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Prin eforturile lor stăruitoare, depuse zi de zi, schimb de schimb, 
numeroase colective de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul țării 
au adus prinosul lor de fapte de muncă drept mărturie cinstirii cu care 
întregul nostru popor aniversează împlinirea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, adeziunii profunde la politica partidului.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL

PE PATRU LUNI

• 18 unități economice 
din județul Vaslui

Acționînd cu hotărîrea de a In- 
timpina cu rezultate deosebite glo
riosul jubileu al aniversării fău
ririi partidului și ziua de 1 Mai, 
oamenii muncii din 18 unități e- 
conomice ale județului Vaslui și-au 
îndeplinit, înainte de termen, sar
cinile de plan pe patru luni din 
acest an la producția-marfă indus
trială și la producția fizică. De 
remarcat că acest succes a fost ob
ținut prin sporirea productivității 
muncii, în medie, cu 3 400 lei de 
fiecare lucrător. Cele 18 colective 
muncitorești fruntașe, intre care 
întreprinderile de materiale izola
toare, „Mecanica" și „Textila" din 
municipiul Vaslui, „Abrom" și de e- 
lemente pneumatice și aparate de 
măsură Birlad, vor realiza, peste 
prevederi, pină la finele lunii, 
produse de mare utilitate econo
miei naționale, in valoare de circa 
160 milioane lei. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").

• Unitățile miniere 
din județul Tulcea

Hotăriți să intimpine cu noi 
succese glorioasa aniversare a 
partidului și ziua de 1 Mai, oame
nii muncii din exploatările mi
niere ale județului Tulcea rapor
tează îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe patru luni la 
producția fizică. în perioada care 
a mai rămas pină la finele lunii 
aprilie, cei ce muncesc in exploa
tările miniere Altin-Tepe și Mah- 
mudia-Somova vor extrage și li
vra suplimentar unităților econo
mice peste 5 000 tone cuarțită, a- 
proape 2 000 tone pirită cupriferă, 
aproximativ 200 tone minereu de 
fier, însemnate cantități de con
centrate neferoase. De remarcat că 
sporul de producție a fost obținut 
în principal prin ridicarea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ IN ISTORIE

Ci
RECOLTA ACESTUI AN - EA NIVELUL 

MAXIM AL POSIBILITĂȚILOR!

MARAMUREȘ:

Producție fizică peste 
prevederi

Sub semnul omagierii importan
tului eveniment politic din viața 
țării — cea de-a 65-a aniversare 
a făuririi Partidului Comunist Ro
mân — colectivul de muncă al flo- 
tației centrale din Baia Mare a 
obținut un frumos succes de pro
ducție, depășindu-și sarcinile de 
plan cu peste 14 milioane lei la 
producția-marfă. Pe seama depă
șirii cu aproape 6 la sută a pro
ductivității muncii planificate, aici 
s-a obținut, de la începutul anu
lui, o producție fizică suplimen
tară de 190 tone plumb, 157 tone 
zinc, peste 1 300 tone cupru și alte 
metale neferoase în concentrate, în 
condițiile reducerii substanțiale a 
cheltuielilor de producție. Colecti
vul de preparatori este hotărît ca 
în cinstea gloriosului jubileu al 
partidului și a zilei de 1 Mai să-și 

In secția montaj a Întreprinderii de strunguri din Arad un nou lot de mașini-unelte de mare complexitate teh
nică este pregătit pentru a fi livrat unor beneficiari din țară Foto : E. Dichiseanu

sporească aceste bune realizări. 
(Gheorghe Susa, corespondentul 
„Sein teii").

MUREȘ : Creșteri

substanțiale 
ale productivității muncii

Acționînd stăruitor pentru orga
nizarea superioară a producției și 
a muncii, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și introducerea 
de fluxuri de producție specializa
te, colectivele de oameni ai muncii 
din 20 de mari întreprinderi și 
unități economice ale județului 
Mureș au realizat, in perioa
da care a trecut din acest an, 
însemnate sporuri la producția fi
zică. Cele 20 de colective muncito
rești au realizat, în plus față de 
sarcinile de plan, o serie da 
produse ale industriei electro
tehnice și de mecanică fină, op
tică și echipamente hidraulice, 
11 000 tone amoniac de sinteză, 
14 000 tone îngrășăminte chimice, 
136 000 metri pătrați geamuri trase 
și laminate, 7 000 metri cubi che
restea, 3 900 metri cubi prefabrica
te din beton, precum și însemnate 
cantități de carbid, utilaje tehno
logice pentru chimie și alte produ
se utile economiei naționale. De 

Vl

b

remarcat că întregul spot de pro
ducție a fost obținut pe seama 
creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii care, in perioada 
care a trecut din acest an, a fost 
mai mare fată de sarcinile prevă
zute cu peste 2 000 lei pe fiecare 
om al muncii. (Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scînteii").

ARGEȘ : Realizări 

ale petroliștilor
Colectivul Schelei petroliere de 

foraj din Bascov, județul Argeș, 
intîmpină aniversarea partidului și 
ziua de 1 Mai cu realizări deose
bite în activitatea pe care o des
fășoară pentru punerea in valoare 
a noi surse de țiței. Prin materia
lizarea măsurilor tehnico-organi- 
zatorice care vizează folosirea la 
indici superiori a instalațiilor și 
utilajelor din dotare, Întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, în perioada care a trecut 
din acest an aici s-au forat peste 
prevederi 3 000 metri liniari de 
sondă. înainte de vreme cu cite 
8—10 zile au fost predate 4 sonde 
noi. Indici superiori s-au obținut 
și la viteza de foraj, care a fost 
depășită cu 17 procente. (Gheorghe 
Cirstea, corespondentul „Scinieii").

în cuvîntarea rostită la Plenara 
Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor, care a 
avut loc în luna februarie a acestui 
an, secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
adresa organelor și organizațiilor 
de partid, tuturor lucrătorilor din 
agricultură îndemnul de a inten
sifica pregătirile pentru a însă- 
mința Imediat ce se creează condi
ții bune, cit mai timpuriu, pentru 
că — sublinia secretarul general 
al partidului — numai așa vom 
pune o bună bază pentru recolta 
din acest an.

Urmînd îndemnurile secretarului 
general al partidului, în unitățile 
agricole s-au făcut intense și te
meinice pregătiri pentru buna des
fășurare a campaniei agricole din 
această Drimăvară.

Roadele acestei intense activități 
se concretizează în încheierea. în- 
tr-un mare număr de județe, a in- 
sămințărilor la termenele s-tabilite 
și chiar înainte de termen, in pro
centele ridicate 
înregistrate in 
cele mai multe 
județe.'

în t e I p g r a- 
m e 1 er adresa
te tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
de comitete ju
dețene de partid 
este exprimat an
gajamentul co
muniștilor, al tu
turor oamenilor 
muncii din agri
cultură de a de
pune, in aceste 
zile premergătoa
re glorioasei ani
versări a partidului, în intregul an 
eforturi stăruitoare pentru reali
zarea. in cele mai bune condiții, a 
tuturor lucrărilor agricole, pentru o 
recoltă la nivelul maxim al posi
bilităților.

In telegrama adresată de Comi
tetul municipal București al P.C.R.. 
subliniindu-se că încheierea cu 
7 zile mai devreme a insămînțări- 
lor in sectorul agricol Ilfov, la 
un nivel calitativ superior, reflectă 
condițiile de care dispun unitățile 
agricole, buna organizare a activi
tății, se exprimă angajamentul 
ferm al organizațiilor de partid, al 
lucrătorilor din agricultură de a 
executa in continuare, la timp și in 
condiții de bună calitate, toate lu
crările de întreținere și irigare a 
culturilor, efectuarea la timp a lu
crărilor in legumicultura și îmbu
nătățirea substanțială a activității 
în sectorul zootehnic, astfel incit 
în acest an să se obțină în fiecare 
unitate sporuri însemnate de pro
ducție față de prevederile planului.

în telegrama Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. se sub
liniază că organele și organi
zațiile de partid de la sate, 
toți lucrătorii ogoarelor vor 
munci neobosit, cu întreaga răs
pundere și angajare comunistă, 
intr-un înalt spirit de ordine și 
disciplină, pentru a face din acest 
prim an al actualului cincinal un 
an cu producții cit mai mari, con
tribuind astfel intr-o măsură spo
rită la asigurarea fondului de stat, 
la realizarea programului de auto- 
apro viziona re.

După încheierea însâmințării 
porumbului — se spune in telegra
ma Comitetului județean Brăila al 
P.C.R. — organizațiile de partid de 
la sate desfășoară o susținută 
muncă politică $1 organizatorică de 

'mobilizare a tuturor lucrătorilor 
din agricultură pentru realizarea 
lucrărilor din legumicultura, insă- 
mințarea soiei, fasolei și a orezu
lui, întreținerea culturilor și înfăp
tuirea sarcinilor din programele de 
dezvoltare și modernizare a sec
toarelor zootehnice. In această pe
rioadă premergătoare marelui ju-; 
bileu al partidului și zilei de 
1 Mai, oamenii muncii din agricul
tura județului Brăila se angajează 
să facă totul ca anul 1986 să fie 
un an al producțiilor mari, în toa
te sectoarele agriculturii.

întreaga activitate desfășurată 
în campania agricolă din această 
primăvară a fost pusă sub semnul 
calității, al exigențelor noii revolu
ții agrare, al realizării integrale a 
sarcinilor și angajamentelor asu

mate în intrecerea sociaListă, 
creînd astfel baze trainice obține
rii unor recolte sporite și asigu- 
rind creșterea contribuției județu
lui Olt la constituirea fondului 
centralizat al statului — se spune 
in telegrama adresată de Comite
tul județean Olt al P.C.R. în pre
zent, oamenii muncii din unitățile 
agricole iși concentrează forțele 
pentru încheierea celorlalte lucrări 
de sezon, a însâmințării orezului, 
a plantării legumelor in cirnp, a 
lucrărilor in viticultură și pomi
cultură, trecînd cu toate forțele la 
întreținerea culturilor.

Raportind încheierea însămință- 
rilor, in telegrama Comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R. se subli
niază că lucrătorii ogoarelor biho- 
renc sînt mobilizați acum pe un 
front larg pentru efectuarea. în 
termenele stabilite, a celorlalte 
culturi : plantarea in cîmp a legu
melor, executarea lucrărilor de se
zon in vii și livezi, Întreținerea 
pajiștilor naturale și cultivate, er- 
bicidarea păioaselor și sînt pregă

în județele care au încheiat 
semănatul, exemple de temeinică 
organizare, angajamente pentru 

o activitate și mai bună
tiți să treacă cu toate forțele la 
intreținerea exemplară a culturi
lor.

în telegrama Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R. se spune că 
lucrătorii ogoarelor vor acționa in 
continuare pentru desfășurarea 
la timp și încadrarea în pa
rametri calitativi superiori a lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
strîngerea și depozitarea cu grijă a 
furajelor, aplicarea fermă în prac
tică a măsurilor privind îmbună
tățirea radțcală a activității din 
zootehnie, in vederea creării con
dițiilor necesare sporirii contribu
ției județului Buzău la constituirea 
fondului central al statului de 
produse agroalimentare.

însuflețiți de, îndemnurile și 
chemările dumneavoastră pentru 
mai buna organizare a activității 
in toate sectoarele — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
Giurgiu al P.C.R., care raportează 
încheierea insămînțării porumbu
lui — vom acționa cu toată fermi
tatea pentru realizarea sarcinilor 
ce revin agriculturii județului nos
tru in acest prim an al celui de-al 
VIII-lea cincinal.

