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Oamenii muncii cinstesc

marele jubileu prin noi izbinzi

ale hărniciei și pasiunii creatoare

HUNEDOARA: Succere

ale minerilor, siderurgiș* 
tilor și energeticienilor

Minerii, siderurgiștii, energe- 
ticienii din județul Hunedoara, 
punind un accent deosebit pe 
creșterea productivității muncii, 
folosirea la întreaga capacitate 
a utilajelor și instalațiilor, re
ducerea consumurilor de ma
teriale și de metal, au obținut, 
in cinstea aniversării partidu
lui. însemnate depășiri la pro
ducția fizică, in special la ma
terii prime, deosebit de impor
tante pentru economia națio
nală. De la începutul anului și 
pină acum, ei au livrat su
plimentar 5 348 tone cărbune 
net. 2 960 tone cocs metalurgic. 
1 850 tone fier în minereu-marfă, 
8 450 tone oțel, 5 500 tone lami
nate, 87 745 MW energie electri
că și alte produse. (Sabin Cerbu).

HARGHITA: Producție

fizică peste plan
Cinstind cu succese de pres

tigiu gloriosul jubileu al parti
dului, oamenii muncii, romani 
și maghiari, din tinăra' și mo
derna industrie a județului 
Harghita au realizat suplimen
tar, de la începutul anului 
și pină în prezent, 485 tone 
fontă, 180 tone pirită, 54 tone 
utilaj metalurgic, 34 tone utilaj 
chimic, aparataj electric de 
joasă tensiune, 74 tone produse 
din mase plastice și alte pro
duse necesare economiei na
ționale. Cele mai bune rezulta
te au fost obținute de întreprin
derea de fier Vlăhița, întreprin
derea minieră Bălan, întreprin
derea mecanică Gheorgheni, în
treprinderea de matrițe și piese 
din fontă Odorheiu Secuiesc. 
(I. D. Kiss).

VÎLCEA : Sporuri însem

nate la producția de 
energie electrică

Decada-record dedicată ani
versării partidului de către oa
menii muncii din cadrul între
prinderii „Electrocentrale" din 
Rimnicu Vil cea înscrie noi fapte 
de muncă, hărnicie și responsa
bilitate comunistă. în primele 5 
zile ale lunii mai, producția me
die zilnică de energie electrică a 
celor 12 hidrocentrale de pe Lo
tru și Olt a fost cu 150 000 kWh 
mai mare față de sarcinile de 
plan. Energeticienii vilceni au 
majorat astfel la 25 milioane 
kWh cantitatea de energie elec
trică furnizată suplimentar sis
temului energetic național de la 
începutul anului și pină acum. 
(Ion Stanciu).

IAȘI: Utilaj autopropul

sat de mare capacitate
La întreprinderea mecanică 

„Nicolina" din Iași s-a realizat, 
în premieră, un dumper auto
propulsat — utilaj de mare ca
pacitate și tehnicitate, de 12 mc. 
El va fi folosit cu prioritate în 
lucrări de amenajare a exploa
tărilor carbonifere la suprafață,' 
în lucrările hidrotehnice, in ba
lastiere, pentru transportul ma
terialelor în vrac și altele. Noul 
utilaj autopropulsat se înscrie in 
categoria tipurilor articulate cu 
tractor monoax.ț fără pneuri. 
Este echipat cu un motor de 180 
CP și transmisie hidromecanică. 
El a fost proiectat de specialiș
tii filialei din Iași a Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
utilaje de construcții Brăila. 
Primele 10 utilaje vor fi livrate 
în aceste zile beneficiarilor. 
(M. Cor căci).

BORZEȘTI : In funcțiune

— noi capacități de pro
ducție

în întrecerea ce o desfășoară 
în cinstea glorioasei aniversări 
a partidului, petrochimiștii din 
Borzești, împreună cu construc
torii și montorii de pe platfor
ma trotușeană, raportează un 
nou succes de prestigiu : pune
rea in funcțiune a 4 noi capaci
tăți de producție. Este vorba de 
instalațiile de separare și ex
tracție a aromatelor din cadrul 
noii rafinării și de instalațiile 
pentru fabricarea antidăunăto- 
rilor și liniar-alchil-benzenului 
din cadrul uzinei chimice, care 
vor spori simțitor capacitatea 
de producție a combinatului. 
(Gh. Baltă).

- - - - - - -  TAI^A Di AZI - - - - - - -  
grădina înfloritoare a vieții

și muncii
Marea Familie a României Socialiste — milioane de 

muncitori, țărani, intelectuali, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități...

Marea Familie a României Socialiste. o trainică 
realitate, construită in asprele lupte ale partidului 
nostru comunist pentru transformarea revoluționară a 
societății, in cadrul cărora a acționat fără șovăire 
împotriva asupririi naționale de orice fel. împotriva 
oricăror manifestări de șovinism și naționalism, unind 
in rindurile sale, încă din clipa făuririi in Mai 1921, ca 
și in organizațiile democratice pe care le-a îndrumat, 
pe cei mai înaintați fii ai poporului român și ai 
naționalităților conlocuitoare. Această unitate a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a 
fost floarea roșie a victoriei revoluției de eliberare 
națională șl socială din august 1944, floarea roșie a 
revoluției socialiste in focul căreia români, maghiari,

înfrățite
germani și oameni de alte naționalități au edificat 
România independentă, suverană, prosperă de azi.

Marea Familie a României Socialiste — muncitori, 
țărani, intelectuali, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, înfrățiți in muncă, fii ai patriei 
comune, deplin egali in drepturi — iși afirmă tot mai 
intens comunitatea indestructibilă de idealuri in bătălia 
pentru făurirea visului de aur — comunismul, al cărei 
strateg cutezător este Partidul Comunist Român. Să ne 
oprim împreună, cititorule, intr-una din așezările pa
triei unde români, maghiari, germani se simt indestruc
tibil uniți prin visurile lor înaripate, prin preocupă
rile de zi cu zi încărcate de bucurii izvorite din vic
toriile obținute in permanentă confruntare cu viitorul, 
(fi unde vom simți pulsul întregii țări, pulsul inimii 
generoase a Marii Familii a României Socialiste.
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Vrednicul colectiv al întreprin
derii de pompe „Aversa” din 
Capitală intimpină cu rezultate 
de prestigiu a 60-a aniversare a 
partidului. Astfel, in patru luni 
din acest an aici s-a obținut 
peste prevederi o producție- 
marfă de 3,3 milioane lei și 
s-au livrat suplimentar la export 
produse în valoare de 1,6 mi
lioane lei. Din secția a îl-a mon
taj greu — in fotografie - au ple
cat recent, in avans față de ter
men, un agregat de pompare 
pentru sistemul de irigații Viișoa- 
ra-Teleorman și trei agregate de 
pompare pentru fabricile de 
zahăr de ia lanca și Zimnicea

Foto: 8. Cristian

ÎNNOIRILE UNUI TIMP

MAI GRĂBIT CA ORIțÎND...
Schimbarea ce o găsesc 

după mai puțin de un an 
în înfățișarea Bacăului este 
de-a dreptul uluitoare. Cu
nosc bine orașul, la fel de 
bine, aș putea spune, ca și 
pe propriul meu suflet. Ba 
chiar mai bine și e lesne 
de înțeles asta, fiindcă in 
munții din suflet sînt vîr- 
furi și prăpăstii unde nu a 
călcat incă picior de orn. 
Pentru ce înseamnă așadar 
schimbare și ritm, Bacăul 
de azi este un argument 
dintre cele mai convingă
toare. Am scris mereu cile 
ceva despre orașele noi. 
despre cele vechi și în 
transformare, despre oa
meni, case, mașini, eveni
mente. Timpul pare mai 
grăbit ca oricind. Lumea 
întreagă este neliniștită, a- 
menințată de primejdia 
neințelegerii, de pofta pu
terii. Incit nu putem uita 
nici o clipă asta, orice am 
face. Cu atît mai mult încă, 
efortul constructiv fără pre
cedent în România de azi 
mărește credința mea in 
rațiune și dreptate. In pu
terea cuvîntului scris. Cei 
din generația mea am tre
cut prin destule încercări 
și arma scrisului s-a întois 
nu o dată împotriva noas
tră : noi am trecut prin vă
mile ' dogmatismului și am 
folosit multă energie ca sâ 
ajungem să folosim cuvin- 
tul pe toată întinderea și 
adîncimea lui, sâ fim noi 
înșine.

Noi datorăm enorm Con
gresului al IX-lea. Pe a- 
tunci eram incă destul de 
tineri ca să luăm totul de 
la capăt. Fiindcă noi intra
serăm cu mai mulți sau mai, 
puțini ani înainte in litera
tură dibuind adevărul, cău- 
tind cărțile în biblioteci in
terzise, strecurîndu-ne prin
tre tabuuri și poncife. Din 
singurătatea odăii mele de 
lucru, in această noapte de 
primăvară, obosit și în con
tinuă criză de timp, dar 
mulțumit că sînt sănătos și

de George BALAIJA

întreg șl pot munci pe 
brînci, o spun fără echivoc: 
am rămas onești și Încreză
tori in opțiunea 
pentru politica 
comunist.

Istoria este 
mai presus 
oamenilor? Mileniile păreau 
să o confirme. Nu se in
sinua așadar cu fascinație 
ideea că omul poate mo
difica istoria asta, o poate 
supune, in fine, o poate

noastră
partidului

r
lentă și 

de. voința

„face" în timpul doar al 
unei vieți? Era o tentație 
care merita orice preț. Să 
știi că patru mii de ani ni
mic nu s-a schimbat. Și să 
știi că intr-un deceniu, în- 
tr-un an, dacă nu într-o 
noapte, marele mecanism 
poate fi urnit din Ioc, 
produce o schimbare 
damentală... Și 
asumi.

Acum 60 de 
ființă Partidul

să

poți 
fun- 
ți-o

luaani 
Comunist

Ridicarea bunăstării întregului popor- 
felul dintotdeauna al partidului

„Scopul suprem al întregii politici a partidului nostru, 
obiectivul esențial al orînduirii noi este asigurarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului, crearea unui înalt grad de 
civilizație a vieții celor ce muncesc, realizarea aspirațiilor de 
demnitate, libertate și fericire a omului, înflorirea multilaterală 
a personalității umane, valorificarea sa plenară, în interesul pro
priu și al întregii societăți".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Cu primăvara-n 
suflet

Sintem datori părinților ți țării 
Partidului ți fiecărei clipe
Cu tot ce-avem mai primăvară-n suflet 
Și mai lumină ți-ndrăzneală-n minte.

Sintem datori cu împlinirea noastră 
întemeiată simplu ți cinstit 
Pe roadele mulțimilor-grădină 
Din care sintem ramul înflorit.

Sintem datori pămintului in care 
De mii de ani speranțe-au semănat 
Toți cei prin fapta cărora lumina 
Din flori in fructe virsta ne-a mutat.

Și-această datorie românească 
La ceasul-nalt al vremii comuniste 
Partidului, părinților și țării 
Să ne-o plătim prin muncă ți prin cinste, *

TEOFIL BALAJ

Român. Cum au știut 
reziste acei oameni, să 
puterea și, în haosul 
după război, să găsească 
prin, mari ctimpene calea 
schimbării? Schimbarea lu
mii pe care o trăim noi 
azi. Intre a da cu gura că 
e greu și complicat, și este, 
și a lucra convins că-mi 
pot scrie cărțile cumgîn- 
desc, că cinstea se poate 
opune cel puțin cu șanse 
egale oricărei manevre de 
rea credință și că încrede
rii trebuie să-i răspunzi cu 
încredere și că poți face 
ceva pentru binele obștii 
fără să ții cu dinții de 
scaunul pe care temporar 
stairi eu aleg fără ezitare 
aceste din urmă alternati
ve. Și îndrăznesc să spun 
că la fel gindesc toți cei al 
căror scris îl stimez. Nu mă 
sfiesc să declar că sint un 
om al timpului meu. Cînd 
nu i-aș mai aparține chiar 
scrisul meu s-ar diminua.

Care este temeiul aces
tor gînduri dintr-o noapte 
de primăvară? Țara și tot 
ce se cuprinde in ea azi. Și 
o trecere de cîteva ceasuri 
prin orașul natal. A spune 
că locul nu mai seamănă 
cu ce a fost nu înseamnă 
mai nimic. Modificarea 
pare a se petrece chiar 
sub ochiul celui ce pri
vește. Nu m-am dus să văd 
macheta viitorului centru 
civic, spre care s-au și 
deschis căile de acces. Ma
chetele, prin răceala și tru
fia lor liliputană, nu-mi 
spun totdeauna mare lucru. 
Și apoi, ca unul care am 
bătut cu pasul fiecare stra
dă și prin multe case am 
intrat, voiam să văd miș
carea și tot ce era viu.

O dimineață cam cețoasă, 
dar fără nor. Lumină 
fuză. Din extremitatea 
dică a orașului, rulînd 
asfaltul șoselei E 20, 
deschide o perspectivă

să 
ia 
de

di- 
su- 
pe 
se 

lar-
•A (Continuare in pag. a II-a)

re terenurile unde plantele au răsărit, acum trebuie să se lucreze cu 
toate forțele la întreținerea culturilor — lucrare de care depinde in 

mare măsură realizarea de recolte superioare in acest an

TOATE 
CULTIVATE 

cer legile

Insămînțările de primăvară sînt pe 
terminate. Este un succes de seamă 
care se datorește capacității politice 
și organizatorice a organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
populare, hărniciei mecanizatorilor, 
cooperatorilor, a celorlalți oameni ai 
muncii de la sate, care șl în condi
țiile climatice mai puțin favorabile 
din primăvara acestui an au reușit să 
însămînțeze principalele culturi agri
cole într-un timp mai scurt decit in 
alți ani, să efectueze lucrări de bună 
calitate. Campania de primăvară nu 
poate fi considerată încheiată pină 
cînd semănatul culturilor și plantarea 
legumelor nu vor fi executate iu

Multe au fost partidele politic^care 
s-au perindat pe scena politica a 
țării noastre. Rostul lor a fost să 
smulgă cit mai mult din vlaga țării, 
spre folosul exclusiv al unui număr 
restrîns de privilegiați. Un singur 
partid a venit pe lume cu gindul 
curat să-i ajute pe cei mulți, pe săr
mani și împilați, 
să facă din viața 
lor grea o viață o- 
menească — parti
dul comuniștilor, 
încă din prima 
clipă a intrării 
sale pe arena vie
ții politice, parti
dul comunist se 
angaja „să lupte 
contra ofensivei 
patronale și con
tra politicii răz
boinice, să lupte 
cu toate forțele 
pentru apărarea 
sănătății, vieții și 
viitorului munci
torului". Nenu
măratele bătălii 
sociale pe care 
Ie-a purtat de-a 
lungul anilor în 
fruntea maselor 
muncitoare împo
triva claselor ex
ploatatoare, jertfa 
și sacrificiile atîtor militant! ai săi 
stau mărturie consecvenței și devo
tamentului cu care a slujit acest țel.

Lupta Partidului Comunist Român 
și-a găsit o strălucită încununare 
după victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, prin instaurarea 
trainică a orînduirii socialiste. Reali
zările remarcabile obținute in anii 
construcției socialiste arată, cu eloc
vența faptelor, că tot ce a proiectat 
și înfăptuit partidul în acești ani a 
avut drept unică finalitate omul, 
asigurarea unui standard cit mai ri
dicat de viață tuturor membrilor so
cietății noastre socialiste.

Este de remarcat că și în acest 
domeniu cea mai rodnică s-a dove

dit perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea. în această perioadă s-au 
constituit o concepție superioară, un 
mod nou, complex de a înțelege 
creșterea nivelului de trai, neredu- 
cind-o doar la satisfacerea unor ce
rințe de ordin material, care, desi
gur, sint extrem de importante și

Politica partidului — 

politica dezvoltării 

economico-sociale, 

a progresului multilateral 

al României 

socialiste

trebuie să se bucure de cea mai 
mare atenție, dar incluzind în mod 
necesar ridicarea nivelului de civili
zație și cultură, incit, prin crearea 
posibilităților de a-și dezvolta apti
tudinile, prin libertatea de a-și alege 
și a exercita o profesie corespunză
toare, fiecare om să se poată împlini 
multilateral, să se poată ridica la o 
condiție demnă.

în preajma aniversării a 60 de ani 
de la crearea partidului, progresele 
realizate in acest domeniu sint re
levate la adevărata lor dimensiune 
de transformările profunde petrecute 
în modul de viață al întregii popu
lații ă tării.

O primă cuantificare a pașilor Im
portanți făcuți spre o calitate tot mal 
bună a vieții poporului este expresiv 
reflectată de dimensiunea și evoluția 
veniturilor reale totale ale populației 
și pe un locuitor, care pune în evi
dență o creștere continuă a acestora. 

Se cuvine rele
vat că veniturile 
reale totale, cal
culate ca volum 

. fizic, concret al 
puterii de cum
părare, respectiv 
cantitatea de bu
nuri și servicii 
asigurate popu
lației de societa
te. au sporit in 
perioada 1951—

1980 de 6,4 ori, du- 
blindu-se la fie
care zece ani ; în 
aceste trei dece
nii, populația a 
crescut cu aproa
pe 6 milioane de 
locuitori, dar prin 
sporirea conti
nuă a venituri
lor totale obținu
te de populație 
S-â asigurat că 
în anul 1980 fie
care locuitor să 

dispună de o putere de cumpărare de 
mărfuri și servicii cît aproximativ 5 
locuitori în anul 1950 sau 2 locuitori în 
anul 1965. Este semnificativ faptul că 
în răstimpul 1966—1980 veniturile 
reale pe un locuitor au fost de 2.2 ori 
mai mari decît în perioada 1951—1965; 
sporul absolut al veniturilor rea
le pe un locuitor este aproxima
tiv egal cu întregul venit real 
obținut de un locuitor în anul 1963 ;

Dr. Marinache VASILESCU 
director general adjunct 
la Direcția Centrală de Statistică

(Continuare in pag. a II-a)

Creșterea retribuției medii nominale 
nete a personalului muncitor 

- lei lunar —

Creșterea cheltuielilor social-culturale 
de la bugetul de stat, pe un locuitor 

— lei anual —
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TERENURILE AGRICOLE TREBUIE 
PÎNĂ LA ULTIMUL METRU PĂTRAT!

țării, așa cer interesele economiei naționale, ale întregului popor

fiecare județ și unitate agricolă, în 
fiecare localitate, pină la ultimul 
metru pătrat de pămînt. Această 
sarcină decurge din necesitatea subli
niată de conducerea partidului, po
trivit căreia pămîntul — principalul 
mijloc de producție din agricultură — 
să fie gospodărit rațional, cu cea 
mai mare răspundere, prin cultivarea 
Iui in întregime și efectuarea lucrări
lor menite să-i sporească necontenit 
potențialul său productiv.

Evidențiind din nou această cerin
ță «la ultimul Congres al țărănimii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Pentru a asigura realiza
rea producțiilor prevăzute în planul

pe 1981 și pe întregul cincinal este 
necesar să acționăm in primul rind 
pentru valorificarea cu maximum de 
randament a întregii suprafețe agri
cole, a întregului teritoriu al țării... 
Folosirea în întregime și cu cel mai 
mare randament a fiecărui metru de 
pămînt este o problemă care privește 
pe toți cei ce dețin, sub o formă sau 
alta, terenuri agricole — membrii 
C.A.P., lucrătorii din I.A.S. și S.M.A., 
ceilalți locuitori ai satelor cooperati- 
vizate, cetățenii din zonele necoope- 
rativizate, precum și cetățeni ai 
orașelor".

în aceste zile, cînd se totalizează 
și se verifică suprafețele lnsămînțate

sau plantate cu diferite culturi de 
primăvară, organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, orga
nele agricole, consiliile agroindustria
le și conducerile unităților agricole 
au datoria să acționeze ferm, cu 
înaltă răspundere și exigență, in ve
derea îndeplinirii sarcinilor formulate 
de conducerea partidului privind cul
tivarea întregii suprafețe arabile a 
țării.

Datele furnizate de organele de 
specialitate arată că mai sînt de în- 
sămînțat suprafețe mari de teren. Din 
cele peste 100 000 de hectare care
(Continuare in pag. a V-a)
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(ESffi ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ESE)

La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare 

și democratice din România, ieri a avut loc sesiunea științifică pe tema:

„PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - FORȚA POLITICĂ 
CONDUCĂTOARE 1N OPERA DE TRANSFORMARE
REVOLUȚIONARĂ A SOCIETĂȚII IN ROMÂNIA"

La Muzeul de Istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc, 
marți, sesiunea științifică pe tema 
„Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare tn opera de 
transformare revoluționară a socie
tății în România", organizată de A- 
cademia Republicii Socialiste Româ
nia, Academia de științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste 
România, Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

La lucrări au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, Constantin Dăscălescu, 
Cornelia Filipaș, Leonte Răutu, Ane
ta Spornic, Mihai Gere, Cornel O- 
nescu, Ilie Rădulescu.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, activiști de partid, cadre di
dactice și Cercetători din domeniul 
științelor sociale și politice, studenți.

Deschizind lucrările sesiunii, tova
rășul Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
s-a referit mal intîi la Însemnătatea 
istorică in viața clasei muncitoare, a 
întregului nostru popor a făuririi, în 
mai 1921, a Partidului Comunist Ro
mân, care a dat un impuls puternic 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, a condus marile lupte 
muncitorești și antifasciste din pe
rioada interbelică, a organizat cu 
succes revoluția de eliberare națio
nală și socială din august 1944 ce a 
deschis un nou capitol în istoria 
României.

Infățișînd apoi luptele conduse de 
P.C.R. pentru înfăptuirea marilor 
transformări revoluționare din ulti
mii 36 de ani, vorbitorul a subliniat 
rolul partidului ca forță politică con
ducătoare a societății, misiunea sa 
istorică în conducerea destinelor na
țiunii noastre, creșterea legăturilor 
sale indisolubile cu masele largi de 
oameni ai muncii, capacitatea sa de 
a organiza, mobiliza și canaliza ener
giile întregului popor spre înfăptui
rea marilor obiective de înflorire a 
patriei, de dezvoltare multilaterală a 
personalității umane.

In realizarea operei de edificare a 
societății socialiste, a spus Vorbitorul, 
Congresul al iX-lea al P.C.R., din 
Iulie 1965, alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și statului au marcat o perioa
dă de însemnătate deosebită in viața 
partidului și a țării, au dat un suflu 
nou înaintării României pe drumul 
socialismului și comunismului. în
ceputul făcut la Congresul al IX-lea 
a fost amplificat de congresele al 
X-lea, al XI-lea și al XII-lea, ca și 
de conferințele naționale ale partidu
lui, care au determinat progrese 
grandioase în dezvoltarea României 
socialiste. Politica partidului — a 
spus în continuare vorbitorul — a 
fost validată de viață, iar perioada 
istorică marcată de aceste congrese 
s-a dovedit a fi cea mai dinamică și 
cea mai fertilă din Istoria poporului 
nostru.

Infățișînd apoi tabloul României de 
•zi, marile realizări obținute de po
porul român în toate domeniile de 
activitate, precum și perspectivele 
mărețe ce se deschid țării noastre, 
vorbitorul a arătat că toate aceste 
mari realizări slnt indisolubil legate 
de personalitatea și activitatea pro
digioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a adus și aduce 
O contribuție hotărîtoare la elabora
rea programelor construcției socia
liste, a întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru.

In oontinuare, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a prezentat comunicarea 
„Partidul Comunist Român — centrul 
vftal al națiunii".

Comunicarea a relevat cu deose
bită pregnanță misiunea istorică a 
partidului comuniștilor în procesul 
dezvoltării revoluționare a Româ
niei pe calea socialismului victo
rios, a comunismului. In acest con
text, a fost subliniat meritul 
nepieritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea unei con
cepții unitare, închegate, armonioa
se, eu privire la locul și rolul parti
dului in lupta revoluționară, pen
tru victoria socialismului în patria 
noastră.

