rea cooperării pe 
continentul nos
tru. în acest scop, 
țara noastră a 
propus ca la re
uniunea de la 
Madrid să se pu
nă bazele organi
zării unei Confe
rințe pentru întă
rirea încrederii și 
dezarmare în Eu
ropa ; 
dopte, 
un șir 
pentru 
rea 
politic 
asumarea angaja
mentului de a nu 
se efectua mane
vre multinaționa
le în apropierea 
frontierelor altor 
state ; renunțarea 
la sporirea buge
telor militare pină 
la realizarea unei 
înțelegeri privind 

reducerea acestora ; acordul de a 
nu se instala noi baze militare și de 
a nu se disloca noi trupe pe terito
riul altor state în Europa. în aceeași 
ordine de idei se înscriu și propu
nerile de a se convoca o reuniune 
de experți care să examineze elabo
rarea unui Tratat general-european 
de nerecurgere la forță si la ame
nințarea cu forța, precum și de a 
se trece la tratative pentru evitarea 
instalării de noi rachete în Eu
ropa.

în mod firesc, o importantă pri
mordială este acordată de partidul 
nostru dezarmării nucleare. Aceasta 
fiindcă, atit prin capacitatea explo
zibilă și celelalte efecte, cît si prin 
numărul lor. armele nucleare repre
zintă cea mai puternică forță dis
tructivă cunoscută de istorie, sub a 
cărei amenințare mortală se află 
întreaga suflare omenească. Chiar 
nefolosite, arsenalele atomice rămîn 
instrumentul principal al politicii de 
forță și amenințare cu forța, iar 
creșterea lor cantitativă și calita
tivă accentuează încordarea Si neîn
crederea. înveninează raporturile 
dintre state, nemaivorbind de fap
tul că mențin în permanentă spec
trul unei noi conflagrații mondiale.

Una din trăsăturile cele mai re
marcabile ale programului românesc 
este aceea că pornește de la nece
sitatea asigurării securității tuturor 
statelor și a fiecăruia in parte, 
printr-un echilibru în jos al forjelor, 
prin coborîrea plafonului înarmări
lor la cote tot mai scăzute, în ca
drul unui proces gradual, realizat 
incepind cu statele cele mai înar
mate.

Circumscris unei viziuni ample 
privind eradicarea completă.si defi
nitivă din viata internațională a 
politicii de forță și dictat, procesul 
dezarmării propus de partidul și 
statul nostru apare astfel ca o com
ponentă esențială a democratizării 
vieții internaționale, a consolidării 
securității și destinderii, ca o contri
buție Ia stabilirea unor relații noi 
de încredere, prietenie si conlucrare 
rodnică. înfăptuirea lui ar determi
na o schimbare radicală a cursului 
vieții internaționale, în consens cu 
voința tuturor popoarelor de a-si 
făuri în liniște și siguranță un viitor 
fericit.

Inițiativele și acțiunile P.C.R.. ale 
României socialiste în sprijinul 
dezarmării. activitatea tenace, 
neobosită pentru solutionarea aces
tei probleme cardinale ale vremuri
lor noastre se bucură pretutindeni 
de o largă recunoaștere. Așa cum 
subliniază în permanență tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu. popoarele lumii 
pot fi sigure că în comuniștii ro
mâni, în România socialistă vor 
avea în continuare un dîrz apără
tor al păcii, un promotor ferm al 
cauzei dezarmării — cauză vitală a 
întregii umanități si premisă indis
pensabilă a salvgardării și înflo
ririi civilizației pe planeta noastră.

să se a- 
totodată, 

de măsuri 
însenina- 

orizontului 
european :

Vasile OROS

Calda prețuire a oamenilor de știință pentru 
contribuția remarcabilă a cercetărilor de chimie 
ale academician doctor inginer Elena Ceaușescu

Simpozion științific în Elveția consacrat operei 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu

BERNA 29 (Agerpres). — In orașul Basel, numit și „Cetatea chi
miei" pentru cele patru societăți care asigură peste 75 la sută din 
producția chimică a Elveției și in care lucrează 80 la sută din perso
nalul de cercetare al acestei ramuri, a avut loc, la 28 aprilie, un sim
pozion științific consacrat lucrărilor de chimie ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.

La simpozion, care s-a ținut la complexul „Sandoz", au luat parte 
directori de institute, profesori ai Universității din Basel, reprezentanți 
ai Societății elvețiene a producătorilor din industria chimică, directori 
și cercetători ai grupului „Sandoz", reprezentanți ai prdsei de spe
cialitate.

