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37 I ÎN iNTlMPINAREA ZILEI t>E I MAI 

REMARCABILE REALIZĂRI DIN 
ÎNTREPRINDERI ȘI DE PE ȘANTIERE

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 4 LUNI Din adincuri - cantități sporite de țiței
38 de unități economice din județul Teleorman

Desfășurând larg întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, oa
menii muncii din 38 de unități economice din județul Teleorman ra
portează îndeplinirea planului producției-marfă pe primele patru luni 
din acest an. S-au creat astfel condiții ca. pînă la sfirșitul lunii apri
lie. colectivele respective să realizeze o producție suplimentară în va
loare de aproape 83 milioane lei. concretizată în gaze asociate utiliza
bile. țevi sddate din otel, mașini și utilaje agricole, prefabricate din 
beton,, utilaje chimice, tricotaje, confecții și altele. între unitățile cu 
cele mai bune rezultate se află întreprinderea mecanică de material ru- 
lant. întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimen- 

întreprinderea textilă „Teleormanul" din Roșiori de Vede. în.tre- 
K .iderea de utilaje pentru industria ușoară — Islaz. Fabrica de pre- 
făfiricate din beton din Alexandria. întreprinderea de țevi sudate Zim- 
nicea. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

21 de unități industriale din județul Harghita
Un număr de 21 unități industriale din județul Harghita au rapoT- 

tat îndeplinirea sarcinilor de plan la producția-marfă pe patru luni ale 
anului. Succesul se datorează sporirii productivității muncii cu peste 3 
la sută, creșterii indicelui de utilizare a mașinilor-unelte, economisirii 
materiilor prime și materialelor, diminuării consumului de combustibil 
și energie electrică, reducerii cheltuielilor materiale de producție cu 
26,4 lei la 1 000 lei producție-marfă. în cinstea zilei de 1 Mai. cele 21 
de colective de oameni ai muncii vor realiza și livra suplimentar, la so
licitarea beneficiarilor interni și partenerilor externi, produse în va
loare de peste 80 milioane lei. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").

18 unități economice din județul Mureș
Hotărîți să întimpine cu realizări de prestigiu ziua de 1 Mau oa

menii muncii din 18 unități economice din județul Mureș raportează 
Îndeplinirea sarcinilor de plan la producția-marfă industrială pe pri
mele patru luni ale anului. Pină la finele acestei luni, unitățile res
pective vor livra suplimentar economiei naționale produse in valoare
de peste 110 milioane lei. De remarcat că acest spor de producție are 
la bază.'în principal, diminuarea cheltuielilor materiale cu 15,6. lei la 
1 000 lei producție-marfă și reducerea substanțială a consumurilor de 
energie și combustibil. Cele mai bune rezultate în întrecere le-au 
obținut colectivele de la combinatul „Azomureș". întreprinderea 
„Prodcomplex" și Țesătoria de bumbac din Tg. Mureș, întreprinderea 
de produse ceramice Sighișoara. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

Oamenii muncii din 
Schela de producție 
petrolieră Comănești 
sînt hotărîți să întîm- 
pine sărbătoarea mun
cii cu rezultate remar
cabile. Dovada cea mai 
concludentă : produc
ția zilnică a fost spori
tă cu aproape 100 tone 
față de luna trecută. 
In plus, ei au extras 
din adincuri. veste 
prevederi, 63 milioane 
mc de gaze și 1200 
tone gazolină.

Pe colinele de la Si- 
poteni, Păcurița, Fe
răstrău, ca și pe noile 
structuri. de la Con
tești, sondorii sini an
gajați intr-un efort 
stăruitor consacrat 
scurtării timpului de 
punere în funcțiune a 
sondelor noi și sporirii 
continue a producției. 
La Contești, formația 
de lucru condusă de 
maistrul Gheorghe 
Sima a reușit să redu
că timpul de efectuare 
a probelor de produc
ție, la mai multe son
de, la 7 zile, față de 
trei luni, cit prevedea 
planul. Efectul : cite- 
va mii de tone de țiței 
scoase mai devreme 
din adincuri. Zilele a- 
cestea, oamenii de la 
Conțești au pus in 
funcțiune alte două noi . 
sonde de mare adinei- 
me, iar pină. la f inele, 
anului ' Vor da produc
ției încă 15 sonde. An
gajamentul lor este ca 
fiecare dintre acestea 
să fie pusă în ; exploa
tare cu cel puțin o 
lună mai devreme față ' 
de prevederi. Iar pînă

acum, cuvîntul a fost 
respectat.

In paralel, petroliștii 
din Comănești sint 
preocupați de crește
rea afluxului de țiței 
din sondele vechi. Pe 
văile Trotușului, Slă- 
nicului, Tazlăului, e- 

’ chipe specializate e- 
xecută in aceste zile 
fisurări hidraulice, a-

File 
de întrecere 
din Schela 

de producție 
petrolieră 
Comănești

cidizări, tratamente 
tensioactive și alte 
operațiuni menite să 
ducă la creșterea 
producției sondelor. 
Inginerul Nicolae Con
stantin, directorul 
schelei, ne spunea că 
de la începutul anului 
și pînă acum au fost 
executate aproape 100 
asemenea operațiuni, 
fiecare din ele aducind 
un plus de circa 60 
tone de țiței. Calculele 
făcute arată călpînă la 
finele anului vor fi ob
ținute, numai pe a- 
ceastă cale, circa 25 000 
tone de țiței. Se urmu- 
rește in același timp 
reducerea opririlor ac
cidentale ale sondelor, 
creșterea duratei de 
funcționare a pompe
lor de extracție, extin

derea utilizării pom
pelor cu etanșare du
blă etc. Pentru crește
rea gradului final de 
recuperare,. brigăzile 
conduse de' inginerul 
Ion Popa și subingine- 
rul Ion Dinu experi
mentează un nou pro
cedeu tehnologic : in
jecția cu gaze. Rezul
tatele de pînă acum 
sint bune și se preve
de ca pe această cale 
producția de țiței să 
sporească cu 10—15 la 
sută.

Atenție deosebită a- 
cordă petroliștii din 
Comănești și repunerii 
în funcțiune a unor 
sonde vechi. In acest 
scop, oamenii din bri
gada condusă de mais
trul Constantin Stîn- 
gaciu muncesc, zi și 
noapte, la îndreptarea 
coloanelor și conduc
telor, la consolidarea 
terenurilor și la înlo
cuirea utilajelor de
gradate. De la începu
tul anului șl pînă 
acum ei au repus în 
funcțiune 12 asemenea 
sonde de la care se ob
țin zilnic 10—15 tone 
de-țiței. Acțiunea con
tinuă. De unde se vede 
că harnicii petroliști 
din cadrul acestei 
schele sint ferm ho
tărîți să-și îndepli
nească angajamentele 
asțimate in întrecere, 
de-.a realiza planul de 

^.producție- la toți iudi- 
catorii și de a da ță
rii tot mai mult țiței. 
(Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scîn
teii").

La 18 aprilie a.c., Bruno Kreisky, cancelar 
federal al Republicii Austria, Spyros Kypria- 
nou, președintele Republicii Cipru, Mauno 
Koivisto, președintele Republicii Finlanda, 
Adriano Reffi și Massimo Roberto Rossini, 
căpitani regenți ai Republicii San Marino, 
Olof Palme, prim-ministru al Suediei, și Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, au adresat o 
scrisoare președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
care sînt evidențiate eforturile depuse de 
țările neutre și nealiniate pentru încheierea 
grabnică și cu rezultate pozitive a reuniunii 
de la Madrid și se lansează un apel tuturor 
celorlalte state participante la reuniune de a 
acționa în aceeași direcție.

In răspunsul său, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniază importanța deosebită 
pe care țara noastră o acordă procesului 
edificării securității europene, contribuția 
României la pregătirea, desfășurarea și înche
ierea cu succes a conferinței de la Helsinki, 
felul în care ea acționează pentru traducerea 
în viață a Actului final al C.S.C.E., conceput 
ca un tot unitar. Sînt definite, totodată, obiec
tivele reuniunii de la Madrid, care trebuie să 
reafirme aplicarea strictă a principiilor în
scrise în Actul final, să hotărască convocarea 
unei conferințe de creștere a încrederii și 
dezarmare în Europa, să asigure continuitatea

procesului multilateral început de conferința 
de la Helsinki, să întărească astfel relațiile 
dintre statele participante, să adîncească edi
ficarea securității și să dezvolte cooperarea 
pe continent.

După ce relevă eforturile pe care România 
le-a depus în mod consecvent pentru înche
ierea grabnică a reuniunii de la Madrid prin 
convenirea unui document final substanțial și 
echilibrat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dă o 
apreciere pozitivă acțiunilor întreprinse de 
țările neutre și nealiniate la reuniune, prin 
elaborarea unui proiect de document final 
care poate servi, în general; drept bază unui 
acord, dacă vor fi luate în considerare inte
resele legitime ale tuturor statelor participante 
Ia reuniune.

In concluzie, este reafirmată hotărîrea 
României de a face în continuare tot ceea ce 
depinde de ea pentru ca reuniunea de la 
Madrid să se încheie cît mai repede cu 
putință, prin adoptarea unui document de 
substanță, menit să relanseze aplicarea Actu
lui final, să deschidă calea unei colaborări 
largi între popoarele și țările continentului, pe 
baza principiilor egalității în drepturi, a inde
pendenței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, în interesul păcii, 
al destinderii și dezarmării în Europa și in 
lume.

X
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la Sesiunea științifică „Rolul partidului clasei muncitoare 
în viața social-politică a României. Făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate — strălucită confirmare a teoriei științifice, revoluționare 

a clasei muncitoare"
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în cinstea zilei de 1 Mai, constructorii Canalului Dunăre-Marea Neagră raportează suc
cese remarcabile în muncă : pe un tronson de 41 km al canalului a fost introdusă apa. O altă 
porțiune, de 15 km, este și ea pregătită pentru a primi apa. Intens se lucrează și la construcția 
celor două ecluze de la Agigea și Cernavodă, la celelalte obiective de pe firul canalului.

DESPRE CONSTRUCTORII CANALULUI DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ - RELATĂRI ÎN PAGINA A IV-A
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— marea avuție ai ț&rii- 

cultivaț integral, spre binele

Ameliorarea 
pentru

Pămîntul. așa cum este cunoscut, 
in general, dar mai exact, solul re
prezintă prin însușirea lui caracte
ristică și esențială — fertilitatea — 
marele și nesecatul izvor al vieții 
vegetale. Corp viu și complex al na
turii, solul este în același timp mij
locul de producție principal în agri
cultură și silvicultură, fiind prin 
acestea singura avuție națională re
generabilă și de neînlocuit. Nici una 
din resursele de materii prime și de 
energie de care dispune omenirea în 
prezent nu are proprietăți compara
bile cu ale solului, nu poate asigura, 
în același timp, atit producerea de 
bunuri, cit și refacerea, reînnoirea 
capacității lor productive.

în documentele Congresului al 
XII-Iea al partidului și ale Confe
rinței Naționale a P.C.R. din 16—18 
decembrie 1982 se arată că un obiec
tiv esențial al actualului cincinal 
constă in înfăptuirea unei profunde 
revoluții agrare, cuprinzind atit baza 
tehnico-materială, cit și organizarea 
producției. ■ în înfăptuirea acestui 
obiectiv. unL accent deosebit se pune 
pe folosirea deplină și eficientă a 
întregului fond- funciar. în nume
roasele vizite de lucru efectuate în 
județe, unități de producție, precum 
și cu prilejul întîlnirilor cu lucră
torii din agricultură. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, a dat prețioase in
dicații asupra modului în care tre-

fondului funciar - un obiectiv esențial 
progresul continuu al agriculturii

Acad, prof, Grigore OBREJANU
vicepreședinte al Academiei de științe agricole și silvice

buie să se acționeze pentru a se asi
gura folosirea rațională a pămin- 
tului.

în cadrul preocupărilor constante 
ale conducerii partidului și. statului

referitoare Ia apărarea, folosirea, 
conservarea și ameliorarea fondului 
funciar al tării noastre.

Mă voi referi la cîteva probleme 
de stringentă actualitate la a căror

Pe marginea Decretului Consiliului de Stat privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului 
Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar

nostru pentru utilizarea completă și 
intensivă a pămîntului se înscrie și 
Decretul Consiliului de Stat privind 
înființarea, organizarea și functio
narea Consiliului National pentru 
Gospodărirea Unitară a Fondului 
Funciar. Organizat din inițiativa 
secretarului general al partidului 
acest organism — a cărui înființare 
constituia o necesitate obiectivă în 
etapa actuală de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii — este în
vestit cu sarcini și răspunderi deo
sebit de mari în ce privește înfăp
tuirea politicii partidului și statului

rezolvare Consiliul Național pentru 
Gospodărirea Unitară a Fondului 
Funciar — din care face parte și 
Academia de științe agricole și sil
vice — este chemat să-și aducă o 
contribuție hotărîtoare.

Dintre măsurile esențiale pentru 
asigurarea condițiilor optime de uti
lizare rațională a solurilor se deta
șează organizarea și sistematizarea 
teritoriului. Concepută ca o lucrare 
complexă. în funcție de condițiile 
naturale specifice fiecărui perime
tru. precum și de situația social- 
economică actuală și de perspectivă

a .fiecărei unități de producție, or
ganizarea și sistematizarea stabilă a 
teritoriului reprezintă cadrul necesar 
transpunerii în practică a rezultate
lor cercetărilor științifice, de intro
ducere a progresului tehnic. Este 
nevoie să recunoaștem că în acest 
domeniu există mari rămîneri în 
urmă, atit sub aspectul abordării 
științifice, cit și al proiectării și exe
cuției lucrărilor necesare. Sint frec
vent modificate hotare, forme și di
mensiuni de tarlale ; sistemul de 
drumuri, în cea mai mare parte 
nemodernizat, are un caracter pro
vizoriu. De asemenea, sistemele de 
folosință, de introducere a culturilor 
nu respectă principiile de rotație 
etc. Nu a fost incă instituit un sis
tem riguros de supraveghere și 
control al capacității de producție a 
solurilor din cadrul fiecărei parcele 
de precizare a evoluției acesteia, 
posibil de influențat. în sens pozitiv, 
prin toate mijloacele de care dispu
ne agricultura. Eforturile depuse 
pînă în prezent de puținii specialiști 
din domeniul pedologiei și agrochi- 
miei sint în parte zădărnicite de 
lipsa organizării teritoriului. Din 
experiența de pînă acum. și din cu
noașterea situației reale din multe 
județe și unități de producție, re
zultă clar că una din sarcinile esen-

MULT STIMATE ȘI IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste România

Pârticipadțîî la Sesiunea științifică consacrată celei 
de-a 90-a aniversări a făuririi partidului politic al 
clasei muncitoare din România, precum și marcării 
în tara noastră a 165 de ani de la nașterea lui Karl 
Marx și comemorării unui veac de la moartea sa vă 
adresează dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. strălucit continuator al tra
dițiilor de luptă revoluționare ale clasei muncitoare, 
ale poporului român, eminent militant și gînditor so
cial-politic al epocii contemporane, un fierbinte oma
giu. împreună cu sentimentele noastre de respect, 
admirație și recunoștință.

Constituirea acum 90 de ani a Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din România, făurit pe baza 
gîndirii celei mai avansate a epocii — teoria socia
lismului științific fundamentat de Karl Marx — a 
fost rodul firesc al evoluției societății românești, al 
dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, expre
sia existenței obiective a proletariatului, a afirmării 
intereselor și voinței sale revoluționare pe arena vie
ții politice. Niciodată în România n-a existat un alt 
partid politic cu o istorie atit de bogată și glorioasă, 
care să fi luptat cu abnegație și să fi realizat atîta 
pentru fericirea poporului român, pentru măreția na
țiunii noastre. Partidul nostru s-a născut și a cres
cut odată cu proletariatul, destinul său este strins 
legat de cei al clasei muncitoare, al întregului po
por român. •

Crearea partidului politic al clasei muncitoare din 
România a marcat legătura strînsă a proletariatului 
român cu teoria socialismului științific fundamenta
tă de Karl Marx. Opera lui Marx reprezintă o sin
teză a cunoașterii universale pe temeiul căreia s-a 
dat un impuls hotărâtor dezvoltării teoriei și practi
cii revoluționare a clasei muncitoare. Forța sa stă 
în analiza dialectică a legităților dezvoltării sociale, 
a progresului istoric — la baza cărora stau condi
țiile materiale de producție și de viață ale oameni
lor și din care se pot desprinde pentru fiecare etapă 
obiectivele de luptă ale mișcării revoluționare în per
spectiva făuririi societății libere de exploatare, a so
cietății fără clase.

Forța ideilor socialismului științific s-a datorat. în 
mare măsură, faptului că Marx s-a ferit de șabloane 
și modele cu privire la edificarea noii societăți, care 
— așa cum a demonstrat istoria — nu> poate fi în
făptuită decît prin activitatea fiecărui popor în con
dițiile sale specifice.

Karl Marx, ca și prietenul său Friedrich Engels 
au acordat o atenție deosebită studierii mișcării mun
citorești revoluționare din tara noastră, întemeindu-și 
unele concluzii și teze teoretice pe cunoașterea reali
tăților societății românești din perioada respectivă. Ei 
au privit întotdeauna cu simpatie și au dat o înaltă 
apreciere luptei eroice desfășurate de poporul român 
pentru eliberare națională și socială, pentru făurirea 
statului național unitar, împotriva tendințelor expan
sioniste și de dominație ale imperiilor vecine, despre 
a căror inevitabilă pieire scriau. încă la sfirșitul vea
cului trecut, ca. despre o necesitate a dezvoltării libere 
a popoarelor, inclusiv a poporului român.

Complexitatea perioadei istorice pe care o trăim, 
evoluția ascendentă a socialismului în condiții atit de 
diferite au dezvăluit o vastă arie de probleme pe 
care fondatorii socialismului științific nu le puteau 
prevedea, care solicită intens activitatea creatoare a 

■ partidelor comuniste. Conducted lupta poporului ro
mân te procesul revoluției și construcției socialiste, 
Partidul Comunist Român — moștenitorul autentic al 
celor mai înaintate tradiții de luptă ale poporului, 
ale clasei muncitoare — a trebuit să dea răspuns unor 
probleme complexe decurgînd din particularitățile is
torice concrete ale dezvoltării României.

Activitatea partidului a cunoscut un dinamism fără 
egal in perioada de după cel de-al. IX-lea Congres, ea 
găsindu-și o strălucită expresie în opera dumneavoas
tră teoretică și, practică, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — operă ce reprezintă o 
contribuție de inestimabilă valoare- la dezvoltarea și 

-îmbogățirea tezhuxteui soeîâlismui'ui- științific; la dez
voltarea concepției revoluționare a clasei muncitoare.

Constituie o realitate profund simțită și trăită de 
fiecare cetățean al patriei noastre faptul că perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, ale cărui hotărâri 
poartă nemijlocit pecetea gîndirii și acțiunii dum
neavoastră cutezătoare, pătrunse de o înaltă răspun- 

/dere pentru destinele poporului român, a deschis o 
epocă nouă în istoria patriei noastre, a adus un suflu 
profund înnoitor în toate domeniile construcției so
cialiste, determinînd adinei prefaceri revoluționare în 
întreaga societate românească. Tocmai de aceea, astăzi, 
cînd evocăm împlinirea a nouă decenii de lă crearea 
partidului politic al clasei muncitoare din România, 
gîndurile și sentimentele participanților la sesiunea 
științifică, ca și ale întregului popor se îndreaptă 
spre dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, care, de peste cinci 
decenii, v-ați consacrat, cu nețărmurit devotament și 
inegalabil patos revoluționar, întreaga viață împlini
rii idealurilor și aspirațiilor celor ce muncesc, cauzei 
socialismului și păcii, bunăstării și fericirii poporului 
român.

In strânsă unitate cu efortul inepuizabil depus de 
toate forțele democratice și patriotice din întreaga 
lume pentru victoria cauzei socialismului, Partidul 
Comunist Român și România socialistă militează cu 
consecvență pentru colaborare, pace și înțelegere între 
națiuni, pentru cauza independenței și suveranității 
popoarelor, pentru apărarea dreptului fundamental al 
națiunilor, al oamenilor la viață, la existență demnă și 
liberă.

Lucrările sesiunii noastre au pus încă o dată în 
evidență adevărul incontestabil că, în perioada de 
cind la cîrma partidului și statului nostru vă aflați 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga activitate internațională a Parti
dului Comunist Român s-a ridicat pe o nouă treaptă 
calitativ superioară, a cunoscut o intensificare remar
cabilă. un dinamism fără egal în întreaga ea istorie.

Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, politica 
partidului nostru are un ecou tot mai larg în miș
carea comunistă și muncitorească, în rândurile tuturor 
celor care luptă pentru pace, progres, libertate și in
dependență națională. Perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului se remarcă prin amploarea deo
sebită a contactelor cu partidele comuniste și mun
citorești, prin eforturi susținute în direcția făuririi 
noii unități a mișcării comuniste internaționale, a 
dezvoltării solidarității cu forțele revoluționare, pro
gresiste, democratice ’ 
tindeni.

Asemenea întregului 
științifică își exprimă 
că în fruntea partidului și statului nostru vă aflați 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător politic și revoluționar 
încercat, înflăcărat patriot, personalitate remarcabilă 
a vieții politice internaționale, căruia patria, poporul 
român îi datorează mărețele realizări prezente, larga 

'deschidere spre trepte superioare de progres și civi
lizație.

Evocînd astăzi, în cadrul sesiunii noastre, aceste 
evenimente cu profunde semnificații interne și inter
naționale, vă încredințăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că. în spiritul prețioaselor 
dumneavoastră îndemnuri, nu ne vom precupeți efortu
rile pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului al 
XII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, angâ- 
jîndu-ne ca faptele'noastre de muncă să fie la înăl
țimea istoricelor obiective de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei.

și antiimperialiste de pretu-

popor, participant» la sesiunea 
profunda satisfacție și mindrle

h

(Continuare în pag. a IlI-a)

Publicăm în pagina a ll-a relatarea lucrărilor sesiunii
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pentru grăbirea ritmului lucrărilor — concentrare 
intensă a tuturor oamenilor muncii de la sate 
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ÎN CAPITALĂ A AVUT LOC IERI SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ

de la moartea sa
Vineri, la Ateneul Român din Ca

pitală a avut loc sesiunea științifică 
cu tema „Rolul partidului clasei 
muncitoare în viața social-politică a 
României. Făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate — stră
lucită confirmare a teoriei științifice, 
revoluționare a clasei muncitoare", 
organizată cu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la. crearea Partidului So
cial-Democrat' al Muncitorilor din 

■ România (P.Ș.D.M.R.), a 165 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx și a 
100 de ani de la moartea sa.

La sesiune, desfășurată sub egida 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Academiei de științe 
aociale și politice, Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" și Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., au participat membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai unor ministere, 
instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, cadre di
dactice și cercetători, activiști de 
partid și de stat, oameni ai muncii.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul PETRU ENACHE, 
membru supleant al Comitetului Po- 
litio Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, după ce a relevat im
portanța creării Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia, a subliniat că unul din factorii 
esențiali ai făuririi și dezvoltării 
.partidului clasei muncitoare din țara 
noastră l-a constituit receptivitatea 
și adeziunea organică, profundă la 
ideile socialismului științific, la te
zele materialismului dialectic și is
toric. Teoria socialismului științific, 
vasta operă de gînditor și luptător 
ale lui Karl Marx — a arătat vor
bitorul — au fost cunoscute de tim
puriu in țara noastră, ideile sale 
fiind Însușite și aplicate creator la 
condițiile concret-istorice ale Româ
niei, pe fundalul tradițiilor democra
tice, progresiste, materialiste din 
gindireă românească; • . . • -

Istoria celor 90 de ani care au tre
cut de la crearea partidului clasei 
muncitoare din România arată că 
amploarea și profunzimea angajării 
In lupta pentru .progres social, pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății depind de muilți factori obiectivi 
și subiectivi, între care un rol pri
mordial a revenit și revine unității 
de concepție și acțiune a clasei mun
citoare, întăririi și dezvoltării parti
dului ei politic. Intrarea partidului 
comunist, la 8 mai 1921, în viata so
cial-politică a României, ca moște
nitor autentic ai celor mai înaintate 
■tradiții revoluționare ale poporului, 

•jt.’.e clasei muncitoare, a accelerat
• ■procesul luptelor pentru libertate 
^șpcjală și națională, pentru o „viață 
‘ nouă, pentru democrație și socialism.
Marile înfăptuiri ale revoluției ’și 
construcției socialiste sânt rodul stra
tegiei partidului comunist, al capaci
tății sale de a aplica legitățile Re- 
nerale la condițiile concrete ale țării, 
de a uni și organiza eforturile în
tregului popor.