Analiza Istorică, a spus vorbito
rul, evidențiază adevărul că P.C.R., 
continuator al celor mai luminoase 
tradiții revoluționare de luptă ale 
maselor, a făcut din îndeplinirea 
aspirațiilor fundamentale de drep
tate socială și națională ale poporu
lui suprema rațiune a existenței sale, 
fapt ce a determinat ca poporul să-l 
înconjoare cu dragoste și devotament 
nețărmurit, să-l considere drept uni
cul conducător al națiunii noastre 
socialiste.

In comunicare a fost reliefată preo
cuparea permanentă a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru perfecțio
narea continuă a muncii de partid, 
pentru adoptarea unor forme, căi, 
modalități concrete de exercitare a 
rolului conducător al partidului in 
deplin consens cu condițiile specifi
ce României, cu schimbările profun
de ce au loc continuu în viața e- 
conomlco-socială, in structura socie
tății socialiste.

Comunicarea prezentată de tova
rășa Cornelia Filipaș, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, a abordat problemele ridi
cării nivelului de trai, ale realizării 
unei noi calități a vieții in politica 
partidului și statului nostru. S-a sub
liniat că întreaga strategie a dezvol
tării economico-sociale a României 
socialiste a fost și este subordonată 
creșterii permanente a nivelului de 
trai al întregului popor, îmbunătă
țirii continue a condițiilor de muncă 
și de viață ale tuturor cetățenilor 
țării, afirmării plenare a personali
tății umane, sporirii gradului de 
civilizație, ridicării constante a cali
tății vieții. In acest sens au fost re- 
levâte succesele remarcabile obți
nute în acest domeniu, care demon
strează că, în societatea noastră, 
clasa muncitoare, toți oamenii mun
cii beneficiază nemijlocit de tot pe 
se realizează în România, că bună
starea și fericirea lor sînt țelul su
prem al întregii politici a partidului, 
esența însăși a societății noastre so
cialiste.

în același timp, s-a arătat că re
zultatele obținute în anii construcției 
socialiste în toate sferele de activi
tate sub conducerea partidului, tre
cerea la îndeplinirea prevederilor 
cincinalului 1981—1985 reprezintă ga
ranția progresului neîncetat al socie
tății noastre.

In comunicarea prezentată la se
siune, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de conducere șl rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", s-a 
referit pe larg la abordarea creatoare 
de către Partidul Comunist Român, 
de secretarul Său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a problemelor 
construcției socialismului, la caracte
rul științific al politicii partidului 
nostru, la unitatea indisolubilă, orga
nică între teorie și practică — unul 
din principiile călăuzitoare ale între
gii activități a P.C.R.

Subliniind rolul inestimabil al to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului nostru, 
vorbitorul a înfățișat o serie de con
tribuții majore ale secretarului ge
neral al partidului la îmbogățirea 
gîndirii și practicii revoluționare.

Referindu-se in continuare la mo
dul cum a acționat P.C.R. pentru 
realizarea concordanței dintre noile 
cerințe maturizate ale mersului 
înainte și formele de organizare și 
conducere a economiei și societății 
în genere, vorbitorul s-a referit pe 
larg la creșterea rolului partidului 
ca forță politică conducătoare a so
cietății, la contribuția teoretică și 
practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind dezvoltarea demo
crației socialiste, soluționarea justă a 
contradicțiilor ce apar în mod inevi
tabil în procesul de transformare 
revoluționară a societății, rolul națiu
nii și înflorirea acesteia ca factor 
primordial al făuririi cu succes, a so
cialismului și comunismului — con
cepte, teze și idei ce reprezintă ele
mente de mare valoare ale patrimo
niului teoretic al partidului nostru, 
contribuție de seamă la îmbogățirea 
tezaurului de teorie și practică revo
luționară.

Tovarășa Aneta Spornic, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul educației și 
invățămintului, a evidențiat, in comu
nicarea prezentată, realizările remar
cabile obținute în revolutionarea în- 
vățămintului, in activitatea de pregă
tire și educare a tinerelor generații. 
Comunicarea relevă concepția re
voluționară, modernă elaborată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, orienta
rea clară spre înfăptuirea unor prin
cipii fundamentale, cum sînt : pregă
tirea in profiluri largi a elevilor și 
studenților, policalificarea, formarea 
multilaterală a tinerilor bazată pe 
însușirea științelor fundamentale — 
matematica, fizica, chimia, biologia 
— pe însușirea concepției revoluțio
nare despre lume, pe cunoașterea is
toriei și culturii patriei; integrarea 
invățămintului cu cercetarea științi
fică și cu producția.

Comunicarea relevă apoi contribuția 
adusă de învățămînt la dezvoltarea 

economiei naționale, subliniind că în 
cursul cincinalului 1976—1980 învăță- 
mîntul a format aproape 1 milion de 
cadre și a contribuit la perfecționa
rea marii majorități a lucrătorilor o- 
cupați in diferite domenii de activi
tate. Vorbitoarea a subliniat ' apoi 
grija deosebită a partidului și statu
lui nostru pentru dezvoltarea bazei 
materiale a invățămintului, care per
mite desfășurarea acestuia la un ni
vel calitativ superior.

Tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., s-a referit pe 
larg, în comunicarea susținută, la 
politica Partidului Comunist Român 
de întărire a unității și frăției dintre 
toți cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate, pe temelia egalității 
depline in drepturi. S-a subliniat că, 
din momentul înființării, parti
dul clasei noastre muncitoare a știut 
să pună la temelia tuturor actelor 
sale ideea unității revoluționare a 
celor ce muncesc, români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități.

In continuare, se relevă că unita
tea de astăzi are la bază un lung 
proces de transformări revoluționa
re, condus cu Înțelepciune și consec
vență de Partidul Comunist Român, 
pe al cărui stindard a fost și este 
scris, ca obiectiv principal, făurirea 
unei societăți drepte, fără exploatare 
și asuprire, în care fiecare cetățean 
să poată trăi demn, în egalitate și 
frăție, să participe la adoptarea de
ciziilor, să poată beneficia de roadele 
muncii sale.

în comunicare se arată că la fun
damentarea concepției unitare, știin
țifice cu privire la conținutul pro
blemei naționale, la rezolvarea ei în 
condițiile specifice ale țării noastre, 
o contribuție hotărîtoare și originală 
a avut-o și o are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Cornel Onescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, a prezentat co
municarea „Unitatea clasei munci
toare — temelia forței și dezvoltării 
societății noastre". Comunicarea evi
dențiază procesul istoric al făuririi 
și dezvoltării partidului clasei paun- 
citoare din România, proces ce con
stituie un bogat izvor de experiență 
revoluționară originală, adecvată 
condițiilor societății românești, o 
demonstrare vie a capacității parti
dului nostru comunist de a da solu
ții, validate de istorie, problemelor 
de bază ale României contemporane.

Vorbitorul a înfățișat pe larg lupta 
dusă de partidul nostru pentru refa
cerea unității rîndurilor clasei mun
citoare, pentru crearea Frontului 

In încheierea lucrărilor, participanții la sesiune au adoptat următoarea 
telegramă adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România :

Participanții la sesiunea științifică omagială, organizată tn cinstea ce
lei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român, iși în
dreaptă, in aceste momente de sărbătoare, gindurile și sentimentele de 
nețărmurită* dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător al partidului și statului, 
aducindu-vă cu acest prilej jubiliar un cald și vibrant omagiu comunist.

In cadrul sesiunii au fost puse in evidență glorioasele tradiții revo
luționare ale clasei noastre muncitoare, ale Partidului Comunist Român 
— stegarul luptei revoluționare impotriva exploatării și asupririi, pentru 
eliberarea socială și libertatea națională, conducătorul incercat al poporului 
in opera de edificare a României socialiste.

Mărețele transformări revoluționare pe care le-a cunoscut societatea 
noastră in ascensiunea sa socialistă, puternica dezvoltare a economiei 
naționale, a științei, artei și culturii, creșterea nivelului de trai al po
porului, viața democratică a întregii societăți, afirmarea prestigioasă a 
României pe arena internațională, toate înfăptuirile constructive ale po
porului nostru reprezintă cea mai strălucită atestare a justeței politicii 
Partidului Comunist Român, caracterizată prin aplicarea creatoare a prin
cipiilor socialismului științific la condițiile social-istorice din România.

Reunind in rindurile sale peste trei milioane de membri, Partidul Co
munist Român reprezintă centrul vital și forța dinamică a societății noas
tre, indeplinindu-și cu înaltă răspundere misiunea istorică in conducerea 
destinelor poporului pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate, 
al înaintării spre comunism. O preocupare constantă manifestă partidul 
nostru pentru intărirea solidarității internaționaliste cu popoarele țărilor 
socialiste, cu partidele comuniste șl muncitorești, cu toate popoarele și 
forțele revoluționare angajate in lupta impotriva imperialismului, pentru 
pace și progres social.

Trăim, alături de întregul popor, sentimente de îndreptățită mindrie 
patriotică, știind că la conducerea partidului și statului vă aflați dum
neavoastră, cel mai de seamă și prețuit fiu al poporului român, revolu
ționar incercat și patriot înflăcărat, militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, personalitate proeminentă a lumii con
temporane. întreaga dezvoltare economico-socială a țării din perioada 
deschisă de Congresul al IX-Iea, continua intărire și afirmare a rolului 
politic conducător al partidului, avintul pe care l-a cunoscut construcția 
socialistă in toate domeniile poartă amprenta personalității, gindirii și 
activității dumneavoastră creatoare, profunde și originale. Pentru întregul 
partid, pentru întregul popor, prodigioasa dumneavoastră activitate revo
luționară. de aproape cinci decenii, reprezintă o pildă vie de cutezanță 
comunistă, de devotament nețărmurit față de popor, de luptă neînfricată 
pentru triumful socialismului și comunismului, pentru o Românie demnă, 
liberă, independentă și suverană, stăpină pe destinele sale, intr-o lume 
a păcii, a înțelegerii și colaborării intre popoare.

Urmînd exemplul dumneavoastră minunat de muncă și luptă neobosită 
pentru binele și prosperitatea patriei, pentru fericirea poporului, partici- 
panții Ia sesiunea omagială vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru ca, alături 
de toți oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți, să-și aducă contribuția la transpunerea in viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, la înălțarea patriei noastre pe noi culmi 
ale civilizației socialiste și comuniste.

Unic Muncitoresc, pentru înfăptuirea 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
te, precum și conlucrarea dintre 
P.C.R. și P.S.D., consolidarea necon
tenită a acesteia în procesul luptei 
revoluționare pentru cucerirea pu
terii politice in țară, unirea deplină, 
organizatorică, politică și ideologică 
a rîndurilor lor prin crearea, in fe
bruarie 1948, a partidului revoluțio
nar unic al clasei muncitoare din 
țara noastră.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că sub semnul unității depline, o u- 
nitate de clasă, de interese, de țeluri 
politice și ideologice, clasa muncitoa
re din țara noastră s-a angajat cu 
toate forțele sale pe frontul construc
ției socialiste, al realizării unei înalte 
productivități și eficiente a muncii 
sociale, unica bază a edificării și a- 
firmării superiorității socialismului.

Au mai prezentat comunicări to
varășii : Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., directorul In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. — 
„Importanța istorică a făuririi Parti
dului Comunist Român pentru dez
voltarea luptei revoluționare a ma
selor muncitoare din România" ; 
Tamara Dobrin, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
„Partidul Comunist Român în siste
mul democrației socialiste. Concep
ția P.C.R. privind participarea ma
selor la conducerea societății" ; Mih- 
nea Gheorghiu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
științe sociale și politice — „Fău
rirea omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, în lumina con
cepției Partidului Comunist Român 
privind afirmarea multilaterală a 
personalității umane" ; Petre Gigea, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
finanțelor — „Concepția Partidului 
Comunist Român cu privire la me
canismul economico-financiar, auto- 
conducerea muncitorească și auto- 
gestiunea economică" ; Ilie Bologa, 
membru al C.C al P.C.R., secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii de utilaj chimic „Grivița ro
șie" — „Concepția Partidului Comu
nist Român privind «democrația* 1 mun
citorească" ; Gheorghc Mihoț, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România — „Revoluția știin- 
țifică-tehnică și rolul său în dezvol
tarea forțelor de producție, în pro
gresul continuu al societății româ
nești" ; Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe — 
„Politica internațională a partidului 
și statului nostru — expresie a aspi
rațiilor de colaborare, pace și inde
pendență ale poporului român".

ritmul mediu anual de creștere a ve
niturilor reale totale în perioada 
1951—1980 a fost de 6,4 la sută, fiind 
mai ridicat — circa 7 la sută — 
în perioada 1971—1980. Faptele de
monstrează că transpunerea în viață 
a politicii chibzuite și consecvente a 
partidului, a orientărilor înțelepte 
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind asigurarea unui raport judicios 
in repartiția venitului național intre 
fondul de dezvoltare și fondul de con
sum, a asigurat ridicarea continuă și 
intr-un ritm tot mai accentuat a bu
năstării tuturor categoriilor de popu
lație, de ia orașe și sate, din toate 
județele și localitățile țării, socialis
mul realizînd eradicarea din viața so
cietății a stărilor de recesiune, infla
ție, șomaj, subnutriție, a nesiguran
ței zilei de mîine și insecurității so
ciale, creind condiții pentru un trai 
mereu mai bun, pentru dezvoltarea 
multilaterală și afirmarea plenară a 
personalității umane.

Politica Partidului Comunist Român 
de creștere continuă a puterii de 
cumpărare a populației se realizează, 
tn principal, prin sporirea veniturilor 
directe din muncă, în condițiile am
plificării producției materiale și a 
productivității muncii ; este de fapt 
modalitatea principală de participare 
a oamenilor muncii la repartizarea 
venitului național potrivit principiu
lui socialist de repartiție după can
titatea, calitatea și însemnătatea so
cială a muncii, prin aceasta asigurîn- 
du-se îmbinarea Intereselor fiecărui 
om al muncii cu interesele generale 
ale societății. Măsurile succesive de 
majorare a retribuțiilor au asigurat 
creșterea retribuției medii lunare la 
2 238 lei în anul 1980, față de 1 595 lei 
in anul 1975, 1 028 lei in 1965 și 337 
lei în 1950. tn aceeași perioadă au 
sporit veniturile țăranilor obținute 
din munca în agricultură. Astfel, ve
niturile reale provenite din munca în 
C.A.P. și din gospodăria personală, 
pe o persoană activă, au fost in 
anul 1980 de peste 4,3 ori mai mari 
decît în anul 1950.

Urmărindu-se cu perseverență a- 
plicarea principiilor echității socia
liste în sfera repartiției, s-a ajuns 
la un raport echitabil intre retribuția 
minimă și maximă pe economie —
1 la 5,5 în anul 1980, față de 1 la 
circa 23 în anul 1950. Desigur, ideea 
echității s-a aflat întotdeauna în 
preocupările partidului nostru, care a 
urmărit în flecare etapă a construc
ției socialiste să-i dea o reprezentare 
cit mai adecvată în cîmpul practicii 
sociale. Așa cum arătam mai înainte, 
în unele perioade mai Îndepărtate nu 
s-a asigurat însă întotdeauna o co
relație echitabilă între efort și re
compensă, intre muncă și retribuție, 
ceea ce contravenea principiilor co
interesării socialiste. Avind în ve
dere aceste realități, partidul a ini
țiat măsuri de apreciere cît mai 
exactă a muncii, de stimulare a acti
vității rodnice, eficiente, avînd per
manent în vedere țelul major pe 
care și l-a propus — acela de a crea 
cadrul material ca membrii societății 
să fie egali pe planul afirmării per
sonalității, al împlinirii aspirațiilor, a 
edifica un sistem nou de relații so
ciale, întemeiate pe egalitate și res
pect reciproc. In acest sens, partidul 
a preconizat creșterea mai accentuată 
a veniturilor mici, ridicarea ponderii 
veniturilor obținute nemijlocit din 
muncă. Sistemul de retribuire asigură 
astfel aplicarea consecventă a prin
cipiului socialist „de la fiecare după 
capacitate, fiecăruia după muncă", 
împiedicind nivelarea veniturilor, dar 
și discrepanțele prea mari între ve
nituri, stimulind cointeresarea, dar în 
contextul normelor de echitate ce tre
buie să guverneze orînduirea noastră 
socialistă.

Pe lingă veniturile din muncă, 
populația beneficiază de importante 
venituri din fondurile sociale de con
sum folosite pentru învățămînt, cul
tură, ocrotirea sănătății, prevederile 
sociale, cultură fizică și sport. Astfel, 
din fondurile sociale de consum se 
asigură invățămintul gratuit pentru 
un număr de 5,6 milioane copii, elevi 
și studenți, se acordă burse, masa la

Dinamica desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul socialist 

- în procente -

15,5 om

Ridicarea bunăstării întregului popor
(Urmare din pag. I) cantină, întreținerea la Internate, 

manuale gratuite ; se plătesc pensii 
pentru limită de vîrstă, invaliditate 
în muncă, I.O.V.R., unui număr de 
peste 3 milioane persoane ; se acordă 
alocație de stat pentru 4,5 milioane 
copii ai oamenilor muncii ; se plă
tesc concedii pentru pierderea tem
porară a capacității de muncă și ma
ternitate ; fondurile cheltuite pentru 
ocrotirea sănătății populației de la 
bugetul de stat s-au ridicat în anul 
1980 la peste 14 miliarde lei etc. Este 
evident că noțiunea de nivel de trai 
are o accepțiune largă, cuprinzind
— pe lîngă nivelul veniturilor și pu
terea de cumpărare — și alte laturi 
esențiale ale vieții oamenilor.

Majorarea simțitoare a puterii de 
cumpărare a veniturilor populației — 
mărturie certă a ridicării bunăstării
— se regăsește în aceleași dimensiuni 
înalte și in îmbunătățirea consumu
lui de bunuri și servicii. Astfel, în 
anul 1980, față de 1950, consumul pe 
un locuitor a fost mai mare de 3,7 
ori la carne și produse din carne, de 
1,7 ori la lapte și produse din lapte, 
de 4,6 ori la ouă, de peste 4 ori la 
zahăr și produse din zahăr, de 
2,1 ori la legume etc., asigurind un 
consum alimentar zilnic de peste 
3 000 calorii în medie pe fiecare lo
cuitor, o alimentație considerată ra
țională din punct de vedere știin
țific.

Garderoba familiilor de oameni ai 
muncii s-a îmbogățit, de asemenea, 
cantitativ, și calitativ. Consumul de 
țesături (inclusiv confecții) pe un 
locuitor a sporit în ultimele trei de
cenii de 2,2 ori, iar cel de încălță
minte de 5,7 ori ; s-a diversificat 
deosebit gama sortimentelor de măr
furi pentru îmbrăcăminte și încăl
țăminte, s-au făcut progrese impor
tante în satisfacerea cererii de con
sum a populației.

înzestrarea populației cu bunuri de 
folosință îndelungată a crescut, de 
asemenea, considerabil, ceea ce a 
creat condiții calitativ superioare 
pentru sporirea gradului de confort, 
pentru petrecerea timpului liber și 
ridicarea nivelului cultural.

Pe măsura creșterii însemnate a 
veniturilor și a puterii de cumpă
rare, s-a mărit și volumul de ser
vicii. Relevant este faptul că volu
mul serviciilor prestate populației, în 
tarife comparabile, pe un locuitor, 
a fost în anul 1980- de 7,6 ori mai 
mare decît în anul 1950 și de aproape 
3 ori mai mare decît în 1965.

Mutațiile calitative care au avut loc 
In gradul de satisfacere a necesități
lor populației sînt expresiv oglindite 
în structura și dinamica destinației 
date veniturilor. Din studiul selectiv 
al bugetelor de familie ale muncitori
lor din toate zonele și județele țării, 
care lucrează in toate ramurile eco
nomiei naționale, rezultă că, in de
cursul a 30 ani (perioada 1950— 
1980), prin sporirea continuă a ve
niturilor lor, familiile muncitorești 
au cumpărat și consumat mâi multe 
bunuri alimentare, nealimentare și 
servicii, însă în ritmuri diferite, ceea 
ce semnifică modificări calitative im
portante in nivelul de trai material 
și cultural. Astfel, în timp ce în anul 
1950 cheltuielile destinate cumpă
rării de bunuri alimentare reprezen
tau apro-ne 2/3 din bugetul unei 
familii de muncitori, rămînînd circa 
o treime pentru bunuri nealimentare 
și servicii, in anul 1980 proporția a- 
cestora din urmă a depășit 58 la sută 
din totalul cheltuielilor bănești. In 
timp ce cheltuielile pentru mărfu
rile alimentare au sporit de circa 4 
ori, cele pentru produse nealimen
tare s-au mărit de peste 8 ori ; cit 
privește cheltuielile pentru servicii, 
acestea au crescut de aproape 13 ori.

Se poate vorbi de bunăstare ma
terială numai în condițiile în care 
există un anumit echilibru între ceea 
ce producem și consumăm, în satis
facerea rațională a cerințelor de 
consum de diferite mărfuri și servi
cii. Bunăstarea este opusul mize
riei, dar nu poate fi confundată cu 
opulența, cu risipa, care presupun un 
consum nerațional de bunuri și ser
vicii. Politica partidului urmărește fo
losirea rațională a bunurilor pe care 
le-a creat societatea, repartizarea 
acestora in mod echitabil, apreciate, 
pe bună dreptate, drept premise e

sențiale pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai al întregii popu
lații^

Standardul tot mai ridicat de viață 
al cetățenilor României socialiste este 
reliefat puternic de îmbunătățirea 
sensibilă a condițiilor de locuit. In 
perioada 1951—1980 au fost con
struite la orașe și sate și date în 
folosință peste 4,4 milioane locuințe 
noi, în care s-au mutat circa 15 mi
lioane persoane ; deci aproximativ 
2/3 din populația țării locuiește în 
case noi.

Numeroase alte laturi ale creșterii 
nivelului de trai s-au bucurat de a- 
tenția partidului nostru. Instrucția 
publică, de pildă, a înregistrat, în 
anii construcției socialiste, progrese 
însemnate ; s-a dezvoltat simțitor 
baza materială, a crescut numărul 
cadrelor didactice, s-a asigurat cu
prinderea în învățămîntul preșcolar, 
primar, gimnazial, profesional, li
ceal și superior a unui număr spo
rit de elevi și studenți. Prin accesul 
larg la cultură, asigurat tuturor cetă
țenilor țării, și vasta activitate edu
cativă desfășurată de partid și de sta
tul socialist se realizează de fapt 
formarea omului nou, care se gîn- 
dește pe sine ca om al cetății, inte
grat pe deplin in colectivitate, avînd 
conștiința drepturilor, dar și a înda
toririlor ce-i revin, fiind în măsură 
să le ierarhizeze, înțelegînd că bună
starea, nivelul său de trai depind șl 
de propria participare la făurirea bu
nurilor materiale și spirituale.

Creșterea conținu^ a nivelului 
de trai, ridicarea gradului de 
cultură și instrucție publică, pre
cum și măsurile sistematice de 
perfecționare a asistenței medica
le au determinat îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației și, 
ca un corolar, a crescut durata 
medie de viață, care a ajuns la 
70 de ani. Dezvoltarea și consoli
darea familiei, asigurarea unei na
talități și a unui spor natural al 
populației care să mențină un echili
bru între vîrste și generații, faptul 
că vîrsta medie a celor 22,3 milioane 
de locuitori ai țării noastre a fost 
in anul 1980 de 33 de ani atestă ti
nerețea și vigoarea poporului ro
mân.

Trăim mai bine și mai mult, li
beri, intr-o țară frumoasă și pros
peră, stăpîni pe roadele muncii 
noastre, demni și siguri pe viitorul 
și destinul luminos al patriei noas
tre, aspirînd la noi progrese. Progra
mul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, 
hotărîrile Congresului al XII-lea, po
trivit cărora pînă la sfirșitul actua
lului cincinal țara noastră se va ri
dica în rîndul țărilor cu o dezvoltare 
medie, deschid perspectiva unor 
noi înfăptuiri și în domeniul nivelu
lui de trai. In fapt, realizarea unei 
noi calități, preconizată de partid, are 
în vedere nu numai activitatea eco
nomică, ci ansamblul activității socia
le, o nouă calitate a vieții, ceea ce 
semnifică ridicarea pe o treaptă su
perioară a bunăstării poporului, dez
voltarea generală a civilizației mate
riale și spirituale, afirmarea tot mai 
puternică a umanismului revolu
ționar.

