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CU SPIRIT R[VOLUȚIONAR,
PENTRU 0 NOUĂ CALITATE
A MUNCII Șl VIEȚII NOASTRE

t „A fi revoluționar înseamnă să privești înainte, să acțio
nezi în spiritul noilor cuceriri ale cunoașterii umane din toate 
domeniile, să înțelegi noile cerințe sociale, năzuințele mase
lor muncitoare, ale întregului popor, să acționezi, în mod 
conștient, in fruntea maselor, organizînd și conducînd munca și 
lupta lor, înseamnă să găsești căile pentru a asigura dezvol
tarea, mersul înainte al societății spre comunism!“

NICOLAE CEAUȘESCU
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Inaugurarea 
noii zone centrale

COMUNICAT COMUN
cu privire la convorbirile dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Alvaro Cunhal

Aspirația omului spre progres este, 
poate, cel mai redutabil motor al is
toriei. Ea sudează energii și alcătu
iește indestructibile comuniuni de 
Idealuri, sădește temeinic in conști
ințe ideea autodepășirii. declanșează 
acțiuni spre a atinge necontenit pra
guri superioare. De șase decenii 
Partidul Comunist Român este purtă
torul torței de progres a poporu
lui. De peste un deceniu și ju
mătate, punîndu-și din plin in va
loare vocația sa constructivă, desfe- 
recindu-și energiile, poporul nostru 
a făcut pași uriași pe drumul de îm
plinire a năzuințelor fierbinți de ci
vilizație și viață demnă pentru toți 
cei ce muncesc.

Toate etapele acestui drum revo
luționar al devenirii noastre socia
liste — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
solemnă prilejuită de aniversarea 
partidului — au adine întipărite pe 
frontispiciul lor amprenta muncii 
eroice a întregului popor, au incor
porate in ele elanul și abnegația cla
sei muncitoare — clasă conducătoare 
a societății — țărănimii, intelectuali
tății. Nimic nu ne-a venit de-a gata, 
pe gratis, afirma secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Chipul luminos și demn 
al României de azi s-a întrupat din 
munca întregii națiuni, din angaja
rea hotărîtă pentru învingerea ori
căror greutăți. Greutăți cauzate nu 
numai de starea de înapoiere moște
nită, ci generate și de opera dificilă, 
complexă, pasionantă, dar în același 
timp și de o imensă răspundere, de 
a croi un nou drum in istorie, de a 
făuri cea mai umană și dreaptă so
cietate — societatea socialistă. Pu- 
nind mai presus de orice munca 
pentru împlinirea aspirației de pro
gres comunist și, în egală măsură, 
conștiința de făuritor de istorie nouă, 
poporul nostru, condus de partid, a 
reușit să înfăptuiască în ultimele 
decenii cît n-au reușit alții, mai îna
inte, în secole. Iar aceasta, tocmai 
pentru că în fruntea poporului s-a 
aflat și se află la datorie partidul 
oamenilor cu inaltă conștiință, cum

atît de plastic si însuflețitor îl elogia 
secretarul general al partidului.

Cincinalul în care am intrat are 
ca idee directoare trecerea la o nouă 
calitate. Aceasta înseamnă o nouă 
calitate și eficientă a muncii fiecă
ruia dintre noi, o nouă calitate a 
vieții. în ultimă instanță, o nouă 
calitate umană care să determine, 
la rindul ei. saltul de la țară in curs 
de dezvoltare la tară cu nivel me
diu de dezvoltare. Pentru aceasta 
înzestrăm și dezvoltăm în. continua
re, în proporții științifice, industria ; 
la chemarea înflăcărată a secretaru
lui general al partidului, întregul 
popor s-a angajat să înfăptuiască o 
nouă revoluție agrară în România. 
Și acești noi pași se vor înfăptui 
tot prin muncă eroică, dăruită, stră
bătută de abnegația în slujba idea
lului comunist. Tot in luptă decisivă, 
neînduplecată cu greutățile — care, 
își au drept corolar, în diverse com
partimente ale muncii sociale, nea
junsuri în organizarea riguroasă a 
producției, nivelul de competitivita
te mai scăzut al unora dintre produ
se. consumuri încă ridicate de ener
gie. combustibili, materii prime, lip
suri in gospodărirea generală a avu
ției încredințate de societate. Nu
mai de noi. de munca noastră de
pinde învingerea acestor obstacole ‘ 
pentru împlinirea întocmai a aspi
rației programatice de progres. „Este 
necesar să avem permanent în vedere 
că societatea socialistă și comunistă 
o construim cu oameni și pentru oa
meni" — afirma secretarul general al 
partidului. îndemnind la o muncă 
așezată sub semnul responsabilității 
comuniste, al eficienței in toate com
partimentele vieții sociale.

Socialismul a afirmat tipul uman 
de o extraordinară tărie și frumu
sețe morală. Este tipul uman care, 
oricite dificultăți a întîmpinat, n-a 
dat niciodată înapoi ; n-a făcut pa
sul înapoi nici cînd &prele calami
tăți naturale l-a încercat atît de dra
matic de atitea ori. in anii din urmă. 
Este omul care nu stă cu brațele în
crucișate în fata obstacolelor, ci ac
ționează, caută permanent, cu înfri
gurare soluții pentru prevenirea.

pentru înlăturarea lor. A ști să dai 
bătălia cu neajunsurile de orice na- 

. tură,, a ști să clștigi aceste bătălii 
reprezintă in. condițiile de. azi un 
semn de competentă și dăruire to
tală. de prevedere și tenacitate, de 
slujire neprecupețită a interesului 
general — într-un cuvînt, proba spi
ritului revoluționar.

Existenta în lumea de astăzi — 
dominată de criza petrolului, a ma
teriilor prime, de competiții acerbe 
și contradicții nenumărate, 
ne al căror recul nu putea 
înregistreze, intr-o anume 
și la noi — nu-i o plăcută 
pe un bulevard frumos, cu 
și la îndemina tuturor, 
motive, și pentru faptul că dorim să 
fim noi înșine, stăpini in casa și în 

■ tara noastră, și pentru faptul că 
mergem neabătut, spre telul nostru 
comunist, obstacolele care apar, cu 
care ne confruntăm, nu ne dezar
mează, ci, dimpotrivă, ne determină 
la o atitudine activă, de înlăturare 
a lor.

Cu atît mai de neînțeles apare Ici, 
col6, în această confruntare, men
talitatea cite unuia care se descura
jează la primul obstacol, substituind 
atitudinea activă, constructivă cu 
„efortul" de alcătuire a dosarelor, 
de... justificări, a „dosarelor de pa
gubă". Un asemenea ins înlocuiește 
strădania tenace, pentru aflarea de 
soluții eficiente, tn funcție de îm
prejurarea ivită, cu văicăreala, cu 
pasarea răspunderii. Aceasta, bineîn
țeles, contravine flagrant cu ati
tudinea revoluționară, cu atitudinea 
comunistului — omul a cărui opțiu
ne de partid n-a . fost săvîrșită din 
obligație, ci reprezintă un act de 
conștiință. Calitățile intrinsece ale 
acestuia, de militant în slujba ope
rei de edificare a noii orînduirf. 
sînt socotite nu numai după felul 
în care știe a sesiza cutare neregulă 
din întreprinderea ori instituția unde 
lucrează, ci, înainte de toate, după 
modul în care pune umărul la In

iile TANASACHE

fenome- 
să nu se 
măsura, 

plimbare 
de toate 

Din aceste

(Continuare in pag. a II-a)

Au fost terminate porțile ecluzei 
de la Cernavoda

Colectivul Șantierului 
naval din Constanța a re
purtat un nou succes în 
producție : terminarea ce
lor patru porți metalice 

' uriașe ale ecluzei de la 
Cernavoda a Canalului 
Dunăre — Marea Nea
gră. De asemenea, porțile 
similare ale ecluzei de la 
Agigea sint intr-un sta-

diu avansat de execuție. 
Porțile celor două ecluze 
ale magistralei de ape care 
va străbate Dobrogea 
sint lucrări de înaltă teh
nicitate, executate după 
proiecte ale specialiștilor 
români, iar mecanismele 
lor de acționare au fost 
livrate de constructorii de 
mașini de la Reșița. 
(George Mihăescu).

Cum putem
ajuta pomii
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Cea mai ușoară 
meserie.^.

I

I
un maistru 
in care lo- 
fierbe oala

I
I
I

Îmi povestea odată un prieten ploieștean, 
ieșit la pensie, cum un vlăjgan din blocul 
cuiește i-a spus că se cam bagă unde nu-i 
atunci cind l-a întrebat dacă iar a lăsat-o baltă cu 
munca. „Vlăjganul ii bine îmbrăcat, bine hrănit și are 
niște miini albicioase ca de domnișoară de pension — 
a continuat nea Florea. Trăiește pe banii părinților, 
oameni la locul lor. dar prea îngăduitori, l-am pus si 
eu o vorbă bună la uzină, l-a ajutat toată scara să-și 
găsească o slujbă. Ar fi putut s-o facă și singur, mai 
peste tot se primesc tineri pentru calificare in meseriile 
de... cite vrei. Dar n-a prins rădăcini nicăieri. Vrea, 
zice el, o meserie ușoară..."

Mi-a venit in minte.istorisirea lui nea Florea in timp
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ce priveam cițiva muncitori zorind in jurul unei co
loane de la sonda 216 din Schela de extracție Băicot. 
Petroliștii erau nervoși, nu le reușiseră operația și o 
luaseră de la capăt. Au venit, apoi, doi dintre ei spre 
noi. „Căutăm locul unde s-a spart coloana de tubin
guri. E o sondă veche și tubingurile au dimensiuni di
ferite, ne spune Enache Smoleanu. D-aia nu se nime
rește cum vrem noi". „Meserie grea, meștere, nu-i 
așa ?“ — aruncă o vorbă cineva. „Depinde, răspunse 
sondorul. Eu lucrez in petrol din ’34. Am muncit și la 
societăți, la foraj. Pe atunci ridicam prăjinile cu miî- 
nile, de necrezut azi de cei tineri, cind și pentru un 
cap de țeavă punem macaraua la treabă. Si eu, și 
Nicolae Avram, podarul, colegul meu de față, sintem 
aproape de pensie. Dar, dacă ar fi s-o iau de la început, 
n-aș schimba meseria de sondor pe o alta. Fiindcă este 
cea mai ușoară dintre toate".

Citindu-ne pe chip nedumerirea, a adăugat : „Meseria 
pe care o îndrăgești este cea mai ușoară, să știți dum
neavoastră". Atita ne-a spus ; nu era timp de vorbă. Cei 
doi sondori au ezitat la despărțire să ne întindă miinile. 
Erau pline de țiței. „Cele mai curate miini", spuse in
tr-un tîrziu unul dintre noi, așa, ca pentru sine. $i pe 
bună dreptate.

I
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I
I
I
I
I

Constantin VARVARA
I

Marți a avut loc festivitatea de 
inaugurare a noii zone centrale a 
municipiului Craiova. Reconstruită 
pe baza indicațiilor date la fața lo
cului de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în județul Dolj, Ca
lea Unirii, principala arteră a noului 
centru al localității, cuprinde în eta
pa actuală 21 blocuri cu 418 aparta
mente, spații comerciale, amplasate 
la primele două niveluri, însumînd o 
suprafață utilă de circa 5 000 metri 
pătrați, suprafață care pînă la sfîrși- 
tul acestui an se va tripla.

Realizate de lucrători ai trustului 
de construcții Dolj, pe baza docu
mentațiilor elaborate de specialiști al 
institutului județean de proiectări, 
noile blocuri sînt de înălțimi medii, 
cu forme și finisaje exterioare dife
rențiate, ce realizează un joc volu
metric specific. Actualele construcții 
îmbină armonios tradițiile arhitectu
rii locale cu elemente moderne, fiind 
executate pe bază de proiect unicat, 
care conferă zonei originalitate. (N. 
Petolescu).

în ziua de 11 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, au 
avut convorbiri, in timpul vizitei sale 
în România, la invitația C.C. al P.C.R.

La convorbiri au participat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Angelo Veloso, 
membru supleant al Comisiei Politice 
a C.C. al P.C.P.

în numele Partidului Comunist 
Portughez, tovarășul Alvaro Cunhal 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut cu prile
jul aniversării a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român. 
Secretarul general al P.C.P. a, 
evidențiat tradițiile solidarității Parti
dului Comunist Român, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
lupta desfășurată de comuniștii, por
tughezi, in special in anii grei ai do
minației fasciste, și a dat o înaltă 
apreciere relațiilor frățești, sincere, 
existente între cele două partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, salu- 
tînd, la rindul său, pe comuniștii 
portughezi cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a creării partidului lor, a 
mulțumit pentru felicitările și apre
cierile adresate și a reafirmat solida
ritatea Partidului Comunist Român 
cu lupta Partidului Comunist Portu
ghez, precum și cu celelalte forțe po
litice, democratice și progresiste din 
Portugalia pentru apărarea și promo
varea intereselor oamenilor muncii, 
pentru, transformări * democratice, 
pentru o Portugalia independentă și 
prosperă.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția față de raporturile de priete
nie și solidaritate militantă existente 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Portughez și 
a fost reafirmată hotărirea comună 
de a adînci și extinde aceste legă
turi frățești de cooperare existente 
între cele două partide. S-a expri
mat, de asemenea, convingerea că 
această conlucrare corespunde nu 
numai intereselor celor două parti
de, dar constituie, în același timp, o 
contribuție la prietenia și colabo
rarea dintre România și Portugalia, 
la cauza unității mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Alvâro Cunhal au reafir
mat hotărirea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Por
tughez de a acționa pentru dezvol
tarea relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre 
România și Portugalia, considerînd 
că aceasta servește intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii, destin
derii și colaborării in Europa și în 
întreaga lume.

în timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
situația din cele două țări, activi
tatea desfășurată de cele două parti
de, succesele obținute, obiectivele 
activității actuale și ale luptei vii
toare.

Cele două delegații au exprimat 
preocuparea profundă a partidelor 
lor, a oamenilor muncii și popoare
lor din cele două țări față de agra
varea situației internaționale, ca ur
mare a perpetuării politicii imperia
liste de dominație și dictat, a poli
ticii de forță, a intensificării cursei 
înarmărilor, creării de noi focare de 
tensiune și conflict în diferite regiuni 
ale lumii. în acest context a fost 
reliefată gravitatea pe care o repre
zintă pentru pacea și securitatea po
poarelor intensificarea activității or
ganizațiilor de dreapta, fasciste, a 
propagandei anticomuniste, reacțio
nare, folosită întotdeauna împotriva 
mișcării revoluționare și progresiste. 
Totodată, a fost scoasă. în evidență 
creșterea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a pune capăt cu desă- 
vîrșire politicii imperialiste și colo
nialiste de asuprire și dominație, de 
a fi stăpîne pe destinele lor. S-a 
apreciat că, în aceste condiții, sînt 
mai necesare ca oricînd coeziunea și 
conlucrarea tot mai strînsă a forțe
lor progresiste, pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, colaborării și 
păcii, precizindu-se că la baza rela
țiilor dintre state trebuie să stea 
principiile egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne.

Examinînd situația din Europa, se
cretarul general al P.C.R. și secre
tarul general al P.C.P. au subliniat 
necesitatea încheierii în cele mai bune 
condiții a reuniunii de la Madrid, 
convocării unei conferințe consacrate

încrederii și dezarmării tn Europa. 
S-a apreciat că acum, mai mult ca 
oricînd, este necesar să se facă totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru oprirea amplasării rachetelor 
cu rază medie de acțiune, care repre
zintă un grav pericol pentru pacea șl 
securitatea popoarelor.

Cele două delegații au exprimat 
solidaritatea partidelor lor cu toate 
popoarele care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și ra
sismului, pentru libertate, indepen
dență națională, democrație, pentru 
progres social și socialism. 1

Cele două delegații au subliniat im
portanța unității mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, acțiunii comune și 
întăririi prieteniei și cooperării între 
forțele largi revoluționare ale epocii 
contemporane : țările socialiste, alte 
țări care urmează o cale progresistă, 
mișcarea muncitorească din țările ca
pitaliste, mișcarea de eliberare na
țională. A fost subliniată, de aseme
nea, importanța conlucrării între 
partidele comuniste și celelalte forțe 
democratice și progresiste în lupta 
lor pentru destindere, dezarmare șl 
securitate, pentru sporirea încrederii 
și întărirea colaborării între națiuni, 
pentru înfăptuirea 
pace, independență 
popoarelor.

Tovarășul Nicolae 
apreciat că vizita în 
cretarului general al 
munist Portughez reprezintă expresia 
bunelor relații dintre cele două parti
de și și-a exprimat convingerea că 
ea va contribui la dezvoltarea rapor
turilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre P.C.R. și P.C.P.

Tovarășul Alvaro Cunhal a mulțu
mit pentru invitația de a vizita Româ
nia, pentru schimbul util de păreri 
avut cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-șl, de 
asemenea, dorința ca raporturile to
vărășești, tradiționale, dintre cele 
două partide comuniste să se adîn- 
cească și să se lărgească în folosul 
celor două partide, al celor două 
popoare și țări.

Convorbirile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
și cordialitate, ce caracterizează 
relațiile dintre cele două partide 
comuniste.

aspirațiilor 
și progres

de 
ale

Ceaușescu a
România a se- 
Partidului Co-

Utilaj de mare randament și complexitate tehnică
La întreprinderea mecanică Mirșa 

— Sibiu a fost realizat un nou tip 
de utilaj de mare randament și 
complexitate tehnică destinat în
cărcării, manipulării și transportu
lui materialului dislocat în mine de 
suprafață, cariere și balastiere : în
cărcătorul frontal cu cupă de 10 
metri cubi. Echipat cu un motor 
termic de 610 CP, produs la în
treprinderea „23 August" — Bucu
rești, și cu transmisie hidromecani
că, executată Ia întreprinderea „Hi
dromecanica" — Brașov, încărcăto
rul frontal — în lungime de 11,5 
metri și înalt de 4,5 metri — are 
posibilitatea de a ridica și descăr
ca uriașa sa cupă pînă la înălți
mea de 4 metri. (Nicolae Bruian).

PARTIDUL ȘI ȚARA

Ion LANCRANJAN

Lucrări urgente și obligatorii in condițiile acestei
primăveri cu vreme mai rece

în primăvara acestui an, înflori
rea pomilor a avut loc în condiții 
climatice mai deosebite : tempera
turi scăzute și umiditate ridicată 
ca urmare a ploilor abundente din 
ultima perioadă. După cum am fost 
informați la trustul pomiculturii, 
stațiunile de cercetări pomicole din 
întreaga țară au analizat starea li
vezilor. Deși este încă prea de
vreme pentru a se face o apreciere 
generală — în unele locuri florile 
nu s-au scuturat — s-a constatat 
că, exceptind unele zone situate in 
nord-vestul țării, starea pomilor 
este normală. In momentul de 
față prognoza recoltei este bună, 
totuși situația definitivă se va pu
tea cunoaște numai după căderea 
florilor nelegate. Deci după două 
săptămîni de la maxima înflorire.

Ținînd însă seama de condițiile 
climatice deosebite in care au avut 
loc înflorirea pomilor și legarea 
fructelor este absolut necesar ca, în 
această perioadă. în livezi să se 
aplice o seamă de măsuri care să 
asigure cele mai bune condiții de 
vegetație și de dezvoltare a rodu
lui. în legătură cu aceste lucrări 
ne-au făcut precizări cercetători de 
la Institutul de cercetări pentru po
micultură de la Mărăcineni, jude
țul Argeș.

Referitor la speciile semințoase 
— măr și păr — tovarășul dr. ing. Au
rel Șuta ne spunea bă lucrările 
care se aplică acum trebuie să țină 
seama de stadiul dezvoltării pomi
lor. Atît în plantațiile mari, cit și 
în grădinile familiale, în acest an, 
în funcție de zonele pedoclimatice, 
în cea mai mare parte a țării în
floritul s-a terminat la păr și este 
spre sfîrșite la măr. înflorirea este 
abia la început In zonele înalte a 
județelor cu pomicultură premonta- 
nă și în nordul Moldovei. Datorită 
condițiilor climatice din acest an,

înflorirea s-a prelungit foarte mult, 
în loc de 8—10 zile, această feno- 
fază a durat aproape 20 de zile. Ca 
urmare, o atenție deosebită trebuie 
acordată unei bune aprovizionări a 
pomilor cu elemente nutritive azo- 
toase. Deci se cer făcute îngrășări 
suplimentare prin aplicare de în
grășăminte chimice la nivelul pro
ducțiilor planificate a se obține. O 
altă lucrare obligatorie în plantații 
este combaterea buruienilor. Se 
evită astfel concurenta în nutriție a 
pomilor de către buruieni și sînt 
favorizate procesele microbiologice 
și chimice din sol. Combaterea bu
ruienilor se poate realiza și prin 
folosirea erbicidelor, mai ales cele 
de contact, ferind frunzișul pomi
lor. Pentru a realiza condiții bune 
de diferențiere a mugurilor pentru 
anul următor, de menținere a rodu
lui in acest an sînt obligatorii tra
tamentele fitosanitare. în această 
primăvară, faza înfloritului prelun- 
gindu-se peste 12—14 zile, se consi
deră foarte necesar să se facă un 
tratament cu fungicide, iar 
este nevoie de insecticide, 
dea cele netoxice pentru albine. 
Potrivit buletinelor de 
zare emise de centrele de com
batere, în livezile tinere.
mentele se' vor face cu lănci ma
nuale pentru a economisi produsele 
pesticide.

Referitor la sîmburoase — cireș, 
prun, piersic, cais — tovarășul dr. 
ing. Stelian Coman ne-a spus : 
După cum șe știe, fructele acestor 
specii sînt foarte solicitate pentru 
consum în prima parte a anului și 
în tot cursul verii. De aceea, po- 
micultorii trebuie să facă toate lu
crările de care depinde obținerea 
de recolte mari de fructe. Ca și la 
măr și păr, și la sîmburoase tre
buie aplicate solului îngrășăminte 
tn cantități corespunzătoare, altfel

daca 
să se

avertl-
trata-

și ploioasă
există pericolul căderii fructelor. 
De asemenea, îndeosebi la piersic, 
trebuie aplicate cu foarte multă 
răspundere stropirile împotriva bo
lilor și dăunătorilor. Pentru nor
marea încărcăturii de rod se apli
că tratamente chimice sau se face 
rărirea manuală a fructelor, așa 
cum se procedează la piersic.

Se desprinde, așadar, concluzia 
că în aceste zile în livezi trebuie 
aplicate cantități suplimentare de 
îngrășăminte chimice și executate 
stropirile. Există condiții pentru 
executarea lor 7 Tovarășul Emil 
Teodorescu, directorul trustului po
miculturii, apreciază că stropirile 
se execută organizat prin centrele 
de protecția plantelor. Aplicarea 
îngrășămintelor chimice este condi
ționată de asigurarea acestora. Or, 
în acest an, cantitățile de îngrășă
minte chimice nu s-au repartizat 
distinct pentru pomicultură, ci s-au 
dat pe total culturi. De aci și ten
dința unor cadre de conducere și 
specialiști din unitățile agricole de 
a le folosi mai mult la cereale șl 
plante tehnice, neglijînd sectorul 
pomicol. întrucît cantitățile de în
grășăminte chimice sînt insuficien
te, trebuie folosite toate rezervele 
de îngrășăminte naturale care exis
tă în unitățile agricole, inclusiv 
mustul de grajd. Fertilizarea exe
cutată acum va asigura fortificarea 
pomilor, dezvoltarea fructelor și 
diferențierea mugurilor de rod, 
astfel incit și în 1982 să se obțină 
producții mari de fructe. Iată de ce 
este necesar ca, tn zilele care ur
mează, în livezi să fie transportate 
și administrate toate rezervele de 
îngrășăminte naturale și chimice de 
care dispun unitățile agricole, să 
se execute celelalte lucrări de în
treținere.

Ioan HERȚEG

Rolul partidului nu poate 
fi decît afirmativ și con
structiv, edificarea fiind 
scopul său principal — în- 
țelegind prin edificare eli
berarea definitivă a omu
lui, scoaterea lui de sub tu
tela bunului plac, o deplină 
și nelimitată izbîndire a lui 
întru muncă și creație. 
Structura organizatorică a 
partidului, programul lui, 
scopurile mai apropiate și 
mai . îndepărtate pe care și 
le-a propus au fost și sînt 
subordonate acestei necesi
tăți fundamentale, de 
schimbare și de primenire 
a vieții, de slujire a omu
lui și a omeniei. Se poate 
întimpla, e adevărat, ca 
aceste scopuri esențiale <a 
nu fi fost slujite, 
moment dat, cum 
vine? Trecutul, 
mai îndepărtat sau 
apropiat, ne arată 
fost posibil șl așa 
Asta trebuie să ne de
termine să ne gîndim mal 
mult și cu mai mult 
folos la importanța deose
bită pe care a avut-o și o 
are calitatea umană 
a celor ce și-au asumat no
bila și dificila sarcină de a 
transpune în viață un pro
gram anume, de a da de 
fapt viață unor idei noi și 
înnoitoare. Lipsa acestei 
calități sau o slabă mani
festare a ei pot naște dis
crepanțe, pot favoriza apa
riția birocrației și ivirea 
abuzului, care au fost și vor 
fi; ori de cîte ori se vor ivi, 
dușmani ai socialismului. 
Dacă într-un anumit loc, să 
zicem, într-o anumită veri
gă organizatorică, în frun
tea unei întreprinderi sau în 
fruntea unei instituții, mai 
importante sau mal puțin 
importante, se află un om 
capabil, un revoluționar 
adevărat, înflăcărat și com
petent, bun și omenos, dar 
și inteligent,- în locul acela 
— verigă organizatorică, 
întreprindere sau instituție, 
ce va fi — lucrurile vor 
merge din ce în ce mai bine, 
P o z i t i v u 1 va triumfă și 
se va desfășura în activități 
din ce în ce mai rodnice, în 
vreme ce negativul va 
scrîșni și se va ofili. Iar 
dacă situația va fi inversă, 
dacă într-un asemenea loc 
se va afla un temporizator, 
un oportunist sau un carie
rist, unul care va pune in-

la un 
se cu- 
trecutul 

mai 
că a 
ceva.