Salutînd pe participanți, dr. R. 
Boissonnas, din partea Comitetului 
de conducere al societății „Sandoz", 
a arătat că este onorat să găzdu
iască o manifestare științifică dedi
cată unei opere de primă impor
tanță. Tematica cărții propuse ca 
bază a discuțiilor simpozionului 
„CERCETĂRI ÎN DOMENIUL SIN
TEZEI ȘI CARACTERIZĂRII COM
PUȘILOR MACROMOLECULARI", 
de academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, apărută in mai multe 
limbi, printre care' și limba ger
mană, este legată, a arătat vor
bitorul, de problemă esențiale pen
tru știința contemporană.

„Substanțele macromoleculare — 
a spus el — a căror structură a 
constituit o descoperire de prim or
din in chimie, stau astăzi la baza 
unor aplicații de cea mai largă râs- 
pindire, începînd cu producerea 
cauciucului sintetic, a fibrelor sin
tetice și a maselor plastice, și con
stituie un obiect de interes priori
tar in numeroase ramuri moderne 
ale științei, tehnologiei și indus
triei. Discuția de astăzi este menită 
să scoată in relief meritele acestei 
cărți, așa cum rezultă din analiza 
făcută pe marginea ci de eminenți 
specialiști, rolul deosebit al perso
nalității autorului, dezvoltarea im
presionantă a chimiei și științei in 
România, țară cu care se întrețin 
relații de strinsă cooperare".

Lucrările simpozionului care au 
urmat au subliniat contribuția la 
progresul științei a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate proemi
nentă, cunoscută și prețuită pe 
plan mondial. Luările de cuvînt ale 
participanților au relevat apre
cierea și respectul de care se bucură 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu și care și-au găsit ex
presia. in omagiul adus de nu
meroase academii și foruri de ști
ință din țări situate pe toate con
tinentele. Ca președinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie și ca om politic de vază 
al României socialiste, s-a subliniat 
în cadrul simpozionului, acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu conduce pro
grame de cercetare care sint ade
vărate pîrghii în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării și care au 
o semnificație internațională va
loroasă.

Din partea grupului de specia
liști, dr. U. Sollberger, șeful De
partamentului de cercetări al com
paniei „Sandoz", și dr. R. Bill, de 
la Centrul de cercetări macromo
leculare din Freiburg (R.F.G.), au 
prezentat pe larg conținutul cărții, 
precum și locul pe care îl ocupă 
contribuția sa originală în ansam
blul cercetărilor chimice de azi. Ei 
au arătat importanța aplicativă a 
studiilor, care. au îmbunătățit pro

cedeele de cunoaștere a polimeri
lor, precum și tehnologia de poli- 
merizare stereospecifică a izopre- 
nului. Autorii referatului principal 
au prezentat cifre convingătoare 
și exemple privind rolul viitor al 
polimerilor în rezolvarea unor pro
bleme de bază ale științei și teh

nologiei, cum sînt obținerea unor 
înlocuitori de materiale (sticlă, 
fibre naturale, lemn, metale, pre
cum și cauciuc natural) și econo
misirea de energie. Potrivit apre
cierilor acestora, cartea reprezintă 
rezultatul unui mare efort de cer
cetare și constituie o semnificativă 
contribuție în știință.

Prof. dr. Max Burger, directorul 
Institutului de biochimie din Basel 
și vicepreședinte al Consiliului 
elvețian pentru știință, a arătat că 
este impresionat de metodologia 
modernă fizico-chimică stăpinită 
de autor și care este grăitoare 
pentru tehnicile avansate prezente 
în laboratoarele școlii românești 
de chimie. El a subliniat lărgimea 
orizontului acestei cărți, care aco
peră mai multe domenii. Implica
țiile subiectului, a relevat vorbi
torul, sînt vaste, vizînd noile fron
tiere ale chimiei în direcția pro
ducerii de medicamente noi, în 
crearea unei agriculturi moderne 
și. mai ales, în fundamentarea ce
lui mai actual și mai promițător 
domeniu, cel al biochimiei.

Prof. dr. Marcel Monnier, direc
torul institutului de mare tradiție 
„Vesalianum" din Basel, pornind 
de la catalizatorii organo-metalici, 
a căror utilizare a fost dezvoltată 
de autor, a subliniat importanța

noului pas în domeniul științei și 
industriei, reprezentat de catali
zatorii biologici de joasă energie, 
pe care cercetarea actuală încearcă 
să-i stăpinească. El a arătat cone
xiunile problematicii chimiei cu 
alte probleme de importanță ma
joră pentru societate, cum ar fi 
recuperarea energiei și reciclarea 
materialelor. Ca om de știință care 
s-a aflat în contact cu colegii săi 
români, el a evidențiat succesele 
remarcabile ale științei românești, 
școala de mare tradiție ale cărei 
rezultate moderne sînt ilustrate 
de lucrarea care face obiectul sim
pozionului.