Raportind încheierea însămință- 
rii porumbului, în telegrama Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R. se, arată : Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe ogoare sint 
mobilizați pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor de erbicidare. a 
întreținerii culturilor, pentru păs
trarea densității optime a plante
lor și respectarea riguroasă a teh
nologiilor stabilite la toate cultu
rile. Totodată, vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că s-au angajat în acord 
global suprafețele tuturor culturi
lor păioase și prășitoare, fiind an
trenați la aceste lucrări toți locui
torii satelor.

în telegrama Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R. se spune că 
lucrătorii ogoarelor tulcene au 
încheiat însămințarea culturilor de 
primăvară, inclusiv a porumbului 
de consum în ogor propriu, precum 
și a soiei. pe întreaga suprafață 
prevăzută. Sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din agricultură 
vor acționa cu fermitate și dăruire 
pentru a situa agricultura județu
lui Tulcea la nivelul cerințelor, 
întîmpinînd cea de-a 65-a ani
versare a creării Partidului Comu
nist Român și ziua de 1 Mai cu 
noi și importante succese în toate 
domeniile de activitate.

Prin mobilizarea exemplară a 
tuturor forțelor și mijloacelor cu 
care este înzestrată agricultura 

județului și organizarea mal efi
cientă a activității — se arată in 
telegrama Comitetului județean 
Alba al P.C.R. — în ziua de 19 
aprilie a.c. au fost încheiate se
mănăturile de primăvară, inclusiv 
porumbul în ogor propriu. în pre
zent se lucrează intens la planta
rea legumelor în cîmp și efectuarea 
celorlalte lucrări de sezon. Au fost 
luate toate măsurile de organizare 
care se impuneau și sintem pregă
tiți pentru declanșarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

Hotăriți să intimpine gloriosul 
jubileu al partidului cu fapte de 
muncă deosebite — se spune în te
legrama adresată de Comitetul ju
dețean Teleorman al P.C.R. — oa
menii muncii din agricultură ra
portează că în seara zilei de 18 
aprilie au încheiat însămînțatul po
rumbului pentru consum pe 109 141 
hectare și că in scurtă vreme se
mănatul va. lua sfîrșit și Ia cele
lalte culturi prevăzute in plan. Ac- 
ționind in continuare cu toate for
țele la întreținerea culturilor, la 

plantarea .legu
melor timpurii și 
recoltarea fura
jelor pentru ma
sa verde, lucrăto
rii ogoarelor te- 
leormănene se 
angajează să de
pună toate efor
turile pentru rea
lizarea unor pro
ducții superioare 
prevederilor în 
toate sectoarele 
agriculturii.

în telegrama Co
mitetului județean 
Vrancea al P.C.R. 
se arată că oa

menii muncii din agricultura de 
stat și cooperatistă au încheiat în- 
sămînțatul porumbului pentru con
sum pe întreaga suprafață planifi
cată. în această perioadă premer
gătoare aniversării jubiliare a 
partidului nostru, a .zilei solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc — se arată în telegramă 
— sintem angajați cu toate forțele 
pentru asigurarea unei activități 
corespunzătoare in celelalte sec
toare ale producției agricole, în le
gumicultura, viticultură și zooteh
nie, in realizarea prevederilor din 
programele de autoconducere și 
autoaprovizionare in profil terito
rial. sporind astfel contribuția a- 
griculturii județului Ia progresul 
și prosperitatea țării.

Oamenii muncii din agricultura 
județului — se subliniază in tele
grama Comitetului județean Vîleea 
al P.C.R. — au încheiat, con
form termenului stabilit, semă
natul porumbului în ogor propriu 
pe întreaga suprafață planificată. 
Toți lucrătorii din agricultura ju
dețului Vilcea iși vor aduce o con
tribuție mereu sporită la înfăp
tuirea programului de creștere a 
belșugului, a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor.

Oamenii muncii din agricultura 
județului — se arată in telegrama 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. — raportează încheierea in- 
sâmințărilor porumbului de consum 
in ogor propriu planificate. Mobi
lizați permanent de organele și 
organizațiile de partid, mecaniza
torii. țăranii cooperatori, muncito
rii din întreprinderile agricole de 
stat și specialiștii acționează, cu 
toate forțele, cu responsabilitate și 
exigență, pentru realizarea celor
lalte lucrări, pentru a face ca anul 
1986, primul din actualul cincinal, 
să fie an al producțiilor record.

In telegrama Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R. se spune 
că oamenii muncii din agricultura 
acestui județ au încheiat semănatul 
porumbului pentru consum in ogor 
propriu și al soiei, pe întreaga su
prafață planificată. în prezent se 
acționează in continuare, cu toate 
forțele, pentru încheierea în cel 
mai scurt timp și la un înalt nivel 
calitativ a semănatului fasolei, 
orezului și al celorlalte culturi, 
prevăzute pentru perioada care ur
mează. realizarea tuturor lucrărilor 
de sezon în horticultura, execu
tarea prășitului. combaterea dău
nătorilor și recoltarea furajelor, 
exploatarea eficientă a sistemelor 
de irigații.

FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN-ETAPĂ NOUĂ,
SUPERIOARĂ

Marile evenimente istorice din via
ta unui popor iși dezvăluie semnifi
cațiile. în toată complexitatea lor, 
atunci cind sînt privite și judecate 
prin prisma efectelor pe termen lung 
pe care le-au produs, a inriuririi pe 
care au exercitat-o asupra mersului 
istoriei, a progresului societății. 
Un asemenea eveniment al istoriei 
poporului român l-a constituit fău
rirea, cu 65 de ani in urmă, a Parti
dului Comunist Român, care, marcind 
o etapă nouă, superioară, atit pe 
plan politic și ideologic, cit și orga
nizatoric in mișcarea revoluționară 
din România, a dat un nou și puter
nic avint luptelor politice si sociale 
desfășurate de masele largi populare 
din țara noastră.

Partidul Comunist Român este 
moștenitorul întregului tezaur al tra
dițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare, al organizațiilor sale 
politice și profesionale, exponentul 
fidel al intereselor vitale ale între
gului nostru popor. în lupta, in acti
vitatea partidului comunist s-a re
găsit tot ceea ce era mai bun in 
mișcarea muncitorească și socia
listă, s-au afirmat mai pregnant și 
în termeni de acțiune practică telu
rile fundamentale ale proletariatu
lui și, o dată cu ele. aspirațiile 
înaintate ale poporului român.

Crearea. în 1893.-a Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România a încununat îndelungatele 
eforturi de organizare politică a pro
letariatului român, fiind rezultatul

IN MIȘCAREA NOASTRĂ REVOLUȚIONARĂ
creșterii rândurilor clasei muncitoare 
și al dezvoltării conștiinței de sine a 
acesteia, al nevoii tot mai puternic 
resimțite — în desfășurarea luptelor 
de clasă — de a avea propriul său 
partid. Prin programul său revolu
ționar. prin soluțiile radicale formu
late in marile probleme care stăteau 
in fața societății românești, prin su
perioritatea ideologiei sale marxiste, 
P.S.D.M.R. s-a impus în epocă drept 
cel mai democratic și progresist 
partid în viata social-politică a 
României, asumîndu-și de la început 
misiunea istorică de a conduce lupta 
clasei muncitoare, a celorlalte cate
gorii de oameni ai muncii pentru cu
cerirea puterii politice și transfor
marea socialistă a societății româ
nești.

în ambianta revoluționară a anilor 
care au urmat făuririi statului na
țional unitar, mișcarea socialistă din 
România a devenit în scurt timp o 
forță politică de masă. îpregistrîn- 
du-se un flux puternic al muncitori
lor și altor categorii de oameni ai 
muncii spre organizațiile socialiste, 
sindicale și de tineret. Faptul că 
partidul politic muncitoresc a ținut 
seama in elaborarea concepției sale 
programatice de realitățile tării, pro- 
nunțîndu-se. de pe pozițiile cele mai 
înaintate, asupra tuturor problemelor 
care preocupau societatea româneas
că, s-a răsfrint pozitiv asupra evolu
ției sale organizatorice, creșterii in
fluenței în rindurile maselor munci
toare. |

Realizarea statului național unitar, 
precum și cerințele transformării 
democratice a societății românești, 
în ansamblul ei. făceau imperios ne
cesară unificarea pe scară națională 
a mișcării muncitorești și revoluțio
nare, a tuturor forțelor politice 
înaintate ale țării. O semnificație 
deosebită, pe linia unificării mișcării 
muncitorești în cadrul statului națio
nal unitar a avut Conferința Parti
dului Socialist din 23—26 mai 1919, 
la lucrările căreia au participat dele
gați de pe intregul teritoriu al Româ
niei. Măsurile organizatorice adop
tate. menite să grăbească unificarea 
mișcării socialiste la nivel național, 
au favorizat constituirea, in decem
brie același an, a Consiliului general 
al partidului socialist, organul repre
zentativ al întregii mișcări socialiste 
din România.

Definind caracterul și conținutul 
activității politice a clasei muncitoa
re, programul adoptat de conferință 
relua și sublinia ideile conform că
rora partidul clasei muncitoare, 
călăuzit de principiile socialismului 
științific, urmărește desființarea ex
ploatării omului de către om prin 
trecerea mijloacelor de producție „din 
proprietatea particulară în proprieta
tea întregii societăți". în program 
erg exprimată și concepția partidu
lui in problema puterii politice, 
subliniindu-se că Partidul Socialist 
urmărește desființarea exploatării 
sub orice formă și cucerirea puterii 
politice de către proletariat.

O caracteristică a documentelor 
programatice ale mișcării muncito
rești și socialiste apărute în această 
perioadă o constituie preocuparea de 
a aplica creator principiile socialis
mului științific la realitățile Româ
niei, de a sublinia rolul determinant 
al factorilor interni și al condițiilor 
specifice românești. „Teoria marxistă 
care ne călăuzește — se seria in 
„Socialismul" din 1919 — ne impune 
să cunoaștem, in rindul dinții, îm
prejurările in care trăim, mediul ță
rii noastre, solul in care trebuie să 
săpăm și fiecare să așezăm temelia 
organizațiilor noastre. Să clădim casa 
noastră pe temelia de piatră masivă, 
ca nici furtunile să nu o clatine, nici 
șuvoaiele să nu o miște, nici cutre
murele să nu o zdruncine" ; aceasta 
însemna că „aplicarea socialismului 
într-o țară se deosebește de apli
carea lui într-alta, după cum deose
bite sint condițiile in care el trebuie 
să fie aplicat".