Relevind că unitatea de nezdrunci
nat a poporului în jurul partidului. 
Încrederea nestrămutată și adeziunea 
Întregii națiuni fată de politica sa 
internă și externă reprezintă chezășia 
Înfăptuirii cu succes a programului 
de făurire'a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, program ce re
prezintă marxismul, socialismul ști
ințific aplicat creator la condițiile 
României, vorbitorul a arătat : Ex
presia cea mai înaltă a dezvoltării 
fertile pe solul românesc a ideilor 
revoluționare ale marxismului re
zidă în opera teoretică și practică a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. Studiind în pro
funzime realitățile contemporane ro
mânești și mondiale, aplicînd crea
tor adevărurile generale, univensal 
valabile, principiile socialismului ști
ințific, ale materialismului dialectic 
și istoric la condițiile concrete din 
țara noastră, fundamentind în chip

• magistral politica internă și externă 
i a partidului și statului, tovarășul 
j Nicolae Ceaușeseu a adus o contri- 
' buție hotărâtoare, de inestimabilă va- 
' loăre, la înnoirea și dinamizarea per
manentă a gîndirli și practicii revo
luționare din patria noastră, la îmbo
gățirea cu noi idei, concluzii și con
cepte a patrimoniului cunoașterii și 

■creației istorice universale.
în comunicarea intitulată „Consti

tuirea partidului politic al clasei 
muncitoare din România — etapă 
nouă a procesului revoluționar. 
Semnificația istorică a creării 
P.S.D.M.R.", tovarășul ION PO- 
PESCU-PUȚURI, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., a subliniat fap
tul că semnificația istorică a apariției 
clasei muncitoare și a partidului ei în 
arena vieții social-politice a Româ
niei, rolul deosebit de important pe 
care avea să-1 joace, încă de la sfîr- 
șitul secolului trecut, în desfășurarea 
proceselor sociale, politice și econo
mice din țara noastră erau determi
nate de legile obiective ale societă
ții. Astfel, încă din 1878, unul dintre 
conducătorii cercurilor socialiste, 
Nicolae Codreanu, releva însemnăta
tea problemei agrar-țărănești, con
figurația noilor forțe revoluționare 
ce se profilau la orizontul viitorului. 
Partida muncitorilor înainte de 1893 
și P.S.D.M.R. după această dată au 
încorporat in programul lor proble
mele social-politice ale întregului

■ popor, în primul rînd ale proletaria
tului și ale țărănimii. Seria marilor 
răscoale țărănești; ce aveau să cul
mineze cu 1907, fusese deja începută 
în momentul cind avea loc congresul 
partidului din 1893. Nu a fost, 
desigur. întîmplător că primul 
congres național al partidului cla
sei muncitoare din România a

. fost deschis de un țăran, delegatul 
cel mai în vîrstă dintre participanți, 
și că la congresul următor al parti
dului, din 1894, țărănimea a fost re
prezentată de șase delegați. în anii 
următori, după cum se știe, partidul 
muncitorilor va începe direct orga
nizarea politică a țărănimii. Făuri
rea alianței muncitorești-țărănești

■ în România, afirmată mai tirziu ca 
: forță politică fundamentală î.n so

cietatea românească, își are începu
turile în acei ani.

Creat. ca un organism viu, rezul
tat din nevoile societății românești, 
P.S.D.M.R., făurit în 1893. s-a afir
mat activ in viata socială, politică 
și economică a țării ca un partid 
revoluționar marxist, înscriind în 
programele sale obiectivele funda

mentale din teoria socialismului ști
ințific, particip înd cu vigoare la lup
ta pentru progres, pentru înnoire, 
in toate domeniile de activitate.

Așa cum a subliniat de mai multe 
ori secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
istoria Partidului Comunist Român 
este parte integrantă din Istoria po
porului român. El s-a afirmat în 
urmă cu nouă decenii ca rezultat fi
resc al. aspirațiilor poporului în mij
locul căruia se născuse și avea să-și 
urmeze drumul glorios spre realiza
rea noii societăți.

Scrutînd epoca celor aproape pa
tru decenii, marile transformări ale 
societății românești pe calea reali
zării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în cadrul căreia ultimele 
două decenii poartă cu strălucire 
numele de „epoca Ceaușeseu". pu
tem spune că sămînța acestor roade 
a fost aruncată pe pămîntul româ
nesc în urmă cu 90 de ani.

Tovarășul academician ȘTEFAN 
VOITEC, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a prezentat comunicarea „Concepția 
P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, cu pri
vire la înfăptuirea unității clasei 
muncitoare — factor determinant 
pentru victoria socialismului in 
România".

Revine tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, a arătat 
vorbitorul, meritul de excepțională 
însemnătate de a fi elaborat o con
cepție imitară, armonioasă și înche
gată cu privire la locul și rolul miș
cării muncitorești din România în 
contextul general al evoluției socie
tății românești, de a fi definit cu 
claritate importanța determinantă a 
realizării unității clasei muncitoare 
în opera grandioasă de transformare 
revoluționară a țării noastre. în 
lumina acestei concepții, dezvoltarea 
și afirmarea clasei muncitoare se 
impun ca unul dintre cele mai de 

■seamă și semnificative • evenimente 
ale istoriei patriei noastre. cu 
profunde rezonanțe și înrîuriri asu
pra destinelor poporului român.

Născut ca rezultat al dezvoltării 
societății românești pe plan economic 
și social-politic, Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor, creat in 
1893, pe baza principiilor socialismu
lui științific, a fost, dintru început, o 
formațiune politică unitară, adine 
pătrunsă de realitățile economice, 
sociale, politice și spirituale ale po
porului român.

Cu o deosebită forță este reflectată 
In vasta și strălucita operă teoretică 
a tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
ideea că unitatea rândurilor' partidu
lui a făcut posibil ca muncitorimea 
română să participe plenar, pe mă- 
sura vrerii și capacității sale, la ma
rile înfăptuiri ale poporului român,:, 
între care la loc de frunte se situea
ză realizarea, la 1 Decembrie 1918, a 
statului național-unitar român. Este 
uri fapt, istoricește confirmat, că, în 
timp ce, în unele țări, mari partide 
muncitorești s-au frânt și destrămat 
confruntate cu gravele probleme ale 
primului război mondial. Partidul 
Social-Democrat din România a 
rămas unit și intransigent pe 
poziții revoluționare, avînd astfel 
posibilitatea să joace un important 
rol în evenimentele istorice din anul 
1918, precum și în efortul .poporului 
român de apărare și consolidare a 
României întregite.

Apare absolut firesc, in viziunea 
aceleiași concepții, ca, pe acest te
ren fertilizat de îndelungate tradiții 
de unitate muncitorească, Partidul 
Comunist Român să se impună pe 
scena istoriei, încapînd din mai 1921, 
ca o organizație politică unitară. în
sușirea de căpetenie, originală și me
morabilă a creării acestui mare 
partid, pe drept cuvînt partid al țării, 
constă în forța Și coeziunea 6a la ni
vel național, fiind singurul partid po
litic din România, în acele împreju
rări, care după Marea Unire din 1918 
s-a înfățișat unit și reprezentativ din 
punct de vedere teritorial, organiza
toric și național. Totodată, partidul 
comunist era singurul partid politic 
din România care cuprindea, într-o 
frățească înmănunchere, alături de 
membri din rîndurile oamenilor 
muncii români. oameni ai muncii 
aparținînd naționalităților conlocui
toare.

Acest moment aniversar ne pri
lejuiește .reliefarea contribuției ho
tărîtoare, teoretice și practice, de o 
excepțională însemnătate, a secreta
rului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, în gran
dioasa operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, in 
continua consolidare a unității parti
dului. în abordarea curajoasă a pro
blemelor vitale ale construcției so
cialiste. în fundamentarea științifică 
a politicii partidului, a Programului 
său de luptă, la înfăptuirea căruia 
întregul popor se află angajat plenar 
și entuziast, într-o puternică unitate 
de voință și acțiune.

în comunicarea „Dezvoltarea crea
toare de către P.C.R. a teoriei mar
xiste despre puterea politică a cla
sei muncitoare. Concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, secretarul 
general al partidului, despre statul 
democrației muncitorești revoluțio
nare", tovarășul GHEORGHE RA
DULESCU, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a arătat că cei 100 de ani care 
au trecut de la moartea lui Karl 
Marx au fost martorii extraordina
rei răspîndiri și pătrunderi în în
treaga lume a concepției marxiste, 
ai afirmării acesteia drept una din 
cele mai importante forțe spirituale 
ale contemporaneității. Istoria nu 
cunoaște — a spus vorbitorul — o 
concepție despre lume și viață, ase
menea celei marxiste, care să fi 
exercitat o influență atît de adîncă 
și de durată asupra conștiinței oa
menilor, Puterea de atracție a 
marxismului crește considerabil în 
actualele condiții cind problemele 
dramatice cu care este confruntată 
omenirea își caută explicația științi
fică șl solicită stăruitor soluții care 
să-i asigure un viitor demn de as
pirațiile de totdeauna ale oamenilor.

Referindu-se, în continuare, la teo
ria marxistă asupra puterii politice 
a clasei muncitoare, vorbitorul a re
levat faptul că aceasta a fost dez
voltată și îmbogățită. în condițiile 
concrete ale țării noastre, de către 
Partidul Comunist Român. Relevînd 
contribuția de o valoare inestimabi
lă pe care gindireă teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușeseu a adus-o 
la tezaurul marxismului, la îmbogă

țirea teoriei revoluționare a clasei 
muncitoare, a socialismului științific, 
la elucidarea și rezolvarea celor mai 
acute probleme ale contemporanei
tății, vorbitorul a arătat că proble
ma puterii politice a clasei munci
toare și a statului socialist este 
abordată în tezele teoretice ale to
varășului Nicolae Ceaușeseu por
nind de la corelația intrinsecă din
tre legitățile generale ale construc
ției socialiste și realitățile concrete 
ale societății românești, de. la con
siderarea statului drept o categorie 
istorică, care nu are deci un carac
ter imuabil, ci se transformă în ra
port și pe măsura prefacerilor care 
au loc in societate, atît în baza eco- 
nomico-socială, cît și în suprastruc
tură.

în acest context, vorbitorul s-a 
referit la redefinirea de către to
varășul Nicolae Ceaușeseu a esenței 
statului român, arătînd că renunțarea 
la conceptul de dictatură a proleta
riatului se întemeiază pe o serie de 
realități indiscutabile ale României 
de azi. Astfel, statul a devenit la noi 
un organism de putere al tuturor 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, al națiunii socialiste, 
întregul popor participînd la condu
cerea societății, exercitîndu-și pu
terea în mod democratic, acționînd 
pentru realizarea societății socialiste 
multilateral, dezvoltate și înaintarea 
tării spre comunism. Acesta este 
statul democrației muncitorești, re
voluționare, expresie a puterii poli
tice a clasei muncitoare in perioada 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Vorbitorul a relevat apoi contri
buția tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
la definirea raportului dialectic din
tre partidul comunist și statul socia
list, arătînd că rolul conducător al 
partidului în societatea noastră so
cialistă nu înlocuiește organele de 
stat, nu diminuează și nu poate să 
diminueze sub nici o formă răspun
derea organelor de stat , în fața le
gilor și a poporului.

Sintetizînd magistral experiența 
complexă a istoriei, dezvoltînd cu o 
mare forță de pătrundere adevăru
rile fundamentele ale gindirii mar
xiste — a spus vorbitorul —. tova
rășul Nicolae Ceaușeseu a făurit o 
concepție unitară, armonioasă și des
chisă despre problemele esențiale ale 
puterii politice a clasei muncitoare. 
Această concepție constituie pentru 
partidul nostru, pentru întregul nos
tru popor o călăuză sigură în lupta 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru- înain
tarea spre comunism.

în comunicarea intitulată „Făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate — strălucită confirmare a 
teoriei științifice, revoltițîonarte ă cla
sei muncitoare, a gindirii sodiăl-poli- 
tice a tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul academician 
MANEA MANESCU, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a subliniat :

Pornind de la condițiile și cerințele 
social-istorice concrete ale Româ
niei, conducătorul partidului și sta
tului nostru a adus, prin vasta și ori
ginala sa operă social-politică. o con
tribuție inestimabilă la fundamen
tarea și elaborarea de noi teze și 
concepte cu privire la numeroasele 
probleme de bază ale conducerii ță
rii, ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism. Excepționala sa acti
vitate desfășurată pe tărîmul gindirii 
social-politice, al științei economice, 
al generalizării teoretice a practicii 
revoluționare, a îmbogățit cu noi idei, 
teze și concluzii tezaurul socialis
mului -științific, patrimoniul cunoaș
terii și creației umane.

Documentele de importanță istori
că, hotărîtoare, pentru destinele ță
rii, adoptate în ultimii 18 ani. înce- 
pînd cu Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, reflectă le
gătura organică dintre concepția ști
ințifică de conducere și organizare a 
vieții sociale, viziunea originală a 
partidului nostru cu privire la fizio- ' 
nomia societății socialiste și comu
niste în România, exprimă elocvent 
.politica activă, revoluționară pentru 
crearea condițiilor materiale si spi
rituale ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România.

Partidul Comunist Român a des
fășurat și desfășoară o amplă acti
vitate politică și organizatorică pen
tru soluționarea problemelor com
plexe ale procesului revoluționar al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, ale perfecționării 
conducerii vieții sociale. Revine un 
mare merit partidului nostru comu
nist și secretarului său general care 
au direcționat dezvoltarea prospecti
vă a societății românești, prefigurînd 
caracteristicile de bază ale societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

' După ce s-a referit la contribuția 
inestimabilă a secre tainului general al 
partidului la elaborarea strategiei 
politice și economice a țării noastre, 
la puternicul avînt ce-1 vor cunoaște 
forțele de producție în perspectiva 
transpunerii integrale în viață a ho
tărârilor Congresului al XlI-lea al 
partidului, ale Conferinței Naționale, 
la exigentele noii calități în activita
tea economică, la permanenta per
fecționare a conducerii, organizării 
și planificării în toate sferele vieții 
economice și sociale. voAiitorul a 
spus în încheiere : România deceniu
lui 9 va prezenta tabloul unei țări 
prospere cu o structură economică 
modernă, cu un nivel de trai mate- ' 
rial și spiritual superior, corespun
zător etapei istorice a socialismului 
multilateral dezvoltat pe care-1 edi
ficăm în patria noastră.

în comunicarea „Spiritul dîalectio 
marxist in gindireă social-politică a 
P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. însem
nătatea tezelor teoretice elaborate — 
contribuție originală, revoluționară la 
îmbogățirea patrimoniului socialis
mului științific", tovarășul DUMITRU 
POPESCU, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de conducere 
și rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", a relevat marea însemnătate 
a Îmbinării de către Marx a dialec
ticii cu materialismul, ceea ce a creat 
o excepțională pîrghie de cunoaștere 
și acțiune revoluționară.

A acționa cu adevărat in spiritul 
lui Marx — a arătat vorbitorul — 
presupune uneori curajul de a depăși 
partea perisabilă a operei sale. Și 

în orice caz de a refuza glosările îm
pietrite pe marginea ideilor lui de 
largă perspectivă. Un asemenea cu
raj a dovedit partidul nostru într-o 
perioadă decisivă pentru evoluția so
cialismului românesc, cind apăruse 
dilema de a rămîne credincios unor 
teze caduce bătînd pasul pe loc, sau 
de a rupe cu dogma pentru a merge 
înainte.

La baza marilor schimbări înnoi- 
"toare inaugurate de Congresul al 
IX-lea în gindireă social-politică și 
în practica revoluționară ale partidu
lui nostru, și al căror promotor a 
fost și este tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, se află o nouă reprezen
tare a dialecticii dezvoltării socia
le, a dinamicii socialismului, a inter- 
condiționărilor lumii contemporane. 
în_ politica Partidului Comunist Ro
mân acest moment a avut caracte
rul unui salt calitativ revoluționar. 
Socialismul ne-a apărut ca o operă 
mult mai dificilă, mai multilaterală 
și mai nuanțată decît o vedeam îna
inte. Am ajuns la concluzia că so
cialismul are atît lumini, cit și um
bre, poate înregistra atît succese, cît 
și eșecuri, poate greși și plăti scump 
greșelile comise. Am convenit că 
noua orînduire nu poate trăi izolată 
de restul lumii, că, în cadrul coexis
tentei sistemelor, socialismul trebuie 
6ă colaboreze cu întreaga comuni
tate a popoarelor, că există o eco
nomie mondială unică, ale cărei cri
ze ne afectează și pe noi și de aceea 
sîntem interesați să conlucrăm pen
tru găsirea unor soluții de interes 
general. Viața ne-a mai învățat că 
în lumea de azi, alături de contra
dicția clasică dintre socialism și ca
pitalism, la scară mondială se ma
nifestă cu o Intensitate mereu cres- 
cîndă, ocupînd uneori chiar primul 
loc al arenei istorice, conflictul din- 

■ tre țările dezvoltate și cele rămase 
în urmă. Se. confirmă principiul lui 
Marx că lupta de clasă dintre bogați 
și săraci rămîne firul roșu al isto
riei. cu deosebirea că în noile con
diții .ea . nu . se oprește la granițele, 
naționale, ci se extinde la perimetrul 
planetar, exprimîndu-se și în rapor
turile dintre mari grupe de națiuni.

Toate aceste reprezentări, noi s-au 
constituit ca un aport remarcabil al 
partidului nostru la îmbogățirea pa
trimoniului gindirii revoluționare 
contemporane. Totodată, pe baza lor 
s-au operat schimbări radicale, dia
lectice, în strategia construcției so
cialismului în România.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la o serie de reconsiderări după 
Congresul al IX-lea, a unor orien
tări, opțiuni, teze de mai mare im
portanță pentru fizionomia societății 
noastre socialiste, pleeîndu-se de la 
reajit^țile „ .naționale specifice, între 
care â menționat aprecierea că Româ
nia âpârțihe țărilbr în curs de dezvol- 

z.tare. Partidul, prin gura celui mai 
autorizat ‘exponent al său — a spus 
vorbitorul — a apreciat lucid că 
trecerea la socialism nu înlătură de 
la sine rămineri în urmă seculare, 
că soluționarea unor importante pro
bleme sociale, respectiv standardul 
de viață, nivelul cultural, știința, 
instrucția publică, este condiționată, 
de baza tehnico-materială a societă
ții. că socialismul în sărăcie este o 
absurditate, un nonsens. în acest 
context au fost reliefate noile recon
siderări și opțiuni, subliniindu-se : 
Prima și cea mai adîncă breșă in 
magma definițiilor și clasificărilor 
osificate — a spus vorbitorul — a 
făcut-o secretarul general al parti
dului, neșovăind să dărîme, după mo
delul lui Marx, prejudecăți adînc în
rădăcinate, cimentate prin manuale 
sau în istoriografia socialistă. A gîndi 
și acționa de pe pozițiile flexibile și 
dinamice ale dialecticii marxiste nu 
poate fi doar un atribut al conduce
rii partidului, aceasta este o îndato
rire primordială, legea existentei tu
turor comuniștilor, a întregului par
tid, și pînă la urmă a fiecărui cetă
țean cu o conștiință politică și so
cială clară, activă, a spus în încheie
re vorbitorul.

în continuare, general-colonel 
CONSTANTIN OLTEANU, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale, a susținut comunicarea 
„Concepția P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, cu privire la 
unitatea indestructibilă dintre arma
tă și popor — izvor al capacității do 
apărare a patriei".

Subliniind că profilul actual al 
fcfrței militare și modul de integrare 
a ei in ansamblul societății își au 
premise încă înainte de declanșarea 
revoluției ce a schimbat fața Româ
niei. că formarea cetățeanului soldat 
și a soldatului cetățean a fost din- 
totdeauna o axiomă a ideologiei și 
politicii mișcării noastre revoluțio
nare. vorbitorul a arătat :

Extinderea, după Congresul al 
IX-lea, a dimensiunilor apărării de 
la un atribut al statului la o sarcină 
publică se află in conexiune intimă 
cu lărgirea continuă a democratis
mului. societății, atit de constant și 
perseverent promovată de ilustrul 
conducător al partidului și statului, 
de viziunea teoretică și realitatea 
practică ale puterii politice din țara 
noastră, pe care a definit-o magis
tral la Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din decem
brie 1982, drept stat al democrației 
muncitorești revoluționare. Partici
parea generală a poporului la în
făptuirea sarcinilor militare ale or
ganismului social, materializată în 
crearea și perfecționarea sistemului 
apărării naționale, care, pe lingă for
țele armate permanente, cuprinde și 
formațiuni de factură populară, re
prezintă tocmai punerea de acord a 
puterii armate a țării cu trăsăturile 
noi dobîndite după 1965 de societatea 
socialistă românească.

Comuniunea dintre popor șl oștirea 
sa este permanent vitalizată prin 
ampla integrare socială a armatei, 
îndrumată cu grijă de partid, de se
cretarul său general.

După ce a arătat că armata noas
tră își face simțită prezența la dez
voltarea forțelor de producție. în 
întreaga viață politică, ideologică și 
cultural-științifică a țării, vorbitorul 
a relevat, în încheiere :

Unitatea dintre armată și popor, 
avînd ca temelie dezvoltarea multi
laterală a societății, unitatea socia
listă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
căpătat, în zilele noastre, o dimen
siune fără precedent, afirmîndu-se 

ca un element fundamental al tăriei 
apărării țării, al capacității ei de a 
face față oricărei eventualități. Iar 
garanția supremă a valorificării 
maxime a acestei unități de monolit 
o constituie conducerea exercitată de 
Partidul Comunist Român, îndruma
rea permanentă, înțeleaptă, clarvă
zătoare și cutezătoare a secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, comandantul suprem al 
Forțelor Armate române, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu,

Prezentînd comunicarea „Concepția 
Partidului Comunist Român, a se
cretarului său general cu privire la 
întărirea solidarității muncitorești, 
a forțelor progresiste și democratice 
pentru pace, independență națională 
și socialism", tovarășul ȘTEFAN 
ANDREI, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
a arătat că, pe baza unei analize 
multilaterale a fenomenelor complexe 
ale lumii contemporane, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, a adus contribuții remar
cabile, înnoitoare la înțelegerea ro
lului și modalităților de manifestare 
a solidarității partidelor comuniste, 
socialiste, social-democrate, a mișcă
rilor de eliberare națională în lupta 
pentru transformări progresiste, de
mocratice în societate, pentru progres 
social și pace în lume, cristalizînd o 
serie de teze și concluzii de însem
nătate excepțională pentru afirmarea 
pe baze noi a unității și colaborării 
dintre partidele comuniste și munci
torești, a solidarității dintre toate 
forțele democratice, progresiste, re
voluționare.

Pornind de la faptul că partidele 
comuniste și muncitorești își desfă
șoară activitatea în condiții econo
mice, sociale, istorice extrem de 
diferite de la o țară la alta, fiind 
permanent confruntate cu numeroase 
probleme specifice noi, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu arăta că „aceasta 
impurie' fiecărui partid să-și' elabo
reze de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica, revoluționară, în 
concordanță cu realitățile din țara 
respectivă, pentru găsirea soluțiilor 
corespunzătoare în vederea transfor
mării revoluționare a societății".

Partidul Comunist Român a subli
niat în repetate rânduri că dezvol
tarea socială contemporană, eveni
mentele internaționale reclamă în. 
mod deosebit întărirea pe baze noi a 
unității clasei muncitoare, a colabo
rării și unității dintre comuniști, 
socialiști și social-democrați în lupta 
pentru progres social, pentru pace, 
dezarmare și colaborare internațio
nală, pentru înfăptuirea de transfer - 

... mări. cjempcrattoe, radicale, care . să 
. deschidă', persțpectiva trecerii Ia „so

cialism.
O semnificație deosebită au unita

tea și solidaritatea partidelor comu
niste și muncitorești cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele din 
țările în curs de dezvoltare, cu în
tregul ansamblu al forțelor antiim- 
perialiste, pe platforma luptei co
mune pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, pen
tru. realizarea progresului economic 
și social.