Pentru a asigura continua îmbună
tățire a nivelului de trai al poporului, 
partidul pune un neslăbit accent pe 
dezvoltarea in continuare a producției 
materiale, a avuției naționale, prin ri
dicarea necontenită a productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție, în primul rînd a cheltu
ielilor materiale. Numai mun
cind cu maxim randament, In con
diții de înaltă eficiență, avem ga
ranția că viața noastră, a tuturor va 
deveni tot mai prosperă. Fără mun
că susținută nu se poate realiza ni
mic. Poporul întreg s-a convins pe 
deplin de acest adevăr in anii rodnici 
ai construcției socialiste. Iată de ce 
a 60-a aniversare a partidului gă
sește poporul român atît de strins 
unit In jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ferm hotărît să urmeze 
politica sa, chezășia sigură a înălțării 
țării și a vieții locuitorilor ei pe trep
tele tot mai înalte ale progresului și 
civilizației socialiste.

(Urmare din pag. I)
gă, explozia miilor de fe
restre, în care o clipă urlă 
lumina zilei, nimic din mo
notonia blocurilor greoaie 
de acum cîțiva ani. Liniile 
fug pe verticală, unghiurile 
se modifică neașteptat, ma
șinile gonesc în ambele 
sensuri, semafoarele închid 
și deschid alternativ dru
mul. întrebi și afli. în timp 
ce macaralele se rotesc ne
încetat deasupra capului 
tău, că aici sînt, abia de 
ieri, dar cuprinzînd cu fie
care ceas tot mai mult 
spațiu, cartierele ..Republi
cii". unu și doi. tn stingă, 
aeroportul ce se vedea 
altădată din șosea este 

•cum „înghițit" de oraș, in 
dreapta fumegă marele 
combinat de îngrășăminte, 
licărește zidul albăstrui 
parcă in dimineața asta al 
noii și foarte importantei 
întreprinderi de panouri 
electro-pneumatice, iarăși 
in dreapta întreprinderea 
de mașini-unelte extinsă, 
(locul I pe ramură in 1980), 
jocul balcoanelor și zig- 
zag-ul neîntrerupt al alei
lor, e drept, nu prea între
tăiate de spații verzi (de 
ce?), „bătrîna" și mereu în
tinerită Letea. „Milcovul", 
da, un cartier mai vechi. îl 
știam, dar și el crește, e alt
ceva. se lucrează, in curtea 
unei școli copiii bat min
gea, aici unii se mută, ală

turi se montează binalele, 
ceața se ridică, ocolim 
pe șoseaua de centură, în 
partea de nord, trecem 
pe viaduct, lăsăm în urmă 
vechiul depou de loco
motive și parcurgem zona 
industrială de aici, lapte, 
bere, carne, marile silozuri, 
combinatul de prelucrare a 
lemnului... Dar am trecut 
pe lîngă „Miorița". Știam 
de asemenea cartierul, insă 
acum și el e mult mai în
tins. Vechea periferie sor
didă, o, cît de bine am cu
noscut-o, Cîmpul Poștei cel 
plin de gunoaie altădată, 
pîrîul Negel, astupat de 
hoituri și bîntuit de miasme 
în vremurile bacoviene, este 
acum strada largă ce des

parte noul „foburg" în 
două, da, un alt oraș, din 
nou macarale, magazine, o 
școală, pilonii de beton ai 
noii poligrafii... Cam pe

ÎNNOIRILE UNUI TIMP
aici a fost casa scundă și 
prăvălită într-o parte unde 
o viață lungă și trudită a 
trăit bunica mea... Strada 
Nordului, strada Bucovinei, 
am locuit cu părinții mei 
aici în case cu chirie, lungi 
ca niște vagoane de marfă, 
mîinile mamei spălînd, vă- 
ruind, întinzînd rufe... Nu 

mai sînt aceste străzi săr
mane, licăriri în memorie, 
copilăria furișîndu-se ca un 
cîine bătrîn și singuratec... 
Fie ca zilele ce vin să 

aducă numai bucurie copii
lor care se vor naște aici. 
Noul cartier va purta nu
mele lui Bacovia. Frumos, 
înălțător, se poate spune cu 
îndreptățire : orașul lui 
Bacovia. El, aproape necu
noscut altădată aici, are 
acum o stradă, un liceu, un 
cartier, orașele plătindu-și, 

oricit de tlrziu, vechi da
torii față de oamenii de 
seamă...

Venind din parcul de 
agrement de la Gherăiești

(luat in grijă și întreținut de 
elevii liceelor „Bacovia" și 
„Pătrășcanu"), intru o clipă 
Ia una din fermele „Avico
lei", întreprindere renumi
tă pentru rezultate re
marcabile, profilată pe car
ne de pasăre și ouă de 
consum. Numai „complexul 
pentru curci", dealtfel sin

gurul din țară, merge pe o 
capacitate de 14 000 tone 
anual. Totul este făcut aici 
cu o chibzuială care scoate 
mari venituri pînă și din 
gospodăriile-anexă, din ciu- 
percărie, de pildă, și din 
grădina de zarzavat. Dar 
am alt exemplu : la abato
rul de curci, instalație mo
dernă de ultimă oră, s-a 
ivit o idee ce aduce iarăși 
mari venituri și este inte
resantă în sine : din pielea 
de pe picioarele păsărilor 
se prelucrează la Fabrica 
de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul" o Imitație foar
te reușită de piele de 
șarpe. Poșete, pantofi, cu
rele. Rămășițele cu gheare 

nu se aruncă, firește, se 
transformă într-o făină ani
mală cu un grad înalt de 
proteine.

Spectaculoasă cu adevărat 
este noua piață agroali- 
mentară. Pentru cine știe 
cum era piața de mai 
demult, zidurile de sticlă și 
beton ale acesteia de acum, 
ridicată pe două niveluri 
într-un timp incredibil de 
scurt, cu minime cheltuieli 
și importante contribuții 
obștești, sînt prilej de ad
mirație și bucurie. De la 
etajul doisprezece al hote
lului „Moldova" (anul tre
cut dat în folosință) am 
privit pe rînd în cele patru 
puncte cardinale. Case pen
tru oameni, școli, grădinițe, 

marele stadion, dispensare, 
cinematografe, sală de 
sport, sală de muzică (i-am 
văzut scheletul de beton al 
cupolei pe strada Războ- 
ieni) și încă atitea locui i 
pe care nu le-am numit. 
Aș putea găsi o chele sim
bolică : mina de aur a unui 
bun gospodar cîntărind to
tul cu pricepere și omenie... 

însemnările mele rămin 
deschise. Adaug că anul a- 
cesta la Bacău se pregătesc 
trei centenare importante : 
Bacovia, Enescu (la Tes- 
cani) și „Letea", vechea 
„moară" de hîrtie, a cărei 
singură nouă instalație pen
tru hîrtie de ziar scoate 
optzeci de mii de tone 
anual...
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„O cucerire istorică a partidului și statului nostru o constituie rezolvarea, în spiritul 
principiilor socialismului, a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, posibilități egale de afirmare
în viața politică, socială și culturală a tuturor fiilor țării“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Uniți in cuget, uniți in faptă — 

romani, maghiari, germani...
Săcele... Oraș sprijinit de munții Birsei și 

ai Ciucașului. Săcele... 37 000 de locui
tori, muncind înfrățiți' în marea uzină „E- 
lectroprecizia", în puternica cooperativă a- 
gricolă de producție, in cooperativa mește
șugărească „Săceleana", într-o fabrică de 
mobilă și în alta de cherestea, în școlile 
de aici — școli generale cu limba de pre
dare română și maghiară, in liceul in
dustrial al uzinei, carp are și el o secție 
cu limba de predare maghiară, în liceul de 
construcții, în modernul spital și în moder
na policlinică amplasată intr-un nou car
tier de blocuri de locuințe cu aproape 3 000 
de apartamente.

Aceste sumare, dar elocvente date mono
grafice le-am aflat dintr-o răsuflare, încă 
de la intrarea în oraș, de la un poștaș — 
primul om pe care întîmplarea mi l-a scos 
in cale. Am ținut pasul voinicește cu el, 
oprindu-mă unde se oprea și el să împartă 
scrisorile și ziarele. „De fapt — l-am pro
vocat eu — Săcelele este format din patru 
sate, Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung !" 
„A fost — mi-a dat el replica. Cine le mai 
poate deosebi acum? Și ce te faci cu cele 
două noi cartiere — «Electroprecizia» și 
«11 Iunie» — și cu cel nou, care începe — 
“Electroprecizia 2»? Nu, tovarășe — a con
tinuat el — ce a fost a fost. Cei tineri, cind 
află despre satele de atunci, socotesc că 
răsfoiesc o istorie veche, cu toate că, pen
tru noi, cei mai vîrstnici, nu este chiar așa 
de veche". „Și totuși — am stăruit eu, 
cunoscind cite ceva despre starea lo
cuitorilor în trecutul nu prea . îndepăr
tat —- săcelenii creșteau multe oi“... 
„Cresc și acum, dar sînt la munte. 
Sint multe, peste unsprezece mii, poate 
și mai multe. Mocanii se țineau de 
coada oii, cum se spunea; maghiarii, la 
rîndul lor, cu agricultura și cu zidăria, iar 
nemții cu meșteșugurile"... „își împărțeau 
ocupațiile"... „Așa a fost din veac și s-au 
avut bine între ei, cu toată vitregia vremu
rilor".

...Aici, in preajma Săcelelor, a trudit Co- 
resi la tipărirea primelor cărți, a căror 
limbă este izvorul limbii române literare; 
aici, în preajma Săcelelor, a meditat Hon- 
terus, umanistul sas, creatorul unei istorii 
în versuri a omenirii. Aici, în preajma 
Săcelelor și in Săcele, ca în întreaga Tran
silvanie, s-au înălțat gindurile de libertate 
și ale românilor, și ale maghiarilor, și ale 
germanilor pentru scuturarea iobăgiei, in- 
trunindu-se în 1848 și unii, și alții pe cîmpia 
Blajului și pe cea a Lutiței, cetind drepturi 
egale, libertate, recunoașterea naționalități
lor, libera lor dezvoltare și înflorire, neim- 
pilarea. O bogată istorie de luptă comună, 
de năzuințe nobile avea să fie preluată de 
comuniști ca o moștenire sfîntă, unindu-i 
pe toți cei ce muncesc, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, în urcușul 
greu, plin de sacrificii, dar tenace, spre lu
mina revoluției de eliberare națională și 
socială, care, chiar din clipa declanșării ei, 
nu numai că a proclamat și legiferat prin
cipiile de libertate, de egalitate in drepturi 
pentru toți cei ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, dar le-a și transpus în 
fapt, in procesul edificării socialiste.

— Sîntem mîndri de uzina noastră — 
mărturisește Stelian Fulga Comșa, secre
tarul comitetului de partid de la „Electro
precizia". Produsele noastre sint cunoscute 
și apreciate pe .șase continente. Echipa
mentul nostru electric auto este de 
mare precizie, unanim apreciat. Talen
tul și hărnicia muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor noștri, români, maghiari, 
germani, sînt chezășia unor noi succese pe 
care le pregătim cu multă cheltujală de 
gînd inventiv, creator.

— îmi amintesc anul 1949, cind s-a im
plantat aici uzina — spune șeful de atelier 
Kelemen Koloman. Aveam un strung, o 
mașină de găurit, două-trei prese. Con
struiam pe zi un singur motor electric a- 
sincron de 10 kW. Cind se făceau probele 
de încercare, toată lumea — eram numai 
cițiva zeci de oameni — se aduna grămadă 
în jurul lui, cu inimile bătînd de emoție. 
Producem astăzi 1 500 de motoare electrice 
pe zi și întregul echipament electric auto 
necesar industriei noastre constructoare de 
autocamioane și autoturisme.

— Strungul, mașina de găurit și presele 
le-am adus cu un camion hodorogit, care 
a făcut 13 pene de cauciuc pînă în margi
nea Săcelelor — își amintește maistrul 
Wilhelm Sternz. Am încărcat atunci aceste 
utilaje pe un cărucior și așa le-am adus, 
sub privirile ironice ale țăranilor din cele 
4 sate, pină aici. Eram rupți de oboseală, 
de greutăți materiale, dar dîrji și încreză
tori în opera de industrializare socialistă la 
care ne chema partidul.

— începea o nouă istorie a Săcelelor, 
cum, de fapt, începea istoria nouă, socia
listă, a întregii țări — subliniază, refe- 
rindu-se la acel moment, tovarășul Ste
lian Fulga Comșa. Săcelenii nu-și puteau 
închipui că, din clipa aceea, întreaga lor 
viață apucase un nou curs. Mulți dintre ei 
aveau să ajungă muncitori specialiști aici, 
tehnicieni și ingineri. Copiii i-au urmat în- 
vățind altfel meseria, în liceul nostru in
dustrial. Nu sînt rare cazurile cind tată și 
fiu se întîlnesc in aceeași secție sau ate
lier, constituind ceea ce îndeobște numim 
dinastii muncitorești. Aici, la Săcele, vestit 
altădată prin creșterea oilor sau prin cul
tivarea cartofului.

•
„Da, astăzi vorbim cu toții 

aceeași limbă: a dragostei 

de patrie"
Aflu de la inginerul Jakab Alexandru că 

a intrat în uzină de la vîrsta de 15 ani. A 
fost ucenic, a făcut școala profesională, 
apoi s-a calificat strungar, urmind in pa
ralel liceul și apoi facultatea.

— Cind am pășit pe porțile „Electropre- 
ciziei" — povestește inginerul — incă mai 
răzbăteau, dintr-o altă epocă istorică, ecouri 
ale vrajbei și neîncrederii pe care asupri
torii de odinioară — fie că era vorba de 
grofii și capitaliștii maghiari, fie de boierii 
și capitaliștii români — «e străduiseră să le 
întrețină pentru a-i stăpini mai bine pe 
cei ce munceau. Dacă stau bine și mă gîn- 
desc, nu i-a fost deloc ușor generației 
mele. Dar ea are marea satisfacție de a 
fi luptat și vegheat ca otrăvitele reziduuri 
ale lumii vechi să dispară din viața noastră 
nouă, de a fi contribuit din plin la cimen- 

k tarea unității de nezdruncinat în jurul

partidului comunist. Egalitatea, unitatea, 
frăția tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră, fără deosebire de naționalitate — 
iată temelia adevăratei demnități înfăptui
te de revoluție.

— Tocmai intr-un asemenea climat robust 
de muncă și viață s-au născut și au crescut 
generațiile tinere — observă cu satisfacție 
tovarășul Kelemen Koloman. Este meritul 
istoric al Partidului Comunist Român de a 
fi rezolvat, cu străfticire și clarviziune știin
țifică, problema națională, pornind de la 
crearea și dezvoltarea continuă a bazei e- 
conomice, singura care asigură, garantează 
cu adevărat egalitatea în drepturi a tu
turor cetățenilor țării. Cine nu vede, de 
pildă, că in ultimul deceniu și jumătate, 

1 ina înfloritoare
a vieții si muncii înfrățite

județele rămase în urmă au înregis
trat ritmuri vertiginoase de dezvolta
re industrială, socială, cultural-științifi- 
că? Cunosc bine citeva județe de acest fel 
— Covasna, Harghita, Mureș. Care sînt re
zultatele acestei politici revoluționare ori
ginale? In primul rind dreptul la muncă 
asigurat tuturor în județele lor de baștină 
și, implicit, creșterea nivelului de trai ; in 
al doilea rind pregătirea și perfecționarea 
oamenilor în minuirea tehnicii de nivel 
mondial, care pune în valoare înseși re
sursele naturale ale vetrei străbune; în al 
treilea rind — consecință directă — dezvol
tarea multilaterală a învățămîntului și cul
turii în limba maternă a fiecăruia, singura 
limbă obligatorie fiind, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, limba muncii 
rodnice, creatoare, care ne apropie și ne 
unește pe toți in năzuința noastră de în
florire a patriei comune — România so
cialistă. Aș aduce și un argument de ordin 
personal. Timp de trei legislaturi am fost 
deputat în Marea Adunare Națională — 
pnimele două mandate primindu-le din 
partea Tîrgului Secuiesc, iar al treilea din 
partea Săcelelor. Deci, deputat al români
lor, maghiarilor și germanilor din aceste 
părți și nicidecum al unei „minorități na
ționale", cu interese separate, cum se 
spunea pe vremuri. Aceasta este intr-ade
văr egalitatea, democrația reală, care poate 
fi exemplificată prin toate cuceririle mărețe 
ale acestor ani.

Mă însoțește prin uzină Maria Covaci, se
cretar adjunct cu problemele de propagan
dă in comitetul de partid. E tînără, chiar 
foarte tinără, și-mi exprim mirarea că i 
s-au încredințat răspunderi atit de mari. 
Mă așteptam să se supere din cauza între
bării mele directe, dar nu, îmi spune că își 
dă perfect seama cit de mult o angajează 
încrederea oamenilor și, mai ales, a secre
tarului comitetului de partid. „Dînsul mi-a 
spus că la fel s-a procedat, la vremea po
trivită, cu el, că energia tinerească trebuie 
lansată în acțiune, să dinamizeze totul — 
îmi mărturisește Maria Covaci întîi mi s-au 
părut vorbe de circumstanță, dar mai apoi, 
pe măsură ce am pătruns în muncă, mi-am 
dat seama că avea dreptate, că energia unui

comunist tînăr se împletește armonios cu 
experiența comuniștilor mai vîrstnici, că 
trebuie pus umărul acolo unde este mai 
greu. Am în față exemplul atîtor comuniști 
pe care-i admir pentru voința și puterea lor 
de dăruire. Cum este, de pildă, tovarășul 
Leșescu pe lingă secția căruia trecem chiar 
acum". t

Ne întîlnim îndată cu adjunctul de șef de 
secție Mihail Leșescu. îmi spune, zimbind, 
cind află care este scopul vizitei noastre, că 
el însuși, ca om^este (îi redau întocmai ex
presia) „un rezultat uman al prieteniei și 
dragostei dintre români și maghiari". „Cum 
așa" ? — întreb. „Mama mea este maghiară, 
tatăl român. Pînă la vîrsta de 10 ani am 
fost crescut de bunici — familia Bălint. Și 

u

m-au crescut cu o grijă care izvora — 
mi-am dat seama bine de acest lucru cînd 
am putut judeca limpede tot ce se intimpla 
in jurul meu — din marele lor respect pen
tru frații lor de muncă și viață, românii. 
Respectul, prietenia reciprocă sînt moște
nirea cea mai scumpă a acestui pămînt. Din 
această moștenire a crescut și această uzină 
modernă și orașul nostru tot mai frumos".

— în mic, Săcelele este un eșantion sem
nificativ pentru transformările revoluționare 
din întreaga țară — își exprimă părerea 
maistrul Kiss Arpăd, șef de atelier, pre
ședintele colectivului de control muncito
resc. Sint săcelean, aici m-am născut, aici 
am crescut, aici am învățat carte. Liceul 
l-am urmat la Brașov și, in anii aceia, mer
geam pe jos pină acolo, prin vifor. Tata imi 
deschidea drum înainte și eu după el, cu 
miinile adine înfipte în buzunare, stringind 
doi cartofi fierbinți strecurați de mama 
pentru prînz. S-ar putea să părem sîcîitori, 
noi, aceștia mai vîrstnici, celor tineri atunci 
cind vedem că ceva nu e în ordine și le 
amintim cum am început noi totul. Am 
construit socialismul aproape din nimic, a- 
cesta este purul adevăr, dormind și mineînd 
pe apucate, electrizați de visul de dreptate 
și egalitate sădit in sufletul nostru de 
partid. Aveam 20 de ani cind a început pro
cesul cooperativizării și eram, activist de 
partid. Văd și acum ațintiți asupra mea mii
le de ochi ai țăranilor din județul nostru și 
din județele alăturate. Le vorbeam cum tre
buie să fie viața noastră, cum să ne-o con
struim. Erau ca și părinții mei, dar îi în
vățam că viața lor nu a fost bună, nici 
dreaptă, de-a lungul sutelor de ani de asu
prire a grofilor și a boierilor, că numai 
uniți și înfrățiți in muncă vor putea să se 
elibereze de sărăcie Venise vremea să ho
tărască ei singuri viitorul, le spuneam. Mă 
uit acum drept în ochii oamenilor, așa cum 
se uită toți comuniștii din patria noastră in 
ochii întregului popor, pentru că ce am visat 
noi este realitate mai frumoasă decît o 
înfățișam la începuturi. Pentru acest viitor, 
care acum a devenit prezent, am luptat sor
bind necontenit din izvorul inepuizabil de 
înțelepciune și dinamism al partidului.

Egalitatea în drepturi — 

așa cum o trăiesc 

beneficiarii ei

Străbat orașul de la un capăt la altul, pe 
îndelete, și încerc să-mi închipui cum arăta 
el pînă nu demult... Poate că aceste case 
ardelenești, solide, cu porți mari legind in
tre ele fațadele, erau la fel. Dar imi amin
tesc că maistrul Kiss Arpăd îmi spunea că 
și el, și mulți alții au refăcut casele bătrî- 

nești în perioada ultimului deceniu și ju
mătate, aducindu-le la nivelul de civilizație 
contemporan. De peste tot mă întîmpină 
case cu ferestre largi, cu jaluzele, cu sonerii 
la poarta. Orașul își are dotările corespun
zătoare, ale acestui timp, și se află în conti
nuă sporire. Am amintit mai sus de cele 
două cartiere, creație a ultimilor ani, despre 
care mi-a vorbit prima mea cunoștință, poș
tașul, și le străbat acum privind vitrinele 
magazinelor, ale complexelor comerciale, 
admirind curățenia străzilor, spiritul gospo
dăresc al locatarilor prezent in lumina cu
rată a ferestrelor, în ordinea peluzelor, în 
micile grădini de legume din fața blocuri
lor. Șantierul noului opaș este deschis in 
continuare — se pun temeliile noilor 
blocuri și ansambluri social-culturale.

Citesc pe o firmă ; „România Szocialista 
Koztărsâg 5-os szâmu Ovoda" și, alături, in 
românește : „Republica Socialistă România, 
Grădinița de copii nr. 5". De dincolo 
de porți răzbat glasuri cristaline de 
copii. Mă uit și le urmăresc hora veselă, 
întilnesc și alte însemne asemănătoare — 
școli generale cu limba de predare maghiară 
sau secții în liceu sau in alte școli generale. 
Ele se adaugă celor peste 3 300 unități șco
lare din întreaga țară în care se predă în 
limbile naționalităților conlocuitoare. Pă
trund intr-o librărie și răsfoiesc cărțile din 
standuri — titluri in românește, în maghia
ră, în germană — și-mi închipui toate libră
riile din țară în care intră anual și peste 
600 de titluri ieșite de sub teascurile editu
rii „Kriterion", care publică cărți de toate 
genurile în limbile maghiară, germană, sîr- 
bo-croată, ucraineană, idiș. Poștașul meu — 
revin din nou la el — avea geanta plină de 
ziare și reviste în limbile maghiară și ger
mană — dar erau numai citeva titluri din 
cele 61 de publicații care se tipăresc la noi 
în limbile naționalităților conlocuitoare.

La casa de cultură — clădire nouă, im
pozantă — mă întîmpină afișe anunțînd, în 
limba maghiară, programul nou al forma
ției de teatru de amatori. Și mă gîndesc la 
miile de formații de acest gen, de dansuri, 
de muzică etc, exprimînd in limbile națio
nalităților conlocuitoare esența artistică a 
vieții noastre noi în marele Festival „Cîn- 

tarea României", împreună cu formațiile 
artistice românești. Și adaug la toate aces
tea cele 14 teatre profesioniste, tot în lim
bile naționalităților conlocuitoare. Și În
țeleg mai cuprinzător afirmația aceluiași 
maistru Kiss Arpăd că Săcelele este intr-a
devăr un eșantion reprezentativ, prin tot ce 
înfățișează el ca muncă infrățită, trăire spi
rituală intensă, de înaltă calitate, comună 
românilor, maghiarilor, germanilor șl altor 
naționalități.