Poziția înaintată a Partidului So
cialist față de problemele fundamen
tale care se puneau în fața societății 
românești a dus la creșterea influen
tei sale in rindul clasei muncitoare, 
a maselor largi populare, fapt oglin
dit și cu prilejul alegerilor parla
mentare din 1919 cind socialiștii au 
reușit să obțină 7 mandate in Adu-

Proi. univ. dr.
Nicolae PETREANU

(Continuare in pag. a IV-a)

liisămlniările - terminale fără intirziere in toate județele!STADIUL ÎNSĂMÎNȚÂRII PORUMBULUI
- în procente, pe județe, în ziua de 18 aprilie

Date comunicate de Ministerul Agriculturii

1. Sectorul 11. Vîleea 100 22. Mehedinți 84 31. Bacău 68
agricol Ilfov 100 12. Vrancea 100 23. Vaslui 84 32. Mureș 65

2. Brasov 100 13. Alba 100 24. Argeș 82 33. Hunedoara 63
3. Olt 100 14. Constanța 100 25. Satu Mare 80 34. Sibiu 60
4. Teleorman 100 15. Dîmbovița 100 26. lași 79 35. Sălaj 57
5. Giurgiu 100 16. Călărați 94 27. Caraș- 36. Harghita 56
6. Tulcea 100 17. Galați 92 Severin 72 37. Maramureș 55
7. Brăila 100 18. Ialomița 91 28. Cluj 72 38. Neamț 50
8. Buzău 100 19. Dolj 87 29. Bistrița- 39. Gorj 44
9. Bihor 100 20. Timiș 86 Năsăud 71 40. Covasna 26

10. Prahova 100 21. Arad 86 30. Botoșani 70 41. Suceava 15

Rezultatele obținute în județele 
care au încheiat însămînțările pro
bează puternicul spirit de angaja
re al oamenilor muncii din agri
cultură, buna organizare, capacita
tea de a realiza în termen scurt și 
in condiții de bună calitate lucră
rile. agricole, probează capacitatea 
și forța agriculturii noastre. 
Sînt rezultate care trebuie să 
constituie un indemn pentru 
toate celelalte județe care incă 
nu au încheiat lucrările agricole 
de primăvară. Au fost, desigur, și 
situații, create mai cu seamă de 
ploile căzute în ultimul timp, care 
au încetinit în unele locuri ritmul 
lucrărilor. Dar. in cele mai multe 

} OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ! j
Cu hărnicie, pricepere și răspundere acționați \ 

ț oră de oră și zi de zi pentru încheierea grabnică a ț 
• insămințărilor de primăvară I j

cazuri, rămînerile în urmă se da
torase unor neajunsuri în organi
zarea și desfășurarea activității. 
Este imperios necesar ca, în aceste 
zile, să se adopte măsuri concrete, 
în funcție de situația din fiecare 
unitate, măsuri care să fie urmă
rite si aplicate cu rigurozitate pen
tru a spori mult ritmul lucrărilor 
de pregătire a terenului și Ia însă- 
mințări. Este necesar ca peste tot 
să funcționeze schimburile de 
noapte la pregătirea terenului și a 
schimburilor prelungite la semă
nat, să fie repartizate, acolo unde 
este nevoie, mai multe tractoare și 
semănători, să se asigure toate 
condițiile de aprovizionare in 

cîmp. îndrumarea, controlul și 
sprijinul necesar tuturor formații
lor de macanizatori. exigentă 
maximă manifestindu-se in conti
nuare fată de calitatea lucrărilor.

Timpul este foarte bun, pămin- 
tul se lucrează bine, sint create 
toate condițiile pentru ca. în ur
mătoarele zile, insămințările de 
primăvară să se încheie, să se poa
tă trece apoi la executarea celor
lalte lucrări de întreținere, de fer
tilizare și erbicidare. de irigare, să 
fie intensificată plantarea legu
melor în cîmp, astfel incit, pretu
tindeni. să se pună bază trainică 
unei bune recolte în acest an.

Idei nobile, mărețe pe steagul de luptă al comuniștilor români

Acțiune consecventă, constructivă pentru colaborare economică 
egală in drepturi, pentru progresul și prosperitatea popoarelor!
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - UN EXCELENT 
COMBUSTIBIL IN CURSA PENTRU PROGRES

DATORIA FIECĂRUI COMUNIST - ÎNFĂPTUIREA 

SARCINILOR CONCRETE LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

Să producem mai ieftin, cu consumuri materiale și energetice reduse, 
produse de calitate superioară ! Este imperativul epocii de azi in care 
se infruntă două fenomene cu tendințe aparent contrare : pe de o parte, 
criza de materii prime și resurse energetice care obligă nu numai la 
economii, ci și la căutarea asiduă a unor materiale înlocuitoare, mai lesne 
de procurat și, pe de altă parte, concurenta tot mai acută pe piețele ex
terne care impune ca produsele să fie realizate in condiții competitive, 
cu performanțe superioare și costuri cit mai mici. Consecința : competiția 
o ciștigă cel care investește mai multă gindire tehnică, mai multă inge
niozitate, spirit creator, dovedește receptivitate și mobilitate maximă in 
promovarea noului.

Sini obiective pe care, de altfel, industria noastră, aflată în prezent 
- in plin prâces de perfecționare a organizării și modernizare, și le-a 

propus să le atingă in cel mai scurt timp, implicînd in acest scop întregul 
potențial de muncă și de creație tehnico-științifică existent. Realizarea și 
folosirea pe scară tot mai largă a materialelor înlocuitoare constituie una 
din căile de acțiune. în această privință, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.,

tovarășul Nicolae Ceaușeseu sublinia că trebuie să se acționeze ferm pentru 
realizarea in cele mai bune condiții a programelor privind producerea de 
noi materiale, mai ieftine, mai eficiente, care să ajute la asigurarea in 
condiții mai bune a resurselor materiale necesare producției. Totodată, în 
repetate rihduri, secretarul general al partidului ă solicitat prOiectanților 
și producătorilor să se preocupe susținut de promovarea largă a înlocui
torilor. opțiune judicioasă, ip context cu cerihțele și posibilitățile pro
gresului tehnic contemporan.

Ne propunem de această dată să urmărim „pe filieră" procesul de 
afirmare a unui valoros material înlocuitor, care poate soluționa multe 
probleme de eficiență și competitivitate, îndeosebi în industria construc
toare de mașini și în industria metalurgică, proces care, anticipăm, din 
păcate, se lofește de felurite obstacole .de natură nu atit tehnică, cit 
organizatorică, care. în esență, ar putea fi simplu denumite : inerție, 
comoditate, necunoaștere sau lipsă de preocupare. Este vorba de fontele 
cu grafit nodular.

Un pretins material care trebuie cit mai repede valorificat in producție
Ideea folosirii fontelor cu grafit 

nodular nu este fiOdă. De aproape 
trei decenii se cunoaște cufri trebuie 
fabricate, astăzi existind un mare 
număr de mărci de astfel de fonte. 
Pe plan mondial, acest material a 
trezit de la bun inceput interesul 
specialiștilor, care au sesizat repede 
valoroasele proprietăți tehnologice, 
fizico-mecănice și de exploatare pe 
care le întrunește. De pildă, fonta 
cu grafit nodular are 0 rezistență 
mecanică cuprinsă între 700 și 1 200 
N mm2, ceea ce înseamnă valori du
ble față de fontele obișnuite, și ca
racteristici similare, ba chiar supe
rioare. unor mărci de oțeluri nealia
te și slab aliate. Este explicabil de 
ce in lume au apărut importante 
mutații in structura producției de 
piese turnate din fontă. Astfel, in 
țări cu o industrie dezvoltată ca Ja
ponia. S.U.A.. Anglia. Franța. R.F.G., 
Elveția, Belgia ș.a. s-a ajuns ca din 
totalul pieselor turnate din fontă 
ponderea celor cu grafit nodular să 
fie de 14—28 la sută. Ponderi aflate 
îh continuă tendință de creștere : în 
Japonia, de exemplu, se prevede ca. 
in următorii cinci ani, din totalul 
pieselor de fontă, aproape 45 la sută 
să fie turnate cu grafit nodular.

Un argument 
decisiv: consumul 
redus de energie
Evident, creșterea accentuată a 

cererii de piese turnate din fontă, 
cu grafit nodular pe piața mondială 
iși are explicația, in primul rind. in 
avantajele tehnice și economice deo
sebite ce rezultă din utilizarea aces
tora. Astfel, datorită proprietăților 
fizico-meoanice bune pe care le po
sedă, fonta cu grafit nodular poate 
înlocui cu succes anumite caîegorii 
de piese turnate sau forjate din oțel, 
precum și unele piese, cu masă și 
gabarit mare, confecționate din fon
te obișnuite. Reducerea consumurilor 
de energie, material și manoperă 
este consecința directă și imediată a 
acestei înlocuiri. Iată cum se pre
zintă, comparativ1. ftdnSafnfirile inte
grate dfe eflergie necesare producerii 
unei tone do piese din oțel turnat 
sau forjat.

Material
Consum energetic 
integrat — in kg 
combustibil Con- 
vențional/tona de 

piese
Oțel turnat 2 577
Oțel forjat 3 057
Fontă hoduiară 1 833

Așadar, lâ fiecare tonă de piese 
fabricate din fontă cu grafit nodular 
se economisesc intre 744 și 1 224 
kg combustibil convențional — can
tități deloc neglijabile.

In țara noastră, anual, se toarnă o 
rrtare cantitate de piese din oțel și 
fbntă — România sltuîndu-se din 

acest punct de vedere printre 
primele zece țări ale lumii. Dar, 
după calculele unor specialiști, din 
totalul cantității de piese turnate din 
fontă, ponderea celor cu grafit no
dular este numai de 3 la sută. De 
cb 1 Vom reveni asupra acestei în
trebări. Un calcul arată că sporind, 
bunăoară, proporția respectivă la 10 
la sută — deci destul de modest 
dacă avem îh vedere realizările ac
tuale și perspectivele pe plan mon
dial — economia de energie ce poate 
fi' obținută prin înlocuirea oțelului 
cu fonie nodulate s-ar ridica la circa 
100 000 tone combustibil convențional.

DE CE INTIRZIE GENERALIZAREA UTILIZĂRII 

FONTEI CU GRAFIT NODULAR (I)

Cantitate echivalentă cu consumul 
anual, însumat, de energie electrică 
a cincisprezece întreprinderi bucu- 
re.ștene, între care „Autobuzul", 
„Timpuri Noi", întreprinderea de 
pompe, întreprinderea de mecanică 
fină, „Semănătoarea", „Electromag
netica". întreaga platformă indus
trială Pipera.

Să ne oprim, succint, .și asupra 
altor avantaje ale utilizării fontelor 
cu grafit nodular față de oțelul tur
nat :
• posibilitatea fabricării unor 

piese turnate cu grosimi mai mici 
ale pereților, cu o precizie dimen
sională sporită și o calitate mai bună 
a suprafețelor, datorită proprietăți
lor de turnare și solidificară supe
rioare ;
• costuri de prelucrare prin aș- 

chiere substanțial reduse șî economii 
de materiale, ca urmare a adaosu
rilor’ mâi mici de prelucrare .și a 
proprietăților superioare ale mate
rialului ;
• greutatea pieselor turnate este 

cu 8—10 la sută mai redusă, dato
rită densității mai mici ;

• fiabilitate sporită : piesele din 
fontă ctt grafit nodular so comportă 
mai bine in exploatare, ca Urmare 
a „limitei de curgere" superioare și 
a proprietăților de amortizare mai 
biihă a vibrațiilor ;

Acestea sint concluzii de ordin 
tehnic și economic, verificate de 
specialiști și confirmate de practică.

Ce demonstrează 
experiența 
practică?

IMPORTANTE ECONOMII DE 
OȚEL. Ne aflăm la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov — 
una din puținele unități din 
țară în care utilizarea fonte
lor nodulâre are o tradiție de 
mai bine de două decenii și 

se practică pe scară largă. „Circa 
40 la sută din cantitatea de piese 
turnate din fontă pe care O utili
zăm astăzi la construcția de auto
camioane este realizată din fontă cu 
grafit nodular, înlocuind astfel oțelul 
tutnat sau forjat — ne spune ing. 
Mircea Boghici. șeful secției proiec
tări pentru sectoare călde. Unul din 
cele mai recente repere asimilate 
este butucul toții de la autocamioa
ne. Avantajele : greutatea piesei s-a 
diminuat cu 26 kg, s-au redus con
siderabil operațiile de prelucrare, 
ceea ce a permis scăderea aprecia
bilă a consumului de scule și cteș- 

terea de trei ori a productivității 
muncii. Dacă înainte puteam prelu
cra circa 5 butuci pe schimb, acum 
uzinăm 15. în acest an intenționăm 
să mai asimilăm încă trei repere 
importante ce vor fi confecționate 
din fontă nodulară, fapt care ne Va 
permite să economisim circa 340 tone 
oțel laminat pe an. Și o precizare 
importantă : toate piesele realizate 
din fontă cu grafit nodular s-au 
comportat excelent in exploata
re. avînd o durată de funcționare 
cel puțin egală, iar cele mai multe 
chiar superioară pieselor executate 
din oțel turnat sau forjat".