S-a dovedit că, în condițiile am- 
plorii, complexității și diversității 
problemelor ce se ridică astăzi în 
fața partidelor revoluționare, nu este 
necesară și nici posibilă organizarea 
vreunui centru de conducere sau 
coordonare a activității partidelor co
muniste.

Concepția partidului nostru, a se
cretarului său general cu privire la 
solidaritatea partidelor comuniste, 
socialiste, social-democrate, a miș
cărilor de eliberare națională, întrea
ga activitate internațională a parti
dului nostru constituie contribuții de 
importanță deosebită la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii revo
luționare, la îmbogățirea conținutu
lui, naturii și principiilor relațiilor 
de unitate și solidaritate între toate 
forțele progresului și păcii în condi
țiile epocii contemporane.

Tovarășul MIHNEA GHEORGHIU, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale ȘÎ 
politice, a prezentat comunicarea 
„Lupta românilor pentru unitate, in
dependență și făurirea statului na
țional unitar, reflectată în opera lui 
K. Marx. însemnătatea ideilor și te
zelor sale pentru înțelegerea istoriei 
poporului român", în care a relevat 
meritul lui Karl Marx în fundamen
tarea materialismului istoric. In con
tinuare. vorbitorul a evidențiat aten
ția acordată de Marx istoriei po
porului român, care l-a atras îndeo
sebi pentru rezistenta multiseculară 
împotriva exploatării sociale și na
ționale a celor trei imperii vecine.

Marx și Engels n-au pregetat să 
afirme vechimea poporului român în 
spațiul , carpato-danubian-pontic și 
latinitatea noastră arătînd, între al
tele, cum „Traian a alipit la statul 
roman o nouă provincie, supunîn- 
du-i pe daci, care erau răspindițl 
în Transilvania, Moldova, Serbia și 
o parte a Panoniei", și că „valahii, 
sau daco-romanii sînt un popor de 
religie ortodoxă care vorbește o lim
bă de origine latină. în multe pri
vințe asemănătoare cu italiana".

Despre lupta românilor ardeleni 
pentru libertate socială și naționa
lă. Marx are accente emoționante 
cind evocă figura legendară a lui 
Horea și a tovarășilor săi de luptă 
împotriva asupririi grofilor unguri 
„Stăpîni cruzi, supunând pe țărani la 
cele mai grele corvezi". într-o scur
tă și exactă retrospectivă istorică, 
el se referă la venirea ungurilor din 
Asia, care în Transilvania, sub con
ducerea lui Tuhutum, „au intilnit 
armata românilor", apoi la așezarea 
secuilor, care, stabilindu-se pe aces
te locuri, au ocupat „un colț al 
vechii Dacii". Marx evidențiază și 
afirmarea Transilvaniei ca principat 
autonom după înfrângerea Ungariei 
Ia Mohaci. in 1526, conchizînd că 
„ungurii consideră pe nedrept Tran
silvania ca parte integrantă a Unga
riei".

Marx a urmărit cu spirit politic 
de observație ascuțit și critic mane
vrele din culisele diplomației euro
pene a „Sfintei Alianțe" care au 
condus la uciderea lui Tudor Vladi- 
mirescu și înfrângerea Eteriei, pe 
seama cărora țarul, sultanul, Metter
nich și imperiul britanic și-au reim- 
părțit continentul, după înfrângerea 
lui Bonaparte. Instituirea Regula
mentului Organic din 1831, sub pro

tectoratul Rusiei, a oferit analizelor 
de istorie economică ale lui Marx 
exemple concrete ‘ de „codice ale 
muncii de clacă" pentru a explica în 
Capitalul relațiile dintre țărani și 
boieri și a ilustra „goana după su- 
pramuncă" a moșierului moldo-va- 
lah, comparind-o cu a fabricantului 
englez. Revoluția română de la 1848 
a fost salutată de Karl Marx în cu
vinte entuziaste. Largi comentarii și 
aprecieri profunde a făcut Marx asu
pra desfășurării evenimentelor revo
luționare din Moldova, Tara Româ
nească și Transilvania. In continua
re, vorbitorul a relevat atenția acor
dată de Marx luptei poporului ro
mân pentru unitate și independență 
națională, arătînd că acesta a aplau
dat pur și simplu dejucarea intrigi
lor, a manevrelor politice ale ma
rilor puteri1 europene, prin gestul 
epocal al națiunii de la 24 Ianuarie 
1859. prin care s-a făurit Unirea 
Moldovei și Munteniei, unire apre
ciată de el ca un eveniment crucial 
pentru destinele poporului român.

Încadrarea exactă și riguroasă a 
istoriei în ansamblul disciplinelor 
formative ale omului nou. repunerea 
istoriei reale a poporului român în 
drepturile ei legitime sînt legate 
organic de lupta și activitatea crea
toare ale Partidului Comunist Român 
după Congresul al IX-lea, moment 
care a imprimat un suflu proaspăt 
și dinamic întregii noastre vieți so
ciale. politice și culturale, de cind 
în fruntea partidului și statului nos
tru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

In comunicarea „Dezvoltarea crea
toare de oătre socialiștii români a 
teoriei revoluționare marxiste cu 
privire la dezvoltarea forțelor de 
producție în vederea asigurării in
dependenței țării și creșterii bună
stării poporului român", prof. univ. 
dr. MIHAI TODOSIA, șef de ca
tedră la Universitatea AI. I. Cuza 
din Iași, membru corespondent al 
Academiei de științe socială și po
litice, a subliniat,-la rândul- său, că" 
încă de la începutul mișcării socia
liste în țara noastră aceasta s-a an
grenat în problematica majoră pri
vind căile și direcțiile dezvoltării și 
progresului țării, pentru transfor
marea României într-un stat mo
dern. contribuții de mare valoare 
științifică la analiza societății româ
nești și la descifrarea căilor de dez
voltare a tării aducînd personalități 
ca I. C. Frimu, Constantin Dobro- 
geanu-Gherea. dr. Ecaterina Arbo
re. M. Gh. Bujor. C. Racovski, N. D. 
Cocea și alții.

îmbrățișînd încă de la început 
fundamentele doctrinei marxiste, 
socialiștii români, a arătat vorbito
rul, au abordat problemele dezvol
tării economice și sociale ale Româ
niei: pâ baza: principiilor socialismu
lui științific, a materialismului is- 
toric. ■■ ”i •

Ideile șl cauza nobilă pentru care 
au luptat socialiștii români, a con
tinuat vorbitorul, au fost înfăptuite 
în anii construcției socialismului 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, continuatorul tradițiilor ce
lor mal înaintate de luptă ale po
porului român.

Față de gîndirea socialiștilor ro
mâni într-o anumită perioadă, în 
trecut s-a adoptat o atitudine neco
respunzătoare, de denaturare a sen
sului ideilor lor și de subapreciere 
a contribuției ț[or. Este meritul 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, de a fi 
prezentat în mod obiectiv meritele 
politice, teoretice, ideologice ale so
cialiștilor români și în mod particu
lar ale lui C. Dobrogeanu-Gherea, 
pe care la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. l-a apreciat ca pe un repre
zentant de seamă al mișcării mun
citorești și socialiste din țara 
noastră.

Parcurgînd într-un termen istoric 
scurt mai multe trepte de dezvol
tare, România s-a transformat 
dintr-o țară înapoiată într-o țară 
socialistă industrial-agrară, cu o 
puternică industrie și o agricultură 
în plină dezvoltare.

Marile rezultate obținute se dato
rase justeței politicii partidului 
nostru, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. Angajarea țării pe ma
gistrala industrializării a asigurat 
României mari succese pe calea 
progresului și prosperității sale.

Marile cuceriri revoluționare în 
construcția socialismului, dezvolta
rea economiei naționale, a societății 
în ansamblul său, ridicarea Româ
niei pe noi trepte de civilizație și 
progres reprezintă cel mai profund 
omagiii pe care comuniștii români îl 
aduc înaintașilor lor. mișcării mun
citorești și socialiste, a spus, în în
cheiere, vorbitorul.

Comunicarea intitulată „Concepția 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, cu privire la însemnă
tatea învățămîntului, științei și cul
turii în procesul formării omului 
nou, constructor al socialismului în 
România", prezentată de tovarășul 
IOSIF KOVACS, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, s-a referit pe 
larg la condițiile strălucite, asigura
te de partidul și statul nostru pen
tru desfășurarea optimă a procesului 
de învățămînt de toate gradele.

Reliefînd concepția profund revo
luționară a integrării organice a în
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția. datorată secretarului _ nostru 
general și care asigură învățămîntu- 
lui din țara noastră toate_ condițiile 
pentru ca să poată pregăti la cel 
mai înalt nivel de competentă spe
cialiștii de care vor avea nevoie 
mîine economia și cultura noastră, 
vorbitorul a spus :

Organizarea și funcționarea învă- 
țămîntului din România se înteme
iază pe principiul potrivit căruia 
școala, indiferent de limba de pre
dare, trebuie să servească în între
gime înfăptuirea programului de 
dezvoltare social-economlcă și cul
turală a țării, prin educarea multi
laterală a generațiilor. Dezvoltînd 
această idee, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu ne învață să ne concen
trăm atenția în direcția formării 
omului nou care are convingeri re
voluționare și contribuie cu toate 
puterile sale la construirea socialis
mului, la înflorirea patriei noastre 
și respinge cu tărie, din adîncă 
simțire patriotică, tot ce este străin 
de societatea noastră socialistă.

Referindu-se la politica de partid 
și de stat programatică în domeniul 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului 
tehnic, elaborată sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, vorbitorul a subliniat 
faptul că s-a realizat pentru prima 
dată o concordanță autentică între 
sensul efortului tehnico-științific na
țional și cerințele reale imediate și 
de perspectivă ale dezvoltării eco
nomice . și sociale a țării. în
treaga perioadă a ultimilor 18 
ani, ce poartă amprenta determi
nantă a gindirii și acțiunii tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, se distinge în 
mod esențial prin creșterea și înflo
rirea fără precedent a științei și teh
nologiei naționale, pe deplin ridicate 
la condiția lor contemporană de 
forță de producție, pîrghie de primă 
însemnătate în asigurarea resurselor 
dezvoltării, a creșterii venitului și 
avuției naționale, a nivelului de trai 
și civilizație al poporului, a inde
pendenței și a participării eficiente 
a țării la schimbul mondial de 
valori.

Subliniind deschiderea nelimitată 
a cercetării naționale către știința 
universală, un loc important în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu îl 
ocupă problemele lărgirii continue a 
colaborării internaționale în dome
niul științei și tehnologiei, atît în 
scopul cunoașterii și însușirii a tot 
ce se creează mai bun pe plan mon
dial, cît și pentru ca oamenii noștri 
de știință să contribuie ei înșiși la 
progresul științei contempor©.-'? Re
flectând aspirațiile tradition e ale 
poporului nostru spre pace și bună 
înțelegere, cei ce muncesc astăzi pe 
tărîmul științei au răspuns cu dă
ruire chemării secretarului general 
al partidului, strîngîndu-și rîndurile 
în cadrul Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", sub 
conducerea de înaltă ținută a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușeseu, prestigioasă perso
nalitate ț? vieții științifice și politice.

în comunicarea „Tineretul patriei 
noastre — factor activ în lupta dusă 
de P.C.R. pentru dreptate socială șl 
independență națională, pentru edi
ficarea socialismului în România", 
prezentată de tovarășul PANTELI- 
MON GAVANESCU, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., se arată :

Evocarea împlinirii a 90 de ani de 
la înființarea Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din România
— primul partid politic revoluționar 
al muncitorilor români — precum și 
a personalității și operei genialului 
gînditor revoluționar — Karl Marx
— oferă prilejul de a reliefa, la 
Bcara istoriei noasțre-naționale, pre
zența _ activă, „erolcăL a.’jtinerei I gene
rații .în lupta pentru realizarea ma
rilor idealuri ale poporului român.

Perioada cea mai luminoasă a 
acestei frămîntate etape a istoriei 
noastre rămîne, a arătat vorbitorul, 
deceniul al IV-lea, deceniu care a 
marcat afirmarea puternică în rîn
durile mișcării revoluționare de ti
neret a tînărului militant comunist 
Nicolae Ceaușeseu. Intrat de la o 
fragedă vîrstă in rândurile luptăto
rilor revoluționari, militantul comu
nist Nicolae Ceaușeseu s-a impus de 
la început prin calitățile sale excep
ționale de conducător și organizator, 
prin energia, hotărârea și voința sa 
neînfricata, prin clarviziune și fier
binte patriotism.

Pe frontispiciul epocii actuale se 
află înscrisă cu literă de aur inesti
mabila operă teoretică și pr Vica 
elaborată de secretarul g^rteral 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, expresie strălucită a 
aplicării creatoare la condițiile spe
cifice ale țării noastre a ideilor și 
tezelor concepției revoluționare des
pre lume și viață. Acestei ample 
opere i_ se subsumează, ca parte in
tegrantă, concepția partidului nos
tru, fundamentată cu contribuția de
cisivă a secretarului său general, cu 
privire la locul și rolul tinerei gene
rații,. la înaltele răspunderi ce-i re
vin Jn procesul de construcție a so
cietății socialiste și comuniste, con
cepție de înaltă vibrație revoluțio
nară, de umanism autentic, ce s-a 
validat în măsurile de ordin poli
tic, economic, cultural, social luate 
în vederea promovării ferme a pro
cesului de formare și educare a ti
nerei generații.

însușindu-și pe deplin aprecierile 
și analizele tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu privind problemele noi, 
tot mai complexe cu care este con
fruntată omenirea în momentul de 
față, pe deplin conștienți de înda
toririle majore ce revin forțelor po
litice, revoluționare, democratice și 
progresiste de pretutindeni, pentru 
imprimarea unui nou curs în viața 
internațională, tinerii patriei acțio
nează pentru promovarea destinde
rii, pentru stăvilirea cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării, pentru 
înlăturarea definitivă a războiului 
și salvgardarea păcii.

Participînd cu entuziasm șl dărui
re. alături de întregul popor, la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, tînă- 
ra generație este ferm hotărâtă să 
facă totul pentru înfăptuirea cu 
6ucces a sarcinilor și obiectivelor 
stabilite de Congresul al XlI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru ridicarea României socialiste 
pe cele mai înalte culmi de progres 
si civilizație, a subliniat, în încheie
re, vorbitorul,

♦
Intr-o atmosferă entuziastă, de 

puternică însuflețire, participant!! la 
lucrările sesiunii au adoptat textul 
unei telegrame adresate COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cei prezenți scandează îndelung 
„Ceaușeseu — P.C.R. „Ceaușeseu 
și poporul !", ovaționează cu căldură 
pentru Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a întregii noas
tre națiuni — pentru secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu.
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CAMP ANI A AGRICOLĂ DE PRIMAVA R A

LA SEMĂNAT Șl ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor - concentrare intensă 

a tuturor oamenilor muncii de la sate

DUPĂ INTRODUCEREA NOULUI PROGRAM 
DE LUCRU ÎN MINERIT

Potențialul productiv 
al abatajelor este 
mai bine folosit

@ In aceste zile sînt necesare eforturi susținute pentru încheierea însămințărilor pe ulti
mele 588 000 hectare, din care 195 000 hectare cu porumb ;

• Concomitent cu terminarea insămînțării porumbului în județele din nordul Moldovei 
și Transilvania — să fie urgentate lucrările la soia, fasole, orez și alte plante ;

• Prioritate trebuie acordată acum strîngerii furajelor pentru masă verde și insămînțării 
acestor suprafețe cu porumb și alte culturi ;

® Condițiile climatice sînt favorabile trecerii la plantarea legumelor in cîmp ;
® Prașilele mecanice și manuale — executate la timp și de bună calitate, cu grijă deo

sebită pentru menținerea densității optime a plantelor la hectar.

AMELIORAREA FONDULUI FUNCIAR
(Urmare (lin pag. I) '

țiale ale specialistului din agri
cultură coristă'în'cunoașterea exactă 
a tuturor parametrilor fizici, chimici 
și. biologici ai solurilor, mijlocul de 
bază prin intermediul căruia își 
poate valorifica competența și pa
siunea. Din păcate, există numeroși 
agronomi care nu cunosc decît in 
ansamblu solurile din unitatea în 
care lucrează. De bună seamă, un 
rol deosebit în transpunerea în prac
tică a sistemelor complexe și dife
rențiate de organizare științifică și 
sistematizare a teritoriului revine 
Consiliului Național pentru Gospo
dărirea Unitară a Fondului Funciar, 
care trebuie să mobilizeze toate for
țele existente pentru fundamentarea 
soluțiilor, proiectarea și executarea 
y1»' termen scurt a acestei lucrări cu 

'-ta. icter priori tai- în etapa actuală, 
indiscutabil, in actuala etapă, 

producția agricolă poate fi sporită, 
cantitativ și calitativ, pînă la nivelul 
maxim numai dacă se asigură plan
telor cultivate toate condițiile favo
rabile de creștere și dezvoltare. 
Dintre condițiile ce pot fi dirijate și 
depind de om sînt de menționat : 
cultivarea de soiuri și hibrizi pro
ductivi la desimi optime, asigurarea 
apei prin irigație, asigurarea ele
mentelor nutritive prin îngrășăminte, 
condiții fizice optime prin lucrările 
solului, îngrijirea plantelor, asigu
rarea unei succesiuni de culturi 
favorabile fiecărei plante. Aceste 
condiții sînt total dependente una 
de alta. în prezent se acordă puțină 

importanță succesiunii culturilor, 
adică asolamenlului sau rotației. în 
această privință? experiențele înde
lungate efectuate în institutele.' și 
stațiunile de cercetări agricole de pe 
întreg teritoriul țării, în condiții iri
gate și neirigate, au evidențiat faptul 
că monocultura și asolamentul de 
doi ani — grîu-porumb — ambele 
practicate larg în agricultura țării 
noastre, nu au nici o perspectivă in 
viitor, oricît de mari ar fi dozele de 
îngrășăminte ce s-ar putea aplica. 
Nu se mai poate continua cu actua
lele proporții între suprafețele mari 
de grîu și porumb, pe de o parte, și 
suprafețele mici de leguminoase 
anuale și perene, pe de altă parte.

Din datele statistice pe anul 1981 
rezultă că în țara noastră s-au cul
tivat 6 483 337, hectare cu cereale — 
deci peste 65 la sută din suprafața 
arabilă — și numai 375 500 hectare, 
adică sub 4 la sută, cu leguminoase' 
pentru boabe, lucernă și trifoi. Dacă 
se menține un asolament cu aceste 
proporții, leguminoasele nu revin pe 
aceeași suprafață cultivată decit 
după peste 26 ani. Argumentul eco
nomic reiese dintr-un calcul simplu. 
Dacă admitem că după leguminoase 
rămîn în sol în fiecare an 150 kg 
azot atmosferic (după I.C.C.P.T.- 
Fundulea, chiar 222 kg/ha), prin mă
rirea suprafeței ocupate cu legumi
noase anuale și perene la circa 
1 300 000 ha, adică cu revenirea la 
aproximativ 8 ani a unei sole cu 
leguminoase, solurile țării s-ar îm
bogăți în fiecare an cu peste 
189 000 tone azot atmosferic sub-

stanță activă, adică " echivâlefitul' a 
’567 000- tone azotat? de amoniu.-. Eco
nomia de combustibil și de materie 

■pribiă (care este ' gazul: metan) la 
cantitatea menționată este ' de 
222 264 000 mc (o tonă azotat de 
amoniu se produce cu 1 280 mc gaz 
metan). Dacă se adaugă și celelalte 
cheltuieli legate de manipulare, 
transport etc., nu se poate neglija 
această economie enormă ce șe poate 
realiza fără nici o cheltuială supli-
mentară. Totodată, trebuie să fie 
luată în considerare, în situația ac
tuală, legătura dintre sectorul zoo
tehnic și cel agricol. Ridicarea pon
derii producției animaliere pînă la 
peste 50 la sută din producția 
globală agricolă pină in anul . 1990 
nu este practic posibilă fără asigura
rea unei hrane bogate in proteine 
vegetale provenind de la legumi
noase și furaje bogate in proteine.

Știința agronomică românească a 
elaborat numeroase soluții și tehno
logii pentru ameliorarea și valorifi
carea superioară a tuturor catego
riilor de soluri de care dispunem. 
Preluarea acestora, precum și trans
punerea lor in 
unele dificultăți.
amintim faptul că programul de 
amendare cu fosfogips a solurilor 
alcaline se desfășoară sub prevede

practică întimpină 
Este suficient să

rile adoptate. De asemenea, nu
meroasele propuneri privind îmbu
nătățirea structurii culturilor, în 
sensul reducerii suprafețelor, ocupate 
cu porumb din zona de deal, supuse 
unor intense procese de eroziune, și 
înlocuirii acestuia cu alte culturi

MUREȘ

Multe exemple bune,
Pînă. în scara zilei de 21.. a- 

prilie, suprafața semănată in unită
țile socialiste a ajuns la 45 480 ha, 
adică 81 la sută din suprafața plani
ficată. Aceasta arată că există con
diții ca însămînțările de primăvară, 
îndeosebi a porumbului, să se în
cheie în timp scurt. Dealtfel, o se
rie de consilii agroindustriale mari 
cultivatoare . cu porumb, între care 
Sărmașu, Luduș, Iernut și Bând, au 
și terminat semănatul porumbului, 
iar în unitățile agricole din. consiliile 
agroindustriale Tirnăveni, Ungheni, 
și Zau de Cîmpie se ' îhsămînțeâză 
ultimele suprafețe.

Din, păcate, nu peste tot se acțio
nează cu aceeași răspundere și, ca 
atare, ' în unele consilii agroindus
triale realizările la. semănat .sînt cu

TULCEA

Mii de oameni pe
în majoritatea unităților agricole 

din județul Tulcea a început pră- 
șitul manual și mecanic la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui.

Vineri, la prima oară a dimineții, 
pe terenurile C.A.P. Beștepe se aflau 
la prășitul sfeclei de zahăr aproape 
200 de cooperatori. „Toți cooperatorii 
apți de muncă sînt la datorie — ne 
spune Ștefana Tudorică, președinta 
cooperativei. Pentru a preîntîmpina 
îmburuienarea culturilor, am inceput 
mai devreme prășitul".

în consiliul agroindustrial Mihail 
Kogălniceanu, sfecla de zahăr a fost 
prășită pe 100 ha din cele 450 hec
tare aflate în cultură. La cooperativa 
agricolă Cataloi, de exemplu, s-a 
prășit manual aproape jumătate din 
cele 150 hectare cultivate cu sfeclă 
de zahăr. în unitățile agricole din 
acest consiliu se desfășoară din plin 
și prășitul manual al florii-soarelui. 
„Cu toate că plantele nu au răsărit 
pe unele suprafețe — ne spune Radu 
Florea, președintele consiliului agro-, 
industrial Mihail Kogălniceanu — am

. capabjle,. să contribui# la .diminuarea 
.J3șcui“șCaIoț de^ suprafață,. sînt neîn- 

șușile’.sâu ’ îiumâi părțiai acceptate.
' O'âȚtă problemă dxtfem de' im
portantă pentru situația actuală și 
de perspectivă este aceea a cadrelor, 
în domeniul pedologiei și agrochi- 
miei situația este îngrijorătoare. în 
sensul că numărul specialiștilor este 
foarte redus. în ultimii 20 de ani nu 
au mai fost pregătiți în sistemul de 
învățămînt agricol superior specia
liști în domeniile menționate. De 
asemenea, inginerii agronomi au cu
noștințe insuficiente în unul din 
domeniile de bază, cunoașterea solu
rilor, care să le permită să acționeze 

, în unitățile de producție în direcția 
aplicării consecvente a tuturor mă
surilor necesare ridicării capacității 
de producție a pămîntului. Față de 
numărul mare de agronomi, horti
cultori etc., specialiștii din domeniile 
științei solului și al agrochimiei sînt 
în număr foarte mic. Dintre aceștia, 
peste 40 la sută se află in ultima 
perioadă — de Yirca 4—5 ani — de 
activitate. Iată de ce problema for
mării de noi specialiști intr-un do
meniu foarte important cum este 
cunoașterea solurilor, capabili, să 
fundamenteze toate acțiunile ce se 
întreprind in domeniul sporirii pro
ducției agricole, trebuie să fie înțe
leasă și sprijinită în mod corespun
zător.