Cooperativa meșteșugărească „Săceiea
na". Președintele ei, Aurel Vladu, și vice
președintele, Szabo Francisc, îmi prezintă 
cifre, date, realizări, îmi vorbesc despre 
greutăți, despre oameni, despre planurile 
de viitor. Creșterea cooperativei este im

presionantă. Mă opresc însă asupra unei sin
gure cifre, un procent, care sugerează di
mensiunea calitativă a activității : 95 la 
sută din produsele sectorului de tîmplărie 
merg la export. „Tîmplarii noștri 7 Mîini de 
aur !“ — exclamă președintele cooperati
vei. Am crezut că muncitorii aces
tui sector sînt meșteri mai vîrstnici, cu ani 
șl ani de experiență la activ. Dar nu, ma
joritatea sînt tineri. Formați în cooperati
vă, Hotoș Ștefan, de pildă, este chiar foarte 
tinăr. Scump la vorbă. Aflu că este căsă
torit, iar soția lui, Dorina, lucrează tot aici. 
Și o cunosc și pe Dorina, care nu este deloc 
scumpă la vorbă. O româncă iute în miș
cări, parcă opusul lui Ștefan. îmi poves
tește că părinții ei ar fi vrut să o țină pe 
lingă ei, „să-i găsească un soț bun", și așa 
mai departe. Dar ea a vrut să invețe o me
serie și să-și aleagă singură soțul. Și a ple
cat de acasă la meserie. „Am un soț bun, 
doi copii — Ana Maria și Sorina Eva, apar- 
tafnent nou. Ne înțelegem de minune. Viața 
este foarte frumoasă" ! „Copiii au cite două 
nume" — observ eu. „Așa și trebuie — spu
ne ea apăsat. Sînt două neamuri care s-au 
întîlnit și lucrul acesta trebuie să se vadă, 
să se știe Am o familie de care sînt mîn- 
dră. Și părinții s-au împăcat și sînt mîndri 
de noi" !

„Sînt oameni de nădejde — subliniază to
varășul Szabo Francisc. Cum sint toți tîm
plarii". „Sînteți cam exclusivist" — zic. 
„Are dreptate tovarășul Francisc — inter
vine cu căldură președintele cooperativei, 
Aurel Vladu. Toate meseriile sînt impor
tante — departe de mine gîndul de a mi
nimaliza vreuna. Timplăria insă are contin
gențe cu aproape- toate celelalte meserii. 
Și cu zidăria, și cu ceasornicăria"... „Are le
gătură cu artele, in general, și in particu
lar — adaugă tovarășul Szabo. Cu sculptu
ra, de pildă, cu decorațiile artistice"... „Un 
tîmplar are un orizont larg — subliniază 
președintele — cuprinde mai mult, privește 
viața mai filozofic". „Constat că aveți o u- 
nitate de vederi impresionantă. Sîntețr prie
teni ?“ „Buni prieteni. De-o viață !“ „Și. 
bănuiesc, sînteți amîndoi timplari ?“ 
„Exact ! Dar de unde știți ?“

Mă așez pe o bancă din piața centrală a 
orașului și privesc, împreună cu vecinii mei 

— un băiețaș însoțit de bunica sa în dru
mul de la școală spre casă — la un elec
trician care meșterește ceva la unul din 
stîlpii electrici de pe marginea șoselei. E 
soare, rumoarea orașului ne înconjoară plă
cut. Tot uitîndu-mă în sus la electrician, îl 
aud pe școlar întrebîndu-mă : „Nene, ce 
este acela curent electric ?" Copiii ne sur
prind adesea cu întrebări aparent extrem 
de simple, dar pline de dificultăți. Caut fe
bril o explicație cit mai aproape de reali
tate și, în scurta pauză, bunica îi spune 
mustrător : „Imre, hagyd bekeben az em
bed" ! înțeleg că îi spune să nu mă deran
jeze. „Nu-i nimic, zic, îmi face plăcere. 
Dragă Imre, cred că este o energie... nu 
cred, ci e sigur, o formă de energie, așa, 
un fluid... o forță..." „Nu lucrezi la “Elec
troprecizia» nene" — spune Imre nemulțu
mit de răspunsul meu. îi urmăresc pașii 
spre casă și-mi spun : așa este, nu lucrez la 
„Electroprecizia", altfel aș fi reușit să-i 
explic lui Imre, cum se cuvine, ce este cu
rentul electric. Dar am înțeles totuși ceva 
mult mai important la „Electroprecizia" — 
ce forță deosebită reprezintă detașamentul 
muncitoresc de peste 6 000 de oameni ai 
uzinei, creatori ai unor aparate și echipa
mente electrice de mare finețe, ce energie 
creativă inepuizabilă constituie ei în uni
tatea lor frățească, formîndu-se mereu unii 
pe alții, crescîndu-și in același timp orașul, 
creindu-i o nouă istorie, tot mai bogată, 
parte din istoria nouă, măreață a întregii 
țări.

Ce înseamnă „fără deosebire 

de naționalitate" în viața 

de toate zilele

Urc scările consiliului popular și, In bi
roul primăriței, tovarășa Paraschiva Cos- 
tea, cunosc cițiva dintre factorii care 
răspund de principalele unități economice 
și social-culturale ale orașului. Se pregătesc 
să analizeze — așa cum o fac de obicei, din 
10 în 10 zile — bunul mers al activității 
orașului. Printre ei, și președintele coope
rativei agricole de producție, tovarășul 
Bălint Andrei. Vine direct de la cîmp, unde 
se seamănă cele 800 de hectare cu cartofi, 
cultură principală.

— Primăvara aceasta ce anunță, tovarășe 
președinte ? »

— O răspundere și mai mare pentru noi, 
pentru că este primul an al cincinalului 
unei noi calități și al noii revoluții agrare. 
Pentru mine personal și pentru coopera
tori, ținînd seama de sarcinile noastre spo
rite, asta înseamnă o regindire substan
țială â muheii noastre, și facem acest 
lucru cu toții, cei 37 000 de săceleni. îi re
prezint. ca deputat în Marea Adunare Na
țională. Și pe ei, și pe oamenii muncii din 
Predeal, din Tîrlungeni, din Vama Buzău
lui. Avem mult de lucru împreună pentru a 
da viață mărețelor obiective ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

— Vă amintiți de începutul cooperativei ?
— Cum să nu-mi amintesc ? Dar el parcă 

face parte din altă epocă istorică, atit de 
îndepărtată ! Pe atunci, chiar și eu. deși mă 
aleseseră președinte, priveam cu grijă viito
rul. Pipăiam țărănește drumul. îmi spun 
cîteodată, știindu-mă cum sint acum, că 
„acela a fost alt Bălint", cum probabil își 
spun atîția oameni din țara asta care s-au 
redescoperit, prin partid, alți oameni, ca
pabili să descifreze viitorul și să-1 făureas
că conștienți, țu miinile și mintea lor, cu 
pasiune revoluționară. Nimic nu lăsăm de-o 
parte pentru izbindirea acestui viitor lu
minos, care este al nostru, de pe acum, și 
mai ales al urmașilor noștri.

— Tovarășul Bălint are dreptate spunînd 
că nu lăsăm nimic de-o parte în munca 
noastră de zi cu zi — intervine tovarășa 
Paraschiva Costea. Nici nu poate fi altfel 
în condițiile în care toți oamenii muncii de 
aici, de orice naționalitate ar fi, ca dealtfel 
în întreaga țară, sînt propriii lor stăpini, își 
judecă munca și și-o sporesc în calitate, 
hotărînd asupra viitorului, fiind tot mai 
exigenți cu ei înșiși. Vă amintiți ce spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu: „Sîntem prin
tre puținele țări din lume în care s-a asi
gurat in mod real deplina egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate". Pulsul acestei admirabile 
realități, fie că îl aflați în Săcele, fie la 
Miercurea-Ciuc, la Sfîntu Gheorghe, Ora
dea, la Baia Mare sau la Timișoara, este 
același : puternic, regulat, exprimînd 
profund indestructibila unitate moral-poli- 
tică a întregului nostru popor în jurul par
tidului său comunist, inima, conștiința sa 
trează și cutezătoare.

...Bună dimineața, primăvară, anotimp ăl 
marilor speranțe, al marilor începuturi care 
înseamnă întotdeauna viață ! Bună dimi
neața, vouă, tinerilor care, ținîndu-vă de 
mină în fața ofițerului de stare civilă, răs
pundeți, pierduți de emoție : „Da, vreau să 
iau în căsătorie pe..." Primărița Paraschiva 
Costea, cu eșarfa tricoloră pe umăr, rosteș
te formulele solemne din Codul familiei. 
Atmosferă caldă, bucurie și emoție de-abia 
stăpînite.

„Cetățene Bunduc Dan Eugen, iei în că
sătorie pe cetățeana Nemeș Rodi ca ?" 
„Da !“ sună răspunsul. „Cetățeană Nemeș 
Rodica, iei în căsătorie pe cetățeanul Bun
duc Dan Eugen ?“ „Da !“. Nu o văd pe fată 

. pentru că e măruntă și-i pierdută in mul
țimea prietenilor veniți ca martori la eve
niment, dar după fermitatea vocii ei , mă 
bucur pentru cetățeanul Bunduc. Parcă 
toată secția maistrului Sternz Wilhelm de 
la „Electroprecizia" este aici. Ascultăm spu
sele primăriței despre răspunderile comu
ne, despre afecțiune reciprocă, despre trăi
nicia familiei care este baza societății noas
tre. Bună dimineața, primăvară !

„Cetățene Zatyi Levente Ștefan, iei în 
căsătorie pe cetățeana Molnar Hajnalka E- 
lena ?“ „Da !“ — răspunde tinărul. „Cetă
țeană Molnar Hajnalka Elena, iei în căsă
torie pe cetățeanul Zatyi Levente Ștefan ?“. 
înregistrez iar un Da ! ferm, din partea in
ginerei, stagiară în secția de sculărie a 
maistrului Kelemen Koloman. Apoi ru
moare, sărutări, fotografii cu primărița.

Bună dimineața, primăvară, anotimp al 
vieții, al marilor inceputuri, al marilor iu
biri care se nasc sub cupola inaltă a tim
pului nostru încărcat de bucuria muncii în
frățite a celor care se numesc Dan, Zatyi, 
Wilhelm sau Rodica sau Hajnalka. Al vos
tru este acest prezent de lumină, al vostru 
viitorul pe care vi-1 pregătiți, prin hărnicie 
și inteligență creatoare, sădind îu inimile 
voastre floarea roșie a prieteniei și unității 
de nezdruncinat, clădind o țară cum puține 
sînt pe lume „în care s-a asigurat în mod 
real deplina egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de naționalitate".

Bună dimineața, primăvară, anotimp al 
vieții !

Dionisie ȘINCAN
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MANIFESTĂRI OMAGIALE

DEDICATE ANIVERSĂRII PARTIDULUI

Primim, in aceste zile, in preajma gloriosului jubileu al partidului, 
tot mai multe scrisori in care oameni de toate virstele și de toate* pro
fesiile, români, maghiari, germani sau de alte naționalități, fii ai pămân
tului românesc, aștern pe hirtie cuvinte-legământ. Un legământ de muncă 
față de partidul ce ne conduce pe drumul celor mal mari înfăptuiri din 
întreaga istorie a României. Un legământ de conștiință, acela de a fi și 
mai strins „uniți in cuget și simțiri", de a întări continuu unitatea de 
acțiune a întregului nostru popor in jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sint scrisori emoționante, dominate de un însuflețitor patriotism, de 
încredere deplină in partid, în viitorul pe care il făurim cu propriile 
noastre puteri. Și nu intimplător sint evocate momentele cele mai de 
seamă ale devenirii poporului român în anii revoluției și construcției so-

Viață nouă, 
într-un oraș nou

Se știe, mulți ialomițeni erau plecați de acasă. 
Ei munceau în numeroase- întreprinderi situate 
în centrele industrializate ale țării. Aici, în 
locurile natale, sfera activităților industriale se 
restrîngea la cîteva mici unități de interes local. 
Dar în 1958 s-a deschis în Bărăgan un mare 
șantier, rod al politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, și nu după 
multă vreme a intrat în funcțiune Combinatul 
chimic din Slobozia. S-a dat, atunci, semnalul 
de „rechemare la vatră".

Mă întorceam acasă după aproape 15 ani, timp 
in care muncisem la „Steagul roșu" Brașov și 
în combinatele chimice din Săvinești și Borzești. 
Plecasem de pe malurile Ialomiței un copil și 
mă întorceam maistru. Dar în primul rînd mă 
întorceam comunist.

Ce a însemnat industrializarea Bărăganului 7 
Ar fi multe de spus. Nu voi intra în detalii. 
Este însă bine să amintesc că, astăzi, Slobozia 
are 7 000 de apartamente, în timp ce atunci 
cînd am venit cu familia aici avea doar 200. 
Acum, municipiul are toate atributele urbanu
lui, dar în toamna lui ’68 era oraș doar pe 
hartă. La Borzești lăsasem un combinat, un 
oraș, un apartament. Cum s-ar spune, con
diții ideale. Aici am găsit numai proiecte. Cu 
atît mai mari au fost însă satisfacțiile înfăp
tuirii lor. Știam că pun umărul la ridicarea 
unei adevărate citadele a chimiei. Și nu ori
unde, ci la mine acasă. Timpul a trecut pe 
nesimțite și cînd instalațiile de uree, azotat și 
amoniac au început să prindă contur, am plecat 
cu mai mulți tineri ialomițeni la combinatul 
de la Turnu Măgurelo pentru a se califica în 
noi meserii.

Odată cu combinatul a crescut și orașul. Azi 
avem un oraș frumos. Copiii au crescut și ei, 
Aurelia este în clasa a X-a la liceul pedagogic, 
iar Petre e în clasa a Vil-a. Au o școală mo
dernă, profesori bine pregătiți, condiții de în
vățătură dintre cele mai bune. Dealtfel, toți 
tinerii orașului au azi admirabile condiții de 
muncă și de pregătire. Ei știu că se pot realiza 
aici, pe meleagurile natale, că nu sint nevoiți, 
așa cum am fost noi, să pornească prin țară 
căutare de lucru. Și știu că viața lor nouă, 
orașul nostru nou, o datorează partidului.

Miti URSAN
maistru principal la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Slobozia

Vatră de eroism 
revoluționar

Principalele acțiuni polițice organizate de Co
mitetul județean Dîmbovița al P.C.R. în anii 
ilegalității au fost sprijinite direct de către ac
tiviști cu experiență ai partidului. Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pe atunci tînăr comu
nist, crease în Dîmbovița, ca și în întreaga Vale 
a Prahovei, o adevărată școală de creștere și 
formare a cadrelor revoluționare de tineret și 
partid. în schelele petroliere de la Răzvad, 
Gura Ocniței, Ochiuri și Moreni, în întreprin
derile din Tîrgoviște și în bazinul carbonifer 
Doicești — Aninoasa — Șotînga s-au desfășurat

in 
în

cialiste, ale suișului neîncetat al patriei spre comunism. Pentru că tot 
ceea ce am durat in România, in acești ani luminoși, a fost mai intii pro
iecție larg vizionară și cutezătoare a partidului. Iar pentru ca visul să 
devină realitate, comuniștii s-au avintat in primele rinduri ale muncii. 
Au muncit și muncesc cu eroism, cu nemărginită dragoste de țară.

Sint scrisori puternic marcate de inălțătoare sentimente de dragoste 
și stimă pentru secretarul general al partidului. Scrisori-angajament, in 
care oamenii muncii iși exprimă hotărirea de a urma inflăcăratele che
mări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și de a ne uni, toți fiii țării, in
tr-un uriaș efort comun spre a înfăptui marele vis al comuniștilor : ridi
carea României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.

Sint scrisori în care vibrează inima și cugetul întregului nostru po
por, liber și stăpin pe propria-i soartă.

puternice confruntări de clasă, țelul urmărit de 
comuniști fiind acela de a cuceri pentru masele 
populare condiții mai bune de viață și de 
muncă, un tratament mai uman din partea pa
tronilor și autorităților, înlăturarea dominației 
străine din economia țării.

După 1940, ascuțișul luptei revoluționare lo
cale a fost îndreptat împotriva regimului anto- 
nescian și a trupelor germane instalate abuziv 
în toate centrelg economice din județ. Așa se 
explică curajoasa rezistență patriotică de la De
poul și Stația C.F.R. Titu, unde au fost de
raiate și avariate peste 30 de garnituri de tren 
cu bogății românești destinate Germaniei. La 
Tîrgoviște a fost incendiat un important depozit 
de materiale de la Arsenalul Armatei, precum 
și Stația de dezbenzinare de la Viforîța, care 
producea benzenuri înalt rafinate pentru expe
riențele ultrasecrete ale hitleriștilor. Au mai 
fost avariate stocuri însemnate de materiale, 
tehnică militară germană, instalații de transport 
și comunicații la Moreni, Găești, Titu, Crevedia, 
Schela Mare, Ochiuri, Țîța și Șotînga. în toată 
perioada anilor 1943—1944 un post clandestin de 
radio intitulat „PRAHOVA" a desfășurat o in
tensă propagandă de partid, demascind jefuirea 
bogățiilor românești de către Germania, situația 
dezastruoasă de pe front și puternicele lovituri 
date Wehrmachtului, atît pe frontul din Răsărit, 
cît și pe celelalte fronturi.

Mobilizînd muncitorifnea și țărănimea, pe cei 
mai angajați intelectuali și alți patrioți. comu
niștii dimbovițeni au reușit să întrețină în lo
calitățile județului o acută stare revoluționară 
antifascistă și să contribuie astfel la pregătirea 
maselor în vederea înfăptuirii cu succes a actu
lui istoric de la 23 August 1944.

Vizitînd aceste frumoase meleaguri, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, spunea : „Mi-a 
făcut o deosebită plăcere să revăd pe unii din 
tovarășii cu care am lucrat in ilegalitate in 
această regiune, împreună cu care am stat in 
închisori și lagăre. Aceste intilniri amintesc de 
anii grei, de faptul că in acei ani organizația de 
partid din această regiune a fost o organizație 
puternică, pe care partidul a putut conta întot
deauna...".

împlinirea celor 60 de ani de lumină și izbînzi 
Îndreptățește pe toți oamenii muncii din Dîm
bovița să fie mîndri că șl aceste locuri — ca 
atitea alte numeroase locuri ale țării — au fost 
o vatră de eroice lupte ale comuniștilor pentru 
apărarea drepturilor democrat-cetâțenești ale 
maselor, pentru eradicarea capitalului străin din 
economia națională și pentru eliberarea patriei 
de sub dominația fascismului.

Prof. Dumitru ANGELESCU 
doctor in istorie,
Liceul economic Tîrgoviște

Mîndrie
Nu sint de multă vreme membru al partidu

lui comunist. Dar întreaga mea viață, munca 
mea, aspirațiile mele sint puternic înrîurite de 
tot ceea ce poporul nostru, condus de partid, a 
înfăptuit în acești ani glorioși ai revoluției și 
construcției socialiste.

Părinții, moșii și strămoșii mei au fost țărani. 
Ei au trăit greu, au muncit cu mijloace rudi
mentare; au fost însă întotdeauna animați de 
speranța într-o viață mai bună. Speranțele lor, 
speranțele milioanelor de muncitori și țărani au 
devenit azi realitate. Și iată, in viața părinților

mei, in viața tuturor locuitorilor patriei mele 
s-a produs o mutație structurală.

Sîntem cinci frați. Am reușit să învățăm, am 
avut toate condițiile să ne formăm ca oameni 
adevărați. Și toți cinci am devenit membri ai 
partidului comunist.

Cînd rostesc cuvintul partid mă gindesc la 
cele șase decenii de luptă, de muncă, de jertfe. 
Mă gindesc la marile înfăptuiri din anii revolu
ției și construcției socialiste. Mă gindesc la viito
rul comunist al patriei. Și la iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele României 
socialiste.

Azi, în „epoca Ceaușescu", România cunoaște 
satisfacția marilor împliniri ale dezvoltării in
terne, iar pe plan mondial a căpătat un înalt 
renume și un prestigiu autentic. Politica sa de 
largă deschidere este cunoscută și apreciată pe 
toate meridianele planetei Pămînt.

Scandăm, azi, din toată inima : „Stima noas
tră și mindria / Ceaușescu—România". în aceste 
momente, în care ne pregătim să sărbătorim a 
60-a aniversare a creării Partidului Comunist 
Român, gîndurile noastre de stimă, dragoste și 
profund respect se îndreaptă către secretarul ge
neral al partidului, fiul cel mai iubit al poporului 
român. Fie-mi îngăduit să-l asigur că, împreu
nă cu toți cei peste trei milioane de comuniști 
din țara noastră, voi munci neabătut pentru a-mi 
aduce o contribuție activă la aplicarea în prac
tică a programelor și orientărilor stabilite de 
partid, pentru ridicarea țării noastre pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și bunăstării, 
pentru edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

Ing. Tudor ache CHIVU 
întreprinderea de industrializare 
a laptelui - Gorj
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Partidul 
destinului nostru
Prin tine urcă azi Întreaga țară 
Un drum real spre traiul cei mai 

drept 
In timpul demnității, Înțelept 
Ne-ai făurit o eră temerară.
Și temelii durezi pentru milenii 
Acestui brav popor din care vii 
Sub semnul tău enorme energii 
Rodesc prezent și viitor al vremii.
Și pace-aduci, istoriei lumină. 
Firesc și-nflăcărat și cu iubire. 
Însemnul muncii-i grîu de 

limpezire 
$1-1 griul suitor din rădăcină.
Prin fiii tăi puternic, tînăr ești, 
Partid și țară pururi scinteiază. 
Proiectul clar In comunism 

trasează 
Destinul fericirii românești.

Pavel PEREȘ 
profesor

Sub egida comitetelor județene de 
partid, în întreaga țară s-au des
fășurat ample manifestări omagiale 
consacrate gloriosului jubileu al 
partidului — aniversarea a 60 de 
ani de la crearea P.C.R. în cadrul 
lor, prim-secretari, membri ai bi
rourilor și secretariatelor comitete
lor județene ale P.C.R., activiști de 
partid și de stat, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, personalități ale vieții științi
fice și culturale, cadre didactice, 
cercetători in domeniul științelor 
sociale, conducători de întreprin
deri și instituții au prezentat ex
puneri, referate și comunicări știin
țifice, în care au fost reliefate mo
mente semnificative din istoria 
mișcării noastre muncitorești, din 
activitatea desfășurată timp de 
șase decenii de Partidul Comunist 
Român pentru transformarea revolu
ționară a vieții politice, economice 
și sociale a întregii noastre so
cietăți.

Relevîndu-se însemnătatea creării 
Partidului Comunist Român. în ca
drul comunicărilor și referatelor 
prezentate s-a subliniat că acest 
eveniment de excepțională însem
nătate a marcat începutul unei noi 
etape, superioară, în dezvoltarea 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, a luptei revoluționare pentru 
dreptate și libertate socială, pen
tru o viață mai bună.

Numeroase comunicări au fost 
consacrate activității uriașe desfă
șurate de partid pentru cucerirea 
puterii politice, industrializarea în 
ritm susținut a țării, pentru trans
formarea socialistă a satului, ridi
carea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului popor, evidențiindu-se că 
Partidul Comunist Român slujește 
cu nețărmurit devotament patriotic 
interesele supreme ale poporului 
român, afirmîndu-se nu numai ca 
centru vital al întregii noastre na
țiuni, ci și ca detașament activ al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. In toate expune-★

Ieri, sub egida Muzeului național 
de istorie au început lucrările se
siunii științifice omagiale cu tema ; 
„Permanență, unitate și progres în 
istoria poporului român. Partidul 
Comunist Român la a 60-a ani
versare".