ÎN
ZIARUL
DE AZI:

teresele lui personale mai 
presus decît interesele co
lectivității, lucrurile se vor 
desfășura altfel, ajungin- ' 
du-se nu o dată la încor
dări, la tensionări inutile. 
Se intervine, bineînțeles, 
se iau măsurile de ri
goare, dar ceea ce s-a 
pierdut rămîne pierdut, pa
guba fiind a tuturor, a în
tregii colectivități. Rezultă, 
cred, cît de importantă este 
conjugarea tuturor acțiuni
lor, o coordonare cît mai 
strînsă a tuturor eforturi
lor, ce rol uriaș poate și 
trebuie să joace în cadrul 
construcției socialiste creș
terea competenței și limpe
zirea în profunzime a con-

științei fiecărui membru de 
partid, așa cum o cere 
partidul, cum a arătat în 
repetate rinduri secretarul 
său general. Fiindcă în
tr-un fel, fiecare membru 
de partid este un activist 
de partid. Unii dintre ei 
chiar au fost activiști de 
partid, lucrînd apoi 
domeniile unde s-au „sta
bilizat" tn spiritul ac
tivității pe care au des
fășurat-o mai înainte. Vor
besc, evident, de cei ce nu 
se acresc, după ce nu mai 
sînt ceea ce au fost, rămi- 
nînd credincioși lor înșile 
■— și ideilor cărora le-au 
închinat viața. Vorbesc de 
cei buni, vorbesc de cei 
mulți, al căror număr, de 
ce să n-o recunoaștem, e in 
plină creștere, aceasta fiind 
o dovadă categorică, una 
din dovezi, de fapt, a rod
niciei pe care a avut-o și 
o are politica dusă de 
Partidul Comunist Român 
de-a lungul acestei tumul
tuoase epoci, dar mai ales 
în ultimii

în

șaisprezece ani.

Partidul nu a fost, de la 
înființare, ceea ce este 
acum. N-a fost, de la în
ceput, principala forță po
litică din epocă. Ar fi putut 
să fie, dar nu a fost, pro
blema necesitînd, firește, o 
cercetare aparte. După 
aceea însă, in momentele 
de răscruce ale deceniilor

trei și patrii, el s-a afir
mat din ce în ce mai pu
ternic ca forță politică de
terminantă, in ciuda tutu
ror dificultăților pe care 
i le punea în față atît ile
galitatea în care trebuia să 
activeze, cît 
mai 
toare 
pus. 
ani 
triva 
zare și împotriva fascizării 
însăși, împotriva terorii 
și împotriva războiului — 
este de neconceput fără 
aportul partidului comu
nist, fără sacrificiul unor 
militanti comuniști, care 
au sacrificat totul pe alta
rul luptei pentru mai bine. 
Așa cum este de necon
ceput istoricul act de Ia 
23 August fără participarea 
decisivă a comuniștilor, 
fără spiritul lor organizato
ric, fără capacitatea lor de 
a acționa prompt și efi
cient, in momentul cel 
mai prielnic, nemaivorbind 
de faptul că tot ce s-a în
făptuit după această dată 
istorică a fost și este legat 
direct de activitatea Parti
dului Comunist Român, a 
cărui forță de luptă, a că
rui capacitate organizato
rică au sporit și s-au 
consolidat, în măsura în 
care Partidul a înțeles și 
slujit, într-un moment sau 
altul, interesele șl năzuin
țele claselor de bază ale 
Țării — muncitorimea și 
țărănimea — interesele și 
năzuințele întregului po
por. Aceasta e creșterea pe 
care aș vrea să o subliniez 
și să o evidențiez în cu
prinsul acestor însemnări. 
Fiindcă Partidul, e ușor de 
constatat, nu mai e același, 
nu numai față de anii 
1930—1935, dar și 
de anii 1945—1950

și tutelarea 
mult decît stînjeni- 
la care a fost su- 
Lupta dusă în acei 
în România împo- 
tendințelor de fasci-

față 
. . ----.---- sau

1960—1965. Experiența lui, 
prestigiul lui intern și ex
tern au crescut și s-au îm
bogățit mereu, Partidul 
fiind astăzi o forță politică 
de prim rang, un detașa
ment de luptă bine organi
zat, capabil să facă față ce
lor mai dificile probleme. 
Și asta nu pentru că el este 
un „partid de guvernă- 
mînt", ci pentru că întreaga 
lui activitate a fost și este 
subordonată intereselor vi-
(Continuare in pag. a IV-a)
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toare cu cerințele economiei; Faptul divers ; Sport
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I FAPTUL] 
! DIVERS!

ȘTIINȚELE SOCIALE 
și dezvoltarea gîndirii elevilor

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

| Omagiu 
| la înălțime!

Un grup de turiști temerari 
din municipiul Sibiu au escala
dat in aceste zile virful Negoiu. 
Traseul ales n-a fost lipsit de I dificultăți și a cerut mult curai 
și mult efort din partea drume
ților. Dar strădaniile lor au fost 
încununate de succes. Acolo, sus, 
ta 2 537 metri, ei au încastrat in 
stincă o placă metalică. Pe placă 
se află inscripția : „Omagiu I Partidului Comunist Român la 
cea de-a 60-a aniversare — din 
partea colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea „13 
Decembrie" — Sibiu".

Un om
în timp ce autobuzul condus 

de Mihai Laiu traversa un pod 
peste rîul Cuejdi, care străbate 
municipiul Piatra Neamț, cițiva 
din pasagerii acestuia au zărit 

Iun copil căzînd in apele repezi 
și învolburate de ploi ale riului. 
A observat acest lucru și șoferul. 

IFără a mai stfl pe ginduri. el a 
virat autobuzul și a pornit-o 
de-a lungul malului, pentru a 
ajunge înaintea copilului la gura I tunelului de deversare a riului
In Bistrița. Punct deosebit de 
periculos. Cu riscul propriei I vieți, unul dintre pasageri a sal
vat copilul la o... întindere de 
braț înainte ca acesta să fie în
ghițit de tunel. Numele tinărului I pasager care a salvat viața 
copilului : Ion Șerban, muncitor.

I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I

| Murgul cu stea 
I în frunte
• Locuința soților Paraschiva șl I Dumitru Crăciun din Oradea se 

află in zona de sistematizare a 
municipiului și trebuia demola
tă, urmind să primească un I apartament confortabil la bloc.
Ei au înțeles — ca și alții — 
acest lucru și nu încape supăra- 

Ire. O singură „problemă" ii fră- 
mînta : calul. Aveau un cal su
perb. Murg cu stea in frunte! 
La bloc să-l ia nu se putea I 

ISă-l vindă? Nu se indurau.
Aflăm din ziarul „Crișana" cd 

„problema murgului cu stea tn I frunte" a fost rezolvată de stă- 
pinii lui, printr-un gest lăudabil. 
Au hotărit să pună frumosul 

Ical la dispoziția spitalului de 
copii din localitate, unde el, 
Dumitru Crăciun, lucrează ca 
mecanic, iar soția — infirmieră. 

I Murgul cu stea in frunte va fi
folosit ta diferite transporturi lo- 
vțile, aducind economie

I combustibil. In plus, ei vor 
fi mereu alături de el. Ca să nu 
mai vorbim - de mieii paeienți 
care-l vor îndrăgi ca pe

Iun urmaș al ducipalului din 
poveste...

I 
I 
I
I
I 
I
I
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I
I
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Fâră ochelari
Citu-i ziulica de mare. Con

stantin Prunoiu, din comuna 
Boteni, județul Argeș, trebălu- 
iește prin gospodărie. Trecătorii 
se opresc și-i dau binețe.

— Să trăiești, taică! — le răs
punde el. Si adaugă : Să trăiești 
și să mă-ntreci.

Are 95 de ani și e sănătos tun. 
Secretul longevității? Nici un 
secret. O mărturisește singur :

— Munca și viața cumpătată. 
De mincat, mi-a plăcut toată 
viața să măninc mai mult lapte, 
brinză, legume. De băut, am 
băut cu măsură. Cîte-un păhărel. 
Că dacă bei mai multe, nu le 
mai duci tu pe ele, te duc ele 
pe tine și iți aburesc ochii. 
Ochii mei sini și acuma limpezi.

Si ne-a dovedit cu un ziar din 
care a citit fără ochelari. La 95 
de ani. Mulți înainte !

Doi sergenți
Amindoi aveau gradul de ser

gent, Amindoi erau comandanți 
de grupă. Prieteni la cataramă, 
ei au luptat cu bărbăție pentru 
eliberarea patriei, apoi a Unga
riei și Cehoslovaciei. Unul. 
Pavel Dan, era din comuna Gu- 
rahonț, județul Arad. Celălalt, 
llie Vlad — din Corcova, județul 
Mehedinți.

Deși in 1945, cind s-au întors 
acasă, și-au făgăduit să se re
vadă, anii au trecut unul după 
altul și ei și-au pierdut urma. 
Pină deunăzi, cind Pavel Dan, 
aflînd cam pe unde s-ar afla 
prietenul său, i-a trimis o scri
soare. Răspunsul — după cum 
ne informează corespondentul 
nostru voluntar Al. Herlău —■ a 
venit mai repede decit s-ar fi 
așteptat. Și nu prin poștă, ci 
prin însăși persoana fostului 
prieten și camarad de arme, llie 
Vlad. O emoționantă reintilnire, 
după 36 de ani.

A opta oară...
— Ce zici de mașină ? — l-a 

întrebat Ion Andrei din Cimpu- 
lung pe cumnatul său Nicolae 
Diaconu.

— Frumoasă, nimic de zis — 
a răspuns cumnatul. Frumoasă, 
că e nou-nouță. Păcat că nu 
merge singură.

— Și adică vrei să zici că eu 
nu mă pricep ? Lasă că-ți arăt 
eu !

Șl i-a arătat... Ion Andrei, 
urcat la volanul mașinii perso
nale 3-AG-1042 a pornit la drum, 
să-i arate el cumnățelului de 
ce e in stare. La un moment 
dat, zărind o patrulă a circula
ției, Andrei a apăsat pe accele
rație, a părăsit șoseaua și nu s-a 
mai oprit decit in mijlocul unui 
parc. Cerindu-i-se permisul de 
conducere la control, Andrei a 
înălțat din umeri. După cum ne 
informează procurorul V. Rusu 
Andrei dăduse de 7 ori examen 
și tot de 7 ori picase. A opta 
oară a „picat" și in fața cumnă
țelului, după care a fost trimis 
în fața instanței de judecată

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteli”

O olimpiadă la nivel național în
trunește. ca participanți, elevii cei 
mai buni la disciplina respectivă din 
fiecare județ. Intr-un cuvînt. un e- 
șantion reprezentativ la nivel națio
nal, ale cărui rezultate profesionale 
sint elocvente in ceea ce privește ca
litatea procesului de predare (fiind 
din start eliminate obișnuitele scuze 
..nu le place materia", „se pregătesc 
pentru altă facultate" etc.). Urmă
rind timp de citeva zile desfășurarea 
olimpiadei de economie și filozofie, 
care a avut loc la Bacău, ne-am pro
pus să surprindem tocmai modul 
cum se reflectă calitatea procesului 
de învățămînt în lucrările partici- 
panților. Mai ales că temele — „Po
litica P.C.R. in domeniul formării și 
utilizării fondului național de dez
voltare economico-socială" (clasa a 
Xl-a) ; „Autogestiunea economică" 
(clasa a XH-a) și „Practică și adevăr 
în filozofie" au constituit un bun 
prilej de testare atît a cunoștințelor, 
cît și a capacității de judecată, de 
interpretare a elevilor.

Ne gîndeam, avînd tn vedere că 
aici participă elevi foarte buni, că și 
rezultatele vor fi foarte apropiate, că 
greutatea va fi în a diferenția, in a 
departaja lucrările. Dar. ca și intr-o 
clasă obișnuită, au fost lucrări foarte 
bune, medii și mediocre (asupra că
rora nu are rost să insistăm. întrucît 
nu pun in evidență decit superficia
litatea cu care au fost „selecționați" 
elevii).

„Dacă ar fi să vorbim pe total însă 
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Crețoiu, președintele comisiei de e- 
conomie politică — lectura lucrări
lor arată clar că peste 50 la sută din 
participanți stăpinesc bine concepte
le de bază din domeniile pe care 
le-au tratat. Mai ales la tema despre 
fondul național de dezvoltare a apă
rut evidenta preocupare de a utiliza 
cunoștințele dobindite la alte lecții 
și, mai ales, de a face legăturile fi
rești și necesare între teoria econo
mică și politica partidului tn acest 
domeniu". Este, dealtfel, concludent 
că atît la economie politică (la a- 
ceastă clasă), cît și la filozofie, lucră
rile premiate sînt nu numai exacte 
din punct de vedere științific, dar be
neficiază și de o tratare personală, 
apropiată mult, mai ales la filozofie, 
de cea eseistică.

Și totuși, așa cum a reieșit din 
discuțiile purtate cu membrii comi
siilor, din consultarea unor lucrări, 
problema principală rămîne, tn con
tinuare, însușirea temeinică și apro
fundarea noțiunilor și categoriilor e- 
eonomlce și filozofice, a legăturilor 
in care se găsesc acestea. Această 
necesitate apare mai pregnant in ca

zul lucrărilor de nivel mediu care 
conțin aproape toate datele, noțiu
nile unei lecții, dar fără o legătură 
organică între ele, fără preocupare 
de a le structura, de a le înlănțui în- 
tr-o ordine logică.

Citim intr-o lucrare : „creșterea 
producției nete determină creșterea 
productivității muncii", care în alți 
termeni echivalează cu a spune că 
dacă vom modifica poziția acelor la 
un barometru, timpul se va schimba. 
Neînțelegeri destul de frecvente apar 
în definirea fondului național de 
dezvoltare a modului său de alcătui
re, în calcularea ratei rentabilității.

Nu este greu de demonstrat că in
suficienta cunoaștere a acestor pro
bleme afectează considerabil însăși

mic Baia Mare (profesor Maria Bă
nică), Liceul pedagogic Deva (profe
sor Silviu Cercea). Dacă avem în 
vedere că liceele respective au pro
filuri diferite, apare limpede că facto
rul care hotărăște calitatea procesului 
de învățămînt este munca profesoru
lui, competența șl dăruirea sa profe
sională. Realitate dovedită și de fap
tul că în mod constant din unele ju
dețe, cum ar fi Tulcea, Bistrița- 
Năsăud, Arad (la economie politică) 
p^jticipanții nu numai că nu se si
tuează pe locuri fruntașe, dar au în
trunit în mod constant aprecieri 
foarte slabe. Sau de situația cu totul 
de neînțeles că din București, deși 
există 4 licee economice cu cite două 
clase paralele, nici un elev nu s-a

însemnări pe marginea olimpiadelor de economie 
politică și filozofie

aprofundarea politicii economice a 
partidului nostru. Este lipipede că 
rațiunile economice ale politicii 
noastre in domeniul acumulării, in
vestițiilor nu pot fi temeinic înțelese 
decît în strînsă legătură cu clarifi
carea problemelor teoretice legate de 
alcătuirea și utilizarea eficientă a 
fondului național de dezvoltare.

Sînt aspecte care arată că unele 
cadre didactice lucrează în mod de
fectuos cu elevii, nu-i obișnuiesc să 
desprindă din manual aspectele e- 
sențiale, nu le dezvoltă gîndirea și 
capacitatea de interpretare. „Unii 
profesori — ne spunea prof. univ. 
Ion Tudosescu, președintele comi
siei de filozofie — înțeleg greșit, u- 
nilateral activitatea cu manualul. 
Sint cazuri cind totul se reduce la a 
memora pur și simplu lecția. în al
tele, se încearcă o detașare de ma
nual, dar In sensul că se transmit 
cunoștințe și date nesemnificative, 
minore care nu ajută practic elevul. 
Or, detașarea de manual ar trebui să 
însemne parcurgerea unor lucrări, 
însușirea unor cunoștințe care să a- 
jute elevul să înțeleagă mai bine no
țiunile de bază ale lecției, raporturi
le dintre ele".

Mai ales la olimpiadele de econo
mie, experiența ultimilor ani arată 
că pe primele locuri se situează în 
mod constant elevi de la anumite u- 
nități școlare : Liceul economic Sibiu 
(profesor Constantin Pilof), Liceul 
de filologie-istorie Timișoara (profe
sor Rodica Surgeanu), Liceul econo

situat In ultimii ani pe unul din 
locurile fruntașe la olimpiada națio
nală.

Asemenea constatări Îndeamnă la 
sporirea exigențelor în aprecierea 
activității la clasă a profesorului, la 
perfecționări în pregătirea cadrelor 
didactice de științe sociale și, mal 
ales, la îmbunătățirea activității pro
prii de autoperfecționare — în ulti
ma instanță, baza oricăror progrese 
considerabile și de durată.

Am lăsat la urmă un aspect care, 
după părerea noastră, trebuie să for
meze obiectul unei atenții deosebite 
din partea factorilor de răspundere, 
în primul rind a ministerului de re
sort — anume tendința elevilor de a 
reproduce întocmai lecția. Există In 
manualul de economie politică un 
subsol de circa 12 rînduri, inserat doar 
pentru a explica elevilor citeva date 
istorice privind evoluția gestiunii e- 
conomice în țara noastră. De prisos 
să arătăm că el nu deținea un loc 
important în structura de Idei a lec
ției. Cu toate acestea. în cîteva lu
crări fusese reprodus absolut fidel. 
$i exemplele ar putea continua cu 
fraze și paragrafe Întregi memorate 
pînă la virgulă din structura lecțiilor 
respective.

Pentru a înțelege cauzele acestei 
situații, se impun două precizări : 
reproducerea este mai evidentă Ia 
elevii buni și, în mod deosebit. Ia 
elevii din clasa a Xll-a, care mai au 
puțin pînă la susținerea examenului 
de admitere. Așa cum am înțeles din 
discuțiile purtate cu cadrele didac

tice, elevii au un comportament per
fect adecvat : întrucît la examenul 
de admitere 11 se cere lecția și numai 
lecția din manual, ei se străduiesc 
s-o învețe cît mai fidel.

înțelegem perfect rațiunea pentru 
care la concursul de admitere se cer 
numai cunoștințele din manual și 
subliniem că menținerea acestui 
principiu are un rol fundamental în 
asigurarea echității la concurs. Nu
mai că el nu implică în nici un fel 
ideea ca subiectele la concurs să so
licite doar reproducerea lecției, trans- 
formînd concursul într-o întrecere 
între forța de memorare a partici- 
panților ; un examen de selecție tre
buie să testeze capacitatea de a ope
ra cu cunoștințele, de a stabili corela
ții, aspecte esențiale pentru activita
tea unor viitori economiști. A solici
ta la un concurs de admitere doar 
capacitatea de a reproduce înseamnă 
pur și simplu a desconsidera ceea 
ce elevul are mai valoros, ceea ce 
învățămintul trebuie să cultive mai 
insistent : capacitatea de creație a 
viitorilor specialiști.

îndemnuri pentru înlăturarea aces
tor deficiențe am identificat și In 
concluziile unui test sociologic efec
tuat în rîndul participanților. Așa 
cum a reieșit din discuția purtată cu 
cont univ. Aculin Cazacu, elevii 
consideră că științele sociale trebuie 
să-i ajute în primul rînd în expli
carea și înțelegerea diferitelor feno
mene sociale, în lărgirea orizontului 
spiritual, în realizarea de legături și 
conexiuni între cunoștințele primite 
la diferite obiecte. Dacă vom corela 
acest aspect cu faptul că pe primele 
locuri in ordinea preferințelor, elevii 
situează probleme actuale ridicate 
de construcția socialistă, apare și 
mai clar importanța aprofundării 
acestor teme, a înțelegerii temeinice 
a rațiunilor care stau la baza unor 
orientări ale politicii partidului pen
tru dezvoltarea spiritului civic, pen
tru educarea viitorilor constructori 
ai socialismului.

Pe parcursul olimpiadei, organiza
torii au inițiat diferite consultații, 
răspunsuri Ia întrebări, vizite tn în
treprinderi. care au constituit un bun 
prilej pentru lămurirea și aprofun
darea unor probleme, pentru un 
schimb de informații util. Am su
gera ca la' viitoarele ediții, de o 
atenție mai mare să se bucure dez
baterea cu elevii a lucrărilor scrise, 
a greșelilor tipice care se întîlnesc, 
a unor deficiențe cu frecvență mai 
mare, astfel incit participanți! să 
poată învăța cît mai mult, inclusiv 
din experiența colegilor lor.

Paul DOBRESCU

sau certificat „în alb“?

Cu spirit revoluționar

GEOAGIU-BĂI - o atractivă stațiune 
balneoclimaterică hunedoreană

Germisada sau „Izvorul fierbin
te" — așa era numită stațiunea 
Geoagiu-Băi de către populația 
autohtonă, încă înainte de venirea 
romanilor in Dacia. înconjurată de 
păduri de foioase și brad, benefi
ciind de un aer puternic ozonat, 
înzestrată cu o bază materială in 
plină dezvoltare — complexe sana- 
toriale, hoteluri, vile cu confort 
diferențiat, restaurante, braserii, 
cofetării, casă de cultură, diverse 
magazine, frizerie, coafură, agenție 
C.E.C. și P.T.T.R., terenuri de 
sport și alei asfaltate — stațiunea 
Geoagiu-Băi are o vocație turistică 
de prim rang. Dar nu numai atît : 
factorii naturali de cură — apele

minerale, nămolul de turbă, pre
cum și climatul de cruțare — au 
efecte curative deosebite asupra 
celor suferinzi. Pentru cei cu afec
țiuni reumatismale, ginecologice 
sau tulburări circulatorii, stațiu
nea constituie o destinație balnea
ră indicată cu prioritate de medi
cii specialiști. Condițiile deosebite 
de tratament și cazare existente la 
Geoagiu-Băi asigură efectuarea 
unei cure balneare cu aceeași efica
citate în orice anotimp. La agen
țiile și filialele oficiilor județene 
de turism, precum și cele ale 
I.T.H.R.-București se pot obține 
bilete de cură sau de odihnă la 
Geoagiu-Băi, precum și orice alte 
informații suplimentare.

(Urmare din pag. I)
lăturarea lor. Societatea nu poate 
prețui munca unuia sau altuia 
după... justificări, cu care nu are ce 
face, ci după producția concretă, fi
zică. după producția netă, după re
coltă mare din lanul de grid. de po
rumb, în zootehnie. După ' efortul 
făcut cu folos de a perfecționa or
ganizarea muncii, după ideile noi 
care se transformă în bunuri mate
riale și spirituale. Evident, de aceea, 
pretutindeni, la fiecare loc al crea
ției materiale și spirituale se im
pune stilul de muncă nou, carac
terizat prin răspundere civică, prin 
promovarea inițiativelor consacrate 
aflării de soluții operative și efici
ente.

A înrădăcina peste tot un aseme
nea stil de muncă, a dezvolta ini
țiativa în cadrul structurilor noastre 
democratice. Intr-un cuvînt a gindi 
și acționa cu responsabilitate, con
stituie una din sarcinile de mare în
semnătate ale organizațiilor de par
tid din uzine $ de la sate, din in
stituții. Nu-i nici un secret faptul 
că locurile unde bătălia cu greută
țile se înlocuiește cu lungi memorii 
justificative sînt tocmai acelea unde 
mecanismul autoconducerii muncito
rești șl al autogestiunii economice 
nu funcționează cum se cuvine. în 
toate articulațiile sale. Soluția nu

poate fl alta decît cea validată de 
practica întregii noastre vieți econo- 
mico-sociale : implicarea mai temei
nică a creatorilor de bunuri materi
ale și- spirituale în actul de condu
cere și autogestiune, sporirea răs
punderii fiecărui membru, al colec
tivului față de munca sa. stimularea 
inițiativei — forță de producție re
dutabilă în strategia bătăliei cu greu
tățile ce se pot ivi la un moment 
dat.

Prin justețea și fervoarea cu care 
își susțin și se consacră înfăptuirii 
idealului lor, comuniștii au știut tot
deauna să antreneze mari forțe so
ciale, energiile creatoare ale între
gului popor. Numai astfel au fost 
posibile victoriile în nenumăratele, 
grelele bătălii ale revoluției socia
liste, victorii evocate cu patos revo
luționar și justificată mîndrie patrio
tică de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea la adunarea solemnă 
consacrată sărbătoririi a șase decenii 
de existență a partidului. Muncind 
cu conștiința fierbinte a patriotis
mului, acționînd cu același mereu 
proaspăt spirit revoluționar, pro
priu. comuniștilor, încrezător în for
țele sale, hotărit să biruie orice 
neajuns, poporul nostru își îndepli
nește cu înaltă dăruire misiunea sa 
istorică de a Înfăptui Programul 
partidului de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ
niei.

