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PARTIDUL Șl POPORUL

în realizarea planului
CODLEA : O nouă capa

făuritorii măreței opere
de edificare a României socialiste

„Partidului nostru comunist îi revine înalta misiune de 
a asigura exercitarea de către clasa muncitoare a rolului con
ducător în societate. între rolul politic conducător al partidu
lui și rolul de clasa conducătoare al muncitorimii nu există 
nici o contradicție, ci o deplină unitate dialectică, ele condi- 
ționîndu-se reciproc. Nu se poate vorbi de rolul politic condu
cător al partidului fără a asigura conducerea de către clasa 
muncitoare a tuturor domeniilor. în același timp, nu se poate 
asigura rolul conducător al clasei muncitoare fără recunoaș
terea și exercitarea rolului politic al partidului revoluționar, al 
Partidului Comunist".

NICOLAE CEAUȘESCU

Muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești 
— unitate care exportă circa 70 la 
sută din producția fabricată — 
acordă o atenție deosebită înnoirii 
și modernizării producției. In no
menclatorul de fabricație al între
prinderii sînt prevăzute pentru 
acest an 1.5 produse noi. Două din
tre acestea — instalația de foraj 
acționată cu curent alternativ de la 
rețeaua de alimentare, destinată 
unor forări de adincime medie 
(4 500 de metri), și alta acționată cu 
curent continuu de la microcen- 
trale diesel — au fost omologate H 
acum se află in producție de serie. 
(Constantin Căpraru).
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citate în funcțiune
întreprinderea „Coloram" din Co- 

dlea și-a sporit capacitatea de pro
ducție cu o nouă instalație care rea
lizează intermediari necesari fabrică
rii coloranților de dispersie folosiți 
la vopsirea firelor și fibrelor din po- 
liesteri. Prin intrarea în funcțiune a 
acestei instalații s-au creat condiții 
pentru renunțarea la importul produ- 
șilor respectivi. Cinci din cele zece 
sortimente de intermediari prevăzuți 
să se obțină la această instalație au 
și fost realizați, urmînd ca pină la 23 
August să fie asimilați și restul. Teh
nologiile de fabricație a noilor sorti
mente au fost elaborate de specialiști 
de la ICECHIM — București, în 
colaborare cu cei ai întreprinderii. 
Tot în țară au fost realizate și uti
lajele cu care este echipată noua in
stalație. (Nicolae Mocanu).

economiei naționale 422 tone mașini 
și utilaje pentru industria chimică, 
104 tone mas>n‘. utilaje pentru in
dustria minieră, peste 5 400 metri 
pătrați prefabricate din beton armat, 
508 000 metri pătrați țesături.
Grumeza).

(Octav

luni

SATU MARE : Produse

peste prevederi
Colectivele unităților economice 

din județul Satu Mare obțin realizări 
de seamă in creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale și folosirea cu randamente su
perioare a capacităților de producție. 
De la începutul anului și pînă în pre
zent au fost livrate peste prevederi

Cu planul pe cinci 
îndeplinit

Acționînd cu hotărîre, în 
mobilizatoarelor îndemnuri adresate 
întregului popor de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in expunerea cu prilejul 
aniversării partidului, colectivul de 
oameni și muncii de la întreprinde
rea de matrițe și piese din fontă 
Odorheiu Secuiesc a îndeplinit planul 
pe primele cinci luni ale anului la 
principalii indicatori. Sînt asigurate 
condițiile ca pină la sfirșitul lunii să 
se realizeze suplimentar 37 tone uti
laje chimice, piese de schimb pentru 
industria chimică tn valoare de 20 
milioane lei, 31 tone mase plastice, 
5 tone cauciuc și alte produse soli
citate de marile combinate petrochi
mice. De remarcat că aceste sporuri 
de producție au fost obținute în con
dițiile reducerii consumurilor speci
fice la metal și energie electrică. 
(I. D. Kiss).

spiritul

REȘIȚA : O valoroasă

sursă de economii

înălțătoarele manifestări aniver
sare la care am participat cu toții in 
această primăvară, în perioada ce 
a premers celei de-a opta zi de 
mai, s-au desfășurat sub arcadele 
unității depline a Întregului nostru ' 
popor in jurul partidului, al secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Solemnitățile 
prilejuit^ de împlinirea a șase de
cenii de Ta făurirea partidului nos
tru comunist au pus în lumină, încă 
o dată, forța, semnificațiile și roa
dele acestei unități. Acum, cînd a 
intrat în cel de-al șaptelea deceniu 
de existență revoluționară, parti
dul își afirmă cu putere rolul 
său conducător în toate domeniile 
de activitate. El și-a consolidat po
ziția de centru vital al națiunii 
noastre socialiste, fiind însăși con
știința sa.

Desigur, izvorul acestor realități 
ce ne sînt astăzi scumpe îl consti
tuie identificarea deplină a parti
dului cu năzuințele clasei munci
toare, ale tuturor oamenilor muncii, 
ale întregului popor. An de an, ca 
urmare a aplicării consecvente a 
politicii partidului, unitatea dintre 
toate clasele și păturile sociale ce 
alcătuiesc orînduirea noastră socia
listă a devenit tot mai puternică. 
An de an, au crescut fără încetare 
rîndurile clasei muncitoare, clasa 
conducătoare a societății, a devenit 
tot mai important rolul țărănimii 
și intelectualității în viața economi
că și socială a țării. Iar tineretului, 
puternică forță socială, viitorul în
suși al patriei, cum este definit în 
Programul partidului, i s-a conferit 

y un statut social pe care nu l-a avut

niciodată în întreaga istorie a 
României.

Pe fondul noilor prefaceri revolu
ționare au sporit, ca urmare a preo
cupării directe a partidului, a secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. atribuțiile sindi
catelor, organizațiilor de tineret și 
femei, ale celorlalte organizații ob
ștești în viața societății ; s-au dez
voltat raporturile de colaborare, 
frăție și solidaritate intre toți oa
menii muncii din România socialis
tă, fără deosebire de naționalitate. 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, cel mai larg și mai repre
zentativ organism al democrației 
noastre socialiste, rod al schimbă
rilor profunde petrecute în structura 
socială a țării noastre, al accentuă
rii procesului de apropiere tot mai 
deplină a tuturor claselor și cate
goriilor de oameni ai muncii, de 
omogenizare continuă a societății, 
asigură, sub conducerea partidului, 
participarea activă a întregului 
popor la rezolvarea problemelor 
majore ale statului nostim socialist, 
la conducerea societății.

Iată deci că unitatea partidului 
cu poporul are un fundament trai
nic. Un fundament ce a fost clădit, 
treaptă cu treaptă, în toți cei 60 de 
ani de luptă și de muncă ai partidu
lui, în toți anii revoluției și construc
ției socialiste. Un fundament ce a 
fost puternic consolidat 
de-al IX-lea Congres, in 
cînd în fruntea partidului 
lui se află tovarășul 
Ceaușescu.

Partidul a găsit întotdeauna. în a- 
ceastă nouă etapa a existenței sale.

după cel 
anii de 

și statu- 
Nicolae

puterea de a soluționa probleme 
dintre cele mai complexe, de a ca
naliza și uni energiile maselor in
tr-un unic șuvoi. Și aceasta tocmai 
pentru că nu s-a rupt niciodată 
de popor. Pentru că a știut întot
deauna să-i atragă în rîndurile sale 
pe fiii cei mai buni ai clasei munci
toare) ai poporului. Pentru câ a știut 
să atragă de partea sa forțele cele 
mai înaintate ale națiunii. An de 
an, etapă de etapă, partidul și-a 
sporit capacitatea de a organiza și 
conduce munca și lupta clasei mun
citoare, a maselor populare. Clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, întregul nostru popor au vă
zut tot mai mult în partidul comu
nist exponentul autentic al năzuin
țelor și intereselor lor. Și l-au ur
mat cu încredere. Sub stindardul 
partidului, elanul revoluționar al 
maselor s-a afirmat și s-a manifes
tat cu o tot mai mare forță, „Parti
dul — așa cum arăta cu legitimă 
îndreptățire tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și-a cîștigat încrede
rea poporului prin activitatea pe 
care a desfășurat-o în slujba inte
reselor sale fundamentale?.

După cel de-al IX-lea. Congres, 
amplul proces revoluționar inițiat 
de partid a cunoscut o superioară 
afirmare. Acest proces de puternice 
prefaceri revoluționare s-a amplifi
cat și mai mult după cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului. Am 
intrat, nu de mult, în cel de-al șap
telea cincinal, cincinalul calității și 
eficienței, la capătul căruia Româ-

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a Il-a) V\

Odinioară, la Reghin a- 
părea o gazetă editată de 
un militant socialist, loan 
Șulariu, care purta semni
ficativul titlu „Glasul șo
merilor". Dacă îmi amin
tesc acum de această pu
blicație și de mișcările gre
viste și revoluționare de 
pe valea Mureșului desfă
șurate în perioada interbe
lică, este pentru că vreau 
să vă vorbesc despre o în
treprindere care, în raport 
cu realitățile oglindite în 
gazeta sus-amintită, repre
zintă un termen de referin
ță elocvent pentru profun
dele transformări socialis
te de pe aceste meleaguri, 
întreprinderea se numește 
„Republica" și constituie o 
piatră de temelie a indus
trializării socialiste pe va
lea Mureșului superior.

în 1962, această uzină de
buta printr-o modestă Șar
jă de oțel de cîteva kilo
grame. pentru ca în 1981 
să aibă 6 linii de prelucra
re a oțelului si fontei. A- 
cum, 
de-a 
ririi
Român, m-am reîntilnit cu 
Aurel Grama, secretarul 
comitetului de partid, 
membru al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R. și 
al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, pe plat
forma „R-2", una din ma
rile investiții, poate cea 
mai mare, nu numai din 
județul Mureș, ci și din a- 
ceastă pjjrte a țării, și cars, 
in viitoarele 15 luni va în
cepe să realizeze produse 
de mare importanță ale in
dustriei constructoare 
mașini — cricuri 
lice, tandemuri de 
pentru remorci și 
mioane ' 
născute 
ceperea 
harnici, 
mul la 
uite că

trudeau pe pămînturile 
destul de sărăcăcioase ale 
văii superioare a Mureșu
lui sau in exploatările fo
restiere capitaliste, luptind 
cu vitregiile naturii și cu 
inegalitățile de tot felul, so
ciale și naționale. Iată de 
ce o privire mai atentă a- 
supra acestei uzine moder
ne din Reghin capătă sem
nificații aparte, pentru că 
ea validează în practică — 
și pa aceste meleaguri

semenilor săi Intr-o țară 
pe care o voiește a lui și 
a urmașilor săi.

La „Republica" lucrează 
1 025 de membri de partid; 
numai în 1980, 220 dintre 
ei s-au prezentat în fața 
tovarășilor lor de muncă 
cu realizări remarcabile, 
cerînd să intre în rîndurile 
Partidului Comunist Ro
mân. Să notăm că media 
de vîrstă a acestei între
prinderi este de 27—28 ani,

Năzuințe
și bucurii înfrățite

Romulus GUGA

aici, în zilele celei 
60-a aniversări a fău- 
Partidului Comunist

de 
hidrau- 

rulare 
autoca- 
Produseși altele.

din mintea și pri- 
acestor 

care fac 
ei acasă, 
nu prea

oameni 
socialis- 

fără să 
de mult

oropsite odinioară — sen
sul și țelul neobositei lup
te a Partidului Comunist 
Român pentru dezvoltare 
și civilizație, pentru bună
starea și fericirea tuturor 
oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

Dacă ar fi să descriu 
această uzină, oprindu-mă 
la motoare, benzi rulante, 
hale luminate, ventilatoa
re, porți, camioane, trenuri 
uzinale etc., n-ar fi decit 
să încarc inutil rîndurile 
de față cu piesele de .de
cor ale unui mare specta
col și aș face evident o 
mare greșeală, pentru că 
n-aș vorbi tocmai despre 
cel ce scrie această piesă 
revoluționară a timpului 
său — muncitorul român, 
maghiar sau german al 
Transilvaniei de azi, al 
României socialiste și care, 
in spiritul Programului 
partidului, așază pe temelii 
trainice viitorul său și al

majoritatea oamenilor
fiind absolvenți ai unor 
școli profesionale, tehnice 
și ai liceelor de speciali
tate, care și-au făcut „ro
dajul" in mari centre in
dustriale, precum Brașo
vul ; totodată, întreprin
derea are propriul său 
grup școlar, propriul său 
liceu industrial și propria 
sa școală de maiștri. In
tr-un cuvînt, la 25 de ani, 
absolvent al unui liceu, cu 
o retribuție minimă de 
1 600 lei, primind din par
tea fabricii o garsonieră 
sau un apartament, mîn- 
cind la cantina proprie a 
fabricii un meniu în jur 
de 10 lei — cam care ar 
putea fi raportarea condi
ției sociale a muncitoru
lui de azi la timpurile cînd 
apărea la Reghin revista 
„Glasul șomerilor" ? Să 
mai notăm, în acest con
text, că întreprinderea 
„Republica" a construit

—\ 

pentru muncitorii săi cinci 
sute de apartamente și a 
înființat o gospodărie-ane- 
xă cu sere de 1 000 metri 
pătrați din care salata anu
lui 1981 a și fost oferită 
muncitorilor ieșind din 
schimb ; că această între
prindere are formații de 
dansuri, de muzică popu
lară și ușoară, brigăzi ar
tistice, obținind la prece
denta ediție a „Cintării 
României" premiul II pe 
județ. Vorbind de nume
roasele mijloace care ali
mentează viața spirituală 
a muncitorului de azi, să 
nu uităm de stația de am
plificare, de transmiterea 
curentă a programelor de 
radio și televiziune, să nu 
uităm de cartea tehnică și 
beletristică, de brigăzile 
științifice șl mai ales de 
preocuparea formativ-edu- 
cativă pe care comitetul 
de partid al întreprinderii 
o are față de navetiști, 
această categorie care face 
parte din liantul dintre sat 
și oraș, afirmindu-se ca o 
generație nouă în procesul 
de ridicare a calității vie
ții pe valea Mureșului. 
Consemnind toate acestea, 
n-am făcut decît să sinte
tizez observațiile și opinii
le unor comuniști din uzi
nă, printre care Szakacs 
Eugen, Dan Grigore, Batisz 
Zoltan, Săcălean Ana, cu 
vechime în partid de peste 
20 de ani, sau mai tinerii 
Maier Cornel, Butnariu 
Iuliu. Suciu Maria, Neam- 
țu I6an‘, Orban Frahcisc, 
Hejas Maria, - • - - - 
dolf, Katay 
Kirtes Teofil, 
xandru.

în întregul 
imagine 
cleului de muncă și viață 
socialistă pe care-1 repre
zintă uzina, drumul stră
bătut de la cele citeva kg

La Combinatul siderurgic din Re
șița a fost pusă la punct o tehnologie 
nouă, modernă și deosebit de eficien
tă de fabricare a plăcilor termoizo- 
lante folosite în procesul de elaborare 
a oțelului. Bazată pe tehnica vidului, 
noua tehnologie asigură valorificarea 
eficientă a unor materii prime locale, 
între care nisipul și fibra de lemn 
reziduală, care duc la creșterea cali
tății oțelului. Utilizată cu precădere 
la elaborarea oțelurilor pretențioase 
pentru autoturisme și rulmenți, plă
cile termoizolante fabricate după 
noua metodă, brevetată ca invenție 
a unui colectiv de cercetători din 
combinat, asigură realizarea unei eco
nomii anuale de peste 20 milioane leL 
(Nicolae Cătană).

HUNEDOARA Econo-

mii de materii prime 
și materiale

în permanență de re-Preocupați 
ducerea consumurilor și a pierderilor, 
gospodărirea judicioasă a materiilor 
prime și materialelor, creșterea efi
cienței întregii activități de produc
ție, oamenii muncii din județul 
Hunedoara au obținut în aceșt an im
portante economii la cheltuielile ma
teriale. Ei au economisit, între altele, 
350 tone metal și 7 100 mc lemn de 
mină. Rezultate bune se înregistrează 
în această perioadă la Combinatul 
minier Valea Jiului, întreprinderea 
minieră Barza și întreprinderea chi
mică Orăștie. (Sabin Cerbu).

Sobbel Ru- 
Alexandru, 

Birthler Ale-

său. această 
dinamică a nu-

(Continuare in pag. alV-a)

Mesaje 
de peste 
hotare 

adresate 
partidului
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O LUCRARE IMPORTANTĂ, 

ACTUALĂ ÎN AGRICULTURĂ:

Strîngerea și depozitarea 
nutrețurilor

Una dintre cele mai moderne artere ale Capitalei noastre - șoseaua Ștefan cel Mare Foto : Eugen Dichiseanu
Prima recoltă de furaje a anului 

a început să fie strinsă in județele 
din sudul țării : Constanța, Giurgiu, 
Teleorman, Timiș, Dolj și altele, 
unde vegetația este mai avansată, 
în prezent se recoltează culturile de 
lolium și rapiță furajeră — cele mai 
precoce plante de nutreț.

Pe baza normelor de hrănire a 
speciilor și categoriilor de animale și 
a producției zootehnice planificate 
pentru iarna viitoare, organele de 
specialitate au stabilit să fie asi
gurate minimum 20 milioane tone 
de furaje însilozate și suculen
te, 3 milioane tone de fîn, precum 
și produsele secundare ale cultu
rilor agricole. Este un program e- 
tapizat, care ține seama de resur
sele de furaje existente în fiecare 
lună pină in toamnă. în programul 
pe luna mai, de pildă, cooperativele 
agricole urmează să recolteze aproxi
mativ trei milioane tone de masă 
verde, din care cel puțin jumătate 
trebuie insilozată pentru iarnă.

în această perioadă cu ploi per
sistente există condiții favorabile 
creșterii plantelor de nutreț. De 
aceea, organizarea exemplară a lu
crărilor de recoltare, transport și de
pozitare a furajelor este o sarcină 
de mare răspundere a mecanizato
rilor și cooperatorilor, a specia
liștilor agricoli. Pentru că una 
este să transformi masa verde 
in fîn vitaminic sau semifîn, bo
gate în proteină și vitamine, și 
cu totul alta e finul înnegrit de 
ploi sau silozul apos și acid care 
afectează nivelul producției și sănă
tatea animalelor. Ținind seama că 
timpul se anunță ploios și în 
cursul lunii mai, trebuie orga
nizate formații de mecanizatori
și cooperatori care să execute
toate operațiunile intr-un flux con
tinuu de la recoltare, transport și
pînă la însilozarea masei verzi sau 
depozitarea finului.

Pentru recoltarea furajelor la mo
mentul optim sînt necesare punerea 
în stare de funcționare a întregului 
parc de utilaje și mijloace de

transport, Încheierea grabnică a re
parațiilor la combinele autopropulsa
te și tractate, a vindroverelor, cosi
torilor mecanice și cu tracțiune ani
mală. Din datele furnizate de mi
nisterul de resort rezultă că mai 
sint de reparat 500 de combine auto
propulsate, cele mai mari restanțe 
existind în județele Brăila, Timiș 
și Hunedoara. ’ Pentru încheierea 
grabnică a reparațiilor este necesară 
urgentarea livrării pieselor de 
schimb. Din cauza restanțelor la li
vrarea de cuțite, axe, fuzete, pompe 
pentru frină, grupuri conice nu pot 
fi încheiate reparațiile la aproape 
500 combine autopropulsate. De ase
menea, Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Jilava tergiversează 
livrarea curelelor necesare la aproape 
800 de combine autopropulsate. Este 
imperios necesar ca întreprinderile 
furnizoare să-și onoreze integral sar
cinile de livrare a pieselor de schimb 
pentru ca toate combinele, celelalte 
mașini și utilaje destinate recoltării 
furajelor să fie reparate și puse în 
stare de funcționare.

Obținerea unor nutrețuri de cali
tate, scurtarea perioadei de recol
tare impun organizarea formațiilor 
de mecanizare specializate, dirijarea 
operativă a acestora acolo unde pot 
lucra' cu randament maxim. Folo
sirea grupată a utilajelor, prezența 
permanentă a specialiștilor în cimp 
trebuie să asigure recoltarea in faza 
optimă a tuturor suprafețelor cu 
plante de nutreț și prepararea între
gii cantități de masă verde în fin 
sau semifin de calitate superioară.

Important este, totodată, ca această 
acțiune de care depinde dezvoltarea 
zootehniei să preocupe îndeaproape 
organele de partid și agricole. Alături 
de formațiile de mecanizatori, pretu
tindeni unde este necesar — pe 
terenuri cu umiditate excesivă, la 
strîngerea finului — să lucreze echi
pe de cosași, așa cum au făcut din- 
totdeauna țăranii vrednici, crescăto
rii de animale.

C. BORDEIANU

LA TRIBUNA „SCÎNTEII“ Experiența organizațiilor de partid
din municipiul București în promovarea și stimularea
activității de reducere a importurilor

Importurile pot fi diminuate! Au de- 
monstrat-o pînă acum, de atîtea ori, co
lectivele a sute și sute de întreprinderi. 
Această sarcină economică majoră trasată 
de conducerea partidului — sarcină de 
importanță vitală pentru economia na
țională — nu trebuie privită nicidecum 
îngust, limitată doar la perimetrul activi
tății uneia sau alteia dintre întreprinderi. 
Practica a dovedit că rezultatele pe pla
nul reducerii importurilor pot fi mult 
mai mari atunci cînd se unesc forțele din 
cercetare, proiectare și producție, iniția
tivele din mai multe întreprinderi și in
stitute de specialitate pentru realizarea de 
utilaje, instalații, piese de schimb de cea 
mai înaltă tehnicitate, punindu-se astfel 
mai bine în valoare potențialul gindirii 
noastre tehnico-științifice, resursele pro
prii de materii prime. Mai ales cînd este 
vorba de un oraș de dimensiunile Capita
lei, unde sînt peste 200 de mari între
prinderi industriale, cu profiluri diverse, 
numeroase institute de cercetare și pro
iectare, de învățămînt superior.

Tocmai pornind de la acest conside
rent, Comitetul municipal de partid Bucu
rești a organizat, nu de mult, la Palatul 
aporturilor și culturii, o expoziție cu un

profil deosebit. Fiecare întreprindere din 
Capitală a prezentat, în standuri proprii, 
piese și subansamble solicitate din im
port, în ideea de a se găsi soluții efi
ciente pentru asimilarea lor în producția 
internă. Discuțiile ample, la obiect, pur
tate în fața standurilor, dar și in cadrul 
unor analize mai largi pe ramuri și sec
toare de activitate — între specialiști din 
producție, cercetare și învățămint — au 
demonstrat că prin organizarea unor ac
țiuni de cooperare, prin efortul comun al 
colectivelor dintr-un șir de întreprinderi 
este posibil ca multe din produsele soli
citate acum din import să fie incluse mai 
rapid in nomenclatoarele proprii de fabri
cație. Nu este o simplă afirmație. Do
vada cea mai concludentă o constituie re
zultatele schimbului de experiență simi
lar organizat anul trecut de Comitetul 
municipal de partid al Capitalei.

...In urmă cu un an, rotonda pavilionu
lui expozițional din Piața Scînteii se trans
formase într-un adevărat bazar. Expoziția 
organizată avea aceeași temă: reducerea

importurilor. Fiecare panou, fiecare stand 
arăta limpede, ca într-o oglindă, expe
riența, capacitatea de creație a unei în
treprinderi sau alteia, dar și problemele 
cu care se confruntă. Din primele clipe 
ale discuțiilor, în fața fiecărui stand au 
inceput să fie auzite păreri care re
levau o altă fațetă a lucrurilor : „Au re
dus importul, dar, iată, importă totuși... 
roți dințate, pe care te poate face și 
cooperativa -Metalocasnica-"„Furtunul 
acesta, găsit cu greu peste hotare, noi 11 
«importăm» de la... C.A.T.C. Jilava".