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. docent Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Au fost 
prezentate apoi în ședință plenară 
comunicările : „Muzeul de istorie — 
factor dinamic în aplicarea politicii 
partidului de educație patriotică a 
maselor, de formare a conștiinței 
socialiste" de prof. dr. Florian 
Georgescu ; „Istoria României — 
coordonată a ideologiei Partidului 
Comunist Român", de prof. dr. Ște
fan Ștefănescu ; „Partidul Comunist 
Român — continuatorul pe o treap
tă superioară a rădăcinii socialiste 
revoluționare" de prof. dr. Gheor- 
ghe Zaharia; „Presa Partidului Co
munist Român adresată militarilor 
în perioada interbelică" de general- 
maior Constantin Antip ; „Expe
riența Partidului Comunist Român 
în domeniul împletirii activită
ții legale șl ilegale în perioada 
1924—1944“ de prof. dr. Nicolae 
Petreanu ; „Rolul insurecției națio
nale, inițiată și organizată de Parti
dul Comunist Român, în grăbirea

CORESPONDENȚII ,
în organizarea Comitetului jude

țean Dolj al P.C.R., la Craiova a 
fost deschisă „Săptămina creației 
tehnico-științifice doljene", mani
festare dedicată aniversării parti-

rile prezentate a fost subliniată cu 
pregnanță contribuția inestimabilă, 
teoretică și practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamenta
rea științifică, in spiritul materia
lismului dialectic și istoric, a căilor 
de organizare și conducere a, țării 
noastre pe drumul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, a creșterii necontenite a ro
lului conducător al partidului în 
acest amplu și complex proces, a 
lărgirii și perfecționării continue a 
democrației socialiste, a întăririi 
unității întregului popor în jurul 
partidului, a promovării cu consec
vență a unei politici externe me
nite să asigure instaurarea unor re
lații trainice de prietenie, înțele
gere și cooperare între popoare, 
triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume.

în telegrame adresate, cu acest 
prilej, Comitetului Central al parti
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se exprimă senti
mente de fierbinte recunoștință și 
aleasă prețuire față de secretarul 
general al partidului, pentru înde
lungata și neobosita activitate re
voluționară pusă în slujba intere
selor vitale ale poporului, pentru 
contribuția adusă la elaborarea și 
fundamentarea conceptului de so
cietate socialistă multilateral dez
voltată și a direcțiilor principale de 
acțiune pentru făurirea ei, la apro
fundarea cunoașterii acțiunii legilor 
obiective ale dezvoltării sociale și 
stabilirea formelor de folosire a 
acestora în interesul societății.

în pragul mărețului jubileu al 
partidului, se spune în telegrame, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că ne vom consa
cra întreaga noastră energie întări
rii partidului nostru, afirmării cu 
putere a rolului său conducător în 
toate domeniile de activitate, pen
tru accelerarea înaintării poporului 
nostru pe calea socialismului mul
tilateral dezvoltat și a comunis
mului.

(Agerpres)★
victoriei împotriva fascismului" de 
general-maior dr. Ilie Ceaușescu și 
căpitan Mihail Ionescu ; „Activita
tea internaționalistă a Partidului 
Comunist Român" de conf. dr. Iu
lian Cîrțînă ; „Fondul arhivistic na
țional și contribuția sa la cunoaș
terea istoriei patriei și a Partidului 
Comunist Român" de Ionel Gal ; 
„Dacii în sud-estul Transilvaniei" 
de dr. Zoltan Szekely ; „Despre 
românii sud-dunăreni în secolele 
VII—XII" de dr. Adrian Rădulescu; 
„Biharea în cadrul unitar al civili
zației feudale timpurii românești" 
de dr. Sever Dumitrașcu; „Relațiile 
lui Mihai Viteazul cu sașii din 
Transilvania" de dr. Thomas Nă- 
gler ; „Ion Nădejde și mișcarea 
culturală și literară din Iașii anilor 
1880—1900" de Ion Arhip ; „Consi
derații privind pregătirea profesio
nală a clasei muncitoare în deceniul 
IV al secolului al XX-lea“ de Petre 
Dache ; „Activitatea desfășurată de 
Partidul Comunist Român pentru 
mobilizarea maselor țărănești la 
lupta antifascistă (1934—1940)“ de 
dr. Luchian Deaconu ; „Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a mișcării de rezis
tență pentru eliberarea națională a 
României de sub dominația fascistă" 
de conf. dr. Mihai Fătu. (S. Achim).

SCÎNTEII" TRANSMIT:
dului. Cadre didactice universitare, 
specialiști din centre și stațiuni de 
cercetări științifice, muncitori, teh
nicieni și ingineri din unități eco
nomice participă la simpozioane

avînd ca teme, între altele, reali
zări și perspective in chimie și a- 
gricultură, creația tehnico-științifi- 
că a tineretului, sporirea gradului 
de valorificare a materialului lem
nos, noi tehnologii în folosirea ra
țională a fluidelor de foraj etc. 
Gama manifestărilor va fi comple
tată cu organizarea unor expoziții 
cuprinzind produse noi, realizate 
în ultima vreme in unitățile eco
nomice ale județului.

în orașul Săcele se desfășoară, 
sub genericul „Zilele educației, 
culturii și creației științifice și teh
nice", o suită de manifestări în ca
drul cărora sînt trecute în revistă 
realizările obținute de oamenii 
muncii din această localitate în 
anii construcției socialiste. Debu- 
tînd cu simpozionul „P.C.R. la a 
60-a aniversare", șirul manifestări
lor a continuat cu o sesiune de co
municări pe tema „Creația tehnică 
științifică săceleană pe coordonate
le producției", ■ susținute de cadre 
didactice de la Universitatea din 
Brașov și specialiști din întreprin
derea „Electroprecizia", schimburi 
de experiență intre inovatori și 
fruntași în producție, diferite con
cursuri pe teme inspirate din rea
lizările construcției socialismului 
în țara noastră și altele.

Timp de o săptămînă, respectiv 
pînă la 10 mai, in orașul Dorohoi 
se desfășoară, sub genericul „Slavă 
partidului", cea de-a 8-a ediție a 
„Zilelor culturii și educației socia
liste". Amplul program de mani
festări, dedicat celei de-a 60-a ani
versări a făuririi P.C.R., cuprinde, 
între altele, sesiuni științifice, in
tilniri ale publicului cu membri de 
partid cu stagiu în ilegalitate, spec
tacole, vernisarea unor expoziții de 
pictură, sculptură și grafică etc.

Facultatea de istorie-filozofie a 
Universității București a organizat 
în aceste zile o sesiune științifică 
studențească. Cele aproape 90 de lu
crări prezentate în ședința plenară și 
în cele 4 secțiuni au evidențiat sem
nificația istorică a făuririi Partidu
lui Comunist Român, locul său în 
istoria contemporană a României, 
ampla activitate teoretică și practică 
consacrată edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, solu
ționării marilor probleme ale vieții 
internaționale în spiritul justiției și 
echității.

Intre manifestările ce au Ioc în 
județul Neamț în aceste zile pre
mergătoare gloriosului jubileu al 
partidului se află spectacole oma
giale de muzică și poezie, prezen
tate de formațiile artistice ale ca
selor de cultură din Piatra Neamț, 
Roman și de colectivul Teatrului 
tineretului. De asemenea, în sălile 
muzeelor și cea a bibliotecii jude
țene sînt organizate expoziții cu
prinzind documente și fotografii 
ce ilustrează drumul de lupte și 
victorii al partidului. Cu prilejul 
vernisajului expoziției de carte so- 
cial-politică, la Casa de cultură din 
Piatra Neamț a avut loc și o am
plă prezentare a unor momente 
memorabile din istoria partidului 
și patriei oglindite în literatura 
românească.

Biblioteca județeană Mureș a or
ganizat, în sala mică a Palatu
lui culturii din Tg. Mureș —
un matineu literar dedicat glorio
sului jubileu al partidului, la care 
și-au dat concursul membrii cena
clului literar „Liviu Rebreanu", 
scriitori și redactori ai revistei so- 
cial-culturale „Vatra" din localitate.

Partidul - făurar al științei 
românești moderne

9
în știință se caută oorelații între 

fapte și evenimente pentru a stabili 
cauzalități și a prezice evoluții în 
timp și spațiu. Arta descoperă „ar
monii", care sint corelații emotive de 
sunete, forme, culori și mișcări. Prin 
creația științifică și artistică oamenii 
își satisfac necesitățile de cunoaștere 
și de frumos. Atît funcția cognitivă, 
cît și cea estetică sînt astăzi factori 
fundamentali ai producției de bunuri 
materiale și spirituale. Pe lîngă acești 
factori, tradiția, istoria, condițiile de 
mediu iși pun amprenta pe creația 
popoarelor, dînd specificitate creații
lor lor.

Procesul de creație este determinat 
și de stimulentele pe care structura 
socială le oferă. Creatorul, răspun- 
zind necesităților sale interne de a 
căuta corelații sau armonii, dorește 
să-și vadă utilitatea rezultatelor 
străduințelor sale. Din acest motiv, 
marile genii ale omenirii au căutat 
ca prin știința sau arta lor să dea 
societății ceea ce ea avea nevoie în 
perioada istorică respectivă. Nevoile 
sociale au stat totdeauna la baza 
căutărilor științifice și artistice, dînd 
opere de mare valoare și durabile. 
Nesocotirea imperativelor sociale, 
așa-zisa „creație pentru creație" 
sau „artă pentru artă" nu au rezistat 
timpului, chiar dacă un cerc restrîns 
de snobi le-au prețuit pentru a-și 
satisface inutila vanitate.

Am făcut această uvertură pentru 
a susține argumentele retrospectivei 
privind creația tehnologică, prilejuită 
de aniversarea celor 60 de ani de la 
înființarea partidului nostru comu
nist

Cercetarea tehnică în România ani
lor dintre cele două războaie mon
diale a fost efectuată în școlile poli
tehnice existente în București. Iași și 
Timișoara. Nu am avut in țară me
seria de cercetător și nici instituții 
de cercetare. Cadrele universitare. în 
laboratoarele de care dispuneau, efec
tuau cercetări in domeniul tehnic. 
Meritele marilor înaintași ai creației 
tehnice românești sînt deosebite : 
condițiile modeste de lucru, lipsa de 
Interes a celor ce conduceau trebu
rile statului și industria slab dezvol

tată nu -constituiau stimulente pentru 
creația tehnică.

Cu toate acestea, savanții români 
au dat țării și chiar patrimoniului 
mondial al cunoașterii contribuții 
fundamentale, prețuite și recunoscute 
în lume. Este important să fim con- 
știenți că cercetarea noastră tehnică 
de azi, în plină înflorire, are o is
torie, o tradiție, un fundament pe 
care se dezvoltă.

Conducerea partidului nostru, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au subliniat 
nu o dată importanța cunoașterii isto-

Prof. dr. Ing. Traian SĂLĂGEAN
membru corespondent al Academiei

rice, respectarea specificității creației 
poporului nostru, pentru mersul îna
inte al cercetării în toate domeniile, 
inclusiv în cel tehnologic.

Orientarea spre industrializare, dată 
de Partidul Comunist Român ime
diat după eliberarea tării, a consti
tuit un puternic stimulent pentru 
creația tehnologică. Partidul nostru 
este inițiatorul structurilor necesare 
industrializării : instituțiile pentru 
formarea cadrelor tehnice de toate 
nivelurile și pentru cercetare în acest 
domeniu. Școlile politehnice s-au 
transformat în mari institute dfe în- 
vățămint superior, diversificindu-se 
profilurile de pregătire. Au apărut, 
pentru prima dată în România, insti
tutele de proiectare și cercetare teh
nică, iar în întreprinderi — secții și 
servicii de creație. în aceste locuri s-a 
constituit meseria de CERCETĂTOR, 
inexistentă înainte de 23 August 1944.

Acum. în preajma anivei’sării celor 
60 de ani ai partidului, dispunem de 
numeroase unități și institute de cer
cetare tehnologică și participăm me
reu mai eficient la marele salt cali
tativ al integrării învătămîntului, 
cercetării și producției într-o unitate 
de creație menită să dea o nouă ca
litate industriei românești. Suportul

moral și material al creatorilor în 
domeniul tehnologic, indiferent dacă 
ei lucrează în uzină, cercetare sau în- 
vățămînt, îl constituie industria mo
dernă a României, capabilă să preia 
și să producă ceea ce se concepe de 
către cercetători și proiectanți. Da
torită Partidului Comunist Român 
dispunem de un sistem bine gîndit, 
proporționat și coordonat, în care 
necesitatea individuală de a crea se 
contopește cu nevoile progresului so
cietății noaștre socialiste, sub o con
ducere înțeleaptă și unitară.

Din acest puternic detașament al 
cercetării tehnologice aș dori să mă 
opresc la exemplul sudurii, care este 
grăitor. înainte de 23 August, sudura 
era reprezentată de mici ateliere de 
reparat piese defecte. în Timișoara, 
un grup de profesori de la politeh
nică și de ingineri de la uzina elec
trică și de la tramvaie au constituit 
un nucleu de cercetare și de formare 
a cadrelor de sudori. în prezent, la 
Timișoara există un institut de su
dură. Azi dispunem de catedre de 
sudură la Brașov, București, Galați și 
Timișoara, de o puternică industrie 
producătoare de structuri sudate. în 
cincinalul care a trecut am produs 
16 milioane tone de structuri sudate, 
multe din ele fiind creații de mare 
prestigiu : nave de 150 000 și de 
55 000 tone, podul de la Giurgeni — 
Vadul Oii, al cărui tablier metalic 
este în întregime sudat și cîntărește 
10 000 tone, utilaje pentru industria 
chimică, metalurgică, de transporturi 
și echipamente destinate mecanizării 
agriculturii. în acest cincinal, indus
tria structurilor sudate va produce 
20 milioane de tone. între care sînt 
remarcabile : prima noastră centrală 
atomoelectrică, podurile peste Du
năre și peste canalul Dunăre-Marea 
Neagră ce reprezintă aproape 25 000 
tone structuri sudate, avioane mo
derne. autoturisme și multe altele.

Avem deci toate motivele să afir
măm că partidul nostru este un con
ducător de mare valoare șl în do
meniul creației tehnice, inițiatorul, 
coordonatorul și stimulatorul ei, pre
țuit de toți cei ce lucrează pentru 
progresul tehnologiei românești.

La Combinatul siderurgic 
Galați există aproape 20 de 
brigăzi artistice. Secretarul 
comitetului sindicatului de 
aici, Coștică Chihaia, care 
ne oferă această informație, 
mai adaugă și precizarea că 
șapte dintre ele au fost 
prezente la faza județeană 
a actualei ediții a Festiva
lului național „Cintarea 
României". Lucru de laudă, 
firește. Cum insă despre 
comportarea lor la faza a- 
mintită s-a scris de curind 
în ziarul nostru, rostul rin- 
durilor de față este mai 
ales acela de a observa, mai 
în amănunt, mecanismul 
funcționării acestor brigăzi.

De aceea să începem cu... 
începutul. Adică, de la tex
te. „Aici e o problemă, ne 
spune tovarășul Chihaia. 
Ne carp lipsesc textierii, nu 
avem cîți am dori. Dau aici 
doar trei nume : Grigore 
Țapu, Victor Pogor și Va
lentin Iancu. Cel din urmă 
nu lucrează, e adevărat, în 
combinat, dar avem rezul
tate bune cu textele dum
nealui".

— Am făcut pînă acum 
vreo 50 de texte de briga
dă, ne mărturisește mais
trul Grigore Țapu.

— Care este drumul 
parcurs de la documentare 
la intrarea unui text în re
petiție 7 Cum ați procedat, 
concret, spre a vă docu
menta pentru programul 
brigăzii de la C.T.C. — la
borator 7

— Mai întîi am cules da
tele, apoi le-am discutat la 
comitetul sindicatului de la 
noi, cu conducerea secției. 
Au fost aduse îmbunătățiri, 
tovarășii și-au spus părerea. 
Nu în sensul de a estompa 
din critică. Dimpotrivă. Pe 
urmă, prin comitetul sindi
catului pe combinat, textul 
a ajuns la consiliul jude
țean al sindicatelor, care 
l-a văzut și din punct de 
vedere artistic, după care a 
venit Înapoi în combinat și 
am intrat în repețiții...

acest drum 7 Poate insăși 
existența respectivei filiere 
să constituie o frină in 
apariția textierilor. Și apoi, 
cum se face că din cei pes
te 30 000 oameni ai muncii 
din combinat nu pot fi 
găsiți mai mulți oameni 
talentați care să fie atrași 
la crearea de texte pentru 
brigăzile artistice, oameni 
care, susținuți și încurajați 
de un cenaclu, poate chiar 
de cel al combinatului, 
„Slova oțelului", sau de

județeană de brigada noaș- 
tră, a intrat în repetiții în 
ianuarie și în martie a fost 
gata".

Urmează reprezentațiile. 
„Brigada de la C.T.C. — 
laborator, menționa tovară
șul Chihaia, a prezentat 
spectacole cu ocazia adună
rilor de grupă sindicală, la 
alte reuniuni și concursuri 
din combinat, cu diferite 
prilejuri. Au jucat pe diver
se scene, de la un simplu 
podium dintr-o sală de șe-

„fața" brigăzii, din teama 
de a nu rata un loc anume 
într-o ierarhie valorică. 
Evident, sînt bune repre
zentațiile mai ample — 
precum festivalul-concurs 
„Incandescențe", care re
unește brigăzile din combi
nat o dată pe an — dar 
asemenea manifestări tre
buie obligatoriu precedate
— și nu spunem o noutate
— de o. prezență activă, 
constantă în mijlocul oa
menilor muncii. Pe scene

DESPRE MUNCĂ, PENTRU 

PERFECȚIONAREA MUNCII- 
o temă tare „ține afișul" brigăzilor artistice

Nu cumva este cam lung

un altul din Galați, să 
deprindă și să-și perfecțio
neze aptitudinile în aceas
tă utilă și atit de căutată 
îndeletnicire 7 Ca să nu 
mai amintim că — așa 
cum precizau și interlocu
torii noștri — ideal ar fi ca 
toți cei care alcătuiesc 
aceste texte să lucreze 
efectiv în secțiile pen
tru care creează, far nu 
să-și ofere serviciile din 
afară».

Ce se întîmplă mai de
parte 7 „După aprobarea 
textului, intrăm în repeti
ții, ne spune Gh. Condura- 
che, responsabil cu munca 
culturai-educativă in comi
tetul sindicatului de la sec
ția turnătoria mixtă și in
structorul brigăzii artistice 
de aici. Dacă membrii for
mației sînt cu adevărat pa
sionați — și ai noștri sint — 
repetițiile decurg bine, ast
fel că în două-trei luni pu
tem spune că le-am termi
nat. De pildă, ultimul pro
gram, cel prezentat la faza

dințe la marea scenă a Ca
sei de cultură a sindicate
lor din Galați Accentul a 
fost pus însă pe prezența 
lor frecventă, constantă in 
fața oamenilor muncii, a 
celor pentru care a fost 
creată brigada...".

Se poate însă și altfel. 
Brigada artistică de la sec
ția turnătoria mixtă s-a 
prezentat mai întîi la faza 
județeană, iar abia apoi 
avea de gînd să-și arate 
spectacolul în fața colecti
vului secției. Și astfel ajun
gem la o chestiune esen
țială : pentru cine se fac 
spectacolele de brigadă ? 
Pentru colectivele în care 
acestea activează ori pentru 
jurii 7 Răspunsurile primi
te de la majoritatea inter
locutorilor au înclinat să 
dea, firesc, prioritate colec
tivelor de oameni ai mun
cii. Deși exemplul de mai 
sus arată că uneori se in- 
tîmplâ invers. De aici o 
grijă exagerată pentru... 
premiile virtuale, pentru

improvizate, după schimb 
sau in pauza de masă, cu 
ocazia oricăror adunări. Și 
nu neapărat în costumație 
de revistă. Esențial rămîne 
ca brigada să-și spună 
cuvintul operativ în toate 
problemele „la ordinea 
zilei".

Ajută critica brigăzii 7 
Desigur. Altfel s-ar dezice 
de la propriile rosturi. Ni 
s-a spus, de pildă, că refe
ririle critice din programul 
brigăzii laminorului de ta
blă groasă nr.l, privitoare 
la economia rău înțeleasă 
de energie electrică, au 
avut un ecou imediat în 
secție. Iar asemenea con
firmări am auzit din partea 
tuturor celor cu care am 
stat de vorbă. Cu simpla 
precizare a necesității ca 
„mesajele" brigăzii să fie 
receptate în primul rînd de 
către' cei cărora le sînt 
adresate, iar nu doar de 
jurii. Fiindcă nu juriile de
cid asupra îndreptării celor 
criticate...

Studiind lista brigăzilor 
din combinat am observat 
anumite paradoxuri. Ast
fel, pe cînd uzina de lami
nate plate are patru brigăzi, 
din care două prezente la 
faza județeană (cele de la 
secțiile laminorul de tablă 
groasă nr. 1 și de la lami
norul slebing), sau uzina de 
piese de schimb și reparații 
siderurgice — trei formații, 
din care iarăși două (de la 
turnătoria mixtă și secția 
prelucrări mecanice) pre
zente la faza județeană, ori 
uzina de producere și dis
tribuție a energiei în side
rurgie — vreo patru, alte 
uzine n-au nici măcar o 
singură brigadă. De pildă, 
uzina oțelării-refractare sau 
uzina furnale-aglomerare. 
Ultima uzină menționată 
a avut o brigadă. Excelen
tă : locul I pe țară la pri
ma ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României". 
Dar nu mai are. De ce 7

Și încă un amănunt finind 
de mobilitatea brigăzii. Bri
găzile din combinat sint 
acompaniate de o singură 
persoană, Gelu Lungu. Un 
artist amator talentat, dar 
suprasolicitat. Or, fiind sin
gur, absența lui — din mo
tive justificate — poate pa
raliza activitatea brigăzilor. 
Oare căutarea unor acom
paniatori să fie la fel de 
grea precum aceea a găsirii 
textierilor 7

în finalul acestor rinduri 
să notăm intențiile expri
mate la comitetul sindicatu
lui al C.S. Galați de a in
tensifica depistarea talen
telor din această foarte 
mare întreprindere, de a 
acționa cu mai multă hotă- 
rîre pentru alcătuirea de 
brigăzi cel puțin la nivelul 
fiecărei uzine, dacă nu în 
toate secțiile. Sînt, firește, 
intenții lăudabile venite 
dintr-o unitate care deja 
are rezultate bune în 
această direcție.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu 
prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării Republicii Islamice Iran.

Apreciez și, la rîndul meu, vă exprim aceleași sentimente de prietenie.

ABOLHASSAN BANISADR
Președintele Republicii Islamice Iran

Sosirea în Capitală a președintelui 

Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă

Personalitate proeminentă a epocii noastre, 
prieten apropiat al poporului român

La invitația C.C. al P.C.R., marți 
seara a sosit în Capitală Andreas 
Papandreu, președintele Partidului 
Mișcarea Socialistă Panelenă. Pre
ședintele PASOK este însoțit de 
Apostolos Lazaris, secretar al Comi
siei de analiză și planificare a Co
mitetului Central al partidului, și 
Michail Ziagas, secretar particular.

t V
Programul 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16,55 Secvențe israeliene. Film docu

mentar
17,15 Tragerea pronoexpres
17.25 Forum cetățenesc
17.50 Festivalul național „Ctntarea 

României". Finala pe țară a festi
valului artei șl creației studențești. 
Ediția a XlV-a. Selecțiuni din 
spectacolele laureaților desfășurate 
la Pitești și Cluj-Napoca

18.25 Omul șl sănătatea. Ce trebuie să 
știm despre boala reumatismală

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Partidul speranțelor noastre. Do

cumentar de Eugen Mândrie. Con
sultant științific prof, univ. dr. 
Ion Ardeleanu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 mai. In țară : Vreme răcoroasă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros in 
prima parte a intervalului, cînd vor că
dea ploi locale care vor avea șl carac
ter de averse, însoțite de descărcări 
electrice La munte, Izolat, precipitațiile 
vor fl șl sub formă de lapoviță și nin
soare, apoi ploile vor deveni izolate, 
sub formă de averse. Vintul va sufla 
slab, pină la moderat, cu intensificări

Toate terenurile agricole trebuie cultivate 
pină la ultimul metru pătrat!