Pentru creșterea eficienței sale, pentru a deveni o școală a auto- 
gospodăririi, autoadministrării și autoconducerii cetățenești, este nevoie 
ca activitatea controlului oamenilor muncii să se manifeste In toate Îm
prejurările sub semnul unei riguroase exigențe, unei totale neimpăcări 
față de orice fel de lipsuri, fără nici un fel de „rabat" la neajunsuri, ca o 
condiție hotărîtoare pentru perfecționarea activității.

Pentru a-și îndeplini cu mai multă 
competență și la un nivel corespun
zător îndatoririle, la recentele in
struiri organizate de unele consilii 
F.D.U.S. s-a asigurat o informa
re complexă a membrilor echipelor cu 
privire la conținutul actelor norma
tive care reglementează activitatea 
diferitelor sectoare controlate, la me
todologia pregătirii și desfășurării 
controalelor. în același timp, activi
tatea de control a acestora, desfășu
rată împreună cu Inspectoratul co
mercial de stat, a căpătat un carac
ter de permanență și continuitate : 
săptămînal au loc 30—50 de acțiuni 
comune, cu obiective bine stabilite 
și finalitate precisă.

Este întotdeauna controlul oameni
lor muncii atît de exigent pe cît i se 
cere să fie ?

...Ploiești. Magazinul universal 
„Omnia" și supermagazinul „Hale" 
sînt două unități mari ale orașului, 
de unde se aprovizionează zilnic mii 
de cetățeni. Cele două echipe de 
control conduse de maiștrii Nicolae 
Vlad și Nicolae Nițu, de la între
prinderea de utilaj chimic, cărora 
li s-a repartizat supermagazinul 
„Hale", au intreprins, în ultimele 
luni, 9 controale, caracterizate de 
gestionari drept „exigente". Dar, din 
păcate, această exigență nu s-a răs- 
frint asupra activității de ansamblu 
a unității, a respectării regulilor de 
comerț în unitate și a atitudinii 
față de cumpărători. Preocupările 
s-au îndreptat, de fiecare dată, mai 
ales spre mobilier și utilajele co
merciale, ineît constatările se referă 
mai mult la... țevi de apă și case de 
marcat care se cer reparate etc. Sint 
desigur utile și asemenea observații, 
dar mai departe nu s-a controlat ni
mic ; incit pentru celelalte probleme, 
inclusiv comportamentul personalu
lui, răspunsul a fost calificativul „ex
celent". Iată însă că un control între
prins recent de Inspectoratul comer
cial de stat Prahova a dovedit că 
„certificatul de bună purtare", acor
dat de către echipele respective — 
nu doar o săptămînă-două, ci timp 
de 10 luni — nu avea acoperire : in 
anumite raioane era dosită marfă 
pentru vînzări preferențiale ; se 
opriseră în mod abuziv produse 
pentru aprovizionarea exclusivă a 
personalului ; erau puse spre vln- 
zare articole ale căror prețuri nu 
fuseseră afișate ; unele vînzătoare 
vorbeau urit cu cumpărătorii etc. 
Desigur, s-au luat măsuri, s-au apli
cat sancțiuni ...dar cum se potrivesc 
acestea cu calificativul dat de echi
pele de control ? Asemănătoare con
statările și de la „Omnia", unde s-au 
găsit un șir de nereguli, în timp ce 
echipa de control, condusă de mais
trul Parnichi de Ia ~ 
petrochimic Teleajen, 
„totul merge bine".

...Deschidem registru!
trol de la restaurantul „Gutlnul" din 
orașul Cavnic (responsabil luliana 
Cozmuță), pentru a vedea ce a con
semnat ultima oară echipa de con
trol al oamenilor muncii. „Din ana
liza efectuată se constată că servirea 
consumatorilor se face în mod civi
lizat și în condiții corespunzătoare,

Combinatul 
văzuse că

unic de con-

cu mărfurile alimentare 
că localul 
neexistînd 
ție" — stă 
căutat să 
semnările 
strădania gazdelor de a mai acoperi 
în pripă, la sosirea noastră, dezor
dinea și lipsa de curățenie, acestea 
săreau în ochi la tot pasul, începînd 
din magazia de mină și pînă la ves
tiare. La magazinul 115 al I.L.F. din 
localitate sînt, de asemenea, multe 
aspecte criticabile în ce privește 
păstrarea mărfurilor, operativitatea 
în desfacerea produselor, ordinea și 
curățenia, folosirea spațiului. Vizibil, 
neajunsuri vechi. Totuși echipa de 
control, care vizitase recent unitatea, 
avusese numai cuvinte de laudă la 
adresa lucrătorilor. De ce ?

— Faptul că unele echipe de con
trol se mulțumesc să dea numai 
niște „certificate de bună purtare" 
personalului din unitățile controlate 
este însăși una din cauzele — desi
gur nu singura — a efjcienței une
ori scăzute a activității -lor, ne spu
nea tovarășul Alexandru Schlesinger, 
de la Consiliul popular județean 
Maramureș. A lăuda pe cineva fără 
acoperire în fapte și a lăsa acest 
lucru consemnat în registrul de con
trol al unității ca un certificat de 
bună purtare — folosit chiar de unii 
lucrători pentru a ascunde anumite 
nereguli — este nu numai irosirea 
unei posibilități de îmbunătățire a 
lucrurilor, ci mai degrabă un act 
care aduce prejudicii. Nemaivorblnd 
de faptul că oricît de bine ar fi 
puse la punct lucrurile intr-o uni
tate sau alta, peste tot există rezerve 
de îmbunătățire a 
loc pentru sfaturi, 
recomandări.

O știm cu toții : 
tn mod hotărîtor de calitatea contro
lului. Or, controalele care-și pro
pun să urmărească „în general" 
starea unor magazine sau unități de 
servire imping spre superficialitate. 
Obiectivele acțiunilor întreprinse 
trebuie întotdeauna bine precizate, 
stabilirea lor constituind unul din 
principalele elemente In pregătirea 
șl, mai ales. In desfășurarea oricărui 
control. Apoi, simpla înșiruire a unor 
neajunsuri constatate pare să expri
me anumite tendințe de natură cam 
birocratică. în fapt, este absolut ne
cesar — și această cerință se adre
sează în aceeași măsură inspectori
lor de orice fel — să se evite con
statările de suprafață, să se discute 
ca lucrătorii unității și cu cetățenii, 
spre a se putea trage concluzii te
meinice privind cauzele neajunsuri
lor. In felul acesta se pot lua ope
rativ măsuri care să meargă la țintă
— pe cît posibil chiar atunci, pe loc
— se realizează o eficiență reală, 
evitîndu-se mult prea frecventele 
„certificate de bună purtare", acor
date pe nedrept unor magazine sau 
unități de larg interes public, cetă
țenesc.

BBBBBBBBBBBBBBBBB

existente, 
este întreținut curat, 

anomalii în această direc- 
înscris negru pe alb. Am 
regăsim în unitate con- 
din registru. Cu toată

muncii și destul 
sugestii, soluții,

eficiența depinde

C. CAPRARU 
Gh. SUSA 
corespondenții „Sclnteil*

în construcție - noul centru civic 
al orașului Huși

Constructorii din Huși și-au 
concentrat activitatea în zona cen
trală a orașului, unde, pînă în pre
zent, s-a conturat un ansamblu de 
blocuri și s-au dat în folosință pri
mele 253 apartamente. Acestora li 
se vor alătura în 1981 alte 324 de 
apartamente aflate în diferite sta
dii de execuție. Realizatorii noului 
centru civic al Hușilor și-au propus 
tehnologii noi, nu numai de con
strucții, pentru un confort sporit

în apartamente, ci și de arhitec
tură, care să Îmbine armonios linia 
modernă cu elemente de tradiție 
în „orașul dintre vii". Fondul loca
tiv al acestei așezări vasluiene va 
fi întregit în anii actualului cinci
nal de o serie de dotări social- 
culturale, între care un cinemato
graf cu două săli de spectacole, un 
hotel, magazine comerciale și uni
tăți prestatoare de servicii. (Cră
ciun Lăluci).

SATUL ROMÂNESC-HUCLEU DE CIVILIZAȚIE SOCIALISTĂ LOCUINȚE RURALE, CONFORT URBAN
• Imaginile noi ale satului pe planșeta proiectanților

• Case construite din materiale locale • Tehnologii acce
sibile, instalații și finisaje îmbunătățite

Acțiunea generală de sistematiza
re si organizare a teritoriului re
flectă importanta pe care partidul 
nostru o acordă rezolvării problemei 
locuințelor ca element esențial al 
calității vieții. îmbinată cu respec
tarea criteriilor generale de folosi
re chibzuită a fondului funciar, a 
resurselor materiale și de energie.

Care sînt, in condițiile noii etape 
de dezvoltare pe care o marchează 
cincinalul actual, pozițiile de pe care 
„se pleacă" pentru un nou avint al 
condițiilor de viată și de locuit de 
la țară ?

— Cincinalul 1976—1980 — ne
spune tovarășul Gh. Florică. direc
tor în Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare — poate fi con
siderat un moment de referință în 
realizarea programului de sistema
tizare a teritoriului și a localități
lor din mediul rural. în noile cen
tre urbane au intrat în funcțiune sau 
au fost extinse 298 de obiective e- 
conomice industriale, la care se a- 
daugă alte 139 de obiective econo- 
mioe și agrozootehnice principale. 
Numărul locuințelor construite in a- 
cest interval de timp relativ scurt se 
ridică la aproape 17 000 de aparta
mente — din care peste 12 500 au 
fost realizate din fondurile statului — 
iar rețelele de alimentare cu apă au 
sporit cu 280 km. La dispoziția ce
tățenilor au fost puse noi spatii co
merciale si de servicii cu o supra
față utilă de peste 100 000 mp. pen
tru elevi s-au construit 860 de noi 
săli de clasă, iar celor mal mici lo
cuitori din noile centre urbane li 
s-au asigurat încă 9 000 de'locuri în 
crese si grădinițe.

De asemenea. în comune au in
trat in funcțiune 784 de obiective in
dustriale noi și dezvoltări ale celor 
existente, s-au construit peste 70 000

de locuințe, din care îl 019 din fon
durile statului, și s-au introdus sis
teme centralizate de alimentare cu 
apă in 963 de localități, iar rețele 
de canalizare în 85 de localități. La 
realizările obținute. în principal pe 
seama efortului economic și financiar 
al statului, se adaugă numeroasele 
obiective sodal-culturale și tehnico- 
ediUtare executate din contribuția ce
tățenilor : aproape 5 000 de săli de 
clasă, ateliere si laboratoare școla
re. 291 de dispensare medicale. 398 
de grădinițe, peste 5 milioane și ju
mătate metri pătrati de străzi si tro
tuare. rețele de alimentare cu apă 
care depășesc 1 100 km.

Nu e insă vorba de a se continua 
doar acumulări cantitative, ci de a 
promova soluții, formule și optici 
noi, concordante cu preocupările ge
nerale pentru eficiența ce animă ac
tivitatea economico-socială. In indus
trie, mai ales în cea de prelucrare a 
produselor agricole — deci în comu
ne, în orașele agricole și în centrele 
agroindustriale — s-a optat pentru 
unități apropiate de sursele de ma
terie primă si de forța de muncă. 
Asemenea unităti industriale implică 
nu numai locuri de muncă, valorifi
carea superioară a producției agricole 
sau economie de combustibil prin 
eliminarea transporturilor lungi de 
materie primă si produse finite, dar 
șl unele rezolvări tehnico-edllitare 
în primul rînd de alimentare cu apă 
și canalizare, satisfăcindu-se. astfel, 
șl cerințele consumului casnic. Acest 
specific al viitoarei dezvoltări indus
triale a numeroase comune. în cadrul 
noii revoluții agrare, va atrage dună 
sine deplasarea unor specialiști din
spre oraș spre sat, creșterea necesa
rului de cadre calificate, stabilizarea 
tineretului la sate și reîntoarcerea 
unora dintre cei plecați la oraș. Pe 
planul condițiilor de viață, asta în
seamnă case, creșe și grădinițe, școli,

cămine culturale și dispensare me
dicale.

Construcția de locuințe, de la pro
iectare la realizarea propriu-zisă. 
trebuie regîndltă. punindu-se sl mal 
mult accentul pe traditional, pe va
lorificarea resurselor locale de mate
riale de construcție, pe soluții de în
călzire economicoase, pe dimensio
nări și rezolvări ale spațiului cores
punzător modificărilor survenite in 
structura familiei si în funcțiunile ac
tuale ale locuinței. Firește, modelarea 
comunelor si a centrelor agroindus
triale ale tării, asa cum sînt prefigu
rate în schitele si detaliile de siste
matizare, înseamnă, în primul rînd, 
proiecte de locuințe frumoase, dura
bile. confortabile sl cît mai Ieftine — 
la elaborarea cărora proiectant!! să 
aibă in vedere disponibilitățile efec
tive de materiale de construcție si de 
combustibil ale satului, soluțiile st 
tehnologiile accesibile la nivelul de 
calificare si de dotare tehnică al 
agricultorilor — constructori de case.

— La ora actuală — ne spunea 
tovarășul ing. Mircea Ramba. direc
tor adjunct in Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare — toate 
județele dispun de proiecte de locu
ințe pentru mediul rural, corespun
zătoare. din toate punctele de ve
dere. actualelor exigente de ordin 
economic și social. Mă refer la casele 
ce se construiesc în regie proprie 
Totodată, urmare a indicațiilor se
cretarului genera] al partidului 
C.P.C.P.. împreună cu Institutul cen
tral de cercetare, proiectare si direc- 
tivare in construcții, cu alte institute 
de specialitate, centrale si locale, a 
elaborat și definitivat o serie de pro
iecte tip pentru locuințele ce ur
mează a se realiza din fonduri de 
investiții.

O primă caracteristică, generală, a 
a acestor locuințe, este încălzirea cu 
sobe pe bază de combustibil solid. De

Comuna Nehoiu, județul Buzău — imagine a civilizației socialiste

unde limitarea regimului de înălțime 
la parter plus unu sau două etaie si 
necesitatea echipării cu boxe pen
tru depozitarea combustibilului. în 
aceeași ordine de idei, se cuvine 
menționat că în bucătării s-au pre
văzut sobe de teracotă cu plită pen
tru gătit sau mașini de gătit aflate 
în producția curentă — de tio „Me
teor" sau „Menai" — echipate cu 
cazane pentru producerea simultană 
a anei calde menajere.

Proiectantii au conceput, de aseme
nea. sisteme de construcție si teh
nologii care au în vedere.’ în primul 
rînd. utilizarea cu precădere a ma
terialelor de construcție din resurse 
locale : piatra naturală — in principal 
pentru fundații : cărămida — pentru 
toate elementele de zidărie : varul — 
ca înlocuitor al cimentului în prepa
rarea mortarelor. Toate aceste tiouri 
de locuințe au fost astfel concepute 
de către oroiectanti incit să fie po
sibil de realizat cu mijloace si după 
tehnologii cit mai simple, fără a ne
cesita dotarea echipelor de construc

tori cu tehnică deosebită, costisitoare 
sau dificil de procurat Un singur 
exemplu : în locul planseelor din 
beton se vor realiza olan see din ele
mente ușoare, corpuri ceramice cu 
goluri, așezate ne „grinzisoare". fisii 
cu goluri sau elemente din lemn.

în fine, dar nu neapărat în ultimul 
rînd. noile proiecte de locuințe se ca
racterizează printr-un grad superioi 
de confort : sub aspectul suprafeței 
propriu-zlse a locuinței se respectă 
întru totul prevederile normative în 
vigoare : s-a avut în vedere dotarea 
locuinței cu aparatură casnică mo
dernă. la bucătării s-a prevăzut orga
nizarea scatiului de o asemenea ma
nieră îneît. in afara „frontului de 
lucru", echipat cu masă, plită, chiu
vetă ș.a.m.d.. să fie posibilă o mobi
lare minimă strict necesară servirii 
meselor obișnuite in zilele lucră
toare. Locuințele sint prevăzute cu 
spatii de depozitare ; vestibulurile au 
fost gîndite ca niște holuri, in care se 
asigură un spațiu suficient pentru o 
dotare funcțională minimă : cuier,

măsuță pentru telefon, fotolii, elemen
te de iluminat. S-au prevăzut, de ase
menea. echipamente de instalații si 
finisaje îmbunătățite : apartamentele 
de 3—4 camere au. oe lîngă baie, un 
grup sanitar suplimentar, iar cele de 
5 camere — două băi ; imobilele cu 
peste 6 apartamente au. din construc
ție. instalații interioare de telefonie 
și antene colective radio si TV.

Odată elaborate si adoptate pro
iectele tip pentru noile ansambluri 
de locuințe care se vor realiza în co
mune. în centrele agroindustriale. în 
orașele mici si mijlocii, urmează ca 
organele locale, consiliile populare — 
cu un minim efort economico-finan- 
ciar și cu maxim efort organizatoric 
— să asigure dezvoltarea producției 
locale de materiale de construcție, 
calificarea unui număr suficient de 
meseriași si dotarea echipelor de 
constructori cu strictul necesar rea
lizării unor lucrări de calitate si 
unor ritmuri susținute de execuție.

Florin CIOBANESCU
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Cultivarea întregii suprafețe arabile impune acum:

AMPLE ACȚIUNI PENTRU EVACUAREA APELOR
Răspunsuri pozitive 
la toate întrebările

CALÂRASI. O imagine clară, reală a ac
tivității de recuperare a suprafețelor de teren 
cu luciu de apă și exces de umiditate in vede
rea cultivării lor integrale ne-a fost oferită de 
tovarășul inginer Leonid Galașki de la I.E.L.I.F. 
în momentul de față, pe întreg județul Călărași 
sini afectate 20 125 hectare, din care 4 421 hec
tare au luciu de apă, iar 15 704 hectare sint cu 
exces de umiditate. Mar/ parte a acestor supra
fețe se află in incintele indiguite ale întreprin
derilor agricole de stat. Astfel, în sistemul Ciul- 
nița sînt afectate peste 3 000 hectare, în sistemul 
Mihai Viteazul — peste 2 000 hectare, Călărași 
— 3 000 hectare, Ciocănești — t 400 hectare, Pie- 
troiu — peste 4 000 hectare, Dor Mărunt — peste 
3 000 hectare. La întrebarea ce măsuri au fost 
luate pentru evacuarea neintîrziată a apelor, 
interlocutorul ne-a spus : „întreprinderea noas
tră curăță canalele de desecare (acolo unde 
acestea există). La inceputul acțiunii pe care 
am declanșat-o in această primăvară nu am 
avut utilaje suficiente. Ele au fost distribuite in 
toate sistemele fără să se rezolve în totalitate 
problema decolmatării canalelor. Din această 
cauză, nu toate canalele — cum este la Dor 
Mărunt — asigură evacuarea apelor. Acum, în
treprinderea lucrează cu 196 motopompe. în cele 
mai multe situații acționează corespunzător re- 
zolvînd multe caturi. Cu aceste motopompe s-a 
pompat apa in canalele de desecare șl de iri
gații. Dar am avut și cazuri cînd motopompele 
au fost greșit amplasate, în zonele cu aport 
freatic cum este sistemul Dor Mărunt",

Aflăm, in continuare, citeva din măsurile de 
ultimă oră menite să rezolve situația din zilele 
acestea cind cantitatea de apă pe metru pătrat 
a fost foarte mare. Astfel, in sistemul Ciocă
nești, la stația de desecare S.P.d 2 existau două 
agregate de pompare pentru desecare. S-a mai 
montat una, care mărește astfel capacitatea de 
pompare. La sistemul Ciulnița s-au asigurat 11 
agregate care vor asigura in totalitate evacuarea 
apelor din acest sistem. Pentru zona de nord 
care cuprinde comunele Dragoș Vodă, Dragali- 
na și Vlad Țepeș se lucrează cu 27 de utilaje 
de săpat canale.

îJineințeles, au fost mobilizați la săparea șan
țurilor și canalelor, la decolmatări un mare nu
măr de oameni. Așa cum se apreciază la orga
nele de specialitate, în următoarele 2—3 zile 
vor fi reduse mult suprafețele cu exces de umi
ditate.

Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scînteii"

VASLUI. Ploile căzute fără întrerupere in 
ultimele două săptămîni au culminat, în pe
rioada 5—8 mai, cu cantități de 70—95 lltț-i de 
apă pe metru pătrat. Ca urmare, in partea de 
nord a județului Vaslui s-au creat situații de 
excepție : apa stagnează pe zeci de mii de 
hectare cu culturi de toamnă, terenuri recent 
însămînțate, precum și pe ogoare care urmau să 
fie semănate. Suprafețele inundate sint evaluate 
Ia 15 885 hectare terenuri arabile, 3 200 hectare 
pășuni, 1 825 hectare finețe, care se află în cea 
mal mare parte pe luncile rîurilor Blrlad și 
Prut, ale afluenților acestora. După cum am 
aflat de la Oficiul de gospodărirea apelor Vaslui 
au fost afectate lucrările de construcții ale 
obiectivelor de regularizare a Bîrladului in zona 
Crasna — Zorleni, șantierele O.G.A. de pe 
Vasluieș, in zona Muntenii de Jos — Crasna, 
cele de la acumularea Trohan, de pe Valea 
Bălteni — Oșești și altele.

Față de această stare de lucruri, comitetul 
județean de partid și consiliul popular județean 
au intervenit cu măsuri operative, au întreprins 
acțiuni de masă la care au mobilizat Importante 
forțe umane și tehnice. Peste tot, formații de 
muncă consolidează unele baraje și diguri, 
decolmatează canalele înfundate, sapă șanțuri 
și rigole pentru evacuarea apei și eliminarea 
băltirilor. Ample lucrări se desfășoară in unită
țile agricole din consiliul agroindustrial de stat 
și cooperatist Huși. De exemplu, la cooperati
vele agricole Pogănești, Huși, Stănilești, Lunca 
Banului, la fermele de stat Lunca Veche și Șcheia 
au fost puse în funcțiune instalațiile de1 irigații 
cu ajutorul cărora se pompează și deversează 
apele. în sistemul de irigații din Lunca Prutului 
s-a intervenit și cu trei stații de pompare. De 
asemenea, echipe de țărani cooperatori și mun
citori de la instalațiile hidrotehnice urmăresc 
în permanență debitul de apă din canalele 
principale și secundare, din locuri mai joase și 
intervin pentru înlăturarea bălților care împie
dică zvîntarea terenului.

în aceste zile, cînd timpul s-a mai ameliorat, 
pretutindeni în județ există o amplă mobilizare 
de forțe pentru lnsămînțarea suprafețelor zvin- 
tate și plantarea legumelor. O datorie patriotică, 
cetățenească de mai mare urgență a fiecărui" 
locuitor din această parte a țării nu poate fi 
alta acum decît angajarea bărbătească pe fron-

Evacuarea opei in exces la cooperativa agricolă 
de producție Frasinu, județul Giurgiu 

Foto : A. Papadiuc

tul înlăturării excesului de apă de pe terenurile 
agricole, astfel incit programul de însămințări și 
celelalte lucrări agricole de sezon să se desfă
șoare în bune condiții.

Crăciun EALUCI 
corespondentul „Scînteii"

în timpul liber, agricultori
Sectorul agricol Ilfov, creat tocmai 

pentru a deveni principala sursă de 
aprovizionare a Capitalei cu legume 
și produse animaliere, a pornit la un 
drum nou, spre o agricultură inten
sivă, așezată pe baze mai solide, care 
să răspundă exigențelor actuale. Dar 
cine lucrează pămîntul în satele din 
acest sector ?

Mai mult decît în alte zone ale ță
rii, în anii din urmă principala for
ță de muncă a satelor din jurul Ca
pitalei, bărbații, și în primul rmd 
tinerii, au luat drumul marii metro
pole, devenind muncitori in sutele si 
sutele de întreprinderi. In fiecare zi 
se duc spre Capitală și se intorc apoi 
spre satele situate în sectorul agricol. 
Ilfov circa 40 000 de oameni. Popu
lația unui întreg oraș într-o continuă 
mișcare 1 în sate râmin mai ales fe
meile și bătrinii. Cu toate acestea, cei 
care lucrează în întreprinderile din 
Capitală trăiesc în aceste sate, își pe
trec cea mai mare parte a timpului 
la casele lor, în satul lor. Este deci 
firească împletirea dintre munca in 
întreprinderi cu munca în grădinile 
de legume sau la cîmp. Dacă fiecare 
din cei 40 000 oameni ar lucra intr-o 
zi numai două ore pe terenurile coo
perativei agricole sau in gospodăria 
personală, înseamnă că ei ar putea 
prăși cel puțin 1 500 hectare cu legu
me și porumb. Ceea ce raportat la 
suprafața cultivată cu plante prăși- 
toare și legume, in sectorul agricol, 
înseamnă că numai cu această forță 
se poate efectua cel puțin jumătate 
din volumul de muncă necesar pen
tru întreținerea culturilor. Iată ce po
tențial uriaș îl reprezintă navetiștii 
din această zonă pentru agricultură.