De bună seamă, punctînd aceste 
probleme, trebuie înțeles că sarcini 
deosebite pentru soluționarea-lor re
vin și Academiei, de științe agricole 
și silvice, ca organ component al 
Consiliului Național pentru Gospo

dar și rămîneri in urmă
mult sub media județului. în consi
liul agroindustrial Miercurea Nira- 
jului, bunăoară, au fost semănate 
doar 1 470 ha din cele 4 432 prevă
zute, adică 35 la sută din suprafața 
planificată. Mult rămase în urmă la 
semănat sint și unitățile agricole din 
alte- consilii din nordul județului.

întrucît patul germinativ este pre
gătit în avans și există forțe meca
nice suficiente, se impune ca in toate 

■ unitățile agricole din această zonă a 
. județului să se intensifice ritmul în- 
sămînțării porumbului, astfel ca a-' 
ceasta lucrare să se încheie, pe an
samblul județului, în cel mult 2—3 
zile bune de. lucru.

Glieorțjhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii”

cîmp, la prășit
trecut la prășitul pe rind pentru a 
distruge buruienile. Zilnic, specialiș- 
tii,„conducerile unităților urmăresc 
starea de vegetație a fiecărei parcele, 
concentrind oamenii acolo unde se 
poate lucra la prășit".

Cu rezultate mai bune la întreține
rea culturilor se înscriu unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Babadag, Ceamurlia de Jos. Măcin, 
Mahmudia și Mihail Kogălniceanu, 
unde prima prașilă manuală la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui a fost 
efectuată pe- aproape 50 la sută din 
suprafețele culiivate. în' unitățile din 
consiliile agroindustriale Baia. Ca- 
simcea și Topolog, unde semănatul 
s-a efectuat mai tirziu. prășitul abia 
a început. Potrivit programului sta
bilit de comandamentul județean 
pentru agricultură, prima prașilă 
manuală la sfecla de zahăr și floa
rea-soarelui trebuie încheiată pînă la 
sfîrșitul acestei luni.

Neculaî AM1HU1ESE1 
corespondentul „Scînteii"

dărirea .Unitară a Fondului 'I’uncfar. 
..^undamentalTta soluțiilor„deilămeua- 

. jare...,a ..tepepurilor, în genera) <a jW- 
..„țregțjlui potențial de fond funciar, 

elaborarea de tehnologii distincte și 
diferențiate în funcție de condițiile 
specifice fiecărui perimetru, acor
darea de asistență tehnică pentru 
elaborarea proiectelor majore, de 
interes național, cum ar fi amenajă
rile complexe pe bazine mari de re
cepție, constituie tot atîtea domenii 
de activitate în care Academia de 
științe agricole și silvice, împreună 
cu toate unitățile de cercetare știin
țifică din teritoriu, pot și trebuie 
să-și aducă o contribuție substan
țială. Pentru perioada imediat urmă
toare consider prioritare rezolvarea 
problemelor legate de combaterea 
eroziunii solului, trecerea la apli
carea unor vaste proiecte pentru 
scoaterea terenurilor de sub efectul 
acestui fenomen păgubitor. De ase
menea, urmărim punerea in valoare 
a tuturor lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, prin modernizarea și au
tomatizarea amenajărilor existente 
și, îndeosebi, a celor de irigații.

Desigur, am adus în discuție nu
mai cîteva probleme esențiale, de 
fond, legate de folosirea și gospo
dărirea rațională a fondului funciar, 
de creșterea potențialului său pro
ductiv, cu convingerea că noul or
ganism înființat — Consiliul Națio
nal pentru Gospodărirea Unitară a 
Fondului Funciar — le va găsi cea 
mai bună soluționare, potrivit atri
buțiilor și răspunderilor cu care a 
fost învestit.

® De la începutul anului și pînă acum au fost 
extrase în plus 6 700 tone de minereuri

• Prin trecerea la activitatea din subteran a perso
nalului auxiliar devenit disponibil se realizează 
suplimentar aproape 3 000 m lucrări de pregătire 
și deschidere

• Ca> pretutindeni în unitățile ■ d-e 
profil, din țară, și la Exploatarea mi
nieră Ilba din județul Maramureș, 
.după ce a fost dezbătut în toate de
taliile, cu toți minerii, noul program 
de lucru continuu s-a integrat cu 
bune rezultate în activitatea minei. 
Pe baza Întăririlor Consfătuirii de 
lucru de la C.C. al P.C.R., minerii de 
la Ilba au elaborat o serie de măsuri 
pe care ■ le-au discutat și aprobat in 
adunarea generală și apoi s-a tre
cut la aplicarea lor. Care sînt deci 
primele rezultate,. primele concluzii ?

— Desigur, nu putem spune că am 
ajuns la formula organizatorică opti
mă, încă analizăm posibilitățile de 
perfecționare a programului de lucru 
în funcție de realitățile și cerințele 
fiecărui loc de muncă — precizează 
directorul unită
ții. inginerul loan
Dulfu.

Interlocutorul 
ne relatează a- 
poi că obiectivul 
principal, cel al 
sporirii potenția
lului productiv al 
abatajelor, a fost 
atins, deoarece în 8 ore de lu
cru fiecare formație reușește să per
foreze mai multe găuri decîț făcea 
în 6 ore, deci să excaveze o cantitate 
mai mare de minereu. Cu alte cu
vinte, acum abatajele impun ritmuri 
de lucru superioare, care trebuie 
menținute și în transportul minereu
lui. Practic, de Ia trecerea la 
aplicarea noului program de lucru, 
s-au scos din subteran în fiecare zi 
cu 25—35 tone de minereu mai mult 
decit înainte.

Menținerea și chiar intensificarea 
noului ritm de lucru pe întregul flux 
tehnologic a impus începerea unor 
lucrări menite să înlăture locurile în
guste de pe drumul minereului spre 
suprafață. Astfel, în prezent se exe
cută asemenea, lucrări la jnina Valea 
Corbului, pe galeria de coastă de la 
cota 257 și la_ puțul Venera in,.scopul 
„creșterii vițezeț “.’de transport ’ăl. nji- 

.,.,.ngreifluiv,,Dealtfel, necesitatea reali- 
zării, de urgență , a acestor lucrări a 

... fost-semnalată "și în adunarea gene
rală a minerilor, unde s-au făcut și 
propuneri concrete în vederea reali
zării obiectivelor respective.

Cum se materializează aceste pro
puneri, care au fost cuprinse în pla
nul de .măsuri adoptat ? Se știe că 
în condițiile noului program de lucru 
sînt necesare fronturi de lucru supli
mentare, ale căror lucrări de pregă
tire și deschidere trebuie executate 
în termen scurt. Pentru realizarea 
unor asemenea lucrări, totalizind pes
te 22 000 m lungime, a fost mobilizat 
personalul disponibil retribuit in re
gie sau din sectorul de transporturi. 
Mai mult decît atît,. s-a stabilit că 
prin utilizarea acestei forțe de mun
că suplimentare pot fi executate in 
plus aproape 3 000 m de asemenea lu
crări de pregătire și deschidere a re
zervelor.

La Exploatarea minieră 
Ilba - Maramureș

DEVA:

Importante depășiri la producția fizică
Colectivul de muncă al întreprinderii de lianți Deva, preocupîndu-se 

de asigurarea unei exploatări eficiente a instalațiilor și utilajelor a reușit 
ca in acest an să obțină randamente superioare în toate secțiile și ate
lierele. S-au realizat in acest fel, suplimentar prevederilor de plan pe 
acest an. 21 600 tone ciment, de bună calitate, și 1 850 tone var, economi- 
sindu-se, totodată, peste 1 000 tone combustibil convențional. (Sabin Cerbu, 
corespondentul ..Scînteii").

Cum s-a creat disponibilul de forță 
de muncă ? De exemplu, prin creș
terea gradului de mecanizare la ori
zonturile 405 și 455 Venera, in urma 
înlocuirii vagonetelor fixe de un mc 
cu vagonete autodescărcătoare de 
1,5 mc se elimină- din flux două cul- 
butoare și se cîștigă 8 oameni pentru 
abataj. Dealtfel. îh urma măsurilor 
luate, s-a ajuns la un raport fovora- 
bil între numărul de personal direct 
productiv și restul personalului, care 
este acum de 2,47 la 1.

începînd cu 1 martie a.c,, la Ex
ploatarea minieră Ilba au fost or
ganizate trei galerii model pentru 
care în atelierul propriu de profil 
s-a proiectat o nouă tehnologie de 
amplasare a găurilor și de pușcare, 

prin care va spo
ri viteza de îna
intare in galerii 
în medie cu 10 la 
sută, ajungînd lâ 
80—100 m lunar. 
Tot în acest ate
lier de proiectare 

’ a fost pusă la 
punct metoda de 

exploatare cu front larg pe direcție, 
care se aplică de la aceeași dată îri 
vederea creșterii gradului de recu
perare a metalelor. în același cadru 
de măsuri s-a renunțat la metodă 
clasică de exploatare a minereului cu 
înmagazinare. utilizîndu-se alte me
tode care permit reducerea pierderi
lor de metale în medie cu 3—5 punc
te. ceea ce înseamnă recuperarea în 
plus în acest an a unor, metale ne
feroase în valoare de circa 3 mi
lioane de lei. De asemenea, urmea
ză a se trece și la extragerea mi
nereului din .pilierii abandonați, ,es- 
timîndu-se a se obține pe această 
cale în 1983 circa 12 mii tone de 
minereu cu conținut bogat în me
tale.

Dintre propunerile făcute de mir 
neri, care au și prins viață, mai 
a.ipțijitim dțpfnnțare^ • unui atelier*  de 

’ întreținere, 'gfreparatii pentru 'iîtlTă'je 
’Iâ ■mifi^iy,4itafea., ,’âitucerea in ftieffita 
minei, a dispensarului medical; "îm
bunătățirea condițiilor din vestiare. 
De asemenea, la mina Valea Corbu
lui se înlocuiește ventilatorul de ca
pacitate mai mică cu unul de tip 
VOD-2,1, prin care se rezolvă com
plet problema aerajului în subteran.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe două 
luni.

Deși au trecut numai două luni și 
ceva de cînd minerii lucrează după 
noul program, măsurile luate și-au 
demonstrat eficiența. Astfel, din cele 
6 700 tone minereuri extrase peste 
prevederi, de la începutul anului și 
pînă acum, circa 6 000 tone au fost 
obținute în perioada care a trecut 
de la introducerea programului de 
lucru continuu.

Gheorțjhe SUSA 
corespondentul „Scînteii*

Planul și angajamentele 

asumate în întrecere 
- exemplar îndeplinite

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realiză

rii indicatorilor prevăzuțț în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 31 martie1*),  pe primele locuri, 
se situează :

au fost mai mici decît cele nor
mate cu 3,9 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
5,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa, județul 
Prahova.

Locul III : Întreprinderea de pro
duse refractarei Alba Iulia.,

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC 

Locul I : întreprinderea de 
avioane Bacău cu 496,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută la pro
ducția netă, 3,5 la sută la produc
ția fizică, 11,4 la sută la export ; 
depășiri importante de plan au 
fost obținute la beneficii ; cheltu
ielile totale și materiale Ia 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2 la sută.

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in în
trecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni 
ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, 
din unități agricole și turism.

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Timișoara cu 512,6 puncte.
Unitatea s-a încadrat în preve

derile de plan privind producția 
netă, repartițiile de energie elec
trică și consumul propriu tehnolo
gic, î-ncadrindu-se, totodată, în ni
velul prevăzut al cheltuielilor din 
buget. De asemenea, a depășit 
sarcinile de plan la productivitatea 
muncii în activitatea de construc- 
ții-montaj cu 2,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 788,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 36 la sută la vo-

lumul lucrărilor geologice și la vo
lumul producției normate pe o per
soană. 16,1 la sută la volumul fi
zic la forajul cu sondeze, 1,2 la 
sută la viteza medie de lucru la 
forajul cu sondeze, 3,2 la sută la 
beneficii, 9,9 la sută la volumul fi
zic la lucrările miniere ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele nor
mate cu 37,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara.

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Răsă
ritul" — Brașov cu 533,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu • 9 la sută la pro
ducția netă, 2,4 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 7,8 
la sută la productivitatea muncii, 
16,3 la sută la beneficii ; consuma-' 
rile de materii prime și materiale

Locul II : întreprinderea „23 Au
gust" — București.

Locul III : întreprinderea „Tim
puri noi" — București.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina cu 740,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,7 la sută la 
producția fizică,. 5,8 la sută la pro
ducția netă, 18,5 la sută la export,
3.2 La sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 7,9 la sută la pro
ductivitatea muncii, 23,2 la sută la 
beneficii .; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici. decît cele normate cu 2,4 la 
sută,, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1,7 la sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — ’București.'

Locul III : întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Copșa 
Mică, județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava cu 658,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 1,3 la sută la 
producția netă, 5 la sută la export.’ 
4,4 la . sută la producția-marfă vin- 
dută și încasată, 23,1 la sută la, 
beneficii ; cheltuielile materiale lâ 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
0,8 la sută, iar consumurile de . ma
terii prime și materiale au f.ost, 
de asemenea, cu 0,8 la sută mai 
mici decît. cele normate. ,

Locul II : întreprinderea de hir
tie cretată și carton ondulat Ghim- 
bav, județul Brașov.

Locui III : întreprinderea de car
ton ondulat și ambalaje București.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu
725.2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția fizică, 3 la sută la produc

ția netă, 2 la sută la productivita
tea muncii, 8 la sută la beneficii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export și la livrările 
de mărfuri la fondul pieței ; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 4 la sută, iar 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost, de asemenea, 
cu 4 la sută mai mici decît ceie 
normate.

Locul II : întreprinderea de con
fecții și tricotaje București.

ÎN INDUSTRIA BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea pentru 
cultura și fermentarea tutunului 
Urziceni, județul Ialomița, cu 687.5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 la sută la pro
ducția netă, 2,3 la sută la produc
tivitatea muncii, 13,2 la sută la li
vrări, la fondul pieței ; depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la export ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
0,2 la sută, iar cele materiale cu 0,3 
la sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
Reghin, județul Mureș.

Locul III : întreprinderea de vi
nuri și șampanie București.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 583,4 puncte.
. Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,7 la sută la pro
ducția fizică de carne și la livrări
le la fondul de stat, 15,5 la sută la 
producția de ouă, 32.8 la sută la 
livrările de ouă la fondul de stat,
23,2 la sută la beneficii ; cheltuie
lile la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Tg. Jiu.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul Palas cu 339 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,6 la sută la vo
lumul de transport, 8,8 la sută la 
productivitatea muncii, 2,9 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă ; cheltuielile totale au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 5,8 la sută, iar consumul de 
energie electrică și combustibili a 
fost mai mic decît cel nornjat cu 
0,8 la sută.

Locul II : Depoul Caransebeș.
Locul III : Depoul Galați.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu Mare 
cu 462,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,4 la sută la vo
lumul 1 activității de poștă și tele
comunicații, 14,6 la sută la presta
ții în unități fizice. 20,6 la sută la 
beneficii, 5,8 la sută la volumul de 
activitate pe o persoană.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vrancea. '
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Vrancea cu 398 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15 la sută la des
faceri de alimentație publică. 19 la 
sută la încasări medii pe lucrător, 
29 la sută la beneficii ; depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la încasări valutare.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Vîlcea.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Olt.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea și valorifi

carea materialelor refolosibile Te
leorman cu 393,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,4 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate. 18 la sută la volu
mul de achiziții de materii prime 
de origine animală colectat, 2,7 la 
sută la beneficii ; cheltuielile de 
circulație au fost mai mici decit 
cele planificate cu 0,5 la sută ; vo
lumul fizic al materialelor refolosi
bile colectate a fost depășit cu 5 la 
sută la fontă și alamă, 20 la sută 
la cupru, 50 la sută la bronz, 22,2 lâ 
sută la plumb, 23,3 la sută la alu
miniu.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Argeș.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Vaslui.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna cu 866,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,8 la sută la pro
ducția netă, 6,6 la sută la produc
ția-marfă și prestările de servicii, 
37 la sută la beneficii, 24,2 la sută 
la export; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă și prestări ser
vicii au fost mai mici decit cele 
planificate cu 2,7 la sută, iar cele 
materiale cu 2,4 la sută ; consumul 
de energie electrică a fost mai mic 
decît cel normat cu 7 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești'Sibiu.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ia
lomița-

(Agerpres)
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CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRA NU ESTE NUMAI UN IMPRESIONANT ȘANTIER, 
CI SI O ÎNALTĂ SCOALĂ A ABNEGAȚIEI MUNCITOREȘTI SI A ROMANTISMULUI REVOLUȚIONAR» » » • ’» *

In aceste zile, cind întreaga țară se pregătește să intîmpine 
ziua de 1 Mai cu fapte de muncă deosebite, și constructorii de 
pe marele șantier al Canalului Dunăre-Marea Neagră iși spo
resc eforturile, făcind din noapte zi și probind, clipă de clipă, 
prin autentice fapte de eroism, forța și elanul lor construc
tiv. Oricite lucruri am spune, totdeauna vom avea senti
mentul că a mai rămas încă ceva de spus ; oricite chipuri din 
miile posibile v-am prezenta, tot vor mai rămîne. Unul și încă 
unul și... colective întregi pe care am mai dori să vi le prezen
tăm în continuare. Fiindcă acolo, pe cel mai fierbinte șantier al 
patriei, fiecare clipă consemnează noi evenimente, noi fapte ex
traordinare. Fapte care rămin, care devin piatră, care devin be
ton, care devin albie de fluviu, care devin, cu fiecare clipă, mult 
visata Magistrală Albastră. Este o lucrare de însemnătate națio
nală, și nu numai națională. Și-au dat aici mina toate genera
țiile de constructori, de la veteranii Bumbești - Livezenilor, ai 
Salvei — Vișeu și Agnitei - Botorca, de la bărbații în floarea 
virstei, cu imaginea Transfăgărășanului și a Porților de Fier în
tipărită in memorie, la militarii și uteciștii-brigadieri.

Printre ei și despre ei - in această pagină închinată eroismu
lui muncii.

Dialog pe ultima „sută de metri“
— Am auzit că de dumnea

voastră depinde accesul... Dună
rii în canal, m-am adresat lui 
Mihai Margine, șeful șantieru
lui 12 ecluze, Cernavodă. Cit 
mai ane Dunărea de aștepta^ 
tovarășe inginer 7

— Sîntem pe ultima „sută de 
metri". Acum, cînd mă gindesc 
de ce a fost în stare mîna ome
nească, mi se pare că s-a reu
șit imposibilul I Știți dumnea
voastră ce era aici ? Munte de 
calcar. Munte în care s-au să
pat tranșee...

De la constructori afli, întot
deauna, lucruri nebănuite, ex
traordinare din punctul de ve
dere al omului cu •preocupări 
obișnuite. Fapte care. Privite 
din afară, par cu totul deosebi
te, intră atît de mult în viața lor 
cotidiană, în „reperele mese
riei", cum 6punea cineva, incit 
situații de-a dreptul dramatice 
lor li se par obișnuite. Aici la 
kilometrul 4, unde se conturea
ză ecluza Cernavodă, fiecare 
clipă, de ctnd s-au „atacat" lu
crările. a avut încărcătura sa de 
dramatism, dat fiind, pe de-o 
parte, caracterul deosebit de di
ficil al acestora și. pe de alta, 
caracterul lor de premieră. Iată 
un astfel de episod :

— Asta a fost în 1980, cînd lu
cram la finalizarea cotei de ex
cavate, la cap amonte — își

De la Bumbești-Livezeni 
la Canal... o viață de om!

Am dorit să-1 cunosc pe nenea 
Antici, primul constructor care 
s-a instalat în tabăra Saligny 
cu familia : soția, fiul, nora, ne
poții. Ștefan Antici, de fel din 
Satu Mare, însurat cu o oltean
că, avînd domiciliul stabil la 
Focșani. Venit din tură de noap
te, la ora 12, cînd l-am căutat, 
încă nu se culcase. Am aflat că 
face parte din programul său 
cotidian acest nesomn prelungit 
Nenea Antici, mecanic' specia
list. lucrează de un an și jumă
tate în tură de noapte „ca să nu 
se încurce treburile".

— Intru în tură la 7 seara și 
ies la 7 dimineața. Apoi merg 
la ședința de analiză. Pe urmă, 
mă iau cu fel de fel de treburi 
obștești ; acasă, iar, sint multe 
de făcut și, uite-așa, mă pome
nesc că-mi rămîn doar cîteva 
ceasuri de somn. Așa sîntem noi, 
bătrînii, n-avem somn...

Privesc la calmul lui. la liniș
tea lui și nu pot să nu fiu im
presionată de această legătură 
de suflet a lui cu șantierul. Din 
’47, tot pe șantiere și-a petrecut 
viața. Este el însuși istoria vie 
a șantierelor din țară, coautor 
al „actelor" de atestare a gene
rații și generații de constructori. 
Chipul lui cheamă pana să-1 
descrie — efigie a unei epoci de 
elan constructiv ; cheamă apa
ratul de filmat să-1 surprindă 
— erou al unor ani de eroice 
eforturi ; cheamă penelul să-1 
pună în lumină pe el — tînărul 
din ’47. maturizat și călit pe șan
tierele țării, acolo unde munca 
a fost mai fierbinte, vîrstnic 
acum, bunic și tată de tineri 
constructori, el care, la Bum
bești-Livezeni si Agnita-Botor-

Faptele de bravură 
ale „militarilor de pace"

Fără voie, mi-a venit în min
te tot timpul, printre militarii 
constructori ai Canalului Dună
re — Marea Neagră, întrebarea 
pe care un copil de cinci ani 
i-o adresa, într-o zi, în tren, 
unui soldat : „Tu ești militar 
de pace, nene ?“. Aici, pe vastul 
șantier dintre Dunăre și Mane, 
pe un tronson de 40 de kilo
metri, se întinde un front al 
efortului constructiv, în numele 
păcii ; aici, la temelia celui 
de-al patrulea braț al Dunării, 
cum a fost supranumit Canalul, 

amintește inginerul Margine. 
Cota, aflată la o diferență de ni
vel de 65 metri, avind 100 metri 
lățime, și 64 metri lungime, era 
de fapt o groapă de fundație, 
un fel de puț imens. Înăuntru 
— două excavatoare, un autoîn- 
cărcător, un buldozer, două 
autobasculante, pompe pentru 
epuizmente, oameni. Deodată a 
început să plouă torențial și ba
zinul de colectare a apelor, de 
pe versantul drept, a adunat 
foarte multă apă și a început să 
inunde excavația noastră. Groa
pa devenea puț de-adevăratelea, 
se umplea cu apă văzînd cu 
ochii. In ecluză — o ceață, o 
perdea.de apă care ascundea to
tul privirilor noastre. A ploițat 
cam o oră, după care s-a liniș
tit. Torentul făcea să crească 
vertiginos nivelul apei în groa
pa de excavație. Am echipat ra
pid o macara de înaltă capaci
tate, am scos totul de sub ten
siune și am reușit să scoatem, 
în vreo patru ore, toate utila
jele, care mai-mai să fie aco
perite de noroi. N-am avut nici 
un fel de pierderi, nici umane, 
nici materiale. Mîlul adunat 
acolo ne-a dat de lucru, pe 
urmă, timp de șase săptămîni... 
Apa asta I Pînă la urmă tot noi 
o biruim și o punem in slujba 
noastră.

ca, asemenea tinerilor briga
dieri de la Straja de astăzi, nu 
încercase, poate, tăișul lamei pe 
fața arsă de, soare și vînt, el, 
care are acum fața brăzdată de 
ani și intemperii și ochii plini 
de lumină. De mulțumire-,

— La Bumbești-Livezeni dor
meam pe priciuri și lucram cil 
tîrnăcopul. Acum, vedeți și 
dumneavoastră : avem, aici în 
tabără, locuințe, apartamente cu 
tot confortul. Și, între timp, 
ne-am adunat tot ce ne trebuie 
pentru o bătrînețe liniștită, aco
lo, la Focșani. Stăm la etajul 7, 
chiar în Piața Unirii, și cînd 
sînt adunările populare în piață 
eu privesc de la balcon, ca din 
lojă ! Ați văzut vreodată Piața 
Unirii 7 Nu e loc mai frumos 
pe lume I

Ca nenea Antici sînt multi 
oameni în tabăra Saligny, ca și 
în celelalte tabere de pe firul 
Canalului. Vechi șantieriști, 
semnatari ai atîtor șl atîtor epo
pei de mai mare sau mai mică 
anvergură. Cu unul dintre Ai, 
muncitorul specialist Istrate 
Roibu, a, cărui soție lucrează, 
de asemenea, aici, la Canal, dar 
al cărui fecior a rămas pe un 
front la fel de important, pe 
.frontul energiei, la Turceni (e 
inginer, șef de șantier), am stat 
de vorbă despre o apropiată ani
versare : „Odată cu inaugurarea 
Canalului o să-mi sărbătoresc 30 
de ani de muncă în cadrul ace
luiași colectiv, de constructori, 
al aceleiași unități. O viață de 
om !“. O viață și acest sublim 
ideal de a lăsa, pe oriunde treci, 
lucruri de durată, mărturii ale 
statornicei vocații constructive a 
poporului nostru.

militarii și-au adus și își aduc 
în continuare prinosul lor de 
muncă și de dăruire. De fapt, 
i-am întilnit pe militari nu nu
mai de-a lungul celor 40 de ki
lometri, ci pas cu pas, kilome
tru cu kilometru, de la Cerna
vodă și pînă la Agigea. pretu
tindeni unde este nevoie de un 
braț viguros, de curaj, de rezis
tență, de cunoștințe de specia
litate. Da, de cunoștințe, fiindcă 
aici, la Canal, și militarii, ca și 
civilii, sînt cuprinși în toate 
meseriile, începînd cu excava- 

toriști și șoferi și continuînd cu 
tehnicieni și ingineri de clasă, 
purtind „tresele" Transfăgără
șanului și ale altor obiective 
construite cu aportul forțelor 
noastre armate.