FIABILITATE, INCONTESTABIL, 
SUPERIOARA. Cu cițiva ani 
în urmă, sideturgiștii hunedo- 
reni anunțau cu justificată nîin- 
drie că au feușit să toarne și 
să folosească cu rezultate dintre 
cele mai bune cilindri de laminor și 
lingotiere din fontă cu grafit nodu
lar. Ce s-a întîmplat de atunci ? Iată 
ce am aflat in discuția cu ing. Btidai 
Dotnokos, de lâ Centrul de cerce
tare și proiectare al Centralei indus
triale siderurgice Hunedoara :

— în întreprinderile din Vlăhița 
și Călan ale centralei hunedorene se 
fabrică anual mai multe mii de tone 
cilindri de laminor din fontă cu gra
fit nodular. La inceput, ne-am lovit 
de unele greutăți, intrucit nu stâpi- 
neam suficient procesul de elabora
re $î> turnare a acestor fonte. De 
aceea, atn studiat, experimentat și 
pus la punct noi tehnologii prin 
care se elimina orice neajunsuri de 
ordin calitativ. Astfel, am realizat 
un nou tip de presliaj, care asigură 
o temperatură de modificare mai 
ridicată, astfel Incit incluziunile din 
fonta lichidă se pot decanta in ma- 
selbta cilindrului. Prin soluția găsită 
cheltuielile de producție a cilindri
lor se diminuează cu peste două mi
lioane lei anual.

— Ce rezultate S-au obținut in fo
losirea fontelor cu grafit nodular la 
turnarea lingotierelor 1

— După cum se știe, pentru side- 
rurgiști este deosebit de important 
ca lingotierele — utilaje deosebit de 
costisitoare — să reziste la cit tnai 
multe turnări, pe această câle Obți- 
nîndu-se mari economii. Am expe
rimentat două variante do lingotiere 
cu fiabilitate sporită. Astfel, ttn lot 
de lingotiere l-am fabricat din fon
tă de primă fuziune, direct din fur
nal, pe care am modificat-o cu un 
tip de prsaliaj. Alt lot a fost reali
zat din fontă cu grafit hodular, fo
losind în primă fază fonta de cu
bilou. Ambele variante s*âu  dovedit 
a fi eficiente, asigurind creșterea cu 
18—20 la sută a durabilității lingo
tierelor, în comparație cu cele fa
bricate din fontă nemodificată. în 
unele cazuri s-a obținut chiar du
blarea durabilității.

— Rezultatele sînt bune, ce per
spective de extindere a acestei ex
periențe există ?

— Centrul nostru de cercetare și 
proiectare a întocmit un studiu și un 
proiect pentru extinderea turnării 
lingotierelor din fontă cu grafit no
dular la Combinatul siderurgic „Vic
toria" din Călan, elaborind și teh
nologia de turnare. Lucrarea este în 
curs de realizare.

Așadâr, un inceput bun, experi
mente incontestabile, dar cu o floa
re... Pentru că în țară există nume
roase oțelării și laminoare atit în 
industria siderurgică, cit și in alte 
ramuri, mai ales în industria con
strucțiilor de mașini, unde rezulta
tele hunedorenilor sint prea puțin 
cunoscute, iar soluțiile tehnice insu
ficient preluate. Chiar la Călăh, lu
crările de îmbunătățire șl completare 
a liniilor de turnare in vederea 
realizării lingotierelor mici din fon
tă cu grafit nodular sint tergiver
sate de măi multă vreme. Or, ceea 
ce se face aici ar trebui să repre
zinte un model pentru alte turnă
torii de acest fel.

Ce idei 
mai importante 

s-au desprins 
pină aeum?

în primul rind că folosirea fonte
lor cu grafit nodular prezintă avan
taje tehnice și economice incontesta
bile. Ceea ce o dovedește experien
ța acumulată pe plan mondial, pre
cum și in unele unități din țara 
noastră. Totuși, gradul de extindere 
a utilizării acestor materiale este 
încă extrem de redus. Care sini 
cauzele și ce trebuie întreprins pen
tru că fontele cu grafit nodular 
să-și ocupe locul cuvenit între ma
terialele siderurgice ? Vom prezenta 
concluziile ia investigațiile pe aceas
tă temă în articolul următor.

Comeliu CÂRLAN 
Vlaicu RADU

Inginerul Aurel Mitrofan, directo
rul întreprinderii mecanice din Alba 
Iulia, apreciază, ca specialist, că o 
turnătorie nu poate realiza perfor
manțe ridicate „fără o modelărie de 
mare calibru". De ce ? Pentru că 
aceasta înseamnă o mai bună orga
nizare și disciplină a muncii, pro
duse de mai bună calitate, înseamnă 
o productivitate sporită. Adică, ce
rințe de înaltă exigență, cărora co
lectivul modelăriei le face față cu 
succes. Evidențiind însă rezultatele 
obținute de colectivul atelierului de 
turnătorie, nu putem să nu amin
tim numele pionului de bază, al ce
lui Care-1 conduce,, maistrul Vasile 
Sopa, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Pentru că 
autoritatea secretarului de partid, 
comunist învestit cu mari sarcini in 
mobilizarea colectivului la realizarea 
planului, se clădește pe autoritatea 
și prestigiul personal dobindite ca 
om al muncii exemplare. Maistrul 
Vasile Sopa a fost ales mai de cu- 
rînd ca secretar al comitetului de 
partid. Dar de 
mulți ani — s-au 
împlinit în a- 
ceastă primăvară
10 ani de la in
trarea în funcțiu
ne a «turnătoriei 
— maistrul se 
numără printre 
specialiștii „de 
marcă" ai unită
ții. în modelele 
realizate de co
lectivul condus 
de el se află ger- 
meneie perfor
manțelor tehnice 
obținute de tur
nătoria între
prinderii din Alba 
Iulia : realizarea batiului primu
lui Strung românesc de 16 metri, 
executarea în acest ah a modelului 
pentru batiul primei mașini de ale
zat Și frezat portală AFP — 180—200. 
După o idee originală a maistrului 
Vasile Sopa a fost realizată o vop
sea care mărește de citeva ori via
ța modelelor. Nu este, deci, intim- 
plător și nici surprinzător faptul că 
înaiîite de a accepta o comandă mai 
complicată specialiștii întreprinderii
11 consultă : „Să Vedem ce spune 
Sopa". Sau : „sopa ce părere are ?“. 
Sau : „Dacă s-a angajat Sopa, se re
zolvă !". Iar maistrul se angajează 
la tot, și Ia lucrări grele, și la lu
crări complicate, și atunci cind este 
vorba de găsirea unei soluții origi
nale. Intr-un cuvînt, la tot ce poate 
să însemne ridicarea prestigiului în
treprinderii.

...Cu privirea âdîncită într-un. 
complicat desen tehnic, maistrul Va
sile Sopa „citește" modelul viitor. 
Caută soluții noi. pentru că terme
nele sint mereu presante, iar mode
lării dă ritmul muncii întregii în
treprinderi.

— De cițiva ani realizăm modele 
și pentru alte turnătorii —■ ne spu
ne maistrul. Reprezentăm o expe
riență. în primul trimestru al aces
tui an am executat modele in va
loare de 10.2 milioane lei pentru di
verși beneficiari, planul de producție 
pe întregul an fiind de 24 milioa
ne. Realizăm modele pentru piese 
turnate de mașini-unelte chiar pen
tru parteneri de peste hotare, în 
cadrul unui program de cooperare. 
Acum ne pregătim să executăm pri
mul model pentru batiurile de la 
standul de probă a turbinelor de 
700 MW ce se fabrică la întreprin
derea de mașini grele București. 
Piesa se execută din fontă antimag- 
netică și reprezintă o premieră pen
tru industria românească.

— E complicat ? Veți reuși ?
— Ca șef al atelierului de turnă

torie, consider că este o treabă com
plicată, dar nu mă îndoiesc de reu
șita colectivului nostru. Ca secretar 
al comitetului de partid, adaug că 

nu numai oamenii muncii de la mo
delărie, ci și cei din celelalte com
partimente ale întreprinderii noas
tre sînt copabili de mari reușite pen
tru că au prins cu toțit gustul per
formanței, al realizărilor deosebite.

— Iar în această privință, spun ei, 
au învățat din exemplul secretaru
lui de' partid.

— Sigur, și pină acum am fost 
conștient de puterea mobilizatoare 
a faptelor exemplare, a unei atitu
dini demne, înaintate față de o în- 
timplare sau alta, față de o situație 
sau alta. Pentru că eu însumi am 
învățat de la alți comuniști, din alte 
fapte exemplare. Dacă tovarășii mei 
m-au ales secretar de partid, cu 
atit mai mult modul in care mun
cesc și gîndesc eu are pentru ei o 
semnificație.

— Reprezintă un model.
— Sau un reper concret, la care 

se pot raporta. Și atunci, cum poți 
să nu fii la înălțimea așteptărilor 
lor ?

Acțiunile eecretarului de partid 

SECRETARUL DE PARTID 
- om al acțiunii revoluționare, 

un exemplu pentru toți
la locul său de muncă — cu
noașterea temeinică a profesiei, 
spirit de disciplină și inițiati
vă, responsabilitate exemplară în 
îndeplinirea sarcinilor — constituie 
o verigă a unui continuu proces de 
autodepășire și autoperfecționare.

...La gazeta de perete a între
prinderii mecanice din Cugir am 
citit de curind un articol cu tema 
„Preocupări pentru introducerea 
tehnicii noi prin aplicarea tehnolo
giilor neconvenționale" semnat de 
subinginerul Ilie Rusu. în articol, cu 
argumente practice, se făceau refe
riri concrete la posibilitatea extin
derii prelucrării prin electroeroziune 
(cu electrod sau cu fir), ceea ce in- 
seattină, în secția sculărie, o creș
tere de pină la 5 ori ă productivi
tății muncii la o mașină. Cine este 
autorul acestui solid studiu ?

— Iliuță Rusu, secretarul comite
tului de partid de Ia sculărie I — 
precizează loan Ciocan, secretarul 
comitetului de partid din Întreprin
dere. E tinăr, a lucrat ca lăcătuș, a 
absolvit liceul la seral, apoi Insti
tutul seral de subingineri. Acum lu
crează ca tehnolog la sculărie.

Sculăria reprezintă „inima fier
binte" a Întreprinderii. S.D.V.-urlle 
realizate aici garantează în bună 
măsură „marca" fabricii, calitatea și 
precizia execuției. Răspundere mare 
pentru un tehnolog.

— Pină la această oră (era ora 12), 
am Întocmit tehnologiile pentru 15 
dispozitive diverse de strunjit, fre
zat, presat, rectificat, îndoit, am- 
butisat, ni se destâinuie subingine
rul Ilie Rusu. O gamă diversă de 
tehnologii, care te obligă să fii la 
punct cu noutățile.

— Cum reușiți acest lucru ?
— Studiu, curiozitate, plăcerea de 

a învăța de la alții. îmi este, de 
asemenea, de mare folos experiența 
celor 15 ani lucrați ca lăcătuș. Apoi, 
nu pot să nu dau toată atenția ce
lor două ore pe care Ie afectez zil
nic „terenului", cercetării mașinilor 
din secție, urmăririi și controlului 
asupra aplicării tehnologiilor elabo
rate. Sînt două ore de studiu foar
te prețioase. De la tovarășii mei de 

muncă aflu nu numai multe nou
tăți, multe informații tehnica, ci și 
primesc multe sugestii, propuneri. 
Discuțiile acestea sînt într-un anu
mit fel discuții de partid.