De la această concluzie a pornit co
mitetul municipal de partid atunci 
cînd, prin organizațiile de partid din 
întreprinderi și instituții, a discutat 
cu acești oameni cerința de a lucra 
în acest an, în acord global, o anu
mită suprafață de teren. S-a discu
tat cu fiecare om în parte, explicin- 
du-i-se rațiunea și sensul acestei mă
suri, faptul că din această conlucrare 
are de ciștigat. fiecare. Dincolo de 
avantajele materiale a fost adusă în 
discuție și calitatea lor de locuitori ai 
satelor, calitate care ii leagă de pă- 
ițiint ca pe oricare dintre agricultori 
și. la fel ca ei. au datoria să produ
că cereale, legume, carne, lapte, ast
fel ca din consumatori ai orașului să 
devină producători agricoli. Inițiati
va a găsit un larg ecou in rindu.1 oa
menilor, peste 38 000 dintre cei ple
cați in industrie a,ngajihdu-se să lu
creze împreună cu familiile lor circa 
13 500 ha cultivate cu diverse plante 
agricole.

■ înainte de a prezenta modalitățile 
concrete de conlucrare intre unitățile 
agricole și navetiști, să facem cîteva 
precizări de ordin statistic : sectorul 
agricol Ilfov deține o suprafață de 
83 000 hectare teren arabil, din care, 
în acest an, 8 300 hectare vor fi cul
tivate cu legume, peste 16 000 hectare 
cu porumb și circa 10 000 hectare cu 
floarea-soarelui, soia și sfeclă de za
hăr. Contribuția sectorului agricol 
Ilfov la aprovizionarea Capitalei cu 
legume va reprezenta circa 134 000 
tone, din care peste 86 000 tone re
prezintă livrările la fondul de stat.

Străbătind liniile de centură ale 
Capitalei în una din după-amiezile 
acestui început de mai, ne-am oprit 
Ia Jilava. Cîmpul și grădinile de le
gume erau pline de oameni. Pe te

Produse peste prevederi in industria 
județului lași

Desfășurînd larg în
trecerea socialistă și 
punind în practică un 
complex de măsuri 
tehnice și organizato
rice, menite să contri
buie la modernizarea 
fluxurilor tehnologice, 
la diminuarea consu
murilor specifice de 
materii prime și mate
riale, de combustibil și 

energie, la valorifica
rea superioară a tutu
ror resurselor de care 
dispun, oamenii mun
cii din industria jude
țului Iași obțin însem
nate succese în pro
ducție: De la începutul 
anului și pină in pre
zent. ei au realizat 
peste prevederi 12 312 
tone țevi din oțel car

renurile cooperativei se prășeau car
tofii șî varza, se plantau tomatele, ar
deiul și vinetele. Alții lucrau în so- 
lariile proprii amenajate pe loturile 
primite în folosință. După aprecierile 
primarului comunei, tovarășa Ileana 
Vișu, numărul celoț care participă 
acum la activitățile din agricultură

O valoroasă inițiativă pentru atragerea 
la muncă pe ogoare a navetiștilor 
din comunele sectorului agricol Ilfov

depășește 2 000 de oameni, flecare din
tre cei 800 de cooperatori mai aduce 
cu el la munca timpului cel puțin 
cite 2—3 membri de familie. Mulți 
dintre cei care lucrau in cîmp sint 
muncitori cu înaltă calificare, tehni
cieni, intelectuali' intr-o întreprinde
re sau alta din Capitală sau din cele 
de pe raza comunei.

Ieșit din primul schimb al secției 
de metalurgie din cadrul Combinatu
lui de articole tehnice din cauciuc 
Jilava, strungarul Alexandru Toader 
s-a oprit pe acasă numai atit cît să 
se schimbe și să servească masa, 
după care s-a îndreptat in grabă spre 
grădina de legume a cooperativei, 
unde ai lui (soția, copilul și socrii) 
începuseră, încă de dimineață, plan
tarea celor 0,25 ha cu ardei. Văzînd 
cit suflet pune la sădirea fiecărui fi
ricel și cu cît spor lucrează aveai 
impresia că vine de undeva de la 
odihnă, nu dintr-un loc unde a mun
cit opt ore.

— Și totuși nu vă este greu să 
munciți, cum s-ar spune, pe două 
fronturi deodată ? — îl intrebăm.

— Nu e ușor; dar nici foarte greu. 
Eu, deși sint muncitor, nu mi-am 
pierdut dragostea pentru pămînt, ba 
dimpotrivă. Și ca orice țăran,-nu cu
nosc ce-i oboseala atunci cind știu că 
e vremea ca pămîntul să fie semă
nat, culturile prășite sau adunate 
roadele. Apoi, sincer să fiu, la noi 
merită, pentru că acest efort in plus 
este răsplătit din plin de roadele pe 
care le adunăm. Pe lingă legume, mai 
lucrez cu familia in cooperativa agri
colă incă un hectar cu porumb. 0,25 
ha sorg și10.25 ha pepeni. Știm exact 
cit ne revine la fiecare tonă de po
rumb obținută, cit ciștigăm la legu
me. sau pepeni. In același timp este 
stabilită și răspunderea noastră pen
tru executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor, pentru obținerea produc
țiilor stabilite.

Modalitățile concrete de participare 
la muncă diferă de la o unitate la 
alta, în funcție de condițiile concrete. 
La Gruiu, de pildă, producția de le
gume planificată la nivelul comunei 
se realizează în grădinile celor 900 
de familii, care livrează întreaga can
titate în mod dirijat și Organizat cen
trelor de achiziții organizate pe teri
toriul comunei. In formațiile de mun
că din sectorul vegetal sint- cuprinși 
și 600 de oameni ai muncii care lu
crează in Capitală. In alte locuri, Ia 
repartizarea terenurilor s-a avut în 
vedere ca toți cei care lucrează la 
aceeași întreprindere să fie grupați 
într-o singură solă, urmind ca la ne- 

bon și aliat pentru 
construcții, 791 tone 
profile din oțel, 113 
tone fire și fibre 
sintetice, importante 
cantități de utilaje 
pentru construcții și 
lucrări terasiere, bo
ghiuri de vagoane și 
alte produse necesare 
economiei naționale. 
(Manole Corcaci). 

voie să se poată ajunge la unele în
țelegeri cu conducerile unităților res
pective. Așa, bunăoară, la Ciofliceni- 
Snagov, cei 94 de lucrători de la ae
roporturile din Otopeni și Băneasa 
s-au angajat să lucreze în acord glo
bal o solă de 100 hectare cultivată cu 
porumb. Intr-o altă solă, tot de 100 

hectare, dar grupați pe parcele mal 
mici, lucrează angajați de la Direcția 
domeniului public. întreprinderea de 
aparate pentru măsură și control Oto
peni. I.R.E.B. Buftea, „Apicola" Bă
noasa etc.

Pentru o, parte din navetiști, acti
vitatea agricolă a început odată cu 
producerea primelor răsaduri de le
gume. Pentru cei de la cultura mare 
va începe în curind. imediat după

Știința în confruntare creatoare 
cu cerințele economiei

Marea ambiție a proiectantilor de 
instalații de biogaz. grefate pe sta
țiile de epurare a apelor uzate oră
șenești. nu este numai aceea de a 
asigura, pe seamă noii surse de ener
gie. autonomia energetică a respecti
velor statii. Este totodată si aceea de 
a spori, prin intervenția lor. dispo
nibilitățile de gaz. de a le găsi1 solu
ții de valorificare superioară, pentru 
a nu mai fi irosite- în atmosferă.

— în primul rînd. ne-am preocupat 
de depistarea unor consumatori 
aflati la o distantă optimă (care să 
nu depășească 3 km) pentru cele 14 
obiective cu termen de punere în 
funcțiune în acest an. dar si pentru 
cele aflate deia in exploatare și in 
curs de modernizare, ne spune ing. 
Florin Popescu, de la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru sis
tematizare. locuințe și gospodărie 
comunală (I.S.L.G.C.). De pildă, 
pentru excedentul estival de 1 050 mc 
de gaz pe zi care se va înregistra 
la o stație de epurare din Sighetu 
Marmatiei s-a recomandat întreprin
derea „Pârplast". situată in imediata 
vecinătate, care poate economisi ast
fel pe timpul verii 135 de tone de 
motorină. Iar pentru a nu mai fi 
irosite cele 22 de tone disponibilități 
din perioada rece a anului, suficien
te pentru încălzirea unei sere de 100 
de mp, s-a recomandat realizarea 
unui astfel de obiectiv.

Deci, dacă pînă nu de mult cazu
rile de astfel de valorificări erau izo
late și depindeau numai de recepti
vitatea beneficiarului, proiectantii 
caută acum. în mod organizat, să de
pisteze. de la caz la caz. consuma

răsărirea porumbului. Dealtfel, acolo 
unde sfecla de zahăr și floarea-soa
relui au răsărit oamenii au și intrat 
cu sapa. Chiar și din puținul cit s-a 
realizat pînă acum se poate constata 
că, pretutindeni, se simte un suflu 
nou de muncă.

Inițiativa comitetului municipal de 
partid este foarte bună și ea trebuie 
consolidată pentnu a se putea obține 
rezultatul scontat. Important este să 
se respecte cu strictețe angajamen
tele încheiate și să se urmărească ca 
fiecare lucrare să fie executată la 
timpul stabilit, iar pentru munca 
prestată oamenii să beneficieze de 
drepturile ce li se cuvin. Subliniind 
încă o dată cit de valoroasă este a- 
ceastă inițiativă a comitetului muni
cipal de partid — și asemenea ini
țiative mai există și în alte locuri — 
se cere ca ea să fie mai hotărît ek- 
tinsă, ca peste tot locuitorii satelor, 
indiferent de locul în care lucrează 
și funcția pe care o ocupă, să parti
cipe cu întreaga forță la executarea 
lucrărilor agricole, asigurîndu-se pre
tutindeni condițiile pentru obținerea 
unor roade îmbelșugate.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

torii potențiali și economic posibili, 
sau să organizeze puncte de valorifi
care.

Dacă nici o moleculă din exceden
tul de biogaz al viitoarelor instalații 
de acest gen de pe litoral nu se vor 

BIOGAZUL - UN PREȚIOS COMBUSTIBIL 
...dar unele probleme tehnice trebuie 

să-și afle mai rapid soluțiile practice
mai irosi, aceasta va fi. în primul 
rînd. meritul lor. Iar de profitat vor 
profita, de pildă. Liceul de marină 
din Mangalia Sud. care își va asigura 
termoficareâ din asemenea surse. 
De menționat că aceste preocupări 
ale proiectantilor vin în întîmnina- 
rea uneia din principalele prevederi 
ale planului de măsuri, întocmit la 
sfîrșitul anului 1980 de către Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, vizînd realizarea la timp 
și în bune condiții a obiectivelor de 
noi surse de energie.

Pentru instalații mari, cum e 
cea din Constanta Sud. prevăzută să 
intre în, funcțiune în semestrul II 
1982. care va produce echivalentul a

Perseverența în urmărirea și înde
plinirea obiectivelor înscrise in 
hotărirea-program elaborată intr-o 
concepție nouă, pe baza indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, și adoptată de adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii — aceasta este prima și poate 
cea mai importantă concluzie pe care 
am desprins-o revenind la între
prinderea „23 August" din Capitală. 
De fapt, am revenit aici după aproa
pe două luni de la publicarea unei 
pagini de ziar („Scinteia" nr. 12 000), 
în care notam primele acțiuni între
prinse pentru: înfăptuirea prevederi
lor din hotărirea-program. Remar
cam atunci că. în adunările de partid 
deschise din cele 101 organizații de 
bază din întreprindere, colectivele 
de muncitori și specialiști se anga
jau să îndeplinească înainte de ter
men multe din sarcinile înscrise în 
hotărirea-program, ale căror termene 
inițiale erau considerate destul de 
mobilizatoare. Gindirea colectivă, 
autoconducerea muncitorească își 
dovedeau astfel, încă o dată, forța, 
eficiența.

Ce s-a realizat între timp ? La 
sugestia tovarășului Paul Blaer, di
rectorul tehnic al uzinei, refacem 
itinerarul de acum două luni. în 
secția turnătorie-fontă, cuptorul cu 
inducție de 12.5 tone a fost pus în 
funcțiune la 15 aprilie (termenul era 
sfîrșitul trimestrului II) și pînă în 
prezent s-au și elaborat peste 50 de 
șarje. Halele fabricii de motoare sint 
de nerecunoscut ; s-au mutat zeci 
de mașini-Unelte, liniile tehnologice 
la o serie de repere au fost complet 
modificate. în cinstea zilei de 1 Mai, 
linia automată de turnare în cochilă 
a intrat in probe tehnologice, spe
cialiștii Institutului politehnic din 
București avînd la această lucrare o 
contribuție esențială. Ca urmare a 
măsurilor aplicate și a muncii aces
tui mare și destoinic colectiv mun
citoresc, în" patru luni din acest an 
planul producției fizice a fost depă
șit cu 125 tone la oțel brut, 55 tone 
la bare și blocuri forjate, cu 832 000 
lei la utilaj geologic, 417 000 lei la 
utilaj chimic, 410 000 lei la utilaj 
refractar.

Multe, într-adevăr multe s-au 
schimbat în halele de producție. Dar 
și mai multe din obiectivele înscrise 
în hotărirea-program trebuie reali
zate de acum înainte. Cum s-ar zice, 
greul abia începe. „Știm că avem in 
față un program de lungă durată, 
complex și sintem hotăriți să-l în
făptuim punct cu punct, ne spune 
tovarășul Dumitru Badea, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii. De aceea, în consiliul oame
nilor muncii, în fiecare adunare de 
partid și ședință de analiză pe secții 
și fabrici, primul punct al ordinii de 
zi ii reprezintă raportarea stadiului 
îndeplinirii prevederilor din hotă
rirea-program. Pentru fiecare sarcină 
din hotărirea-program am stabilit 
termene și responsabilități precise, 
astfel Incit fiecare colectiv să știe 
precis ce are de făcut și cu cine tre
buie să colaboreze".

Din cercetarea mai atentă a hotă- 
rîrii-program rezultă că unul din 
principalele obiective pe care și 
le-au propus oamenii muncii de la 
întreprinderea „23 August" îl repre
zintă înnoirea și modernizarea pro
ducției. Iată de ce ne continuăm și

2 000 de tone combustibil conven
țional pe an. noi ne gindim să apli
căm conversia totală în energie elec
trică a biogazului. cu recuperarea 
căldurii gazelor arse — care să fie 
folosite la termoficarea cartierului 
nou din apropiere, precizează inter
locutorul nostru.

Pe proiectând îi preocupă deci 
pentru orașele cu peste 100 000 de 
locuitori dobîndirea deplinei autono
mii energetice, atit din punct de ve
dere termic, cit și electric. Iar o 

garanție a realizării în acest cinci
nal a noilor instalații. în condiții de 
rentabilitate sporită, o constituie 
efortul constant al proiectantilor în 
vederea tipizării si standardizării 
echipamentelor. Există un amplu 
program de noi tipizări prevăzute 
pentru 1981 și 1982 — printre care, pe 
prim plan, se situează extinderea ga
mei de gazometre si metantancuri 
tipizate, fără să se neglijeze însă nici 
tipizarea obiectelor în care se des
fășoară procesul de epurare a ape
lor reziduale, generator de biogaz. în 
final (grătarele deznisinatoare. sepa
ratoare de grăsimi, decantoare pri
mare. statii de pompare, bazine de 
epurare biologică). 

noi investigația pe această temă, 
oprindu-ne la cîteva sarcini din ho
tărirea-program, cu termene mai 
apropiate de -realizare.

HOTARIRE A-PROGRAM 
PREVEDE : „Consiliul oameni
lor muncii impreună cu condu
cerea tehnică a întreprinderii, 
compartimentul de investiții și 
conducerea secției vor asigura, 
pină la sfîrșitul trimestrului II 
a.c., mecanizarea operațiilor 
manuale de curățire a pieselor 
turnate din neferoase prin pu
nerea în funcțiune a camerei 
de slablaj nr. 2 și instalației de 
sablaj cu două mese rotative".

Mecanizarea operațiilor de curățire 
a fost una din cerințele multor 
muncitori din cadrul fabricii de piese 
turnate și forjate. O cerință cit se 
poate de justificată dacă ținem sea
ma de faptul că, în felul acesta, pe

După două luni, din nou 

la întreprinderea 

„23 August" 
din Capitală

de o parte — se ușurează munca oa
menilor, iar pe de altă parte — 
crește productivitatea muncii și șa 
îmbunătățește substanțial calitatea 
pieselor. Motiv pentru care mecani
zarea operațiilor de curățire a pie
selor la turnătoria de neferoase a 
fost trecută în rîndul obiectivelor 
prioritare, urmind ca lucrările să 
fie încheiate pînă Ia sfîrșitul trimes
trului doi al anului. Calculele pro- 
iectanților și tehnologilor arătau 
limpede că pentru execuția repara
ției capitale, schimbarea amplasa
mentului în funcție de cerințele flu
xului tehnologic, racordarea la sis
temul de ventilație și alimentarea 
cu energie a camerei de sablaj nr. 2 
sînt necesare cel puțin 60 de zile. 
„Muncitorii din secție au hotărît 
însă că pot da șl ei o mină de aju
tor pentru grăbirea ritmului de lu
cru, ne spune tovarășul Gheorghe 
Sirb, inginerul-șef al fabricii. Ca 
atare, zilnic, doi-trei lăcătuși și un 
electrician au lucrat Alături de mun
citorii din secția de reparații capi
tale". Rezultatul ? Camera de sablaj 
nr. 2 pentru curățirea pieselor mari 
care intră în componența motoarelor, 
locomotivelor, utilajelor tehnologice 
a fost pusă în funcțiune în 30 da 
zile.

Mai dificilă părea problema rrjeca- 
nizării operației de curățire a piese
lor mici. Și aceasta deoarece era 
nevoie de o instalație specială da 
sablaj. Soluția a fost găsită însă la... 
depozitul de fier vechi. Aici ajunsese 
de mai multă vreme o instalație de 
sablaj cu două mese rotative. Mun
citorii au luat instalația, au repa
rat-o și au integrat-o în fluxul teh
nologic.. Practic, mai sînt de montat 
două turbine, un elevator și tabloul 
de comandă. „Cel ttrziu- la sfîrșitul 
decadei a doua din luna mai întrea
ga instalație de sablaj va fi pusă în

La bunele rezultate ale viitoarelor 
„fabrici" de biogaz e nevoie să 
concure însă si alte institute de cer
cetări și proiectări din tară.

— Pentru noi e foarte importantă 
partea de izolare termică, mijloc si
gur de sporire a randamentului ener
getic al valorificării nămolurilor — 
subliniază ing. Fl. Popescu. Pier
derile se mai cifrează încă la ora ac
tuală la 600 000 de kcal pe metru 
pătrat de spațiu de fermentare pe zi, 
la o temperatură exterioară de minus

10 grade Celsius. Prin urmare, e de 
dorit cit mai rapida punere la punct 
a noilor plăci termoizolante. aflate 
în studiu la Institutul de cercetări 
în construcții — ÎNCERC — care să 
permită înlocuirea materialelor ter
moizolante deficitare, ca vată mine
rală, de pildă. Totodată, din partea 
acestui institut se așteaptă găsirea 
de soluții pentru mai buna etanșate 
a bazinelor de fermentare a nămolu
rilor, pentru mai buna lor funcțio
nare.

Lista „revendicărilor", ce se cer 
satisfăcute de diferite alte institute 
de cercetare si proiectare pentru ca 
noile instalații prevăzute să permită 
Intr-adevăr economisirea unor im- 

funcțiune" — precizează tovarășul 
Dorin Nanița, șeful secției reparații 
capitale. Iată, așadar, cum datorită 
spiritului de' inițiativă al muncito
rilor, ca și acțiunilor de întrajuto
rare organizate, mecanizarea lucră
rilor de curățire a pieselor la turnă
toria de neferoase va fi gata cu mai 
bîne de o lună înainte de termenul 
stabilit.

HOTARIRE A-PROGRAM 
PREVEDE : „In scopul acoperi
rii capacității de turnare — așa 
cum s-a subliniat la adunarea 
generală — conducerea tehnică 
a întreprinderii și conducerea 
fabricii de piese turnate și for
jate vor lua măsuri ca, pînă la 
sfîrșitul trimestrului III a.c., să 
pună in funcțiune cuptorul cu 
inducție de medie frecvent! 
CMO 2 și cuptorul C 321 pentru 
metale neferoase".

Mărirea capacității de asigurare cu 
metal lichid a fost impusă de Însăși 
dezvoltarea producției de motoare, 
locomotive și utilaje tehnologice. în 
acest context, termenul stabilit in 
hotărirea-program pentru punerea in 
funcțiune a cuptorului cu inducție de 
medie frecvență s-a dovedit a fi to
tuși prea lejer, în neconcordanță cu 
cerințele producției. Ca atare, într-un 
adevărat spirit de autocondpcere și 
responsabilitate muncitorească, lu
crările la acest cuptor au fost devan
sate. După cum ne spunea inginerul 
șef al fabricii de piese turnate și for
jate, nu s-a precupețit nici un efort 
pentru urgentarea lucrărilor la cup
torul cu Inducție. Iar faptul că zilele 
trecute s-au făcut primele probe teh
nologice spune totul despre felul în 
care s-a muncit pentru devansarea 
termenului de punere în funcțiune a 
acestui obiectiv. La ora actuală mai 
sint de executat cîteva lucrări la zi
dăria și fundația cuptorului, urmind 
ca — așa cum s-a angajat construc
torul — pină la 15 mai acest obiectiv 
să fie pus în funcțiune, deci cu circa 
patru luni înainte de termenul stabi
lit.

HOTARIRE A-PROGRAM 
PREVEDE : „In vederea extin
derii utilizării elementelor tipi
zate ți modulate in fabricația de 
locomotive, in scopul creșterii 
productivității muncii ți a cali
tății produselor, compartimen
tul mecano-energetic și de in
vestiții din întreprindere ți con
ducerea fabricii vor finaliza, 
pină la 30 mai a.c., montajul 
preselor de ambutisat de 800 
tone-forță șl 250 tone-forță și 
vor realiza setul de matrițe ne
cesare".

Pe tovarășul Lucian Lungu, șeful 
echipei de montori, l-am intilniț pe 
una din platformele masivei prese 
de 800 tone-forță, care acum se înal
ță în. hala locomotivelor de 2 400 cp.

— Dacă veneați peste citeva zile 
puteați să discutați chiar cu munci
torii care vor lucra la această presă, 
ne spune tînărul și inimosul șef da 
echipă.

— Totuși, pînă la 30 mal, mai sînt 
peste două săptămîni.

— Știu, dar noi am șl făcut prime
le probe. Mai avem de executat cî
teva mici remedieri și peste cîteva 
zile presa va fi pusă în funcțiune.

— Ce importanță are punerea în 
funcțiune a acestei prese ?

— Vedeți, acolo jos, în hală, oa
menii mai execută manual, cu cioca
nul și aparatul de sudat, o serie de 
repere pentru locomotivele de 2 400 
CP. Se consumă încă multă manope
ră, iar fiecare piesă se poate folosi 
numai la locomotiva pentru care s-a 
lansat comanda. Piesele executate 
manual nu se pot schimba de la o 
locomotivă la alta. Punerea in func
țiune a preselor — pentru că șl pre
sa de 250 tone-forță este aproape 
gata — înseamnă trecerea Ia execu
ția pieselor prin ambutisare. ceea ca 
va conduce la creșterea productivită
ții muncii, la sporirea producției, 
în plus, piesele executate prin am
butisare se pot interschimba la ace
lași tip de locomotive și chiar la ti
puri de locomotive diferite.

Ne-am încheiat aici documentarea 
cu sentimentul că muncitorii și spe
cialiștii de Ia întreprinderea „23 Au
gust" acționează ferm, cu perseve
rență pentru Înfăptuirea neabătută a 
prevederilor din hotărirea-program 
în spiritul înaltelor exigențe pentru 
modernizarea producției formulata 
de secretarul general al partidului.

Ion TEODOR

portante cantități de combustibil 
convențional, este insă mai lungă. 
Ar fi de citat cu precădere, fără a fi 
singulare, realizarea unor instalații 
tehnologice de purificare a biogazu
lui, a unor compresoare pentru ridi
carea presiunii lui. a unor motoare 
termice avind drept combustibil bio- 
gazul. care să asigure o valorificare 
superioară a acestuia.

In urma discuțiilor purtate cu mai 
multi din viitorii beneficiari ai aces
tor instalații, s-a impus ca o... pri
mă prioritate : realizarea unui arză
tor țip care să funcționeze la carac
teristicile fizico-chimice ale bioga
zului (presiune joasă și puritate de 
circa 70 la sută metan).

— în arzătoarele recomandate de 
„Gazmetan" Mediaș se pot obține 
doar 25—30 Ia sută din randamentele 
de ardere posibile — ne Informează 
dr. ing. Horea Coman, director ge
neral adjunct al Grupului întreprin
derilor de gospodărie comunală și 
locativă al județului Brașov. Iar 
sarcina noastră este ca. începînd din 
acest an. să economisim prin folosi
rea biogazului o cantitate de 650 000 
de tone de combustibil conventional 
pe an. Fără arzătoare , adecvate, 
aceste elemente-cheie în arderea cu 
randament a biogazului. toate efor
turile de construire a „fabricilor" 
noastre de biogaz nu vor putea dusa 
la rezultatele pe care ni le dorim cu 
toții.

Asigurarea de către Centrul de 
cercetări „Gazmetan" Mediaș a rea
lizării cît măi rapide a noului tip de 
arzător constituie o nouă și semnifi
cativă ilustrare a necesității unei mai 
strînse colaborări Intre cercetarea și 
proiectarea din diferite domenii, mai 
stringentă ca oricind în acest cinci
nal al eficientei și calității.