(Urmare din pag. I)
mai trebuie semănate cu porumb, 
mare parte se află în zone cu exces 
de umiditate din județele Dolj, Olt, 
Teleorman, Ialomița, Constanța, Tul- 
cea, Vaslui și,altele. Este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare să desfășoare 
largi acțiuni de masă pentru evacua
rea excesului de apă de pe terenu
rile arabile, astfel îneît acestea să 
poată fi însămînțate în timpul cel 
mai scurt și să rodească. Concomi
tent, mai sint terenuri care trebuie 
însămînțate cu soia, 'ăicieosebi în ju
dețele Vrancea, Vaslui și Iași, precum 
și în unele județe mai sudice — Dolj, 
Giurgiu, Ialomița, Dîmbovița — unde 
condițiile de lucru au fost incompa
rabil mai bune decît în cele din 
Moldova. De asemenea, mai sînt de 
însămînțat anumite suprafețe cu fa
sole în ogor propriu, mai ales în 
cooperativele agricole din județele 
Dolj, Giurgiu, Argeș, Vilcea. Bacău, 
Vaslui ; de plantat cartofi în jude
țele Mehedinți, Bihor, Caraș-Severin, 
Mureș, Harghita. Nu mai este timp 
de așteptat și, de aceea, organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
populare — care poartă răspunderea 
îndeplinirii planului în agricultură în 
profil teritorial — au datoria să asi
gure îndeplinirea integrală a progra
mului de însămînțări la fiecare cul
tură agricolă în parte, cultivarea cu 
legume a tuturor suprafețelor prevă
zute, inclusiv în gospodăriile popu
lației.

Sint multiple rezerve de sporire a 
suprafeței arabile și de creștere a 
producției agricole chiar în acest an. 
Este vorba, în primul rind, de însă- 
mințarea tuturor capetelor de tarlale, 
a terenurilor situate de-a lungul 
drumurilor sau a celor cuprinse între

Organele și organizațiile de partid, consiliile populare sînt 

chemate să acționeze energic, prin măsuri hotărîte, pentru înche

ierea grabnică a însămînțărilor la toate culturile, pe toate suprafe

țele prevăzute.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Gheorghe 
Râdulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți Michel L. Cotta- 
kis, ambasadorul Republicii Elene la 
București, membri ai ambasadei.

30.25 Filme inspirate din lupta P.C.R. 
„Clipa". Ecranizare a romanului 
cu același titlu de Dinu Săraru. 
Producție a Casei de filme 5. Cu : 
Gheorghe Cozorlcl, Ion Dichiseanu, 
Violeta Andrei, Sebastian Papa- 
lani, Emanoll petruț, Mitică Popes
cu, Leopoldlna Bălănuță, Rodica 
Tapalagă, Margareta Pogonat. Va- 
slle Nițulescu, Olga Tudorache. Oc
tavian Cotescu, Valeria Seciu. Re
gia : Gheorghe Vitanidis

22.25 Telejurnal
Programul 2

19,00 Telejurnal
19.25 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 studio T’81. Destin și fapte comu

niste
20,05 Treptele afirmării
20,55 Din țările socialiste
21,20 In studioul de concerte al Radio- 

televiziunli — clavecinistul Hans 
Pischnei

20,00 Partidului erou — cintul Inimilor 
noastre. Emisiune muzical-llterară

22.25 Telejurnal 

locale și de scurtă durată. Temperatura 
în creștere ușoară în a doua parte a 
intervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, iar 
cele maxime între 12 șl 22 de grade, 
local mai ridicate. Izolat, in nordul ță
rii, condiții de brumă. In București : 
Vreme răcoroasă. Cer temporar noros. 
Ploi sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Vînt moderat. Tem
peratura în creștere. Minimele vor t! 
cuprinse intre 4 și 7 grade, Iar maxime
le între 18 și 21 de grade, mai ridicate 
în ultimele zile. (Ileana Mihăilă. meteo
rolog de servloiu).

Mai sînt de însâmînțat
Situația existentă in dimineața zilei de 5 mai

0 PORUMB: 114 000 hectare, din care in județele Dolj - 15 000 hec
tare, Ialomița - 12 500 hectare, Constanța și Olt - cite 12 000 hectare, 
Teleorman - 9 000 hectare, Vaslui - 8 000 hectare, Suceava — 7 500 hectare, 
Harghita - 6 000 hectare.

• SOIA: 48 800 hectare, din care in județele Dolj - 9 500 hectare, 
Vaslui - 5 700 hectare, Călărași - 5 000 hectare, lași - 4 700 hectare, 
Ialomița - 4 000 hectare, Constanța - 3 000 hectare, Brăila - 2 880 hectare, 
Giurgiu - 2 700 hectare.

• FASOLE: 41 700 hectare, din care in județele Dolj - 3 300 hectare, 
Ialomița - 2 800 hectare, Brăila - 2 370 hectare.

• CARTOFI: 9 000 hectare, din care in județele Harghita - 2 000 hec
tare, Arad - 1 900 hectare, Bihor - 600 hectare, Mureș - 300 hectare.

construcțiile zootehnice. Toate aces
tea trebuie arate și însămi nțate in 
timpul cel mai scurt. Totodată, din 
cauza excesului de apă pe semănă
turile de toamnă, au apărut pe alocuri 
goluri în culturi. Este absolut nece
sar ca aceste’ porțiuni, oricît de mici 
ar fi ele, să fie însămînțate cu plan
te care pot fi recoltate aproximativ 
in același timp cu cultura de bază. 
Există, de asemenea, numeroase te
renuri încă nefolosite în perimetrul 
localităților rurale și urbane. în acest 
an, datorită acțiunilor ample între
prinse de consiliile populare, multe 
din aceste terenuri aflate în incintele 
întreprinderilor au fost plantate cu 
legume destinate cantinelor acestora, 
iar altele au fost repartizate munci
torilor și funcționarilor pentru a le 
cultiva cu legume care să acopere 
bună parte din consumul lor propriu. 
Acțiunea trebuie continuată, astfel

A apărut volumul : .

DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Rolul presei în opera de edificare 

a socialismului"
EDITURA POLITICA

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, marți, 
pe tovarășul Dușan Spacil, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la stadiul 
actual și perspectivele relațiilor 
româno-cehoslovace și în legătură cu 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

In timpul Întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție dezvoltarea continuă pe 
care o cunosc relațiile de prietenie 
și colaborare frățească dintre cele 
două țări, in care rolul hotărîtor ii 
au întîlnirile și convorbirile rodnice 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak. Totodată, a fost ex
primată dorința comună pentru ex
tinderea pe mai departe a colaboră
rii pe multiple planuri, a conlucrării 
în sfera vieții politice internaționale 
intre România și Cehoslovacia, în I 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului, păcii și înțele
gerii in lume.

A luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost prezent Vladimir Vaclavik, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace la București.★

Marți a fost semnat Programul de 
aplicare a Acordului de colaborare 
culturală dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Socialiste Cehoslovace pe 
anii 1981—1985. Documentul, semnat 
de Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și de 
Dușan Spacil, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.S. Cehoslova
ce, stabilește principalele acțiuni și 
modalități de colaborare în domeniile 
culturii și artei, presei, științei, în- 
vățămîntului și sănătății, menite să 
contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea prieteniei din
tre cele două țări și popoare.★

Tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul .Afa
cerilor Externe, a primit delegația 
malteză, condusă de Dionysius Min- 
toff, directorul Centrului național de 
cultură din Malta, care efectuează o 
vizită în țara noastră pentru nego
cierea programului de aplicare a 
acordului de colaborare în domenii
le învățămîntulul, științei și culturii 
între Guvernul Republicii Socialiste

Incit fiecare metru pătrat de pămint 
să producă. Adevăratul gospodar nu 
lasă necultivată nici o porțiune de 
pămint, oricît de mică ar fi ea.

Pămîntul, oricui ar aparține, ori
unde s-ar afla el, în marile unități 
agricole de stat sau cooperatiste sau 
pe lingă casele oamenilor, la sate sau 
la orașe, este un bun național și tre
buie să rodească pentru țară. Iată 
de ce consiliile populare, care au 
fost învestite prin lege să răspundă 
de buna gospodărire a fondului fun
ciar, au obligația să acționeze ener
gic, acum, cit timpul permite, pen
tru cultivarea integrală a tuturor su
prafețelor de teren, inclusiv a celor 
cuprinse în perimetrul localităților 
rurale și urbane. Din aceasta vor 
avea de cîștigat deopotrivă oamenii 
muncii de la sate și orașe, economia 
țării în ansamblu, care va dispune 
de mai multe produse agricole pen
tru buna aprovizionare a populației.

zilei
România și Guvernul Republicii 
Malta pentru anii 1981—1983.

Cu această ocazie s-a exprimat sa
tisfacția reciprocă față de evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor din
tre România și Malta și au fost e- 
xaminate posibilitățile de lărgire pe 
mai departe a acestor raporturi, pe 
baza celor convenite la nivel înalt, 
in folosul celor două popoare, al 
păcii, securității și cooperării între 
toate statele în Europa și în lume. 
O atenție deosebită a fost acorda
tă intensificării eforturilor pentru fi
nalizarea cu succes a reuniunii de 
la Madrid, care să dea un nou impuls 
Înfăptuirii Actului final de la Hel
sinki, ca un tot unitar.★

Marți la amiază a avut loc In Ca
pitală o conferință de presă cu pri
lejul apropiatei deschideri, la Bucu
rești, a Casei de cultură a Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Au participat Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
presei centrale, Agenției române de 
presă — Agerpres, radioului și tele
viziunii. Au fost prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai presei străine 
acreditați în țara noastră și membri 
ai corpului diplomatic.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Dușan Spacil, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, a subliniat con
tribuția pe care o va aduce noul 
așezămint de cultură la mai buna 
cunoaștere a valorilor spirituale ale 
popoarelor ceh și slovac, la dezvol
tarea colaborării pe plan artistic 
dintre România și Cehoslovacia.★

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România a avut loc, marți, 
în prezența unor oameni de artă și 
cultură, a unui numeros public, ver
nisajul expoziției retrospective a 
pictoriței Micaela Eleutheriade, în 
cadrul căreia sînt prezentate aproa
pe 150 de tablouri reprezentative 
pentru diversele etape ale creației 
sale. în alocuțiunile rostite, directo
rul muzeului național de artă, Ale
xandru Cebuc, și criticul de artă 
Dan Grigorescu au reliefat persona
litatea marcantă a pictoriței octoge
nare, evidențiind locul de frunte pe 
care-1 ocupă opera sa în patrimo
niul artistic al țării.

(Agerpres)

Știri sportive
In gala de marți după-amiază a 

campionatelor europene de box de la 
Tampere, pugilistul român Marinică 
Ouatu (categoria mijlocie mică) l-a 
învins prin KO tehnic în repriza a 
III-a pe medaliatul cu bronz la J.O. 
1980, Jan Franek (Cehoslovacia) și-1 
va întîlni în sferturile de finală pe 
bulgarul Mihail Takov, învingător la 
puncte în fața lui Ferdinand Pach- 
ler (Austria). Alte rezultate la 
aceeași categorie : Aleksandr Koșkin 
(U.R.S.S.) cîștigă la puncte meciul cu 
Detlef Kastner (R. D. Germană); An
gelo la Mattina (Italia) b.p. Jan Le- 
feber (Olanda) ; Miodrag Perunovici 
(Iugoslavia) b.p. Athanasios Iliadis 
(Grecia) ; Jerzy Kaczmarek (Polonia) 
b.p. Topi Mikkola (Finlanda).

Au început ieri campionatele in
ternaționale de tenis ale României, 
la care participă sportivi din Bulga
ria, R. P. Chineză, Polonia și Româ
nia. Iată primele rezultate înregis
trate în proba de simplu bărbați : Ma 
Ke Qin (R. P. Chineză) — Dumitru 
Ciucă 6—2, 6—4, 7—5 ; Atanas Gheor- 
ghiev (Bulgaria) — Constantin Po- 
povici 6—2, 6—2, 6—2 ; Octavian Vîl- 
cioiu — Mihăi Șovar 3—6, 6—3, 7—5, 
6—0 ; Jean Bîrcu — Emil Hnat 6—3, 
4—6, 6—2, 6—1 ; Andrei Dîrzu — Răz- 
van Constantinescu 6—3, 6—0, 6—1, 

întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 9,00, pe terenurile clubului „Pro
gresul" din Capitală.

In turneul de șah de la Ulima (Iu
goslavia), în grupa I conduce Aurel 
Urzică (România), cu 4 puncte din 
4 posibile, urmat de bulgarul Gheor- 
ghiev — 3,5 puncte și iugoslavul Da- 
mianovici — 2,5 puncte etc. în grupa 
a 2-a, pe locul întîi se află tot un șa- 
hist român, Parik Ștefanov — 3 punc
te (1), urmat de iugoslavul Galonja 
— 3 puncte, polonezul Bielczik — 
2 puncte (1).

în runda a 4-a, Urzică l-a Învins 
pe maestrul ungur Szati, iar Ștefanov 
a cîștigat la iugoslavul Orlov.

Echipa de rugbi a României și-a 
reluat pregătirile în vederea meciu
lui pe pare îl va susține, la 17 mai, 
la Moscova, cu selecționata U.R.S.S., 
în cadrul campionatului european do
tat cu „Cupa F.I.R.A.". Din rîndul 
selecționabililor fac parte, printre al
ții, Paraschiv, Constantin, Stoica, Du
mitru, Caragea, Munteanu, Fuicu, 
Bucan și Dinu.

In ziua a doua a turneelor de ca
lificare pentru campionatul european 
masculin de baschet, care se des
fășoară în Turcia, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : La Izmir : 
R.F. Germania — Bulgaria 78—71 ; 
Olanda — Portugalia 79—65 ; Sue
dia — România 90—85 ; la Istanbul : 
Finlanda — Belgia 88—76 ; Anglia — 
Turcia 79—75 ; Grecia — Ungaria 
87—84.

S-a împlinit un an de cînd a în
cetat să bată inima celui care a fost 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
mare om politic și de stat, eminent 
militant al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, proemi
nentă personalitate a lumii contem
porane, Iosip Broz Tito.

Poporul român a luat parte din 
tot sufletul la marea durere a po
poarelor țării vecine și prietene. Ex- 
primînd sentimentele cele mai 
profunde ale comuniștilor români și 
ale întregului nostru popor, dînd glas 
compasiunii și simțămintelor de 
trainică și frățească solidaritate în
tre partidele și popoarele noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus 
un vibrant omagiu strălucitei perșo- 
nalități a marelui dispărut, spunînd : 
„Dispariția tovarășului Tito consti
tuie o grea pierdere pentru popoare
le prietene iugoslave, pentru comu
niștii iugoslavi, pentru tineretul iu
goslav, pentru poporul și tineretul 
nostru, precum și pentru forțele pro
gresiste, revoluționare, antiimperia- 
liste de pretutindeni. In aceste mo
mente doresc să exprim cele mai 
sincere condoleanțe Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, popoarelor iu
goslave și să le asigur că partidul 
și poporul nostru se află alături de 
ele".

Personalitate din cele mai remar
cabile ale istoriei contemporane, în
flăcărat militant comunist, Iosip Broz 
Tito și-a identificat întreaga viață cu 
țelurile revoluționare ale clasei mun
citoare, cu cele mai fierbinți aspi
rații de libertate națională și so
cială ale popoarelor Iugoslaviei, cu 
năzuințele universale de indepen
dență, dezvoltare de sine stătătoare, 
colaborare și pace.

încadrîndu-se din fragedă tinerețe 
In rândurile mișcării revoluționare, 
participînd activ la evenimentele ho- 
tărîtoare din viața Partidului Comu
nist din Iugoslavia, conducînd eroic 
lupta armată de eliberare a popoa
relor iugoslave împotriva cotropito
rilor hitleriști, Iosip Broz Tito a fost, 
totodată, un organizator ferm și 
neabătut ai construcției orînduirii 
noi, socialiste în Iugoslavia. Lui Iosip 
Broz Tito îi revine meritul istoric de 
a fi asigurat, cu întreaga sa energie, 
întărirea rîn'durilor partidului, a uni
tății sale, apărarea și consolidarea 
rolului conducător al clasei munci
toare, cimentarea coeziunii și frăți
ei popoarelor iugoslave — marele 
izvor al forței lor comune — menți
nerea neabătută a steagului indepen
denței și libertății.

Pe drept cuvînt, tovarășul Tito a 
fost considerat ctitorul Iugoslaviei 
socialiste moderne, el aducînd o 
contribuție inestimabilă la crearea și 
dezvoltarea statului unitar multina
țional, la făurirea și dezvoltarea sis
temului autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii în Iugoslavia, la sta
bilirea marilor direcții ale progresu
lui economico-social și cultural al 
țării.

Ca vecin șl bun prieten, poporul 
român s-a bucurat de toate marile 
realizări obținute de popoarele iu
goslave sub conducerea U.C.I., in 
frunte cu tovarășul Tito — în fău
rirea unei industrii puternice, a unei 
agriculturi cil potențial în continuă 
creștere, în asigurarea progresului 
științei și culturii, In ridicarea nive
lului de trai al poporului, în înflo
rirea tuturor republicilor și provincii
lor autonome.

Evocînd personalitatea marelui 
dispărut, se cuvine subliniată contri
buția sa deosebită la afirmarea unor 
relații de tip nou intre partidele co
muniste și muncitorești, bazate pe 
principiile autonomiei, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, respectării cu strictețe a 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora în mod de sine stătător tactica 
și strategia revoluționară, formele 
și metodele de activitate, prin apli
carea creatoare a principiilor socia
lismului științific la condițiile isto
rice concrete, la particularitățile na
ționale ale fiecărei țări. Iosip Broz 
Tito a militat, de asemenea, pentru

ALBA • Pe Valea Sebeșu
lui, în comuna Șugag s-a des
fășurat tradiționala serbare fol
clorică „Zi bade cu fluiera", la 
care au participat, pe lîngă lo
calnici, formații artistice de a- 
matori din Sebeș, Săsciori, Pe- 
trești și comuna Jina, județul 
Sibiu • La Muzeul Unirii din 
Alba Iulia s-a deschis expoziția 
județeană de artă plastică a ar
tiștilor amatori. O expoziție de 
fotografii inspirate din mărețele 
realizări dobîndite pe meleagu
rile Albei în anii socialismului 
a fost deschisă la Casa de cul
tură a sindicatelor din Alba Iu
lia. (Stefan Dinică).

BACĂU • La Casa de cultu
ră „Vasile Alecsandri" din mu
nicipiul Bacău a fost organiza
tă, în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" o ex
poziție a artiștilor plastici ama
tori. Expun aici muncitorul fo
restier Ion Mărie, textilistul 
Constantin Chițigoi, gospodina 
Catinca Popescu. Cele peste 100 
de lucrări de pictură naivă și 
pictură pe sticlă, sculptură în 
lemn și piatră redau aspecte 
din viața nouă a satelor și ora
șelor. (Gh. Baltă).

BOTOȘANI • In holul tea
trului „Mihai Eminescu" a fost 
vernisată o expoziție de pictu
ră, grafică și sculptură, reunind 
cele mai valoroase lucrări ale 
artiștilor plastici amatori din 
județ. Prin tematica abordată, 

relații largi de conlucrare și solida
ritate cu toate forțele progresiste, 
democratice, cu mișcările de elibe
rare națională, acționînd pentru des
tindere, pentru dreptul popoarelor 
de a dispune singure de propria 
soartă.

Militant neobosit pentru abolirea 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru afirmarea pe 
arena internațională a unor raporturi 
noi, întemeiate pe principiile inde
pendenței, suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altora, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, Io
sip Broz Tito și-a înscris pentru tot
deauna numele in rîndul marilor 
personalități istorice care și-au con
sacrat viața făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Președintele Tito a fost unul din
tre fondatorii mișcării de nealiniere 
— mișcare ce a cunoscut o amplă 
dezvoltare și exercită o puternică in
fluență pozitivă în desfășurarea vie
ții internaționale — militind pentru 
înlăturarea politicii de bloc și dez
voltarea independentă, nestingherită, 
a tuturor popoarelor, pentru parti-

Un an de la încetarea 
din viață a președintelui 

Iosip Broz Tito
ciparea lor nemijlocită la rezolvarea 
democratică a tuturor marilor pro
bleme ale omenirii contemporane, 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale.

Președintele Iosip Broz Tito s-a 
numărat printre cei mai buni prie
teni ai poporului român, — in a- 
ceasta găsindu-și expresia o deplină 
comunitate de aspirații, idealuri și 
acțiuni între partidele și popoarele 
noastre. Comuniștii români, poporul 
nostru au acordat întotdeauna și 
acordă cea mai mare importanță re
lațiilor calde, frățești, de profundă 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugoslavia.

Așa cum este știut, dezvoltarea 
puternică a acestor relații este 
marea operă istorică, comună, a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. Cei doi mari 
conducători ai popoarelor noastre 
au pus baze de nezdruncinat colabo
rării româno-iugoslave pe multiple 
planuri — economic, politic, tehnico- 
științific, cultural, ca și conlucrării 
pe arena vieții politice internațio
nale. Prietenia personală notorie 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat, bazată pe stimă, respect 
și înaltă prețuire reciprocă, s-a do
vedit un factor hotărîtor în dezvol
tarea impetuoasă și rodnică a colabo
rării româno-iugoslave. „Prietenia 
și colaborarea dezvoltate intre 
Partidul Comunist Român șl Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
— sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — intre popoarele și 
țările noastre a cunoscut o înflorire 
continuă — și, la aceasta, tovarășul 
Tito a adus o contribuție de mare 
Însemnătate. Doresc să evoc, în aces
te momente, prietenia statornicită 
intre noi, in decursul anilor, desele 
intilniri șl convorbiri pe care le-am 
avut și care întotdeauna s-au bazat 
Pe stimă, pe respect, pe profundă 
prietenie, ducind la ridicarea pe noi 
trepte a colaborării dintre partidele 
și popoarele țărilor noastre".

In același sens, președintele 
IOSIP BROZ TITO relevind că „în
tâlnirile repetate care au loc la cel 
mai înalt nivel constituie de acum o 
tradiție intre cele două țări vecine 
ale noastre", sublinia : „Relațiile 
iugoslavo-romăne pot să servească, 
în orice direcție, drept exemplu de 
bună vecinătate. Aceasta prezintă 
importanță nu numai pentru cele

ca și prin valoarea artistică a 
lucrărilor, expoziția reprezintă 
un omagiu adus aniversării 
partidului • Reluînd o veche 
tradiție a vieții spirituale a Bo
toșanilor, centrul județean de 
îndrumare a creației populare a 
înființat o nouă fanfară, consti
tuită din cadre ‘ didactice și elevi 
de la școlile populară de artă și 
generală de. artă din localitate.

După spectacolul inaugural ce a 
avut loc marți, noua formație 
artistică va susține programe 
pentru oamenii muncii in 
parcuri și locurile de agrement 
din zona Botoșanilor, pe întrea
ga durată a sezonului estival. 
(Silvestri Ailenei).

CARAȘ-SEVERIN • La Băile 
Herculane s-a • desfășurat etapa 
interjudețeană a filmului de ci- 
neamatori cu participarea cine- 
cluburilor din județele Caraș-Se
verin și Hunedoara. Au fost pre
zentate 40 d.e filme. Pentru eta
pa finală a Festivalului național 
„Cîntarea României" au fost se
lecționate 21 de filme. (Nicelae 
Cătană).

SUCEAVA • Galeria de artă 
din Suceava găzduiește expozi
ția de afiș politic „Partidului 
cinstire". 15 creatori suceveni, 

două țări ale noastre, ci și, pe plan 
mai larg, pentru securitatea și co
laborarea în Europa, dar in special 
in Balcani".

Desfășurate succesiv In cele două 
țări, contactele și consultările ro
mâno-iugoslave la cel mai înalt nivel 
au deschis noi orizonturi și ample 
perspective, au determinat perfec
ționarea și ridicarea pe noi trepte a 
cooperării româno-iugoslave reciproc 
avantajoase, realizarea unor mari 
obiective comune — cum sînt hidro
centralele de la Porțile de Fier — 
care au ridicat adevărate punți de 
beton și oțel ale veșnicei noastre 
prietenii.

Astăzi, la un an de la dispariția 
marelui conducător al Iugoslaviei, 
relațiile exemplare de bună vecină
tate, prietenie și colaborare stator
nicite între partidele și popoarele 
noastre și-au dovedit din plin vita
litatea și forța de nezdruncinat, 
colaborarea româno-iugoslavă conti- 
nuind să se dezvolte pe multiple 
planuri.