în încheierea lucrărilor, prof. dr. 
A. Cerletti, președintele Academiei 
elvețiene, de științe medicale și 
membru al Comitetului de condu
cere al societății „Sandoz", a apre
ciat întrunirea ca pe un eveni
ment științific important, ca o cal
dă și cordială manifestare la adre
sa chimiei, a științei din România, 
în fruntea căreia se află acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu.

El a împărtășit asistenței impre
siile profunde pe care i le-a creat 
vizita efectuată, cu cîțiva ani în 
urmă, în calitatea sa de vicepre
ședinte al Consiliului elvețian al 
științei, la Institutul Central de 
Chimie din București, unul din 
cele mai importante centre ale 
științei moderne, întrunind forțe 
considerabile de cercetare funda
mentală și aplicativă.

Reuniunea de înalt nivel științi
fic consacrată cercetărilor acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu este me
nită, a subliniat vorbitorul, să dez
volte și mai mult relațiile de pre
țuire și stimă reciprocă ce stau la 
baza unei colaborări reciproc avan
tajoase.

în discuțiile din cadrul simpo
zionului, la care au participat 
numeroși profesori și oameni de 
știință, s-au relevat pe larg dina
mica industriei românești în ulti
mii 15 ani și ponderea deosebită a 
industriei chimice în programele 
de valorificare a resurselor țării și 
în dezvoltarea economică și socială 
a României. Vorbitorii s-au referit 
la poziția solidă de partener a 
României în cooperarea economică 
cu alte state, fapt vizibil la Basel 
în relațiile și conlucrarea fructu
oasă cu chimia elvețiană.

în dezbateri s-a afirmat că cel 
mai bun omagiu ce poate fi adus 
unei lucrări este recunoașterea 
efectului ei stimulator, a forței 
ideilor pe care le încurajează și a 
orizontului pe care îl deschide. 
Vorbitorii au evidențiat că simpo
zionul dedicat operei acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu a avut un carac
ter cuprinzător, atingind subiecte 
din cele mai actuale ale științei — 
în eforturile ei de a asigura tu
turor o lume pașnică, mai dreaptă 
și mai bună — apreciind că el 
constituie o dovadă concludentă a 
valorii și prestigiului contribuției 
științifice pe care această operă o 
reprezintă. Participanții au rugat 
să se transmită academicianului 
dr. ing. Elena Ceaușescu cărți și 
comunicări, cuprinzînd rezultate 
ale muncii lor, ca o expresie a 
înaltei stime ce o poartă omului 
de știință de renume mondial.

Vizita delegației municipiului 
București la Berlin

V

BERLIN 29 (Agerpres). — La in
vitația Comitetului regional Berlin al 
P.S.U.G. și a Primăriei orașului Ber
lin, o delegație a municipiului Bucu
rești, condusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a efectuat o vizită de prie
tenie în Berlin, capitala R.D.G.

Delegația a avut convorbiri la Co
mitetul regional de partid Berlin cu 
tovarășul Konrad Naumann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
prim-secrctar al comitetului regional 
de partid, și la Primăria orașului 
Berlin, cu tovarășul Erhard Krack, 
primarul general al orașului. Cu a- 
cest prilej a fost evocată evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterala 
dintre cele două partide, țări și po
poare, în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor dintre tovarășii Nicoîae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

Membrii delegației au vizitat uni
tăți industriale și agricole, șantiere 
de construcții, lucrări edilitare, obiec
tive sociale și culturale din Berlin.

Discuțiile, purtate într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au prilejuit efec
tuarea unui schimb fructuos de expe
riență în probleme ale activității de 
partid și de stat, evidențiindu-se noi 
posibilități de colaborare între capi
talele celor două state.

Președintele Mozambicului 
a primit pe ambasadorul

MAPUTO 29 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicoîae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
la Maputo tovarășului Samora Moi
ses Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, un mesaj de 
prietenie, solidaritate militantă, urări 
de viață lungă, de progres și prospe
ritate poporului mozambican prieten.

La rindiil său, președintele Samora 
Moises Machel a transmis tovarășu
lui Nicoîae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu întreaga sa stimă și 
prețuire, un cald salut de prietenie, 
împreună cu urările sale de bună
stare și progres pentru poporul 
român în înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în Româ
nia.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul primirii de către șeful sta
tului mozambican a ambasadorului 
român, Mircea Zara, la încheierea 
misiunii acestuia la Maputo.