în felul acesta, expoziția demonstra din 
capul locului că pot fi eliminate o serie 
de importuri care, practic, nu aveau nici 
o justificare, nici din punct de vedere 
tehnic, și cu atît mai mult din punct de 
vedere economic. Dar, așa cum avea să 
rezulte chiar din primele discuții ce au 
urmat, asimilarea a numeroase produse 
importate punea cu adevărat probleme 
complexe și grele, dar nu imposibil de 
rezolvat.

La întreprinderea de fire și țesături din fibre de sticlă - 
București, intrată în funcțiune în luna decembrie 1980, s-au 
asimilat in fabricație suplimentar opt produse noi, reali- 

zindu-se însemnate economii valutare

In pagina a lll-a prezentăm experiența din Capitală in domeniul 
reducerii importului

I
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Meșterii satului
Satul Berzunți, din județul Ba

cău, pare a fi un muzeu. Casele, 
pridvoarele acestora, porțile, fin- 
tinile — totul adeverește măies
tria vestiților cioplitori in lemn 
de pe valea Tazlăului. Sculptu
rile realizate de Gheorghe Ava- 
siloaie, Ștefan Bălan, Ștefan 
Munteanu, Ion Domocoș și alții 
au dus faima acestei fru
moase îndeletnici transmise de 
veacuri din generație in genera
ție. Printre recentele creații ale 
celor mai iscusiți meșteri ai sa
tului se află și o coloană a in
finitului — replică a nepieritoa
rei opere a marelui Brăncuși. 
Ea a fost montată chiar in cen
trul satului. Bătrânii meșteri ii 
învață acum pe nepoții și stră
nepoții lor tainele cioplitului in 
lemn, meșteșug pe care să-l 
ducă mai departe și să-i confere 
noi valențe.

I

I
I
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Școlarii 
și Soarele

Pornind de la faptul că în zona 
municipiului Tulcea Soarele e 
mai generos decit in alte părți 
și strălucește in mai multe zile 
ale anului, elevii de la Liceul 
nr. 3 din localitate s-au gindit 
să-l pună și ei la muncă, așa 
cum au auzit și au citit că au 
făcut și alți ingenioși din diferi
te colțuri ale țării. Sub îndru
marea unor profesori, tot inven
tivi și inimoși, elevii tulceni au 
conceput și realizat un captator 
solar. Amplasată pe clădirea li
ceului, instalația asigură zilnic 
300—400 litri de apă caldă la 
temperatura de 80 de grade Cel
sius. Deocamdată, apa încălzită 
este folosită la cantina lor. Am
biția lor este de a ajunge să-și 
încălzească și sălile de clasă, 
veste care te.„

I
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o
încălzește I

mixt din comu-

Din nou despre 
focul cu focul

La magazinul 
na fAeleni, județul Iași, a izbuc
nit un incendiu. Flăcările 
s-au extins cu repeziciune spre 
podul, și acoperișul clădirii. Tn 
grabă, mare, cetățenii din comu
nă au‘ sărit ca unul pentru stin
gerea focului. Le-au venit tn 
ajutor și membrii formației ci
vile de pompieri din orașul 
Hirl&u. Acționând cu bărbăție și 
curaj, oamenii au reușit să eva
cueze tap-te mărfurile din ma
gazin și să reducă la minimum 
pagubele materiale.

Cauza incendiului : doi copii, 
In virstă H!-e 8 și 9 ani, s-au ju
cat cu chibrituri in apropierea 
magaziei de ambalaje și com
bustibil.

Părinți, nes vă jurați cu... joa
ca copiilor F

| Nu-șî mai
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ghicesc in cafea
La magazinul alimentar nr. 1 

de pe strada Republicii din Brăi
la, gestionarele i Gherghina Ia- 
cob și Mariana Gruia erau har
nice și grăbite de' mama focului. 
Dar numai cindl era vorba să 
vindă cafea. Cindț solicitai alte 
mărfuri scădea brusc și zelul 
gestionarelor. Faptul a atras a- 
tenția nu numai cumpărătorilor, 
ci și unui control. Care control 
a constatat că in unitatea res
pectivă se vindea cafea in ames
tec la preț de caftea naturală. 
Firește, diferența de preț intra 
in poșetele respectivelor gestio
nare. Acum, cele două nu trebuie 
să-și mai ghicească in... 
pentru a afla ce urmează.

cafea
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDUUUI 
analizate și soluționate în concordanță en legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Răspundere sporita pentru 

calitatea construcțiilor

„La indicația dumneavoastră și 
tn conformitate cu principiul de 
bază al socialismului de creștere 
necontenită a bunăstării întregului 
popor, în ultimii 15 ani s-au alo
cat fonduri importante pentru con
strucția de locuințe în întrea
ga țară — așa începea o scrisoa
re adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către locatarii blo
cului F, din strada Mogoșoaia nr. 2, 
Cluj-Napoca. La marile eforturi 
făcute de statul nostru, din veni
tul național, se adaugă și efortul 
celor ce-și repartizează o parte din 
veniturile familiei pentru con
struirea de apartamente proprietate 
personală. Aceste eforturi, atît din 
partea statului, cît și a oamenilor 
muncii, nu sint apreciate corespun
zător de către unii dintre cei care 
răspund de construcțiile de locuin
țe in municipiul nostru”. In mod 
concret, autorii scrisorii relatau că 
nu puține apartamente construite 
de trustul județean de construcții 
au mari defecțiuni : denivelări ale 
pereților, diferențe de nivel de 5—6 
cm, la pardoseala din beton, în ca
mere ; finisarea necorespunzătoare 
a mozaicului turnat în băi, bu
cătării și casa scărilor ; montarea 
defectuoasă a tîmplăriei, executarea 
necorespunzătoare a instalației sa
nitare. Autorii mai afirmau că au 
intervenit în numeroase rinduri la

I
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Analiză concretă, eficientă

într-o scrisoare adresată condu
cerii partidului se afirma că la în
treprinderea „Electromotor" din 
Timișoara ar exista un climat de 
muncă necorespunzător datorită 
faptului că directorul acesteia ar 
folosi un stil de muncă rigid, com
portări necorespunzătoare.

Din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost repar
tizată pentru cercetare secretarului 
de resort al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

După cercetarea întreprinsă, ra
portul a precizat că afirmațiile cu
prinse în scrisoare sînt numai în 
parte conforme realității. Se arată, 
astfel, că incorect s-a procedat la 
unele schimbări din funcție, pre
cum și la imputațiile făcute unor 
membri ai colectivului de oameni 
ai muncii — motiv pentru care Ju
decătoria Timișoara a anulat res
pectivele decizii nefondate ale con
ducerii întreprinderii.

S-a confirmat și afirmația că 
unele lucrări de investiții, prevă

I
I
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forurile locale, dar nu s-au luat 
măsurile ce se impuneau.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost dată 
spre soluționare secretarului de re
sort al C C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru Probleme
le Consiliilor Populare. Din cerce
tarea la fața locului, de către re
prezentanți ai forurilor centrale 
competente, la care au participat 
și delegați ai Consiliului popular 
al județului Cluj și ai întreprinde
rilor județene răspunzătoare, s-a 
constatat că deficiențele semnalate 
de autori sînt reale in cea mai mare 
parte. Pentru înlăturarea lor s-a 
dispus începerea imediată a reme
dierilor necesare, asigurîndu-se, în 
primul rînd, eliminarea apei din 
subsolul clădirii, revizuirea insta
lațiilor sanitare și de încălzire din 
apartamente. în continuare s-au e- 
xecutat lucrări de înlăturare a sur
selor de infiltrare a apei tn sub
solul blocului, precum și alte re
medieri in interiorul apartamente
lor. în raportul de cercetare se 
precizează că s-au luat măsuri de 
sancționare a celor vinovați de e- 
xecutarea superficială a lucrărilor ; 
de asemenea, s-a retras din con
tul constructorului suma de 500 000 
lei, care va fi restituită numai după 
terminarea tuturor remedierilor.

zute în plan cu începere din trimes
trul II 1980, au fost demarate in 
devans, finanțarea lor descbizîn- 
du-se ulterior. Pentru nerespecta- 
rea prevederilor legale, sucursala 
Băncii de investiții Timiș a aplicat 
sancțiuni contravenționale șefului 
compartimentului de investiții, 
luînd și alte măsuri. Nu corespun
de insă adevărului afirmația potri
vit căreia întreprinderea ar înre
gistra rezultate necorespunzătoare 
datorită „incompetenței" profesio
nale a directorului. Se subliniază, 
în acest sens, faptul că din 1970, de 
cind a fost învestit în funcție ac
tualul director, întreprinderea și-a 
îndeplinit majoritatea indicatorilor 
de plan. Volumul producției marfă a 
ajuns să se dubleze în 1975 față de 
1970, iar în 1980 depășirea a fost de 
peste 2 ori față de 1975, Sesizarea 
unor muncitori privind neacordarea 
de premii pentru export a fost anali
zată de Inspecția teritorială finan
ciară de stat Timiș și s-a constatat 
că aceștia nu aveau dreptul la pre
miere din cauza absențelor nemo
tivate și altor abateri disciplinare.

Concluziile rezultate din cerce
tare au format obiectul unei discu
ții în cadrul secretariatului Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., la 
care au participat directorul între
prinderii și secretarul comitetului

Măsuri ferme împotriva abaterilor

Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale a verificat, la indicația con
ducerii partidului, o scrisoare adre
sată tovarășei Elena Ceaușescu pri
vind încălcări ale reglementărilor 
în vigoare de către unele unități 
comerciale din municipiul Arad, 
precum și ridicarea unor construc
ții proprietate personală fără res
pectarea prevederilor legale.

Controlul și analizele efectuate, 
cu sprijinul inspecțiilor comercială, 
financiară și de prețuri, au scos 
la lumină o serie de lipsuri și aba
teri de la normele legale. în rapor
tul de cercetare se precizează astfel 
că la întreprinderea comerțului de 
stat pentru alimentație publică, 
contrar prevederilor Legii nr. 3/1972, 
s-au vîndut în mod sistematic carne 
și preparate din carne, în valoare 
de zeci și zeci de mii de lei, către 
persoane particulare, direct din 
carmangeria unității. Totodată, s-a 
constatat că prin falsuri, ca și prin 
nerespectarea rețetelor tehnologice 
de fabricare a preparatelor din car
ne, gestionarii carmangeriei și-au 
creat importante plusuri de produ
se, care au fost valorificate în in
teres propriu. S-au constatat abateri 
și în ce privește respectarea gra
majului la unele produse preamba- 
late și la preparate culinare servite 
in unități de alimentație publică, 
precum și eliberarea din depozite și 
introducerea în unitățile comerciale

Pentru protejarea culturilor 

din apropierea pădurilor

Mai mulți locuitori din satele co
munelor Dănești, județul Gorj, șl 
Vărădia de Mureș, județul Arad, au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu scrisori in care arătau 
că numărul mistreților a crescut 
excesiv, că aceștia le-au distrus 
culturile agricole și finețele natu
rale de pe terenurile situate în apro
pierea pădurii și că nu s-au luat 
măsuri pentru înlăturarea pericolu
lui pe care îl reprezintă pentru re
colte și populație.

' Scrisoarea a fost repartizată, pen
tru soluționare, viceprim-ministru- 
lui de resort al guvernului. în ra
portul de cercetare se precizează 
că sesizările au fost verificate la 
fața locului de către reprezentanți 
ai Departamentului silviculturii,

Mărfuri
La o largă categorie 

de articole de mare 
utilitate s-au operat 
însemnate reduceri de 
prețuri, care ajung și 
pină la 30 la sută.

Astfel, au fost redu
se prețurile la diverse 
sortimente de confec
ții, tricotaje, încălță
minte pentru adulți și 
copii, printre care la 
costume bărbătești, 
sacouri, scurte, ragla
ne, pantaloni, cămăși, 

cu preturi
rochii, taioare, fuste, 
bluze, jachete, veste 
și pulovere tricotate, 
bluze și rochii trico
tate, pantofi, sandale, 
ghete, papuci.

Au fost reduse pre
țurile la numeroase 
articole de uz gospo
dăresc — lustruitorul 
de parchet, mașina 
aragaz cu două ochiuri 
și cuptor tip „Felix", 
cuptorul tip „Util", cu 
gaze, unele tipuri de

de partid pe întreprindere, cărora 
li s-au adus criticile cuvenite pen
tru lipsurile7 constatate, precum și 
pentru unele deficiențe manifestate 
în stilul și metodele de muncă fo
losite.

a unor produse fără actele Justifica
tive necesare.

Acționindu-se pentru înlăturarea 
abaterilor constatate, pentru întări
rea disciplinei s-a recuperat O parte 
a pagubelor constatate (110 mii lei), 
au fost depuse și regularizate dife
rențele de preț încasate necuvenit 
(124 mii lei), au fost înaintate acte 
de urmărire penală pentru infrac
țiunile constatate și a fost sesizată 
comisia pentru controlul provenien
ței bunurilor dobîndite în mod ili
cit. Lipsurile constatate și măsurile 
luate au fost prelucrate în plenara 
lărgită a comitetului de partid din 
unitățile comerciale de pe raza mu
nicipiului Arad.

în raportul de cercetare se a- 
rată, de asemenea, că s-au con
statat ilegalități în construcția unor 
locuințe proprietate personală în 
municipiul Arad și a unor case de 
odihnă (cabane) în insula mare a 
Mureșului și în comuna Chioroc, 
județul Arad, Iuindu-se măsurile 
necesare, în spiritul legalității so
cialiste.

Rezultatele controlului au fost 
discutate în organele de conducere 
colectivă ale unităților verificate 
și la organele tutelare, precum și 
la Comitetul județean de partid 
Arad. Pentru abaterile constatate, 
s-au aplicat sancțiuni disciplinare 
și de partid, inclusiv unor cadre cu 
funcții de conducere din unitățile 
respective. • 

împreună cu organele locale, con- 
statîndu-se că, intr-adevăr, în 
toamna anului trecut mistreții au 
produs pagube culturilor de po
rumb de pe terenurile din apropie
rea pădurii. Pentru prevenirea 
unor asemenea pagube, s-a stabi
lit ca unitățile silvice să organizeze 
săptămînal vînători colective. Se 
precizează că se vor urmări îndea
proape rezultatele acestei măsuri, 
Iar în cazul cînd se va constata o 
concentrare de mistreți, planul de 
vînători va fi sporit. S-a stabilit, de 
asemenea, ca locuitorii respectivi 
să fie îndrumați să-și tmprejmu- 
iască terenurile din vecinătatea 
pădurii și să organizeze paza lor.

Neculal ROȘCA

reduse
piese de schimb pen
tru bunuri de folosin
ță îndelungată.

Cu prețuri reduse 
se pot cumpăra dife
rite jucării ,și articole 
pentru activități cul- 
tiirale.

Noile reduceri de 
prețuri oferă prilejul 
realizării de impor
tante economii tn ca
drul bugetului fiecă
rei familii.

Realizări ale cooperației
Aprovizionarea tot 

mai bună a populației 
sătești este o preocu
pare permanentă a 
cooperației de consum 
din județul Bacău. în 
ultimii ani au fost 
construite unități co
merciale spațioase, or
ganizate pe principiile 
formelor moderne de 
vînzare — cu restau
rante la parter — ca. 
de exemplu, superma- 
gazinele din Dărmă- 
nesti. Sascut. Podu 
Turcului. Agăș, Palan
ca. Dofteana. Secuieni.

Ghimeș-Făget. Vultu- 
reni etc. Concomitent 
s-a acordat o atenție 
deosebită modernizării 
unităților existente 
printr-o folosire mai 
eficientă a spatiilor de 
vînzare și etalare, pre
cum si prin dotarea 
acestora cu utilaje noi.

Cooperația de con
sum din județul Bacău 
și-a dezvoltat, totoda
tă, și rețeaua de uni
tăți turistice, care ofe
ră vizitatorilor condiții 
bune de odihnă și re
creare. în orice ano-

PARTIDUL Șl POPORUL
(Urmare din pag. I)
nia va urca pe o nouă treaptă, supe
rioară, a progresului și civilizației, 
devenind țară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic. în noile 
condiții social-economice ale țării, 
cînd toți oamenii muncii din pa
tria noastră participă cu însuflețire 
la înfăptuirea programului de dez
voltare multilaterală, asigurînd tre
cerea la o nouă calitate a muncii și 
a vieții, legătura cu poporul de
vine, pentru' partid, o sursă conti
nuă de vitalitate, de regenerare a 
forțelor, de ridicare a capacității 
sale de acțiune. Un adevăr s-a re
levat cu pregnanță in acești ani de 
dinamice transformări : acela că 
partidul și poporul sînt autorii mă
reței opere de edificare a României 
socialiste, că unitatea între partid și 
popor constituie garanția sigură a 
înaintării patriei noastre spre co
munism.

Așa cum magistral a afirmat to
varășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea istorică prezentată la jubi
leul din mai, partidul nu conduce 
în numele, ci împreună cu clasa 
muncitoare, cu toți oamenii muncii, 
cu întregul popor. Dealtfel, cei mai 
buni fii ai poporului sint cuprinși 
tn rindurile partidului. Cei peste 
3 milioane de membri de partid re
prezintă o puternică forță care-și 
desfășoară activitatea în uzine, pe 
șantiere, pe ogoare, în institute de 
cercetări, in unități de învățămînt 
și cultură. O forță care cuprinde 
30 la sută din întreaga popujație 
activă a țării. Semnificativ esțe, în 
acest sens, faptul că peste 75 Ia 
sută dintre membrii partidului sînt 
producători direcți de bunuri ma
teriale. în aceste condiții, condu
cerea de către partid dobîndește un 
caracter concret și eficient. Iar le
gătura tot mai puternică, tot mai 
trainică, tot mai activă cu poporul, 
cu masele de oameni ai muncii, cu 
organizațiile obștești este asigura
tă în primul rînd de faptul că — 
așa cum s-a subliniat — partidul 
nu conduce dînd ordine, ci aflr- 
mindu-și marea sa capacitate de 
convingere. Conducerea de către 
partid își etalează astfel caracterul 
Său esențialmente politic. De 
aici Izvorăște, in primul rînd, 
cerința ca în noua etapă de dezvol
tare să se intensifice activitatea 
politico-educativă de ridicare a 
nivelului pregătirii politice, pro
fesionale, științifice și culturale a 
maselor largi populare, a întregu
lui popor. Ca și cerința cu privire 
la intensificarea întregii activități 
de formare a conștiinței socialiste, 
a omului nou, de afirmare a con
cepției revoluționare despre lume

de consum
timp. într-o pitoreas
că zonă montană, lin
gă barajul și lacul de 
acumulare de pe va
lea Uzului se află ha
nul „Poiana Uzului", 
iar la numai 16 km de 
Bacău — intr-un plă
cut cadru natural — 
hanul „Măgura". Și 
în localitatea Răcă- 
ciuni. pe șoseaua na
țională București — 
Focșani — Bacău, a 
fost dat în folosință 
hanul „Răcăciuni".

In fotografie : ha
nul „Răcăciuni".

șî viață, materialismul dialectic și 
istoric^ a principiilor socialismului 
științific, a umanismului revoluțio
nar, a dreptății, echității și eticii 
socialiste. De aici se desprin
de pentru comuniști îndatorirea 
de a fi mereu în primele rinduri 
pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a tă
rii, de a munci cu abnegație, fie
care la locul său de muncă, de a fi 
militanți activi pentru respectarea 
legilor țării, a principiilor și nor
melor de muncă și viață ale socie
tății noastre.

Este un adevăr validat de istorie, 
de istoria nouă a României socia
liste, faptul că poporul nostru are 
astăzi in fruntea sa un conducă
tor încercat : Partidul Comunist 
Român. Un conducător care a știut, 
ca nimeni altul în istoria multimi
lenară a patriei, să se identifice in 
cel mai înalt grad cu idealurile și 
aspirațiile maselor. Un partid pen
tru care este mereu actuală lecția 
de permanență a istoriei, care știe 
că poporul 1-a urmat întotdeauna 
pe acei fii ai săi ce s-au dovedit 
a fi luptători exemplari pentru in
dependență și libertate, pentru 
demnitatea și progresul patriei ; 
pe acei fii ai săi care s-au identi
ficat cu idealurile și năzuințele su
preme ce au animat masele popu
lare de-a lungul vremurilor.

Ridicat din rindul clasei munci
toare, al poporului, partidul nos
tru comunist s-a dovedit, de-a lun
gul celor șase decenii de la crearea 
sa, un încercat conducător colectiv 
tocmai pentru că și-a asumat rolul 
de continuator al tradițiilor celor 
mai înaintate, afirmîndu-și prin 
fapte hotărîrea de a garanta, în noi
le condiții istorice, ridicarea pa
triei, de a făuri, împreună cu po
porul, spre binele poporului, orîn- 
duirea socialistă în România. O 
orînduire care — așa cum a de
monstrat întreaga operă de edifi
care socialistă condusă de partid 
— se construiește cu oamenii și 
pentru oameni. Sub această deviză, 
cei peste 3 milioane de comuniști 
acționează, în organizațiile din 
care fac parte, la locurile lor de 
muncă, pentru întărirea continuă a 
partidului, a unității, sale ideologi
ce, politice și organizatorice. Pen
tru angajarea tuturor forțelor so
cietății, ale tuturor cetățenilor pa
triei, de orice naționalitate, în mă
reața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Așa cum in istoricul său Pro
gram a stabilit partidul. Așa cum, 
cu devotament și hotărîre, o vor 
clasa muncitoare, întregul nostru 
popor.

I S-a potolit!

I
I
I
I
I
I

Certat de mai multă vreme cu 
legea, Vasile Cirstea din Teslui, 
județul Olt, a inceput să caute 
sămânță de scandal și cu vecinii 
săi. După ce a lovit-o din te 
miri ce pe o vecină a lui. Ioa
na Pirvulescu, aceasta a fost in
ternată in spital. Cind s-a intors 
acasă, a inceput din nou să-i 
adreseze injurii, s-o amenințe. 
Nu s-a potolit decit la interven
ția celorlalți vecini. Intr-o zi a 
intrat in ograda vecinei, de unde 
a sustras o damigeană cu țuică 
și niște vișinată. Vecina l-a sur
prins asupra faptei. Huliganul 
a lovit-o din nou. De data a- 
ceasta — ne scrie procurorul 
Florica Radovan — a fost pen
tru ultima dată, bătăușul fiind 
trimis in judecată.

I Remorca hoinară

I
I
I
I
I foarte intensă pe

I
I
I

Mai intîi, mecanicul Victor 
Maris a eliberat dovada de veri
ficare tehnică pe 1981 pentru au
tocamionul cu remorcă 21-CJ- 
3950 al Autobazei nr. 3 de marfă 
Cluj-Napoca. Apoi, mecanicul 
Ioan Prunean a avizat plecarea 
autocamionului in cursă. Dar 
iată că, pe strada Moților din 
Cluj-Napoca, remorca autoca
mionului s-a desprins și s-a iz
bit de alt autocamion de mare 
tonaj care venea din sens opus. 
Circulația, 
strada respectivă, a fost blocată 
pină cind cele două vehicule au 
putut să fie evacuate.