— în ce fel?
— Chid doi comuniști discută Un

gă o mașină, cu răspundere și se
riozitate, despre progres tehnic, 
despre cerința și posibilitatea con
cretă de modernizare a producției, 
ce fac altceva ? Dacă unul dintre ei 
este secretarul de partid, atunci va
loarea acestei discuții comunista 
crește. Pentru că ideile, propuneri
le, sugestiile și soluțiile născute în 
aceste discuții nu rămtn doar sim
ple vorbe. Mai devreme sau mai 
tîrziu, ele se materializează, se a- 
plică în folosul muncii întregului 
colectiv, al îndeplinirii sarcinilor ce 
ne revin. Vă destăinui șl un alt glnd 
al meu : consider că și atunci cind 
studiez o carte de specialitate fac 
într-un anumit fel muncă de partid. 
Ca secretar al comitetului de partid 
de la sculărie, ceea ce învăț este în

tr-un fel și in 
interesul muncii 
colectivului, al 
unei mai bune 
reușite, al mobi
lizării efective a 
sutelor de oa
meni ai muncii 
din cele șapte or
ganizații de bază 
din subordinea 
comitetului la
îndeplinirea cu

succes a sarcini
lor de plan, la 
realizarea unor
S.D.V.-uri de cea 
mai bună calita
te. Pornind de la 
Comitetul nostru 

de partid, preocupat să se rea
lizeze S.D.V.-uri de înaltă calitate, 
a fost declanșată o acțiune la care 
au fost antrenate și alte comparti
mente — concepție, proiectare — 
pentru fabricarea unor verificatoare 
de înaltă precizie. Am propus ca lâ 
nivelul întreprinderii să se urmă
rească mai atent cum sînt utilizate 
și păstrate S.D.V.-urile, pentru a 
prelungi viața acestora șt a obține 
astfel importante economii. Cunos- 
cind efortul investit într-un produs, 
este firesc să ne preocupe existența 
lui în continuare.

Din relatarea noastră se desprinde 
că respectul și buna apreciere de 
care se bucură, ca secretari de 
partid, maistrul Vasile Sopa șl sub
inginerul Ilie Rusu — comuniști care 
lucrează în două unități diferite — 
își au izvorul în faptele exemplare 
pe care le realizează la locul lor de 
muncă. Valoarea lor profesională 
reprezintă — cum spunea maistrul 
Vasile Sopa — un reper pentru cei
lalți, în primul rind pentru comu
niști, care spun cu respect „Aceasta 
a fost ideea secretarului nostru de 
partid" sau „Avem de învățat de la 
secretarul nostru de partid". Cum 
muncește In producție secretarul de 
partid are pentru cei din jur va
loare de model.

Exigențele superioare formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R., cu privire la întări
rea muncii politico-organi2atorice 
desfășurate de organizațiile de 
partid, la creșterea rolului lor poli
tic conducător în toate domeniile, în 
unirea și dinamizarea eforturilor și 
energiilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice, au în vedere 
și modul în care iși face datoria, la 
locul său de muncă, secretarftl de 
partid.

Ștefan DIM CA 
corespondentul „Scînteii"

RECOLTA ACESTUI AN - LA NiVELUL
MAXIM AL POSIBILITĂȚILOR!

Garanția unor recolte bune
Cîteva constatări, acum, cînd se însămînțează 

ultimele suprafețe în județul Argeș
Acum, cind pe cîmpurile arge- 

șene sertiănâtorile intorc ultimele 
brazde, se poate proba cu fapte și 
date concrete că și agricultorii de 
aici au realizat in această primăvară 
efea mai scilrtă și bună Campanie 
agricolă. Cele aproape 73 1)00 hectare, 
cit reprezintă aici culturile de pri
măvară, au fost insămințate intr-un 
timp record, de numai 18 zile bune 
de lucru. A fost și o campanie a 
calității pentru că. prin însuși mo
dul in câre â fost concepută și s-a 
acționat apoi pe parcursul desfășu
rării ei, în prim-plan a stat respec
tarea strictă a normelor agrotehnice 
specifice fiecărei Culturi. Nu lipsit 
de irhportanță este in acest sens și 
faptul că, ineă înainte de începerea 
campaniei, secretariatul comitetului 
județean de partid, împreună cu 
factorii de conducere ai direcției 
agricole au analizat la fața locului, 
in ihtilnirile ce au avut cu specia
liștii. posibilitățile reale de care 
dispun unitățile agricole pentru rea
lizarea întocmai a sarcinilor de plan 
in cantitatea și stfucttiră sortimen
tală stabilite. Eficienta acestor ana
lize nu o reprezintă atit numeroa
sele corectări care s-au făcut in 
repartizarea culturilor de primăvară 
in teritoriu, cit faptul că un aseme
nea dialog deschis, desfășurat mai 
ales pe baza de argumente agroteh
nice și economice, a întărit, deo
potrivă. autoritatea și răspunderea 
specialiștilor, ale cadrelor de condu
cere din unitățile agricole in apli
carea întocmai a acelor tehnologii 
câre. in condițiile date, să asigure 
realizarea unor râcolte maxime. O 
ptimă dovadă o constituie insuși ni
velul calitativ, net superior anilor 
tfecuți. in care au fost executate 
insămințările. celelalte lucrări agri
cole de primăvară.

Oprim Ia ferma Furduiești, aparți
nind C.A.P. Rătești. Inginerul Va
lentin Chiriac, șeful fermei, făcea o 
ultimă verificare a semănătorilor 
pregătite să insămințeze ultima solă 
cu porumb ce a rhai rămas de lucrat 
in această primăvară. Pămintul albi- 
clos, câte se „bate" foarte repede, a 
dat multă bătaie de cap specialistu
lui pină să reușească să-1 pună in 
ceea ce numea el stare de producție. 
Pentru ca semănatul să se facă in 
cele mai bune condiții, ținind seama 
de posibilitățile reale, specialistul a 
htftărit ca ingrășămihtele chimice să 
fie administrate pe rind. o dată cu 
semănatul. Găstm, astfel, aici, ^.la 
Rătești, materializată Una dintre 
măsurile de ordin calitativ adoptate 
de comandamentul județean la 
începutul acestei campanii : in con
dițiile in cate nu au putut fi procu
rate in totalitate cantitățile de în
grășăminte necesare, s-a hotărit ca 
administrarea acestora să se facă tiu 
pe toată supafața. ci numai in zona 
de vegetație a rădăcinilor, ceea ce 
a făetit posibilă sporirea cu cel puțin 
30 la sută a suprafeței totale ferti
lizate cu stocurile de îngrășăminte 
existente la începutul campaniei.

Ne continuăm dtutnul spre zona 
Mozăceni-Slobozia, zonă figricolă, 
care vineri la prinz constituia pen
tru directorul general al direcției 
agricole, tovarășul Vasile Duță, un 
interes cu totul deosebit : două din 
unitățile, agricole de aici — C.A.P. 
Mozăceni și C.A.P. Ștefan cel Mar6 
— incheiau pină seara insămințările 
și. conform programului stabilit ini
țial. tot in seara respectivă trebuiau 
redistribuite operativ mijloacele 
mecanice spre unitățile agricole din 
apropiere.

La ferma Babaroaga. aparținind
C.A.P.  Mozăceni, atenția ne este 

atrasă In primul rind de dimensiu
nea mult prea mare a solei in care 
insămințau mecanizatorii Marin 
Zincă, Florea Bușică și Gheorghe 
Manea. De la șeful fermei, tovarășul 
Ștefan Cherbel, aflăm că, de fapt, 
mecanizatorii lucrează două sole care 
au fost comasate tocmai pentru a 
spori randamentul de lucru al mij
loacelor mecanice, dar mai ales 
pentru a înlătura pierderile de 
plante care ar avea loc dacă la pră
șit, bunăoară, tractoarele ar trebui 
să întoarcă in drumul de lut ce des
parte solele. S-a hotărit deci ca 
semânătul să se facă pe întreaga 
lungime a celor două sole, cum de 
altfel se va executa și prășitul. Așa 
au reușit mecanizatorii să se situeze 
in această primăvară printre frun
tașii campaniei. Tot aici constatăm 
că din tehnologia pregătirii terenului 
lipsește operația de erbicidare. Di
rectorul direcției agricole ne explică 
că nu este Vorbă de o omisiune, ci 
de Consecința unei alte măsuri adop
tate de comandamentul județean : 
fundamentarea intr-o concepție nouă 
a devizelor tehnologice in funcție de 
condițiile concrete din fiecare uni
tate. In cazul erbicidelor, de exem
plu, s-a hotărit ca peste tot acolo 
unde există forță de muncă sufici
entă. aceste substanțe să fie folosite 
pe suprafețe cit mai restrinse pentru 
a se putea veni in Sprijinul unită
ților eu o încărcătură mare de 
plante prăsitoare pe un membru 
cooperator.

Vineri spre seară, norii s-au ridi
cat din nou deasupra ținutului Ar
geșului, Erau nori aduși de un vînt 
cald, prevestitori a ploaie caldă, așa 
cutii este nevoie acum pentru a se 
realiza acea explozie în răsărirea 
plantelor pe care o doresc de fie
care dată agronâmii. Oricum. pă
mintul dispune acum de umiditatea 
și de minimul necesare unei germi
nații rapide a semințelor, dispune 
și de minimul necesar de elemente 
fertilizante. Cu un cuvint. sînt. asigu
rate toate condițiile pentru obține
rea unor recolte sporite.

Florea CEAUSESCU 
losli POP

CARAȘ- SEVERIN

Operativitatea și promptitudinea 
in stabilirea măsurilor sint acum 

mai necesare ca oricind
Pină in seara zilei de 18 aprilie, 

in județul Caraș-SeVerin au fost in- 
sămînțate cu porumb 24 780 hectare 
din cele 34 260 planificate, reprozen- 
tind 72 la sută. Lucrările sint mai 
avansate în unitățile aparținind con
siliilor agroindustriale Berliște, Bo- 
jejena și Grădinari. Sub media pe 
județ se situează unitățile din con
siliile Păltiniș, Bozovicî și Zăgujehi. 
Pentru impulsionarea lucrărilor și 
încheierea lor la termenul stabilit 
hotăritoare sînt, acum, identificarea 
terenurilor care oferă condiții să fie 
insămințate cu prioritate, operativi
tatea și promptitudinea cu care se 
trece la acțiune.

O primă dovadă a modului, res
ponsabil de lucru ne-o oferă înseși 
realizările, intreprindetii agricole de 
stat Răcăștia. „Dacă ține vremea 
așa — timpul este acum foarte fru
mos — în 2 zile încheiem semănatul, 
ne spune ing. Iustina Turnea, direc
torul Întreprinderii. Avansul ciștigat 
se datorează faptului că am început 
insămințările devreme, ploile din 
ultimele zile găsindu-ne cu cea mai 
mare parte a suprafeței cu porumb 
însămînțată". Acum s-a organizat 

' Întrajutorarea între ferme, râdistri- 
buindu-se utilajele in funcție de ne
cesități. ceea ce demonstrează efi
ciența bunei organizări a muncii și 
operativitatea in luarea deciziilor.

Aceeași operativitate în dirijareâ 
Utilajelor spre parcelele care pot fi 
lucrate cu pfiOHtâte — și lâ între
prinderea âgriCOlă de sfat Orădirtari. 
inginerul Dumitru Farcaș, directorul 
Unității, nâ spunea că activitatea a 

fost reluată operativ pe terenurile 
care s-au zvîntat mai repede, ca 
apoi forțele mecanice și umane să 
fie dirijate in zona de șes. Aceasta 
va permite ca pină duminică să se 
încheie semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață planificată.