Ioana DABU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări primit 
cu ocazia Zilei libertății.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Delegația Partidului 

a părăsit
Delegația Partidului Comunist Por

tughez, condusă de tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general al partidu
lui, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a efectuat o vizită de prietenie 
In țara noastră, a părăsit marți seara 
Capitala. Din delegație a mal făcut 
parte tovarășul Angelo’Veloso, mem-

Întîlnire Ia C. C al P. C. R.
Marți, 12 mal, tovarășul Ion Co- 

man, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a intîlnit cu tovarășul Leetoraj 
Chundramun, președintele Partidului 
Comunist din Mauritius, care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, face o vizită 
în țara noastră.

în timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
preocupările actuale și de perspecti
vă ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Mauritius.

Deschiderea „Zilelor filmului cehoslovac**

PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,03—17,25 Teleșcoală • 16,05 — Baca

laureat ’81. Biologie : Acizi nucleici 
și sinteza proteinelor • 16,30 —
Admiterea în treapta a Ii-a de li
ceu. Chimie : Derivații funcționali 
al acizilor carboxlllcl. probleme
• 16,55 — Profesiunile cincinalu
lui (ciclu de documentare in spri
jinul orientării școlare și profe
sionale a elevilor)

17.25 Muzică ușoară cu orchestra de es
tradă a Casei Centrale a Armatei 
din București

17.50 Tragerea Pronoexpres
18,00 Mult e dulce șl frumoasă limba 

ce-o vorbim...
18.25 P.C.R. — spirit revoluționar, gln- 

dlre creatoare. A fi comunist
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

„Signum laudis", film artistic dis
tins cu premiul special al juriului 
la Festivalul cinematografic interna
țional de la Karlovy Vary, ediția 1980, 
a deschis, marți seara, in Capitală, 
„Zilele filmului cehoslovac”, ma
nifestare organizată cu prilejul celei 
de-a 36-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub dominația fascis
tă. La cinematograful „Studio" mai 
sint programate, pină la 16 mai, fil
mele artistice „Un iepure pentru 
avocat" și „Fuga de acasă".

La festivitatea inaugurală au 
rostit alocuțiuni Dumitru Fernoagă, 
directorul Casei de filme nr. 5, și 
dr. Josef Velky, director adjunct al 
Direcției de film slovac.

Au participat Ion Găleteanu, se
cretar de stat la Consiliul Cultu

(Urmare din pag. I)
tale ale poporului român, 
destinul nostru al tuturor 
depinziițd in chip indubi
tabil de politica dusă de 
Partidul nostru comunist. 
De aceea sintem noi toți 
— indiferent ce activități 
desfășurăm, indiferent dacă 
sintem sau nu sîntem 
membri de partid — alături 
de această politică. Fiindcă 
ea a fost și este, pentru noi 
toți, singura și cea mai 
bună posibilitate de a dăi
nui — de a dăinui ca Țară, 
de a dăinui ca popor — de 
a consolida prin muncă și 
luptă lzbinzile prezentului 
nostru socialist, de a trece 
pragul mileniului viitor cu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1* *.  

U și 16 mal. In țară : Vremea va ti ră
coroasă tn cea mai mare parte a țării. 
Temperatura va scădea tn a doua par

Comunist Portughez 

Capitala
bru supleant al Comisiei Politica a 
C.C. al P.C.P.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de 
tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. (Agerpres)

De ambele părți s-a exprimat dorin
ța dezvoltării continue a raporturilor 
dintre cele două partide, in spiritul 
stimei și respectului reciproc, al 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară. Au 
fost abordate și unele aspecte actuale 
ale vieții internaționale.

La tntilnlre, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

rii șl Educației Socialiste, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, pre
cum și delegația de cineaști ceho
slovaci aflată cu acest prilej in țara 
noastră.

Au fost prezențl, de asemenea, Lu- 
mir Hanak, ambasadorul Cehoslova
ciei la București, precum și șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

★
„Zilele filmului cehoslovac", vor 

mai avea loc in orașele Baia Mare 
(intre 14 și 17 mai) și Satu Mare 
(intre 15 și 18 mai).

(Agerpres)

PARTIDUL ȘI ȚARA
brațele pline de flori șl cu 
fața luminată de Încredere.

★
Partidul nu a abordat de 

la început, cu deplină înțe
legere și în toată comple
xitatea lor toate proble
mele Țării. Pe urmă insă, 
de-a lungul unor ani 
grei și dificili, ani e- 
roici, făuriți de un mare 
număr de eroi, știuți sau 
neștiuțl, el a abordat aces
te probleme cu o înțelegere 
din ce în ce mal cuprinză
toare și mai adincă, ultima 
perioadă — perioada inau
gurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului — 
fiind cea mai semnificativă 
in acest sens. Asta pentru

că ea a redat fiecărui om 
Încrederea în forțele pro
prii, sădindu-i In con
știință convingerea că este 
imbatabil, dacă se bizuie 
în tot ce face pe mun
că și pe cinste. Pentru că 
i-a redat Țării mîndria de 
a fi Țară — și de a se numi 
România — fără a o des
părți sau a o învrăjbi — 
nici vorbă de așa ceva! — 
cu celelalte țări, dimpotri
vă, sporindu-i și înmul- 
țindu-i mereu capacitățile 
practice de solidarizare 
constructivă și pașnică. 
Pentru că a făcut din ro
mân un cetățean de onoare 
al lumii, fără a-1 Învrăjbi 
cu naționalitățile Împreună 
cu care el a trăit și trăiește,

te a Intervalului tn regiunile din estul 
țării, unde cerul va fi mal mult noroa 
șl va ploua temporar. în celelalte re
giuni cerul va fl schimbător și vor că
dea averse locale de ploaie. Vtnt mo
derat, cu intensificări din sectorul nor
dic in zona de munte și tn Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 3 șl 13 
grade. Iar cele maxime Intre 13 șl 23

Cronica zilei
Ambasadorul Danemarcei la Bucu

rești, Axel Serup, a oferit, marți, o 
recepție, cu prilejul încheierii misiu
nii sale in țara noastră.

Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ion Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

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

★
Cu prilejul celei de-a 36-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul aces
tei țări la București, Lumir Hanak, a 
vorbit, marți, la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Marți s-au desfășurat Ia sediul Aso

ciației de Drept Internațional și Re
lații Internaționale lucrările unei 
mese rotunde, la care Gyula Gyovai, 
directorul Institutului ungar de rela
ții internaționale, a vorbit despre 
securitate și destindere în Europa.

Au participat cadre didactice uni
versitare, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, membri al 
A.D.I.R.I., ziariști. Au fost de față 
membri ai Ambasadei R. P. Ungare 
la București.

★
în cadrul acțiunilor dedicate Zilei 

mondiale a Crucii Roșii, marți a 
avut loc, in Capitală, simpozionul na
țional cu tema „Omul, țelul- suprem 
al politicii partidului și statului nos
tru. Contribuția Crucii Roșii la creș
terea nivelului de cultură sanitară a 
populației".

★
Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație, în colaborare cu 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construc
ție, Automobil Clubul Român și 
ADAS au organizat, marți după- 
amiază, o vizionare a filmului cu te
matică rutieră, în cadrul căreia a 
fost prezentată o selecție de pelicule 
din producția anului 1980. Vizionarea 
a scos în evidență preocupările de a 
găsi noi forme, metode și mijloace 
eficiente de instruire și educație ru
tieră, de prevenire a evenimentelor 
de circulație pe drumurile publice. 
Totodată, a avut loc un schimb de 
opinii, din care s-au degajat o serie 
de noi sugestii în direcția îmbunătă
țirii propagandei rutiere.

(Agerpres)

de secole, fără a-1 lnduș- 
măni cu celelalte nații, în- 
demnîndu-1, dimpotrivă, la 
frățietate și la solidaritate, 
amintindu-i de străvechea 
și profunda lui omenie. 
Acestea toate, și multe al
tele, nu pot fi desfăcute de 
gîndul și de pasul, de in
teligența și de patosul 
revoluționarului Nicolae 
Ceaușescu, conducător în
cercat și unanim apreciat, 
a cărui alegere în fruntea 
Partidului nu poate fi 
asemuită, tn planul de pro
funzime al evoluțiilor evo
cate aici, decît cu întîlnirea 
însăși dintre Partid și Țară, 
cu nașterea și afirmarea 
unei comuniuni de nedes
făcut

de grade. In București : Vremea va fi 
relativ răcoroasă, cu cerul temporar no- 
ros. Va ploua, vtnt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată din sectorul 
nord-estlc. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 6 și 9 grade, iar cele ma
xime Intre 16 șl 19 grade, mal ridicate 
la Începutul intervalului. (Cornellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

Imagine din orașul Timișoara

Azi vâ informăm despre :

Construcțiile universitare
• Baza materială a învățămîntului superior continuă să 
lie îmbogățită • instalații moderne de utilizare a energiei 
solare, proiectate de proiesori și studenți • Noile cămine 
studențești — gazde primitoare la apropiata Universiadă

înaintea oricăror considerații sta
tistice, este interesant de observat 
că unele dintre obiectivele înscrise 
în planul de construcții universita
re pentru anul 1981 au fost proiec
tate și, de asemenea, vor fi realizate 
cu participarea profesorilor și stu
denților. Cu alte cuvinte, planul pe 
1981 în acest domeniu reflectă în 
linii generale înseși orientările și 
potențialul de creație In continuă 
creștere și diversificare al lnvăță- 
mîntulul nostru superior. Drept 
exemplificare este suficient să a- 
mintim că instalațiile solare de pre
parare a apei menajere — impor
tante creații tehnico-științifice — 
prevăzute pentru unele cămine stu
dențești reprezintă proiecte elabo
rate de cadre didactice și studenți 
politehnicieni In procesul integrării 
învățămîntului superior cu cerceta
rea și producția. în al doilea rînd, 
să reținem faptul că pe întreaga 
durată a realizării construcțiilor u- 
niversitare Iși aduc o remarcabilă 
contribuție echipele studenților a- 
flați la practică sau la muncă pa
triotică pe șantierele viitoarelor lor 
laboratoare, cămine, cantine sau a- 
teliere de producție. în sfîrșit — nu 
însă și în ultimul rind ca semni
ficație — unele dintre obiectivele 
prevăzute să se construiască în a- 
cest an definitivează mari ansam
bluri universitare, amenajate, în 
virtutea aceleiași concepții de inte
grare a învățămîntului superior, pe 
platformele industriale sau in zo
nele de producție agricolă din ime
diata apropiere a centrelor univer
sitare respective.

Acestea fiind zise, să adăugăm 
că și în 1981 avem un volum apre
ciabil de lucrări, prin care dealt
fel, an de an se îmbogățește baza 
materială a institutelor de lnvăță- 
mînt superior. Noile obiective ce 
vor fi date în folosință însumează o 
suprafață de circa 57 000 mp, rș- 
prezentînd in principal spații pen
tru laboratoare și ateliere de pro
ducție destinate institutelor poli
tehnice din București, Iași șl Ti
mișoara, universităților din Craio
va și Galați, institutelor de învă- 
țămînt superior din Bacău și Ora
dea, Institutului agronomic din Ti
mișoara. Institutul politehnic din 
Iași, bunăoară, va beneficia de o 
nouă unitate integrată pentru ma
terial rulant, noi laboratoare pen
tru facultatea de hidrotehnică, 
spații de proiectare pentru facul
tatea de construcții, toate ampla
sate pe platforma industrială din 
zona politehnicii ieșene. Tot ast
fel, la Institutul politehnic din 
Timișoara urmează să se dea In fo
losință noi laboratoare pentru stu
diul elementelor hidraulice și oro- 
logeriei industriale, noi spații de in- 
vățămînt pentru facultatea de con
strucții, toate situate în zona uni

versitară a Timișoarei. Tot In acest 
centru universitar, prin darea în fo
losință a noilor spații de învățămint 
pentru facultatea de agricultură, 
se va Încheia amenajarea modemu
lui ansamblu universitar al insti
tutului agronomic, amplasat In 
zona terenurilor agricole unde pro
ducția se realizează cu sprijinul ne
mijlocit al cadrelor didactice și stu
denților.

Cum aminteam, planul pe acest 
an include realizarea unor adevă
rate premiere tehnico-științifice : 
la unele dintre căminele studen
țești existente se vor construi in
stalații solare de preparare a apel 
calde menajere, utilizabile cu pre
cădere în perioadele aprilie — oc
tombrie. înscriindu-se între tehno
logiile moderne privind energetica 
neconvențională, unele dintre aces
te instalații, ce vor fi amenajate în 
Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, sint 
proiectate de cadre didactice și stu
denți ai institutelor politehnice din 
centrele universitare respective. în 
1981 va începe realizarea primelor 
patru asemenea instalații, urmînd ca 
alte patru să se execute în anii ur
mători. Calcule preliminare esti
mează realizarea, pe această cale, a 
unor importante economii de com
bustibil convențional (mai multe 
zeci de tone anual pentru fiecare 
instalație).

Vor fi, de asemenea, construite 
noi cămine studențești, însumlnd 
peste 7 500 de locuri, dintre care 
circa 6 000 de locuri urmează să fie 
folosite inclusiv pentru cazarea 
pârtieipanților la Universiada din 
acest an, ce va fi organizată, cum 
se știe, în capitala patriei noastre.

Pregătirile intense, specifice In 
aceste zile tuturor șantierelor de 
investiții, caracterizează în bună 
măsură și lucrările construcțiilor 
universitare. Este de așteptat, toc
mai de aceea, ca titularii de inves
tiții, împreună cu constructorii să 
acționeze pe mai departe pentru or
ganizarea exemplară a șantierelor, 
să manifeste răspundere în utiliza
rea optimă a materialelor, astfel In
cit ritmul lucrărilor și parametrii 
de calitate, specifici fiecărei etape 
din calendarul constructorilor, să 
fie respectați Întocmai, conform 
graficelor de execuție stabilite pen
tru fiecare obiectiv In parte. Pen
tru aceasta, experiența anilor pre- 
cedenți se cere a fi integral valori
ficată, inclusiv, sau mai ales, In 
ceea ce privește implicarea condu
cerilor de institute și de facultăți 
In soluționarea unor probleme spe
cifice șantierelor de construcții, 
astfel Incit toate obiectivele incluse 
In planul pe 1981 să fie realizate 
la termenul prevăzut.

Mihai IORDANESCU

Exemplul vieții unui mare 
cărturar patriot

„Binele cel deosebi (personal — 
n.n.) de nu tarte întemeiat prerie 
binele cel de obște iaste ca și turnul 
cel făr de temelie și ca și frunza pre 
apă și pravul care-l poartă și-l spul
beră vîntul, curînd cade și piare". 
Gîndul acesta de mare frumusețe 
aparține lui Samuil Micu, întiiul 
corifeu al Școlii ardelene, de Ia a 
cărui moarte se împlinesc 175 de ani. 
Un gind care i-a călăuzit Întreaga 
viață, un gind din care s-a nutrit 
neîntrerupt energica-i lucrare. Lucra
re ce îl așază între ctitorii cultu
rii noastre moderne, între Inainte- 
mergătorii redeșteptării naționale a 
românilor.

A fost Întruchiparea vie a intelec
tualului adine pătruns de datoria 
față de poporul său, de răspunderea 
față de soarta lui prezentă și viitoare. 
Dragostea pentru 
neamul său a fost 
Izvorul nesecat 
din care a sorbit 
puterea de a nu 
se da învins nici 
atunci cînd greu
tățile păreau a-1 
copleși, de a păs
tra mereu proas
pătă și intactă în
crederea în sosi
rea negreșită a clipei eliberării 
naționale a poporului său.

Ca întreaga generație de cărturari 
căreia i-a aparținut, socotea că în
datoririle prioritare ale momentului 
— se născuse în anul 1745 — erau lu
minarea poporului, cultivarea senti
mentului demnității și mindriei na
ționale. în numele acestor țeluri 
strins îngemănate a purces, cu arma 
scrisului, la acțiune — traduetnd, 
adaptînd, elaborind lucrări originale: 
cărți de filologie și filozofie, carte de 
popularizare a științei, manuale etc., 
fiind nu o dată deschizător de drumuri, 
un desțelenitor, un creator de școală. 
Este primul care publică în româneș
te o carte cu litere latine („Carte de 
r'ogacioni", 1779), combătînd pe cei ce 
susțineau „că tau nicidecum sau 
anevoe se poate cu slove lătinești 
exprimălui cuvinte românești" și 
demonstrînd astfel că alfabetul latin 
era veșmîntul firesc al limbii noas
tre. împreună cu Gheorghe Șincai, 
publică prima gramatică tipărită a 
limbii române (1780) : „Elementa 
linguae daco-romanae sive valahicae", 
(„Elementele limbii daco-romane sau 
valahe"). Este primul lexicograf 
român, contribuția sa la realizarea 
„Dicționarului de la Buda", publicat 
19 ani după moartea sa, fiind substan
țială.

Dacă fiecare din scrierile lui are 
’> o finalitate politică și ideologică 

precisă, lucrările sale de istorie 
poartă parcă mal pronunțat decît 
celelalte pecetea militantismului. Fie 
că este vorba de „Scurtă cunoștință 
a istoriei românilor", „Istoria româ
nilor cu întrebări șl răspunsuri" șl, 
mai ales, de „Istoria și lucrurile și în- 
tîmplările românilor", aceasta din 
urmă concepută în 4 tomuri și Im-

175 de ani 
de la moartea istoricului 

român Samuil Micu

tv 

brățișlnd evoluția societății românești 
din toate teritoriile locuite de români.

Se apleacă asupra istoriei din con
vingerea că aceasta „iarte dascălul 
tuturor lucrurilor, și bisericești și 
politicești, că ia (ea — n.n.) nu numai 
cu cuvinte, ci și cu pilde adeverează 
cele ce învață", că istoria trebuia să 
le arate conaționalilor săi „că mult 
iaste a fi născut român". Cu alte 
cuvinte, că poporul român are un 
trecut eroic de care poate fi mîndru, 
câ avusese marcante contribuții la 
propășirea omenirii, că dăduse lumii 
personalități politice și culturale 
care, prin forța geniului lor, lnrlun- 
seră progresul general.

Principalele idei care dau operei 
Istorice a lui Samuil Micu valoare 
deosebită sint : romanitatea, conti
nuitatea șl unitatea poporului român, 

în sprijinul ro
manității români
lor, exagerind 
însă pe linie pu
ristă, el aduce o- 
biceiurile, limba 
și numele însuși 
pe care dintot- 
deauna și l-a dat 
poporul nostru — 
români. Pentru 
istoricul ardelean, 

„Dacia (...) iaste Țara Ardealului 
(...) și Țara Românească și Moldova", 
adăugind : „In Dachia cea veche (...) 
mai mulți lăcuitori sint români decît 
toate alte neamuri, că în Țara Ar
dealului românii cu mulțimea întrec 
pre toate alte neamuri care sint intru 
aceste păminturi. Iar in Țara Româ
nească și in Moldova mai cu samă 
singuri românii sint lăcuitori". Con
cluzia ce decurgea de aici — unirea 
românilor era dreaptă și firească.

Istoricul nu este un simplu 
naratpr de evenimente, ci un om care 
reflectează la învățămintele trecutu
lui. „Mai bine ar fi fost — scrie el 
— să nu se fie despărțit ei (moldove
nii și muntenii — n.n.) tn doao dom
nii, ci și Țara Românească și Mol
dova supt un stăpinitoriu să fie fost, 
că așea puterea le-ar fi fost mai tare 
și nici turcii, nici alte neamuri nu 
i-ar fi biruit". Aspre cuvinte are 
pentru domnitorii care prin politica 
lor „nu ca părinți i-ar fi pus Dum
nezeu și păzitori norodului său. ci ca 
un biciu și bătae i-ar fi slobozit asu
pra țării". Ca și pentru toți „trintorii 
din coșnițe" — boieri și clerici care 
„nici nu cunosc, nici nu pot, dar nici 
nu vreau să lucreze pentru fericirea 
neamului". Iar cuvintele lui despre 
iobăgie — „un chip de robie păgi- 
nească" — amintesc nu numai ama
rul cuvintelor lui Șincai, ci și cele
brele acuze aduse iobăgiei la 3—5 
mai 1848, la Blaj, de Simion Bămuțiu.

A pune „binele de obște" mai pre
sus de al fiecăruia, a ținti spre culmi 
mereu mai înalte pe măsura forței 
de creație și a energiilor uriașe ce 
sălășluiesc în popor, a fost, așadar, 
nu numai sensul pe care, exemplar, 
l-a dat vieții sale Samuil Micu. ci și 
mesajul nepieritor pe care l-a lăsat 
generațiilor ce i-au urmat.

Silviu ACHIM

19,25 Actualitatea economică
19.45 Reportaj ’81
20,10 Omul șl sănătatea. Mișcare, aer, 

sănătate
20,30 Tara-n ctntecu! de mal. Muzică 

populară, coruri, dans, muzică 
ușoară

30,50 Fotbal : Ungaria — România tn 
preliminariile Campionatului mon
dial. Transmisiune directă de Ia 
Budapesta. Repriza I

21.45 Telejurnal
22 00 Fotbal : Ungaria — România — 

repriza a n-a
PROGRAMUL 3

19,00 Telejurnal
19.25 Buletinul rutier ai Capitalei
19,40 Cîntece și dansuri populare
20,05 Studio T ’81. O formulă de succesi 

echipa
20.25 Film artistic : „Totul pentru un 

cintec". Premieră TV. Cu : Alia 
Pugaclova, Alia Budnițkala, P. 
Volkov, Alecsandr Hocinskl, A. 
Alecsandrov. Regla : Alecsandr 
Orlov

21,45 Telejurnal

județul Suceava. (Sava Bejina- 
riu).
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IN JUDEȚUL PRAHOVA

Realizări ale cooperației de consum
BAC AU • Casa da cultură 

din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a găzduit tradiționala 
sesiune de referate și comuni
cări a elevilor din licee sugestiv 
intitulată „Mugur de vis comu
nist", organizată de societatea 
științifică și literar-artistică 
„Grigore C. Moisil" din locali
tate. La această amplă manifes
tare cultural-științifică au parti
cipat elevi din județele Argeș, 
Bacău, Brașov, Neamț, Harghi
ta, Tulcea și Timiș, care au 
prezentat 227 de comunicări și 
referate pe teme de istorie, ști
ințe sociale, filologice, matema
tică, fizică, chimie, științe teh
nice etc. (Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA • în organizarea 
Comitetului de cultură și educa
ție socialistă, bibliotecii județe
ne, muzeului județean și Cen
trului de librării Ialomița s-a 
desfășurat recent prima ediție a 
Salonului de carte. Au parti
cipat redactori șefi și redactori 
de la editurile : Politică, Știin
țifică șl Enciclopedică, „Uni
vers", „Minerva", „Albatros", 
„Eminescu" și „Ion Creangă". Cu 
această ocazie, in sala Muzeului 
județean din municipiul Slobozia 
a fost deschisă o expoziție de 
carte. (Mihai Vișoiu).

VASLUI • Pe scena Teatru
lui „Victor Ion Popa" din Bîrlad 
a fost prezentată cea de-a 8-a 
premieră din actuala stagiune 
cu piesa „Veghea" de Cristian 
Munteanu. Regia aparține lui 
Constantin Dinischiotu • în 
holul central al Casei de cultură 
a sindicatelor Vaslui este pre
zentată publicului expoziția in
terjudețeană de filatelie cu te
matică istorică, socială, cultura
lă. Participă 28 de expozanți, 
membri ai asociațiilor filatelice 
din județele Botoșani, Neamț șl 
Vaslui. (Crăciun Lăluci).

SUCEAVA • Concursul de 
artă plastică „Tinerețea unei 
vechi cetăți", ediția a 7-a, orga
nizat de Comitetul județean al 
U.T.C. in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", s-a 
finalizat prin organizarea unei 
expoziții la Casa de cultură a 
sindicatelor din Suceava. Cele 60 
de lucrări expuse ilustrează prin 
mijloacele specifice artei plasti
ce prefacerile revoluționare ce 
au avut loc în țara noastră, în

MUREȘ • La librăria „Uni
versala" din Tîrgu Mureș a avut 
loc o întîlnire a cititorilor cu 
poetul Dumitru Mureșan, redac
tor la revista „Vatra", întîlnire 
prilejuită de prima zi de difu
zare a noului său volum de ver
suri intitulat „Despre melanco
lie" • Formația de teatru a 
Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni — primul teatru muncito
resc din județ — a prezentat în 
premieră, pe scena Naționalului 
tirgmureșean, spectacolul cu 
piesa „Adolescenții" de I. C. 
Cătina. Regia spectacolului este 
semnată de actorul Constantin 
Săsăreanu de la Teatrul Națio
nal din Tîrgu Mureș. (Gheorghe 
Giurgiu).

TULCEA • Foaierul cinema
tografului „Patria" din Tulcea 
găzduiește, sub genericul „Tul
cea — inimă, imagini și culoa
re", o expoziție de artă plastică. 
Sint expuse lucrări de pictură 
ale artiștilor plastici amatori din 
județ. (Neculai Amihulesei).

CONSTANȚA • Noua pre
mieră , a ansamblului de balet 
contemporan și clasic „Fantasio" 
din Constanța aduce pe scenă 
balada populară „Miorița" după 
o partitură semnată de Carmen 
Petra-Basacopol, în regla șl co
regrafia artistului emerit Oleg 
Danovskl. Scenografia aparține 
Elisabetel Benedek • în sălile 
Muzeului de artă din Constanța 
a fost vernisată expoziția artis
tului Petre Balogh, care prezin
tă o retrospectivă cu 60 de lu
crări de sculptură. (George Mi- 
hăescu).