Ce se întimplase ? Cei doi me
canici care au verificat starea 
tehnică a autovehiculului, ca ți 
revizorul au admis o... toleranță 
de la normele tehnice tn timpul 
reparației, și anume o sudură 
la sistemul de cuplare, fără 
lanț de siguranță. Noroc că re
morca s-a izbit de un colos și 
nu de numărul mare de pietoni 
care circulau pe trotuare.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteri"

I
I
I
I

Tehnici moderne 
in testarea aptitudinilor 

profesionale
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Citi adolescenți nu visează să de
vină aviatori, cosmonauti, dispeceri 
de linii automatizate sau mecanici de 
locomotive electrice ! Dar nu toți pot 
îmbrățișa aceste profesiuni, ca și 
multe altele, deoarece dincolo de o 
pregătire școlară generală si de spe
cialitate bună, ele implică și anumite 
aptitudini psihofiziologice. compati
bile cu cerințele profesiunilor respec
tive. Cum sint depistate ? Tovarășul 
ing. Dumitru C. Popescu, cercetător 
principal la Institutul de cerce
tări științifice pentru protecția 
muncii, ne informează că un co
lectiv de specialiști din cadrul la
boratorului de tehnica securității a 
realizat peste 20 de tipuri de aparate 
de investigații psihofiziologice. Aces
te aparate sînt multiplicate in cadrul 
atelierelor de micronroductie organi
zate in institut si livrate beneficia
rilor din tară, in principal diferite
lor laboratoare de testare menite să 
sprijine activitatea de selecție, orien
tare. calificare și recalificare, în 
funcție de aptitudini, stare de sănă
tate. caracteristici psihofiziologice. 
Ele sînt utilizate, de asemenea. în 
diferite cercetări științifice. între 
acestea, se află un aparat pentru 
investigarea abilității psihomotorii. 
Aparatul, alcătuit din componente 
electronice, circuite integrate si tub 
cinesconic, este utilizat Ia examinarea 
si expertizarea pilotilor de zbor în 
cadrul Centrului medical aeronautic 
București. Bineînțeles, el poate fi 
utilizat si pentru stabilirea unor ca
racteristici psihomotorii ale persona
lului din alte domenii de activitate 
— transporturi rutiere, conducători 
auto, conducători de utilaje de ridi
cat. macaragii, persoane care lucrea
ză la instalații unde sînt solicitate 
însușiri de coordonare a mișcărilor, 
în condiții de mare precizie și finețe. 

la manipularea unor dispozitive sau 
comenzi foarte sensibile.

Un alt aparat electronic servește la 
determinarea flexibilității atenției, 
avînd aplicabilitate în psihologia 
muncii, pentru selecția și orientarea 
personalului spre diferite locuri de 
muncă din ramuri industriale, acti
vități comerciale, de birou etc. în 
clinici, aparatul poate fi utilizat si la 
determinări psihopatologice. Alte a- 
parate realizate în institut : crono- 
vigimetrul — un simulator electro
nic pentru sarcini de vigilentă 
si psihodiagnostic deferential, uti
lizat la testarea lucrătorilor de 
la tablourile de comandă din in
dustria chimică, electroenergetică, de 
gaz metan, diferite dispecerate ; 
tahistoscopul electronic cu proiecție 
— pentru investigarea unor funcții 
cognitive cu referire la memorie, ca
pacitate de diferențiere și identifica
re perceptivă ; termometrul electro
nic — pentru determinarea preciziei 
manuale, a capacității de autostăpî- 
rtire a mișcărilor involuntare ; poli- 
reactionometrul și cronoscopul — 
aparate electronice de investigare a 
reactivității simple si complexe.

în prezent se lucrează la experi
mentarea si finalizarea cognitestului. 
cel mai complex aparat din cîte s-au 
realizat în acest laborator, cu ajuto
rul căruia se vor putea face investi
gații multiple, pornind de la testarea 
capacităților perceptive pînă la capa
citatea de gîndire.

Realizarea tuturor acestor aparate 
tn țară, de înaltă complexitate teh
nică și deosebită precizie, nu este 
doar un certificat de maturitate pen
tru specialiștii noștri, ci și o posibi
litate de a beneficia de mijloacele 
tehnicii de vîrf fără a fi aduse din 
import.

Al. PLA1EȘU

VERIFICĂRILE TEHNICE ANUALE ALE AUTOTURISMELOR
„Trăgînd învățăminte din pățaniile 

anilor trecuți, cînd am amînat pen
tru ultimul moment revizia mașinii, 
anul acesta m-am prezentat din vre
me. Credeam că în acest fel voi scăpa 
de înghesuială, de timpul pierdut, 
beneficiind și de un serviciu de cali
tate. Dacă în privința timpului reu
șita a fost deplină, calitatea prestației 
a fost nesatisfăcătoare. Sesisez su
perficialitatea mecanicilor, avînd în 
vedere nu numai banii plătiți inutil, 
în costul reviziei, ci și pericolul care 
se creează pentru circulație. E vorba 
atît de riscurile automobiliștilor în 
cauză, cît și ale celorlalți participanți 
la traficul rutier."

...Asemeni cititorului Cornel Che- 
lemen din București, str. Valea Ia- 
lomiței nr. 12 — din a cărui scrisoare 
am reprodus fragmentul de mai sus — 
și alți automobiliști s-au prezentat 
în acest an mai devreme pentru re
vizia tehnică anuală a mașinii.

Prezentarea la timp a posesorilor 
de autoturisme in unitățile de verifi
care tehnică constituie, desigur, una 
din premisele efectuării unor revizii 
de calitate. în astfel de condiții, me
seriașii pot lucra în voie, pe înde
lete, nu sub presiunea înghesuielii. 
Dar numai spiritul de prevedere al 
solicitanților nu este suficient. Se cer 
întrunite încă cel puțin două condi
ții : a) dotarea adecvată a unităților 
care efectuează reviziile și b) pregă
tirea și instruirea corespunzătoare, 
conștiinciozitatea personalului de 
servire din ateliere.

în ce privește dotarea, se poate 
aprecia că majoritatea unităților au
torizate în acest an să efectueze re
vizii dispun de aparatura necesară. 
Dar există și ateliere în care verifi
cările se fac... „după ochi". La Auto- 
service-ul din Floreasca, de exemplu, 
la atelierele A.C.R. din șoseaua 
Sălaj și str. Lunii, la unitatea 
„Ciclop" din strada Caporal Ruică 
lipsesc ori aparatele de echilibrat 
rotile, ori standurile de verificat 
frînele. ori compresoarele cu mano
metru, ori...

Desigur, dacă această aparatură ar 
fi fost stabilită în ultimul moment, 
atunci ar mai fi existat o scuză. Dar 
haremurile de dotare pentru revizii 

sînt cunoscute de mal mulțî ani, 
atelierele dispunind de suficient timp 
să-și completeze aparatura. Mai ales 
că, aproape in exclusivitate, sint uti
laje produse in țară, multe din ele 
posibil de realizat chiar de uni
tățile service, prin autoutilare. Fap
tul că a fost admisă funcționarea 
unor ateliere insuficient dotate este, 
desigur, un lucru criticabil. întrucît 
în asemenea condiții verificarea teh
nică nu poate fi decît parțială, cu 
lacune generatoare de riscuri.

Important pentru calitate» reviziilor 

Cînd aparatele de precizie 
stau sub lacăt, 

iar revizia se face după ochi...
este și gradul de instruire și de con
știinciozitate al meseriașilor. Ce se 
constată în practică ? Am urmărit 
împreună cu un reprezentant al 
Inspectoratului General al Miliției 
modul în care se desfășoară reviziile 
în mai multe unități bucureștene. 
Primul popas : atelierul din str. Ca
poral Ruică. Mașinile trec aici prin 
hala de revizie precum... gîsca prin 
apă. Intervențiile meseriașilor se 
rezumă mai mult la simple consta
tări... vizuale.

— De ce nu controlați frînele ? — 
îl întrebăm pe mecanic.

— Păi, aparatul de măsură e la 
șefu’.

— Și șeful unde e ?
— Pe aici, prin apropiere.
îl căutăm și-l găsim pe tovarășul 

Ștefan Tumbăr îmbrăcat „de oraș", 
gata de plecare. Găsim și aparatul cu 
pricina. Unde ? Bine ferecat, sub la
căt, în magazia unității.

— îmi este teamă să-l dau mecani
cilor — se scuză șeful unității. Nu 
se pricep și-l pot strica.

— Atunci cum se verifică frînele 
In unitatea dv. ?

— Cînd e cazul, le mal verific eu.
Solicităm șefului de unitate să facă 

o probă cu aparatul în cauză. După 
mai multe încercări neizbutite, acesta 
recunoaște că. de fapt, nici el nu prea 
știe cum să-l folosească.

„Pregătit!" ca șeful de unitate s-au 
dovedit a fi și ceilalți meseriași ai 
atelierului. Ofițerul care ne însoțea 
a supus unui test scris pe mecanicul 
Marian Marcu. Rezultatul : cel testat 
nu cunoștea nici cele mai ele

mentare operațiuni din cadrul revi
ziei anuale ! Pe mîna unui astfel de 
mecanic — și din păcate nu este sin
gurul — trec zilnic zeci și zeci de 
mașini care capătă dreptul să circule 
pe drumurile publice 1

— Nu vi s-a făcut o pregătire pre
alabilă 7 — este întrebat.

— Ba da. Am fost chemați toți 
mecanicii într-o zi la sediul între
prinderii („Ciclop" — n.n.) și ni s-a 
spus să fim atenți cu reviziile...

Despre o instruire practică, despre 
o examinare a fiecărui meseriaș în 
parte — nici vorbă.

...Intrăm și la atelierul A.C.R. din 
str. Lunii. La standul de revizii se 
află „Dacia 1 300“ cu numărul de în
matriculare 16—B—7 454. Mecanicul 
ridică pe cric puntea din fată a ma
șinii, mișcă puțin roțile, se uită la 
becurile de semnalizare și... gata. 
Tocmai se pregătea să aplice pe plă
cuța de înmatriculare ecusonul: „Ve
rificat tehnic pe anul 1981". cînd. în 
unitate, îsî face apariția o mașină a 

miliției. Imediat, tot personalul uni
tății se agită: „Gata băieți — îi «mo
bilizează» responsabilul — puneți 
analizorul de gaze, montati aparatul 
de frîne...".

...La unitatea „Ciclop" din bd. Ma- 
gheru reviziile se fac după o meto
dologie de acum... 5 ani. înseși for
mularele sînt învechite de vreme. Nu 
se verifică sistemul de ventilație, sta
rea părții inferioare a caroseriei, pre
siunea din pneuri, starea pneurilor.

Desigur, s-ar putea crea o imagine 
falsă dacă ne-am rezuma doar Ia ca
zurile negative. Am întîlnit în raidul 
nostru prin Capitală și numeroase 
unități bine dotate și organizate, unde 
reviziile se execută „ca Ia carte". 
Este cazul autoservice-urilor nr. 9 
și 10 din Colentina și Titan, 
A.C.R.-Bega, „Ciclop" ’ din cartierul 
Drumul Taberei, „Dacia“-Militari ș.a.

înainte de a încheia să mai notăm 
două aspecte ce țin de organizarea 
în ansamblu a reviziilor din acest an. 
Este vorba de „fișele de evidență" pe 
care trebuie să le completeze auto- 
mobiliștii — fișe încilcite. greu de 
descifrat, care supun pe solicitanți la o 
probă de formularistică întrecînd o 
competiție de cuvinte încrucișate — 
precum și de neconcordanta tarifelor. 
Bunăoară, revizia pentru o „Da
cie 1 300“ costă 86 lei la unitățile 
„Ciclop", 98,30 lei la unitățile „Da- 
cia-service" și 100,10 lei la „Autome- 
canica". Deși operațiunile prevăzute 
în nomenclatorul de revizii sint ace
leași — general valabile pentru toate 
unitățile. (Diferențe de tarif apar și 
la celelalte tipuri de autoturisme.)

Pînă la expirarea termenului de 
efectuare a reviziilor din acest an 

31 mai — mai este puțin timp. 
Totuși, suficient pentru ca lucrătorii 
din unitățile autoservice si conduce
rile întreprinderilor coordonatoare 
(„Ciclop", cooperația meșteșugăreas
că, A.C.R. etc) să remedieze nea
junsurile care se manifestă încă 
în efectuarea reviziilor, creîndu-se 
condițiile prestării unor servicii de 
calitate pentru toți automobiliștii. Ce
rință firească și pe deplin realizabilă.

Mihai IONESCU 
Ion DUMITRIU
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ACTIVITĂȚII DE REDUCERE A IMPORTURILOR
Să căutăm să realizăm în tară ceea ce, pînă acum, se aducea din import, punînd 

un mare accent pe o cooperare în producție care să asigure un echilibru corespunzător 
între import și export Capitala are multe posibilități în această privință și sper că 
va acționa cu toată răspunderea pentru a-și putea îndeplini în condiții mai bune sarcinile
ce îi revin.

NICOLAE CEAUȘESCU

98 la sută - un procent care 
învinge o mentalitate

Ecoul unui îndemn: „Să facem 
totul pentru a nu mai importa 
nimic din ceea ce se poate 

realiza in țară“
Multe dificultăți tehnice au fost de

pășite, iar o serie din produsele care 
pină mai ieri păreau un apanaj al 
unor firme din străinătate sint reali
zate azi la „Electrotehnica", între
prinderea de mecanică fină. „Timpuri 
noi" sau „Automecanica", Concluzia 
care se desprinde este limpede: rezul
tate deosebite in reducerea importuri
lor au obținut acele unități in care or
ganizațiile de partid, printr-o muncă 
politică susținută, au reușit să creeze 
un climat puternic de emulație, culti- 
vînd în rîndul muncitorilor, al spe
cialiștilor din producție și cercetare 
răspunderea și mindria muncitorească 
pentru materializarea potențialului 
propriu de creație in produse noi, cu 
caracteristici tehnice superioare, chiar 
mai bune decit cele aduse din im
port. în multe unităti. așa cum ne 
spunea tovarășul Ion Popa, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 2, s-a dovedit cit de mare 
este acest potential, ce resorturi ne
bănuite sint pase în mișcare atunci 
cînd comuniștii acționează energic, 
operativ, pentru ca fiecare idee, fie
care inițiativă să-și găsească valori
ficarea. Așa s-a reușit ca în numai 
șase luni la C.I.L. Pipera să se asi
mileze o nouă tehnologie de finisai 
mat. complet diferită de tehnologiile 
clasice, care asigură calități supe
rioare produselor destinate exportu
lui. Așa s-au asimilat în numai trei 
luni la „Electronica" patru noi mo
dele de radioreceptoare, realizate 
numai cu componente din tară. Asa 
s-a pus la punct, la întreprinderea 
„Neferal", o tehnologie originală care 
asigură valorificarea materialelor re- 
folosibile rezultate din procesul de 
fabricație, obținînd astfel materii pri
me în valoare de 690 mii dolari. Și 
exemplele ar putea continua.

Făcînd un scurt bilanț rezultă că 
în anul 1980. la nivelul Capitalei au 
fost asimilate produse care asigură 
reducerea importului cu 5'0 milioane 
lei. în întreprinderile din industria 
construcțiilor de mașini au fost a- 
similate pentru necesitățile proprii 
sau pentru unităti din alte ramuri 
produse în valoare de 312 milioane 
lei. în domeniul chimiei s-au asimi
lat produse care contribuie la redu
cerea importului cu 83 milioane lei. 
Prin soluțiile găsite, in industria u- 
șoară și alimentară importurile se 
reduc cu 76 milioane lei. O contribuție 
importantă la reducerea importurilor 
au adus-o institutele de cercetare si 
inginerie tehnologică. Numai în ca
drul microproductiei s-au asimilat 
pentru întreprinderile din Capitală 
produse în valoare de peste 89 mi
lioane lei.

Desigur, asemenea rezultate nu 
puteau fi obținute doar prin simpla 
organizare a unei expoziții, fie ea cît 
de sugestivă și mobilizatoare. Hotă- 
ritoare au fost acțiunile care au ur
mat. perseverenta și Insistenta cu 
care organele și organizațiile de partid 
au urmărit înfăptuirea obiectivelor 
stabilite, pentru a se găsi noi soluții și 
căi de reducere a importurilor. Din 
această perspectivă, expoziția recent

organizată a prilejuit o evaluare a 
ceea ce s-a făcut pînă acum si a 
deschis noi direcții de acțiune pentru 
anul 1981.

— Indiscutabil, expoziția organizată 
în acest an a oferit o imagine sin
tetică asupra importurilor solicitate 
de unitățile din Capitală, ne spune 
tovarășul Ion Bucur, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. Dar menirea ei nu s-a redus 
la atît. Esențial este că ea a 
constituit punctul de plecare pen
tru desfășurarea unor analize concre
te cu conducerile întreprinderilor, in 
cadrul cărora s-au cristalizat noi 
posibilități de rezolvare a probleme
lor legate de reducerea importurilor. 
Au fost analize aprofundate, la obiect, 
care au urmărit ca fiecare unitate să 
găsească noi soluții pentru reducerea 
la minimum a importurilor și supli
mentarea exporturilor. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceausescu, am 
înțeles că trebuie să acționăm pe cele 
mai diferite căi, să organizăm acțiuni 
de cooperare, să atragem forțele de 
cercetare științifică. într-un cuvînt 
să facem totul pentru a nu mai im
porta nici un produs care poate fi 
realizat în tară. De aceea, la actuala 
expoziție au participat nu numai re
prezentanți din întreprinderi, ci si 
colective formate din specialiști din 
institute de cercetare și proiectare, 
ministere și centrale industriale. în 
felul acesta au putut fi soluționate 
multe probleme care depășeau capa
citatea și posibilitățile fiecărei unități 
luate în parte. Aceste colective au 
stabilit ce probleme prioritare trebuie 
soluționate și, în plus, au sarcina să 
urmărească cu perseverență finali
zarea obiectivelor prevăzute. Se eli
mină astfel o serie de paralelisme în 
abordarea de către o unitate sau alta 
a unor teme de cercetare, se fructifică 
mai bine experiența dobîndită. O pri
mă evaluare a resurselor analizate e- 
vidențiază că există posibilități pentru 
asimilarea de noi produse, suban- 
samble și piese de schimb pentru 
unitățile din industria constructoare 
de mașini, din industriile chimică și 
ușoară, care vor contribui la redu
cerea în acest an a importului cu 
circa 90(1 milioane Iei.

Firește, nu s-au putut găsi pe loc 
soluții pentru reducerea importurilor 
la toate reperele prezentate în ex
poziție. Aceasta nu înseamnă însă că 
ne-am mulțumit cu ceea ce se poate 
rezolva imediat, mai ușor. Pentru 
produsele a căror asimilare este mai 
complexă si necesită eforturi deose
bite pentru a fi realizate cu o efi
cientă ridicată se caută în continuare 
noi soluții si, concomitent, se iau 
măsuri pentru introducerea lor in 
fabricație. Dealtfel, asimilarea aces
tor produse este urmărită permanent 
atît de comitetul municipal de partid, 
cit și de colectivele constituite, pe 
ramuri și sectoare de activitate. Ac
țiunea este deci în plină desfășura
re. iar rezultatele ei vor răspundecu 
siguranță, într-o măsură cît mai 
mare, cerințelor actuale si de per
spectivă ale dezvoltării economiei 
naționale.

colectivului de la
Din „banca de idei“

a schimbului de experiență

Tehnologii noi propuse
pentru extindere

Două recente realizări ale 
întreprinderea „23 Augusf'-București: vagonul 
oală de turnare a fontei lichide, fabricat pen
tru C.S. Galați (în imaginea de sus) și presa 
de 1 000 tone-forță aflată în faza finală a 
montajului (în imaginea de jos), care con
tribuie substanțial la reducerea 

lutar al țării
efortului va-

Dichiseanu

Era necesară și o schimbare 
radicală in concepția 

unor specialiști
Acțiunea inițiată s-a dovedit utilă 

atît prin aportul său concret la re
ducerea efortului valutar al țării, cît 
și prin efectul ei. mai greu de eva
luat. asupra stimulării creației tehni- 
co-științifice proprii, asupra promo
vării progresului tehnic. Prin rezul
tatele obținute s-a demonstrat că era 
momentul să se producă o schimbare 
radicală in concepția și gindirea unor 
specialiști, care uneori apelau cu 
prea multă ușurință la importuri. 
Iată numai cîteva exemple — poate 
nu cele mai reprezentative, dar în
deajuns de concludente — pentru 
evidențierea posibilităților și resur
selor de care dispun unitățile noas
tre atunci cînd potențialul de inteli
gență creatoare al specialiștilor este 
mai bine pus în valoare.

Sarcinile puse în fața colectivului 
de la ÎNTREPRINDEREA DE CA
BLURI ȘI MATERIALE ELECTRO- 
IZOLANTE erau cit se poate de cla
re : pe de o parte să reducă impor
turile pentru producția proprie, iar 
pe de altă parte să asimileze în fa
bricație o serie de produse noi, care 
să contribuie la eliminarea importu
rilor in alte unități. „Cred că nu exa
gerez spunînd că. prin această acți
une, oamenii au fost puși să gin- 
dească mai profund, precizează tova
rășul Hristudor Tuțuianu, secretarul 
comitetului de partid pe întreprinde

re. Mai bine zis, să gîndească altfel, 
să adapteze utilajele și tehnologiile 
la cerințele beneficiarilor, să ia le
gătura cu o serie de unități și insti
tute de cercetări din Capitală și din 
țară, să caute și să' găsească soluții.

Fiecare produs nou asimilat are 
„istoria" lui și înglobează multe ore 
și zile de cercetări, de frămîntărl, 
uneori însoțite de eșecuri, dar în 
cele din urmă încununate de succes. 
De fapt, aceasta este însăși esența 
noului mod de a gindi și privi acti
vitatea de import : punerea în valoa
re a capacității de creație și compe
tenței, a propriilor posibilități de 
realizare a produselor care pînă mai 
ieri erau aduse de peste hotare. Și 
la I.C.M.E. au fost asimilate 13 pro
duse noi (tuburi izolante flexibile 
lăcuite în flux continuu pentru in
dustria electrotehnică, condensatoare 
speciale pentru locomotivele electri
ce. cabluri miniere ecranate ș.a-I, 
care au contribuit la reducerea im
portului in alte întreprinderi cu 38 
milioane Iei anul trecut, urmind ca 
în acest an efortul valutar să fie di
minuat cu 82 milioane lei.

în hotărirea-program elaborată la 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
Pe baza dezbaterilor din adunarea 
generală a oamenilor muncii, în lu
mina indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un capitol dis-

Tehnologiile noi și modernizate aplicate in unele 
intreprinderi din Capitală prezintă mari avantaje 
economice, contribuie la ridicarea nivelului calitativ 
al producției și la reducerea importurilor. Totuși, 
introducerea lor pe scară largă in producție decurge, 
uneori, destul de anevoios. Iată de ce prezentăm, 
succint, cîteva dintre ele, cu intenția de a le face 
mai bine cunoscute și ,de a, atrage atenția specia
liștilor asupra lor.

MEDII SINTETICE DE CĂLIRE
Institutul de cercetări științifice și inginerie teh

nologică pentru sectoare calde a realizat și experi
mentat cu succes, intr-o serie de întreprinderi, 
mediile sintetice de călire pentru tratamente ter
mine. Prin noua tehnologie, uleiul pentru trata
mente termice — material scump, deficitar — se 
înlocuiește cu soluții apoase de carbonimetil celu
lozic (material de bază), azotit de sodiu și alumină 
(aditivi), tn Capitală, metoda se aplică la între
prinderile ..Vulcan". „Steaua roșie" si I.M.U.A.B.