Despre felul cum transpun în 
fapt misiunea încredințată lor 
de Comandantul suprem, . des
pre munca lor, despre organi
zare și despre felul cum își pre
gătesc specialiștii ne-a vorbit 
colonelul Qtto Breuer, coman
dantul brigăzii hidrotehnice. 
Dar nu asupra acestor lucruri 
ne vom opri acum.

...Era o zi de duminică obiș
nuită. Altfel spus, o zi de mun
că obișnuită, aici, la Canal. Zi 
de muncă, dar, cum aveam să 
ne convingem, și de sărbătoare. 
Un contingent de militari iși 
lua rămas bun de la Canal și 
de la cătănie, alții urmînd să 
preia, chiar din ziua următoa
re, ștafeta muncii. Ultima zi pe 
șantier. Și în tabără... Pe urmă 
— lăsarea la vatră. Carnetul al
bastru de brigadier și insigna. 
Și diploma de bună purtare. Și 
cecul, cu cîteva mii de lei. și 
banii pe ultima lună în nu
merar. Să umpli valiza cu da

ruri pentru cei de-acasă, nu 
alta 1

...Citez dintr-o scrisoare pe 
care, între timp, au primit-o, 
la București, părinții fostului, 
pînă mai ieri, . soldat Mihai 
Năstase : „Stimați părinți, ne 
face o deosebită plăcere să vă 
anunțăm că pe unul dintre cele 
mai mărețe șantiere ale patriei 
noastre, Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, fiul dumneavoastră 
este un exemplu in muncă și 
comportare, și-a’ ciștigat stima 
și prețuirea tovarășilor săi de 
muncă, indeplinindu-și cu cinste 
și dragoste datoria de ostaș. Cu 
acest plăcut prilej vă transmi
tem felicitările noastre sincere 
pentru modul în care ați reușit 
să vă educați și să formați, din 
fiul dumneavoastră, un cetățean 
de nădejde al scumpei noastre

„Veteran" la treizeci de ani
— Pariez că sînteți stagiar, 

inginer Ioniță Sebastian !
— Nu paria ți, că pierdeți. Eu 

sînt veteran aici, am luat Ca
nalul de la zero, cum-s-ar zice, 
și țin foarte mult să se știe asta. 
Am 29 de ani, 30 cu „bătaie". 
Sînt din Giurgiu și Dunărea 
■este obsesia mea dintotdeauna. 
Mi-e dragă că de-aș avea și 
castel în Carpați, tot la Dună
re aș locui. Aici, la Cernavodă, 
mi-am făcut stagiatura. aici am 
aplicat ceea ce se învață în fa
cultate și am învățat ceea ce 
nici o facultate nu te poate în
văța. Am învățat ce înseamnă 
munca adevărată, lupta cu natu
ra, școala dură a șantierului. 
Tot aici, la Cernavodă, m-am și 
însurat Cu o fată din partea 
locuiții, cu ochii albaștri, dacă 
are vreo importanță pentru 
dumneavoastră acest amănunt. 
Pentru mine are. Și Andreea, 
fetița mea, are ochii tot albaștri. 

EXIGENȚELE CODULUI ETIC

patrii, Republica Socialistă 
România". Semnatari : coman
dantul unității, locotenent-colo- 
nel Constantin Scăiceanu, și se
cretarul comitetului de partid, 
locotenent-colonel Grigore Uji- 
că. Scrisori cu un conținut ase
mănător au primit. în aceeași 
zi, din aceeași parte de țară, și 
alți părinți. Au' de ce să fie 
mîndri !

— Plec acasă, în Cîmpia de 
Sălaj, cu gîndul împăcat că 
mi-am făcut dubla datorie de 
constructor și apărător — ne 
declară caporalul Gabriel Hosu. 
Aceleași erau și gindurile ca
poralului Isac Corniev din Tul- 
cea, ale sergentului major Ni- 
colae Neacșu din Vîlcea, ale 
caporalului Mihai Turi din Ba
cău... Și, la distanță de peste 
40 de kilometri, în ținutul de 
cretă dinspre Basarabi, la fel 
gîndeau și proaspeții brigadieri 
Marinică Olaru din Nănești — 
Vrancea, care abia aștepta să 
se întoarcă în agricultură pînă 
nu se termină campania agri
colă de primăvară, și mezinul 
unității, sergentul Mihai Costi- 
nar din Lăpuș — Maramureș, și 
sergentul Daniel Bucur din Cra-

Cinci dintre entuziaștii 
constructori ai marelui 
șantier: muncitorul spe
cialist Ștefan Antici 
(fotografia de sus, 
stingă) ; alături, loan 
Ursu, inginerul-șef al 
grupului de șantiere 2, 
Medgidia, împreunălcu 
mqistrul Petre Boală j 
Nicolae Ivanov, co
mandantul Șantierului 
național al tineretului 
(foto stingă) și capo
ralul Mihai Turi, sur
prins de fotoreporter în 
ultima zi de cătănie 
(fotografia din dreapta)

iova, șl caporalul Venczel Ma- 
darasz și Wilhelm Totz și Se- 
bok Imre și alții, și alții...

...Era trecut de ora 19. Festi
vitatea înmînării carnetelor de 
brigadier, a insignelor și. diplo
melor se încheiase de cîteva 
ceasuri, aici în tabăra militari
lor de la Basarabi. pe masa 
tovarășului locotenent-colonel 
loan Baban, comandantul uni
tății, cîteva diplome neridicate 
și cîteva carnete de brigadier.

— Ce-i cu astea 7 întreb, ne
dumerită.

— Sînt ale unor băieți care, 
peste cîteva ore, au tren spre 
casă. Dar ei .tot nu se despart de 
munca lor. Și-au pus in gind 
să facă din această zi de dumi
nică o zi de muncă-record. Ni
mic neobișnuit...

Bine că nu-s poet, că asemă
narea — ochii dragi, Dunărea, 
Marea, Canalul — mi-ar da 
multă bătaie de cap...

Nu. tînărul „veteran", nu e 
poet. Este un om călit la școala 
șantierului. Puțin invidios (dar 
puțin de tot, atît cît îi stă bine) 
pe tovarășii mai virstnici, care 
și-au pus semnătura pe actul de 
naștere al epopeilor de la Bicaz 
sau de la Porțile de Fier... Șl 
puțin orgolios, tot cît îi stă bine 
omului, pentru marea șansă de 
care s-a bucurat, venind aici, 
pe marele șantier, direct din 
facultate, fără vreo „repetiție 
generală" pe șantiere mai mici...

Șl i-a prirs bine această școa
lă extraordinară, cu profesori 
extraordinari, cu colegi extraor
dinari. L-a învățat să înfrunte 
greutățile, să cunoască oamenii 
și să și-i apropie, să capete în
credere în forțele proprii.

Semnături pentru viitor

ale tineretului țării
— Cite zile și nopți din viața 

dumneavoastră ați dedicat aces
tei ființe numite Canalul Du
năre-Marea Neagră 7 întrebarea 
i-am adresat-o comandantului 
Șantierului național al tineretu
lui. Nicolae Ivanov, șantier că
ruia i-a revenit execuția unui 
tronson de 10 kilometri, unul 
dintre cele mai dificile de pe 
întregul traseu. Răspunsul vine 
prompt, fără ezitare :

— Peste 1 700. Dar nu con
tează timpul, cînd lași ceva fru
mos în urmă.

— Cite carnete de brigadier 
ați înmînat 7

— Peste 43 de mii.
— Și ce credeți că reprezintă 

In viața acestor mii de tineri, 
în biografia lor, Canalul Dună
re-Marea Neagră 7

— Vedeți dumneavoastră, acest 
uriaș șantier reprezintă mai mult 
decît un fapt individual de bio

grafie, reprezintă o generație. 
Se va vorbi despre ea. Va intra 
în istorie cu acest nume : ge
nerația Canalului Dunăre-Marea 
Neagră. Generația noastră. Așa 
cum a existat o generație a 
Bumbești-Livezenilor. o alta a 
Transfăgărășanului. a Bicazului, 
a Porților de Fier... Fiecare 
șantier își are, desigur, greută
țile sale, evenimentele sale, 
eroismul său. în ce ne privește, 
ce-aș putea să vă spun 7 Imagi- 
nați-vă un excavator de mare 
capacitate, un colos de 350 de 
tone, care intră într-o pungă 
nebănuită, cu apă ; și nu pleacă 
nimeni acasă pînă cînd utilajul 
nu e scos. Pentru cel ce ne pri
vește detașat, din afară. în pli
nă iarnă, cu apa trecînd de mij
loc, e normal să spună : „tineri 
nebuni" sau „tineri și nebuni". 
Dar nu e nici nebunie, nici te
ribilism, nimic din toate astea. 
Intră în reperele meseriei și. 
poate chiar mai mult. în roman
tismul vîrstei... De fapt, vreau 
șă vă spun că Șantierul națio
nal al tineretului, al acestei noi 
generații crescute de partid și 
chemate Ia o primă confruntare 
bărbătească cu viața, a repre
zentat și reprezintă o autentică 
școală a vieții, o școală a ro
mantismului revoluționar. în
crederii acordate, grijii perma
nente pe care nc-o poartă se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
care deseori am avut cinstea 
să-1 primim în mijlocul nostru, 
in cursul numeroaselor sale vi
zite de lucru efectuate, an de 
an, pe șantierele Canalului, noi, 
cei mai tineri constructori, ne 
străduim să răspundem prin 
fapte de muncă pe măsura ela
nului oe caracterizează tînăra 
generație.

...„Oare tinerii constructori de 
astăzi ai Canalului Dunăre- 

Marea Neagră nu fac fapte re
voluționare 7 Realizările lor nu 
vor rămîne peste secole, ca un 
simbol al eroismului tineretului 
nostru 7“ Am notat aceste cu
vinte, deviză a Șantierului ti
neretului, în timp ce fotorepor
terul imortaliza pe peliculă 
brigada care, la data documen
tării noastre, era fruntașă pe 
tabără, brigada județului Olt. 
Sînt elevi din anul I al școlii 
profesionale din cadrul Liceului 
industrial nr. 3 Slatina. Două 
clase compacte însoțite de diri- 
ginți, maiștri instructori de bri
gadă.

— Sîntem la ora de dirigenție 
pe șantier, glumește maistrul 
instructor Marin Toderlcă.

— Și ieșirăți primii în între
cere 7 întreb.

— Păi dacă sîntem olteni !
— Tovarășe Gheorghe Rădu- 

Iescu, povestiți-mi o întîmplare 

în ziua 
scrisă la 
noi, aici, 
instruc- 

note pe 
catalog), 

spus :

recentă, dar nu de șantier. De 
viață. în „spiritul" orei de diri
genție.

Instructorul se gîndește puțin, 
apoi se hotărăște :

— Acum cîteva săptămîni avu 
meci Universitatea Craiova cu 
F.C. Kaiserslautern, 
meciului — lucrare 
tehnologie (știți că 
continuăm procesul 
tiv-educativ, punem 
care le vom trece în 
Cu o zi înainte le-am 
Băieți, cine nu dă lucrare de 
nota 7 cel puțin, nu vede me
ciul. Cu toate astea, au fost 
două lucrări, din 50. sub 7. 
Băieții ăștia n-au văzut meciul. 
Da’ nici eu 1 Am stat cu ei și 
i-am învățat lecția. Și, pe hol, 
era televizorul. I-am pedepsit 
și m-am pedepsit.

La „Cumpăna", acasă la bri
gadieri. comandantul taberei. 
Radu Daniel, îmi povestește 
cum se distrează tinerii, cum își 
desfășoară viața de organizație, 
cum își descoperă sau își dez
voltă talente nebănuite... Cum 
se nasc imnurile. Cum se trans
mit. Cum devin copiii aceștia 
oameni adevărați, responsabili. 
Valeriu Burlan, șeful sectorului 
cazare, ține să le spunem pă
rinților că fiii lor sînt mai în
grijiți decît la mama acasă. 
Fiindcă învață să-și poarte sin
guri de grijă. Pleacă de aici 
căliți, adevărați bărbați. Și su
fletul lor romantic, de copil 
încă, ii aduce pe multi înapoi, 
pe unde au lucrat. „Măcar să 
mai revadă locurile !“ îmi po
vestea responsabilul clubului, 
Octavian Zaharia, un astfel de 
episod :

— Un tinăr frumos, elegant, 
în care greu am recunoscut pe 
brigadierul dintr-o serie anteri
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oară, vine și mă îmbrățișează 
„Nene Octavian, mă mai ții 
minte ? Eu sînt Tiliță, din bri
gada Buzăului ! Mi-am terminat 
școala, sînt în primul meu con

Nopțile ca și zilele...
în biroul unde inginerul 

Horia Mănescu, șeful șantieru
lui 31, grupul 3 Basarabi, po
posește foarte rar. e o atmos
feră plăcută, mobilierul este 
funcțional, modern, pe birou 
fotografia copilului...

— Azi e încruntat, l-am pro
mis că, fiind sîmbătă seara, 
mergem la film. A intervenit 
ceva și n-am mai ajuns acasă...

Interesant om inginerul Mă
nescu 1 Stă In acest birou cel 
mult o oră pe zi și totuși și-a 
cumpărat, din banii lui, mobi
lierul.

— Viața de șantier e plină to
tuși de privațiuni, se explică. 
Vreau să poposesc cu plăcere la 
masa de lucru. Nu e lux, e 
efectul unor lecturi de ergono
mie. Dacă luați bine seama, șl 
telefoanele mi le-am așezat la 
îndemînă, după o logică sim
plă... Stiloul, așezat acolo, mă 
sicîie...

...I se spune „Macaua". Pen
tru că e „operativ" pînă șl în 
expresii. Odată, aveau proble
me legate de o macara. L-a 
„înghițit" pe „r“. de la macara, 
și băieții i-au spus de atunci 
„Macaua". Acum, se pare. în 
ciuda grabei și operativității 
sale proverbiale, simte nevoia 
să se confeseze :

— Are o poezie a lui șantie
rul. pe care dumneavoastră, oa
meni „de oraș", n-o înțelegeți. 
Și e greu de înțeles. în această

Copiii... mai bogați cu o poveste
Pe educatoarea Musa Ager o 

găsim în clasă, înconjurată de 
copii. într-o clasă ca oricare 
alta, dintr-o grădiniță ca ori
care alta. Și, totuși, nu ; grădi
nița taberei Saligny se distinge 
prin ceva aparte. Copiii — ca 
toți copiii țării, sînt educați și 
îngrijiți cu dragoste de cele un
sprezece „mămici" ale grădini
ței. Lumea lor, ca a tuturor co
piilor noștri, este populată cu 
povești cu Feți-Frumoși șl Be
ne Cosînzene, cu poezii de dra
goste de țară și de pace, cu tot 
ce farmecă de obicei copilăria. 
Ei însă au o poveste în plus : 
Canalul' Dunăre-Marea Neagră. 
Canalul, pentru ei, este obiect 
de studiu, este personaj de 
basm, este subiectul ce-i reuneș
te pe membrii familiei în jurul 
mesei, este prima lecție de isto
rie, de viață...

— Și noi constluim Canalul, 
ne declară, peltic și cu convin
gere Adriana Ionescu, referi n- 
du-se. cum aveam să ne lămu
rim mai tîrziu, nu numai la ea 
și la frățiorul ei geamăn. Sorin, 
ci la toți copiii grădiniței.

Da, micuții „șoimi ai patriei" 
sînt preocupați de construirea 
Canalului în modul cel mai se
rios cu putință. Au făcut întîi o 
excursie documentară, de la ki

„Cu forța ce-atrage 
fluviul spre mare"

Pe Paul Roșu, muncitor spe
cialist, fruntaș, locul I pe întreg 
Grupul de șantiere 3 Basarabi, 
l-am găsit la kilometrul 46+300 
împreună cu cei doi frați ai săi, 
Anghel și Eremia, cu care a co
lindat multe șantiere ale țării 
la viața lui. Cea mai recentă în
tîmplare aici 7

— Făcusem, la kilometrul 54, 
o consolidare de 250 metri. Cind 
credeam că am sfîrșit treaba, a 
fugit taluzul cu totul. în acest 
loc, după cum vedeți, sînt argile 
roșii, pămînt blestemat, în care 
s-a săpat pină la 30—31 de me
tri ; au alunecat argilele astea, 
tocmai cînd credeam că le-am 
prins mai bine în „chingi". Și, 
iar, de la capăt. Dar le-am gă
sit leacul : am făcut fundații 
de-a lungul canalului ; am tur
nat beton pe 2 metri lățime, 21 
lungime și 8 înălțime, punind 
apoi, ca să spun mai pe înțelesul 
tuturor, zidurile de-a curmezi
șul. în mal. să nu mai dea voie 
argilei să se răzvrătească. Vreți 

Generații de constructori. Generații de eroi. Care trăiesc șl 
muncesc aici pentru a grăbi imbrățișarea Dunării cu Marea. Ce 
frumos spune o poetă, care aici, printre eroii constructori, intre 
care își are locul de muncă, ți-a descoperit vocația lirică, Elena 
Burtoi : „Spulberă vintul praful de cretă, / totul se-nvăluie-n 
ceață... / Se conturează o siluetă, / Canalul, ce-și dezvăluie 
ascunsa față...". Și, mai departe : „Cale de apă, deschisă 
spre mare, / fără furtuni, fără valuri, / fir argintiu curge-ntre 
dealuri de cretă, / alături cu istoria ce izbucnește dintre calcare / 
cu forța ce-atrage fluviul spre mare".

cediu, înainte de a începe mun
ca în uzină. Am 15 zile. Conce
diu, vacanță, nu-știu cum să-i 
zic. Mi-a fost dor de „Cumpă
na", nene !“.

groapă cu furnici întrezăriți 
ceva „epocal", curios, drama
tic... Dar că e bucățică din su
fletul nostru, din viața noastră, 
asta știți 7 Știți că, deși uneori 
o înjurăm, ori ne supărăm &<•, 
ea, de fapt o iubim din ră[ 
teri și nu uităm de ea nici în 
somn 7 Da, da, acesta este Ca
nalul, și în somn sîntem cu el I 
îți sună noaptea, la ora 3, sîm- 
băta spre duminică, telefonul. 
Tresari. Nu știi cum să parcurgi 
mai repede drumul între pat șl 
telefon : „Tovarășe inginer, a 
căzut malul și l-a prins pe Ve- 
lea. O mie de metri cubi de pă- 
mînt au căzut. S-a rupt brațul 
macaralei...". Eu — pe punctul 
de a face infarct. „Tovarășe in
giner, e de rău, ce ne facem 
fără macara 7“ Eu : Spune-mi 
de Velea, ce e cu Velea, omule, 
lasă dracului „macaua"'! „E să
nătos, zice, a tras o sperietură 
zdravănă !“.

Interlocutorul meu este între
rupt de un bubuit puternic șl 
apoi de încă unul ; Iși privește, 
vădit intrigat, ceasul-brățară. 
„Pușcă" îi spun eu, atotștiutoa
re. „Da, știu, la kilometrul 43, 
dar artificierul a luat-o razna. 
Este 16,20 și trebuia să pușie 
abia peste o jumătate de oră. 
Se vede treaba că ne grăbim..." 
. — Ce urăsc ejâ 7 Astăa (arată 
spre dosare). în 10 minute cred 
că orice prh jși poate pune Ia 
punct ’partea „birocratică" a ac
tivității sale...

lometrul zero plnă la Marea 
Neagră. Au „intervievat" (sîn
tem convinși, cu priceperea unor 
autentici reporteri) zeci de oa
meni. De ce e așa și nu e așa 7 
De ce podul de la Agigea e cu 
piciorul în sus 7 Cite vapoare 
pot încăpea, unul lingă altul, pe 
toată suprafața Canalului 7 Ce 
e mai bine să te faci : construc
tor sau căpitan de vas 7 Apoi 
s-au întors la grădinița lor, s-a;' 
înarmat cu planșete, cartoan*  
plastilină, cutii și bețe de chV 
brit, alte materiale de construc
ție ad-hoc și au început să con
struiască și ei Canalul. Cel mai 
mult le-a dat de furcă ecluza. 
De atunci au și căpătat un plus 
de respect față de colegii ai că
ror tătici lucrează la ecluză. Și 
au construit, și au stricat, și au 
luat-o de la capăt.

La data cînd l-am vizitat, mi
cii constructori, dintre care, fără 
îndoială, se vor desprinde nu
meroși eroi ai șantierelor ■ de 
miine ale țării, erau foarte' ocu
pați : s-au angajat solemn să 
inaugureze Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, în miniatură, cu 
apa de rigoare și cu lumină 
electrică, în cinstea Zilei inter
naționale a copilului. Și la el, 
ca și la părinții lor, a început... 
numărătoarea inversă I 

să vă spun un secret 7 Nouă nu 
ne vine din spate nici un fel de 
controlor de calitate, sau cum 
se mai cheamă, să încerce re
zistența lucrărilor ; controlorul 
meu de calitate va fi apa. Iar 
pină la ea, propria mea con
știință.

Paul Roșu nu e numai cu fra
ții săi aici, pe șantier. L-a ur
mat soția. L-a urmat fiica. L-a 
urmat ginerele.

— Se vede că vă plac aceste 
locuri...

— Da’ de unde ! La noi, la 
Mărginenii Buzăului, e de o mie 
de ori mai frumos ! Am acolo 
casă, grădină. Nevasta s-a și 
dus zilele astea să pună in pă
mînt. Dar și aici, cînd va fi gata 
Canalul, va fi frumos. Foarte, 
frumos. O oglindă de apă, un fir 
de șosea, verdeață vapoare, zi
duri de sprijin făcute de mîna 
ta... Ce să mai spun 7 Este cea 
mai frumoasă realizare din viata 
mea...

Anlca F1ORESCU
Foto: Eugen D1CH1SEANUy

perdea.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și guvernului Columbiei, doresc să exprim Excelenței 
Voastre sincere mulțumiri pentru solidaritatea manifestată în legătură cu 
dezastrul care a avut loc în orașul nostru istoric Popayan și in alte localități 
și zone din provincia Cauca. Sprijinul primit din partea prietenilor din 
toată lumea ne însuflețește și mai mult în hotărîrea noastră de a restitui 
locuitorilor provinciei Cauca și întregii Columbii acest frumos colț al țării 
noastre.

Primiți, vă rog, salutul meu cel mai cordial, împreună cu cele mal bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală.

BELISARIO BETANCOUR. CUARTAS
Președintele Republicii Columbia

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-minlstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Mohammad Taqi Banki, 
ministru de stat, președintele Orga
nizației Planului și Bugetului a Re
publicii Islamice Iran, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ioan Totu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Bîrlea, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Nicolae Ștefan, ambasadorul țării 
noastre la Teheran.