Tradiția fertilă a întîlnirilor la cel 
mai inalt nivel și-a găsit noi expre
sii în vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia, din noiem
brie 1980, ca și în vizita tovarășului 
Țvietin Miatovici în România, în 
luna februarie a acestui an. Au con
tinuat să se extindă schimburile de 
experiență între partidele noastre, 
între organizațiile obștești, între oa
menii muncii din cele două țări ; a 
fost convenit un amplu program con
cret, de extindere a cooperării în do
menii de mare însemnătate pentru 
progresul economiilor noastre națio
nale, în interesul operei de făurire a 
noii societăți, pentru ridicarea bună
stării popoarelor României și Iugo
slaviei.

Poporul român urmărește cu bucu
rie succesele obținute de popoarele 
Iugoslaviei frățești, care înaintează 
cu fermitate pe calea trasată de pre
ședintele Tito.

In cuvîntarea la ședința comemo
rativă prilejuită de împlinirea unui 
an de la încetarea din viață a Iui 
Iosip Broz Tito, tovarășul Țvietin 
Miatovici arăta : „Anul care a trecut 
s-a desfășurat sub semnul fermității 
oamenilor muncii și al abnegației lor 
ca pe calea lui Tito să lupte în con
tinuare pentru dezvoltarea și conso
lidarea Iugoslaviei socialiste bazată 
pe autocondueere, a Iugoslaviei nea
liniate. Continuînd opera lui și a 
noastră,- popoarele și naționalitățile 
noastre au confirmat capacitatea și 
pregătirea de a dezvolta în continua
re tot ceea ce s-a creat pină acum".

In întîmpinarea importantului eve
niment pe care îl va constitui Con
gresul al XII-lea al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, se afirmă cu 
putere forța unității republicilor și 
provinciilor Iugoslaviei, — coeziunea 
popoarelor și naționalităților acesteia 
reprezentînd chezășia dezvoltării li
bere și independente a statului socia
list multinațional iugoslav, a istorice
lor cuceriri revoluționare ale oameni
lor muncii din țara vecină și prietenă.

Cu sentimente de nedezmințită pri
etenie și solidaritate, poporul român 
urează din toată inima popoarelor 
iugoslave să repurteze noi și cît mai 
mari succese pe calea înfloririi Iugo
slaviei socialiste, a prosperității și 
bunăstării tuturor oamenilor muncii, 
afirmării active a Iugoslaviei în lupta 
pentru cauza păcii și securității, in
dependenței și libertății în lume — 
țeluri nobile cărora Iosip Broz Tito 
ie-a consacrat întreaga sa viață.

Astăzi, poporul român, adresînd gîn- 
dul său cald popoarelor Iugoslaviei, 
le asigură că memoria marelui lor fiu 
va rămîne veșnic nepieritoare în ini
ma comuniștilor, a tuturor cetățeni
lor României socialiste. Omagiul su
prem pe care îl aducem președintelui 
Iosip Broz Tito este dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și bunei vecinătăți 
româno-iugoslave, întărirea întraju
torării partidelor și popoarelor noas
tre în construirea socialismului și co
munismului, a colaborării lor pe are
na mondială, în interesul popoarelor 
ambelor noastre țări, al victoriei cau
zei socialismului și comunismului, 
păcii și progresului în întreaga lume.

intre care se numără Adrian 
Bocancea, Elena Barda, Dumi
tru Rusu, Ion Carp Fluierici 
expun aici lucrări bare redau 
artistic momente simbolice din 
viața și activitatea partidului 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism. • Concursul pentru 
tineret „60 de ani de la fău
rirea P.C.R." organizat de Comi
tetul municipal Suceava al 
U.T.C. și la a cărui fază de 
masă au fost antrenați peste 
10 000 de tineri din întreprinderi, 
instituții și școli a fost cîști
gat de echipajele de la Direc
ția județeană de poștă și tele
comunicații și liceul pedagogic 
„Emil Bodnaraș" din Suceava. 
(Sava Bejinariu).

SATU MARE • Intre 4 șl 9 
mai la Teatrul de Nord se des
fășoară „Săptămina teatrului po
litic", manifestare în cadrul că
reia sînt prezentate următoare
le spectacole : „A treia țeapă" 
de Marin Sorescu, „îngerul bă- 
trîn" de Al. Sever, recitalul de 
poezie susținut de actorul Da
mian Oancea — „Numai o țară 
frumoasă" pe versuri de Marin 
Sorescu ; „Băiatul cu floarea" de 
Tudor Popescu, „Monolog cu fața 
la perete" de Paul Georgescu și 
„Baia" de Maiakovski. Au loc 
cu acest prilej și intilniri ale 
spectatorilor cu realizatorii. 
(Octav Grumeza).

• GENETICA Șl PRO
BLEMELE ALIMENTARE. 
„Utilizarea tehnicilor de ingine
rie genetică în agricultură poate 
permite satisfacerea necesarului 
de alimente al omenirii, -în ciu
da unei creșteri potențiale a 
populației lumii cu 50 la sută 
pînă în anul 2000“ — aceasta a 
fost concluzia ce s-a desprins în 
cadrul unei mese rotunde în 
problemele alimentației și ener
geticii, care are loc la Geneva. 
Participants au subliniat faptul 
că ingineria genetică prezintă 
un interes deosebit pentru sta
tele industrializate, dar mai ales 
pentru țările în curs de dezvol
tare, confruntate cu problemele 
foametei și subnutriției.

• TREN-AUTOBUZ. 
Specialiști englezi din domeniul 
transporturilor au propus un 
proiect de autobuz care să circule 
pe căile ferate, iar acolo unde 
acestea nu există, să-și poată 
continua drumul pe șoselele o- 
bișnuite. Dacă proiectul va fi a- 
doptat și noul mijloc de trans
port va cunoaște o răspîndire 
largă, după părerea autorilor 
lui, trenul-autobuz va putea 
transporta pasageri și mărfuri 
deplasîndu-se pe șine de beton 
ușor, amenajate special pentru 
el și care vor străbate țara în 
toate direcțiile, instalarea lor 
fiind incomparabil mai puțin 
costisitoare decît construirea atît 
a liniilor ferate, cît și a șoselelor.

• ÎNLOCUITOR al 
GHIPSULUI IN CHIRUR
GIE. De peste o sută de ani, 
ghipsul este un material Indis
pensabil pentru chirurgi, care 
imobilizează cu ajutorul său 
orice fractură. Iată însă că acest 
material incomod și care con
stituie în același timp un obsta
col pentru razele X, atunci cînd 
medicul dorește să urmărească 
evoluția fracturii, pare să-și fi 
găsit, în sfîrșit, un înlocuitor. 
Este vorba de spuma de poliu- 
retan. Pansamentul realizat cu 
această „materie primă" este 
mult mai mic, mult mai ușor și 
mai puțin jenant pentru bolnav. 
In plus, evoluția fracturii poate 
fi ușor urmărită cu raze X, căci

spuma este practic transparentă 
la aceste raze.

• „SURATELE CO
LUMBIEI « Cea de-a doua na
vetă spațială americană desti
nată zborurilor orbitale, denu
mită „Challenger" și aflată in 
prezent in construcție la o uzină 
din Palmdale, in statul Califor
nia, urmează să fie livrată către 
N.A.S.A., conform prevederilor, 
în iunie 1982. După cum a pre
cizat un reprezentant al firmei 
constructoare — „Rockwell Inter
national Corp." — 8 000 din cele

31 000 de plăcuțe de silicon ale 
scutului termic al navetei au și 
fost montate. Aproape identică 
cu „Columbia", care a efectuat 
recent prima sa misiune spația
lă, naveta „Challenger" va suferi 
unele modificări menite s-o 
facă ceva mai ușoară și se pre
conizează ca, începînd din 1983, 
N.A.S.A. să utilizeze alternativ 
ambele vehicule orbitale pentru 
misiunile din programul său de 
activități. Cît privește celelalte 
două navete a căror construcție 
a fost prevăzută — „Discovery" 
și „Atlantis" — ele vor fi livra
te în septembrie 1983 și, respec
tiv, decembrie 1984.

• MĂSURI ÎMPOTRI
VA POLUĂRII. La Atena’ 
oraș cu aproape 3 milioane de 
locuitori, cu o intensă activitate 
economică și comercială, se fac 
tot mai simțite efectele nega
tive ale poluării, căre a ajuns să 
amenințe însăși existența mile
narelor monumente de pe Acro
pole. Pentru a contracara acest 
fenomen, autoritățile elene au 
luat o serie de măsuri care pre
văd, între altele, închiderea în
treprinderii de gaz de iluminat, 
una dintre cele mai poluante din 
regiune, și reducerea circulației 
automobilelor pe străzile orașu
lui. Ministrul echipamentului și 
amenajării teritoriului, G. Ply- 
tas, a anunțat, de asemenea, un 
proiect de extindere a spațiilor

verzi, pentru a reda Atenei „plă- 
minii" de care duce lipsă.

• PICASSO - AU
TOR DRAMATIC. •Centrul 
cultural Georges Pompidou", din 
Paris, și compania teatrală 
„L’Autre Theatre" vor prezenta 
lucrarea dramatică „Cei patru 
copii" a lui Pablo Picasso. Ver
siunea scenică a acestei piese 
scrise In anul 1947 îi aparține 
regizorului Jean Gillibert, iar 
muzica, scrisă special pentru 
acest spectacol, este creația lui 
Pierre Boeswillwald.

• PENTRU SALVA
REA VENEȚIEI. Sub egida 
UNESCO, fundația „Venezia

nostra" va turna un film artistic 
de lung metraj, încasările obți
nute prin comercializarea aces
tuia urmînd a fi vărsate în fon
dul destinat finanțării lucrărilor 
de salvare a „Cetății dogilor". 
Primele secvențe ale viitoarei 
pelicule au fost deja turnate in 
timpul carnavalului venețian.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. O echipă da 
arheologi sudanezi și francezi a 
descoperit pe litoralul nordic al 
Mării Roșii ruinele unui port 
datînd din secolele XII—XIV. 
S-a stabilit că portul a fost un 
important centru comercial în 
relațiile economice dintre țările 
Asiei, Africii și Europei.



MANIFESTĂRI CONSACRATE 
GLORIOSULUI JUBILEU AL P. C. R.

în întimpinarea aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, peste hotare au loc noi manifestări ce prilejuiesc reliefa
rea profundelor semnificații ale evenimentului in viața poporului nostru, 
a marilor înfăptuiri ale României socialiste, ca și a consecventei politicii 
externe de pace și conlucrare promovate de partidul și statul nostru.

La Ambasada română din Beijing 
a fost organizată o conferință de pre
să. Au participat Zhang Xiangshan, 
director general al administrației cen
trale a Radioteleviziunii chineze, re
dactori șefi adjuncți ai „Ziarului Po
porului", agenției de presă China 
Nouă, revistei teoretice a C.C. al P.C. 
Chinez „Hongqi", directori adjuncți 
de la secțiile de relații externe, pro
pagandă și organizatorică ale C.C. al 
P.C. Chinez și ai unor direcții din 
Ministerul de Externe, corespondenți 
ai presei centrale și radioteleviziunii.

Ambasadorul României la Beijing, 
Florea Dumitrescu, a vorbit despre 
importanța gloriosului jubileu, lupta 
comuniștilor români pentru înfăp
tuirea idealurilor de dreptate și li
bertate națională și socială, succesele 
remarcabile obținute de poporul ro
mân, sub conducerea P.C.R., în fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. A fost evidențiat rolul 
primordial al tovarășului Nicolae' 
Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în 
elaborarea și transpunerea în viață 
a politicii interne și externe a țării 
noastre, s-a relevat dezvoltarea și di
versificarea relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C. Chinez, dintre România și 
China.

A fost vizionat filmul documentar 
„Congresul al XII-lea al P.C.R.

în aceste zile, în librăriile din 
Beijing și din întreaga Chină a apă
rut in traducere chineză „Programul 
Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism".

La conferința de presă organizată 
la ambasada țării noastre la Belgrad 
au participat Trpe Iakovîevski, secre
tar executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Ion Srbovan, președintele 
Prezidiului Camerei economice a 
R.S.F.I., Bora Miloșevici, adjunct al 
secretarului executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Sava Obradovici, 
adjunct al secretarului federal pentru 
afaceri externe, Ante Ciudina, adjunct 
al secretarului federal pentru infor
mații, Alia Bășici, adjunct al secre
tarului federal pentru comerțul ex
terior, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale, numeroși zia
riști iugoslavi și străini, reprezentanți 
ai corpului diplomatic.

în cuvîntul său, ambasadorul Ni
colae Mihai s-a referit la istoria miș
cării muncitorești din România, la 
succesele poporului român în edifica
rea vieții noi și s-a oprit în mod deo
sebit la perioada care a urmat anului 
1965 — anul Congresului al IX-lea 
al P.C.R., care a ales în fruntea 
partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — perioada cea mai rod
nică din anii construcției socialiste 
din patria noastră. Vorbitorul a re
levat bogata activitate internațională 
a României socialiste și a evidențiat 
cursul ascendent al relaților româno- 
jugoslave, care șe dezvoltă pe baza 
trainică stabilită în cursul intîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, continuate ulte
rior cu conducerea colectivă a 
R.S.F.I. și U.C.I.

A fost organizată o expoziție de 
carte politico-socială românească, a- 
preciată în mod deosebit de cei pre- 
zenți.

în cadrul unei conferințe de presă, 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
Petre Duminică, a înfățișat drumul 
glorios străbătut de mișcarea revo
luționară din România, marile înfăp
tuiri dobîndite de poporul nostru sub 
conducerea P.C.R., prestigioasa acti
vitate internă și internațională des
fășurată de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul 

a subliniat rolul hotărîtor în dez
voltarea puternică a relațiilor româ- 
no-bulgare al numeroaselor întîlniri 
și convorbiri fructuoase dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

A fost prezentat filmul documen
tar „Congresul al XII-lea al P.C.R.".

Ambasadorul român la Budapesta 
Victor Bolojan, a evocat, în cadrul 
unei conferințe de presă, semnificația 
istorică a creării, cu șase decenii în 
urmă, a Partidului Comunist Român, 
principalele momente ale luptei sale, 
a înfățișat rezultatele obținute sub 
conducerea partidului în opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

La Ambasada României din Berlin 
a avut loc o conferință de presă, în 
cadrul căreia ambasadorul țării noas
tre, Gheorghe Tache, a făcut o amplă 
expunere privind activitatea desfășu
rată de Partidul Comunist Român 
de-a lungul celor 60 de ani de exis
tență. Au fost subliniate în mod deo
sebit realizările obținute de poporul 
român in ultimii 16 ani, de cind la 
conducerea partidului și statului nos
tru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

A fost vizionat filmul „Congresul 
al XII-lea al P.C.R.".

La Roma a avut loc o manifestare 
publică in sala bibliotecii române. 
Manifestarea, a reunit reprezentanți 
ai tuturor partidelor democratice ita
liene, deputați și senatori, oameni de 
știință și cultură. A fost prezent am
basadorul, țării noastre, Ion Mărgi- 
neanu.

Luînd cuvîntul, senatorul Giorgio 
Spitella, membru al Consiliului Na
țional al Partidului Democrat-Creștin, 
a subliniat : „Este ușor de recu
noscut și apreciat contribuția pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
și România au adus-o în viața co
munității internaționale prin aspi
rația de a realiza condițiile cele 
mai adecvate pentru progresul des
tinderii și al consolidării păcii. Intr-o 
etapă a istoriei europene și mondiale 
caracterizată de noi idei, care apar 
în conștiința popoarelor și care tind 
spre depășirea divizării și neîncre
derii, Nicolae Ceaușescu demonstrea
ză o mare sensibilitate față de pro
blemele internaționale și acționează 
activ, in mod original și indepen
dent, pentru a deschide perspective 
de colaborare intre popoare. Nicolae 
Ceaușescu acordă o atenție deosebită 
promovării unor largi raporturi între 
România și toate celelalte state ale 
lumii, indiferent de orînduirea socia
lă și politică, în spiritul deplinei 
egalități în drepturi, al respectării 
independenței naționale, al avantaju
lui reciproc".

A vorbit apoi editorul Antonino 
Barone, care a spus : Acum, cînd 
Partidul Comunist Român sărbăto
rește șase decenii de la creare, a 
vorbi despre istoria sa înseamnă a 
vorbi, înainte de toate, despre 
Nicolae Ceaușescu, a cărui viață este 
organic legată de lupta și victoriile 
partidului. Oricine a avut onoarea 
să-I cunoască rămine profund impre
sionat de înaltul său profil moral și 
politic, de profundul său umanism, 
de limpezimea de cristal a ideilor 
sale. Puțini oameni de stat se pot 
bucura de asemenea stimă și apre
ciere, pe toate meridianele, ca pre
ședintele Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
un adevărat protagonist și arhitect al 
istoriei contemporane. La aniversa
rea partidului, îi adresăm din inimă 
ani mulți și putere de muncă, noi și 
noi succese pentru fericirea națiunii 
române prietene, pentru pace și prie
tenie intre popoare".

în cuvîntul său, dr. Antonio Aco- 
ne, președintele Academiei interna

ționale „Simba", directorul revistei 
„II Corriere Africano", a relevat ro
lul președintelui Nicolae Ceaușescu 
in viața internațională, acțiunile de 
politică externă pe care le promo
vează cu clarviziune și consecvență.

Cu prilejul manifestării au avut 
loc o gală de filme documentare și 
inaugurarea unei expoziții de foto
grafii și de carte cu lucrările apă
rute în limba italiană despre viața 
și gîndirea social-politică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

A avut loc, de asemenea, prezen
tarea expoziției de pictură a artistu
lui plastic Gheorghe Anghel.

, La ambasada țării noastre din 
Helsinki a avut ioc o întîlnire cu 
conducerea Partidului Comunist Fin
landez. Au luat parte Aarne Saari
nen, președintele P.C. Finlandez, 
Arvo Aalto, secretarul general ai 
partidului, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Finlandez.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evidențiate activitatea 
Partidului Comunist Român pentru 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, con
tribuția sa în lupta pentru pace, 
destindere și securitate în Europa și 
în lume, relațiile de solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Finlandez.

Președintele P.C. Finlandez, Aar
ne Saarinen, a adresat calde felici
tări partidului comunist, poporului 
român constructor al socialismului 
în România.

O serie de volume „Din gindirea 
social-politică a președintelui Româ
niei", unele lucrări și albume pri
vind istoria țării noastre au fost 
donate de ambasadorul român în 
Suedia, Teodor Vasiliu, Bibliotecii 
regale, Bibliotecii Academiei de ști
ințe și bibliotecilor universitare din 
Stockholm și Uppsala.

La Niedercorn, puternic centru 
siderurgic din Luxemburg, a fost 
organizată o reuniune a prietenilor 
României. Au luat parte membrii 
conducerii administrației locale, pro
fesori, oameni de afaceri, persoane 
care au vizitat țara noastră, precum 
și un număr mare de muncitori oțe- 
lari. Dominique Mais, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Luxem
burghez, a prezentat principalele 
realizări ale poporului nostru, con
dus de partid, în opera de construire 
a socialismului și a subliniat contri
buția fundamentală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a României modeme.

La Universitatea din Viena a avut 
loc o seară românească. în prezența 
unui numeros public, dr. Virgil Cân- 
dea, secretarul Asociației „România", 
a prezentat conferința : „Cultura ro
mânească în Europa de sud-est". A 
fost prezent ambasadorul României 
la Viena, Octavian Groza.

La Universitatea din Brasilia a fost 
deschisă expoziția „România azi", în- 
fățișind realizările țării noastre pe 
plan economic și social în anii con
strucției socialismului.

Presa cipriotă a publicat numeroase 
materiale consacrate gloriosului jubi
leu. Organul central al A.K.E.L., „Ha- 
ravghi", sub titlul „8 Mai — un eve
niment istoric — a 60-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", a inse
rat un amplu articol în care se 
subliniază rolul conducător al P.C.R., 
marile realizări obținute de poporul 
român sub conducerea partidului, în 
toate domeniile de activitate, fiind 
evidențiate, în mod deosebit, rezul
tatele remarcabile înregistrate după 
Congresul al IX-lea al partidului.

Postul de radio Kuweit a difuzat 
un amplu program muzical special. 
Programul a cuprins mai ales piese 
de muzică populară, instrumentală și 
vocală, din diferite zone ale țării, re- 
flectind tradițiile milenare ale po
porului român și elogiul vieții noi în 
patria noastră.

(Agerpres)

ÎN PREGĂTIREA SESIUNII EXTRAORDINARE

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

România reafirmă necesitatea intensificării 
eforturilor pentru înfăptuirea dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite se desfășoară, în- 
cepînd de luni, lucrările Comi
tetului pregătitor al celei de-a 
doua sesiuni extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, organism din care face 
parte și țara noastră. Reuniu
nea Comitetului pregătitor are ca 
obiect stabilirea ordinii de zi a se
siunii extraordinare, precum și so
luționarea celorlalte aspecte privind 
organizarea și desfășurarea sesiunii.

Răspunsul țării noastre în legă
tură cu cea de-a doua sesiune ex
traordinară pentru dezarmare, trimis 
secretarului general al O.N.U., pre
zintă pe larg poziția constantă a 
României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru destinde
re, securitate și pace, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare. Orientarea fun
damentală a sesiunii, se arată in 
răspuns, trebuie să fie restabilirea 
încrederii în faptul că dezarmarea 
este posibilă și adoptarea de măsuri 
pentru impulsionarea acțiunilor prac-

JAKARTA: întrevederi ale delegației
româneparlamentare

JAKARTA 5 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei oficiale de prietenie 
pe care o întreprinde în Indonezia, 
delegația parlamentară română con-’ 
dusă de Iosif Szăsz, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, s-a întilnit 
cu Radius Prawiro, ministrul indone
zian al comerțului și cooperativelor. 
A avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor ro- 
mâno-indoneziene în domeniul schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice reciproc avantajoase.

în ultima zi a vizitei, la sediul 
parlamentului a avut loc o intilnire 
cu membri ai conducerii forului le
gislativ, președinți ai unor comisii 
permanente, membri ai Grupului in-

Conferința comisiilor naționale UNESCO 
din regiunea europeană 

Intervenția reprezentantului României
MADRID 5 (Agerpres). — în capi

tala Spaniei s-au deschis lucrările 
celei de-a VIII-a Conferințe a comi
siilor naționale pentru UNESCO din 
regiunea europeană.

Pe agenda de lucru a conferinței 
figurează, intre altele, examinarea 
problemelor referitoare la punerea în 
aplicare a hotăririlor adoptate la 
reuniunea precedenta a conferinței 
de la Helsinki (1977), elaborarea pla
nului de activitate al UNESCO pe 
termen mediu și inițierea unor noi 
acțiuni de cooperare.

In cadrul dezbaterilor din prima zi, 
reprezentantul României, Ion Dodu 
Bălan, a evidențiat importanța inten-

Deschiderea Adunării
GENEVA 5 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva au în
ceput lucrările celei de-a 34-a Adu
nări Mondiale a Sănătății. Sesiunea 
examinează probleme menite să ja
loneze activitatea Organizației Mon
diale a Sănătății pină la sfîrșitul a- 
cestui secol, cuprinsă în strategia 
mondială ..Sănătatea pentru toți pină 
in anul 2000", să încadreze organiza
ția în marile activități mondiale îri- 

tice in direcția trecerii la negocieri 
reale de oprire a cursei înarmărilor 
și de dezarmare. Este necesar ca 
sesiunea extraordinară, a cărei pre
gătire începe acum, să găsească so
luții pentru accelerarea eforturilor 
în materie de dezarmare, pentru in
tegrarea lor într-o viziune de per
spectivă, să asigure organizarea și 
dirijarea lor continuă, pentru a se 
ajunge la schimbarea radicală a si
tuației existente în negocierile de 
dezarmare, la oprirea cursei înar
mărilor.