Avantaje :
• înlocuirea unor produse petroliere aduse din 

import ;
• Reducerea cheltuielilor de producție : un litru 

de ulei costă circa 3 lei. iar un litru de mediu 
sintetic — circa 0,80 Iei :

• Eliminarea spălării pieselor după răcire.,

SUDURA ÎN ROST ÎNGUST
Metoda a fost pusă la punct de Institutul politeh

nic București. Se folosește la sudarea unor compo
nente cu grosimea pereților cuprinsă între 20 și 600 
mm din oțeluri carbon, slab aliate, de mare rezis
tență. în București, tehnologia se aplică la între
prinderea de mașini grele, unde anul trecut s-au 
confecționat prin această metodă instalații de me
tanol, reactoare de uree ; Ia întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic, unde în acest an metoda se va 
folosi la 20 la sută din sudurile executate ; la 
..Vulcan", unde se dezvoltă o nouă variantă pentru 
sudarea țevilor cu diametrul de peste 200 mm și 
grosimea pereților de peste 20 mm.

Avantaje :
• Față de sudarea automată sub flux sau cu 

electrozi înveliți, noua metodă asigură realizarea 
unei economii de material de adaos (electrozi) și 
energie electrică de 10—50 la sută ;

• Spre deosebire de sudarea in bale de zgură, nu 
necesită aplicarea după sudură * unui tratament 
termic de normalizare ;
• Asigură obținerea unor îmbinări sudate de cea 

mai bună calitate.

RECUPERAREA ALUMINIULUI 
DIN ZGURILE DE TURNARE

La întreprinderea .23 August", prin retopirea 
zgurilor și a deșeurilor de la turnarea in cuptoare 
cu flacără sau cu inducție, la care se adaugă așa- 
numitele fluxuri, se recuperează mari cantități de 
aluminiu. Metoda a fost elaborată de Institutul de 
cercetări pentru sectoare calde, iar fluxurile au fost 
asimilate în fabricație la I.J.P.S.I.P, Sîntimbru. ju
dețul Alba.

Avantaje :
• Conținutul de aluminiu metalic din zgură se 

reduce cu circa 80 la sută, adică de la 100 kg la 
80 kg pe tona de zgură.

Foto: E.

PE SCURT
• La Întreprinderea optică română a fost con

ceput și realizat un dispozitiv de balansare in două 
plane a tăvilor cu piese, asigurîndu-se argintarea 
uniformă a sticlei optice. In felul acesta, consumul 
de azotat de argint — material importat — se 
reduce cu circa 20 la sută ;
• Întreprinderea „Electroaparataj* a asimilat In 

fabricație comutatorul de presiune cu 4 căi. sub
ansamblu necesar pentru motoarele fabricate la 
„23 August*. In acest an se realizează 1 800 bucăți, 
eliminindu-se un import de 850 000 lei;
• Întreprinderea chimică Dudești a asimilat un 

biostimulator folosit in agricultură, reducindu-se 
numai anul trecut importul in valoare de 52 mi
lioane lei;

• La Întreprinderea de mașini-unelte și agregate 
au fost asimilate in fabricație șuruburile cu bile, 
in acest an diminuindu-se importul cu 2 mili
oane lei.

tinct se referă la măsurile care vi
zează reducerea importurilor. Iată 
doar una din prevederi : „In anul 
1981 se va continua acțiunea de re
ducere a importului de producție, 
asigurînd un grad de integrare de 
97,4 la sută In acest an, în colabo
rare cu alte intreprinderi din cadrul 
ministerului se va asimila un număr 
important de repere și subansamble 
in valoare de peste 20 milioane lei, 
care erau solicitate din import".

Este evidentă decizia colectivului 
întreprinderii de a realiza o adevă
rată cotitură, de a apela la soluții 
fundamentale pentru reducerea im
portului. Și aceasta nu întîmplător. 
Aici, la întreprinderea ..23 August", 
erau necesare importuri specifice de 
peste 80 mii lei pentru a realiza 
o producție de motoare M.B. în va
loare de un milion lei. Raportat tot 
la un milion lei producție marfă, 
Importurile specifice ajungeau la

90.6 mii lei la compresoare, 6,7 mii 
lei la locomotive și 9,2 mii lei la u- 
tilaje complexe. La aceste patru pro
duse. care au o mare pondere în fa
bricația întreprinderii, importurile 
specifice însumau peste 80 mii lei 
la un milion lei producție marfă. Nu 
putea fi redus acest efort valutar ? 
„Cel mai concludent răspuns cred că, 
îl reprezintă rezultatele la care am 
ajuns în acest an. precizează tovară
șul Vasile Popescu, director tehnic al 
institutului de cercetări „Faur". Prac
tic. importurile specifice s-au redus 
cu circa 60 la sută Ia motoarele M.B. 
și locomotive, cu 66 la sută la com
presoare și au fost eliminate com
plet la utilajele complexe. în acest 
an. la cele patru grupe de produse, 
importurile specifice însumează 30 
mii lei la un milion lei pro
ducție marfă, cu 63 la sută mai puțin 
decît anul trecut". Fapte care dove
desc cît de eficientă este angajarea

specialiștilor, a muncitorilor de aici 
în soluționarea unor probleme tehni
ce concrete prin afirmarea compe
tenței și inteligenței lor creatoare.

Evident, expoziția a fost utilă 
și plină de învățăminte pentru 
toate unitățile Industriale bucurește- 
ne. în mod deosebit au avut de ciș- 
tigat unitățile industriei ușoare din 
Capitală. Aceasta deoarece prin în
suși profilul activității, marea majo
ritate a specialiștilor din ramura 
respectivă se pricep foarte bine la 
țesături, confecții, tricotaje, încălță
minte. Dar. în mod normal, numărul 
muncitorilor și specialiștilor din a- 
ceste unităti care să fie calificați in 
mecanică. în electronică sau în con
strucția de mașini, pentru a da nu
mai cîteva exemple, este mult mai 
mic. De aceea, pentru asimilarea și 
producerea în țară a pieselor de 
schimb și subansamblelor necesare 
întreținerii utilajelor din import, cu 
care sînt dotate unitățile industriei 
ușoare, se impune o colaborare mai 
strînsă, sistematică, cu specialiști din 
celelalte ramuri de activitate.

Concludent pentru această nevoie 
de colaborare este faptul că cele 34 
de . întreprinderi ale industriei ușoa
re din municipiul București au pre
zentat in cadrul expoziției 535 de 
grupe de repere și subansamble — 
ceea ce înseamnă mii de piese de 
schimb în valoare de circa 7,8 mi
lioane dolari — care în acest an 
sînt solicitate din import. Este oare 
normal ? Chiar nu se pot produce 
in țară aceste repere ? Concluziile 
desprinse din schimbul de experien
ță înlesnit de expoziție demonstrea
ză că situația nu este nici normală 
și nici admisibilă. Și iată de ce.

în primul rînd, la fel ca și în alte 
standuri, unele unităti au înscris in 
fișele de Importuri produse care se 
fabrică de mult în tara noastră. Așa, 
de pildă. întreprinderea de relon 
„Panduri" solicita din import con
ducătoare de lizieră, subansamble 
asimilate în producția de serie a în
treprinderii „Metalul roșu" din duj- 
Napoca de peste doi ani de zile. Și 
exemple de acest fel mai pot fi date. 
Specialiștii întreprinderii „Electro- 
aparataj" au venit ei la standul în
treprinderii de confecții și tricotaje 
și au pus o bulină albă pe cartona
șul roșu pe care erau trecute micro- 
întrerupătoarele pentru stațiile auto
mate de coasere. Ceea ce Înseamnă 
că microintrerupătoarele respective 
se realizează la „Electroaparataj" și 
deci nu mai trebuie solicitate din 
import.

Dar de ce două unități din Capi
tală nu știu una de alta ce nevoi au 
și ce pot produce ? „Sincer să fiu, 
nici nu bănuiam că aceste suban
samble pe care noi le importam de 
multă vreme se produc acum în tară, 
ba chiar într-o întreprindere din Ca
pitală, ne spune ing. Dan Cernea, 
care lucrează în secția de producție 
mecanică a întreprinderii de confec
ții și tricotaje București. Știu, este 
și vina noastră. Lipsa de informare 
este determinată însă în principal de 
faptul că întreprinderile nu dispun 
de cataloage „la zi" cu produsele noi 
asimilate în fabricație. Cataloage pe 
care să le putem solicita sau chiar 
să ne fie oferite de unitățile producă
toare pentru a le consulta. Expoziția 
la care am participat mă face să gin- 
desc că ar fi util să se înființeze 
centre de documentare chiar la ni

velul unor ministere, unde să se 
țină o evidentă exactă, pe ramuri, a 
tuturor noutăților, a produselor ce 
se pot realiza". O sugestie care por
nește de la realitatea evidentă și la 
expoziția organizată de Comitetul 
municipal de partid București, unde 
s-a dovedit că unitățile nu sînt bine 
informate cu noutățile ce apar în 
diferite sectoare de activitate. Și 
dacă întreprinderile din Capitală nu 
se cunosc bine între ele, este greu 
de presupus că situația este alta în 
ce privește celelalte unități din tară !

în al doilea rînd, în cadrul expo
ziției s-au găsit pe loc soluții pen
tru asimilarea în fabricație a unor 
piese de schimb si subansamble so
licitate din import. Astfel, prin in- 

, termediul Centralei industriale de 
mașini și utilaje pentru industria u- 
șoară, specialiștii de la I.C.T.B. s-au 
întîlnit cu cei de la întreprinderea 
„Metalotehnica" din Tîrgu Mureș și 
au stabilit un program de asimilare 
a unui număr de 687 repere pentru 
33 de utilaje speciale. în valoare de 
zeci de mii de lei. întreprinderea 
„Steaua roșie" din Capitală s-a an
gajat să realizeze o serie de ele
mente pneumatice de comandă și e- 
xecuție, subansamble importate pină 
acum. Cît privește unele produse din 
import care, din diferite motive, nu 
pot fi executate de o singură între
prindere, s-a găsit imediat soluția 
realizării lor prin cooperarea mai 
multor unități. Tocmai în felul a- 
cesta, specialiștii de la întreprinde
rea de încălțăminte „Progresul" au 
reușit să reducă importul pîrghiilor 
de strîngere de la mașinile de în
doit. Practic. în propria întreprinde
re se execută debitarea tablei de 10 
mm și operațiile primare de prelu
crare mecanică, urmînd ca tratamen
tul termic și rectificările interioare . 
să fie făcute la întreprinderea de 
mecanică fină București.

Chiar și numai aceste cîteva e- 
xemple pun în evidentă necesitatea 
unei mai judicioase coordonări a a- „ 
cestei acțiuni pentru a se cunoaște 
exact cerințele și posibilitățile de a- 
similare și fabricare în tară a dife
ritelor produse și piese solicitate să 
fie aduse din import. Desigur, o ase
menea coordonare cade în sarcina 
ministerului de resort. Dar în aceas- 

; tă, privință este demnă de relevat 
inițiativa Institutului de proiectări 
pentru industria ușoară ; „Noi am 
hotărft să continuării acțiunea tace-' 
pută în cadrul expoziției, precizează 
ing. I. Cojocar u. directorul institutu
lui. Din analizele pe care le-am fă
cut rezultă că circa 98 la sută din 
piesele și reperele solicitate din im
port și prezentate in expoziție pot 
l'i produse in țară. Totuși, nu în 
toate cazurile s-au găsit modalități
le concrete de colaborare. De aceea, 
am adus toate reperele în institut 
și vom elabora în continuare docu
mentațiile necesare pentru asimila
rea lor în fabricație. Din discuțiile 
pe care le-am avut rezultă că unele 
repere pot fi produse chiar de uni
tățile din industria ușoară, iar altele 
vor fi realizate în colaborare cu în
treprinderi din alte sectoare. Obi
ectivul pe care ni l-am propus este 
ca nici o piesă sau subansamblu care 
se pot realiza în tară să nu mai fie 
importate".

Faptele dovedesc
că se poate și mai mult

• Cu 570 MILIOANE LEI AU FOST REDUSE 
IMPORTURILE in anul trecut in unitățile industriale 
din Capitală, prin asimilarea în fabricație a unor uti
laje, instalații, piese de schimb și materiale.

• O expoziție sui-generis soldată cu un ciștig net: 
în acest an, in întreprinderile din municipiul București 
IMPORTURILE VOR FI DIMINUATE CU CIRCA 900 MI
LIOANE LEI.

• 715 PRODUSE NOI Șl REPROIECTATE INTR-UN 
SINGUR AN - 1980.

• COLECTIVE MIXTE FORMATE DIN CERCETĂ
TORI, SPECIALIȘTI DIN ÎNTREPRINDERI Șl iNVAfA- 
MINTUL SUPERIOR — o inițiativă a comitetului mu
nicipal de partid aplicată cu reiultate deosebite in 
scurtarea ciclului cercetare-producție pentru redu
cerea importurilor.

• ÎNNOIREA TEHNOLOGICA — o cale sigură de 
diminuare a importurilor ; anul trecut, in Capitală au 
fost aplicate și extinse in producție 524 TEHNOLOGII 
NOI Șl MODERNIZATE.

discuțiile purtate cu zeci de specialiști și muncitori in fața exponatelor prezentate In cadrul 
cu activiști de partid, o concluzie s-a desprins cu claritate : nivelurile propuse de fiecare 
sector pentru reducerea importurilor - care in 1981, pe ansamblul municipiului, se ridică

Din 
expoziției, 
unitate și 
la 900 milioane lei - sint considerate minime. Se caută in continuare soluții, acolo unde nu s-au 
găsit; se acționează pentru extinderea experienței înaintate. Și, ceea ce este mai important, aceste 
soluții sint căutate nu numai in unitățile din Capitală, ci și în alte intreprinderi din țară. De bună 
seamă, măsurile întreprinse in fiecare județ, municipiu sau oraș pentru reducerea importurilor iși au 
importanța lor. Experiența din Capitală este concludentă in acest sens. Esențial este ca această 
acțiune de mare insemnătate economică să devină in acest an, in acest cincinal, o acțiune atotcu
prinzătoare și stăruitoare la scara întregii economii naționale, la care să-și aducă contribuția - 
și să colaboreze strins - toate forțele de care dispunem, pentru a reduce permanent și cit mai 
substanțial efortul valutar al țării.

Pagină realizată de
Florea CEAUȘESCU, Dumitru TtRCOB, Ion TEODOR/
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ÎNVĂTĂM1NTUL LICEAL AGRICOL Excelenței Sale Domnului YEOH GHIM SENG
Președinte in exercițiu al Republicii Singapore

adecvat cerințelor noii revoluții agrare• •
Aflind cu tristețe despre încetarea din viață a președintelui Republicii 

Singapore, Benjamin Henry Sheares, vă transmit dumneavoastră și poporului 
țării dumneavoastră sincere condoleanțe, precum și profunda noastră compa
siune familiei îndoliate.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Plăcut impresionată de amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare, 
adresez Excelenței Voastre și poporului român urările mele cele mai bune 
de prosperitate.

BEATRIX R.

• Viitorilor lucrători ai ogoarelor : o bună pregătire tehnică, 
temeinice cunoștințe și deprinderi practice • Programele și 
manualele să răspundă direct cerințelor noii revoluții agrare
• Agricultor — o meserie de 
condiții de aiirmare plenară

tradiție, care oferă tineretului 
a capacităților sale creatoare

lucrători ai

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
de formalism, 
cerințele unei

înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare necesită un progres sub
stanțial și in pregătirea viitorilor lu
crători ai ogoarelor. înzestrarea ten- 
nică a agriculturii noastre, introdu
cerea unor tehnologii avansate pre
tind din partea tinerilor care vor 
lucra în această ramură importantă a 
economiei naționale atit o bună pre
gătire tehnică. cit și cunoștințe și 
deprinderi practice de natură să le 
asigure integrarea operativă, cu re
zultate rodnice, în producție. Relevînd 
aceste cerințe, la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consiliilor oame
nilor muncii din industria alimen
tară, agricultură și gospodărirea ape
lor. tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia necesitatea îmbunătățirii rețelei 
de licee agroindustriale și școli pro
fesionale de la sate, a unei schimbări 
radicale in pregătirea celor care lu
crează în agricultură.

împreună cu cadre didactice și 
specialiști din județul Timiș, județ cu 
o bună tradiție și experiență în pre
gătirea lucrătorilor pentru agricultu
ră, am căutat să conturăm mai con
cret — in cadrul unei consfătuiri orga
nizate de Comitetul județean de par
tid Timiș — căi și modalități de îm
bunătățire a procesului instructiv- 
educativ din licee și școli profesio
nale cu profil agroindustrial.

Chiar la începutul discuțiilor, direc
torul Liceului agroindustrial Dumbră- 
vița. ing. Hie Mocioiu. a supus aten
ției celor de față o situație statistică 
din care reieșea că o bună parte din 
elevii liceului provin din municiniul 
Timișoara (344 — fată de 376 din ju
deț și 115 din alte județe). „Ce vor 
face acești tineri după absolvire? 
Mulți dintre ei se vor orienta spre 
alte sectoare de activitate, fără vreo 
legătură cu agricultura. Iată de ce 
sint cu totul de acord cu măsura, 
preconizată de secretarul general al 
partidului, ca în învățămintul agricol 
să aibă acces numai cei care au lu
crat și lucrează in agricultură. Are 
perfectă dreptate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cind spune că avem sufi- 
cienți tineri, foarte talentați. care lu
crează in agricultură și din rindul 
cărora trebuie să asigurăm elevi și 
studenți pentru învățămintul agricol".

Unanimi tn această adeziune, al ți 
vorbitori au subliniat și necesitatea 
„reconsiderării sub raport afectiv" a 
meseriei de agricultor.

— O meserie frumoasă. de tradiție 
la noi in țară, care oferă tinerilor 
largi posibilități de afirmare a capa
cităților personale, a pregătirii lor — 
consideră ing. Adalbert Apeltauer, 
directorul Liceului agroindustrial din 
Ceacova. Din păcate, pină acum ea 
n-a fost prezentată astfel tineretului. 
Ciți părinți nu obișnuiesc incă să 
spună copiilor lor : „Dacă nu înveți, 
te trimit la munca cimpului"? Ba. 
uneori, și învățători sau profesori 
•pun vreunui elev al lor; „tu. văcar 
ai să ajungi, dacă hu;înveți"! De 
aceea, cred că perfecționarea învăță
mântului nostru agricol trebuie să în
ceapă cu o revoluție in conștiința 
noastră a tuturor — părinți, tineri, 
cadre didactice — cu schimbarea

opticii asupra rolului important și 
sarcinilor complexe de producție și 
politico-sociale ale lucrătorilor ogoa
relor.

In această ordine de idei s-a con
turat cerința realizării unei puternice 
și eficiente activități de orientare 
școlară a elevilor, prin : îmbogățirea 
și diversificarea modalităților de pre
zentare a meseriilor din agricultură, 
a condițiilor de învățătură din dife
rite unități de învățămint agricol, a 
condițiilor de muncă șl de afirmare

Opinii și propuneri 
ale unor specialiști 

și cadre didactice 
din județul Timiș

/

din diferite sectoare agricole : orga
nizarea unor activități specifice des
tinate special părinților, cadrelor di
dactice din învățămintul primar și 
gimnazial ; inițierea unor acțiuni co
mune ale uteciștilor din liceele 
agroindustriale și pionierilor din șco
lile generale din zonă etc. ..Dragostea 
pentru agricultură trebuie și poate fi 
formată din clasele primare — spu
nea și prof. Dușan Sablici. inspector 
general adjunct la Inspectoratul șco
lar județean — prin toate acțiunile 
educative organizate cu copiii din 
mediul rural". Inițiativele și expe
riențele, în această direcție, ale unor 
licee și școli profesionale cu profil 
agroindustrial se cer mai intens spri
jinite de forurile de învățămint și 
agricole locale, prin elaborarea unor 
monografii, pliante, diafilme etc.

Cei mai mulți participant! la dis
cuții s-au referit la necesitatea reali
zării unei schimbări radicale in pre
gătirea elevilor, la ridicarea calității 
întregului proces instructiv-educa- 
tiv. concret, la îmbunătățirea si mo
dernizarea conținutului programelor 
și manualelor școlare. S-au dat nu
meroase exemple de discipline și 
cunoștințe de specialitate care lip
sesc din planurile școlare, respectiv 
din profilul pregătirii în diferite me
serii agricole sau. dimpotrivă, de cu
noștințe care împovărează inutil 
bugetul de timp al pregătirii elevilor, 
memoria acestora. S-au pus. fată in 
față, manuale de specialitate tipărite 
la interval de 10—15 ani. dar care 
n-aveau nimic nou, nici măcar ima
ginile ilustrative. Sint cazuri, așa cum 
relata și prof. Nîcolae Leahu. de la 
Școala profesională din Biled. cind 
elevii învață în clasă despre unele 
mașini și utilaje agricole si cînd 
merg la S.M.A. sau pe cîmp întil- 
nesc alte tipuri de mașini. Concluzii
le unor asemenea observații, subli
niate și de tovarășul Iordache Marin, 
secretar al comitetului județean de 
partid : împreună, forurile de inv.âtăr, 
miint și agricole să revadă tn amă
nunt planurile și programele, manua
lele școlare, să înlăture națiunile pe
rimate. să introducă in studiu acele 
discipline, acele cunoștințe care să 
determine cit mai buna pregătire

tehnică a viitorilor 
ogoarelor.

Asemenea elemente 
de rutină, depășite de 
agriculturi moderne s-au relevat și
în perimetrul pregătirii practice a 
elevilor din liceele agroindustriale. 
S-a relatat, de exemplu, faptul că 
unele licee, neavînd o bază proprie 
de practică agricolă, realizează aceas
tă activitate cu elevii in unități agri
cole. Aici nu au posibilitatea să exe
cute toate lucrările practice din pro
grama școlară (unitățile respec
tive realizînd doar un număr restrîns 
de culturi) ; în plus, de multe ori, în 
„virfuri" de campanie, elevii fac mai 
mult muncă necalificată. „Cu dota
rea tehnico-didactică și cadrele de 
specialitate de care dispun — men
ționa ing. Vasile Corpade, directorul 
Liceului agroindustrial din Lugoj — 
liceele noastre de profil ar putea 
asigura o pregătire practică complexă 
și deprinderi temeinice de muncă 
elevilor. De aceea aș propttne ca li
ceelor agroindustriale să li se repar
tizeze teren pentru a-și organiza o 
fermă didactică proprie, de instruire 
si de producție la cote calitative 
înalte". La rîndul său. ing. Ștefan 
Sălăjean, director la direcția agricolă 
județeană, susținînd necesitatea de
finirii cit mai riguroase a statutului 
profesional al absolventului liceului 
agroindustrial, al lucrătorului din di
ferite locuri de muncă din agricul
tură, a propus ca în funcție de aceste 
coordonate esențiale să se determine 
și asigure baza tehnico-didactică și 
de producție a unităților de invătă- 
mînt agricol.