Intllniri ale delegației 
parlamentare române 

în Singapore
SINGAPORE 29 (Agerpres). — în 

continuarea vizitei pe care o între
prinde în Singapore,, delegația parla
mentară română, condusă de tovară
șul Iosif Szasz, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a avut în
trevederi la instituții și firme singa- 
poreze din domeniile comercial, in
dustrial și portuar.

în cadrul întilnirilor cu conduce
rile firmei de stat „Intraco", cor
porației de stat „Jurong" și auto
rității portuare singaporeze, au fost 
abordate aspecte ale schimburilor 
comerciale dintre România și Singa
pore în domenii de interes comun.

Delegația a avut, totodată, o întîl- 
nire de lucru cu oameni de afaceri, 
parteneri ai diferitelor întreprinderi 
de comerț exterior din țara noastră,

In pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării
Scrisoarea ministrului de externe al U.R.S.S. 

adresatâ secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Gromiko, a adresat secre
tarului general al O.N.U., Kurt Wald
heim, o scrisoare în legătură cu pro
blemele celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, prevăzută să 
aibă loc în 1982 — transmite agenția 
T.A.S.S. Subliniindu-se că importan
ța acestui forum internațional este cu 
atît mai mare cu cît pregătirile în 
vederea lui încep în condițiile unei 
situații internaționale serios agrava
te, în scrisoare se arată că sarcina 
stăvilirii cursei înarmărilor devine 
tot mai imperioasă. Este necesară in
tensificarea eforturilor statelor în
dreptate spre obținerea unor rezul
tate practice în acest domeniu.

După părerea noastră, se relevă în 
scrisoare, o activitate utilă a desfășu
rat în această direcție prima sesiune 
specială a Adunării Generale consa
crată dezarmării, care a avut loc in 
1978 și la pregătirea și organizarea 
căreia Uniunea Sovietică a participat 
activ. Documentul final adoptat de 
această sesiune a creat o bază bună

pentru acțiunile statelor în domeniul 
dezarmării, de-a lungul mai mul
tor ani.

Potrivit opiniei Uniunii Sovietice, 
continuă documentul, cea de-a doua 
sesiune specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării 
poate și trebuie să dea un nou im
puls tratativelor privind problemele 
concrete, actuale, ale limitării arma
mentelor și ale dezarmării. Este im
portant ca ea să devină o etapă pe 
calea spre convocarea unei confe
rințe mondiale pentru dezarmare.

în ceea ce privește ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni speciale, Uniunea 
Sovietică consideră că ea ar trebui 
să prevadă un schimb general de o- 
pinii 'cu privire la starea de lucruri 
in domeniul limitării armamentelor 
și la stadiul înfăptuirii hotărîrilor 
primei sesiuni speciale, ca și dezba
terea noilor inițiative ale statelor 
membre ale O.N.U. și adoptarea do
cumentului sau a documentelor fi
nale corespunzătoare. în ceea ce o 
privește, Uniunea Sovietică este gata 
să contribuie plenar la succesul aces
tei sesiuni — se spune în încheierea 
scrisorii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi bombardamente ale aviației israeliene în Liban
• Apelul secretarului general al O.N.U. • Mesaje adresate

de Yasser Arafat
BEIRUT 29 (Agerpres). — Aviația 

militară israeliană a bombardat, 
miercuri, pentru a patra zi conse
cutiv, mai multe regiuni din sudul 
Libanului, relatează agenția palesti
niană de presă — W.A.F.A. Aviația 
israeliană a atacat satul Wadi Al- 
Akhdar, situat la sud de orașul-port 
Sidon, și localitățile Jurmuk și Qa- 
laat, la est de orașul Nabatiyeh, re
giunea Jezzine și castelul Beaufort, 
în apropierea cărora se află tabere
le de refugiați palestinieni. Totoda
tă, avioane israeliene au întreprins 
zboruri de recunoaștere deasupra ca
pitalei libaneze.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres) 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, este profund preocupat 
de reluarea luptelor în diferite re
giuni din Liban și de raidurile ae
riene intense ale aviației israeliene 
asupra localităților Tyr, Sidon și

Nabatiyeh, a declarat, marți, purtă
torul de cuvînt Rudolf Stajduhar. 
„Secretarul general iși reînnoiește 
de urgență apelul său către toate 
părțile interesate de a pune capăt 
imediat acestei violențe și de a 
coopera pe deplin cu guvernul liba
nez în eforturile vizînd acest scop".