A luat parte Ahmad Ajallooelan, 
ambasadorul Iranului la București.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea și adîncirea în continuare a re-

i *

• SALVATORI... E- 
LECTRONICI. Iată câ elec- 
tronica a ajuns să-i poată în
locui și pe vestiții cîini Saint 
Bernard, cu ajutorul cărora 
sint descoperiți alpiniștii sau 
schiorii îngropați sub avalanșe, 
în Suedia a fost creat un apa
rat de emisie-receptie. cu o 
greutate de 12 kg. care func
ționează pe unde scurte. Dacă 
undele „îl descoperă" pe omul 
îngropat în zăpadă, ele sînt 
„reflectate" de o antenă minia
turală și de o microdiodă am
plasate anume pe partea exte
rioară a bocancilor alpinistului

: Vineri s-au încheiat la București
convorbirile oficiale dintre delega
țiile guvernamentale economice 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Islamice Iran, conduse 
loan Totu, viceprim-ministru al gu
vernului, și Mohammad Taqi Banki, 
ministru de stat, președintele Orga
nizației Planului și Bugetului.

în cadrul convorbirilor, cele două 
delegații au examinat stadiul rela
țiilor pe multiple planuri dintre 
România și Iran, precum și perspec
tivele de extindere și diversificare a 
acestora. Trecîndu-se în revistă pro
bleme care fac obiectul negocierilor 
în domenii de interes comun, ambele 
părți, și'^tl exprimat convingerea că 
există largi posibilități de amplifi
care a cooperării economice și teh
nice bilaterale, de lărgire a schimbu
rilor comerciale pe baza principiilor 
egalității și avantajului reciproc.

ale
de

Viceprim-ministru! și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Arabe Egipt va efectua o vizită oficială 

in țara noastră
La invitația Guvernului Republicii 

Socialiste România, viceprim-minis
tru și ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt, Kamal Has-

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT
le^i, în divizia A de fotbal

SCORURI
ce am văzut că fotbalul nos- 
are încă forța ca în numai

ll
După 

tru nu 
patru zile să învingă și campioana 
mondială și să se și califice în finala 
unei cupe europene (bizuindu-se, în 
mare măsură, pe același nucleu de 
6—7 jucători craioveni) și după ce 
ne-am lămurit că pretinsa contesta
ție împotriva echipei Benfica Lisa
bona n-a fost nimic altceva decît o 
„alarmă falsă"; ne-am întors cu toții 
— fotbaliști, tehnicieni, arbitri, fe
derație, spectatori — la campionatul 
cel de toate zilele. Ne-am întors cu 
nădejdea că, prin continua lui îm
bunătățire, prin ridicarea neîntrerup
tă a ștachetei calitative în tară vom 
putea' reuși în viitor și un „event" 
ca a'c a încercat în ultima săptă
mînă.’ ’

Din acest punct de vedere, etapa 
de ieri — a 26-a din ' 
de campionat — a fost, parcă, mai 
promițătoare : meciurile s-au jucat 
cu ambiție și au avut un tempo sus
ținut, echipele oaspete nu s-au lăsat 
bătute ușor (unele deloc), rezulta
tele, aproape fără excepție, fiind 
decise abia în final. E drept, a fost 
o etapă de tip „italian", cu puține 
goluri (13 ; 8—5 pentru gazde ; me
ciul Universitatea Craiova — Cor- 
vinul fiind amînat), dar și această 
constatare derivă tot din aceea că 
s-a jucat strîns, cu ardoare și încre
dere în forțele proprii.

Desigur, atenția generală a fost 
atrasă de „eternul" derbi Dinamo— 
Steaua, care era interesant nu numai 
prin prisma frumoasei rivalități

actuala ediție

CLUJ-NAPOCA: Turneul 
Internațional de baschet 

feminin
Vineri a început la Cluj-Na.poca 

Turneul internațional de baschet fe
minin contînd pentru calificarea la 
campionatele europene, Selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
79—47 (42—25) reprezentativa Belgiei, 
iar în cel de-al doilea joc al zilei 
echipa Bulgariei a învins cu 88—64 
(43—32) formația Israelului.

Dinamo București — S.K.A. 
Minsk în prima manșă 

a iinalei „Cupei cupelor" 
la handbal

în sala „Victoria" din Ploiești se 
va disputa astăzi primul meci dintre 
echipa Dinamo București și formația 
sovietică S.K.A. Minsk, contînd pen
tru finala „Cupei cupelor" la hand
bal masculin.

Partida va începe la ora 17,00

• MICROBI DEVO
RATORI DE... SUBSTAN
ȚE OTRĂVITOARE. Esta 
știut că erbicidele distrug buru
ienile, dar pentru sol sint une
ori dăunătoare. Microbiologi 
din S.U.A. au reușit să cultive 
microbi care se „hrănesc" cu 
erbicide, mai precis cu o sub
stanță componentă a acestora pe 
care o descompun. Dacă aceas
tă substanță (denumită 2,45-T) 
se găsește în sol într-o concen
trație mai mare de 50 de părți 
la un milion, plantele nu mai 
cresc pe locul respectiv. într-un 
răstimp de numai o săptămînă, 
microbii sint capabili să înde
părteze otrava într-o proporție 
de 98 procente. în prezent, sa- 
vanții cultivă microbi care des
compun alte substanțe otrăvi- 

lațiilor de colaborare dintre România 
și Iran în diferite domenii de inte
res reciproc, exprimîndu-se convin
gerea că amplificarea acestora co
respunde dorinței popoarelor român 
și iranian, este în folosul celor două 
țări, servește cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Oaspetele a transmis din partea 
primului ministru iranian. Hossein 
Moussavi, calde felicitări și urări de 
succes primului ministru român.

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
mulțumind pentru urări, a rugat, la 
rindul său, să se transmită salutări 
cordiale și urări de succes primului 
ministru iranian.

(Agerpres)
★

La încheierea convorbirilor, con
ducătorii celor două delegații au 
semnat un Aide-memoire, care cu
prinde acțiuni menite să conducă la 
dezvoltarea în continuare a 
româno-iraniene pe plan . 
tehnologic și științific, la 
schimburilor reciproce de 
în interesul ambelor țări i 
re, al înțelegerii și conlucrării pe 
plan internațional.

La convorbiri și semnare au parti
cipat tovarășii Ștefan Bîrlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Nicolae Eremia. președin
tele Băncii române de comerț exte
rior. Nicolae Ștefan, ambasadorul 
tării noastre la Teheran, alte per
soane oficiale.

A fost de fată Ahmad Ajallooelan. 
ambasadorul Iranului la București.

(Agerpres)

i relațiilor 
economic, 
creșterea 
mărfuri, 

si popoa-

san Aii. va efectua o vizită oficială 
in România; în ultima parte a lunii 
aprilie a.c.

S T R î N S E, G OL U RI P U ȚIN E
sportive dintre cele două cluburi, 
dar și prin prisma clasamentului, 
echipa campioană (lideră și în cla
samentul actual) avînd nevoie de 
puncte pentru a se departaja din 
nou de urmăritoarea sa. Sportul 
studențesc. La pauză, pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare scorul 
era... alb ; pentru ca după pauză. 
Al. Nicolae să înscrie : 1—0 pentru 
Dinamo. Nu s-a încheiat însă așa, 
fiindcă stelistul Iovan a marcat și 
el : 1—1, scor final. Faptul că auto
rii golurilor nu sînt înaintași ex
primă, prin el însuși, „desenul" tac
tic al partidei : ambele formații au 
gîndit cum să anihileze forța ofen
sivă adversă, fiecare a reușit și... au 
venit nemarcațl jucătorii liniilor din 
spate. Scor echitabil, meci frumos, 
spectaculos, de calitate, aplaudat.

Celălalt meci care interesa fruntea 
clasamentului a avut loc tot în Ca
pitală, pe stadionul din Regie. Spor
tul studențesc — F. C. Constanța. 
S-a încheiat tot cu 1—1 ; și, de ase
menea, scorul a fost echitabil, me
ciul frumos, spectaculos, de calitate 
și aplaudat. în ciuda reproșurilor pe 
care susținătorii ambelor „comba
tante" le-au făcut arbitrului I. Cră- 
ciunescu, din Rm. Vîlcea, care a avut 
o misiune foarte grea, dar s-a achi
tat de ea foarte bine ! Aici, în Re
gie, scorul l-au deschis oaspeții — 
prin mereu excelentul și talentatul 
Hagi — gazdele egalînd abia după 
pauză prin Bucurescu. Constănțenii 
au reușit unul din cele mai bune

De vineri pînă duminică, la Rîmnicu Vîlcea

Sala sporturilor din Rîmnicu Vîl
cea găzduiește, începînd de vineri, 
întrecerile celei de-a 26-a ediții a 
campionatelor internaționale de 
gimnastică „Gheorghe Moceanu" ale 
României. La competiție 
sportivi și sportive 
R. P. Chineză, R. 
Bulgaria, Ungaria, 
R. P. D. Coreeană, R. 
Cuba, Polonia, Italia, 
sia, Siria și România.

în prima zi s-a desfășurat între
cerea masculină de individual com
pus (numai exerciții liber alese), 
încheiată cu un frumos succes al 
gimnastului român Emilian Nicula, 
care s-a situat pe locul întîi cu 
56,95 puncte, obținînd și cea mai 
mare notă din concurs — 9,75 la

participă 
din U.R.S.S., 
D. Germană, 
Cehoslovacia, 

. F. Germania, 
Maroc, Tuni-

toare, cum sint dioxinele și pen- 
taclorbenzolii.

• APĂ PE VENUS ? 
Măsurătorile făcute pe Venus de 
către sondele sovietice „ Venus" 
13 și 14 au stabilit că suprafața 
planetei este foarte bogată în 
oxizi de fier. Această descope
rire este un argument în plus 
pentru teoria formulată de cer
cetătorii sovietici referitoare la 
faptul că pe Venus ar fi existat, 
cîndva, apă în cantități mari, 
aproximativ o treime din ocea
nul planetei de azi. Apa plane
tei s-ar fi evaporat ca urmare 
a iradiațiilor solare, transformîn- 
du-se în oxigen și hidrogen. A- 
cesta din urmă a dispărut din 
atmosfera planetei, în timp ce 
oxigenul a dus la formarea oxi- 
zilor de fier.

Decernarea 
Steagului Roșu 

fruntașilor în întrecerea 
socialistă pe 1982

Vineri s-au încheiat festivitățile 
care au avut loc în mari combinate 
și întreprinderi industriale, exploa
tări miniere șl schele petroliere, 
trusturi de construcții, unități din 
agricultura de stat și cooperatistă, din 
silvicultură, transporturi și teleco
municații, din circulația mărfurilor, 
gospodăria comunală și prestările de 
servicii, din institutele de cercetare 
și proiectare din întreaga tară, în 
cadrul cărora au fost decernate 
Steagul Roșu și Diploma, acordate de 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, pentru locurile 
fruntașe obținute în Întrecerea socia
listă pe anul 1982, ca urmare a suc
ceselor deosebite înregistrate în înde
plinirea sarcinilor de plan.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la festivități, oa
meni ai muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — au 
adresat Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vibrante telegrame prin care se ex
primă recunoștința fierbinte pentru 
înaltele distincții acordate, pentru 
prețuirea muncii depuse de toate 
aceste colective fruntașe în marea în
trecere socialistă desfășurată pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor in
dicatorilor de plan, ridicarea eficien
ței economice, înnoirea și moderni
zarea producției, perfecționarea acti
vității de cercetare științifică și teh
nică, valorificarea superioară a între
gului potențial material si uman, 
gospodărirea judicioasă a materiilor 
prime, reducerea consumurilor de 
materiale, combustibili și energie.

în telegrame se afirmă totala ade
ziune față de politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru, 
simțămintele de dragoste fierbinte și 
înaltă prețuire pe care le nutresc 
colectivele de oameni ai muncii față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
voința lor nestrămutată de a înfăp
tui neabătut îndemnurile însufleți- 
toare adresate de secretarul general 
al partidului de a munci tot mai 
bine, cu eforturi sporite pentru a 
contribui prin noi și tot mai mari 
succese la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

în atmosfera de puternic avînt 
creator generat de apropiata sărbă
toare a oamenilor muncii — ziua de 
1 Mai — toți cei ce muncesc de la 
orașe și sate, în frunte cu comuniștii, 
se relevă în telegrame, sînt puternic 
angajați în întrecerea socialistă pe 
anul 1983, acționînd cu întreaga lor 
capacitate și putere de muncă pen
tru traducerea în viață a importan
telor sarcini izvorîte din hotărârile 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, obiectivele 
mărețe înscrise în Programul parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei noastre, de înaintare a 
țării spre comunism.

(Agerpres)

la marcat 
S. Tirgo- 
(au mar- 
respectiv,

meciuri ale lor, studenții bucureșteni 
au jucat ceva sub cota lor valorică.

Alte rezultate egale au fost înre
gistrate în meciurile : Jiul Petro
șani — F. C. Bihor (0—0) și Poli Ti
mișoara — F. C. Olt (0—0).

în rest, au învins gazdele : Petro
lul — F.C.M. Brașov 1—0 
Marica din penalti) ; C. 
viște — S. C. Bacău 2—1 
cat Ene, Radu Viorel și,
I. Solomon) ; A.S.A. Tg. Mureș — F. 
C. Argeș 3—1) (Gall a deschis scorul. 
Roman a egalat, iar Both și Bolta! 
au departajat echipa-gazdă); Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica Iași 3—1 
(au înscris Niculcea, Alexandru, 
Gingu și, respectiv, Nemțeanu).

în urma etapei de azi, situația In 
fruntea clasamentului a rămas 
neschimbată : Dinamo (36 p) este 
urmată, tot la un punct, de Sportul 
studențesc (35). Pe ultimele trei 
locuri, de asemenea, situația rămîne 
neschimbată: Petrolul Ploiești (22 p), 
F. C. Constanța (17 p) și Poli Timi
șoara (17 p).

Etapa a 27-a se va desfășura du
minică 1 Mai : F. C. Argeș — C. S. 
Tîrgoviște (în tur 1—1) ; F. C. Olt — 
Steaua (0—2) ; Poli Iași — A.S.A. 
(0—0) ; Dinamo—Jiul (1—1) ; S. C. 
Bacău — F. C. Corvinul (0—4) ; 
F.C.M. Brașov — Sportul studențesc 
(0—2) ; F. C. Bihor — Poli Timi
șoara (0—5) ; F. C. Constanța — 
Chimia (0—2) ; Petrolul — Univer
sitatea Craiova (1—3).

C.

Gheorghe MITROI

bară fixă. Pe locurile 2—3, la egali
tate. cu cîte 56,70 puncte, sportivii 
sovietici Serghei Baranov și Ser- 
ghei Hijniakov, urmați la rîndul lor 
de Li Sun Ghil (R. P. D. Coreeană) 
— 56,50 puncte. Huang Xiao Guang 
(R. P. Chineză) 56,45 puncte. Valen
tin Pîntea (România) 56,30 puncte.

Campionatele continuă astăzi, de 
la ora 16,00, cu concursul feminin. 
Tot azi va avea loc și o demonstra
ție a lotului feminin ce se pregă
tește pentru Universiadă, lot din 
care fac parte, între altele, Emilia 
Eberle, Rodica Dunca și Cristina 
Grigoraș.

Mîihe, duminică, vor avea loc fi
nalele pe aparate.

DE PRETUTINDENI

113 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
Adunarea festivă din Ca pitală

Aniversarea a 113 ani de la naș
terea lui Vladimir Bici Lenin, emi
nent gînditor revoluționar, strălucit 
continuator al învățăturii lui Marx 
și Engels, făuritor și conducător al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic, 
luptător neînfricat pentru triumful 
nobilelor Idei ale socialismului și 
comunismului, a fost marcată, vi
neri după-amiază, printr-o adunare 
festivă organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R.

La adunare au participat nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile șl instituțiile bucureș
tene, activiști de partid și de stat, 
vechi militanți ai partidului și ai 
mișcării muncitorești, oameni da

știință, artă și cultură, student!, 
elevi, militari.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în prezidiu au luat loc tovarășii 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Ion Ștefănescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste. Alexan
dru Szabo, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Vasile _Bontaș, 
secretar al C.C.
Botar. secretar al Institutului ro-

al U.T.C., loan

Cuvîntarea tovarășului
Ilie Râdulescu

•V

revoluției socialiste In celelalte țări, 
V. I. Lenin sublinia necesitatea ca 
principiile generale fundamentale 
ale comunismului să fie aplicate la 
particularitățile proprii fiecărei țări 
în parte, particularități care trebuie 
studiate, descoperite. înțelese și luate 
în considerație. Această generoasă 
idee leninistă este cu atît mai actua
lă în epoca noastră de mari prefa
ceri sociale, cînd se diversifică tot 
mai mult condițiile interne și inter
naționale în care activează forțele 
revoluționare. în spiritul acestor ce
rințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia necesitatea ca „activitatea 
fiecărui partid să se bazeze pe stu
dierea aprofundată, în spiritul teoriei 
științifice a lui Marx, Engels, Lenin, 
a realităților concrete din fiecare 
tară, a particularităților specifice ala 
fiecărui popor și etape istorice. Nu
mai astfel un partid poate deveni cu 
adevărat exponentul clasei munci
toare din rândul căreia s-a ridicat, 
al poporului în mijlocul căruia ac
ționează. Numai astfel el poate asi
gura înfăptuirea cu succes a sarcini
lor revoluției și construcției socia
liste în țara respectivă".

Aniversîndu-1 azi pe Lenin — a 
spus vorbitorul — avem prilejul de 
a sublinia că el a privit cu simpatie 
lupta popoarelor din sud-estul Eu
ropei pentru formarea statelor na
ționale, lupta poporului român pen
tru eliberarea socială și unitatea sa 
națională, de stat. Lenin a făcut refe
riri și aprecieri călduroase în legătură 
cu luptele revoluționare ale proleta
riatului și țărănimii noastre, a între
ținut legături strînse cu militanți al 
mișcării revoluționare din România, 
în istoria luptelor revoluționare sînt 
înscrise pagini luminoase despre bo
gatele tradiții de solidaritate inter
națională dintre mișcările revolu
ționare din România și Rusia, de co
laborare între comuniștii români și 
cei sovietici, la făurirea cărora a adus 
o importantă contribuție Lenin însuși. 
Clasa muncitoare, forțele progresiste 

w,™..™™ ________  _____ ____ din. România șni paluțat dijțțpxâmele
siei, trăsăturile''‘dezvoltării capitalis- momente victoria Marii Revoluții So-

' cialiste din Octombrie în Rusia, iar
detașamente de revoluționari români 
au luptat cu arma în mină, alături 
de Armata Roșie, pentru apărarea 
tinerei Puteri sovietice împotriva 
contrarevoluției și a forțelor inter- 
venționiste ale imperialismului.

Opera teoretică și politică înfăp
tuită de V.L Lenin a avut un larg 
ecou în țara noastră, s-a bucurat de 
prețuire în rândurile socialiștilor ro
mâni. unele lucrări ale sale fiind pu
blicate la noi încă din 1912, expresie 
a preocupărilor revoluționarilor ro
mâni de a însuși ideologia socialis
mului științific, de a cunoaște ideile 
leniniste. Partidul Comunist Român, 
chiar de la făurirea Ba, a militat 
consecvent pentru relații de priete
nie și bună vecinătate între România 
și Uniunea Sovietică, atitudine ce s-a 
bucurat de o amplă adeziune în 
cercurile largi ale opiniei publice ro
mânești.

în continuare, vorbitorul a spus : 
înfăptuind revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă, începută în August 
1944, sub conducerea partidului co
munist, poporul român a întors arme
le împotriva cotropitorilor hltleriști 
și a participat cu toate forțele umane 
și materiale la războiul pentru înfrân
gerea Germaniei fasciste. în războiul 
antihitlerist, dus umăr la umăr, s-a 
pecetluit frăția de arme dintre ostașii 
români și sovietici, s-au pus baze 
trainice prieteniei româno-so vi etice.

Relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre partidele, țările și 
popoarele noastre s-au ridicat în anii 
socialismului pe o treaptă superioa
ră. cunoscînd o puternică dezvoltare. 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică și Declarația pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre România și Uniunea Sovieti
că. semnate la nivelul cel mai înalt, 
reprezintă cadrul politico-juridic a- 
decvat și programul de dezvoltare 
în perspectivă îndelungată, pe mul
tiple planuri, a colaborării româno- 
sovietice. La creșterea continuă a 
relațiilor dintre partidele, țările si 
popoarele noastre o contribuție hotă
râtoare au adus și aduc întîlnlrile 
și convorbirile la nivel înalt. în a- 
cest cadru se înscrie și întîlni.rea 
care a avut loc 
între tovarășul 
secretar general 
munist Român, 
blicii Socialiste . .
rășu] Iuri Vladimirovici Andropov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Relațiile româno-sovietice. bazate

acestei 
revolu-

Omagiem astăzi, In cadrul 
adunări solemne, activitatea 
ționară și personalitatea marcantă ale 
lui Vladimir Ilici Lenin, întemeietor 
și conducător al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al statului 
sovietic socialist, strălucit teoretician 
și strateg marxist, militant înflăcă
rat pentru cauza proletariatului, a 
oamenilor muncii, pentru transfor
marea revoluționară a societății, pe 
bazele socialismului și comunis
mului.

Incepîndu-și activitatea la cum
păna a două veacuri, într-o perioadă 
în care în viața societății se petre
cuseră mutații profunde, iar clasa 
muncitoare era confruntată cu pro
bleme noi, cu sarcini revoluționare, 
V. I. Lenin a îmbinat strălucit lupta 
revoluționară cu activitatea teoreti
că, a formulat teze și concluzii noi, 
care au dezvoltat și îmbogățit teoria 
marxistă, strategia și tactica mișcă
rii muncitorești, patrimoniul ideolo
gic al clasei muncitoare.

Adversar al concepțiilor închistate, 
al vederilor dogmatice, osificate, ei a 
subliniat mereu spiritul creator al 
teoriei științifice a proletariatului, 
vitalitatea și forța ei transforma
toare, izvorîte din legătura organică 
cu realitățile vieții, din maxima re
ceptivitate față de practica social- 
politică și de marile cuceriri științi
fice ale geniului uman.

„întreaga operă și activitate ale lui 
Lenln — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — demonstrează In mod 
strălucit că studiului atent al realită
ții, al etapei respective de dezvol
tare a societății, al condițiilor 
concrete în care activează partidul 
clasei muncitoare, abordarea în spi
rit creator a problemelor vieții eco- 
nomico-sociale și politice, elaborarea 
de sine stătătoare — pe baza apli
cării adevărurilor generale la situa
ția specifică — a liniei politice au 
un rol hotărîtor în asigurarea succe
sului revoluției și construcției so
cialiste".

într-adevăr, a spus vorbitorul In 
continuare, analizjnd realitățile Ru

mului în condițiile trecerii la faza sa 
monopolistă, adîncirea contradicțiilor 
imperialiste și sintetizînd experiența 
luptei proletariatului, ca și cele mai 
noi cuceriri ale cunoașterii umane, 
V. I. Lenin a creat partidul comu
nist bolșevic, a elaborat principiile 
organizatorice, politice și ideologice 
ale acestuia, l-a înarmat cu progra
mul înfăptuirii revoluției socialiste, 
în noile condiții istorice de la în
ceputul secolului al XX-lea, el _a 
demonstrat posibilitatea transformă
rii revoluției burghezo-democratice 
în revoluție socialistă, a elaborat 
teoria despre imperialism ca stadiu 
ultim al capitalismului și a formulat 
teza despre posibilitatea victoriei so
cialismului la început într-o singură 
țară sau într-un grup de țări, teză 
care a deschis perspective noi prole
tariatului din Rusia și din lumea 
treagă, l-a stimulat în lupta sa 
voluționară. v.

Relevînd lupta desfășurată 
Lenin după victoria Revoluției 
Octombrie, pentru apărarea și conso
lidarea cuceririlor revoluției, pentru 
rezolvarea problemelor cu desăvârși
re noi ale edificării societății socia
liste, vorbitorul a spus :

Se știe cu cită pasiune revoluționa
ră a trecut Vladimir Ilici Lenin la 
elaborarea planurilor de electrificare 
și industrializare, la fundamentarea 
căilor atragerii țărănimii — prin 
unirea liber consimțită a micilor 
gospodării — la marea producție coo
peratistă, înzestrată cu o puternică 
bază tehnico-materială.

Paralel cu preocuparea pentru 
dezvoltarea economiei, a industriei și 
agriculturii, o atenție deosebită a 
acordat Lenin științei, culturii. învă- 
țămîntului. activității educative, de
finind comunismul drept chintesen
ța științei și culturii, a progresului 
uman.