Am putea oferi și alte exemple 
care demonstrează că operativitate 
înseamnă acum să iei decizii promp
te in funcție de starea terenului. 
Nti se pohte spune Că la C.A.P. Ni- 
colinț nu a existat preocupare pen
tru buna desfășurare a lucrărilor, 
dovadă fiind faptul că terenul era 
pregătit in condiții foarte bune pen
tru semănat. De altfel, inginerul Du
mitru Florică este cunoscut ca un 
„bun specialist și totuși directorul 
"Direcției agricole județene, tovară
șul Gheorghe Ciorman, care ne-a 
însoțit in raidul nostru, a găsit ci
teva „puncte slabe" in activitatea 
ce se desfășura in cîmp. Nici la ora 
12 semănatul nu începuse. La inter
venția directorului Direcției agrico
le, semănătorile au fost alimentate 
Cu săftiîhță și S-ă trecut la jalona
rea terenului, iar cei doi mecaniza
tori âti început semănatul. Adevă
rul este că aici mai erau de semă
nat 80 hectare și de aceea nu se ma
nifesta aceeași grabă ca la începu
tul campaniei. Dar orice oră cîști- 
gătă ăcufti, Cind condițiile meteoro
logice sint schimbătoare, este de Cea 
mai mare însemnătate pentru recol
tă.

Ploile au întrerupt executarea lu
crărilor agricole in cîmp, dar în ase-

Forțe sporite, concentrate la însămînțarea porumbului
Răcâșdia, județul Caraș-Severin

menea situații se impune să contro
lezi in permanență terenul, călcin*  
du-1 pas cu pas. pentru a constata 
unde și în ce fel să se lucreze. La 
cooperativa agricolă Berzovia. din 
cele 420 hectare prevăzute a se cul
tiva în această primăvară, pină in 
ziua raidului nostru au fost insă
mințate doar 100 hectare. Mai era 
pregătit terenul pentru insămințări 
pe 40 hectare. I^a sediul secției 
S.M.A. Berzovia se aflau Petru 
Brum, Inginerul-sef al stațiunii, si 
Petre Costică, șeful secției respecti
ve. Nici vorbă să fi încercat în acea 
zi terenul pentru a vedea personal 
dacă putea fi reluat semănatul. De 
cealaltă parte a riului Birzava era 
o solă pregătită pentru porumb, dar 
nimeni din conducerea cooperativei 
nu încercase să vadă dacă se poate 
lucra. Această situație ne-a deter
minat să continuăm investigația 
noastră la sediul stațiunii, pentru a 
vedea cum au fost utilizați in a- 
ceastă campanie cei 190 de mecani
zatori și cel 88 de mecanici ai cen
trului de reparații, din care 60 la 
sută cUnosc conducerea tractorului. 
Concluzia este ușor de formulat 
dacă vom arăta Că unitățile deser
vite de acest S.M.A. se situează cu 
mult sub media pe județ la însămîn- 
țări. Desigur, mecanizatorii trebuie 

pe terenurile C.A.P.

Foto : I. Herțeg

să se afle In primele rinduri la lu
cru in cîmp. Dar în virf de campa
nie ei trebuie să fie sprijiniți de În
tregul personal al «tatiunli. inclusiv 
de mecanici. Pentru aceasta este 
nevoie ca specialiștii din unitățile 
agricole șl șefii secțiilor S.M.A. să 
identifice terenurile cară pot fi lu
crate cu prioritate, să mobilizeze 
forțele și să le dirijeze acolo unde 
este nevoie. Subliniem aceasta în- 
trucit cazul amintit nu este singular. 
Și la secția Biniș a S.M.A. Bocșa 
cițiva mecanizatori lucrau la repa
rarea combinelor. Bănică Sorescu, 
șeful secției S.M.A., ne spune că șe
ful de fermă a plecat să vadă unde 
se poate lucra, dar n-a mai trecut 
pe la secție să spună mecanizatori
lor ce-a constatat.

Acestea din urmă eînt. desigur, cî
teva din nedoritele excepții întilnite 
pe traseul campaniei de insămințări. 
Cu promptitudine au fost luate și 
aici măsuri pentru eliminarea defi
ciențelor constatate, astfel incit 
există garanția că măsurile stabilite 
de comandamentul județean pentru 
agricultură vor determina ca și in 
județul Caraș-Severin insămînțarea 
porumbului să se incheie la data 
stabilită.

Ioan HERTEG 
Ion D. CUCU
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Idei nobile, mărețe pe steagul de luptă al comuniștilor români
ACȚIUNE CONSECVENTĂ, CONSTRUCTIVĂ

PENTRU COLABORARE ECONOMICĂ EGALĂ ÎN DREPTURI, 

PENTRU PROGRESUL Șl PROSPERITATEA POPOARELOR!
„Soluționarea problemelor economice complexe actuale cere lichi

darea vechilor relații bazate pe exploatare și dominație, instaurarea 
unei ordini economice internaționale noi, întemeiată pe deplină egali
tate și echitate între state, pe principii și relații care să asigure pro
gresul rapid al tuturor țărilor - și în primul rînd al celor rămase în 
urmă - să favorizeze o largă și nestingherită colaborare între state, ac
cesul liber al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii, ale 
civilizației contemporane".

NICOLAE CEAUȘESCU

Bilanțul deosebit de bogat al activi
tății internaționale a Partidului 
Comunist Român, prilejuit de 

apropiata aniversare a 65 de ani 
de la făurirea sa, include la loc 
de frunte solidaritatea fierbinte, mili
tantă, cu aspirațiile legitime ale popoare
lor oprimate de a scutura jugul domina
ției coloniale, sprijinul activ, multilateral 
acordat atît în timpul luptei de elibe
rare națională, cit și după ce tinerele 
state au pășit pe calea afirmării politice 
și economice independente.

Această preocupare statornică a fost 
ridicată la un nivel superior după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. — cauza li
chidării subdezvoltării și făuririi unei 
noi ordini economice mondiale, capabile 
să asigure progresul tuturor popoarelor, 
avînd în tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
toți cei peste 20 de ani de cînd se află la 
cîrma destinelor poporului român, pro
motorul dinamic și neobosit, deopotrivă 
pe planul gîndirii teoretice și al acțiunii 
practice.

Pe baza concepției novatoare, revolu

ționare a secretarului general al parti
dului, România socialistă s-a remarcat 
pe arena internațională prin largi și cu
prinzătoare acțiuni în vederea înfăptuirii 
noii ordini economice, care să ducă la 
soluționarea problemelor acuțe ale eco
nomiei mondiale și asigurarea stabilității 
ei, la prosperitatea și înflorirea tuturor 
națiunilor, într-un climat de destindere, 
securitate și colaborare reciproc avanta
joasă.

Aoeste acțiuni, fundamentate pe prin
cipii trainice, și-au găsit materializarea în 
multiple inițiative și demersuri întreprin
se de-a lungul anilor de țara noastră ia 
O.N.U. și în alte foruri internaționale. 
Membră a „Grupului celor 77“, din care 
face parte cvasitotalitatea țărilor în curs 
de dezvoltare, participantă activă la ac
țiunile statelor nealiniate, România și-a 
adus în permanență contribuția la pro
movarea ideii și a cerințelor unei dez
voltări sănătoase, echilibrate a econo
miei mondiale, la elaborarea unor docu
mente de bază ale Națiunilor Unite în 
acest domeniu. O importanță deosebită

au avut documentul prezentat celei de-a 
VII-a sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. intitulat „Poziția Româ
niei cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le" și Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu celei de-a V-a sesiuni 
a Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare.

Concepția teoretică originală, profund 
științifică, a secretarului general al parti
dului cu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale este pu
ternic întărită de acțiunea practică. 
România socialistă, ea însăși țară în 
curs de dezvoltare, întreține relații de 
colaborare pe toate planurile — politic, 
economic, tehnieo-științific, cultural —' 
cu aproape toate statele în curs de dez
voltare, relații puternic stimulate 
de vizitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în țări din Asia, Africa 
și America Latină, de documentele sem
nate cu prilejul acestor memorabile eve
nimente.

SCHIMBURI COMERCIALE LIBERE, ECHITABILE - 
EA BAZA UNEI CREȘTERI ECONOMICI RĂPIRE

Asigurarea unei creșteri economice rapide a tuturor statelor im
pune, în concepția României, crearea unui sistem comercial interna
țional sănătos și echitabil, liber de orice fel de restricții și discrimi
nări. in acest sens, țara noastră se pronunță pentru :

• Promovarea formelor moderne de cooperare economică, indus
trială și tehnico-științifică ;

• Angajarea de negocieri comerciale multilaterale in vederea redu
cerii taxelor vamale și a înlăturării barierelor netarifare ;

® îmbunătățirea sistemului generalizat de preferințe acordate țărilor 
rămase în urmă și aplicarea lui in mod consecvent și nediscriminatoriu ;

0 Efectuarea de către țările avansate a adaptărilor necesare pentru 
a facilita exporturile pe piețele lor a produselor provenite din statele 
rămase în urmă ;

0 Continuarea activităților din cadrul U.N.C.T.A.D. în vederea pre
venirii consecințelor nocive ale exodului de cadre calificate din țările 
în curs de dezvoltare către țările industrializate ;

0 Asumarea de către țările dezvoltate a angajamentului de a nu 
introduce noi restricții comerciale și de a adopta măsuri ferme pentru 
reducerea și eliminarea celor existente ;

0 Renunțarea la practica embargourilor, blocadelor economice sau 
condiționărilor politice ;

0 Oprirea puternicelor tendințe actuale spre protecționism.

Pe baza realizărilor deosebite In dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a succeselor remarcabile pe calea industrializării, activita
tea de comerț exterior și cooperare internațională a României a 
cunoscut în anii construcției socialiste o creștere continuă, țara 
noastră întreținind astăzi relații economice cu 155 de state, față 
de numai 28 în 1950 și 98 în 1965.

WMREA GLOBALA A PROBLEMEI BATBRILOR EXTERNE- 
PREMISA A RELANSĂRII PROCESULUI UEZVOLTĂRII

Avînd în vedere că politica dobinzilor înalte promovată de unele 
țări dezvoltate constituie, in bună măsură, cauza situației grele create 
in economia mondială, îndeosebi in țările în curs de dezvoltare, Româ
nia consideră că se impune, în mod deosebit, soluționarea globală a 
problemei datoriilor statelor lumii a treia, care să ducă la :

• Anularea datoriilor pentru țările cu un venit pe locuitor 
de pînă la 500-600 dolari, o reducere importantă a acestor 
datorii pentru țările cu un venit pînă la 1 000-1 200 dolari pe 
locuitor și o reducere generală de 30—50 LA SUTĂ a datoriilor 
pentru toate țările în curs de dezvoltare ;

• Reeșalonarea restului datoriei pe termen lung, de

15-20 de ani, și cu o perioadă de grație (în care nu se efec
tuează plăți) de 3—5 ani ;

• Stabilirea de plafoane raționale ale ratelor dobinzilor, 
iar diferențele plătite în plus în ultimii ani să fie reduse din 
datoriile restante ;

• Termenii reeșalonării să fie concepuți astfel încît 
serviciul datoriei externe să nu depășească 10—15 la sută din 
incasările anuale din exporturi ;

® Crearea, cu contribuția țărilor dezvoltate, a unui fond 
special, din care să se acorde țărilor în curs de dezvoltare noi 
credite, cu dobînzi raționale ;

® Reforma sistemului monetar-financiar internațional.

■ OBIECTIV FUNDAMENTAL: ÎNFĂPTUIREA
NOII ORDINI ECONOMICE MUMIE

în scopul lichidării subdezvoltării, a decalajelor 
dintre state și înfăptuirii unei noi ordini economice 
mondiale, menită să asigure progresul tuturor po
poarelor, România a elaborat și prezentat la O.N.U. 
și in organismele sale specializate un amplu pro
gram de măsuri care prevede :

0 Promovarea largă a colaborării economice între 
state, pe baze reciproc avantajoase ;

© Convenirea unor programe speciale de ajutora
re a țărilor in curs de dezvoltare in domeniul agri
culturii, al industriei, transporturilor și in alte sectoare ;

© Asigurarea unui transfer substanțial de tehnolo
gii moderne către țările subdezvoltate, in condiții

avantajoase, și sprijinirea formării de cadre naționale 
pentru aceste țări ;

• Soluționarea echitabilă a problemei materiilor 
prime ;

© Sporirea substanțială a fondurilor alocate pen
tru dezvoltarea economică a țărilor rămase in urmă 
pe plan economic ;

O Trecerea hotărită la reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor astfel obținute în scopul 
dezvoltării economico-sociale, îndeosebi a țărilor 
sărace ;

• Reluarea de urgență a dialogului intre țările 
dezvoltate și țările in curs de dezvoltare și, mai ales, 
lansarea negocierilor globale.