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., a adresat 
mesaje în legătură cu situația din 
sudul Libanului regelui Khalid al 
Arabiei Saudite, secretarului general 
al Conferinței Islamice. Habib 
Chatty, secretarului general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi. și președintelui 
în exercițiu al Mișcării de nealiniere, 
Fidel Castro, relatează agenția pa
lestiniană de presă — WAFA. Po
trivit aceleiași surse, Yasser Arafat 
cere să se acționeze pentru înceta
rea agresiunii israeliene în sudul 
Libanului.

0 CCV1NTARE A PREȘEDINTELUI S.J.A. 1N LEGĂTURI 
CU PROGRAMUL DE REDRESARE ECONOMICĂ

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a rostit marți seara, în fața celor 
două camere ale Congresului, reuni
te în ședință comună, primul discurs 
după atentatul comis asupra sa la 
sfîrșitul lunii trecute, pledînd pen
tru trecerea la acțiune în vederea 
adoptării și aplicării de către forul 
legislativ a programului de redresa
re economică elaborat de Adminis
trația republicană și prezentat Con
gresului în februarie a.c. Ronald 
Reagan a arătat că în perioada care 
a trecut de la alegerile prezidenția
le din noiembrie 1980 viața social- 
economică a S.U.A. a continuat să 
fie confruntată cu serioase dificul
tăți. „Inflația, a spus el, calculată 
după indicele prețurilor de consum, 
a continuat să înregistreze o rată de 
peste 10 la sută. Există încă aproa
pe opt milioane de șomeri, media 
veniturilor muncitorilor este mai scă
zută decit în urmă cu șase luni și 
au avut loc 6 000 de falimente".

Din cauza amplorii dificultăților e-

conomice — a declarat șeful statu
lui american — redresarea nu va 
veni rapid, chiar prin aplicarea pro
gramului Administrației. Cheltuielile 
guvernamentale au crescut mai re
pede decit economia însăși. Acumu
larea unei mari datorii naționale re
prezintă un rezultat al cheltuielilor 
guvernamentale.

Ronald Reagan a precizat că „ce
tățenii trebuie să știe că și în con
dițiile aplicării acestui program ei vor 
trebui să plătească mai mult pen
tru impozite".

în discursul său, președintele 
Reagan a susținut că în varianta pro
pusa de Comitetul pentru buget al 
Camerei Reprezentanților, bugetul 
militar este prea mic.

în încheierea discursului său, pre
ședintele a adresat un apel forului 
legislativ să coopereze cu guvernul 
pentru a găsi răspunsuri la proble
mele economiei americane și pentru 
trecerea la acțiune în vederea re
dresării situației economice a State
lor Unite.

1 ECONOMIA R.P. CHINEZE ÎN 
. 1980. Biroul de statistică al R.P.

Chineze a dat publicității comuni- 
I catul privind realizarea planului 

economic pe anul 1980. Valoarea 
I totală a producției industriale și

agricole, calculată în prețuri con
stante, luîndu-se ca bază anul 1970, 

| a fost de 661 900 milioane yuani,
respectiv cu 3,2 la sută peste pre- 

1 vederile planului și cu 7,2 la sută 
. mai mare in comparație cu anul 
I precedent. Venitul național a cres- 
I cut cu 6,9 la sută. La sfîrșitul anu

lui 1980, populația Chinei era de 
I 982,55 milioane locuitori, reprezen-

tind o creștere de 1,2 la sută față 
1 de 1979.
| PARTIDUL COMUNIST FRAN-
I CEZ, intr-o rezoluție adoptată de

plenara Comitetului său Central, a 
■ cerut alegătorilor, care 1 au spri

jinit Ia primul tur de scruțih al a- 
1 legerilor prezidențiale pe candida- 
. tul P.C.F., să se pronunțe la 10 mai

— al doilea tur de scrutin — în fa
voarea candidatului Partidului So
cialist Francez, Francois Mitterrand.

REUNIUNE C.A.E.R. La Ha
vana s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 13-a a Consfătuirii condu
cătorilor organelor de stat pentru 
problemele muncii din țările mem- . 
bre ale C.A.E.R., la care au parti
cipat delegații din Bulgaria, Ceho- I 
slovacia, Cuba. R.D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria, I 
U.R.S.S. și R.S. Vietnam.

VIZITA LA BELGRAD. La Bel
grad a sosit miercuri intr-o vizită I 
oficială colonelul Moammer El | 
Geddafi, conducătorul Mării Revo
luții de la 1 Septembrie din Jama- | 
hiria Arabă Libiană Populară So- I 
cialistă. După cum transmite agen- 1 
ția Taniug, el urmează să aibă . 
convorbiri cu Țvietin Miatovici, I 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu- • 
goslavia, cu alte oficialități. .
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