S-a făcut, la un moment dat. ob
servația că unele unități agricole, ma
nifestă neîncredere in absolvenții 
liceelor agroindustriale ce le sint re
partizați. Replica promptă care, in
tr-un fel s-a înscris ca o concluzie 
generală a consfătuirii : absolventul 
liceului agroindustrial se va impune 
cu adevărat în producția agricolă, va 
ridica prestigiul școlii care l-a for
mat numai printr-o pregătire tehnică 
exemplară, prin cunoștințe si deprin
deri practice temeinice, prin dragos
tea și interesul cu care va lucra pe 
ogoare.

Florica DINULESCU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

Teatrul de Comedie pro
pune atenției (in traducerea 
lui loan Chirilă) una din 
ultimele scrieri ale cunos
cutului dramaturg sovietic 
Victor Rozov : „Turnul de 
fildeș".

...Asistăm la prima vizită 
a Zoei in casa prietenului 
ei de școală Prov, prilej 
pentru dramaturg de a rea
liza o situare materială și 
socială a familiei Sudakov ; 
de a sugera diferența din
tre „livingul" cu cărți rare, 
icoane de preț (cumpărate 
pe vremea cind se vindeau 
ieftin), aparat de proiecție 
și mediul în care a crescut 
fata vinzătoarei de la apro
zarul din colț, a cărei mamă 
e alcoolică și al cărei tată 
e condamnat. Asistăm și la 
(cumul de stereotipii, for- 
malisme și edulcorări) ri
tualul desfășurării unor alt
fel de vizite. 11 vedem pe 
Stepan Alexeevici Sudakov 
tracasat de lanțul slăbiciu
nilor, pilelor și intervenții
lor (intervenții prin care 
uneori face, do fapt, drep
tate), al lui „tu-mie, eu-ție" 
căruia cu sau fără voie îi 
aparține și care de Ia o vre
me nu mai funcționează 
chiar „la sigur", ca altădată. 
11 vedem discutind cu gine
rele său despre drama unui 
coleg, căruia i s-a sinucis 

fiul, ca despre o nenorocire, 
in primul rind, pe drumul 
avansării ierarhice a aces
tuia. Ii vedem preocupați pe 
amîndoi nu atit de „a fi" 
cit de „a părea" și raportind 
totul nu la propria lor con
știință, ci la „dacă se află 
la serviciu". O surprindem 
pe Iskra, fiica sa, citind 
scrisori trimise ziarului la 
care lucrează, intr-o muțe
nie și îndîrjire ce sînt în 
parte alimentate de conți
nutul scrisorilor (amestec 
de delațiuni, stupiditate, dar 
și semnale dramatice ale 
unor abuzuri), în parte de 
altceva. II vedem pe soțul 
ei, Iasunin, repovestindu-și 
viața exemplară (biografie 
în parte poate confecționa
tă), calculindu-și, așa cum 
făcea de atîția ani, doar 
șansele de parvenire și căl- 
cînd cu ușurință pe „cada
vrele" celor ce nu-i mai pot 
fi de folos.

Aproape toate personaje
le vor traversa pe parcursul 
piesei o experiență plină de 
învățăminte sau vor evolua 
in chip .revelator mai ales 
pentru spectator. Iasunin și 
Sudakov își vor da arama 
pe față, Natalia Gavrilovna 
— aurul personalității și 
omeniei. Iskra va înțelege 
că a comis o gravă eroare, 
se va fringe și va încerca să 
se ridice Ia verticală, Prov 
va face un gest necugetat și 
stupid care va fi insă un

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a primit, miercuri, succe
siv, in vizită protocolară de prezenta
re. pe ambasadorii Republicii Popu
lare Polone -r Boleslaw Koperski, și

Republicii Socialiste Vietnam — Tan 
Phong,

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat țntr-o at
mosferă cordială.

Cronica
In Capitală s-au încheiat lucrările 

sesiunii științifice anuale a Institu
tului de meteorologie și hidrologie. 
Timp de două zile, specialiști de la 
Institutul din București și din unită
țile teritoriale au prezentat și 
dezbătut peste 50 de comunicări 
științifice.

La lucrările sesiunii au participat 
specialiști de la Consiliul Național 
al Apelor, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și din alte sec
toare de activitate interesate în pro
bleme de meteorologie și hidrologie.

Cu prilejul celei de-a 53-a ediții a 
Tirgului internațional de la Poznan 
— R.P. Polonă, miercuri a avut loc, 
la București, o conferință de presă. 
Au luat parte reprezentanți ai presei 
centrale, ai Agenției române de 
presă — Agerpres și Radioteleviziu- 
nii române, Corespondenți ai presei 
străine acreditați în țara noastră, 
precum și specialiști din întreprin
deri de comerț exterior din România.

Consilierul comercial al Ambasadei 
R. P. Polone la București, Jan 
Kulczycki, și reprezentantul Camerei 
de Comerț poloneze, Andrej Byrt, au

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
$1 SOCIALISMULUI" 

nr. 1/1981

zilei
prezentat ediția 1981 ■ Tirgului inter
național de la Poznan. S-a evidențiat 
faptul că România va fi prezentă la 
tîrg și în acest an cu numeroase pro
duse din cele mai reprezentative ale 
industriilor construcțiilor de mașini, 
metalurgică, chimică și bunurilor de 
consum.

Sosirea in Capitală a secretarului 
pentru comerț al S. U. A.

Miercuri seara a sosit în Capitală 
Malcolm Baldrige, secretar pentru 
comerț al S.U.A.. președintele părții 
americane in Comisia economică 
mixtă româno-americană. care con
duce delegația țării sale la lucrările 
celei de-a Vil-a sesiuni a comisiei.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis-

trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, de alte per
soane oficiale.

Au fost de fată Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

tn aceeași zi au început convorbi
rile între cei doi miniștri.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

18 și 17 mai. In țară : Vremea va fi tn 
general instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi locale, avînd 
șl caracter de aversă. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile minime

vor fi cuprinse intre 4 șl 14 grade, Iar 
cete maxime între 13 șl 25 de grade. 
Dimineața local se va produce ceață. 
In București : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar acoperit, fa
vorabil ploii. Vînt slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 10 grade, iar cele maxime vor 
oscila în jurul valorii de 20 de grade, 
mal ridicate spre sfîrșltul intervalului. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).
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Aseară, la Budapesta, în preliminariile C.M.

Aseară, la Budapesta, s-a disputat 
nouă întilnire din cadrul grupei ao

patra a preliminariilor pentru Cam
pionatul mondial de fotbal, al cărui 
turneu final se va juca în Spania 
(iunie — iulie 1982). Echipa țării 
gazdă (care înainte susținuse un sin
gur meci, 2—2 cu Elveția în deplasa
re) a primit vizita reprezentativei 
României, creditată cu rezultate 
bune în partidele anterioare : 1—1 
cu Norvegia la Oslo, 2—1 cu Anglia 
la București și, în urmă cu două 
săptămini, 0—0 cu Anglia la Londra. 
Se anunța deci o confruntare im
portantă și aprinsă între două for
mații neînvinse in grupă.

La fluierul arbitrului belgian Ale-

Ciclistul
Mircea Romașcanu 

cîștigătorul etapei a V-a 
din „Cursa Păcii"

Cea de-a 34-a ediție a „Cursei 
Păcii" a continuat, miercuri, după o 
zi de repaus, cu etapa a 5-a : Gera — 
Karlovy Vary, în cursul căreia ca
ravana cicliștilor a intrat pe teritoriul 
Cehoslovaciei. Animatorul acestei 
etape, disputată intr-un ritm trepi
dant, cu numeroase tentative de 
desprindere din pluton, regrupări și 
sprinturi prelungite, a fost rutierul 
român Mircea Romașcanu, care, la 
capătul celor 161 km, a repurtat o 
splendidă victorie, trecînd primul 
linia de sosire, in aplauzele zecilor 
de mii de spectatori aflați pe stadio
nul din Karlovy Vary.

La startul etapei s-au aliniat 89 de 
alergători din cei 96 care porniseră 
la 8 mai din Berlin. La cîțiva kilo
metri după plecare s-au detașat doi 
alergători : cubanezul Oreste Mora 
și olandezul Jennen. care, pedalînd 
susținut, și-au creat pină la km 85 un 
avans de peste 5 minute. în a doua 
jumătate a etapei, in urmărirea fu
garilor pornesc românul Mircea Ro
mașcanu și iugoslavul Bruno Bulici. 
aceștia reușind să ajungă pe cei doi 
evadați înaintea sprintului cu premii 
de la Sokolovo (km 137), unde ordi
nea este Mora. Jennen, Bulici, Ro
mașcanu. La km 149, pe un urcuș 
dificil, unde se dă o luptă dîrză pen
tru întîietate, primul trece Mircea 
Romașcanu, urmat de Bulici și Mora. 
în lunga coborîre spre Karlovy Vary, 
Jennen pierde contactul cu micul 
pluton fruntaș, iar pe ultimii kilo
metri Romașcanu demarează puternic 
și-I întrece la sprint pe iugoslavul 
Bulici, cubanezul Mora sosind la 
citeva sute de metri.

xis Ponnet s-au aliniat următoarele 
formații :

România : Tordache — Negrilă, 
Tilihoi, Ștefănescu, Munteanu — 
Stoica. Beldeanu. Iordănescu — Cri
șan, Cămătaru, Bălăci.

Ungaria : Katzirz — Martos, Ga- 
raba, Balint, Toth — Mtiller, Nyilasi, 
Varga — Fazekas. Kiss, Tdrbcsik.

Cum era de așteptat, gazdele au 
atacat în valuri și in viteză incă de 
la inceput. Prin „un-doi“-uri rapide 
și-au creat ocazii de gol in minu
tele 4, 11 și 14, dar apărătorii noștri, 
în frunte din nou cu excepționalul 
Iordache, au respins. în minutul 18 
însă, ei n-au mai putut evita golul 
— înscris de Fazekas la o fază in 
care apărarea noastră s-a lăsat sur
prinsă de intercepție și de viteza 
execuției. După gol, echipa noastră 
liniștește și echilibrează jocul, reu
șește mai des atacuri prelungite, dar 
nu se alege decit cu corners și ra
tări (în minutele 33. 34 și 42 Iordâ- 
nescu, Crișan și Cămătaru trec chiar 
pe lingă gol). Fotbaliștii unguri mai 
ratează și ei, au și a doua „bară", 
astfel că repriza se incheie cu 1—0 
pentru gazde.

După pauză, echipele reintră pe 
teren in aceleași formații. Fotbaliștii 
noștri continuă jocul ofensiv inceput 
după primirea golului, ajungind să 
domine și să-și oblige deseori par
tenerii la o apărare febrilă. In mi
nutul 59, Bălăci șutează năprasnic 
„ștergind" bara și „semnînd" cea mai 
ritare ocazie a noastră pină in acel 
moment. Mai avem și 
această ’ “ 
echipei 
ducanu 
dar nu 
noi ocazii și citeva șuturi periculoa
se trimise de Crișan in minutul 68 
și Marcel Răducanu în minutul 82, 
apărate de masivul portar ungur.

Așadar, Ungaria—România 1—0. 
După cite ne-am dat noi seama pri
vind la televizor, fotbaliștii gazdă au 
înțeles încă de la pauză că nu pot 
mai mult și s-au străduit să mențină 
rezultatul. Reprezentanții noștri au 
luptat, s-au dăruit și au dominat, dar 
egalarea pe care ar fi meritat-o nu 
le-a suris. Păcat !

Infringerea de aseară. în deplasa
re, nu trebuie privită decit ca o în- 
fringere și atita tot. Sigur că ne-ar 
fi bucurat un scor egal sau o victo
rie a noastră, dar nu s-a putut. In 
clasamentul grupei, echipa 
continuă să aibă o poziție

Anglia (5 puncte din 4
4
2
3
3 
de califi-

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „PROBLEME PERSONALE
o producție ci Cosei de filme 

numărul patru
Scenariul : Grigore Zâne - după o 
idee din romanul „Cădere liberă", 
ol aceluiași autor. Decoruri : arh. 
Ștefan Antonescu. Costume : Olga- 
Maria Pop. Muzica : Carmen Cor
neei. Montajul : Elena Pașca. Su
netul : Luca Vasile. Imaginea : An- 
ghel Deca. Regia : David Reu. Cu : 
Traian Stănescu, Dorel Vișan, Lilia
na Tudor, Ioana Crăciunescu, Gri
gore Constantin, Margareta Pogo- 
,nat, Mircea Anghelescu, Dumitru 
Chesa, Constantin Zărnescu, Mihai 
Stan, Zaharia Volbea. Film realizat 

: Tn studiourile. Centrului de producție 
cinematografică „București"

alte ocazii, 
repriză aparține categoric 

noastre (tn care Marcel Ră- 
1-a înlocuit pe Iordănescu), 
reușim mai mult decit niște

planul apropiat (dramatic), 
cu investigația de adinci- 
me ; bisturiul satirei, necru
țătoare, cu condeiul anga
jat să surprindă, plin de 
compasiune, situații și ges
turi concludente pentru su
ferința umană și, măi ales, 
să prevină asupra unor 
grave pericole de alienare, 
inclusiv recăderi și misti
cism, ce pot apărea chiar in 
actualitate, in societatea în 
care trăiește.

In centrul atenției se află

periculos) este Iasunin. cu 
„recunoștința" lui penibilă 
și îngrozitoarea lui lipsă de 
recunoștință, cu mersul lui 
triumfal din... calcul in 
calcul.

în mentalitatea lui Rozov 
șansele ameliorării acestei 
situații sint date de tineri și 
mai ales de căldura și gene
rozitatea oamenilor simpli, 
lipsiți deopotrivă de orgolii 
și de complexe, gata oricind 
de înțelegere și compasiu
ne, gata oricind să dea o

CRONICA TEATRALĂ

VIRTUȚILE ETICE 
ALE COMEDIEI

//Turnul de fildeș"
de V. ROZOV

pe scena Teatrului de comedie

semn de sănătoasă revoltă 
față de practicile de care ia 
act și mentalitățile pe care 
le discerne.

Virtuozitatea dramaturgu
lui, septuagenar acum. Vic
tor Rozov, este evidentă in 
abilitatea cu care știe să 
facă introducerea și pune
rea in temă prin situații 
inspirate, inventive și su
pralicitate agreabil și prin 
replici amuzante, abil ex
ploatate ; in sagacitatea cu 
care trece de la descrierea 
aparențelor unei realități la 
surprinderea tendințelor ei 
de poleire și, mai departe, 
la descifrarea, făcută cu cu
raj și personalitate, a ceea 
ce se ascunde dincolo de ea.

Tranșind o felie de viață 
și lăsînd-o să trăiască o 
semnificativă existență tea
trală, Rozov alternează a- 
bordarea distanțată (comi
că, ironică, parodică) cu

mentalitatea, metodele și 
practicile arivismului, par
venirii. Rădăcinile fenome
nului sînt punctate doar 
pentru a fi infirmate ca 
posibile justificări. Rozov 
arată că păcatul conformis
mului. lașității împinse pină 
la lichelism — al ruperii de 
idealurile comunismului și 
de etica proletariatului se 
întoarce ca un bumerang 
Împotriva celor ce l-au co
mis. Sudakov dă peste un . 
maestru de manevre și com
binații mai abil decîț el, gi
nerele de pină mai adinea
uri, care îi uzurpă și locul 
la care avea dreptul ; asistă 
neputincios la drama ma
ternă generată de obtuzita
tea unei colege de școală 
pe care o revede după de
cenii. Iskra e împinsă la 
disperare într-o criză mis
tică. Dar poate cel mai jal
nic (deși inconștient, deși

mină de ajutor la nevoie, 
capabili de sentimente au
tentice.

Spectacolul Teatrului de 
Comedie nu e numai o ale
gere fericită, ci și o trans
punere asemeni : subtilă, 
complexă și agreabilă. Re
gizorul Ion Cojar are meri
tul de a fi înțeles și relevat 
cu inteligentă diferitele 
straturi de semnificații ale 
textului, de a fi evidențiat, 
odată cu realismul și viru
lența satirică a scrisului lui 
Rozov. puternicul lui suflu 
de umanism. „Turnul de 
fildeș" la Teatrul de Come
die are dinamism și vervă 
comică. In decorul semnat 
de Ion Popescu Udriște, si
tuațiile detonează violent, 
replicile seînteiază, trecînd 
aproape instantaneu în jer
bă peste rampă. Momentele 
dramatice copleșitoare le 
contrapunctează violent co-

media, sugeri nd că mai pre
sus de conformismele vieții 
sau da frivolitățile „piesei 
bine scrise" se află sufe
rința și aspirația umană. 
Aparenta simplitate, gra
țioasa desfășurare a montă
rii se bazează pe o muncă 
de ceasornicar in precizarea 
și angrenarea semnificații
lor și a detaliilor. înaltul 
profesionalism al lui Cojar 
se simte cu evidență in în
drumarea 'actorilor. Cu ex
cepția a ooi-trei interpreți 
care usucă prea tare perso
najul sau il încarcă cu prea 
mult pitoresc, cunoscuții ac
tori ai „Comediei" care apar 
in „Turnul de fildeș" im- 
puiî prin căldură și natura
lețe, sensibilitate și discre
ție (Liliana Ticău), prin 
bogăția detaliilor de com
poziție și finețea tranzi
țiilor, prin pregnanța pe 
care o dau „stărilor" (Ion 
Lucian, fin. convingător, 
memorabil, larina Demian. 
tensionată. Dumitru Rucă- 
reanu și Valentin Plătărea- 
nu, ce alternează cu de
zinvoltură două partituri 
foarte diferite). Cei mai 
mulți egalează performanțe 
dintre cele mai înalte atinse 
în. stagiunile precedente. 
Unii se întrec chiar pe sine. 
Excepțională, în acest sens, 
este interpreta Valentinei, o 
Stelă Popescu care este în
suși chipul cuviinței și ai 
umilinței, de un patetism 
sfîșietor. O Stelă Popescu 
capabilă să întruchipeze 
consecințele nedreptății, ce 
urițește și mutilează chipul 
șl sufletul, drama unei 
mame ce asistă dispe
rată, neputincioasă la dis
trugerea nedreaptă a fiu
lui ei. In același sens 
se cuvine menționată Con- 
suela Darie, care are o 
apariție comică, concisă, 
seacă, memorabilă. Tinerii 
promovați de Cojar aft mă
sură și susțin prin combus
tie interioară și sugestivă 
ambiguitate rolurile (Mar
gareta Avram-Cristea), au 
franchețe, adresă, nerv, far
mec și haz, vădind promi
țătoare personalitate (CUu- 
diu Bleonț și Oana Pellea).

Natalia STANCU

PROGRAMUL 1

9 00—10,50 Teleșcoală
10.50 Moment folcloric cu Maria Tudor 

șl Luca Novac
11,03 Film serial TV : „Anul 1843*. Re

luarea ultimului episod
11,45 Telex
16,00 Telex 
16,03—17,10 Teleșcoală
17,10 Reportaj pe glob. Veneția
17.30 Viața culturală
18,35 Desene animate : Povestiri din pă

durea verde. Episodul 5
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică. La ordinea 

zilei pe ogoare — întreținerea cul
turilor
Ora tineretului. Ediție realizată In 
colaborare cu revistele „Viața stu
dențească" și „Amfiteatru" 
Evoluția vieții pe Pămint. Serial 
științific — episodul 5
Concert simfonic extraordinar sus
ținut de formațiile muzicale 
Radioteleviziunii 
de pe platforma 
nicipiulul Reșița

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL S

★
Pe echipe, etapa a 5-a a fost cîști- 

gată de România, urmată da Iugo
slavia și Cuba.

In clasamentul general individual sa 
menține lider I. Mișcenko (U.R.S.S.), 
urmat de Zagretdinov (U.R.S.S.) — la 
1’48”.

Clasamentul general pe echipe : 1. 
U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană ; 3. Po
lonia ; 4. Cehoslovacia ; 5 România ; 
6. Portugalia ; 7. Franța ; 8. Bul
garia etc.

Astăzi se dispută etapa a 6-a î 
Karlovy Vary — Praga (171 km).

în cîteva rînduri

19,40

20,20

21 15
ale 

pentru muncitori! 
industrială a mu-

19,00 Telejurnal
19,23 fa vatra dacică. Documentar „sa- 

hiafllm"
19.33 Anunțuri și muzică
19,45 Concert simfonic extraordinar sus

ținut de formațiile muzicale ale 
Radioteleviziunii pentru muncitorii 
de pe platforms Industrială a mu
nicipiului Reșița

20,35 TOatru scurt : „Mîine... eu mare 
dragoste"

22,15 Telejurnal

1.
2.
3.
4.
5.

puncte 
puncte 
puncte 
punct 

șanse reale

din 
din 
din 
din

noastră 
bună : 

jocuri) 
jocuri) 
jocuri) 
jocuri)
jocuri).

România (4 
Ungaria (3 
Norvegia (3 
Elveția (1

Păstrăm deci
Care — mai ales dacă ținem seama 
că in „clasamentul adevărului" re
prezentativa noastră conduce (cu plus 
2 puncte), față de Ungaria și Norve
gia (plus 1), Anglia (minus 1) și El
veția (minus 3). Foarte important 
este ca fotbaliștii noștri să joace mai 
departe bine, să ciștige partidele 
de acasă (cu Norvegia, la 3 iunie ; cu 
Ungaria, la 23 septembrie ; cu Elve
ția, la 10 octombrie) și să încerce un 
punct-două în deplasare cu Elveția 
(11 noiembrie). Să nu ne pierdem cu 
firea, să avem Încredere in echipa 
noastră — în pregătirea fotbalistică 
asigurată de competenții ei tehni
cieni, în coeziunea ei sufletească.

• Peste- 75 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „Wembley" din 
Londra meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipele Angliei și 
Braziliei. Fotbaliștii brazilieni au 
obținut o meritată victorie cu 1—0 
(1—0) prin golul marcat, în minutul 
11, de Zico. Brazilienii au mai Înscris 
un gol prin Reinaldo, care însă a 
fost anulat de arbitrul meciului, 
austriacul Linemayr.

Au jucat următoarele formații :
Anglia : Clemence, Neal, Martin, 

Robson, Sansom. McDermott, Wil
kins, Rix, Coppell, White, Barnes.

Brazilia : Waldir Peres, EdevaldO, 
Oscar, Luisinho, Cerezo, Junior, 
Paulo Isidorio, Socrates, Reinaldo, 
Zico, Eder.

In continuarea turneului pe care-I 
întreprinde in Europa, echipa Bra
ziliei va intilni, la 15 mai, la Paris, 
selecționata Franței.

Gheorghe M1TRO1

• „Cupa Scoției" la fotbal a fost 
ciștigată la această ediție de, echipa 
Glasgow Rangers, care în meciul de 
rejucare a învins cu scorul de 4—1 
(3—1) echipa Dundee United. Jocul 
s-a disputat la Glasgow, în prezența 
a peste 45 000 de spectatori. După 
cum se știe, în prima finală cela 
două echipe terminaseră la egalitate, 
0—0, după prelungiri.

Năzuințe și bucurii înfrățite
(Urmare din pag. I)
de Oțel cit cîntărea prima, 
modesta Șarjă din 1962, și 
pină in prezent reprezintă 
incă o dovadă a politicii 
științifice și în același timp 
umanist-revoluționare a 
Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, datorită căreia 
renasc și prosperă, la co
tele civilizației socialiste, 
toate meleagurile româ
nești. Prin întreaga sa 
dezvoltare, Reghinul poate 
fi socotit o imagine grăi-

a Transilvaniei de 
i României. Pre- 

«ocialist Incunu- 
Cele mai înalte

BRAlLA • La Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
celuloză și hirtie. Centrul teri
torial de calcul și Inspectoratul 
de interne, actori ai teatrului 
dramatic ,.Maria Filotti" au sus
ținut spectacolul-lectură cu piesa 
„Pămintul după ora zece și 
cinci" de Dan Plăeșu • Liceul 
industrial „Progresul" a găzduit 
un concurs pe meserii din do
meniul construcțiilor de mașini. 
Au participat peste 300 de elevi, 
reprezentind licee și școli pro
fesionale din Întreaga țară • La

Galeriile de artă a fost deschisă 
expoziția județeană de artă plas
tică. Sînt expuse 40 de lucrări 
executate de membrii cenaclului 
U.A.P. (Corneliu Ifrim).