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII, DEPĂȘIREA OECALAJELOR
- CERINȚE ESENȚIALE ALE CONTEMPORANEITĂȚII
In concepția partidului nostru, a secretarului său 

general lichidarea decalajelor economice dintre state, 
a stării de subdezvoltare în care se află peste două 
treimi din omenire - stare de lucruri profund ne
dreaptă, consecință directă a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, a vechilor relații de inechi
tate, dominație și asuprire - constituie o problemă 
fundamentală o contemporaneității, de care depinde 
însuși viitorul omenirii. Este un motiv de adincă sa
tisfacție faptul că practica istorică confirmă, pas cu 
pas, justețea acestor aprecieri. Consecințele subdez

voltării, ale sărăciei, mizeriei și foametei de pe întinse 
zone ale globului sînt adine resimțite nu numai de 
țările rămase în urmă, menținerea și adîncirea decala
jelor constituind un factor de îngustare a pieței mon
diale, afectează evoluția economică generală, creează 
- așa cum o dovedesc fenomenele actuale - dezechi
libre, situații de criză economică și financiară, care 
blochează progresul tuturor statelor, inclusiv al celor 
avansate, generează animozități și neîncredere, focare 
de incordare și conflicte, cu riscuri imprevizibile pentru 
pacea și securitatea popoarelor.

COOPERARE MULTILATERALĂ PE PLANUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Una din orientările inaugurate de Congresul al IX-lea și devenită 

apoi o trăsătură fundamentală a politicii noastre externe o reprezintă 
extinderea conlucrării și cooperării cu țările in curs de dezvoltare, 
llustrind această preocupare statornică :

• România întreține relații diplomatice cu 100 de țări 
în curs de dezvoltare și țări nealiniate :

• fara noastră a construit sau participă la construirea, 
în cooperare, a peste 180 de obiective economice în țările 
în curs de dezvoltare, printre care : fabrici de ciment ; linii 
electrice de înaltă tensiune ; lucrări de foraj ; fabrici de sodă : 
rafinării ; complexe de fosfați etc. ;

• Mii de specialiști români acordă asistență in 60 de țări 
în curs de dezvoltare în cele mai variate domenii de activi
tate ;

• Peste 20 000 de tineri din țările în curs de dezvoltare 
studiază în institute de învâțămint superior din România.

Numeroasele obiective economice din statele în curs de dezvoltare 
turii, construcțiilor și transporturilor, asistența tehnică sub diferite forme 
aceste țări reliefează pregnant solidaritatea în fapte a partidului și

La Nador (Maroc), specialiști români au participat la construirea 
țara noastră la Karachi, in Pakistan (a doua fotografie de sus). India : 
cei indieni (fotografia din dreapta).

la realizarea cărora participă țara noastră in domeniul industriei, agricul- 
, sprijinul acordat de România pentru pregătirea de cadre naționale din 
statului năstru' cu lupta popoarelor pentru dezvoltare liberă, independentă, 
unui mare port (prima fotografie de sus). Un bloc de ulei realizat de 
rafinăria de la Panhati înălțată de constructori români în colaborare cu
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narea deputaților, iar Ia alegerile 
din 1920 — 21 de mandate in Cameră 
și 3 mandate în Senat.

O dată cu procesul de clarificare 
ideologică și politică. in rindurile 
mișcării muncitorești și-a făcut Joc 
ideea. care s-a transformat intr-o 
fermă convingere, că transformarea 
partidului socialist in partid comu
nist impune profunde transformări 
in viata internă și in structura parti
dului. că acesta trebuie să adopte 
principiile centralismului democra
tic. iar obiectivele sale fundamenta
le să fie in strinsă legătură cu tre
buințele mișcării revoluționare. Cris
talizarea ideii potrivit căreia parti
dul comunist urma să ia ființă nu 
prin sdzionarea vechiului partid so
cialist. ci prin folosirea și preluarea 
a tot ce era pozitiv in partidul exis
tent, in experiența și tradiția lui, a 
avut o mare importantă, marcind o 
recuperare pe un plan superior 
a unității mișcării revoluționare.

Un eveniment care se înscrie in 
aria pregătirilor pentru convocarea 
marelui forum al partidului a fost 
ședința Consiliului general al parti
dului și sindicatelor din 30 ianuarie
— 3 februarie 1921. Nemulțumite de 
faptul că mișcarea muncitorească a 
luat un curs ireversibil către trans
formarea, în cel mai scurt timp, a 
partidului socialist intr-un partid 
revoluționar, comunist, unele ele
mente social-democrate. nereceptive 
la transformările care trebuiau să se 
producă — de altfel puține la număr
— au declarat că se consideră în 
afara partidului. Această hotărlre 
n-a afectat insă unitatea partidului, 
așa cum sublinia și ziarul „Socialis
mul" : „partidul intreg rămîne unit 
împrejurul steagului purtat cu cinste 
prin atîtea bătălii". Prin intermediul 
ziarelor muncitorești, cit și în secțiu
nile locale. în organizațiile sindicale, 
de tineret, s-au purtat apoi ample 
discuții în legătură cu problemele 
politico-ideologice șl organizatorice 
care urmau să constituie fundamen
tul partidului comunist. Pe acest 
fundal. într-o atmosferă de respon
sabilitate politică, la 8 mal 1921, au 
început. în Capitală, lucrările Con
gresului general al Partidului Socia
list. căruia îi revenea sarcina de a 
consfinți unificarea mișcării munci
torești și a proclama transformarea 
Partidului Socialist în Partidul Co
munist Român. Congresul a repre
zentat prin delegații aleși în sec
țiuni — care dispuneau de 540 de 
mandate — toate organizațiile de pe 
cuprinsul țării.

Documentele programatice supuse 
dezbaterii, precum și luările de cuvînt 
au reliefat dorința de nezdruncinat 
de a inarma partidul cu o strategie 
și o tactică consecvent revoluționară, 
care să corespundă in grad mai înalt 
misiunii istorice de răsturnare de la 
putere a claselor exploatatoare și

Manifestări consacrate aniversării
In întreaga țară continuă să aibă loc simpozioane științifice, alte 

numeroase manifestări consacrate marelui eveniment din viața partidu
lui și a țării - aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român.

SIMPOZION LA INSTITUTUL CENTRAL 
DE CERCETĂRI ECONOMICE

Sîmbâtă a avut loc la București 
Simpozionul științific jubiliar dedi
cat aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, 
organizat de Institutul Central de 
Cercetări Economice. Simpozionul a 
scos în evidență bogăția de idei, ca
racterul creator și novator, consec
vent revoluționar al concepției se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și Înaintarea Româ
niei spre comunism, dezvoltarea șl 
modernizarea industriei. înfăptuirea 
noii revoluții agrare, creșterea rolu
lui planului național unic și perfec
ționarea mecanismului economlco- 
financiar in actuala etapă de dez
voltare intensivă a tuturor sectoare
lor de activitate, intensificarea parti
cipării țării' noastre la diviziunea in
ternațională a muncii, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor — țelul 
suprem al politicii Partidului Comu
nist Român.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, parti- 
cipanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă. în care se spune :

Creat din speranța supremă de mai 
bine a poporului nostru, acum 65 de 
ani, Partidul Comunist Român și-a 
croit un drum victorios prin istorie, 
devenind in ultimele două decenii 
cu adevărat un partid de masă, nu
cleul vital al unui vast sistem de
mocratic in continuă perfecționare. 

r Magistralele idei, teze și concepte 
pe care le puneți la baza politicii 
interne și externe a Partidului Co
munist Român, a țării noastre, ac
țiunea consecvent revoluționară pe 
care o desfășurați pentru transpu

SIMPOZION LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
La Universitatea din București s-a 

desfășurat, stmbătă. simpozionul cu 
tema „Partidul Comunist Român — 
organizatorul și conducătorul mărețe
lor izbinzi ale poporului român in 
lupta de eliberare socială și naționa
lă. pentru construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea țării spre comunism".

Comunicările prezentate au suoli- 
niat lupta Partidului Comunist 
Român pentru eliberare socială și 
națională, pentru edificarea orindui- 
rii socialiste. Au fost evidențiate po
litica științifică a P.C.R., rolul 
determinant al activității teoreti
ce și practice a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. contribuția sa la 
afirmarea valorilor materiale și spi
rituale ale noii societăți, la progresul 
neintrerupt al patriei noastre pe 
drumul socialismului șl comunismu
lui. Totodată, comunicările au re
liefat însemnătatea deosebită a de
mersurilor și inițiativelor președinte
lui României pentru instaurarea unei 
păci trainice in lume, pentru rezolva
rea pe calea tratativelor a conflictelor 
dintre state, dezarmare generală 
și totală, in primul rind nucleară.

într-o atmosferă de vibrant patrio
tism, participanții la simpozion 
au adresat o telegramă tovarășului

r .

Făurirea Partidului Comunist Roman 
- etapă nouă, superioară 

in mișcarea noastră revoluționară
„trecerea puterii politice si economi
ce in mina muncitorilor de la orașe 
și sate". După mai multe zile de dis
cuții și dezbateri fructuoase, in șeara 
zilei de 11 mai. într-un entuziasm 
de nedescris — după cum relata zia
rul „Socialismul" — s-a trecut la vot. 
Congresul a hotărît transformarea 
Partidului Socialist în Partidul Co
munist Român.

Făurirea Partidului Comunist 
Român a constituit o strălucită vic
torie politică, ideologică și organiza
torică a clasei muncitoare, rezulta
tul unui amplu proces de maturizare, 
clarificare ideologică și organizare 
politică a mișcării muncitorești din 
România. El a luat ființă ca un 
partid unitar centralizat, avind or
ganizații în întreaga țară. Titulatura 
de Partid Socialist-Comunist care a 
fost folosită încă înainte de Congre
sul din mai 1921 și care a figurat în 
documentele partidului oină la cel 
de-al doilea congres, avea menirea 
«ă sublinieze ideea continuității, fi- 
liatiunea directă și legitimă cu tre
cutul mișcării și. totodată, să relie
feze saltul calitativ, valențele noi, 
revoluționare, care defineau partidul 
comuniștilor.

întemeindu-șl activitatea ne tradi
țiile înaintate ale mișcării noastre 
muncitorești, ne legătura organică 
cu realitățile tării, întruchipînd spi
ritul revoluționar militant, partidul 
comunist întrunea acele trăsături și 
calități care aveau să-i permită să 
organizeze si să conducă clasa mun
citoare și aliatii ei firești în lupta 
pentru realizarea obiectivelor revo
luției și a idealului făuririi orindui- 
rii socialiste. Sarcina organizării, 
mobilizării si conducerii luptei clasei 
muncitoare, a maselor populare pen
tru înlăturarea de la putere a clase
lor exploatatoare și transformarea 
revoluționară a societății a necesitat 
eforturi susținute, un devotament 
nemărginit, sacrificii mari pentru 
cauza revoluției. Dar. In pofida a 
tot felul de greutăți, obiective și 
subiective. P.C.R. a fost singurul 
partid politic al vremii, capabil să 
înțeleagă și să asigure convergenta 
dintre mersul evoluției sociale, aspi
rațiile maselor și obiectivele luptei 
revoluționare. El a militat neabătut 
pentru determinarea si aplicarea 
unei linii politice, strategice si, tacti
ce care să corespundă condițiilor și 
sarcinilor concrete izvorîte din reali
tățile sociale și naționale ale țării.