Fundamentînd programul revolu
ției și construcției socialiste în strân
să legătură cu condițiile 
epocii și particularitățile 
din Rusia, ale fiecărei etape 
voltare, Lenin n-a șovăit 
recteze teze cu puncte de vedere care 
nu mai corespundeau condițiilor 
vieții, să le pună de acord cu prac
tica vie, dovedind suplețe în gîndire 
și acțiune.

Privind retrospectiv, ne apare me
reu limpede că V. I. Lenin n-a pri
vit marxismul ca pe „ceva încheiat 
și intangibil", ci l-a considerat o 
știință „pe care socialiștii trebuie să 
o dezvolte mai departe în toate di
recțiile, dacă nu vor să rămînă în 
urma vieții", cum scria în una din 
lucrările sale. Militînd pentru soli
daritatea internațională a clasei 
muncitoare, încrezător In victoria 
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noi ale 
situației 
de dez- 
sâ co-

în decembrie 1982 
Nicolae Ceaușescu. 
al Partidului Co
președintele Repu- 
România. și tova-

respectiv sau cusute In panta
lonii acestuia și sint recepțio
nate sub forma unor sunete 
specifice în căștile cu care sint 
prevăzuți salvatorii. Este vorba, 
prin urmare, de un reflector 
care nu are nevoie de energie 
pentru a funcționa. Aparatul îi 
poate descoperi pe cei îngro- 
pați în zăpadă pînă la o adîn- 
cime de 10 m, cu o precizie de 
0—30 centimetri.

• SISTEM DE ÎNCĂL
ZIRE REGLAT PRIN SU
NETE. în Marea Britanie a 
fost creat un sistem de încăl
zire prevăzut cu un microfon și 
cu două termostate. Atît timp 
cit în încăperea respectivă se 
află oameni, microfonul pune 

în funcțiune termostatul care 
asigură temperatura optimă 
pentru ei. Cînd încăperea este 
părăsită, iar microfonul nu mai 
înregistrează sunete, după cinci 
minute își întrerupe funcțio
narea primul termostat și se 
cuplează cel de-al doilea care 
reduce temperatura pînă la ni
velul corespunzător. Dacă intră 
din nou oameni, microfonul 
pune din nou în funcțiune, pe 
baza sunetelor pe care le recep
ționează, primul termostat. Mi
crofonul este astfel construit 
Incit nu reacționează la sune
tele venite din afară. Sistemul 
a fost încercat într-o 
iar proiectanții afirmă că 
realizat 
tibil de 
utilizat, 
localuri 
cuințe.

școală, 
s-a 

o economie de combus- 
30 la sută. El poate fi 
deocamdată, numai în 
publice, nu și în lo

mân pentru relațiile 
străinătatea, Cătălina 
dentă la Institutul de medicină și 
farmacie din București, Vasile Aca- 
sandri, maistru la Trustul de con
strucții industriale și agrozooteh
nice București.

în prezidiu s-a aflat, de aseme
nea, E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Necșoiu. secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.

Personalitatea și activitatea revo
luționară ale lui V. I. Lenin au fost 
evocate de tovarășul Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., director 
general al Radioteleviziunii române.

în încheierea adunării festiva a

culturale cu 
Șipot, stu-

oe principiile socialismului științific, 
ale deplinei egalități în drepturi, in
dependentei și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc si în
trajutorării tovărășești, se dezvoltă 
în continuare pe tărîm politic, eco
nomic. cultural, tehnico-științific și 
în alte domenii.

Dezvoltarea alianței și colabo
rării cu U.R.S.S., cu țările so
cialiste este o orientare programa
tică. reafirmată și în documentele 
Congresului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, constituind o 
trăsătură esențială a politicii inter
naționale a partidului și statului nos
tru.

Relevînd apoi remarcabilele rezul
tate obținute în toate domeniile de-a 
lungul celor șase decenii și jumătate 
care au trecut de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
de oamenii sovietici călăuziți de idei
le leniniste, vorbitorul a spus : Co
muniștii, oamenii muncii din țara 
noastră se bucură de realizările ob
ținute de popoarele sovietice, sub 
conducerea partidului comunist, și le 
urează noi și tot mai mari victorii 
în înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al XXVI-lea Congres al parti
dului in opera de edificare a comu
nismului. Inspirîndu-se din teoria re
voluționară marxist-leninistă, din 
concepția materialismului dialectic și 
istoric, Partidul Comunist Român a 
urmărit transpunerea în viață, în 
mod creator, a legităților generale 
ale dezvoltării sociale, aplicarea lor 
la specificul realităților și tradițiilor 
istorice ale țării noastre, abordarea 
concretă a problemelor revoluției și 
construcției socialiste in România, 
asigurînd mersul ascendent al po
porului nostru pe calea edificării noii 
orânduiri sociale.

înscrisă în analele construcției so
cialiste ca epoca cea mai fertilă, de 
un dinamism fără precedent și cu 
înfăptuiri remarcabile în toate do
meniile de activitate, atît în economie, 
știință, lnvățămînt și cultură.'’'cit și 
în viața socială, în participarea ma
selor la conducere, în dezvoltarea 
națiunii și naționalităților conlocui
toare, perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. atesta 
cu marea forță revelatoare a fapte
lor rolul dinamle al-spiritului crea
tor, revoluționar imprimat de parti
dul nostru în întreaga societate.

Cu sentimente de aleasă prețuire 
și recunoștință, poporul nostru aso
ciază victoriile dobîndite In acești ani 
în dezvoltarea impetuoasă a tării 
noastre de vasta activitate politică, 
teoretică și practică desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România. 
Vizionar de mare cutezanță revolu
ționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
are rolul decisiv în fundamentarea 
căilor de dezvoltare a patriei noas
tre. în elucidarea proceselor social- 
politice ale contemporaneității, în 
elaborarea și promovarea într-o ar
monioasă legătură a politicii interne 
și externe.

O strălucită analiză. In spiritul 
concepției materialismului dialectic 
și istoric, al celor mai. noi cuceriri 
ale gîndirii politice, filozofice, știin
țifice și culturale cuprinde expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din iunie 1982, cu privire la sta
diul actual al edificării socialismu
lui în România, la problemele teo
retice. ideologice și activitatea po
litică. educativă — document pro
gramatic al partidului nostru. Idei
le teoretice, punctele de vedere o- 
riginale elaborate de secretarul ge
neral al partidului nostru, mai ales 
cele privind societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, creșterea ro
lului conducător al partidului în so
cietate, a rolului social al clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectua
lității, sistemul autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, proble
mele dictaturii proletariatului, ale 
statului și democrației muncitorești, 
revoluționare, rolul națiunii, națio
nalităților conlocuitoare, suveranită
ții și independenței naționale în e- 
poca actuală, contradicțiile sociale în 
socialism, principiile relațiilor inter
naționale și altele. îmbogățesc te
zaurul ideologic al partidului nos
tru, sporesc aportul său la afir
marea ideologiei socialismului știin
țific în lume.

Congresul al XII-lea al partidu
lui nostru a stabilit ca obiectiv fun
damental trecerea României la un 
nou stadiu de dezvoltare, realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții 
în toate domeniile de activitate. La 
Conferința Națională a partidului . 
din decembrie 1982 s-au stabilit 
programe speciale pentru soluțio
narea cu succes a problemelor . e-

Seară de filme la
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, E. M. Tiajelnikov, a orga
nizat vineri o seară de filme cu pri
lejul împlinirii a 113 ani de la naș
terea lui Vladimir Ilici Lenin.

Au fost vizionate filme ce prezintă 
personalitatea lui V. I. Lenin, acti
vitatea sa revoluționară, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului.

Au luat parte tovarășii Mlu Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ion Ștefănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-vicepre-

Depunerea unor
a avut loc în Capitală ce- 
depunerii unor coroane de 
prilejul împlinirii a 113 ani

Vineri 
remonia 
flori cu . 
de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin.

La monumentul lui V. I. Lenin au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliului popu
lar municipal și Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

La solemnitate au participat repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., ai Consiliului 

fost prezentat un film documentar 
înfățișînd aspecte semnificative din 
viața și activitatea lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Participanții au vizitat apoi o ex
poziție de fotografii organizată în 
holul Casei prieteniei româno-so- 
vietice. cu prilejul împlinirii a 113 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin.

★
Cu prilejul Împlinirii a 113 ani 

de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, în diferite localități din țară 
au avut loc expuneri, s-au prezen
tat filme artistice și documentare, 
au fost deschise expoziții de foto
grafii despre viața și activitatea lui 
V. I. Lenin.

(Agerpres)

sențiale ale activității din toate sec
toarele.

în partea consacrată vieții poli
tice internaționale, vorbitorul a ară
tat că, în actualele condiții, de o deo
sebită complexitate. România con
sideră. așa cum a subliniat în repe
tate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că se impun, mai mult 
ca oricînd. abordarea și soluționarea 
constructivă a problemelor majore 
care confruntă omenirea, pornin- 
du-se de la cerința vitală a redu
cerii încordării, salvgardării păcii 
și consolidării destinderii, de la 
renunțarea cu desăvîrșire la politica 
de forță, de la reglementarea stări
lor conflictuale, a tuturor diferende
lor dintre state, numai prin mijloace 
pașnice, prin tratative, de la respec
tarea strictă în relațiile internațio
nale a principiilor deplinei egalități, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, a 
dreptului fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber, așa cum dorește, pe 
calea progresului economic și social.

Marea răspundere pe care o au po
poarele este de a face totul pentru 
asigurarea păcii, a dreptului suprem 
al oamenilor la existență, la viață, 
la dezvoltare liberă, independentă a 
fiecărei țări. în acest sens, țara noas
tră consideră că este necesar să se 
ajungă la un acord, încă din acest 
an, privind oprirea amplasării rache
telor cu rază medie de acțiune în 
Europa, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru crearea unei 
Europe fără arme nucleare, ca sin
gură garanție a unei securități reale 
pe continentul nostru.

Țara noastră dezvoltă puternic ra
porturile cu toate țările socialiste și, 
în acest cadru, acordă o atenție deo
sebită prieteniei și colaborării cu ță
rile vecine. România consideră ne
cesar să se dezvolte colaborarea și 
solidaritatea dintre toate țările so
cialiste, să se acționeze ferm pentru 
întărirea solidarității și unității lor, 
ceea ce este în interesul fiecărei țări 
socialiste, al tuturor statelor socia
liste, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Concomitent cu extinderea rela
țiilor pe-plan bilateral, cu fiecare ț, 
țară socialistă;. România acordă'# j 
atenție deosebită activității în cadril! 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, militînd pentru amplificarea 
colaborării dintre statele membre, 
pentru intensificarea specializării și 
cooperării în industrie, agricultură și 
în alte sectoare economice.

România dezvoltă, totodată, colabo
rarea cu statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, conlucrarea mi
litară cu acestea în scopul apărării 
împotriva unei agresiuni imperia
liste.

Țara noastră atribuie o mare im
portantă și dezvoltă larg relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate și promovează în con
tinuare, în spiritul principiilor 
coexistentei pașnice, relații cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. în spiritul bogatelor 
sale tradiții, partidul nostru dezvol
tă activ colaborarea și solidaritatea 
<Ju partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu toate forțele politice 
progresiste și democratice, pe baza 
respectului independenței fiecărui 
partid, a dreptului său de a-și ela
bora linia politică, strategia și tac
tica de sine stătător, corespunzător 
condițiilor în care își desfășoară ac
tivitatea. Aplicind în mod creator 
principiile universale ale socialis
mului științific la condițiile epocii 
noastre, ale fiecărei țări, în parte, 
partidele comuniste și muncitorești 
duc mai departe opera de transfor
mare a societății și dezvoltă teoria 
revoluționară, contribuie la îmbogă
țirea continuă a tezaurului gîndirii 
și experienței întregii mișcări comu
niste și muncitorești.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
La a 113-a aniversare a zilei de / 
naștere, cel mai înalt omagiu pe 
care comuniștii români, clasa mun
citoare din țara noastră îl aduc me
moriei lui Vladimir Ilici Lenin este 
munca lor plină de abnegație și 
avînt pentru a traduce în viață po
litica. Partidului Comunist Român, 
expresie a marxism-leninismului 
creator în România, pentru înfăptui
rea programului complex de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism — cale sigură 
de ridicare continuă a bunăstării și 
civilizației întregului popor, con
tribuție prestigioasă a poporului 
nostru la creșterea forței și influen
tei internaționale a socialismului, 
realizarea unei lumi mai drepte 
mai bune pe pămînt.

/"

la 
și

Ambasada U.R.S.S
ședințe al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., director 
general al Radioteleviziunli române. 
Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, activiști da 
partid și de stat, membri ai condu
cerii Asociației de prietenie româno- 
sovietică, reprezentanți ai altor in
stituții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri, ziariști.

coroane de flori
popular al Capitalei și ai sectorului 
1 din București, membri ai condu
cerii Asociației de prietenie româ- 
no-sovietică, activiști de partid șl 
de stat, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, . oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au luat parte E. M. _Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii 
București, și membri

Un grup de pionieri 
chete de flori.

Sovietice la 
ai ambasadei, 
au depus bu

(Agerpres)
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VIZITA OFICIALA IN ȚARA NOASTRA A MINISTRULUI 
RELAȚIILOR EXTERNE Al REPUBLICII FRANCEZE, 

CLAUDE CHEYSSON
I Vineri s-a încheiat vizita oficială 
’ în România a ministrului relațiilor 

externe al Republicii Franceze, 
Claude Cheysson.

înjimpul vizitei, tovarășul Nicolae
• Ceaușescu, președintele Republicii 

Socialiste România, a primit pe mi-
1 nistrul relațiilor externe ăl Repu-
■ blicii Franceze.1 Cu acest prilej a 
| avut Ioc un schimb de mesaje de

prietenie între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Republicii 
Franceze, Franpois Mitterrand.

■ în spiritul celor discutate cu pri- 
| lejul primirii la președintele Repu

blicii Socialiste România, tovarășul
' Nicolae Ceaușescu, cei doi miniștri 
j de externe au examinat în mod
> concret stadiul și perspectivele de 
i dezvoltare a raporturilor multilate- 
! rale româno-franceze și au efectuat 
' un schimb de păreri asupra proble- 
i melor majore ale situației intema- 
{ ționale, în special pe plan european.

în discuțiile dintre cei doi miniștri
■ de externe s-a subliniat importanța
■ dezvoltării relațiilor îndelungate de 
; colaborare și prietenie între România

și Franța, bazate pe afinități de 
limbă, de cultură, pe aspirațiile 

; comune de libertate, independență
> națională și progres, s-a afirmat do

rința ca aceste relații să fie îmbo
gățite în concordanță cu cerințele 
vremurilor de azi, să li se dea un

' conținut modern și să fie consolidate 
în continuare pe stimă și respect 
reciproc, pe principiile independen- 

i țel și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne.

A fost reafirmată dorința expri- 
j mată la nivel înalt de diversificare a 
1 cooperării economice, industriale și
■ tehnico-științifice, inclusiv pe terțe 
' piețe. în spiritul acordurilor și în-țe- 
i legerilor comune. S-a remarcat că

toate acestea pot să-și găsească rea- 
! lizarea în condițiile în care se depun 
' eforturi susținute și conjugate de 

ambele părți Și se manifestă o voin- 
; ță politică reciprocă de facilitare’ a 
i schimburilor și cooperării.
i în acest cadru, o atenție deosebi- 
: tă a fost acordată ■ finalizării proiec- 
i telor de cooperare economică stabi- 
I lite la cea de-a XII-a sesiune a co- 
’ misiei mixte, care s-a ținut la Bucu- 
i rești, în iulie 1982, și pregătirii în 
: bune condiții a viitoarei sesiuni, ce 
! urmează să aibă loc la Paris, in vara 
( acestui an.
| Au fost apreciate numeroasele ac

țiuni culturale și tehnico-științifice 
organizate în cele două țări,, care 
continuă tradiționalele legături ro
mâno-franceze și contribuie la mai 
buna cunoaștere și prețuire recipro
că a celor două popoare.

în cadrul schimbului de vederi cu 
; privire la situația internațională a 
J fost subliniată necesitatea de a se 
| acționa cu fermitate pentru înlătu- 
: rarea pericolului creșterii încordării 
j internaționale, pentru preîntîmpina- 
I rea războiului nuclear, a războiului

in general, impunîndti-se In acest 
scop adoptarea de măsuri concrete 
și responsabile in vederea stopării 
cursei înarmărilor, trecerii la mă
suri efective de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
care constituie problema fundamen
tală a epocii noastre. A fost, de ase
menea. subliniată necesitatea de a 
se acționa pentru reglementarea 
conflictelor și a litigiilor dintre sta
te numai pe calea tratativelor, prin 
mijloace politice, prin discuții între 
părțile interesate. Cei doi miniștri 
de externe au fost de acord că, pen
tru diminuarea încordării actuale și 
reluarea cursului destinderii și al 
Colaborării, este necesar să fie eli
minată cu desăvîrșire din viața in
ternațională politica de forță și dic
tat, de amestec sub orice formă în 
treburile interne, de presiuni și 
sancțiuni economice și să se asigure 
respectarea neabătută a dreptului 
fiecărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării economice și socia
le. principiile egalității în relațiile 
dintre state.

Cu privire la situația din Europa, 
6-a subliniat necesitatea adoptării 
rapide de măsuri menite să ducă la 
întărirea încrederii și cooperării. 
Cei doi miniștri au fost întru totul 
de acord că un pas de profundă 
semnificație l-ar reprezenta înche
ierea cit mai curînd posibil a re
uniunii de la Madrid. în acest sens, 
s-a relevat .că trebuie să se por
nească de Ia ceea ce este comun, să 
se depună toate eforturile pentru a 
se ajunge la convocarea unei con
ferințe de încredere și dezarmare în 
Europa, pentru a se asigura continui
tatea reuniunilor începute la Hel
sinki, România fiind gata să găzdu
iască Ia București următoarea 
reuniune a C.S.C.E.

Cei doi miniștri de externe au 
avut un larg schimb de păreri în 
legătură cu măsurile ce trebuie în
treprinse pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale. In cadrul 
discuțiilor, cei doi miniștri au 
reafirmat dorința lor comună de a 
intensifica cooperarea româno- 
franceză pe multiple planuri, subli
niind importanța pe care o au în 
acest sens continuarea dialogului 
politic direct, schimburile de vizite 
reciproce și consultările politice pe 
diferite probleme de interes comun.

★
Ministrul relațiilor externe al 

Franței, Claude Cheysson. a părăsit 
Capitala vineri după-amiază.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul țării noastre la Paris, 
și Marcel Beaux, ambasadorul Re
publicii Franceze la București.

v

Declarații ale unor personalități belgiene cu ocazia deschiderii 
la Bruxelles a unor expoziții consacrate activității țării noastre 

în sprijinul păcii
BRUXELLES 22 (Agerpres). — 

în orașul belgian Willebroek a avut 
loc vernisajul expozițiilor „Nicolae 
Ceaușescu și pacea lumii" și 
„Nicolae' Titulescu", organizate de 
Asociația culturală „Dacia", împre
ună cu Ambasada română din Bru
xelles.

în cuvîntuil de deschidere, Isa
bella Adriaensens, președintă a 
asociației „Dacia", a evidențiat ac
tualitatea temei înfățișate de cele 
două expoziții, în contextul în care 
forțele progresiste din lume luptă 
pentru salvgardarea păcii. Animată 
de această dorință, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat vorbitoarea, desfășoară o in
tensă activitate pe plan internațio
nal pentru asigurarea păcii pe pla
neta noastră.

Senatorul Hugo Adriaensens, pre
ședintele Grupului de prietenie 
Belgia-România din Parlamentul 
belgian, evocind activitatea pe care 
Nicolae Titulescu a desfășurat-o pe 
linia întăririi păcii, a subliniat că 
această
României __  ____
apreciată pe toate meridianele glo
bului ca urmare a inițiativelor și 
acțiunilor întreprinse de președin
tele Nicolae Ceaușescu, personali-

opțiune fundamentală a 
este astăzi cunoscută și

urmare a inițiativelor și

tate marcantă a lumii contempo
rane.

„Din fragedă tinerețe, a mențio
nat vorbitorul, Nicolae Ceaușescu 
s-a consacrat luptei pentru liberta
tea socială și națională a țării safe, 
pentru pace și colaborare între po
poare. Principiile respectării inde
pendenței, suveranității și integrită
ții naționale, apărate cu fermitate 
de președintele României, își găsesc 
tot mai mult aplicarea în relațiile 
dintre state. Concepția novatoare, 
realistă a șefului statului român cu 
privire la realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte se reflectă prac
tic în toate documentele adoptate 
pe plan bilateral și multilateral, la 
elaborarea cărora România a parti
cipat. Această gîndire curajoasă a 
fost larg reflectată în presa occi
dentală de bună credință".

în continuare, ambasadorul Româ
niși la Bruxelles, Iulian Văeărel,, a 
prezentat concepția 
Nicolae Ceaușescu cu 
realizarea dezarmării, 
păcii și dezvoltarea cooperării între 
toate popoarele lumii.

La vernisaj au participat membri 
ai Consiliului municipal al orașului 
Willebroek, ziariști, un numeros 
public.

tovarășului 
privire la 

consolidarea

a
Sub semnul dezvoltării prieteniei 
si colaborării româno-canadiene

Cronica
Cu ocazia îip.pliiiirii a 100 -de ani 

de la înființarea Teatrului • Național 
din Praga, la București a avut loc 
un concert de gală, precum și ver
nisajul unei expoziții fotodocumen- 

: tare.
Au participat Maria Groza, adjunct 

al ministrului afacerilor externe, Ion 
Găleteanu, secretar, de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai vieții. noastre eultu- 
ral-artistice.

Vineri seara, Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R. S. 
Cehoslovace la București, a organizat 
o întîlnire prietenească prilejuită de 
vizita în țara noastră a unei delega
ții a Teatrului Național din Praga.

zilei
La Pitești s-a .deschis.ieri „cea 

de-a Vl-a ediție a^v,Simfoniei lale- 
lelor“. Inaugurarea actualei ediții a 
avut loc. după tradiție, în fața Ca
sei de cultură a sindicatelor, deve
nită o adevărată expoziție de aran
jamente și jocuri florale. Participă 
întreprinderile de sere Codlea, Ber- 
ceni, Constanța, Dumbrăveni, Ora
dea. Institutul de cercetare Vi
dra. stațiunile de cercetare Cluj- 
Napoca, Rm. Vîlcea, Băneasa, Tg. 
Mureș, Focșani, Bistrița-Năsăud, Te
leorman, Craiova ș.a. (Gheorghe 
Cirstea, corespondentul „Scînteii")

OTTAWA 22 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise guverna
torului general al Canadei, Edward 
Sc.hreyer, urări de sănătate și succese 
și de prosperitate poporului canadian.

Mulțumind pentru mesaj și urările 
primite,. guvernatorul general al Ca
nadei ă adresat, la rîndul său, cele 
mai bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare guvernatorului general 
Edward Schreyer de către Emilian 
Rodean, noul ambasador al Româ
niei in Canada.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, guvernatorul ge
neral •, al Canadei și-a amintit cu

plăcere vizita oficială pe care, îm
preună cu doamna Lily Schreyer, a 
făcut-o în România in 1982, la invi
tația președintelui Nicolae Ceaușescu 

. și a tovarășei Elena Ceaușescu. S-a 
exprimat convingerea că relațiile ro- 
mâno-canadiene vor cunoaște noi 
dezvoltări pe multiple planuri, în 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Noi In anul 2000
11.15 Film serial : ,,Visuri destrămate* 4.
11.45 Ora de muzică
12.30 Din marea carte a patriei
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I)
17,00 Handbal : Dinamo București — 

S.K.A. Minsk (med tur din finala 
„Cupei cupelor* 4 la handbal jnas- 
culin). In pauză : Aspecte de la 
Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României

16.15 O zi în Capitala țării. Reportaj
18.30 Săptămînă politică
18.45 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19.15 Poarta nouă de lumină
19.30 La sfîrșit de săptămînă (II)
19,40 Teleenciclopedia
20,10 Serial : I.L. Caragiale în regia lui 

Sică Alexandrescu. „Articolul 21444
20,25 Dansați cu noi
20.45 Film serial : „Bulevardul Paulista44
21.30 Ale vieții valurh Antologie umoris

tică

22,20 Tele jurnal © Sport
22.30 La hanul melodiilor

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,15 Ritmuri tinerești
19.30 Desene animate
19,55 „Cîntarea României44. Poemele 

muncii
20,35 Fantezii... fantezii
21.30 Curier cetățenesc
21,40 Invitați în studioul nostru
22,20 Telejurnal © Sport
22.30 Muzică de jaz

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

aprilie, ora. 21 — 26 aprilie, ora 21. In 
țară : Vremea va fi relativ caldă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi izolate 
îndeosebi în Crișana și Maramureș. 
Vînțul -va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar cele maxime în
tre 17 și 27 de grade.

cinema teatre

Echipajul navei cosmice 
„Soiuz T-8“ a revenit

pe Pămint
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Echi

pajul navei cosmice sovietice „Soiuz 
T-8“, format din cosmonauiții Vladi
mir Titov, Ghennadi Strekalov și 
Aleksandr Serebrov, s-a reîntors la 22 
aprilie pe Pămint — relatează agen
ția T.A.S.S. La ora 17,29 (ora Mos
covei) aparatul de coborîre al navei 
cosmice a aterizat in partea vestică 
a teritoriului U.R.S.S., la 60 km nord- 
est de orașul Arkalîk. Starea sănătă
ții celor trei cosmonauți este bună.