DOLJ • Timp de trei zile, la 
Calafat s-a desfășurat cea de-a 
patra ediție a concursului inter- 
județean al creatorilor șl inter- 
preților de poezie patriotică și 
revoluționară, avind genericul 
„Pionieresc omagiu". Manifes
tarea, dedicată In acest an ani
versării gloriosului jubileu al 
partidului, a reunit creatori in
dividuali și echipaje pionierești 
din 9 județe ale țării. Trofeul 
„Florile independenței" a reve
nit echipajului din județul Ialo
mița, iar premiul I pentru crea
ție a fost atribuit pionierelor 
Costache Rodica (Teleorman) și 
Oana Soflcu (Covasna). (Nicolae 
Petolescu). 

Note din
Adie vînt de Universiadă...

N-au rămas prea multe zile pînă 
la 19 iulie, cînd se va da startul in 
competiția sportivă considerată cea 
mai mare și mai importantă nu doar 
pe anul în curs, ci pe întregul inter
val dintre două olimpiade. Timpul 
e scurt, deci este și cit se poate de 
firesc ca pregătirile organizatorice 
și sportive să fie in toi. Care este 
stadiul acestor preparative au con
statat zilele acestea, la fața locului, 
înșiși membrii Comitetului Execu
tiv al Federației Internaționale a 
Sportului Universitar. Cu prilejul 
unei reuniuni pe care au ținut-o nu 
Intîmplător la București, ei au vizitat 
bazele sportive destinate Universia
dei, au fost primiți de oficialități 
române, au discutat programe, ter
mene și alte aspecte stringente. Con
cluziile lor le-au prezentat pe larg 
duminică dimineața, în cadrul unei 
conferințe de presă cu ziariștii ro
mâni și străini din Capitală. Iată-le 
pe scurt...

Amenajările și construcțiile din sa
tul Universiadei sînt în faze avan
sate, existînd garanția încheierii lor 
Înainte de termen. La bazele sportive 
se lucrează de asemenea de zor — 
observîndu-se că sînt atîtea șantiere 
cite baze sportive au fost afectate ; 
In jurul datei de 20 iunie vor fi gata 
atît noua pistă de atletism de pe sta
dionul „23 August" (din material 
sintetic, modernă, rapidă, cu 8 cu
loare, o perfecțiune în materie), cit 
și pista de antrenament din preajmă 
(tot modernă, 6 culoare). Probleme
le de transport sînt de pe acum re
zolvate.

înscrierile decurg astfel : 65 de 
țări au anunțat că vor participa, 47 
dintre ele au și confirmat Înscrierea 
nominală pe probe ; pină la ora ac
tuală sînt confirmați 4 200 de spor- 
tivi-studenți — ceea ce Înseamnă o 
cifră impresionantă, dacă ne gîndlm 
că Universiada are in program nu
mai 10 discipline sportive (față de 
22 ale Olimpiadei). „Organizatorii 
români sînt de pe acum la înălțime 
și sintem siguri că vor fi astfel pînă 
la capăt" — aprecia dr. Primo Ne- 
biolo, președintele F.I.S.U.

Cinci medalii europene 
la box

Săptămîna trecută a fost o săptă- 
mînă a boxului. La Campionatele 
europene, desfășurate in orașul fin
landez Tampere, echipa țării noastre 
(prezentă în formație completă, la 
toate cele 12 categorii de greutate) a

arenă și din 
obținut cinci medalii : argint prin 
Constantin Tițoiu și Georgică Do- 
nici, bronz prin Dumitru Cipere, 
Valentin Silaghi și Ion Cernat.

Numeric vorbind, obiectivul cu 
care lotul nostru plecase de-acasă a 
fost îndeplinit. Iubitorii sportului cu 
mănuși, boxerii înșiși regretă însă 
că printre cei 12 noi campioni ai 
continentului nu s-a numărat nici 
măcar un singur reprezentant de-al 
nostru (au fost opt sovietici, doi 
bulgari și cîte un sportiv din R.D. 
Germană și Italia). Chiar dacă, după 
unele opinii, Georgică Donici a fost 
frustrat (ca și la Olimpiadă) de o 
victorie pe care în ring o repurtase 
— tot nu putem spune că boxul nos
tru s-ar afla în progresul dorit.

Baschet sub 2 metri
Tot în săptămîna anterioară s-au 

disputat, în Turcia, meciuri de cali
ficare în turneul final al Campiona
tului european de baschet masculin. 
Echipa noastră — deși a învins for
mațiile R.F. Germania, Portugaliei și 
Bulgariei — nu s-a putut califica din 
pricina înfrîngerilor nescontate su
ferite în fața echipelor Suediei șl 
Olandei. Sigur, se poate vorbi și de 
neșansă, și de jocul vitreg al celor
lalte rezultate, dar cauza cauzelor 
rămîne aceeași : lipsa unei mase de 
baschetbaliști „giganți" în țara noas
tră, din care să poată fi aleși pentru

Astă-seară la Budapesta: ROfflâllia — Ung3rÎ3

în preliminariile Campionatului mondial de fotbal
Astă-seară, la lumina reflectoare

lor arenei „Nepstadion" din Buda
pesta, se va desfășura cu începere 
de Ia ora 21 meciul de fotbal dintre 
echipele Ungariei și României din 
cadrul grupei a 4-a europene a pre
liminariilor campionatului mondial. 
După antrenamentul de ieri, antre
norii echipei României, V. Stănescu 
și V. Stănculescu, au alcătuit urmă
toarea formație : Iordache — Negri- 
lă, Tilihoi, Ștefănescu, Munteanu II 
— Stoica, Beldeanu, Iordănescu — 
Crișan, Cămătaru, Bălăci.

La tineret, România - Ungaria 2-4
La Bekescsaba s-a disputat marți 

primul meci dintre selecționatele 
Ungariei și României, contînd pentru 
Campionatul european de fotbal re
zervat echipelor de tineret. Partida 
s-a Încheiat cu scorul de 4—2 (1—0) 

jurul ei
echipa națională cei cu calități deo
sebite la baschet, nu doar posesorii 
unei singure calități — Înălțimea 
peste 2 metri.

Problema se pune nu numai cu 
noi, ci și cu alții. La aceste califi
cări, și alte reprezentative care în
semnau ceva în lumea internațională 
a baschetului s-au clasat pe locuri 
codașe din aceleași motive : Bulga
ria, Ungaria, Belgia. Acestea n-au 
putut face față echipelor provenite 
din țări în care talia medie a popu
lației este mult mai ridicată, deși 
n-au mari tradiții în baschet : An
glia, Olanda, R.F.G., Suedia.

Ce-1 de făcut ? întrucît federația 
Internațională n-a acceptat îdeea dis
putării competițiilor de baschet pe 
două categorii de înălțime (pînă la 
2 metri și peste 2 metri), trebuie să 
intensificăm noi activitatea de depis
tare, selecție și pregătire a tinerilor 
cu talie foarte înaltă. Cu cit vom 
aduce mai mulți in baschet, cu atît 
vom avea de ales mai buni. în lu
mina acestei condiții sine qua non 
a succeselor viitoare, nu putem decît 
sprijini hotărîrea federației noastre 
de baschet de a nu admite în cam
pionate decît echipele care prezintă 
un număr obligatoriu de giganți. 
Chiar dacă această clauză regula
mentară nu e prea populară și creea
ză multe dificultăți, n-avem ce face.

Gheorghe M1TRO1

La rindul său, antrenorul gazdelor, 
Kalman Meszoly, a anunțat următo
rul „11": Meszaros — Martos, Balint, 
Toth, Garaba — Muller, Nylasi, 
Varga — Fazekas, Torocsik, Kiss.

Meciul va fi arbitrat de belgianul 
Alexis Ponet Returul acestei intîl- 
niri Se va disputa la 23 septembrie 
la București.

Meciul va fi transmis cu începere 
din jurul orei 21 de posturile noas
tre de radio și televiziune.

în favoarea gazdelor. Au marcat : 
Kardos (min. 41, din lovitură de la 
11 m), Pbloskei (min. 56 și min. 61), 
Melis (min. 63), respectiv, Gabor 
(min. 52) și Klein (min. 88).

Meciul retur se va disputa la 23 
septembrie.

Pentru mai buna a- 
provizionare și servire 
a populației, coopera
ția de consum din ju
dețul Prahova acordă 
o deosebită atenție 
dezvoltării, diversifi
cării și modernizării 
rețelei sale oomerciale, 
care însumează peste 
1 000 de magazine și 
unități de alimentație 
publică. în localități 
ca : Boldești. Scăeni, 
Filipești de Tîrg, Bu- 
cov, Ciorani, Gherghi- 
ța. Draina, Bărcănești, 
Scorțeni. Măgurenl, 
Florești, Brazi, Mîne- 
ciu, Slănlc și altele au 
fost construite ma
gazine reprezentative 
pentru comerțul coope
ratist din județ, prin 
care sînt puse la dis
poziție consumatorilor 
o gamă diversificată 
de mărfuri. Totodată,

au fost modernizate șl 
dotate cu mobilier și 
utilaje noi un mare 
număr de unități co
merciale.

O atenție deosebită 
s-a acordat specializă
rii unor magazine pen
tru mărfuri metalo- 
chimice, articole de fo
losință îndelungată, 
confecții, tricotaje, 
precum și pentru des
facerea mobilei și a 
materialelor de con
strucții. S-a intensifi
cat și introducerea me
todelor moderne de 
vînzare, tn prezent au
toservirea și accesul 
liber la raft practicîn- 
du-se In aproximativ 
85 la sută din numărul 
total al unităților.’

Corespunzător creș
terii numărului de u- 
nități și îmbunătățiri
lor aduse în structura

Tn atenția depunătorilor la C.E.C.
Unul din instrumentele de eco

nomisire la C.E.C. mult solicitate 
de populație este libretul de eco
nomii cu dobindă și cîștiguri în 
autoturisme. Audiența largă de 
care se bucură acest libret în rîn- 
dul depunătorilor este demonstrată 
și de faptul că numărul lor a de
pășit în prezent cifra de 4 milioane.

Dintre avantajele economisirii 
pe acest libret de economii mențio
năm dobînda de 4 la sută pe an, 
din care 2 la sută se acordă sub 
formă de cîștiguri în autoturisme, 
iar 2 la sută se înscrie în libretele 
titularilor și se achită in numerar.

Ciștigurile se acordă In flecare 
trimestru prin tragere la sorți, care 
se organizează în luna următoare 
încheierii trimestrului. La tragerile 
la sorți participă libretele de eco
nomii cu dobindă și cîștiguri in 
autoturisme care au un sold minim 
de 5 000 de lei păstrat la C.E.C. în 
tot cursul trimestrului pentru care 
se efectuează tragerea și provine 
din depuneri anterioare acestuia.

Pentru ca la tragerea la sorți să 
ia parte numai libretele care înde
plinesc aceste condiții, trimestrial 
se întocmește o listă în care fie
care libret cu drept de participare 
la tragere primește un număr de 
participare. La sorți se trag aceste 
numere de participare. Tragerea 

rețelei de desfacere, 
suprafețele oomercia
le au crescut în ulti
mele două cincinale cu 
circa 40 000 mp, iar 
volumul desfacerilor a 
fost cu 90 la sută mai 
mare in 1980 față de 
anul 1970.

Măsurile luate au 
condus, totodată, la 
realizarea unui ritm 
sporit de vînzare la 
unele grupe de produ
se. Astfel, fată de 
anul 1970, în anul 
1980, prin rețeaua coo
perației de consum 
s-au desfăcut de 3,5 
ori mai multe frigide
re. de 2 ori mai multe 
aparate de radio și te
levizoare. de 1,6 ori 
mai multe mașini de 
cusut, de 3 ori mai 
multă mobilă și de 2,5 
ori mai multe mate
riale de construcții.

la sorți pentru atribuirea cîștiguri- 
lor se efectuează atît individual 
(prin extragerea întregului număr 
de participare al libretului), cît șl 
pe bază de terminații ale numere
lor de participare la tragere.

Listele cu numerele de partici
pare la fiecare tragere la sorți ale 
libretelor de economii cu dobindă 
și cîștiguri în autoturisme se pot 
consulta la sucursalele și filialele 
C.E.C. care țin evidența contabilă 
a libretelor respective.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii ieșite cîștigă- 
toare la fiecare tragere la sorți 
trimestrială întocmite de Centrala 
C.E.C. se pot consulta la cîteva 
zile după tragere la oricare unitate 
C.E.C. din întreaga țară.

Casa de Economii și Consemna- 
țluni anunță în scris pe fiecare 
cîștigător la tragerile Ia sorți pen
tru a se prezenta la sucursalele și 
filialele C.E.C. în vederea efec
tuării formelor de intrare în pose
sia cîștigului.

în situația în care titularul libre
tului ieșit cîștigător la o tragere 
la sorți nu se prezintă în termen 
de 30 de zile, cîștigul se creditea
ză în fișa de cont a libretului, 
avind același regim ca și depune
rile efectuate de către titulari, 
aceștia puțind dispune de suma 
respectivă după dorință.
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MESAJE DE PESTE HOTARE ADRESATE PARTIDULUI
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a partidului, vă adresăm 

dumneavoastră șl tuturor comuniștilor români cele mai calde salu
tări frățești.

Vă felicităm pentru rezultatele obținute In construirea socialis
mului în țara dumneavoastră.

De-a lungul Întregii sale Istorii, partidul dumneavoastră a fost 
avangarda clasei muncitoare și a țărănimii din România și mulți 
luptători și-au pierdut viața in lupta eroică antifascistă și pentru 
eliberarea țării.

Considerăm relații!^ frățești stabilite Intre partidele noastre ca 
• contribuție importantă la întărirea în continuare a solidarității in
ternaționale și a cooperării clasei muncitoare, îndeosebi în perioada 
actuală, în care lupta pentru pace șl dezarmare constituie cea mai 
importantă problemă a omenirii.

Vă rugăm să primiți din partea partidului nostru cele mai bune 
urări de a obține noi rezultate importante în activitatea partidului 
dumneavoastră.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN DANEMARCA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului Comunist din Olanda adresează 

felicitări sincere cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român. Fie ca sărbătoarea partidului să con
tribuie la construirea cu succes a socialismului în țara dumnea
voastră. în spiritul solidarității internaționale și al Întăririi luptei 
comune pentru pace, dezarmare nucleară și destindere, adresăm 
partidului dumneavoastră salutări tovărășești.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN OLANDA

HENK HOEKSTRA
Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

Austria vă transmitem cele mai bune urări și salutări frățești cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist 
Român.

Ca și pentru multe alte partide comuniste. Revoluția rusă din 
octombrie a reprezentat un impuls inițial și pentru întemeierea 
Partidului Comunist Român. Noi cunoaștem insă că Încă dinainte 
s-a răspindit în România gindirea marxistă, iar mișcarea muncito
rească a început să se organizeze în Partidul Social Democrat. 
Ecoul Revoluției din Octombrie a atras însă de partea sa o mare 
parte a membrilor social-democrației.

Printr-o puternică solidaritate de clasă, avangarda clasei munci
toare române s-a simțit legată de puterea sovietică. întemeierea 
Partidului Comunist Român la 8 mai 1921 a reprezentat o expresie 
a acestei evoluții șl a răspîndirii crescînde a gîndirii marxist- 
leniniste. De atunci, partidul a rezistat încercărilor și în ilegalitate, 
prin numeroase lupte de masă. Din cel de-al doilea război mondial, 
antifascist, partidul a ieșit ca forța conducătoare a țării, cucerindu-și 
repede încrederea poporului muncitor. El a devenit inspiratorul și 
organizatorul marilor realizări în industrializarea socialistă și 
în transformarea socialistă a agriculturii. Cu eforturi noi, partidul 
pășește mai departe pe această cale, in direcția construirii unei 
societăți socialiste dezvoltate.

Cu Partidul Comunist Român, ca detașament al mișcării comu
niste mondiale, în obiectivul comun al luptei antiimperialiste și al 
luptei pentru menținerea păcii, ne simțim legați in mod frățesc și 
li dorim succese noi, in interesul oamenilor muncii din țara sa.

PENTRU COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN AUSTRIA

FRANZ MUHRI ERWIN SCHARF

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Rezoluție dedicată celei de-a 60-a aniversări 
a Partidului Comunist Român

Reuniunea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Ecuador, care a avut loc la Guayaquil, in zilele de 2 și 3 mai 
1981, a hotărît în unanimitate să adreseze Partidului Comunist 
Român, poporului român și Guvernului României socialiste căldu
roasele sale salutări și felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a creării partidului comuniștilor români.

Partidul Comunist Român, avangarda clasei muncitoare și a în
tregului popor muncitor din România, de-a lungul existenței sale 
a condus cu hotărire șl curaj luptele pentru drepturile muncitori
lor, ale poporului și ale națiunii române, pentru independența na
țională, împotriva agresiunii și opresiunii nazisto-fasciste in timpul 
celui de-al doilea război mondial, lupte care au culminat victorios 
cu eliberarea și construirea societății socialiste în România.

Astăzi, Partidul Comunist Român conduce dezvoltarea socialistă 
ce se desfășoară cu succes în România, care face parte din comu
nitatea țărilor socialiste frățești, este un stat important pe arena 
internațională și contribuie în mod semnificativ la lupta pentru 
pacea și securitatea internațională.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ECUADOR

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central a! Partidului Comunist Peruan, 

dorim să vă adresăm un salut și prin intermediul dumneavoastră 
Întregului partid, clasei muncitoare și poporului român cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări de la crearea gloriosului Partid Comu
nist din România.

Din punct de vedere Istoric, Partidul Comunist Român a apărut 
intr-o etapă fundamentală de dezvoltare a luptei de clasă in 
Europa, într-o perioadă de intensificare a luptei hotărite a clasei 
muncitoare și a maselor populare și in condițiile în care căpăta 
reala dimensiune extraordinarul fenomen politic ce l-a constituit 
pentru întreaga omenire Revoluția Socialistă din Octombrie.

Evocînd lupta hotărîtă a Partidului Comunist Român împotriva 
fascismului și a păturilor dominante, în telegramă se arată în 
continuare că, datorită efortului comuniștilor români, a muncii 
pline de abnegație a clasei muncitoare și a solidarității internațio
naliste, Partidul Comunist Român și-a putut îndeplini rolul său 
valoros prin eliberarea patriei de sub dominația fascistă și deschi
derea drumului pentru construirea socialismului.

Astăzi, România este o țară socialistă multilateral dezvoltată 
șl un sprijin pentru forțele cele mai avansate din lume.

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, dorim Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și tovarășului Nicolae Ceaușescu 
noi și mari succese în lupta pentru socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PERUAN

JORGE DEL PRADO
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Folosim ocazia istoricei sărbătoriri a celei de-a 60-a aniversări 

a făuririi Partidului Comunist Român pentru a transmite membrilor 
Comitetului Central, activiștilor, clasei muncitoare române sincere 
și călduroase salutări revoluționare în numele comuniștilor pana
mezi.

Sîntem încredințați că, tot așa ca și pină acum, Partidul Comu
nist Român, împreună cu clasa muncitoare și întregul popor vor 
continua să dobîndească noi succese în edificarea patriei noi, so
cialiste.

Vă reînnoim solidaritatea noastră revoluționară și convingerea 
că prietenia noastră va continua să se întărească în lupta împotriva 
dușmanului comun, imperialismul, pe baza ideologiei marxiste, în 
spiritul internaționalismului revoluționar militant.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
POPORULUI DIN PANAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, al Co
mitetului Central al Comisiei pentru Organizarea Partidului celor 
ce muncesc din Etiopia (C.O.P.W.E.), al guvernului și poporului 
Etiopiei Socialiste, precum și în al meu personal, doresc să vă 
adresez dumneavoastră și prin dumneavoastră Partidului Comunist 
și poporului frate al României cele mai calde felicitări cu ocazia 
fericită a celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist 
Român. ,

Doresc să folosesc acest prilej pentru a omagia marile realizări 
ale poporului României, sub înțeleaptă conducere a Partidului Co
munist Român și lupta sa neîncetată pentru construirea socialismu
lui și promovarea cauzei păcii, dreptății, egalității și progresului.

îmi este deosebit de plăcut să constat că eforturile permanente 
ale poporului României in edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate sub îndrumarea competentă a Partidului Comunist 
Român, condus de dumneavoastră, au cîștigat admirația poporului 
etiopian și a Comisiei pentru Organizarea Partidului celor ce mun
cesc din Etiopia (C.O.P.W.E.).

Sînt convins, de asemenea, că excelenta cooperare dintre Parti
dul Comunist Român și Comisia pentru Organizarea Partidului ce
lor ce muncesc din Etiopia, precum și relațiile frățești dintre ță
rile noastre se vor dezvolta și adinei în continuare în avantajul 
reciproc al celor două popoare.

Vă rog să primiți, tovarășe secretar general, cele mal bune și 
sincere urări de fericire personală, de progres și prosperitate pen
tru poporul frate al României.

Cu salutări tovărășești,

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele

Consiliului Militar Administrativ Provizoriu
al Comisiei

pentru Organizarea Partidului celor ce muncesc 
din Etiopia,

Comandant suprem
al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
în momentul în care poporul prieten român, strîns unit în jurul 

dumneavoastră, sărbătorește cu bucurie și entuziasm aniversarea a 
60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, am deosebita 
onoare de a vă adresa cele mai sincere și vii felicitări. Cu aceeași 
ocazie vă transmit expresia simpatiei și prieteniei întregului popor 
zairez unit în cadrul Mișcării Populare a Revoluției, care împăr
tășește mîndria legitimă resimțită astăzi de Excelența Voastră și 
de curajosul dumneavoastră popor. Acest eveniment fericit îmi dă 
prilejul să vă prezint urările mele sincere de viață lungă și feri
cire personală pe care le adresez distinsei dumneavoastră perso
nalități și familiei dumneavoastră, precum și urările mele de 
prosperitate pentru scumpa și frumoasa dumneavoastră țară.

Felicitîndu-se pentru excelentele relații de prietenie și cooperare 
ce există în mod fericit între cele două state ale noastre, Zairul 
folosește această ocazie ce i se oferă pentru a aprecia roadele ra
porturilor noastre și dorește ca acest climat să fie menținut, dez
voltat și folosit și mai mult în interesul major al înfloririi armo
nioase a celor două popoare ale noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele 
considerațiuni,

General de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele fondator al Mișcării Populare 
a Revoluției,

Președintele Republicii Zair

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășilor din Comitetul Central, salutări revoluționare.
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comu

nist Român, am plăcerea să vă transmit in numele Frontului 
Popular pentru Eliberarea Palestinei călduroase salutări tovărășești.

Această aniversare are loc într-o perioadă cind imperialismul 
încearcă să împingă lumea în atmosfera războiului rece, prin crea
rea de tensiune în mai multe regiuni ale globului. în Orientul Mij
lociu, imperialismul conspiră împotriva popoarelor regiunii cu sco
pul de a reorganiza această zonă în așa fel îneît să servească 
intereselor imperialismului.

Noi acordăm o înaltă apreciere realizărilor țării dumneavoastră 
prietene, căreia ii dorim progres și prosperitate continuă, sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

înainte pentru consolidarea solidarității internaționale pentru a 
învinge forțele imperialiste și reacționare !

Trăiască internaționalismul proletar !
Trăiască prietenia palestiniano-română !

GEORGES HABACHE
Secretar general 

al Frontului Popular V 
pentru Eliberarea Palestinei^

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimate tovarășe și tovarăși,
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la întemeierea Partidului 

, Comunist Român, vă transmitem, din însărcinarea conducerii parti
dului nostru, cordiale felicitări și cele mai bune urări de succes 
pentru viitor.

în cei 60 de ani ai existenței sale, Partidul Comunist Român a 
parcurs un drum de luptă și de glorie, reușind să realizeze țelul 
istoric de construire a unei Românii libere, suverane și socialiste.

Datorită politicii Partidului Comunist Român, orientată spre 
independență, democratizarea relațiilor dintre popoare, instituirea 
unei noi ordini economice internaționale și spre asigurarea păcii, 
prestigiul României în cadrul comunității popoarelor a atins un 
nivel deosebit de înalt.

Cu convingerea că relațiile dintre partidele noastre se vor dez
volta și în viitor, vă transmitem salutul nostru antiimperialist.

Partidul Organizațiile Progresiste 
din Elveția (POCH)

GEORGE DEGEN
EDUARD HAFNER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre, în 
numele meu și al membrilor Asociației de prietenie egipteano-ro- 
mână, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 
partid conducător al poporului român prieten, făuritor al celor mai 
mărețe realizări înregistrate prin lupta și eforturile dumneavoastră 
în diverse domenii, pentru progresul și bunăstarea mărețului po
por român.

Sînt fericit să consemnez cu mîndrie și Înaltă prețuire, în nu
mele Asociației de prietenie egipteano-română și al membrilor săi, 
răspîndiți în diferite colțuri ale Republicii Arabe Egipt, rolul mi
nunat și eforturile perseverente pe care le depune Excelența 
Voastră pentru afirmarea principiilor de libertate, pace mondială 
și cooperare internațională, in vederea asigurării bunăstării între
gii omeniri, principii pentru a căror transpunere în practică, pe 
plan politic, social și științific, v-ați dedicat întreaga viață, în lu
mina mărețelor idealuri pe care le-ați declarat și apărat cu clari
tate și fermitate.