CLUJ • Municipiul Dej găz
duiește, în aceste zile, o mani
festare devenită tradițională : 
„Decada cultural-științifică de- 
jeană". Ea a debutat cu o sesiune 
de comunicări. In continuare se 
iesfășoară „Ziua educației ma- 
teriaiist-științifice", „Ziua crea
ției tehnico-științifice", „Ziua

popularizării normelor eticii și 
echității socialiste" și „Ziua cul
turii de masă", fiecare cu bogate 
și variate manifestări. (AL 
Mureșan).

CARAS-SEVERIN • Colecti
vul artistic al Teatrului de stat 
din Reșița a prezentat, în pre
mieră, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița spectacolul 
cu piesa „Secolul a inceput mai 
devreme", de V. Birlădeanu. Re
gia artistică este semnată de 
Corneliu Manolescu, iar în dis

tribuție sînt reuniți aproape toți 
actorii Teatrului de stat. Colec
tivul artistic al teatrului a pre
zentat apoi piesa în fața con
structorilor de motoare navale 
de la uzina de construcții de ma
șini din localitate și a siderur- 
giștilor de la fabrica de aglome
rare a combinatului reșițean. 
(Nicolae Cătană).

VtLCEA • Renumiți crescă
tori de oi țurcane din județele 
Gorj, Sibiu, Alba, Dolj, Argeș. 
Brașov, Vrancea, Hunedoara și 
Vîlcea și-au dat întilnire in co
muna Vaideeni, la cea de-a X-a 
ediție a expoziției-tîrg de ovine. 
Cu acest prilej s-a desfășurat 
un simpozion pe tema „Aspecte 
economice și de creștere a oilor

toare i 
azi, a 
zentul 
nează _ _______ ____
aspirații ale înaintașilor ; 
să nu uităm că Petru 
Maior și-a așternut aici 
primele cuvinte ale Cro
nicii sale, iar nu departe 
de aceste locuri, o fată din 
Gurghiu, pe nume Mări- 
oara, îi scria iubitului ei, 
în 1877, către a patra zi a 
lunii lui august, despre 
bucuria ce i-a cuprins pe 
toți cei aflați la jocul du
minical, cînd au aflat des
pre Declarația de indepen-

dență a Principatelor ro
mâne, căci simțeau dum
nealor, făptuitorii de mai 
tîrziu ai Unirii de Ia 1918, 
că după semharea actului 
de la Alba lulia, se va 
pune de către locuitorii 
acestei țări o piatră de te
melie împlinirii năzuințe
lor de veacuri. Năzuințe 
înscrise pe stindardul 
Partidului Comunist Ro
mân și duse la izbindă prin 
lupta eroică a comuniștilor.

Nu sint mulți ani de 
cînd lntr-o convorbire cu 
un vechi militant al parti
dului, Ion Bob, pe care

mi-1 reamintesc astăzi cu 
emoție, evocam ziua cînd 
la fabrică de cărămidă, pe 
turnul cel înalt, a fost ri
dicat steagul roșu al izbîn- 
zii proletare. Am evocat 
atunci și strofele incendia
re ,din „împărat și prole
tar"... Și, știind că Emi- 
nescu a poposit între 3 și 
5 iunie 1866 pe aceste me
leaguri, în drumul său spre 
Blaj, il simțim și acum în 
inima noastră, căci 
eminescian își află 
printre puternicele 
re ale aspirațiilor șl 
lor noastre împliniri 
liste.

versul 
locul 

Izvoa- 
mari- 
socia-

din rasa țurcana albă. Influența 
mediului din zona de deal și 
munte asupra acestei rase", pre
cum și un spectacol susținut de 
formații artistice din vetre fol
clorice păstorești. (Ion Stanciu).

ARGEȘ • La Clubul tinere
tului din Pitești s-a vernisat o 
expoziție cu lucrări de pictură 
și sculptură dedicată zilei de 
9 Mai. Ziua Victoriei a fost mar
cată și de un montaj literar-ar- 
tistic susținut de artiști ama
tori fruntași • în sala „Arta"

din Cimpulung s-a deschis o 
expoziție cuprinzind cusături și 
alesături, sculpturi în lemn și 
piatră aparținind unor meșteri 
populari iscusiți locali. Tot aici, 
Casă orășenească de cultură a 
găzduit un concurs cu tinerii pe 
tema „Dezvoltarea economico- 
sodală a județului și orașului 
Cimpulung în anii construcției 
socialiste". (Gh. Cirstea).

NEAMȚ • în localitățile ju
dețului Neamț se desfășoară a 
11-a ediție a „Zilelor educației

juridice", cu care prilej juriști, 
activiști de partid și de stat 
participă la simpozioane, expu
neri și dezbateri, avînd ca obiec
tiv cunoașterea hotăririlor de 
partid și a legilor țării • La 
Muzeul de artă din Piatra Neamț 
s-a deschis o expoziție retrospec
tivă, cu lucrări de pictură semna
te de Wanda Sachelarie-Vladimi* 
rescu • La Casa de cultură din 
Roman a avut loc simpozionul 
cu tema „Eroul comunist în fil
mul românesc contemporan”. 
(C. Blagovicî).
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MESAJE DE PESTE HOTARE ADRESATE PARTIDULUI
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Conducerea Partidului Comunist din Belgia vă adresează cele mai 

bune urări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român.

încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român a îndeplinit un 
rol conducător în lupta clasei muncitoare și a poporului român îm
potriva forțelor reacționare, feudale și burgheze care au supus țara 
dictaturii militare și colaborării cu fascismul.

Credincioși vocației lor patriotice, comuniștii români s-au situat 
In fruntea rezistenței naționale și au pregătit, prin insurecția de Ia 
23 August 1944, calea viitorului democratic și socialist al țării lor.

România, alături de forțele armate sovietice și toate forțele 
antifasciste și democratice din Europa și din lume, a jucat un rol 
semnificativ in înfringerea fascismului hitlerist.

în perioada care a urmat, țara dumneavoastră a Înregistrat suc
cese importante in construcția societății socialiste multilateral dez
voltate. Datorită eforturilor oamenilor muncii, România socialistă 
a depășit definitiv trecutul. Astăzi ea joacă un rol remarcabil pe 
arena internațională, în favoarea dezarmării, cooperării între po
poare și menținerii destinderii și păcii, pe baza suveranității, res
pectului reciproc, respectării angajamentelor asumate și a neames
tecului in treburile interne.

Pentru toate acestea. Partidul Comunist din Belgia adresează 
căluțul său frățesc Partidului Comunist Român, dorindu-i întregul 
succes pe calea pe care și-a ales-o.

PARTIDUL COMUNIST DIN BELGIA
LOUIS VAN GEYT

Președinte național

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării partidului frățesc, 

adresăm tuturor comuniștilor și poporului român salutul frățesc și 
ce.-? -iai sincere felicitări ale Comitetului Central al Partidului Co
mun >t din Argentina.

Constituirea Partidului Comunist Român, sub influența glorioasei 
Revoluții din Octombrie, a însemnat un eveniment de importanță 
istorică pentru clasa muncitoare și poporul dumneavoastră. Inter
pret f del și apărător ferm al revendicărilor juste ale maselor popu
lare, «.le luptei lor pentru dreptate socială și eliberare națională, 
Partidul Comunist Român a realizat cea mai amplă unitate a for
țelor patriotice împotriva reacțiunii și fascismului, pentru libertăți 
democratice, pentru drepturile poporului.

Relevînd importanța victoriei Armatei sovietice asupra nazismu
lui și fascismului in timpul celui de-al II-lea război mondial, tele
grama exprimă aprecieri pentru gloriosul act de la 23 August 1944, 
care a realizat Înaltele obiective ale revoluției naționale, antiimpe- 
rialiste și antifasciste a poporului.

Partidul Comunist Român a fost făuritorul marilor cuceriri obți
nute prin efortul creator al clasei muncitoare și al maselor popu
lare, în dezvoltarea social-economică a țării, în ridicarea nivelului 
de viață material și cultural al poporului, în consolidarea patriei 
socialiste. Sub conducerea sa, poporul român avansează spre noi țe
luri in construirea societății socialiste, spre comunism, al cărui 
obiectiv principal este ridicarea nivelului de viață al întregii so
cietăți.

Adresind cu prilejul acestei importante aniversări felicitările 
noastre Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor 
membrilor săi și întregului popor român, vă dorim noi și mari suc
cese in construcția vieții economice, politice, sociale și culturale a 
poporului român. Vă exprimăm prietenia noastră tovărășească și 
convingerea că solidaritatea și colaborarea noastră vor continua să 
se întărească, in lupta comună împotriva imperialismului și a poli
ticii sale războinice, pentru destindere internațională, eliberare na
țională și progres social, pentru pace și socialism, pentru întărirea 
și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale. 
Această unitate, se arată in încheierea telegramei, este hotăritoare 
pentru zădărnicirea politicii agresive a imperialismului, pentru fri- 
narea cursei înarmărilor, pentru întărirea în continuare a procesu
lui de destindere și cooperare între popoare, pentru consolidarea 
sistemului socialist, principalul bastion al păcii, pentru a da un nou 
impuls mișcării de eliberare națională, pentru egalitatea în drep
turi a oamenilor și popoarelor, pentru democrație, dreptate și pace.

Cu salutări comuniste,

DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINA 

ATHOS FAVA
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
C.J ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a creării Parti- 

diComunist Român, în numele comuniștilor indonezieni și al 
poporuluirevoluționar, vă transmitem dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, tuturor comuniștilor și întregului popor român cele 
mai călduroase felicitări și salutări revoluționare.

Lupta îndelungată și eroică dusă de poporul român sub con- ' 
ducerea Partidului Comunist Român a condus la înlăturarea domi
nației fascismului german, la înfringerea forțelor reacționare inter
ne și cîștigarea independenței naționale. Victoria poporului român 
asupra fascismului german a constituit o contribuție importantă 
la înfringerea fascismului de către popoarele lumii în cel de-al 
doilea război mondial. Succesul luptei de eliberare de sub dicta
tura fascistă, in august 1944, a deschis calea unor prefaceri profund 
înnoitoare pe plan politic, economic și social, pentru edificarea 
României socialiste.

In prezent, poporul român sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, înaintează ferm 
pe calea construcției socialiste, a apărării țării împotriva inter
venției străine, acordînd, totodată, sprijin și altor popoare și na
țiuni în lupta lor contra imperialismului, hegemonismului și altor 
forțe reacționare, pentru eliberare și independență. In actuala si
tuație internațională complicată și periculoasă, Partidul Comunist 
Român, Republica Socialistă România aduc o contribuție pozitivă 
la apărarea independenței tuturor națiunilor, a păcii întregii lumii

In această istorică zi, comuniștii indonezieni și poporul revolu
ționar transmit Partidului Comunist Român, întregului popor ro
mân cele mai bune urări în obținerea unor succese tot mai mari 
in viitor.

Trăiască prietenia dintre partidele șl popoarele noastre, dintre 
Indonezia și România 1

Trăiască Partidul Comunist Român 1
Trăiască marxism-leninismul 1

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Indonezia 

Șeful delegației,
YUSUF ADJITOROP

Secretar al Comitetului Central, 
membru al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Indoneziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Român, dorim să vă exprimăm cele mai bune felicitări și în numele 
tuturor tovarășilor mei să afirm că relațiile strînse care există 
între partidele noastre se datoresc în mare măsură politicii con
stante a Partidului Comunist Român de susținere a luptei tuturor 
popoarelor oprimate. Aceste relații se datoresc, de asemenea, per
soanei dumneavoastră demne, rolului dumneavoastră Istoric in 
politica externă și internă a României.

In telegramă se subliniază în continuare că luările de poziție 
ferme și consecvente ale secretarului general al P.C.R. in problema 
palestiniană în vederea reîntoarcerii poporului palestinian in teri
toriile ocupate și constituirea unui stat propriu independent sînt 
de o importanță internațională majoră.

Interesul constant pe care dumneavoastră II manifestați pentru 
prietenia cu Libanul, pentru suveranitatea și dezvoltarea sa 
democratică corespunde aspirațiilor vitale ale poporului libanez.

Stimate tovarășe,
Partidul nostru vă dorește dumneavoastră personal, partidului 

dumneavoastră și poporului român realizarea tuturor obiectivelor 
dumneavoastră.

Vă rugăm să primiți sincera noastră prietenie.
Președintele

Partidului Național Social Sirian 
din Liban,

INAAH RAAD

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN â

Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a făuririi Parti

dului Comunist Român, in numele Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, al membrilor partidului și poporului 
laoțian, permiteți-ne să vă exprimăm dumneavoastră, și, prin 
dumneavoastră, membrilor partidului și poporului frate român, sa
lutul nostru frățesc și felicitările cele mai călduroase.

In decursul celor 60 de ani, Partidul Comunist Român a condus 
poporul român la luptă revoluționară hotărîtâ și eroică, obținînd 
o victorie după alta. Dezvoltînd această tradiție revoluționară și 
eroică, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român 
s-a ridicat împotriva dominației fasciste și a reacționarilor interni 
și, cu sprijinul Uniunii Sovietice, și-a eliberat definitiv patria. De 
atunci, poporul muncitor român și-a consacrat energia și capaci
tățile sale creatoare operei de edificare a socialismului în România.

înfăptuind cu succes planurile cincinale, Îndeosebi cel din pe
rioada 1976—1980, România, în trecut rămasă în urmă din punct 
de vedere economic, a devenit o țară socialistă cu o industrie dez
voltată, cu o agricultură modernă, cu o cultură, o știință și o teh
nică înaintate. în prezent, condițiile vieții materiale și spirituale 
ale poporului român se îmbunătățesc continuu.

Strălucitele succese ale construcției socialiste în România con
tribuie la consolidarea sistemului socialist mondial și reprezintă o 
încurajare pentru popoarele din întreaga lume care luptă împo
triva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru 
pace, democrație și progres social — ceea ce face să crească rolul 
și prestigiul Republicii Socialiste România pe arena internațională.

Noi adresăm poporului român frate urarea ca, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să obțină noi și mari succese în realizarea planului cinci
nal pe perioada 1981—1985, adoptat de cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, pentru construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Fie ca solidaritatea șl prietenia frățească între partidele șl po
poarele laoțian și român să se consolideze și să se dezvolte tot 
mai mult 1

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR LAOȚIAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a înființării partidului 

dumneavoastră, avem deosebita plăcere să vă felicităm.
In timpul celor șase decenii de existență, partidul dumnea

voastră și-a îndeplinit sarcinile sale ca forță de avangardă a luptei 
revoluționare a clasei muncitoare și a poporului român împotriva 
exploatării și asupririi. Partidul Comunist Român a condus cu 
succes lupta de eliberare a țării dumneavoastră de sub sclavia 
fascistă a lui Hitler șl a condus poporul în uriașa operă de con
strucție a socialismului, pe drumul unui socialism avansat și spre 
comunism.

Cunoaștem hotărîrile celui de-al XII-lea Congres al partidului 
dumneavoastră și eforturile ce le depuneți pentru transpunerea 
lor in viață.

Rolul dumneavoastră ca parte integrantă a sistemului socialist 
mondial, ca element constitutiv al apărării sale și ca detașament 
avansat în lupta pentru destindere și salvgardarea păcii mondiale 
a fost întotdeauna mult apreciat de forțele iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

Sprijinul partidului dumneavoastră in toate fazele luptei noastre 
de eliberare națională, în special in lupta Indiei pentru Indepen
dență economică in sectoarele de importanță vitală, a întărit și a 
dat noi valențe prieteniei indiano-române, care este prețuită în 
mod deosebit de poporul indian.

în numele Consiliului Național al Partidului Comunist din 
India, folosesc această ocazie pentru a evidenția legăturile cordiale 
și prietenești ce caracterizează relațiile dintre partidele noastre. 
Sintem hotărîți să acționăm pentru consolidarea relațiilor noastre 
pe baza marxism-leninismului șl internaționalismului proletar.

Urăm partidului dumneavoastră noi succese In anii ce vin 1 
Glorie celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român I 
Trăiască Partidul Comunist Român I
Trăiască marxism-leninismul și internaționalismul proletar I
Trăiască relațiile de strînsă prietenie dintre partidele noastre I 
Trăiască prietenia lndiano-romănă I
Cu frăție, al dumneavoastră,

BHUPESH GUPTA
Membru al Comitetului Executiv Central 

ți secretar al Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist 
Român, avangardă a luptei antifasciste și factor principal al fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate, vă adresăm salută
rile și urările noastre de noi și mai mari succese.

Partidul nostru dă o înaltă apreciere politicii independente a 
Partidului Comunist Român în momentul în care se ascut confrun
tările internaționale și cînd amenințările cu intervenții militare pun 
in pericol întreaga lume. Poziția suverană a Partidului Comunist 
Român și a guvernului român constituie o mare contribuție la men
ținerea păcii și un imbold pentru o politică de nealiniere, de 
nerecunoaștere a nici unui centru mondial de putere.

Partidul nostru parcurge propriul său drum în vederea realizării 
socialismului venezuelean, luind în considerație propria noastră isto
rie, cultură și spiritualitate.

Totodată, folosim această ocazie propice pentru a vă adresa 
urările noastre de fericire personală.
. Cu salutări socialiste,

TEODORO PETKOFF POMPEYO MARQUEZ
Președinte Secretar general

al Mișcării pentru Socialism al Mișcării pentru Socialism 
din Venezuela

J. A. RODRIGUEZ RAUSEO
Secretar cu probleme 

internaționale

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la crearea Partidului 

Comunist Român, vă transmit, ilustre președinte, felicitările mele 
personale.

Adresez urarea fierbinte ca Partidul Comunist Român să des
fășoare în continuare rolul său important pentru întărirea păcii 
în lume, pentru coexistență pașnică și autodeterminarea popoare
lor și să conducă poporul român, în aceleași condiții de libertate 
și democrație, pe calea progresului civil, economic și social, al con
strucției societății socialiste.

NILDE IOTTI
(Italia)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Fundația noastră se alătură României cu ocazia sărbătoririi celei 

de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român. Recunoaștem în 
special marile progrese făcute de România, precum și poziția de 
frunte a României între națiunile lumii.

Este, de asemenea, necesar să recunoaștem in mod corespunză
tor că aproape toate progresele au fost obținute de cînd Excelența 
Voastră a devenit președinte, fermitatea remarcabilă cu care con
duceți, energia și abnegația față de responsabilitățile ce vă revin 
în calitate de conducător al poporului român.

In această calitate ați activat neobosit pentru a construi o Româ
nie mai bună și a o dedica sprijinirii eforturilor tuturor națiunilor 
în vederea promovării unei politici care să permită tutui or po- 
pqarelor să se bucure de pace, demnitate, independență și de toate 
beneficiile civilizației moderne.

Urăm Excelenței Voastre și poporului român sănătate, fericire 
personală și succes in tot ceea ce întreprindeți.

Cu respect,

BARBU NICULESCU
f Președintele Fundației culturale

americano-române
New York

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu fericitul prilej al celei de-a 60-a aniversări a făuririi Parti
dului Comunist Român vă adresez salutul meu personal și calde 
urări din partea poporului indian și a Congresului Național Indian 
pentru guvernul român, Partidul Comunist Român și eroicul popor 
român al acestei frumoase țări.

Salutăm în mod deosebit pe președintele Ceaușescu, al cărui di
namism este binecunoscut în întreaga lume.

India este fericită să întrețină relații strinse și prietenești eu 
România. Noi urmărim cu respect progresele obținute de România 
după abolirea vechiului regim și contribuțiile importante pe care 
țara dumneavoastră le aduce pe arena internațională.

Să acționăm pentru întărirea pe mal departe a prieteniei tndo- 
române, spre binele reciproc al țărilor noastre, al cauzei păcii și 
prosperității în lume I

INDIRA GANDHI
Președintele

Partidului Congresul Național Indian, 
Prim-ministru al Republicii India

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Luxemburghez vă 

adresează salutul său frățesc și cele mai bune urări cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român.

Partidul dumneavoastră, care a Înfruntat perioadele grele ale 
ilegalității și luptei antifasciste, a fost de-a lungul întregii sale 
istorii reprezentantul demn al clasei muncitoare și al poporului 
dumneavoastră.

încă de la victoria asupra fascismului, partidul dumneavoastră 
a acționat cu succes pentru reconstrucția națională și democratică, 
pentru unitatea clasei muncitoare, pentru construirea socialismului.

Cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român a făcut 
bilanțul succeselor obținute în domeniul economic, al îmbunătățirii 
calității vieții în toate domeniile construirii socialismului și a sta
bilit comuniștilor și poporului român obiective îndrăznețe.

Partidul nostru, în baza bunelor relații de cooperare frățească pe 
care le întreține cu Partidul Comunist Român, dorește tuturor co
muniștilor români, Comitetului Central și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, cu ocazia marelui eveniment pe care ii săr
bătoresc, tot mai multe succese pe acest diurn.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST LUXEMBURGHEZ

RENE URBANY
Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Bangladesh consi

deră ca o mare plăcere și onoare de a putea să transmită, în 
numele său, precum și al tuturor comuniștilor și maselor de 
oameni ai muncii din Bangladesh, frățești salutări revoluționare 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comu
niștilor, precum și întregii clase muncitoare din România, cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări glorioase a Partidului Comunist 
Român.

Dragi tovarăși,
Partidul nostru la act cu mare entuziasm de transformările 

profund revoluționare pe care țara dumneavoastră le-a realizat 
sub conducerea activă și eficientă a partidului dumneavoastră, încă 
din perioada revoluției antifasciste și antiimperialiste din august 
1944. In telegramă, arătîndu-se că rezultatele obținute de fiecare 
țară socialistă, precum și de sistemul mondial socialist, în ansam
blul său, reprezintă un impuls dat luptei popoarelor pentru pace, 
libertate, democrație și progres social, sef subliniază în continuare 
că, în condițiile accentuării tendințelor forțelor imperialiste, de re
venire la practicile războiului rece, se impune consolidarea unității 
tuturor forțelor revoluționare ale lumii. Efortul unit al tuturor for
țelor iubitoare de -pace poate dejuca planurile imperialiste. Sperăm 
cu ardoare că și în anii ce vin partidul dumneavoastră va aduce 
o contribuție tot mai mare la pacea, fericirea și prosperitatea po
porului dumneavoastră, precum și la cauza păcii mondiale, destin
derii și dezarmării. Sperăm, de asemenea, că relațiile frățești exis
tente între partidele noastre se vor dezvolta și în viitor.

Trăiască Partidul Comunist Român I
Trăiască marxism-leninismul și internaționalismul proletar 1

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BANGLADESH

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Libanez are plăcerea 

de a transmite tuturor tovarășilor membri ai Partidului Comunist 
Român frate, întregului popor român prieten cele msi călduroase 
salutări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

Această glorioasă aniversare constituie un eveniment important 
in istoria poporului român și a clasei muncitoare din România. în 
telegramă este evocată lupta victorioasă a clasei muncitoare sub 
conducerea Partidului Comunist Român împotriva fascismului, a pu
terii capitalului, ceea ce a permis să se construiască societatea socia
listă, România devenind un membru al familiei țărilor socialiste. In 
acești 60 de ani, partidul dumneavoastră frățesc, făurit după 
victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, în colaborare cu 
toate detașamentele mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, a parcurs o etapă bogată in realizări, de-a lungul căreia 
poporul român a obținut mari înfăptuiri în diferite domenii ale 
construcției socialiste.