Agenția T.A.S.S. transmite că, la 
21 aprilie, potrivit programului, s-a 
realizat corectarea orbitei navei cos
mice „Soiuz T-8“. Din cauza unor 
abateri de la regimul, prevăzut, apro
pierea 
bitală

navei „Soiuz T-8“ de stația or- 
„Saliut-7“ a fost anulată.

Convocarea Conferinței 
Naționale a P.C. Bulgar

SOFIA 22 (Agerpres). După cum 
relatează agenția B.T.A., Comitetul 
Cenitral al P. C. Bulgar a adoptat ho- 
tărîrea de a convoca Conferința Na
țională a partidului, care va dezba
te problema, ridicării calității pro
ducției, în luna martie 1984. Raportul 
lâ conferință va'fi prezentat de To
dor Jivkov, secretar general al' C.C. 
al P. C. Bulgar.

în hotărire se subliniază că pregă
tirea, și desfășurarea conferinței tre
buie să fie marcate, de mobilizarea 
deplină a organelor de partid, de 
stat, economice și obștești, a tuturor 
oamenilor muncii pentru îndeplini
rea cu succes a hotăririlor Congresu
lui al Xll-lea al partidului.

Congresul Partidului 
Muncitoresc Norvegian 
OSLO 22 (Agerpres). — La Oslo 

au început vineri lucrările congresu
lui ordinar al Partidului Muncitoresc 
Norvegian. Peste 300 de delegați vor 
face, timp de trei zile, bilanțul acti
vității partidului — cea mai impor
tantă formațiune politică de opoziție 
din Norvegia — în perioada de la 
precedentul congres, vor examina 
situația politică internă, probleme 
actuale ale situației internaționale și 
vor alege. organele conducătoare ale 
partidului.

Criză politică In Italia
ROMA 22 (Agerpres). — Vineri, în 

cadrul plenarei extraordinare a Comi
tetului Central al Partidului Socialist 
Italian, Bettino Craxi, secretar ge
neral al partidului, a anunțat că 
P.S.I. își retrage sprijinul parlamen
tar față de cabinetul de coaliție 
cvadripartit condus de premierul 
Amintore Fanfani, informează agen
țiile internaționale de presă.. După 
cum se știe, guvernul de coaliție, 
din care face parte și P.S.I., a fost 
constituit în decembrie anul trecut. 
Bettino Craxi — informează agenția 
France Presse — s-a pronunțat pen
tru convocarea de alegeri parlamen
tare anticipate în luna iunie ă..c.

Direcțiunea Partidului Comunist 
Italian a dat publicității un comuni
cat referitor Ia situația politică in
ternă, în care șq pronunță pentru 
înlocuirea actualei coaliții guverna
mentale cvadripartite.
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Schimb de mesaje intre președintele României
» 1

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje a avut loc între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Menahem Begin, primul mi
nistru al statului Israel.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis, un salut 
însoțit de urări de sănătate și ferici
re primului ministru Menahem Be
gin, de pace și prosperitate poporu
lui israelian. .

Mulțumind cu căldură pentru aces
te urări, primul ministru ăl statului 
Israel a rugat să fie transmise tova
rășului Nicolae Caușescu un cordial 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de progres și bu
năstare poporului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către primul mi-

nistru israelian a tovarășului Fierea 
Dumitrescu, trimis special și consi
lier al președintelui Republicii 
cialiste România.

în cadrul convorbirilor care au 
mat s-a. procedat la un schimb 
păreri cu privire la relațiile 
mâno-israeliene și la unele pro
bleme majore ale vieții internaționa
le, îndeosebi în legătură cu situația 
actuală din Orientul Mijlociu. Au 
fost expuse punctele de vedere șl 
considerentele președintelui Republi
cii Socialiste România eu privire la 
căile și mijloacele de soluționare po
litică a situației din această’ parte a 
lumii, pentru instaurarea unei păci 
globale, juste și durabile în zonă.

întîlnirea s-a desfășurat în.tr-o at
mosferă prietenească, de stimă și 
respect reciproc.

So-
ur- 
de 

ro-

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a lui V I. Lenin

Ședința festivă » ♦
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 113-a aniversări a 
zilei de naștere a lui Vladimir Ilici 
Lenin, la Moscova a avut loc vineri 
o ședință festivă, la care au partici
pat I. V. Andropov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a-lți conducători 
de partid și de stat sovietici.

în Sala congreselor din Kremlin 
erau prezenți veterani ai partidului, 
fruntași în producție, oameni de ști
ință și cultură, militari, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești și de tineret, 
membri ai corpului diplomatic, invi
tați de peste hotare.

de la Moscova
Raportul a fost prezentat de M. S. 

Gorbaciov,. membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Vorbitorul a evocat viața și activi
tatea revoluționară ale lui V. I. Lenin, 
a evidențiat succesele obținute de 
oamenii muncii din Uniunea Sovie
tică în diverse domenii de activitate, 
sub conducerea P.C.U.S., în îndepli
nirea hotăririlor adoptate de Con
gresul al XXVI-lea al P.C.U.S., de 
plenara C.C. al P.C.U.S. din 
brie 1982.

noiem-

Convorbiri privind lărgirea schimbmlor 
economice și cooperării româno-sovietice
MOSCOVA 23 (Agerpres) — în 

cadrul vizitei pe care a făcut-o în 
Uniunea Sovietică. Alexandru 
Necula, ministrul industriei de ma- 
șini-unelte; electrotehnică și electro
nică, a avut o întrevedere cu I. P. 
Riabov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., la care a participat Traian 
Dudaș, ambasadorul 
Moscova.

Ministrul român a 
menea, convorbiri cu 
ministrul industriei

României la
avut,. de ase- 
A. I. Maioreț, 
electrotehnice.

I. I. Pudkov, ministrul construcțiilor 
de mașini pentru industria ușoară, 
alimentară și a aparatelor de uz cas
nic, I. S. Silaev, ministrul industriei 
aeronautice, I. P. Kazaneț, ministrul 
siderurgiei, și I.P. Prokopov, adjunct 
al. ministrului metalurgiei neferoa
selor.

Au fost abordate aspecte vizînd 
lărgirea schimburilor reciproce și 
dezvoltarea colaborării în fabricația 
de utilaje tehnologice specifice ramu
rilor respective.

Sesiunea Comisiei mixte româno-britanice
de colaborare economică și cooperare industrială 

și tehnologică

MEMORANDUM. La Phenian a 
fost dat publicității un memoran
dum al Ministerului .Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene, in care se 
reafirmă_opoziția fermă a Guvemu- 

i coreeanlui R.P.D.C. și poporului
față de plantele privind coopera
rea militară dintre. S.U.A., Japonia 
și Coreea de Sud, relatează agenția 
A.C.T.C. Documentul subliniază că 
aceste proiecte reprezintă o gravă 
amenințare la adresa păcii și secu
rității în Asia și în lume.

LA ÎNCHEIEREA ULTIMEI 
RUNDE A NEGOCIERILOR libane- 
zo-israeliano-americane. care a avut 
loc jifi în localitatea Khalde din 
Liban, un purtător de cuvînt liba
nez a declarat că există încă diver
gențe în problema retragerii forțe
lor israeliene din Liban, informea
ză agenția Reuter. El a reafirmat 
că guvernul libanez nu poate accep
ta cererile Israelului privind aran
jamentele de securitate în sudul 
Libanutyii, întrucît acestea Afec
tează securitatea țării.

EMISIUNE DEDICATA LUI MI- 
HĂI EMINESCU, Postul de radio 
„Vocea R.D. Germane", a organizat 
la castelul Friedrichsfelde din Ber
lin o emisiune cu public consacra
tă creației literare a lui Mihai Emir 
nescu. Poetul Gilnther Deiche din 
R.D. Germană a făcut o amplă pre
zentare • a vieții lui Eminescu și 
creației literare eminesciene, re- 
marcind locul și importanta ope
rei sale în literatura română si 
cea universală. Un grup de ac
tori români si din R.D. Ger
mană au recitat poezii din lirica 
marelui poet român. O formație 
muzicală a interpretat lucrări din 
folclorul românesc.

CONVENȚIA NAȚIONALA A 
PARTIDULUI DEMOCRAT pentru 
desemnarea candidatului la alegeri
le prezidențiale din toamna anului 
1984 va avea loc, în iulie, la San 
Francisco, s-a anunțat la Washing
ton. Convenția națională a Partidu
lui republican va avea loc la Dallas 
(Texas) în august anul viitor.

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
Londra s-au incheiat lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-britanice de colaborare, eco
nomici și cbbiterare industrială și 
tehnologică. Protocolul sesiunii a 
fost semnat de Aurel Duma, minis
tru secretar de stat lă Ministerul 
Afacerilor Externe, președintele păr
ții române în comisie, și de Peter 
Corley, subsecretar de stat la. Depar
tamentul Comerțului, președintele 
părții britanice.

în cadrul lucrărilor a fost analizat 
stadiul actual al schimburilor co
merciale și al cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre cele două 
țări. S-a remarcat evoluția pozitivă a 
schimburilor bilaterale, care a con
dus la găsirea de noi căi și modali
tăți pentru diversificarea și amplifi
carea acestora, atît pe plan bilateral, 
cit și pe terțe piețe.

A fost exprimată satisfacția pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice și 
tehnico-științifice româno-britanice, 
subliniindu-se că există condiții pen
tru dezvoltarea acestora in ritm as
cendent in perioada următoare, in 
avantajul ambelor părți S-a eviden
țiat preocuparea ambelor părți de a

găsi forme și căi noi, adecvate, care 
să asigure impulsionarea schimburi
lor bilaterale.

Cu prilejul lucrărilor comisiei mix
te, președintele părții române a avut 
convorbiri cu Peter Rees, ministru 
de stat la Ministerul Comerțului, 
Hamish Gray, ministru de stat la 
Ministerul Energiei, și Malkolm 
Rifkind, subsecretar de stat parla
mentar la Ministerul Afacerilor Ex
terne și Commonwealth-ului.

In cadrul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării româno-britanice, subliniindu-se 
că aceasta reprezintă o contribuție 
la întărirea tradiționalelor legături 
dintre cele două țări, la cauza destin
derii, cooperării, securității și păcii 
in Europa.

Președintele părții romanț ț avut, 
de asemenea, întîlniri de liȚ.Jili cu 
membri 
„British 
Chemical.
britanic pentru comerțul cu Europa 
de Est, precum și cu reprezentanți 
din conducerea camerelor de comerț 
și industrie din Londra și Derby.

__  ._____. ..„ib cu 
din conducerile / firmelor 
Aerospace" și „Imperial 
Industries", la Consiliul

IN PREAJMA REUNIUNII INTERNAȚIONALE DE LA PARIS IN PROBLEMA NAMIBIEI

iz

Dezvoltarea liberă, de sine stătătoare - drept inalienabil al poporului namibian!

0 întunericul alb : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;. 18; 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari — 9: 
11; 13; 17,15; Septembrie — 15; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).
• Haiducii : DACIA (50 35 94) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45, ARTA (213186) — 
9; 11,15; 13,30; 15.30: 17.30: 19.30.
© La capătul liniei : DACIA — 18;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11: 
13; 15,30; 17,45; 20.
© B.D. intră în acțiune : UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Buletin de București : LIRA
(317171) — 10; 12; 15,30; 17,30: 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15: 17.15:
19,30.
@ Actorul șl sălbaticii — 9: 12,30;
Țapinarii — 15,45; 18; 20 : MIORIȚA 
(14 27 14).
0 Profetul, aurul șl ardelenii : COS
MOS (27 54 95) — 9,30: 13,30 ; 15,30; 17,30: 
19,30.
• Rugina : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Un comando pentru apa grea : 
PATRIA (11 86 25) — 9: 11,45: 14,30:
17,15: 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45: 
11,30; 14,15; 17,15; 19,45, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20.
© Vraciul: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,45; 14,30; 17,15: 20, GLORIA (47 46 75)
— 9: 11.45: 14,30; 17,15: 20.
• Călărețul fără cap : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11; 13: 15; 17; 19.
• Ulzana, căpetenia apașilor : AU
RORA (35 04 66) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9: 11.15; 
13,30; 15 45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

@ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 14,30;
Zbor deasupra unui cuib de cuci — 
19,30; (sala mică a Palatului) : Idolul 
și Ion Anapoda — 19; (sala Batiștei): 
Intre patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 63 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic susținut de Orchestra de ca
meră a medicilor. Dirijor : dr. Ermil 
Nichifor — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Boema 
— 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 15; Voluptatea 
onoarei —• 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) î Fluturi, 
fluturi — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (59 3-1 03, sala 
Magheru) : Calandria — 19,30; (sala 
Studio) : Sentimente șl naftalină 
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Ritm și poezie — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dumneavoastră — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea 
zăpăcită •— 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Pe ulița satului — 19.
@ Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45) : 
Joc dublu — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
EX — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Și dacă se învîrtește — 17.
© Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 16; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : Nică 
fără frică — 17.

La sediul UNESCO din Paris va 
începe, luni, una dintre cele mai 
ample manifestări de solidaritate cu 
cauza ’ Namibiei desfășurate în ulti
mii ani. Este vorba de „Conferința 
internațională in sprijinul luptei po
porului namibian pentru indepen
dență" (25—29 aprilie), organizată pe 
baza unei hotărîri a Adunării Gene
rale a O.N.U. din decembrie 1981 și 
la care vor fi reprezentate toate sta
tele membre ale forului mondial, o 
serie de organizații neguvernamen
tale, Organizația Unității Africane și 
mișcarea de nealiniere.

Reuniunea din capitala Franței nu 
este, desigur, unica acțiune cu ca
racter internațional consacrată aces
tei stringente probleme a Africii de 
azi. Ea a fost precedată in decursul 
anilor de numeroase manifestări 
similare, care au condamnat cu toată 
vigoarea încercările rasiștilor sud- 
africani de a împiedica accesul la 
independență al. Namibiei. Ceea ce îi 
conferă însă o semnificație cu totul 
deosebită conferinței de la Paris este 
faptul că ea are loc într-un moment 
cînd opinia publică africană si inter
națională se pronunță cu tot mai 
multă hotărire pentru a se trece ne- 
întîrziat la aplicarea rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate din 1978 
cu privire la acordarea independen
tei Namibiei. Această preocupare își 
găsește expresie in rezoluția Adună
rii Generale a O.N.U. din decembrie 
1982, în documentele adoptate de o 
serie de reuniuni internaționale, ca, 
de exemplu. Conferința la nivel înalt 
a țărilor 'nealiniate de la- Delhi sau 
Conferința statelor din „prima linie" 
de Ia Harare, în care se cere adop
tarea de măsuri urgente pentru scoa
terea problemei namibiene din impas, 
inclusiv pentru readucerea ei în. dis
cuția Consiliului de Securitate.

Neliniștea popoarelor lumii este 
amplificată de faptul că, după torpi
larea: Conferinței de la Geneva din 
ianuarie 1981, Republica Sud-Africa- 
nă a făcut, în continuare, tot ce i-a 
stat în putință pentru a îngreuna 
găsirea unei soluții negociate și a-și 
întări pozițiile în teritoriul vecin.

acaparat în mod abuziv. Așa cum se 
știe, R.S.A. a instaurat la Windhoek 
o administrație marionetă, a procedat 
la sporirea fără precedent a forțelor 
de ocupație, al căror efectiv a ajuns 
la peste 100 000 de oameni, și a re
primat cu brutalitate orice 
a populației locale de a-și 
dreptul la o viață liberă 
pendentă.

Campania de represiuni 
are în vedere intimidarea, namibieni- 
lor pentru a nu mai sprijini. Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- Vest — - - -
luptei de eliberare, care se bucură 
de un larg prestigiu în toate regiu
nile țării. în cursul anului 1982, 
luptătorii S.W.A.P.O. au scos din 
luptă 2 875 de soldați și ofițeri sud- 
africani, au luat 230 de prizonieri, au 
distrus 37 blindate. 18 avioane și 14 
elicoptere ale R.S.A. — se arată în- 
tr-un raport dat publicității la O.N.U.

încercarea rasiștilor sud-africani 
de a-și întări controlul asupra Na
mibiei s-a manifestat nu numai pe 
plan politico-militar. ci și în dome
niul economic. Namibia — ultimul 
mare teritoriu continental aflat sub 
dominație colonială (suprafața — 
8?4 292 kmp ; populația — circa 1 
milion locuitori) — dispune de apre
ciabile resurse de uraniu, diamante, 
aur, cupru, wolfram ș.a.. a căror ex
ploatare a început de dată recentă, 
dar care constituie un extraprdinar 
punct de atracție pentru companiile 
transnaționale. într-un raport dat 
publicității de Consiliul O.N.U. pen
tru Namibia cu prilejul apropiatei 
conferințe internaționale de la Paris 
se arată că în prezent numărul total 
al corporațiilor care operează . în 
acest, teritoriu se ridică la 236. Nu
mai în cursul anilor 1981 și 1982 (pe
rioada în care speranțele în obți
nerea la o dată apropiată a indepen
denței Namibiei erau la cota cea mai 
înaltă), regimul colonial din Africa 
de Sud a emis peste 150 de noi auto
rizații companiilor străine si din 
țară pentru exploatarea bogățiilor 
minerale ale acestui teritoriu. Din-

încercare 
revendica 
și inde-

a avut și

(S.W.A.P.O.), organizatorul

tre acestea, o expansiune deosebită 
au cunoscut cele ce și-au atintit 
atenția asupra principalei bogății — 
uraniul. Implantîndu-se în Namibia 
ca acționare ale Societății „Rossing 
Uraniu Ldt", fondată in 1970. com
paniile străine au transportat in mod 
ilegal uraniul extras de la marile 
mine Rossing către porturile și aero
porturile Europei occidentale, reali- 
zînd profituri fabuloase.

Cu prilejul unor audieri organi
zate în 1980 de Consiliul 
pentru Namibia, specialiștii 
prezentat în fața comisiei 
tizat că în acest fel avuția 
este jefuită anual de 400 
dolari. Raportul respectiv, 
date statistice și dezvăluiri ale pre
sei, relevă că sprijinul acordat gu
vernului sud-african de către unele 
state occidentale, care continuă să 
dezvolte „colaborarea lor activă" cu 
R.S.A., nu numai că aduce atingere 
eforturilor O.N.U. privind accesul la 
independență aî poporului namibian, 
dar, mai mult. „încurajează regimul 
rasist să întărească politica. sa res
pingătoare de apartheid și să con
tinue ocuparea ilegală a Namibiei".

Desfășurîndu-se intr-un asemenea 
context, conferința de la Paris se 
înscrie ca un nou și important mo
ment în cadrul eforturilor depuse pe 
plan internațional pentru scoaterea 
din impas a problemei namibiene și 
înfăptuirea cit mai rapid posibil a 
aspirației legitime a. poporului na
mibian ■ de a trăi într-o țară liberă, 
independentă. Ea va prilejui, tot
odată, o puternică reafirmare a so
lidarității popoarelor lumii cu cauza 
dreaptă a acestui popor, cu lupta sa 
eroică pentru lichidarea dominației 
străine. O confirmă și ordinea de zi 
provizorie a reuniunii, care cuprinde, 
printre altele : situația din interio
rul și din afara Namibiei ; solidari
tatea și ajutorul acordat poporului 
namibian în lupta sa pentru auto
determinare și independentă națio
nală într-o Namibie unită sub con
ducerea S.W.A.P.O.. singurul său 
reprezentant autentic; solidaritatea și

O.N.U. 
care s-au 
au aver- 
Namibiei 
milioane 
bazat pe

ajutorul acordat de statele din „pri
ma linie" ; măsuri pentru aplicarea 
fără întîrziere a planului 
pentru Namibia, pentru a permite 
poporului namibian să-și 
dreptul său inalienabil la indepen
dență și libertate. Conferința ur
mează să adopte un document final 
conținînd recomandări care vor fi 
prezentate celei de-a 38-a sesiuni a 
Adunării Generale

Pentru poporul 
situat întotdeauna 
fermitate alături 
bian, acordîndu-i un sprijin mul
tilateral, apropiata conferință inter
națională de la Paris constituie un 
nou prilej de a-și reafirma senti
mentele de caldă solidaritate cu 
lupta sa eroică, plină de sacri
ficii pentru realizarea marelui 
ideal al independenței. Așa cum se 
știe, România a fost primul stat care 
a încheiat un document internațional 
cu S.W.A.P.O., ceea ce a reprezentat 
o însemnată contribuție la recunoaș
terea acestei organizații ca unic re
prezentant al poporului namibian. 
Țara noastră a fost, de asemenea, 
inițiatoare sau coautoare la. multi
ple rezoluții ale Națiunilor Unite în 
favoarea recunoașterii drepturilor 
legitime ale poporului namibian. 
Aceste manifestări de prietenie și 
solidaritate și-au găsit elocvente ex
presii cu prilejul multiplelor întîlniri 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele S.W.A.P.O., Sam Nu- 
joma, în cursul cărora secretarul 
general al partidului nostru a ro

O.N.U.
exercite

a O.N.U.
român, care s-a 

și se situează cu 
de poporul nami- 

sprijin

afirmat de fiecare dată hotărîrea 
României socialiste de a acorda, în 
continuare, poporului namibian în
tregul sprijin în lupta pentru vic
toria cauzei sale drepte. „România 
— arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — care a sprijinit în
totdeauna lupta popoarelor pentru 
independență națională, își manifestă 
solidaritatea activă cu poporul 
mibian, cu lupta sa 
S.W.A.P.O., cere să

na- 
condusă de 
se respecte 

dreptul poporului namibian de a fi 
deplin stăpîn pe destinele sale, con
sideră că trebuie făcut totul pentru 
realizarea independenței Namibiei". 

Poziția de solidaritate militantă a 
.țării noastre se bucură de cea mai 
înaltă apreciere din partea repre
zentanților mișcării de eliberare. 
„Sprijinul concret material, diplo
matic și militar acordat de poporul 
român, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a declarat SAM 
NUJOMA — a constituit de-a lun
gul anilor o mare sursă de inspirație 
și încurajare pentru poporul Nami
biei și instrumentul său de luptă, 
mișcarea sa de eliberare de avangar
dă — S.W.A.P.O.".

Este neîndoielnic că apropiata 
„Conferință internațională în spriji
nul luptei poporului namibian pen
tru independență" va da un nou și 
puternic imbold înfăptuirii aspira
țiilor sale de libertate, apropiind 
inevitabila zi a victoriei.

Nicolae N. LUPU

Războiul nedeclarat dus de Preto
ria împotriva țărilor din „prima li
nie" vizează crearea „unei conste
lații de state" care să fie subordo
nate R.S.A. din punct de vedere 
politic, economic si militar, a spus 
el. Această politică reprezintă o

In cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Luanda, președin
tele Comisiei Comitetului O.N.U. 
împotriva apartheidului, Moham
med Sanhun, reprezentantul perma
nent al Algeriei la O.N.U.. care a 
vizitat Zambia, Zimbabwe, Tanza
nia, Botswana si Angola, a denunțat 
intențiile regimului de la Pretoria amenințare la adresa păcii si secu- 
de a destabiliza Africa australă. rității întregului continent african.
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