Folosim acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre șl 
poporului român prieten cele mai sincere urări de sănătate, feri
cire și prosperitate, in slujba cauzei luptei comune, pentru întă
rirea legăturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoa
rele noastre, ca o încununare .a eforturilor dumneavoastră, alături 
de eforturile președintelui conducător și erou, Mohammed Anwar 
El-Sadat, liderul Egiptului și eroul păcii.

Urăm poporului dumneavoastră prieten și partidului dumnea
voastră conducător noi succese și realizări. Urăm, totodată, Exce
lenței Voastre succes în marile eforturi destinate păcii, progre
sului și dreptății.

Trăiască prietenia egipteano-română !
Trăiască cele două popoare mărețe, egiptean și român !
Trăiască președinții Mohammed Anwar El-Sadat și Nicolae 

Ceaușescu I
Președinte

SAYED ZAKI

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări •• fondării partidului 
dumneavoastră prieten, am plăcerea de a vă adresa, in numele 
Partidului Baas Arab Socialist și al meu personal, cele mal sincere 
felicitări, urîndu-vă sănătate și fericire, iar poporului și partidului 
dumneavoastră progres și bunăstare.

Prețuind relațiile de prietenie și cooperare ce se dezvoltă între 
Irak și România, sperăm ca ele să se aprofundeze și consolideze 
In toate domeniile, spre binele și în interesul popoarelor noastre 
prietene. Ne îndeamnă cu putere la aceasta lupta pentru comba
terea imperialismului, sionismului șl rasismului, pentru Întărirea 
liniei independehte a popoarelor ce luptă pentru libertate și 
suveranitatea lor și pentru obținerea drepturilor lor legitime.

SADDAM HUSSEIN
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comu
nist Român, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez in numele 
Partidului Uniunea pentru Progres Național, guvernului și poporu
lui burundez, precum și al meu personal călduroase și sincere fe
licitări.

Drumul glorios parcurs de Partidul Comunist Român a permis 
poporului român să obțină succese strălucite în mai multe domenii, 
îndeosebi în edificarea și consolidarea economiei și independenței 
naționale.

Dăm o Înaltă apreciere legăturilor de prietenie și cooperare sta
tornicite în ultimii ani între Partidul Comunist Român și Partidul 
Unității pentru Progres Național și dorim cu înflăcărare ca ele să 
se întărească și mai mult în viitor.

Cu cea mai Înaltă considerație,

Colonel JEAN-BAPTISTE BAGAZA
Președintele Partidului Uniunea pentru Progres Național, 

Președintele Republicii Burundi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Pentru Partidul Socialist al Oamenilor Muncii din Mexic, ca șl 
pentru toți luptătorii pentru socialism, au o mare importanță succe
sele luptei antiimperialiste, pentru pace, dobîndite de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Sărbătorirea a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Ro
mân înseamnă aniversarea a 60 de ani ai procesului de eliberare și 
transformări revoluționare în România, precum și ai importantului 
exemplu și rol pe care, astăzi, partidul il are pe arena interna
țională.

Ca partid marxist-leninist și ca partid frățesc, aniversarea de 
astăzi a poporului român este propria noastră sărbătoare.

Primiți', vă rugăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o îmbrățișare 
frățească, asigurarea strînsei noastre prietenii, simpatia și solida
ritatea partidului nostru, împreună cu cele mai bune urări pentru 
îndeplinirea planurilor și a hotăririlor Congresului al XII-lea a) 
Partidului Comunist Român.

Frățește,
„Pentru un guvern al oamenilor muncii",

Deputat RAFAEL AGUILAR TALAMANTES
Secretar general al Partidului Socialist 

al Oamenilor Muncii din Mexic .

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Partidul Libertății din Sri Lănka adresează prin dumneavoastră 

un cordial salut Partidului Comunist Român cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a făuririi sale.

Dorim să relevăm cu mîndrie marile realizări obținute de Parti
dul Comunist Român în ultimii 60 de ani. Partidul dumneavoastră 
a sprijinit întotdeauna lupta împotriva colonialismului și imperia
lismului. Partidul dumneavoastră constituie.o sursă de Inspirație 
în lupta pentru libertate în lume. Se bucură de apreciere și con
siderație contribuția partidului dumneavoastră la instaurarea păcii 
în lume. Promovați o politică externă independentă care, de ase
menea, se bucură de aprecierea țărilor nealiniate.

Vă dorim puteri sporite în viitor pentru a continua marile vic
torii obținute de partidul dumneavoastră.

Fie ca relațiile calde existente între cele două partide ale noas
tre să se întărească în continuare.

Cu salutări calde,
Al dumneavoastră sincer,

RATNASIRI WICKRAMANAYAKA
Secretar general

al Partidului Libertății din Sri Lanka

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu și al Partidului Liberal, doresc să vă exprim 
cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă de care ne-am 
bucurat din partea dumneavoastră.

Indiferent de deosebirile pe plan ideologic, am apreciat in mod 
deosebit în țara dumneavoastră sentimentul viu al identității na
ționale, de care în mod just e atît de mîndră, precum și efortul 
de a asigura, pornind de la principiul autodeterminării popoarelor, 
coexistenta pașnică și stabilitatea in întreaga lume.

Am observat, cu atenție, eforturile pe care România le dedică 
procesului de industrializare și de dezvoltare economică și sîntem 
deosebit de bucuroși că aceasta face și mai intensă cooperarea 
dintre România și Italia. Sintem siguri că deschiderea și interesul 
țării dumneavoastră față de națiunile occidentale nu pot decît să 
întărească tradiționalele legături de prietenie care unesc de secole 
Italia și România.

Sărbătorirea a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist 
Român va constitui, fără îndoială, încă un prilej de a reînnoi aceste 
legături, pe care*  am avut prilejul să le apreciem in cursul vizitei 
noastre, și în acest sens vă adresăm cele mai bune urări in activi
tatea dumneavoastră.

Sînt deosebit de bucuros să vă exprim urările liberalilor italieni 
pentru ca eforturile României să fie încununate cu cel mai deplin 
succes atît în asigurarea dezvoltării economice, cît și în opera sa 
în favoarea păcii, destinderii, în condiții de securitate pentru toți, 
a unui raport cît mai echilibrat între țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare.

VALERIO ZANONE
Secretar general 

al Partidului Liberal Italian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a fondării Partidului Co

munist Român, vă prezentăm dumneavoastră, precum și poporului 
prieten român prin prezentul mesaj cele mai bune urări din partea 
Partidului Socialist Progresist din Liban pentru continuarea marii 
opere de construcție a socialismului in România.

Dorim, de asemenea, succes în continuarea eforturilor dumnea
voastră pentru consolidarea păcii mondiale pe calea socialismului, 
singurul in măsură să asigure pace, dreptate și libertate pentru 
popoare, precum și o colaborare frățească între ele.

Binevoiți, Excelență, să primiți expresia considerației mele.

WALID JOUMBLATT
Președintele Partidului Socialist Progresist 

din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

La cea de-a 60-a aniversare a fondării Partidului Comunist Ro
mân, vă rog să primiți felicitările noastre cele mai călduroase.

Cu salutări frățești,
ALEX SCIBERRAS TRIGONA
Secretar cu probleme internaționale 

al Partidului Laburist din Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român, îmi este plăcut să vă adresez, in numele poporu
lui .togolez, al partidului său de avangardă — Uniunea Poporului 
Togolez — a guvernului său, precum șl în numele meu personal 
vii și călduroase felicitări.

Poporul togolez exprimă Înalta sa apreciere față de eforturile 
demne de admirație pe care partidul dumneavoastră le desfășoară 
zi de zi, sub înalta dumneavoastră conducere, pentru înflorirea 
țării dumneavoastră. Exprimîndu-ne satisfacția pentru relațiile de 
prietenie și cooperare activă care există atît de fericit între cela 
două țări ale noastre, vă reafirmăm dorința noastră de a le dez
volta in continuare, de a le întări și mai mult spre binele popoa
relor noastre.

Primiți, Excelență, asigurarea sentimentelor de cea mal Înaltă 
considerație.

General de armată 
GNASSINGBE EYADEMA

Președinte fondator 
al Uniunii Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la constituirea Partidului 
Comunist Român imi este deosebit de plăcut să vă exprim, in nu
mele militanților Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc 
și al meu personal, cele mai calde felicitări și urările cele mai sin
cere de continuă reușită in edificarea și înflorirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în România, pentru prosperitatea și fe
ricirea marelui popor român frate.

Poporul român, sub conducerea dumneavoastră și conform liniei 
juste stabilite de Partidul Comunist Român, nu încetează să do
vedească dinamismul său creator și calitatea de a ocupa printre 
celelalte popoare ale lumii marele loc ce-i revine de drept.

Primiți, vă rog, dragă tovarășe secretar general, expresia soli
darității noastre, împreună cu cele mai distinse sentimente de con
siderație.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general 

al Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comu
nist Român, organizația noastră, Mișcarea de Acțiune și Unitate So
cialistă, are plăcerea ca, prin intermediul dumneavoastră, să adre
seze partidului și poporului român salutul nostru cel mai frățesc și 
revoluționar.

Cunoaștem trecutul de luptă al Partidului Comunist Român. Re
cunoaștem meritele sale incontestabile, constînd în primul rlnd în 
unirea tuturor forțelor antifasciste și antiimperialiste în lupta pen
tru înfringerea fascismului și Îndreptarea țării pe calea democratică 
și, în al doilea rind, în conducerea poporului român pe drumul con
strucției și consolidării procesului dezvoltării socialiste.

în toată această perioadă, Partidul Comunist Român s-a aflat în 
prima linie, în avangarda celor mai clare aspirații ale poporului 
român, punînd bazele comunismului.

Mișcarea de Acțiune și Unitate Socialistă exprimă dorința sa ca 
organizațiile și popoarele noastre să-și Întărească și mai mult le
găturile de prietenie și solidaritate.

Cu sentimente frățești.
„Independență și democrație, revoluție și socialism".

MIGUEL ANGEL VELASCO
Secretar general al Mișcării de Acțiune 

și Unitate Socialistă din Mexic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la Înființarea Partidului 
Comunist Român, vă transmitem, în numele Comitetului Central 
al M.A.P.A.M. (Israel), dumneavoastră personal, Partidului Comunist 
Român și Întregului popor român calde urări de progres continuu 
și succese depline in lupta partidului dumneavoastră pe toate 
tărîmurile.

VICTOR SHEM-TOV ELIAZAR GRANOT
Secretar general Secretar politic

DOV ZAKIN
Secretar cu probleme internaționale >

PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a înființării Partidului 

Comunist Român, vă urez dumneavoastră și poporului prieten 
român multe succese.

Poporul cipriot și partidul nostru dau o înaltă apreciere coope
rării existente intre noi pentru pace, securitate și neamestecul în 
treburile interne ale altor țări.

In telegramă se arată apoi că Republica Cipru dă o Înaltă 
prețuire acestor valori și solidarității exprimate de poporul român 
prieten.

Vă urez Încă o dată deplin progres șl succese.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru — EDEK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de Ia crearea Partidului Comu
nist Român vă transmit felicitările și noile noastre dovezi de prie
tenie din partea Partidului Eliberarea Națională din Costa Rica.

JOS£ FIGUERES FERRER
Președintele 

Partidului Eliberarea Națională 
din Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Asociației de prietenie româno-britanică, vă transmi
tem calde salutări și felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a Partidului Comunist Român.

încă de la glorioasa luptă prin care a răsturnat dominația fas
cistă în țară, Partidul Comunist Român a condus poporul pe calea 
dezvoltării tot mai puternice a țării, ajungindu-se astăzi ca Româ
nia să fie recunoscută în lume ca o forță aflată în primele rlndurl 
ale luptei pentru pace în cadrul Națiunilor Unite.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, România este în 
1981, din punct de vedere economic, de 40 de ori mai puternică 
decît în anul antebelic de vîrf 1938, ținînd seama că ea a avut mult 
de reconstruit înainte de a începe programele de refacere. Nu 
există nici o îndoială că această creștere impresionantă este rezul
tatul profundelor transformări economice, sociale și politice înfăp
tuite de Partidul Comunist Român și a deschis un nou capitol de 
dezvoltare dinamică și revoluționară în istoria țării dumneavoastră, 
respingind punctul de vedere că România ar trebui să rămînă o 
țară predominant agricolă.

Vă dorim deplin succes în anii viitori, fiind întru totul convinși 
că sub conducerea Partidului Comunist Român veți obține cu cer
titudine noi progrese in continuare.

Ai dumneavoastră sincer,

HARRY FRANCIS HARRY GOLD
Președinta Secretar onorific



MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE GLORIOASEI 

ANIVERSĂRI A P. C. R.
In diferite țări ale lumii continuă, să aibă loc manifestări dedicate glo

riosului jubileu al Partidului Comunist Român, prilej pentru evocarea dru
mului de luptă parcurs de partid in cele sase decenii, de prezentare a ma
rilor înfăptuiri din anii construcției socialiste și a orientărilor politicii 
externe de pace șt Conlucrare a partidului și statului nostru.

La Universitatea Beijing a avut 
loc festivitatea donării unui set de 
cărți cuprinzind lucrări ale secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
precum și alte lucrări din domeniile 
politic, științelor istorice, chimiei, 
medicinei, literaturii beletristice.

Tn alocuțiunile rostite eu acest pri
lej, ambasadorul țării noastre tn 
R. P. Chineză, Florea Dumitrescu, și 
prorectorul Universității Beijing. 
Shen Keji, au subliniat importanța 
schimburilor culturale pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă a istoriei 
celor două popoare, a realizărilor ac
tuale in construcția socialistă și a 
preocupărilor lor de perspectivă.

La Havana, intr-un' articol pu- 
blieat de ziarul „Granma" se face 
un istoric al Partidului Comunist 
Român, subliniindu-se că : „îndelun
gata luptă plină de acțiuni de ero
ism, de hotăriri importante în mo
mentele cruciale ale istoriei sale 
caracterizează acești 60 de ani pe 
care-i sărbătorește P.C.R.. pioșteni- 
torul unui amplu patrimoniu de tra
diții revoluționare și patriotice ale 
poporului său". ..La inițiativa sa — 
se spune în articol — s-a creat și se 
perfecționează în continuare un sis
tem amplu și unitar de conducere a 
țării, . in care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, are o 
marcantă contribuție".

în ce privește politica externă a 
partidului și statului nostru, reliefin- 
du-se preocuparea pentru promo
varea celor mai bune relații cu ță
rile socialiste, se apreciază, în conti
nuare, că vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Cuba și tovarășului 
Fidel Castro in România au consti
tuit cea mai înaltă expresie a strin- 
selor relații dintre partidele, guver
nele și popoarele noastre.

La Muzeul de artă din Ulan 
Bator s-a deschis o expoziție de 
fotografii dedicată gloriosului jubileu 
ai Partidului Comunist Român.

La Atena, ziarul „Rizospastîs" 
a publicat un amplu articol 
intitulat „La 60 de ani al Partidului 
Comunist Român — un drum victo
rios". însoțit de fotografii din timpul 
desfășurării Congresului al Xil-lea 
al P.C.R. șl imagini oglindind realizări 
ale țării noastre.

De activitatea Partidului Comunist 
Român — se arată in articol — de 
creșterea rolului său in societatea 
românească sint legate toate marile 
succese, schimbările fundamentale 
Înregistrate in viața economică și 
socială a României. creșterea nive
lului de trai și, spiritual, al., poporuipi. 
precum și sporirea influenței și ro
iului României socialiste pe arena 
internațională.

Ziarul „El Moudjahld" — organul 
de presă al Partidului Frontul 
de Eliberare Națională din ’Algeria 
— a publicat, sub titlul ..România — 
a 60-a aniversare a P.C.R;".. un 
amplu articol, in care se subliniază 
că de-a lungul întregii sale existențe 
Partidul Comunist Român; a fost 
alături de toate mișcările de 
eliberare in timpul războaielor de 
independentă, in special in Asia

Președintele Braziliei l-a primit 
pe ministrul român al afacerilor externe
BRASILIA 12 (Agerpres) — Pre

ședintele Republicii Federative a 
Braziliei, Joao Baptista de Figueire
do. l-a primit luni pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită oficială in Bra
zilia.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul' Nicolae Ceaușescu. a 
fost inminat șefului statului brazilian 
un mesaj de prietenie și au fost 
transmise cele mai,bune, urări de 
sănătate și fericire personală. de 
prosperitate și pace pentru poporul 
brazilian.

Președintele Joao Baptista de 
Figueiredo a mulțumit cu multă căl
dură pentru mesaj și, la rindul său,' 
a adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai cordiale urări de 
sănătate și fericire, de progres și 
bunăstare pentru poporul român.

în cadrul convorbirii care a urmat 
au fost evocate rezultatele rodnice 
pentru relațiile româno-braziliene ale 
vizitei efectuate in Brazilia, in anul 
1975, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, rolul hotăritor în dezvol
tarea acestor relații al contactelor și 
al dialogului la nivel înalt, hotărirea 
celor două părți de a continua și 
aprofunda acest dialog.

S-a exprimat satisfacția față de 
cursul ascendent al raporturilor pe 
multiple planuri dintre România și 
Brazilia și, in același timp, interesul 
comun de a dezvolta și diversifica 
în continuare aceste raporturi.

S-a relevat, în acest context, că 
planurile de dezvoltare ale ■ celor 
două țări oferă numeroase posibili
tăți mai ample pentru dezvoltarea, 
pe bază echilibrată, a schimburilor 
comerciale și pentru lărgirea coope
rării economice.

Schimbul de păreri cu privire la 
situația internațională a relevat larga 
convergență de vederi existentă intre 
cele douâ state cu privire la proble
matica actuală a politicii mondiale.

Au fost evidențiate pozițiile Româ
niei și Braziliei cu privire la răspun
derea care revine tuturor statelor, 
indiferent de mărimea sau puterea 
lor, de sistemul lor politic șj social, 
de a acționa, fiecare in parte și prin 
eforturi comune, pentru a împiedica 
deteriorarea situației internaționale, 
pentru reglementarea politică a con
flictelor și diferendelor dintre state, 
pentru soluționarea marilor probleme 

și Africa. Astfel — scrie ziarul 
— Frontul de Eliberare Națională și 
Armata de Eliberare Națională din 
Algeria s-au bucurat în timpul 
războiului de independență. în peri
oada 1954—1962, de solicitudinea și 
ajutorul poporului român pe plan 
politic, diplomatic și material. Ime
diat după eliberare, in .1962, Algeria 
a stabilit cu România relații politice, 
economice și culturale, care pot fi 
calificate astăzi, fără ezitare, drept 
exemplare — subliniază în Înche
iere „El Moudjahid".

în Venezuela, ziarul de mare 
circulație „El Universal" a pu
blicat , articolul intitulat „Un mare 
eveniment din istoria României".. in 
care sint prezentate principalele mo
mente ale mișcării revoluționare din 
România, precum și marile succese 
obținute de poporul nostru in anii 
construcției socialiste, sub condu
cerea P.C.R., și, in special, 
„rezultatele din ultimii 16 ani, cind, 
șub directa conducere și cu contri- , 
buția decisivă a secretarului general 
al partidului, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, au fost soluțio
nate o serie de probleme fundamen
tale". „Este recunoscut rolul deci
siv pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu il deține in elaborarea și 
înfăptuirea politicii de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe teritoriul României, con
tribuția sa nemijlocită — teoretică și 
practică — la fundamentarea și 
elaborarea celor mai eficiente soluții 
pentru problematica complexă a 
construirii noii orînduiri" — se arată 
in articol.

„Centrul Bandaranaike de studii 
internaționale", din Colombo, a or
ganizat o manifestare cu tema : 
„Politica externă a Republicii So
cialiste România și momente ale 
relațiilor dintre România și Sri 
Lanka". în cuvintul de deschidere, 
directorul centrului, P. Udagama. a 
vorbit despre politica externă activă 
si independentă a țării noastre, elo
giind personalitatea președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, ca 
promotor al păcii și înțelegerii între 
popoare.

Cotidianul ■ de limbă slnhaleză 
„Aththa". organ, de presă al Parti
dului Comunist din Sri Lanka, a 
publicat un amplu articol intitulat 
„Prezentul și viitorul Partidului Co
munist Român", semnat de D. E. W. 
Gunasekera, secretar al C.C. al P.C. 
din Sri Lanka. Articolul este însoțit 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. După ce evocă principa
lele momente din istoria P.C.R., au
torul subliniază rezultatele remar
cabile obținute, in special in ultimii 
16 ani, de poporul român.' sub condu
cerea P.C.R., in frunte cu secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu același prilej, organul de presă 
al Partidului Socialist din Sri Lanka. 
„Janadina", a publicat articolul 
..România, țară în care socialismul 
a învins".

Cea de-a 60-a aniversare a făuririi 
Partidului Comunist Român a fost 
marcată. prin două emisiuni difuzate 
de postul de radio Bujumbura, rele
vând drumul glorios parcurs de P.C.R. 
Organizate de partidul Uniunea pen
tru Progres Național — U.P.R.O.N.A..

care confruntă omenirea, in primul 
rind dezarmarea și dezvoltarea.

S-a subliniat că, pentru o soluție 
constructivă a tuturor acestor pro
bleme, pentru asigurarea unei păci 
trainice in lume, esențială esțe res
pectarea strictă în raporturile dintre 
toate statele a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității depline in drepturi, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la', forță 
sau la amenințarea cu forța in ra
porturile dintre state.

S-a exprimat profunda convingere 
a celor două’ guverne că Întărirea 
continuă a relațiilor de cooperare 
prietenească intre România și Brazi
lia corespunde intereselor vitale ale 
celot două popoare și constituie o 
contribuție la cauza păcii, cooperării 
internaționale și independenței națio
nale în întreaga lume.

întrevederea, la care a participat 
ministrul relațiilor externe'al Brazi
liei, Ramiro Saraiva Guerreiro, a 
decurs intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

In aceeași zi au Început la Minis
terul brazilian al Relațiilor Externe 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe român. Ștefan 
Andrei, și omologul său brazilian, 
Ramiro Saraiva Guerreiro.

în prima rundă a convorbirilor au 
fost examinate stadiul și perspecti
vele relațiilor româno-braziliene.

Cei doi miniștri și-au concentrat 
atenția asupra unor căi și mijloace 
pentru amplificarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
româno-braziliene la nivelul cadru
lui politico-juridic existent între cele 
două țări. Printre altele s-au analizat 
posibilitățile de diversificare a schim
burilor comerciale. in special cu 
produse cu un inalt grad de prelu
crare, posibilitățile de intensificare a 
contactelor și vizitelor cu caracter 
economic și unele proiecte actuale și 
de perspectivă In*  domeniul cooperării 
economice.

Convorbirile decurg într-o atmos
feră prietenească.

De asemenea, ministrul de externe 
român a avut întîlniri de lucru cu 
Golbery do Couto e Silva, ministru 
de stat, șeful cabinetului civil al 
Președinției Republicii, și cu minis
trul de stat pentru mine și energie, 
Cesar Cais.

La primire, convorbiri și întîlniri a 
participat ambasadorul țării noastre 
în Brazilia, Nicolae Ghenea. 

emisiunile au prezentat un amplu 
bilanț al realizărilor obținute de po
porul român sub conducerea P.C.R. 
S-a făcut, totodată, referire la vizita 
efectuată in Burundi de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 1979, eveniment 
ce a contribuit hotăritor la dezvolta
rea și diversificarea cooperării intre 
România și Burundi îndeosebi în do
meniile agricol. minier, industrial.

în Maroc, ziarele „Le Matin" și 
„Maroc Soir" subliniază, în articole 
dedicate evenimentului, remarcabi
lele realizări obținute de țara noastră 
in industrie, agricultură, in ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Ziarul ,,L(Opinion" a publicat un 
amplu articol, în care subliniază, 
intre altele : „Alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la conducerea 
partidului, la ăl IX-lea Congres al 
P.C.R., și, ulterior, alegerea sa ca 
președinte al Republicii Socialiste 
România au marcat momente de im
portanță crucială in viața politico- 
șbcială a României. în desfășurarea 
operei de construcție socialisță, inau- 
gurind o etapă nouă, caracterizată 
prin spirit științific, rațional și nova
tor in conducerea societății, printr-un 
dinamism fără precedent și un elan 
creator deosebit al maselor populare 
— perioada cea mai fertilă și cea. mai 
bogată ■ in realizări din istoria țării".

Presa portugheză acordă un spațiu 
larg celei de-a 60-a aniversări a 
făuririi P.C.R. Cotidianul de mare 
tiraj „Portugal Hoje" evocă atmosfe
ra revoluționară in care s-a consti
tuit partidul, activitatea sa în cele 
Sase decenii, reliefează activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate remarcabilă a poporului 
român și a vieții politice internațio
nale, care conduce cu succes desti
nele poporului nostru. în încheiere 
sint menționate raporturile de prie
tenie dintre România și Portugalia.

Cotidianul „Diario de Noticias" și 
săptăminalul „Tempo" publică ample 
informații consacrate evenimentului.

Cotidianele de largă circulație din 
Pakistan „The Muslim" și „Dawn" 
inserează. împreună cu fotografia- 
președintelui Republicii Socialiste 
România, articole în care sint scoase 
în evidență activitatea creatoare, 
spiritul novator, curajos, plin de în
țelepciune pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — personalitate proemi
nentă a vieții internaționale contem
porane — le imprimă politicii exter
ne promovate de România.