Pornind de Ia imperativul opririi 
deteriorării situației internaționale, 
al menținerii păcii și întăririi secu
rității în lume, toate statele, întrea
ga comunitate internațională sint 
chemate să depună toate eforturile 
pentru pregătirea temeinică a celei 
de-a doua sesiuni extraordinare, 
astfel incit aceasta să constituie un 
moment de cotitură în promovarea 
de negocieri efective și substanțiale 
în vederea adoptării de măsuri care 
să ducă realmente la înfăptuirea 
obiectivului dezarmării generale și 
totale.

donezian din Uniunea Interparlamen
tară. Cu această ocazie s'-a făcut o 
informare reciprocă în legătură cu 
principalele preocupări actuale și de 
perspectivă ale celor două popoare. 
A fost exprimată hotărîrea celor două 
foruri legislative supreme de a spri
jini și stimula intensificarea conlu
crării româno-indoneziene pe plan 
economic bilateral, precum și cola
borarea dintre România și Indonezia 
în cadrul Grupului „celor 77", mișcă
rii de nealiniere, pentru soluționarea 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea, luîndu-se in considerare 
interesele tuturor statelor, în primul 
rînd ale celor în curs de dezvoltare.

A participat Ibn Cotoț, ambasado
rul României in Indonezia.

sificării cooperării între comisiile 
UNESCO, în contextul contribuției pe 
care acest organism o are la punerea 
în aplicare a dispozițiilor Actului fi
nal de la Helsinki. Reprezentantul ro
mân a subliniat, totodată, necesitatea 
inițierii de măsuri care să ducă la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea cooperării subregionale 
in diferite domenii, intre care elabo
rarea de manuale de istorie și de 
geografie in spiritul prezentării 
obiective a realităților din fiecare 
țară, colaborarea între țările balca
nice in seismologie, protecția me
diului înconjurător și modernizarea 
procesului educațional.

Mondiale a Sănătății 
dreptate spre instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale.

în calitate de președinte al celei 
de-a 34-a Adunări Mondiale a Sănă
tății a fost aleasă dr. Meropi Violaki 
Paraskeva (Grecia).

Țara noastră participă la actuala 
sesiune cu o delegație condusă de 
prof. dr. Eugen Proca, ministrul să
nătății.

madrid: Reluarea 
general-

MADRID 5 (Agerpres). — La Pa
latul Congreselor din Madrid s-au 
reluat, marți, lucrările reuniunii sta
telor participante la conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa.

Lucrările ședinței plenare de marți 
au fost conduse, conform principiului 
rotației, de reprezentantul Islandei. 
în cursul ședinței au luat cuvîntul 
reprezentanții Uniunii Sovietice, 
R.F.G. și Poloniei. în cuvîntul lor, 
vorbitorii, pornind de la stadiul ac
tual al lucrărilor, au evidențiat ne
cesitatea intensificării ritmului aces
tora, a trecerii la redactarea docu
mentului final, la găsirea de soluții

România la tîrguri internaționale
SOFIA 5 (Agerpres). — La 5 mai 

a avut log deschiderea oficială a 
Tirgului internațional de bunuri de 
larg consum, ediția 1981, de la Plov
div. Țara noastră participă cu un 
pavilion de mostre prezentate de im 
treprinderile de comerț exterior din 
domeniul industriilor ușoară, chimi
că, alimentară și locală.

în ziua deschiderii tirgului, pavi
lionul țării noastre a fost vizitat de 
Grișă Filipov, Ognian Doinov și To
dor Bojinov, membri ai. Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., Andrei Lu- 
kanov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., Hristo 
Hristov, ministrul comerțului exte
rior, Petăr Rusev, președintele Ca
merei de Comerț a R. P. Bulgaria,

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din Liban • Convorbiri între Hafez Al-Assad $1 
Yasser Arafat • Mesa] al președintelui in exercițiu ai mișcării 

de nealiniere *
BEIRUT 5 (Agerpres). — Artileria 

israellană și cea a forțelor de dreap
ta libaneze conduse de maiorul disi
dent Saad Haddad au bombardat, luni 
după-amiază, unele localități din sec
toarele central și oriental din sudul 
Libanului, provocînd pagube materia
le, relatează corespondenții de presă 
aflați în regiune, citați de agenția 
France Presse.

Aviația israeliană a survolat, luni 
după-amiază, întreaga regiune sudică 
a țării, ajungind pină la Beirut.

DAMASC 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. a 
avut convorbiri cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care a făcut o vizită la 
Damasc. Cu acest prilej au fost exa
minate o serie de probleme referi
toare la situația din Orientul Mijlo
ciu, precum și aspecte ale problemei 
palestiniene.

HAVANA 5 (Agerpres). — In ca
litate de președinte în exercițiu al 
mișcării de nealiniere, Fidel Castro,

SPANIA

Largă mișcare de protest împotriva terorismului
MADRID 5 (Agerpres). — Guvernul 

spaniol, partidele politice și organi
zațiile sindicale din Spania au con
damnat noile atentate comise luni 
la Madrid și Barcelona, în urma că
rora și-au pierdut viața generalul de 
brigadă Andres Gonzalez Suso, șeful 
artileriei de coastă, un membru al 
poliției și doi membri ai Gărzii ci
vile — informează agențiile E.F.E., 
Reuter și France PreSse. într-o de
clarație făcută de premierul Leo- 
poldo Calvo Sotelo se menționează 
că guvernul va lua „toate măsurile 
necesare" pentru a pune capăt te
rorismului.

Un comunicat al Partidului Co
munist din Spania lansează un apel 
către „toți spaniolii, către toate for
țele politice democratice și sindica-

lucrărilor reuniunii 
europene

în problemele principale care să co
respundă interesului tuturor popoare
lor europene. aspirațiilor de pace, 
securitate și cooperare ale acestora. 

România socialistă, care, așa cum 
se știe, a participat activ la pregă
tirea și desfășurarea fazelor ante
rioare ale reuniunii de la Madrid, 
manifestind în permanență inițiativă 
și formulînd sau susținînd numeroase 
propuneri concrete, constructive, mi
litează cu energie, alături de alte 
state, pentru a se imprima lucrărilor 
un curs pozitiv, astfel incit ele să se 
încheie cu succes.

care au făcut aprecieri elogioase 
privind calitatea exponatelor pre
zentate.

RABAT 5 (Agerpres). — In ca
drul Tirgului internațional de la 
Casablanca, la care țara noastră 
participă cu un pavilion, a avut loc 
festivitatea deschiderii „Zilelor teh
nicii românești". A fost marcată, de 
asemenea, „Ziua României". La 
țestivități au participat guvernato
rul municipiului Casablanca, Ahmed 
Fizazi, secretarul general al Minis
terului Comerțului și Industriei, 
Bennani Smires, directorul general 
al tirgului, alte persoane oficiale 
marocane, care au apreciat in mod 
deosebit exponatele prezentate.

președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, a adresat șefilor de stat și de 
guvern din țările nealiniate un me
saj în care se pronunță pentru ini
țierea unor acțiuni menite să con
ducă la încetarea atacurilor armate 
israellene in sudul Libanului, infor
mează agențiile Prensa Latina și 
E.F.E. Fidel Castro a anunțat că re
prezentantul Cubei la O.N.U. a pri
mit misiunea de a întreprinde de
mersurile necesare pentru convo
carea în cel mai scurt timp a 
Biroului de coordonare al mișcării 
de nealiniere, in vederea examinării 
posibilităților de acțiune concretă.

Mesajul adresat de șeful statului 
cubanez este însoțit de un mesaj al 
președintelui Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, adresat 
președintelui în exercițiu al mișcării 
de nealiniere, în care se fac referiri 
lâ situația din sudul Libanului și se 
cere să se întreprindă măsuri pen
tru încetarea agresiunii israeliene 
în zonă.

le din țară pentru a da o ripostă 
imediată și unanimă. Lupta împotri
va terorismului și a tuturor dușma
nilor libertății reclamă un răspuns 
popular masiv", se arată în comu
nicatul P.C.S.

într-o declarație făcută presei, En
rique Mugica, secretar pentru rela
țiile politice al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, a subliniat, de 
asemenea, necesitatea luptei pentru 
a se pune capăt activităților tero
riste.

în același sens, Confederația Sin
dicală a Comisiilor Muncitorești a 
lansat un apel prin care cere mem
brilor săi să acționeze ferm pentru 
apărarea democrației și combaterea 
terorismului.

REALITĂȚI ÎN LUMEA CAPITALULUI I

Pacea, democrația impun: COMBATEREA NEONAZISMULUI
„Recrudescența activităților neonaziste", „Pericolul extremismului de 

dreapta", „Lupta împotriva internaționalei brune". Astfel de titluri- care 
se întîlnesc tot mai persistent în ultima vreme in paginile presei occiden
tale reflectă, in fapt, o stare de spirit tot mai răspindită - de îngrijorare, 
alertă, indignare in fața unui fenomen a cărui amploare a depășit de 
mult limitele tolerabile : neonazismul — multă vreme subapreciat de 
anumite cercuri și considerat ca fiind circumscris unor elemente antiso
ciale izolate. Fapte din ce în ce mai frecvente și neliniștitoare arată însă 
netemeinicia unei asemenea teze. Actele de terorism și atentatele cu 
bombe - de felul celor de la Paris, Munchen, Bologna și Bruxelles din 
toamna trecută — încercările de învrăjbire și dezbinare a maselor populare, 
intensificarea manifestărilor de șovinism și antisemitism, maltratarea unor 
muncitori străini, proliferarea literaturii propagandistice fasciste și rasiste, 
caracterul tot mai fățiș al unor acțiuni de pregătire paramilitară — toate 
acestea indică virulența crescîndă a extremismului de dreapta.

Un număr recent al revistei vest-germane „Der Spiegel" prezintă, sub 
forma unui articol însoțit de fotografii, ramificațiile internaționale pe care 
le-a dobîndit mișcarea neonazistă, activitățile ei diversioniste.

Neonaziștii anului 91. ”tn 
după-amiaza zilei de 24 decembrie 
1980, un tinăr se apropie de Rin. in 
apropierea localității elvețiene Walds- 
hut. Un vameș observă cum scoa
te din mașină tot felul de obiecte 
neobișnuite — ustensile de spărgător, 
un costum de scafandru, pachete de 
diferite dimensiuni și chiar o mică 
ambarcațiune pentru transportul a- 
cestora. Cind l-a interpelat, tinărul 
a tras in el fără cea mai mică ezitare, 
rănindu-l mortal. Alți doi polițiști, 
care au sărit in ajutorul colegului lor, 
au fost de asemenea impușcați. In- 
cercînd să fugă, a fost urmărit și 
oprit; un nou foc de armă a rănit 
grav incă un polițist. După care, în
colțit fără putință de scăpare, și-a 
curmat și el viața" — scrie „Der 
Spiegel".

Poliția l-a identificat pe ucigaș ca 
fiind Frank Schubert, în vîrstă de 23 
de ani, din Frankfurt pe Main — ..o 
figură bine cunoscută a scenei 
neofasciste vest-germane". între lu
crurile pe care le transporta se 
aflau, ambalate cu grijă, muniții si 
un pistol — toate recent procurate. 
O scrisoare găsită asupra sa purta 
derutanta dată de 7.12.91. De ce 
anul... 91 ? Pentru că pentru epigonii 
hitlerisrnului, numărătoarea anilor 
începe odată cu nașterea „fiihrerului". 
care în 1980 ar fi avut 91 de ani...

Incidentul de la granița elvețiană 
este simptomatic, el surprinzînd una 
din nenumăratele acțiuni cu caracter 
internațional ale grupărilor neonazis
te. Schubert însuși este o figură 
tipică : activitatea sa. anturajul său 

politic lasă să se întrevadă legăturile 
foarte bine puse la punct ale extre
mei drepte Pe deasupra granițelor.

După cum amintește „Der Spiegel,, 
„mișcarea socialist-populară" din care 
făcea parte Schubert — admisă ca 
partid la ultimele alegeri pentru 
Bundestag — este considerată „ex
trem de activă" în întreținerea de 
contacte externe. Ea își procură de 
peste hotare material de propagandă, 
mai dificil de tipărit în R.F.G. în ca
drul unei recente razii, care a con
stat in percheziționarea a 322 apar
tamente ale unor naziști notorii, au 
fost găsite cantități mari de litera
tură diversionistă, în majoritate de 
proveniență americană, arme de foc, 
muniții. Această acțiune polițieneas
că nu este prima de natură să dez
văluie buna funcționare a angrena
jului neonazist. Ministerul federal de 
Interne a putut constata și cu alte 
prilejuri că „naziștii din exterior ,și 
interior dispun de arme, exploziv si 
echipament militar. Există numeroase 
indicii că procurarea de arme si ex
ploziv ocupă un loc central in pla
nurile comune ale fascismului euro- 
peați".

0 rețea internațională, 
ramificată în 35 de țări. 
Fostul procuror Manfred Roeder, 
aflat actualmente în detențiune pre
ventivă și care ani de zile s-a înde
letnicit cu racolarea de noi adepți. se 
laudă azi a fi pus pe picioare o 
„societate conspirativă cu ramificații 
in 35 de țări“. Dincolo de aceste de
clarații. se știe că el este căpetenia 

unei grupări neonaziste care are la 
activ mai multe atacuri cu bombe 
asupra locuințelor unor muncitori 
străini, în cursul cărora doi din aceș
tia și-au pierdut viața. Numeroasele 
călătorii pe care le întreprin
de în întreaga lume, au ca scop 
realizarea unei „unități teutonice 
mondiale" (!) între simpatizanți răs- 
pîndiți din Namibia și pînă în Matto 
Grosso...

Iată cum schițează „Der Spiegel" 
rețeaua organizațiilor de extremă 
dreaptă: instructori neonaziști conduc 
taberele de antrenament ale grupării 
spaniole „Fuerza Joven". Un fost 
SS-ist., azi „Kommandeur Walter", 
educă aici pe tinerii fasciști în spiri
tul disciplinei oarbe și ascezei. Nu 
există întîlnire europeană neonazistă 
de la care „camarazii" din R.F.G. să 
lipsească, ca de pildă de la tradițio
nala manifestare de la Diksmuide, 
Belgia, a extremei drepte flamande. 
„Oaspeții" neonaziști sînt oricind 
bineveniți în taberele paramilitare 
ale „Vlaamse Militanten Orde" 
(VMO), o organizație extremistă de 
bătăuși de profesie. Dealtfel, con
tactele între VMO și fasciștii din 
R.F.G. sint deosebit de intense : 
adepți ai VMO au zăbovit adesea la 
castelul Ermreuth, sediul grupării 
Hoffmann (interzisă între timp de 
autorități în urma atentatului crimi
nal de la Munchen), iar Michel 
Graisse din VMO se fălea Ia televi
ziunea belgiană, la scurt timp după 
atentatul de la Munchen, că ar fi fost 
„omul de legătură al partenerilor 
germani".

„Deocamdată, doar tero
rismul și subversiunea". 
Tabere de antrenament sînt și în Aus
tria. Pe un poligon situat in landul 
Austria de Jos se antrenează, potrivit 
relatărilor revistei vieneze „Profil", 
„naziști de operetă, dornici de încăie
rare". Terenurile și amenajările mi
litare stau oricind la dispoziția oas
peților străini. De pildă, unități ale 
grupării Hoffmann au venit în nenu
mărate rînduri aici, spre a face 
„schimb de opinii" și manevre comu
ne. La antrenamentele de tragere, 
țintele întruchipau „soldați comu
niști". Membri ai grupării Hoffmann 
s-au antrenat și în Pirineii spanioli, 
iar șeful lor întreținea contacte in
ternaționale chiar și în Rhodesia, 
unde și-a oferit serviciile fostului 

premier rasist Ian Smith. Michael 
Kuhl care, împreună ou Klaus- 
Ludwig Uhl, voia să întemeieze o 
nouă organizație fascistă care sâ 
lupte pentru „reinstaurarea Reichului 
nazist în Germania", a fugit în 
Franța. în această țară, grupul „Uniu
nea naționalistă europeană" oferă 
ocrotire și refugiu „camarazilor" de 
peste hotare, cind sînt la ananghie. 
Un rol similar joacă în Elveția ..Noua 
ordine europeană". în Anglia. „Bri
tish Movement" sau „Column 88", 
în Spania, „Cercul spaniol al amicilor 
Europei", în Danemarca, o „Uniune 
național-socialistă". în ultimele 12 
luni. înainte de a fi prins, fostul 
procuror Roeder găsise găzduire in 
șapte țări.

Care sînt mobilurile acestor intense 
contacte internaționale? „In caruselul 
neonazist european se invirtesc can
tități deloc neglijabile de material de 
propagandă, bani, indivizi urmăriți 
de lege și, înainte de toate, material 
de luptă, arme", explică revista „Der 
Spiegel". După cum reiese chiar din 
jurnalul lui Roeder, „Guerila brună" 
dispune de serioase posibilități de-a 
lungul și de-a latul Europei occiden
tale și chiar în alte continente. 
Adepții neonazismului au pus la 
punct o rețea conspirativă de spriji
nitori. în condițiile cînd. după spu
sele lui Roeder, „vremea luptei pe 
față incă nu a sosit, deocamdată tre
buie să ne mulțumim cu acțiunea 
subversivă".

La aceste considerente ale revistei 
vest-germane s-ar mai putea adăuga, 
pe bună dreptate, întrebarea : oare 
cită vreme se va mai manifesta o 
atitudine de tolerantă față de ase
menea acțiuni ? Este oare nevoie să 
se atingă cote tot mai înalte de pe
ricol?

Dealtfel, cifrele sînt grăitoare în 
acest sens: în 1978 au fost înregistra
te 922 acte de violență comise de neo
naziști, ceea ce reprezintă un spor 
de 61 la sută față de anul precedent, 
pentru ca în anul 1979 numărul a- 
cestora șă se ridice la 1 483. „Aceste 
cifre trebuie să ne determine să fim 
vigilenti", sublinia într-un recent in
terviu ministrul vest-german al jus
tiției, Hans Jochen Vogel,

Asemenea lui, tot mai mulți lideri 
politici își exprimă opoziția față de 
recrudescenta fascismului. Astfel, 
președintele Partidului Social-Demo
crat, Willy Brandt, se pronunță pen

tru o campanie de informare a popu
lației asupra pericolului fenomenului 
neonazist : „Unele persoane continuă 
să subaprecieze pericolul acțiunilor 
grupurilor de extremă dreaptă. Nu 
este permis să privim cu indiferentă 
faptul că o parte a tineretului, care 
nu a cunoscut din experiență proprie 
ce înseamnă nazismul, este atras, 
printr-o propagandă abilă, și nutrește 
simpatii pentru acesta". Apreciind că 
ceea ce răbufnește la suprafață și 
devine cunoscut nu este decît „vîrful 
unui aisberg al extremismului de 
dreapta", președintele Uniunii sindi
catelor vest-germane. Jakob Deffner, 
a cerut ca partidele și grupările neo
fasciste să fie puse în afara legii.

Sînt bine cunoscute poziția hotărîtă 
a României socialiste - de combatere 
fermă si energică a manifestărilor 
neonazismului. consecventa cu care 
partidul și țara noastră subliniază 
necesitatea ca toate popoarele să se 
mobilizeze împotriva marilor pericole 
care decurg pentru cauza democra
ției, libertății și păcii în lume din 
tendințele de reînviere a fascismului.

în mod deosebit trebuie relevată 
activitatea hotărită și neobosită des
fășurată în acest sens de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Chiar si recent. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat viguros aceste poziții, subliniind 
cu tărie, în cuvîntarea rostită la 
Congresul sindicatelor, că. în condiți
ile agravării situației internaționale, 
a crizei economice și a crizei gene
rale în continuă accentuare a societă
ții capitaliste, cînd este pus din nou 
în mișcare întregul arsenal de diver
siune pe care forțele fasciste l-au 
folosit întotdeauna, sînt necesare in
tensificarea luptei clasei muncitoare, 
întărirea unității și solidarității ei. 
atît pe plan național, cit și internațio
nal. in lupta împotriva politicii impe
rialiste, împotriva fascismului, a tu
turor formelor de diversiune si 
înrobire a popoarelor. își găsește 
expresie în aceasta sentimentul înal
tei răspunderi fată de soarta păcii si 
libertății în lume.

Fenomene cum sînt Cele relatate în 
cuprinsul articolului constituie un 
puterhic semnal de alarmă ne care 
popoarele. înarmate cu experiența 
istoriei, nu au voie și nu trebuie să-1 
ignore.

Mariana SASARMAN

Sesiunea Consiliului
ROMA 5 (Agerpres). — La Roma 

s-au desfășurat lucrările sesiunii de 
primăvară a Consiliului ministerial 
al N.A.T.O., la care au participat mi
niștrii afacerilor externe din țările 
membre ale Alianței nord-atlantice. 
Au fost examinate relațiile. Est-Vesț 
și alte probleme internaționale, pu- 
nindu-se însă accentul pe proiectele 
de înarmare a acestui bloc militar.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea dezbaterilor se reafirmă 
poziția cunoscută a N.A.T.O. față de
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ACTIVITATEA LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC I 
CONTINUA. Cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Viktor Savinih | 
își continuă activitatea la bordul complexului orbital „Saliut-6“—„Soiuz-T4“. 
Marți, in cea de-a 55-a zi de zbor orbital, cosmonauții au avut in program 1 
cercetări geofizice, in interesul dezvoltării diferitelor ramuri ale științei și 
economiei naționale. Au fost efectuate, de asemenea, experiențe tehnice

VIZITA LA MOSCOVA A 
SECRETARULUI GENERAL AL 
O.N.U. La 5 mai, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a avut o între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care între
prinde o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. în cadrul convorbirii — 
transmite agenția T.A.S.S. — a fost 
subliniată necesitatea activizării 
eforturilor O.N.U. în vederea men
ținerii păcii și securității în lume. 
Părțile au exprimat convingerea că 
prin eforturi comune pot și trebuie 
să fie găsite soluții pentru însănă
toșirea situației internaționale. A 
fost relevată, de asemenea, necesi
tatea lichidării cit mai grabnice a 
focarelor conflictelor militare exis
tente și a preîntîmplnării apariției 
altora noi.

FILM CONSACRAT LUI GEOR
GE ENESCU LA TELEVIZIUNEA 
JAPONEZĂ., tn cadrul acțiunilor

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA
localitatea zambiană Livingstone s-au deschis lucrările unei conferințe 
internaționale împotriva apartheidului, care se desfășoară sub auspiciile 
Organizației Internaționale a Muncii. La reuniune participă delegați din 
diverse state ale lumii, in ședința de deschidere, președintele țării-gazdă, 
Kenneth David Kaunda, a subliniat necesitatea întăriri' unității de acțiune 
a forțelor progresiste din Africa și de pe alte continente pentru lichidarea 
ultimelor vestigii ale colonialismului și rasismului de pe pămîntul african.

ministerial al N.A.T.O.
probleme majore aJe vieții interna
ționale, precum și hotărirea N.A.T.O. 
de a aplica decizia din decembrie 
1979 privind amplasarea și dezvolta
rea de noi sisteme de rachete nucle
are în Europa occidentală. Agențiile 
U.P.I. și France Presse relatează că, 
sub presiunea partenerilor vest-eu- 
ropeni, S.U.A. au fost determinate 
să își dea acordul de a începe ne
gocieri cu Uniunea Sovietică privind 
controlul asupra armelor eurostrate- 
gice, în cadrul SALT, pînă la sfirși- 
tul acestui an.

dedicate marcării centenarului naș
terii lui George Enescu, postul de ' 
televiziune „TBS" din Japonia a . 
transmis un film documentar despre I 
viața și opera marelui compozitor | 
și interpret român.

INCIDENTE LA BELFAST. în 
cursul nopții de luni spre marți, la 
Belfast au avut loc incidente în ■ 
urma cărora mai multe persoane I 
au fost rănite. în cartierele locuite I 
de membri ai comunității catolice 
din nordul și vestul capitalei UI- 1 
sterului forțele de ordine au fost | 
atacate cu pietre și sticle incendi
are ; demonstranții au ridicat ba- i 
ritade și au incendiat mai multe I 
clădiri. După cum relatează agen- I 
țiâ Reuter, incidentele au început 
ca urmare a decesului în închisoa- I 
re, după o grevă a foamei de pes- I 
te 60 de zile, a lui Bobby Sands, 
membru al organizației paramilita- I 
re Armata Republicană Irlandeză I 
G.R.A.).
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI. In I
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