In continuare, in telegramă se relevă că poporul libanez trece 
în prezent prin una din cele mai periculoase faze din istoria crizei 
acestei țări, ca urmare a intensificării intervențiilor forțelor 
imperialiste, reacționare în Liban.

Cu ocazia acestei aniversări, partidul nostru tși reafirmă voința 
de a întări și dezvolta relațiile de cooperare dintre cele două 
partide ale noastre, precum și în cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, de a întări legăturile de prietenie dintre 
popoarele noastre, în interesul luptei comune împotriva imperia
lismului și reacțiunii, pentru pace, libertate și socialism.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST LIBANEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Socialist Costanican salută eu 

căldură revoluționară sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

Pe parcursul acestor 60 de ani, Partidul Comunist Român a știut 
să-și îndeplinească rolul său de avangardă a clasei muncitoare Și 
a poporului român.

Transformîndu-se in principalul detașament al luptei împotriva 
fascismului, organizînd triumful forțelor democratice, progresiste și 
revoluționare ale poporului român, Partidul Comunist Român a 
condus procesul revoluționar care a culminat cu formarea actualu
lui stat socialist.

România este astăzi o țară multilateral dezvoltată, care ocupă 
poziții marcante în dezvoltarea industriei și agriculturii, In dome
niul științei, tehnologiei, artelor, în profund contrast cu situația 
României de Ia jumătatea secolului, devastată de război și moște
nitoare a unei subdezvoltări economice.

Știm că Partidului Comunist Român ti revin încă foarte impor
tante sarcini de viitor. Construcția socialismului este o misiune 
complexă și de zi cu zi.

Dezvoltarea unei culturi socialiste, eradicarea tarelor moștenite 
de la capitalism este o luptă care cere eforturi extraordinare din 
partea comuniștilor și sintem siguri că toți comuniștii români în
deplinesc cu cinste această sarcină.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarăși membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tovarăși militanțl comuniști 
români, primiți din partea socialiștilor costaricani un frățesc salut 
și încrederea că vom ști să dobîndim noi succese in lupta pentru 
comunism, progres și pace mondială.

Cu sentimente frățești,

ALBERTO SALOM ECHEVERRIA
Secretar general

al Partidului Socialist Costarican

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist 

Român, permiteți-ml să vă felicit, tovarășe Ceaușescu, pe dumnea
voastră, partidul și întregul popor român, pentru marile rezultate 
obținute in răsturnarea vechiului regim burghez șl pentru instaura
rea unei noi societăți, construită pe baza principiilor socialiste ale 
deținerii de către întregul popor a mijloacelor de producție, care au 
dus la crearea unui fundament solid al independenței României, la 
dezvoltarea continuă a prosperității poporului și la participarea sa la 
soluționarea problemelor economice și a altor probleme politice.

Cu credința fermă in dreptul fiecărei națiuni de a-și găsi calea 
proprie spre socialism și In necesitatea de a se pomi de la condițiile 
istorice și naționale concrete ale fiecărui popor, partidul nostru ur
mărește cu mare interes eforturile depuse de poporul român și, deși 
uneori putem avea vederi diferite, noi sprijinim deplin toate efor
turile partidului dumneavoastră pentru îmbunătățirea vieții poporu
lui, a nivelului său cultural, a democrației și a poziției independenta 
a României pe arena mondială.

România își aduce o mare contribuție la întărirea păcii mondiale 
și joacă un rol principal în lupta pentru destindere, dezarmare, so
lidaritate internațională și suveranitate națională. In aceste pro
bleme noi sintem pe deplin de acord cu dumneavoastră și vă sintem 
recunoscători pentru exemplul dat de România în ceea ce privește 
cooperarea cu toate statele și toate forțele progresiste in vederea ț 
preintîmpinării pericolelor unui război și pentru depășirea injusti
țiilor și inegalităților economice și politice din lume.

Urăm poporului român, partidului și dumneavoastră, tovarășa 
Ceaușescu, noi și continue succese în anii ce vin.

Cu cea mai inaltă considerație,

GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist Popular 

din Danemarca

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Partidului Eliberarea Națională și al meu personal vă 
adresez mesajul nostru de solidaritate cu ocazia aniversării creării 
Partidului Comunist Român.

Cu atenție șl respect,

DANIEL ODUBER QUIROS
Președinte al Directoratului Politic 
al Partidului Eliberarea Naționali 

din Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comu

nist Român, Direcțiunea Națională a Comitetului Central al Parti
dului Popular Socialist Mexican are plăcerea de a adresa tuturor 
membrilor Partidului Comunist Român, guvernului și poporului 
Republicii Socialiste România, pe care dumneavoastră le conduceți, 
cele mai călduroase salutări frățești.

în această perioadă, cînd imperialismul nord-american șl forțele 
reacționare din lume se angajează în reactivizarea războiului rece, 
in promovarea unei politici periculoase de înarmare, care pune în 
pericol pacea lumii, sintem siguri că acest eveniment al aniversării 
creării unui partid frățesc va contribui la reafirmarea voinței noas
tre de a continua lupta pentru întărirea legăturilor de prietenie din
tre partidele noastre, dintre popoarele român și mexican. Acestea, 
împreună cu alte țări socialiste și forțe iubitoare de pace, vor reuși 
să impună destinderea, iar popoarele lumii iși vor ridica nivelul 
de viață, vor trăi in pace, independență și vor dispune pe deplin 
de suveranitatea lor.

Frățește,
Trăiască Mexicul 1

Pentru Direcțiunea Naționali 
a Comitetului Central 

al Partidului Popular Socialist din Mexic, 
JORGE CRUICKSHANK GARCIA 
Secretar general, senator al Republicii

Excelenței Sale
' Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

împlinindu-se 60 de ani de la crearea Partidului Comunist 
Român, dorim să transmitem, prin intermediul Excelenței Voastre, 
felicitările noastre poporului român pentru succesele dobindite sub 
conducerea dumneavoastră in dezvoltarea materială și spirituală 
a Republicii Socialiste România, precum și pentru victoriile obți- , 
nute de Partidul Comunist Român în decursul deceniilor sala da 
existență în eroica luptă dusă contra fascismului.

Cu sentimentele celei mai înalte considerațiunl,

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Senator,

Membru al Direcției Naționale 
a Partidului Liberal din Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelență,
Doresc să vă transmit felicitările noastre cu prilejul celei de-a 

60-a aniversări a Partidului Comunist Român și speranța că re
lațiile prietenești dintre partidele noastre se vor consolida și întări 
în viitor.

HARSHA ABEYWARDENA
Secretar general

al Partidului Național Unit din Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi face plăcere.să folosesc prilejul sărbătoririi celei de-a 60-a 

aniversări a constituirii Partidului Comunist Român pentru a vă 
adresa sincere felicitări, in numele meu și al tuturor tovarășilor 
din organizația Avangarda Războiului Popular de Eliberare — For
țele SAIKA.

Vă urez multă sănătate șl succese, iar poporului român, pro
gres și prosperitate sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

ISSAM AL-QADI
Secretar general al Organizației SAIKA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Român, Comitetul Director al Partidului Muncitoresc Socialist Lu
xemburghez vă adresează cele mai vii felicitări.

Deși intre noi există deosebiri ideologice, Partidul Muncitoresc 
Socialist Luxemburghez a găsit Întotdeauna in Partidul Comunist 
Român un partener capabil de a purta un dialog și de a acționa 
pentru o mal bună înțelegere Intre popoare, ca o condiție esențială 
a unei dezarmări generale și a apărării păcii.

ROBERT GOEBBELS
Secretar general 

al Partidului Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez



MANIFESTĂRI CONSACRATE 
GLORIOSULUI JUBILEU AL P.C.R.

Gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român continuă să fie marcat 
In diferite țări ale lumii prin manifestări și materiale difuzate de 
mijloacele de informare in masă.

Oamenii sovietici se bucură sincer 
de succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului 
său comunist, în soluționarea sarci
nilor construcției societății socialiste 
dezvoltate și își exprimă încrederea 
că solidaritatea internațională și co
laborarea dintre comuniștii români 
și sovietici se vor extinde și adinei 
și in viitor — scrie intr-un articol 
consacrat evenimentului revista teo
retică și politică a C.C. al P.C.U.S., 
„Kommunist".

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din 
România au parcurs drumul glorios 
al luptei împotriva capitaliștilor și 
moșierilor, au obținut victoria în re
voluția populară, au pus temelia 
unei noi orinduiri, construiesc cu 
succes societatea socialistă multila
teral dezvoltată — relevă articolul.

Tn cursul construcției socialiste, 
oamenii muncii din România, sub 
conducerea partidului lor comunist, 
au înfăptuit profunde transformări 
social-economice. Lichidînd înapoie
rea economică, moștenită de la regi
mul burghezo-moșieresc. România 
s-a transformat intr-o țară socialistă 
cu o industrie dezvoltată, cu agri
cultura cooperativizată, cu o cultură 
și știință avansate.

Eforturile poporului român — arată 
„Kommunist“ — sint îndreptate in 
prezent spre înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R. O 
atenție deosebită este acordată spo
ririi eficienței și creșterii producției, 
perfecționării relațiilor de producție, 
educării omului de tip nou, ridicării 
nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

Revista subliniază că o deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea și 
adîncirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovie
tică, dintre popoarele român și so
vietice o au întîlnirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La Școala națională de partid 
„Nico Lopez" din Havana a avut loc 
o adunare festivă in cadrul căreia 
Jorge Valdes Rodriguez, membru 
al C.C. al P.C. din Cuba, al doilea 
secretar al Organizației de partid a 
capitalei cubaneze, și Neculaiu Mo
rarii, ambasadorul României în 
Cuba, au vorbit despre realizările 
poporului nostru sub conducerea 
partidului.

în sălile Muzeului „Queen Victoria" 
din Salisbury a fost deschisă expo
ziția de fotografii „60 de ani de la 
înființarea P.C.R.". Au fost prezență 
Eddison Zvobgo, ministrul locuințe
lor, secretar al C.C. al ZANU-FP, 
Richard Hove, ministrul afacerilor 
interne, secretar al C.C. al ZANU- 
FP, Maurice Nyagumbo, ministrul 
minelor, secretar al C.C. al ZANU-

FP, Simba Makohi, ministrul in
dustriei și dezvoltării energetice, Di- 
dymus Mutasa, președintele Camerei 
inferioare a parlamentului, activiști 
de partid și de stat, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști, cadre 
didactice și studenți de la Universi
tatea din Zimbabwe.

Sub titlul „A 60-a aniversare de 
la crearea P.C.R. — Un prestigiu 
internațional", ziarul marocan „Al 
Bayane" a publicat un articol în care 
subliniază : „Vocația de pace a fost 
dintotdeauna o trăsătură caracteris
tică a poporului român. Această tra
diție a fost continuată de Partidul 
Comunist Român, fiind ridicată pe o 
treaptă superioară în anii edificării 
socialismului. Această orientare tra
dițională a cunoscut o dezvoltare 
culminantă de cind la conducerea 
țării se află eminenta personalitate 
contemporană — președintele Nicolae 
Ceaușescu. Mesager al păcii, pre
ședintele României este ascultat cu 
interes și aprobare pe toate meridia
nele lumii, deoarece el dorește pacea 
și s-a dedicat acestei cauze, în in
teresul nu numai al țării sale, ci al 
lumii întregi".

Ziarul guvernamental „The New 
Liberian" a publicat un amplu articol, 
însoțit de portretul secretarului ge
neral al P.C.R., intitulat : „Nicolae 
Ceaușescu — arhitectul politicii ex
terne a României ; cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a Partidului 
Comunist Român". „Președintele 
Nicolae Ceaușescu este marele arhi
tect al colaborării României cu toate 
țările lumii, promotorul și inițiatorul 
amplei deschideri politice a Româ
niei socialiste spre cele patru puncte 
cardinale". „Recunoașterea mondială 
a personalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a meritelor sale deose
bite constituie un motiv de mîndrie 
națională".

Ziarul „New Age“, organ central 
al Partidului Comunist din India, a 
publicat articolul „60 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân", care evocă lupta P.C.R. 
dintre cele două războaie mondiale. 
„Comuniștii români au dovedit un 
înalt spirit de solidaritate cu lupta 
comuniștilor, a clasei muncitoare și 
popoarelor din alte țări împotriva 
reacțiunii, pentru drepturi democra
tice și o viață mai bună, pentru so
cialism" — arată ziarul. „Mulți din
tre membrii Partidului Comunist 
Român, ai Uniunii Tineretului Co
munist, revoluționari, patrioți și de
mocrat au fost internați, în anii 
ilegalității, în închisori și lagăre, 
mulți au plătit cu viața patriotismul 
lor, devotamentul față de cauza so
cialismului și libertății patriei".

Un alt ziar indian, „Patriot", a re
levat că „cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la conducerea partidului și 
statului au fost momente de o im
portanță crucială în viața social- 
politică a poporului român, inaugu- 
rind o nouă etapă — cea mai fertilă 
din istoria României".

Cotidianul „Național Herald", 
organul oficial al partidului de gu-

vernămint din India, a relevat, în arti
colul „Transformările din România", 
că „obiectivele dezvoltării României, 
stabilite la cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., cind Nicolae Ceaușescu 
a fost ales secretar general, au 
intensificat eforturile șl au accelerat 
succesele poporului român în opera 
de construire a socialismului".

Revista „The Indian Observer" pu
blică articolul „Partidul Comunist 
Român — purtătorul idealurilor lu
minoase de dreptate", însoțit de 
fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La Damasc ■ avut Ioc o adunare 
festivă, la care au luat parte Ezzedin 
Nasser, membru al Comandamentu
lui regional al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Federației 
Sindicatelor Muncitorilor Sirieni, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Siria-România, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public.

Ambasada României la Damasc a 
organizat, totodată, în colaborare cu 
Direcția de propagandă a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, o 
adunare festivă în taberele palesti
niene de la Yarmouk, la care au 
participat activiști pe linie de pro
pagandă Și tineret ai O.E.P., un nu
meros public. în cuvîntul său, Abu 
Amar Saad, membru al Consiliului 
Revoluționar al Mișcării Al Fatah, 
reprezentantul AI Fatah la Damasc, a 
elogiat poziția României față de 
cauza poporului palestinian, rolul 
constructiv și activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu vizînd 
soluționarea justă și durabilă a pro
blemei palestiniene.

Postul de radio național din Sene
gal a difuzat un comentariu despre 
aniversarea P.C.R., în care sublinia
ză importanța Congresului al IX-lea, 
cind la conducerea P.C.R. a fost ales 
Nicolae Ceaușescu, relevind că aces
ta a fost momentul trecerii la edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Sub titlul „P.C.R. — 60 de ani în 
slujba poporului român", „Oposicion", 
organul central săptămînal al C.C. al 
P.C. Mexican, a publicat un amplu 
articol, în care prezintă momente din 
activitatea P.C.R. și succesele dobin- 
dite de România în politica internă 
și externă sub conducerea partidului. 
Sint subliniate principiile fundamen
tale care stau la baza politicii exter
ne a României, precum și dezvoltarea 
continuă, pe multiple planuri, a re
lațiilor dintre P.C.R. și P.C. Mexican, 
„în evoluția pozitivă, mereu ascen
dentă a acestor legături — se arată 
în articol — o contribuție hotărîtoare 
au avut-o întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Arnoldo Martinez Verdugo, secretarii 
generali ai celor două partide".

La sediul Ligii Tineretului Comu
nist din Londra au fost donate un 
set de volume „Din gîndirea social- 
politică a președintelui României", 
precum și unele lucrări și albume 
privind istoria țării noastre.

La Biblioteca Universității Michi
gan din Ann Arbor. Ambasada Româ
niei din Washington, in cooperare cu 
Departamentul de limbi romanice și 
Centrul de studii est-europene ale 
universității, a'deschis o expoziție de 
carte românească. (Agerpres)

CONVORBIRI R0MAN0-BRAZ1LIENE
BRASILIA 13 (Agerpres) — La 12 

mai s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre miniștrii afacerilor ‘ ex
terne ai României și Braziliei.

în ultima rundă de convorbiri, cei 
doi miniștri au procedat la un schimb 
de vederi cu privire Ia situația in
ternațională actuală, care a scos în 
evidență o largă convergență de po
ziții în principalele probleme ale 
vieții contemporane.

Ministrul relațiilor externe al Bra
ziliei a oferit un dejun in cinstea 
ministrului Ștefan Andrei.

In cursul dejunului, desfășurat tn 
atmosfera caldă și prietenească ce a 
caracterizat întreaga vizită, miniștrii

de externe au toastat pentru condu
cătorii celor două state, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Joăo Baptista de Figueiredo, pentru 
prosperitatea celor două popoare, 
pentru progresul continuu al relați
ilor de colaborare și prietenie dintre 
România și Brazilia.

★
în cursul zilei de 12 mai, ministru] 

român al afacerilor externe a făcut 
vizite președintelui Camerei Deputa- 
ților, Nelson Marchezan, președintelui 
Tribunalului Federal Suprem și vice
președintelui Senatului federal și a 
avut intilniri cu alte personalități 
oficiale.

COMUNICAT
la încheierea vizitei ministrului de externe 

al României in Brazilia

60 DE ANI DE LA CREAREA

PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

Declarația Biroului Politic al C. C. 
al P. C. Francez 

privind rezultatul scrutinului prezidențial
PARIS 13 (Agerpres). — Biroul Po

litic al C.C. al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o declarație 
în care se subliniază că alegerile pre
zidențiale desfășurate în Franța au 
marcat o victorie a oamenilor mun
cii. Această victorie — se relevă în 
continuare în declarație — nu ar fi 
fost posibilă fără comuniști. In mod 
similar, transformările nu vor putea 
fi înfăptuite fără participarea activă 
și fără contribuția P.C.F.

Declarația subliniază că Partidul 
Comunist Francez continuă să pro
moveze linia unirii tuturor forțelor 
populare în vederea înfăptuirii unei 
noi politici, de echitate socială, pro
gres. libertate, independență și pace. 
P.C.F. — arată declarația — este 
gata să-și asume imediat deplina 
responsabilitate in guvern și in toate 
celelalte sfere ale vieții sociale.

LUPTELE DIN LIBAN
BEIRUT 13 (Agerpres). — Miercuri, 

pe crestele munților Sannine, care 
domină cîmpia Bekaa, s-au desfășu
rat lupte puternice între părțile afla
te in conflictul din Liban. Localitatea 
Zahle continuă să fie izolată de 42 
de zile. Un convoi de ambulante al 
Crucii Roșii Internaționale nu a pu- 
tat intra in oraș, in timp ce șoseaua 
care leagă Zahle de Qaa Al Rim a 
fost bombardată. Aviația israeliană a 
survolat de mai multe ori localități 
din sudul Libanului, regiunea mun
toasă Chouf. precum și orașul Saida, 
relatează agenția France Presse.

La sesiunea ministerială a N.A.T.O.

Proiecte contrare destinderii
BRUXELLES 13 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au desfășurat, in zilele de 
12 și 13 mai, lucrările sesiunii de pri
măvară a miniștrilor apărării din ță
rile membre ale N.A.T.O., i la care 
au luat parte titulării portofoliilor de 
resort ai statelor din Alianța Nord- 
Atlantică, cu excepția Franței, care 
din 1966 nu participă la structurile 
militare integrate ale pactului.

După cum s-a precizat oficial, în 
cadrul reuniunii au fost examinate 
unele proiecte de înarmare ale aces
tui bloc militar, intre care obiecti
vele pentru perioada 1982—1985, pro
blema majorării anuale cu 3 la sută 
a bugetelor militare și planul ame-

rican de cooperare a aliaților din 
N.A.T.O. la așa-numita „forță de 
dislocare rapidă" pentru zonele po
tențiale de conflict, creată de Sta
tele Unite.

Observatorii de la Bruxelles re
marcă faptul că, în ciuda adoptării 
unor noi măsuri de 'majorare a 
cheltuielilor militare anuale și a unor 
proiecte de inarmare. aliații vest- 
europeni ai S.U.A. au manifestat re
zerve serioase față de asumarea unor 
angajamente militare sporite, in spe
cial in ce privește cererile america
ne privind așa-numita „apărare a in
tereselor colective ale alianței în 
afara zonei Tratatului Atlanticului de 
Nord".

INCIDENTE IN IRLANDA DE NORD
LONDRA 13 (Agerpres). — în ora

șele Belfast și Londonderry, din Ir
landa de Nord, s-au produs noi 
incidente, soldate cu un mort și mai 
mulți răniți. în cartiere locuite de 
catolici din capitala provinciei, nu
meroși demonstranți au atacat cu 
pietre și sticle incendiare forțele de 
ordine, ajungîndu-se apoi la anga
jarea unor schimburi de focuri. De 
asemenea, pe unele străzi au fost 
ridicate baricade. Incidentele s-au 
declanșat după difuzarea informației 
privind decesul, unui membru al 
aripii provizorii a organizației para
militare Armata Republicană Irlan
deză (I.R.A.). Francis Hughes, care 
executa la Belfast o condamnare la 
închisoare pe viață.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

L

FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PREZIDIULUI R.S.F. IUGOSLAVIA, 
organ colectiv de conducere a statului iugoslav, va fi preluată, începind 
de la 16 inai. in baza practicii constituționale stabilite, de Serghei Kraigher, 
reprezentantul R. S. Slovenia in Prezidiul R.S.F.I., anunță agenția Taniug. 
Serghei Kraigher ii urmează lui Țvietin Miatovici, al cărui mandat expiră 
la 15 mai. Funcția de vicepreședinte al Prezidiului va reveni • • — ■ 
Stambolici, reprezentantul R.S. Serbia in Prezidiul R.S.F.I.

CONVORBIRI LA MOSCOVA. La 
Kremlin au aVut loc convorbiri 
între Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. și Denis Sassou 
Nguesso, președintele C.C. al Parti
dului Congolez a! Muncii, președin
tele R.P. Congo. S-a procedat la un 
schimb de păreri într-o serie de 
probleme de interes comun. Cei doi 
șefi de stat au semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre 
U.R.S.S. și R.P. Congo, precum și 
Acordul de colaborare dintre 
P.C.U.S. și P.C. al Muncii.

ÎNTREVEDERI BULGARO-AUS- 
TRIECE. La Sofia au început con
vorbirile dintre Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, și cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky, 
care se află intr-o vizită oficială in 
Bulgaria. Sint examinate stadiul re
lațiilor bilaterale și unele probleme 
internaționale actuale.

lui Petar

TINERI 
La cori

DISTINCȚII PENTRU 
DESENATORI ROMANI, 
cursul internațional de desene pen
tru copii, organizat in orașul finlan
dez Hyvinkaa, copii din țara noas
tră, elevi ai Școlii de muzică și arte 
plastice din Giurgiu, au obținut 
cinci medalii de aur, cinci de argint, 
cinci de bronz și 13 mențiuni. La 
categoria 5—10 ani au fost decer
nate medalii de aur lucrărilor „La 
circ" de Matei Bogdan (10 ani), „Că
lărețul vesel" de Cornacid Cătălin 
(7 ani) și „Primăvara" de Teodo- 
rescu Gabriela (10 ani). La catego
ria 11—15 ani au obținut medalii de 
aur desenele „Iarna" de Mitroi 
Mihail (12 ani) și „Baschet" 
Manea Ionuț (13 ani).