Ziarul „People’s Democracy", or
ganul Partidului Comunist din India 
(marxist), a publicat un amplu ar
ticol intitulat ..60 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român", in 
care arată că făurirea P.C.R. a avut 
loc pe temelia trainică a bogatelor 
tradiții revoluționare ale clasei mun
citoare din România.

După crearea sa. P.C.R. a devenit 
conducătorul luptei pentru înlătura
rea regimului btirghezo-moșieresc, 
pentru socialism — scrii ziarul — re*  
levind in continuare marile- transfer*  
mări, revoluționare -și- principalele 
etape in construcția societății socia
liste in România, sub conducerea 
partidului comuniștilor.

Radioteleviziunea liberiană a de
dicat un program de 50 de minute 
împlinirii a 60 de ani de la crearea 
P.C.R. în alocuțiunea rostită' in ca
drul emisiunii. Vasile Stoian, în
sărcinat cu afaceri a.i. al României, 
a reliefat semnificația evenimentului. 
A fost transmis apoi filmul docu
mentar „Al XÎI-lea Congres al 
P.C.R.".

(Agerpres)

Vizita oficială de prietenie a delegației 
parlamentare române in Bangladesh și în India

DACCA 12 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei oficiale de prietenie 
pe care o efectuează in Bangladesh, 
la invitația parlamentului din această 
țară, delegația parlamentară română 
condusă de Iosif Szasz, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, a fost 
primită de Justice Abdus Sattar,, vice
președintele Republicii Populare Ban
gladesh. Delegația a avut, de aseme
nea, o jntrevedere cu Shah Azizur 
Rahman, primul ministru al țării.

tn cadrul convorbirilor a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
continuii ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țâri, popoare și parlamente in 
diferite domenii de activitate.

Vicepreședintele și primul ministru 
ai R. P. Bangladesh au exprimat gra
titudinea pentru asistența economică

★
DELHI. 12 (Agerpres). — Delegația 

parlamentară română condusă de to
varășul Iosif Szasz, vicepreședinte al 
Marii. Adunări Naționale, din care 
mai fac. parte deputății Stan Soare, 
președintele Comisiei, pentru învăță- 
mint, știință și cultură, președinte ai 
Grupului român al Uniunii Interpar
lamentare. Ilie Ceaușescu, vicepre
ședintele Comisiei pentru probleme 
de apărare, și loan Totu, secretarul 
Comisiei pentru industrie și ac
tivitate economico-financiară, și-a 
început vizita oficială de prietenie 
în India, la invitația parlamentului 
din această țară.

Delegația a fost primită de vice
președintele Republicii India, Mo-

LONDRA: Convorbirile dintre șefii de guvern 
ai Marii Britanii și R. F. Germania

LONDRA 12 (Agerpres). — La 
Chequers — reședința de vară a pri
mului ministru britanic — s-au desfă
șurat, luni, convorbiri între șefii de 
guvern ai Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, și R. F. Germania, Helmut 
Schmidt.

Interlocutorii au trecut în revistă o 
serie de probleme internaționale, pre
cum și unele „dosare" nerezolvate 
din problematica C.E.E., cum ar fi 
pescuitul și chestiunea oțelului (evo
cate, fără succes, și la reuniunea la 
nivel înalt a C.E.E. de la Maastricht),

încetarea din viață a președintelui Singaporelui
SINGAPORE 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Singaporelui, Benjamin 
Henry Sheares, a încetat din viață, 
marți, în vîrstă de 73 de ani, în urma 
unei hemoragii cerebrale, a anunțat

Sesiunea Consiliului

de. administrație al UNICEF

Se impun măsuri urgente 

pentru salvarea copiilor 

— victime ale sărăciei
Bugetul actual al UNICEF 

este egal cu costul 
a 6 avioane de luptă

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Luind cuvintul la deschiderea se
siunii anuale a Consiliului de admi
nistrație al Fondului O.N.U. pentru 
Copii (UNICEF), ale cărei lucrări 
se desfășoară la sediul Națiunilor 
Unite din New York, directorul exe
cutiv al UNICEF, James Grant, 
a pledat in favoarea aprobării unor 
noi programe ale acestei instituții. 
Subliniind că bugetul actual al 
UNICEF este egal cu costul a 
numai șase avioane moderne de 
luptă, vorbitorul a avertizat că. dacă 
nu vor fi întreprinse măsuri urgen
te, un număr tot mai mare de copii, 
îndeosebi din țările în curs de dez
voltare, vor fi incluși în categoria 
sărăciei absolute. EI a adăugat, ci
tind date conținute intr-un raport al 
Comitetului administrativ de coor
donare, că în 1990 numărul celor 
incluși in categoria sărăciei absolute 
va crește de la 800 milioane, in pre
zent, la un miliard, majoritatea con- 
stituind-o copii și mamele singure 
cu copii mici.

Din 122 milioane de copii născuți 
in 1979 — Anul internațional al co
pilului — a atras atenția vorbitorul, 
12,2 milioane au murit in următoa
rele 12 luni. Majoritatea deceselor au 
fost provocate de maladii care ar 
putea fi prevenite și combătute, dacă 
victimele nu ar fi împovărate de 
sărăcie și starea de subdezvoltare.

Plenara C.C. al P.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 12 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au încheiat lucrările 
plenarei C.C. al P.C. din Danemarca, 
care a analizat situația politică in
ternă și probleme ale situației inter
naționale actuale. într-o declarație 
dată publicității, P.C. din Danemarca 
adresează tuturor celor ce muncesc 
din țară , apelul de a-și uni eforturile 
și de a-și intensifica acțiunile împo
triva cursei inarmărilor, in sprijinul 
declarării nordului Europei ca zonă 
denuclearizată, pentru începerea 
neîntirziată a tratativelor în proble
mele dezarmării și dezangajării mi
litare.

Plenara Comitetului Director 
al Partidului Socialist Unit 

din Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 12 (A- 

gerpres). — în Berlinul occidental a 
avut loc plenara Comitetului Direc
tor ai Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental,, consacrată pro
blemelor legate de pregătirea con
gresului partidului, care va avea loc 
in zilele de 15—17 mai. Plenara a 
adoptat proiectul raportului Comite
tului Director, prezentat de președin
tele partidului. Horst Schmitt.

acordată de România în dezvoltarea 
unor importante sectoare ale econo
miei naționale, reafirmîndu-se, tot
odată, dorința de a se extinde și di
versifica conlucrarea bilaterală. S-a -- 
relevat că rezultatele pozitive obți
nute în realizarea unor programe de 
cooperare creează condiții optime 
pentru adincirea și diversificarea co
laborării dintre România și Bangla
desh.

Abordindu-se unele aspecte ale ac
tualei situații internaționale, vicepre
ședintele republicii și primul ministru 
au relevat activitatea prodigioasă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
promovarea păcii și securității inter
naționale, inițiativele constructive ale 
României menite să ducă la reluarea 
și continuarea politicii de destindere 
și înțelegere intre națiuni.

★

hammad Hidayatullah. și a avut În
trevederi cu Bal Ram Djakher, pre
ședintele Camerei Populare (Lok 
Sabha) a parlamentului, și cu 
Bhisma Naraia Singh, ministrul pen
tru probleme parlamentare, precum 
și cu alți membri ai parlamentului 
indian.

în cadrul întrevederilor au fost re
levate cu satisfacție evoluția continuu 
ascendentă, in spiritul înțelegerilor la 
nivel înalt, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două popoare, 
țări și parlamente, rezultatele poziti
ve obținute in cadrul conlucrării bi
laterale pe plan politic, economic și 
social-cultural.

reducerea cheltuielilor agricole ale 
„celor zece" și reforma bugetului 
comunitar.

Dintre problemele internaționale, 
premierii britanic și vest-german au 
abordat situația din Orientul Apropiat 
și sud-estul Asiei, relațiile Est-Vest, 
probleme militare. Observatorii de la 
Londra relevă că problema relațiilor 
C.E.E. cu Japonia, față de care gu
vernele de la Londra și Bonn au ati
tudini diferite, nu a fost abordată, 
luni, în detaliu.

un comunicat oficial reluat de agen
țiile internaționale de presă.

Benjamin Henry Sheares deținea 
funcția de președinte al țării din 
anul 1970.

Rezultatul alegerilor prezidențiale din Franța

0 EXPRESIE A ASPIRAȚIILOR SPRE ÎNNOIRI 
SOCIALE ȘI TRANSFORMĂRI DEMOCRATICE, 

SPRE DESTINDERE ȘI PACE 1N LUME
Opinia publică din țara noastră a 

luat cunoștință cu viu interes de re
zultatele alegerilor prezidențiale din 
Franța, care au consemnat victoria 
candidatului socialist Franțois Mit
terrand. eveniment cu multiple și 
profunde semnificații, deopotrivă pe 
planul vieții politice interne fran
ceze, ca și pe planul general al vieții 
internaționale.

Faptul că, pentru prima dată în is
toria celei de-a V-a republici. Franța 
are un președinte socialist constituie, 
fără îndoială, o expresie elocventă a 
aspirațiilor marii majorități a po
porului ’ francez spre innoiri sociale 
și transformări democratice, o ilus
trare a voinței maselor largi popu
lare de adoptare a unor, măsuri efi
ciente in rezolvarea problemelor dez
voltării societății in folosul celor ce 
muncesc; totodată, în rezultatul votu
lui își găsesc reflectare năzuințele spre 
reluarea și consolidarea cursului spre 
destindere in Europa și in lume, pen
tru dezvoltarea independentă a tu
turor națiunilor, pentru întărirea păcii 
și colaborării internaționale. Așa cum 
se subliniază . în mesajul de 
felicitare pe care președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a trimis pre
ședintelui nou ales al Republicii 
Franceze, Franțois Mitterrand, suc
cesul repurtat în alegeri „reprezintă 
o victorie istorică a forțelor politice 
de stingă și democratice din Franța, 
care înscriu astăzi o nouă pagină in 
lupta pentru transformări sociale 
înnoitoare, pentru democrație, inde
pendență și pace".

După cum este știut, viața social- 
politică franceză este confruntată, de 
mai multă vreme, cu o serie de pro
bleme acute, care au fost agravate 
de efectele crizei economice, creșterii 
galopante a prețurilor petrolului, 
perturbațiilor valutare și financiare. 
Ca urmare, s-a încetinit ritmul dez
voltării economice, un șir de între
prinderi au fost nevoite să-și închidă 
porțile; numai în primul trimestru al 
anului curent s-au declarat în stare 
de faliment 4 900 de firme din secto
rul industrial ; volumul producției 
industriale a. țării s-a restrins con
tinuu, fiind in luna februarie a aces
tui an cu 9,6 la sută mai mic in 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut. Toate acestea 
s-au răsfrint din plin asupra condiții
lor de viață ale clasei muncitoare, ale 
maselor largi populare : șomajul a 
afectat peste 1,6 milioane de persoane 
— numai în siderurgie au fost supri
mate din 1978 o treime din locurile 
de muncâ, o situație asemănătoare 
inregistrînd și industria automobile
lor. Inflația a cunoscut o creștere in
tensă, atingind, in ultimul an, nivelul 
record de 12,5 la sută, creșterea pre
țurilor determinind erodarea conside
rabilă a puteții de cumpărare, in spe
cial a păturilor cu venituri reduse și 
implicit scăderea nivelului lor de trai. '

In acest context, obiectivele progra
matice stabilite de candidatul socia
list, cuprinse in manifestul intitulat 
„110 propuneri pentru Franța", adop
tat Ia congresul extraordinar din ia
nuarie al partidului și detaliat, apoi, 
pe parcursul campaniei electorale, au 
preconizat căi noi de abordare a aces
tor probleme de mult scadente, con- 
turind soluții care să pornească de la 
interesele maselor largi populare. în 
acest sens a fost expus un program 
de guvernare cuprinzind măsuri con
crete pentru relansarea economiei, re
glementarea problemei șomajului și 
crearea de noi locuri de muncă ; na
ționalizarea băncilor, a societăților 
de asigurări, a întreprinderilor side
rurgice, a celor aeronautice și altor 
citorva sectoare importante ale eco
nomiei naționale; sporirea salariului 
minim și a alocațiilor familiale; in
stituirea unor impozite speciale pe 
marile averi ; asigurarea salarizării 
egale a femeilor cu bărbații ; îmbu
nătățirea situației economice, sociale 
și politice a muncitorilor imigranți 
etc.

Cercurile politice franceze, comen
tariile de presă consideră că progra
mul prezentat de candidatul socialist 
a întrunit adeziunea majorității po
porului francez tocmai datorită fap
tului că a configurat soluții construc
tive problemelor economico-sociale 
tot mai acute, pe linia năzuințelor 
poporului francez spre o deschidere 
largă, democratică, înnoitoare.

Dealtfel, rezultatul alegerilor este 
expresia unui proces de continuă 
creștere și afirmare a forțelor de 
stingă, democratice pe scena vieții 
politico-sociale franceze. Ele mai ob
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e scurt
DOUA LUNI IN SPAȚIUL CIRCUMTERESTRU, Au trecut două luni 

de cind cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Viktor Savinil} ișt 
desfășoară activitatea in spațiul circumterestru. Potrivit programului, ziua 
de, marți a fost consacrată observațiilor și fotografierii unor porțiuni ale 
Terrei. Rezultatele observațiilor se consemnează in registrul de bord și- se 
transmit operativ specialiștilor de la Centrul de coordonare a zborului. 
Tot marți au fost realizate teste biologice. De asemenea, cosmonauții. au 
executat exerciții fizice. In vederea analizei multilaterale a stării sănătății 
celor doi cosmonauți și prognozării capacității lor de muncă, ei sfnt supuși 
cu regularitate controalelor medicale.

CONVORBIRI IUGOSLAVO- 
CONGOLEZE. La Belgrad au avut 
loc convorbiri intre Țvietln Miă- 
tovici, președintele Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia. Lazar Moisov, 
președintele Prezidiului C;C.; al 
U.C.L, și Denis Sassou-Nguesso, 
președintele C.C. al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele 
R. P. Congo — informează agenția 
Taniug. Examinînd evoluția relații
lor bilaterale, ambele părți, și-au 
exprimat hotărirea de a acționa. 
pentru promovarea conlucrării, in
clusiv in domeniul economic.

PRIMUL MINISTRU AL INDIEI 
ÎN VIZITA ÎN EMIRATELE 
ARABE. Președintele Emiratelor 
Arabe Unite, șeic Zayed Bin Sultan 
Al-Nahayyan, a primit luni pe pri
mul ministru Indiei, Indira 

ținuseră majoritatea absolută, res
pectiv pește 52 la sută din voturi, la 
alegerile municipale din 1977 și' 54,7 
la sută la alegerile cantonale din 
1979. In ce privește alegerile prezi
dențiale se cuvine reamintit că in 
1965 Franțois Mitterrand s-a aflat 
in balotaj cu fostul președinte 
de Gaulle, iar la cele din 1974 a fost 
depășit cu numai 423 001) voturi din 
cele peste 26 de milioane exprimate.

Votul de duminică al poporului 
francez a fost un act pentru schim
bări înnoitoare nu numai pe plan in
tern, ci și pe plan internațional. în 
rezultatele scrutinului de duminică 
iși găsește expresie dorința, maselor 
lărgi cal mai ales tn actualele Împre
jurări internaționale atit de comple
xe. Franța să-și sporească contribuția, 
să joace un rol tot mai activ in ve
derea realizării securității europene, 
reluării și continuării cursului spre 
destindere și colaborare între toate 
statele, soluționării marilor probleme 
care se ridică astăzi în fața ome
nirii, in conformitate cu intere
sele popoarelor, ale cauzei gene
rale a păcii și înțelegerii.

Pornind de la aceste aspirații popu
lare, de la rolul marcant care revine 
Franței in viața politică internaționa
lă, programul liderului socialist a 
preconizat măsuri efective în spriji
nul diminuării încordării internațio
nale. îmbunătățirii climatului politic, 
s-a pronunțat pentru promovarea lar
gă a dialogului internațional, a avan
sat ideea. în condițiile menținerii 
Franței in alianța nord-atlantică. a 
unei redefiniri a scopului și conținu
tului acestei alianțe, a subliniat im
portanța edificării unei noi ordini 
economice mondiale și necesitatea 
abordării cu prioritate' a negocierilor 
intre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare etc.

Tn mod deosebit, programul so
cialist a evidențiat ca un obiectiv 
de cea mai mare însemnătate în
făptuirea securității europene, in
clusiv prin măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare pe conti
nent.

într-adevăr, acesta este un țel 
care corespunde intereselor vitale 
ale tuturor popoarelor europene. El 
impune cu stringență, așa cum arată 
viata inșăși. ca toate forțele social- 
politice de pe continent să acționeze 
energic și să conlucreze tot mai 
strins pentru ca in zona noastră geo
grafică să se instaureze o atmosferă 
de egalitate și respect reciproc, să se 
elimine focarele de tensiune, să se 
creeze condițiile fnenite să permită 
dezvoltarea in pace și securitate, 
fără amestec din afară a tuturor na
țiunilor. Pe deasupra oricăror deose
biri de orinduire statală, a diferitelor 
alianțe sau grupări, a făuri o Eu
ropă unită in dorința asigurării li
bertății și independenței popoarelor, 
înțelegerii și colaborării rodnice — 
iată. țelul, nobil și insuflețitor al tu
turor forțelor păcii și rațiunii.

In acest fel se poate aprecia că, 
atit in ce privește problemele inter
ne. cit și cele internaționale, rezulta
tul scrutinului prezidențial a reflec
tat unitatea aspirațiilor maselor lârgi 
populare ale poporului francez. Prac
tic, toate forțele stingii — de la 
Partidul Comunist Francez și pină 
la formațiunile politice mai mici, 
cum ar fi. de pildă, ecologiștii — au 
decis ca la al doilea tur de scrutin 
să voteze pentru Franțois Mitterrand, 
ceea ce a făcut ca acesta să devină, 
in fapt, candidatul comun al tuturor 
forțelor democratice franceze. Aceas
tă unitate este considerată de co
mentatorii și observatorii politici 
drept factorul hotăritor al victoriei 
obținute. Dealtfel, intr-o primă de
clarație făcută imediat după alegeri, 
președintele ales a declarat că vic
toria sa este aceea a „forțelor reîn
noirii, adunate intr-un «elan națio
nal», în vederea realizării celor trei 
mari obiective ale mandatului pre
zidențial ; folosirea forței de muncă, 
pacea și libertatea".

Fără îndoială că întărirea continuă 
a conlucrării și colaborării forțelor 
de stingă și democratice, a unității 
lor de acțiune reprezintă che
zășia sigură a mersului înainte 
cu succes pe calea înnoirilor so
licitate și așteptate de popor. 
Tn noile condiții. transpunerea in 
viață a obiectivelor dezvoltării demo
cratice a țării, înfăptuirea aspirațiilor 
vitale de progres, de pace șl viață 
mai bună ale poporului francez im
pun, ca o premisă esențială,- realiza
rea unei puternice unități a forțelor 
muncitorești, progresiste, democratice 
din Franța, care, acționind in strinsă 
conlucrare, pot să-și afirme voința

Gandhi, care face o vizită,. oficială 
la Abu Dhabi. In cursul convorbi
rilor care au avut loc cu acest pri
lej au fost examinate posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării bilate
rale in diverse domenii de activi
tate, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

SEARA MUZICALA DEDICATA 
LUI GEORGE ENESCU. La Uni
versitatea statului Michigan din 
orașul Ann Arbor a fost organizată 
e seară muzicală dedicată centena
rului nașterii marelui compozitor 
român George Enescu. Personalita
tea artistului a fost evocată de lecto
rul Lucian Roșu', după care au fost 
audiate Poema română, Rapsodia l-a 
și a Il-a, precum și Simfonia a 
IlI-a. Au participat profesori, stu- 
dențt și reprezentanți ai cetățenilor 

și să-și promoveze eficient intere
sele. să determine un curs politic 
spre schimbări sociale înnoitoare, 
spre înfăptuirea unei politici consec
vente de destindere, dezvoltare inde
pendentă, colaborare internațională.

Alegerea ca președinte a lideru
lui partidului socialist îmbracă, desi
gur, semnificații care depășesc ca
drul Franței, reprezintă un succes 
al forțelor ce se pronunță in spriji
nul prefacerilor progresiste, al trans
formărilor democratice. Apare lim
pede că aceste rezultate aduc ele
mente noi in configurația forțelor 
politice ale continentului, Întărind și 
stimulind curentele de opinie care 
militează pentru depășirea pozițiilor 
conservatoare, pentru deschideri 
spre nou. spre transformări demo
cratice. Victoria stingii in Franța re
flectă și este o componentă a proce
selor și tendințelor progresiste, care 
in zilele noastre se afirmă tot mai 
mult în lume.

Alegerile prezidențiale din Franța, 
eveniment politic important, au fost 
Utmărite cu viu interes de opinia 
publică din țara noastră, de poporul 
român, legat printr-o veche și tradi
țională prietenie de poporul francez. 
Ducind mai departe aceste tradiții. 
România socialistă — promotoare 
consecventă a colaborării cu toate 
statele, indiferent de orinduirea so- 
cial-politicâ — acordă, așa cum este 
știut, o atenție deosebită raporturi
lor cu Franța, țară de care ne sim
țim apropiați nu numai prin afini
tăți de limbă, istorie și cultură, dar 
și prin interesele comune ale men
ținerii și consolidării securității, des
tinderii și păcii în Europa și în 
lume. Spre satisfacția reciprocă, in
tre cele două țări ale noastre se dez
voltă o largă conlucrare prietenească, 
bazată pe temelia trainică a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale;, egalității in drepturi, nea
mestecului in treburile interne, avan
tajului reciproc — chezășie a unul 
curs tot mai rodnic al relațiilor 
multilaterale româno-franceze.

Totodată, in concordanță cu orien
tarea consecventă a Partidului Co
munist Român spre dezvoltarea rela
țiilor cu toate partidele muncitorești, 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocratice, cu toate forțele progre
siste ale contemporaneității. între 
partidul nostru și Partidul Socialist 
Francez există legături de prietenie 
și colaborare, bazate pe stimă și res
pect reciproc. O importanță determi
nantă in acest sens au avut-o contac
tele și convorbirile dintre secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul secretar al Par
tidului Socialist Francez, Francois 
Mitterrand. întilnirea din noiembrie 
1979 a conducătorilor celor două par
tide a prilejuit, odată cu afirmarea 
satisfacției reciproce pentru evoluția 
pozitivă a raporturilor de colaborare 
dintre P.C.R. și P.S.F., evidențierea 
hotăririi comune de a se acționa pe 
mai departe • pentru amplificarea și 
diversificarea acestor raporturi, ca și, 
în general, pentru intărirea conlucră
rii și adincirea relațiilor prietenești 
româno-franceze în cele mai diferita 
domenii de activitate.

Fără îndoială, în condițiile noi 
determinate de scrutinul prezidențial 
din Franța se creează premise pen
tru dezvoltarea și mai largă a colabo
rării dintre popoarele român și fran
cez, spre Unele și în folosul reciproc, 
al cauzei generale a democratei, in
dependenței naționale și progresului 
social. „Exprim convingerea — se 
arăta in acest sens in mesajul de 
felicitări al președintelui Nicolae 
Ceaușescu — că, in cursul președin
ției dumneavoastră, raporturile de 
tradițională prietenie și rodnică coo
perare dintre România și Franța, 
bazate pe stimă și incredere recipro
că, vor cunoaște o continuă intensi
ficare, In interesul ambelor noastre 
popoare, al păcii, independenței și 
colaborării in Europa și in întreaga 
lume."

Opinia publică din România este 
încredințată că evoluția pe p linie 
continuu ascendentă a raporturilor 
româno-franceze, deschizind orizon
turi tot mai largi conlucrării reciproc 
avantajoase, va aduce noi contribuții 
la cauza colaborării și înțelegerii 
internaționale, va exercita o înrîu- 
rire pozitivă asupra climatului poli
tic pe continent, va stimula reluarea 
și consolidarea cursului spre destin-' 
dere și întărirea păcii, în conformi
tate . cu aspirațiile, voința și intere
sele tuturor popoarelor.

! 
americani de origine română din 
S.U.A. Manifestarea a fost urmări- I 
ta cu mult interes de cei prezenți și I 
a prilejuit o plăcută reintilnire cu 1 
muzica compozitorului romăn. ,

INTERVIU. Intr-un interviu acor
dat unui post de radio al BBC, 
ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, lordul Carrington, a decla
rat că orice reglementare a proble
mei Orientului Apropiat trebuie să 
țină seama de poziția Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. O.E.P., 
a adăugat el,, constituie singura or
ganizație care-i reprezintă pe pales
tinieni — relatează agenția Reuter.

CONFERINȚA O.N.U, ASUPRA 
DREPTULUI MARII. Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat ca cea 
de-a X-a sesiune a Conferinței Na
țiunilor Unite asupra dreptului 
mării să fie reluată la 3 august a.c. 
la Geneva, urmând să se desfășoare 
in principiu pină la 29 august. Se
siunea va fi prelungită cu o săp
tămână in cazul in care se va dovedi 
necesar. Adunarea Generală a apro
bat, de asemenea, recomandările 
conferinței.

CAPTURĂ IMPORTANTA DE 
STUPEFIANTE. Poliția elvețiană a 
realizat pe autostrada dintre Ge
neva și Lausanne una dintre cele 
măi importante capturi de stupe
fiante înregistrate în această țară, 
descoperind intr-un automobil în
matriculat în Marea Britanie canti
tatea de 4,3 kilograme de heroină 
pură.
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