UN PUTERNIC INCENDIU 
devastat o importantă parte 
Mandalay, cel de-al doilea oraș al 
Birmaniei. Potrivit estimărilor ofi
ciale, opt persoane și-au pierdut 
viața, peste 6 000 de clădiri au fost 
distruse.

de

a 
din

ATENTAT ÎMPOTRIVA PAPEI.
Papa loan Paul al II-lea a fost ră
nit miercuri după-amiază, în urma 
unui atentat comis asupra sa în | 
timp ce traversa Piața San Pietro.
Papa a fost atins de două gloanțe, I 
dintre care unul în zona abdome
nului. El a fost transportat la spi- • 
talul Gemelli, unde i s-au acordat 
îngrijiri medicale de urgență. Di
rectorul postului de radio al Vati- | 
canului a anunțat că gloanțele nu 
au atins organe vitale ale papei. 
Poliția a arestat un tinăr considerat 
a fi autor al atentatului.

MISIUNEA DE BUNE OFICII A 
CONFERINȚEI ISLAMICE, con
dusă de președintele R.P. Bangla
desh, Ziaur Rahman, a fost primită 
de președintele Iranului, Abolhassan 
Banisadr. După cum informează 
agenția PARS, delegația țărilor 
islamice a sosit la Teheran în ve
derea explorării posibilităților 
soluționare 
conflictului

VOT ÎN 
RAELIAN. 
adoptat, cu 
contra, o rezoluție care aprobă po
litica promovată de guvernul con
dus de Menahem Begin față de ul
timele evoluții ale situației din 
Liban. După cum relevă agenția 
France Presse, reprezentanții Parti
dului Muncii, de opoziție, au pro
pus o rezoluție care cerea încetarea 
declarațiilor belicoase, pentru a nu 
se periclita eforturile diplomatice, 
dar aceasta a fost respinsă de 
parlament.

de 
pe calea negocierilor a 
iraniano-irakian.
PARLAMENTUL 18-
Knesset-ul israelian a

51 voturi pentru și 39

»

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a efectuat, la invitația minis
trului relațiilor externe al Republi
cii Federative a Braziliei, Ramiro 
Saraiva Guerreiro, o vizită oficială 
în Republică Federativă a Braziliei, 
în perioada 11—13 mai 1981.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al României a fost pri
mit de președintele Republicii Fede
rative a Braziliei, Joăo Baptista de 
Figueiredo.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost înmînat un mesaj 
de prietenie și au fost transmise cele 
mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și bună
stare pentru poporul brazilian.

Șeful statului brazilian, exprimînd 
mulțumiri pentru mesaj, a rugat să 
se transmită președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru po
porul român.

Cu acest prilej, ministrul Ștefan 
Andrei a reînnoit invitația adresată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
președintelui Joăo Baptista de Fi
gueiredo de a vizita România. Par
tea braziliană a reiterat acceptarea 
invitației, stabilindu-se ca data vi
zitei să fie fixată de comun acord, 
intr-un viitor apropiat.

Ministrul afacerilor externe al 
României a avut întrevederi' cu mi- 
nistrul-șef al cabinetului civil al Pre
ședinției Republicii, Golbery do 
Couto e Silva, minist.rul-șef al Se
cretariatului planificării. Antonio 
Delfim Netto, ministrul minelor și 
energiei, Cesar Cals de Oliveira 
Filho, președintele „Petrobras", Shi- 
geaki Ueki, și președintele compa
niei „Vale do Rio Doce", Eliseu Ba
tista da Silva.

Ministrul afacerilor externe al 
României, Ștefan Andrei, și minis
trul relațiilor externe al Braziliei, 
Saraiva Guerreiro, au avut convor
biri care s-au desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie, înțelegere și 
respect reciproc.

în cursul convorbirilor au fost tre
cute în revistă stadiul și perspecti
vele de dezvoltare a raporturilor bi
laterale și s-a efectuat un amplu 
schimb de vederi asupra situației po
litice internaționale.1

Abordind problematica relațiilor 
internaționale, miniștrii au reafirmat 
adeziunea fermă a țărilor lor la țe
lurile și principiile Cartei Națiunilor 
Unite, precum și la principiile drep
tului internațional, în special la cele 
care se referă la independența, suve
ranitatea, egalitatea și integritatea 
teritorială a statelor, precum și la 
dreptul de autodeterminare al po
poarelor, la neamestecul în treburile 
interne, la renunțarea la folosirea 
forței sau la amenințarea cu folosirea 
forței pentru soluționarea diferende
lor internaționale. în conformitate cu 
aceste principii, ei ,s-au pronunțat 
ferm împotriva oricăror forme de 
intervenție, colonialism, hegemonism, 
dominație și împărțire a lumii in 
sfere de influență.

Cei’doi miniștri și-au manifestat 
îngrijorarea în legătură cu gravele 
tensiunivapărute in diverse regiuni 
ale lumii. Ei au subliniat că tuturor 
statelor, indiferent de sistemele lor 
politice și economice, le revine răs
punderea de a contribui Ia consoli
darea dialogului intre națiuni și la 
Crearea unui climat de incredere in 
relațiile internaționale.

în acest context, miniștrii au. re
afirmat marea importanță a demo
cratizării vieții internaționale și a 
participării ample și reprezentative a 
tuturor statelor, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, la soluționarea 
problemelor globale. Ei au subliniat, 
totodată, necesitatea sprijinirii și în
tăririi rolului și eficacității O.N.U. ca 
instrument de pace și securitate 
mondială și ca factor de înțelegere 
între toate statele.

Ei au evidențiat importanța vitală 
a adoptării urgente de măsuri eficace 
de dezarmare generală și. în special, 
de dezarmare nucleară, sub un con
trol internațional adecvat. Cei doi 
miniștri au arătat că guvernele lor 
sînt gata să sprijine orice inițiativă 
concretă în favoarea dezarmării și a 
destinderii și și-au exprimat încre
derea că o parte substanțială a re
surselor eliberate ca urmare a re
ducerii cheltuielilor militare, in pri
mul rind în țările puternic înarma
te, va fi îndreptată către țările în 
curs de dezvoltare, ca ajutor pentru 
un mai mare progres economic și 
social al acestora.

A fost subliniată importanța pe 
care o au pentru pacea și înțelegerea 
internațională consolidarea și dezvol
tarea cooperării in Europa, și s-a 
exprimat încrederea că reuniunea de 
la Madrid se va încheia cu rezultate 
pozitive, prin adoptarea de măsuri 
concrete în toate domeniile, în ve
derea înfăptuirii Actului final de la 
Helsinki ca un tot unitar.

Cei doi miniștri au relevat contri
buția pozitivă a Americii Latine la 
cauza păcii și progresului, ca și la 
crearea unui climat de încredere și 
echilibru in relațiile internaționale.

Ei au subliniat importanța evitării 
transferului către lumea a treia a 
tensiunilor și rivalităților din alte re
giuni ale lumii, ceea ce reclamă, în 
mod special, respectarea strictă a su
veranității, autodeterminării și egali
tății tuturor statelor. în context, a 
fost reafirmat dreptul fiecărei națiuni 
de a-și hotărî,. fără nici un amestec 
din afară, propria sa formă de guver- 
nămînt și de organizare social-poli- 
tică.

Miniștrii au condamnat toate for
mele de rasism și discriminare, in 
special practica de apartheid. în a- 
cest context s-a apreciat că un obiec
tiv prioritar îl constituie soluționa
rea problemei Namibiei, care să con
ducă intr-un timp scurt la Indepen

dența poporului namibian, pe baza 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U., și 
la păstrarea integrității sale terito
riale.

Miniștrii afacerilor externe român 
și brazilian au insistat pentru intensi
ficarea eforturilor internaționale în 
vederea soluționării crizei din Orien
tul Mijlociu, subliniind în acest sens 
importanța recunoașterii depline a 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian, a retragerii trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, pre
cum și a dreptului la existență al 
tuturor națiunilor din zonă, in cadrul 
unor frontiere sigure și recunoscute.

Cu privire la situația economică in
ternațională, cei doi miniștri au con
statat cu îngrijorare persistența unor 
serioase decalaje intre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare, pre
cum și lipsa oricăror progrese sem
nificative pentru depășirea acestora. 
Ei au exprimat opinia că politica și 
practica protecționistă a țărilor dez
voltate afectează profund interesele 
tuturor țărilor, și in special ale 
țărilor in curs de dezvoltare, 
în acest sens, s-a exprimat con
vingerea că liberalizarea politicilor 
comerciale ale țărilor dezvoltate con
stituie un factor fundamental pentru 
crearea unei noi ordini economice in
ternaționale, mai drepte și mai echi
tabile, a cărei promovare o sprijină 
în mod hotărit.

în • legătură cu cele de mai sus, ei 
au evidențiat importanța pe care o 
atribuie dezvoltării unor forme de 
cooperare directă între țările în curs 
de dezvoltare, în toate domeniile de 
activitate, în vederea creșterii încre
derii reciproce și întăririi legăturilor 
lor de solidaritate. Ei au afirmat că 
o importanță deosebită ar avea-o 
dezvoltarea unei asemenea coope
rări, pe baze echitabile și reciproc 
avantajoase, între țările in curs de 
dezvoltare exportatoare și importa
toare de resurse energetice.

Miniștrii au relevat cu satisfacție 
evoluția pozitivă înregistrată în dife
ritele domenii de cooperare româno- 
braziliană, în spiritul Declarației 
solemne comune din 5 iunie 1975, 
semnată de șefii de stat ai celor 
două țări, cît și al altor acorduri și 
înțelegeri semnate cu prilejul celor
lalte contacte la nivel guvernamen
tal avute în ultimii ani între Româ
nia și Brazilia.

Miniștrii și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția favorabilă a rapor
turilor economice și comerciale bila
terale și au fost de acord că intensi
ficarea schimburilor și a cooperării 
în domeniile economic, industrial, 
științific și tehnologic dintre Româ
nia și Brazilia este in avantajul 
reciproc, subliniind că, în această 
privință.. există încă largi posibili
tăți neexplorate și nefolosite.

în acest spirit au fost examinate 
situația actuală și perspectivele 
schimburilor comerciale și ale coo
perării economice românb-braziliene 
și măsurile pentru asigurarea dez
voltării și diversificării lor pe o bază 
ascendentă și echilibrată.

Miniștrii au fost de acord că în 
vederea atingerii acestor țeluri sînt 
necesare noi eforturi ale ambelor 
părți pentru : diversificarea schim
burilor comerciale, in special în do- 
theniile construcțiilor de mașini, pro
duselor manufacturate și semimanu- 
facturate, ale industriei chimice și 
petrochimice, ca și ale altor produse 
cu un înalt grad de prelucrare ; in
tensificarea contactelor și vizitelor 
la nivel guvernamental, între insti
tuții și întreprinderi. între reprezen
tanți ai vieții economice și ai între
prinderilor din cele două țări ; reali
zarea de proiecte de cooperare eco
nomică, industrială, științifică și teh
nologică între România și Brazilia.

Cei doi miniștri au reafirmat ho- 
tărirea guvernelor lor de a sprijini 
participarea reciprocă la proiecte de 
dezvoltare din cele două țări. în mod 
deosebit, ministrul Guerreiro a re
afirmat că guvernul brazilian este 
gata să examineze participarea 
României la proiecte braziliene din 
domeniile mineritului, construcțiilor 
de mașini, siderurgiei și altele.

Miniștrii au fost de acord ca reu
niunea Comisiei mixte româno-bra- 
ziliene să aibă loc in ultimul trimes
tru al anului 1981, la București.

Ca expresie a importanței pe care 
o acordă schimburilor și cooperării 
bilaterale în domeniul științific și 
tehnic, miniștrii au semnat un Acord 
de cooperare științifică și tehnolo
gică între România și Brazilia.

Cei doi miniștri au relevat cu sa
tisfacție rezultatele pozitive obținute 
in ultima vreme în domeniul cultu
ral și artistic și au exprimat dorința 
celor două părți de a continua coo
perarea reciproc avantajoasă în acest 
domeniu.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
pozițiile convergente ale țărilor lor în 
problemele internaționale abordate, 
miniștrii au subliniat importanța pe 
care, cele două guverne o atribuie 
consultărilor politice periodice și 
schimbului de vizite la diferite 
niveluri.

Relevînd colaborarea rodnică des
fășurată de cele două țări în cadrul 
diferitelor organizații internaționale, 
miniștrii au convenit să perfecționeze 
consultările și colaborarea la Orga
nizația Națiunilor Unite și în alte 
organisme și agenții internaționale, 
în vederea promovării unei mai bune 
înțelegeri între popoare și a întăririi 
poziției țărilor în curs de dezvoltare 
în relațiile lor economice interna
ționale.

Ministrul afacerilor externe Ștefan 
Andrei a reînnoit invitația ca minis
trul relațiilor externe al Braziliei să 
efectueze o vizită oficială în 
România.

Ministrul relațiilor externe al Bra
ziliei a acceptat invitația, urmînd ca 
data vizitei să fie stabilită la mo
mentul potrivit.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

Stimați tovarăși.
Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist 

din Cehoslovacia, in numele Partidului Comunist Român, al clasei munci
toare și al întregului nostru popor, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă calde fe
licitări și cele mai bune urări.

Eveniment de importanță Istorică, Întemeierea partidului comunist a 
constituit o întruchipare a cerințelor vitale ale forțelor revoluționare și 
democratice din Cehoslovacia. Născut din rîndurile clasei muncitoare ceho
slovace, partidul comunist s-a situat în fruntea luptei poporului muncitor 
impotriva asupririi și exploatării, a opresiunii fasciste, pentru realizarea 
aspirațiilor sale de libertate și progres. Sub conducerea partidului lor co
munist, popoarele ceh și slovac au înfăptuit revoluția populară, au realizat 
importante prefaceri social-economice, transformînd țara într-un stat socia
list prosper, cu o economie modernă și o cultură avansată.

Avem deplina convingere că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în spiritul stimei 
și respectului reciproc, al întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și Gustav Husak, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, in interesul poporului român și poporului cehoslovac, 
al securității și independenței naționale, al colaborării și cooperării interna
ționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

La această aniversare jubiliară, adresăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii 
din Republica Socialistă Cehoslovacă urări de noi succese în realizarea hotă
rîrilor celui de-al XVI-lea Congres al P.C.C., în înfăptuirea programului de 
construire a societății socialiste dezvoltate in patria dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Un eveniment memorabil 
in viața popoarelor 

Cehoslovaciei prietene
Comuniștii din Cehoslovacia, po

poarele ceh și slovac marchează 
astăzi un eveniment memorabil : îm
plinirea a șase decenii de Ia înteme
ierea Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Făurirea detașamentului de 
avangardă al clasei muncitoare a re
prezentat un moment de o deosebită 
însemnătate in dezvoltarea mișcării 
revoluționare din țara vecină și prie
tenă, a luptei maselor populare pen
tru înlăturarea asupririi străine și a 
exploatării, pentru eliberare naționa
lă și socială. Acest act a constituit 
rezultatul creșterii avintului revolu
ționar în Cehoslovacia, ca și în nu
meroase alte țări europene. după 
primul război mondial, al afirmării 
voinței maselor populare de a-și lua 
destinele în propriile mîini, o pu
ternică influență asupra intensificării 
bătăliilor clasei muncitoare exerci
ți nd victoria istorică a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

Constituit la Congresul de la Praga, 
din 14—16 mai 1921, partidul a exer
citat, chiar de la inceput, o pu
ternică influență asupra maselor 
populare. Cele aproape un mi
lion de voturi obținute la ale
gerile parlamentare din 1925 au 
consacrat partidul comunist, doar 
la cîțiva ani de la crearea sa, 
ca a doua formațiune politică din țară. 
Un rol deosebit în dezvoltarea parti
dului a avut Congresul al V-lea, din 
1929, care, în lumina experienței 
acumulate, a elaborat un program 
unitar de luptă împotriva puterii cla
selor exploatatoare, pentru realizarea 
alianței dintre clasa muncitoare și 
masele țărănimii, întărirea legăturilor 
dintre oamenii muncii cehi și slovaci, 
în vederea făuririi unei ample forțe 
sociale deschizătoare de drum spre 
transformări progresiste profunde.

Scos in afara legii după ocuparea 
și destrămarea statului cehoslovac ca 
urmare a complotului imperialist de 
la Miinchen, partidul comunist s-a 
aflat in fruntea rezistenței antifas
ciste, devenind nucleul și organizato
rul tuturor forțelor patriotice ale po
poarelor ceh și slovac, unite în Fron
tul național, tn lupta de rezistență 
impotriva ocupanților hitleriști au 
căzut eroic 25 000 de militanți comu
niști. Nepieritoare pagini de eroism 
au fost înscrise in timpul răscoalei 
naționale slovace din august 1944, 
urmată, în mai 1945, de răscoala po
porului ceh.

Umăr la umăr cu ostașii armatei 
sovietice, care au purtat greul bătăliei 
împotriva fascismului, alături de 
partizanii. cehi și slovaci, pe terito
riul Cehoslovaciei au luptat, așa cum 
este cunoscut, și numeroase unități 
ale armatei române, singele vărsat in 
comun pentru cauza libertății pece
tluind pentru totdeauna prietenia 
dintre poporul român și popoarele 
cehoslovace. Ele păstrează o vie re
cunoștință poporului nostru pentru 
tributul de singe dat în bătăliile pen
tru eliberarea patriei lor, ceea ce își 
găsește expresie an de an și în ma
nifestările omagiale desfășurate la 
mormintele ostașilor români din di
ferite regiuni ale țării.

După eliberare, comuniștii au fost 
inițiatorii creării guvernului Frontu
lui național, primul guvern din isto- 
ria țării in care Partidul Comunist 
din Cehoslovacia a fost larg repre
zentat. în condițiile crizei politice 
declanșate în februarie 1948, clasa 
muncitoare, în frunte cu Partidul Co
munist din Cehoslovacia, bucurîn- 
du-se de sprijinul țărănimii, al for
țelor progresiste, a cucerit puterea 
de stat. Un an mai tîrziu. Congresul 
al IX-lea al partidului a trasat linia 
generală a edificării noii orinduiri.

în anii construcției socialiste, po
poarele ceh și slovac au dobindit, sub 
conducerea partidului comunist, suc
cese marcante în toate sferele de ac
tivitate. Pornind de la un poten
țial ridicat, economia națională 
s-a dezvoltat puternic. în același 
timp, o deosebită înflorire au cunos
cut știința, cultura, învățămintul, a 
crescut nivelul de trai al celor ce 
muncesc de la orașe și sate. Un am
plu program privind edificarea în 
continuare a societății socialiste dez
voltate a fost elaborat de Congresul

al XVI-lea al P.C. din Cehoslovacia, 
care a avut loc luna trecută.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor urmăresc cu sentimente calde, 
prietenești, activitatea constructivă 
desfășurată de popoarele ceh și 
slovac sub conducerea partidului 
comunist, se bucură sincer de înfăp
tuirile lor în construirea societății 
noi, socialiste. Aniversarea de astăzi 
constituie un prilej de a evoca rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
partidele noastre comuniste și dintre 
popoarele noastre, relații cu vechi și 
bogate tradiții în lupta comună îm
potriva asupririi străine, pentru in
dependență și suveranitate națională, 
pentru dreptul de a-și făuri de sine 
stătător destinele. Patrimoniul aces
tor tradiții a fost îmbogățit de forțele 
revoluționare, progresiste, de mișcă
rile muncitorești, revoluționare din 
cele două țări, de partidele lor co
muniste, care. încă de la inceput, s-au 
întrajutorat in lupta impotriva ex
ploatării, a fascismului, a reacțiunii 
și imperialismului, pentru eliberarea 
națională și socială, independență și 
suveranitate. Pagini de neuitat în 
istoria relațiilor româno-cehoslovace 
au fost înscrise prin acțiunile de so
lidaritate organizate de partidul nos
tru iri perioada dictatului de la 
Miinchen și in anii ocupației hitleris- 
te. Din inițiativa P.C.R., a altor forța 
democratice, la București, Ploiești, 
Iași, Timișoara și in alte orașe au 
fost organizate mitinguri și demon
strații in cadrul cărora oamenii 
muncii și-au exprimat solidaritatea 
față de cauza dreaptă a popoarelor 

’ Cehoslovaciei.
Ridicîndu-se pe o treaptă nouă, ca

litativ superioară, in perioada con
strucției socialiste, prietenia și con
lucrarea româno-cehoslovacă. avînd 
ca liant trainic comunitatea de orin- 
duire, țelurile socialismului și comu
nismului, au dobîndit un conținut tot 
mai bogat. Evoluția mereu 
dentă a acestor legături valide^.S. o 
dată mai mult, trăinicia principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovă
rășești, care, consacrate in Trataîul 
româno-cehoslovac și reafirmate în 
Declarația . comună semnată la nive
lul cel mai înalt în 1977, constituie 
temelia conlucrării noastre actuale și 
în perspectivă.

Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, ca 
forțe politice conducătoare, le revine 
meritul principal în edificarea an
samblului colaborării rodnice româno- 
cehoslovace. în acest cadru, un rol 
determinant au întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, care, prin 
ințelegerile convenite, au exercitat și 
exercită o profundă înriurire pozitivă 
asupra evoluției pe o linie mereu as
cendentă a acestor relații. O continuă 
dezvoltare cunoaște colaborarea eco
nomică, pe plan tehnico-științil’ic și 
cultural ; se lărgesc contactele și 
schimbul de experiență în construc
ția socialistă intre organizațiile de 
partid, de stat și obștești. Tabloul re
lațiilor reciproce este întregit de 
conlucrarea pe planul vieții interna
ționale pentru soluționarea, în intere
sul tuturor popoarelor, a problemelor 
majore ale contemporaneității.

Fără îndoială că apropiata vizită 
oficială de prietenie a delegației de 
partid și de stat, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în Cehoslo
vacia. convorbirile cu tovarășul 
Gustav Husak vor da un nou și pu
ternic impuls legăturilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Comuniștii, poporul român adre
sează calde felicitări comuniștilor, 
popoarelor ceh și slovac cu prilejul 
glorioasei aniversări a 69 de ani de 
la crearea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, exprimîndu-si convin
gerea că extinderea și aprofundarea 
relațiilor noastre de prietenie si con
lucrare rodnică răspund in cel mal 
înalt grad intereselor făuririi noii 
orinduiri in cele două țări, cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și pro
gresului in întreaga lume.

AI. CAMPEANU

Măsuri de economisire a combustibilului 
și energiei în U.R.S.S.

MOSCOVA 13 (Agerpres) — La anul 1985 a unei cantități de 160—170
Moscova a fost dată publicității Ho- milioane tone de combustibil conven-
tărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliu- țional față de anul 1980 și în anul
lui de Miniștri al U.R.S.S. „Cu pri- 1990 a unei cantități de 180—190 mt-
vire la direcțiile principale și măsu- lioane de tone față de anul 1985.
rile de ridicare a eficienței folosirii Pentru ministere și departamente 
resurselor de combustibil și energie au fost stabilite sarcini precise în 
in economia națională, în perioada vederea economisirii combustibilului, 
1981—1985 și pînă în anul 1990". Mă- energiei electrice și termice și folosi- 
surile preconizează economisirea în rii resurselor secundare de energie.
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