Cu unele inconsecvente, datorate 
în .bună măsură preluării unor apre
cieri cuprinse in documentele mișcă
rii comuniste internaționale, comu
niștii români au caracterizat. în ge
nere. în mod just, procesul dezvol
tării eocial-economice și politice a 
României, au găsit forme de acțiu
ne care să asigure lărgirea si întă
rirea legăturilor partidului cu mase
le muncitoare. In primul rind cu 
clasa muncitoare. O puternică ma

nerea în viață a acestei politici con
sacrate cauzei socialismului și co
munismului, celor mai de Beamă 
Idealuri umane, se constituie intr-o 
monumentală operă care a asigurat 
și asigură progresul și prestigiul 
fără precedent al României în anii 
pe care întreaga noastră națiune cu 
adincă recunoștință și mindrie 
patriotică îi denumește „Epoca 
Ceaușescu".

în acest prag de aniversare a șase 
decenii și jumătate de la făurirea 
Partidului Comunist Român, eveni
ment de maximă însemnătate in is
toria poporului nostru, gindurile 
noastre se îndreaptă cu adincă pre
țuire către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și sta
tului nostru, om de știință de re
putație internațională, sub a cărei 
îndrumare permanentă știința cu
noaște o puternică afirmare.

Mărețele perspective ale României 
prefigurate la Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, vi
ziunea revoluționară imprimate teo
riei și practicii construcției econo- 
mico-sociale. gindirea novatoare pro
movată în întreaga viață a socie
tății noastre, la baza căreia se află 
studierea atentă a legilor obiective 
ale dezvoltării societății constituie 
pentru noi 'coordonate ale activității 
prezente și. viitoare.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a răspunde exemplar înaltelor 
exigențe puse de dumneavoastră in 
fața cercetării economice românești, 
pentru a ne spori contribuția la pro
gresul neîntrerupt al scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

NICOLAE CEAUȘESCU. în care se 
arată :

Făurirea Partidului Comunist 
Român rămîne în conștiința poporu
lui nostru ca un act istoric de cea 
mai mare însemnătate. De-a lungul 
timpului, mișcarea comunistă din 
țara noastră s-a- angajat plenar in 
lupta pentru eliberare socială și na
țională, pentru trecerea la vasta ope
ră revoluționară de edificare a socie
tății socialiste și inaintare a Româ
niei spre comunism, pentru făurirea 
unei vieți demne, libere și inde
pendente pe pămintul românesc.

în perioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al comuniștilor 
români de cind dumneavoastră, 
mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă aflațl la cirma 
partidului și patriei condu- 
cindu-le cu înțelepciune destinele, 
s-au evidențiat cu putere originali
tatea și spiritul creator al soluțiilor 
adoptate de partidul și statul nostru 
în rezolvarea problemelor fundamen
tale ale organizării și conducerii 
societății socialiste, în abordarea no
vatoare a fenomenelor nou apărute 
în procesul transformării revoluționa
re a societății socialiste, in viața in
ternațională.

Toate marile înfăptuiri obținute de 
poporul nostru ăînt indisolubil legate 

nifestare a voinței de luptă a clasei 
muncitoare, in frunte cu comuniștii, 
au reprezentat-o eroicele bătălii de 
clasă din timpul crizei economice 
interbelice, care au culminat ,cu 
marea ridicare la luptă din ianuarie- 
februarie 1933. Aceste eroice bătălii 
revoluționare au avut, pe lingă ca
racterul lor politic și economic in
tern. un puternic caracter antiimpe
rialist. împotriva capitalismului mo
nopolist. inscriindu-se. totodată, prin
tre primele mari acțiuni antifasciste 
ale clasei muncitoare internaționale 
dună venirea la putere a hitlerismu- 
Jui in Germania.

Desprinzind cele mai utile învăță
minte din activitatea desfășurată în 
primul deceniu de existentă, pre
cum și din confruntările de clasă 
care au avut loc in perjoada care a 
urmat, P.C.R. a eliminat treptat din 
concepția și practica sa unele apre
cieri eronate, care aveau circulație 
In acel timp în mișcarea muncito
rească internațională, aducînd corec
tări liniei politice și formelor sale 
tactice. Astfel. în activitatea parti
dului șl-a făcut loc tot mai mult o 
linie politică bazată pe studierea 
condițiilor social-poJItice interne, 
conjugate cu situația Internațio
nală.' Sentimentul de dragoste 
fată de patrie, pe care-1 cultivau 
comuniștii. în condițiile expansiunii 
fascismului pe plan internațional, al 
transformării Germaniei intr-un 
focar de amenințări și revizuiri te
ritoriale, precum și al creșterii peri
colului fascist pe plan intern, a ac
ționat ca o puternică forță moral- 
politică pusă in slujba coalizării tu
turor forțelor patriotice, democratice 
și antifasciste, pentru apărarea drep
turilor și libertăților civice, pentru 
apărarea integrității teritoriale, in
dependenței și suveranității naționa
le a României.

Situindu-se pe cele mal înaintate 
poziții de apărare a intereselor vi
tale ale tării și poporului. Partidul 
Comunist Român și-a extins tot mai 
mult influenta în rîndul maselor. în 
viata politică a țării, și-a lărgit con
tactele cu grupările si cu organi
zațiile democratice, a stabilit le
gături cu cercuri ale altor forte po
litice animate de sentimente patrio
tice. a acționat neabătut împotriva 
pericolului fascist pentru apărarea 
intereselor vitale ale maselor largi 
populare.

Dintre numeroasele acțiuni de 
luptă organizate de Partidul Comu
nist Român în acești ani. se deta
șează marea demonstrație antifas
cistă de la 1 Mai 1939. printre con
ducătorii căreia s-a aflat, aducîn- 
du-și o importantă contribuție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — mo
ment care s-a înscris în istorie, ca o 
mărturie a combativității comuniști
lor. a forțelor democratice in lupta 
antifascistă ■ și antirăzboinică. Așa 
cum aprecia secretarul general ai 
partidului. „1 Mai 1939 s-a transfor- 

de activitatea dumneavoastră ca re
voluționar clarvăzător, patriot În
flăcărat, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, de neobosita dumneavoastră 
preocupare de a sluji cu fierbinte pa
triotism interesele poporului, aspira
țiile sale de bunăstare, de fericire, 
de libertate și independență.

în întreaga noastră muncă didacti
că. educativă și științifică avem drept 
călăuză opera dumneavoastră de 
Inestimabilă valoare, șîntem mobili
zați de exemplul personal strălucit 
pe care il dați în cercetarea și ana
liza dialectică a noilor fenomene

★
Sub auspiciile Uniunii scriitorilor 

din România, in colaborare cu Co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă Galați, pe platforma 
Combinatului siderurgic gălățean a 
avut loc un festival de poezie pa
triotică și revoluționară dedicat glo
rioasei aniversări a Partidului Co
munist Român.

Manifestarea, la care și-au dat con
cursul poeți și prozâtorl din Bucu
rești și din alte centre culturale ale 
țării, s-a constituit intr-un vibrant 
și fierbinte omagiu pe care scriitorii 
îl aduc, cu nespusă dragoste, recu
noștință și devotament, patriei, 
partidului, secretarului general al 
partidului, președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Întîlnirea cu oțelarii și laminoriș- 
tii, cu ceilalți oameni ai muncii de 
la vetrele gălățene cu foc nestins a 
evidențiat dorința legitimă a făuri
torilor de bunuri materiale de a 
avea la indemină o literatură inspi
rată din viața și freamătul muncii 
creatoare a omului nou, de astăzi, 
constructor activ și conștient al so
cialismului și comunismului pe pă
mintul străbun al patriei.

Sub genericul : „Patriei și parti
dului — cântecele noastre", la Tea
trul dramatic gălățean, în prezența 
unui numeros public, grupul de 
scriitori in frunte cu președintele 
Uniunii scriitorilor din România,
D.R.  Popescu, împreună cu membri 
ai Cenaclului Uniunii scriitorilor 
din Galați, constituit cu acest prilej, 
au susținut un bogat spectacol liric.

Versuri dintre cele mai inspirate 
au elogiat partidul nostru comunist, 
pe secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, izbinzile 
poporului nostru harnic și talentat, 
frumusețile patriei socialiste.

★
Institutul de cercetare științifică 

șl inginerie tehnologică pentru teh
nică de calcul și informatică și în
treprinderea de calculatoare electro
nice din Capitală au organizat sim
pozionul cu tema ..Conducerea și 
modernizarea activităților de pro
ducție și de cercetare-dezvoltare 
prin utilizarea tehnicii de calcul și 
informaticii".

Referatele și comunicările prezen
tate au subliniat contribuția tehni
cii de calcul și a informaticii Ia 
creșterea productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, la perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
energetice. Dezbaterile au relevat, 
totodată, soluțiile adoptate și măsu
rile ce se întreprind in unitățile din 
sectorul tehnicii de calcul și infor
maticii pentru traducerea in viață a 
indicațiilor șt orientărilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor 

mat intr-o puternică manifestare 
împotriva fascismului și războiului, 
numărindu-se printre primele mani
festări din Europa care au avut loc 
în condițiile cind fascismul era în 
ofensivă după Miinchen. Poporul 
român, sub conducerea comuniștilor, 
in alianță cu socialiștii, cu alte forțe 
democratice, și-a exprimat voința de 
a face totul pentru a împiedica 
ascensiunea fascismului, instaurarea 
dictaturii fasciste in România".

Eroica luptă dusă în acei ani de 
partidul comunist in fruntea clasei 
muncitoare și a unor largi forte pro
gresiste, sub steagul democrației și 
independenței țării, amploarea miș
cărilor democratice, cit si atitudinea 
realistă a unor personalități și 
grupări politice burgheze au stăvilit 
pentru un timp ascensiunea spre pu
tere a organizațiilor fasciste si 
înrobirea țării Germaniei naziste. 
Măreața epopee a luptei împotriva 
pericolului fascist extern si intern 
iar. mai apoi, mișcarea de rezistentă 
a poporului român — organizată și 
condusă de către comuniști — a si
tuat partidul. în fruntea forțelor re
voluționare. patriotice care acționau 
împotriva dictaturii militaro-fasciste 
și a trupelor hitleriste, pentru liber
tatea si independenta patriei. Revo
luția de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialistă 
din August 1944. încununare a luptei 
revoluționare a clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor national-revoluțio- 
nare, democratice și patriotice, in 
frunte cu comuniștii, a confirmat 
clarviziunea politică a P.C.R.. capa
citatea sa de a elabora o linie poli
tică in consens cu interesele vitale 
ale întregului popor.

La împlinirea a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, 
în retrospectiva drumului parcurs 
de poporul nostru, acest eveniment 
ne apare deosebit de bogat în sem
nificații. Transformările radicale 
care au avut loc în anii revoluției și 
construcției socialiste. în toate do
meniile societății, sînt inseparabil 
legate de existenta și activitatea 
partidului clasei muncitoare — Parti
dul Comunist Român — sub a cărui 
conducere poporul nostru făurește 
astăzi societatea socialistă multi
lateral dezvoltată, militează activ 
pentru Împlinirea înaltelor idealuri 
de libertate și dreptate socială, pen
tru triumful cauzei generale a so
cialismului.

Apreciind drumul lung și eroic 
străbătut de partid. în fruntea clasei 
muncitoare, a întregului popor, to
varășul Nioolae Ceaușescu sublinia 
astfel, cu profundă, îndreptățire : 
„Niciodată în România n-a existat 
un alt partid politic cu o istorie atîț 
de bogată și glorioasă care să fi 
luptat cu abnegație și să fi realizat 
atitea pentru fericirea poporului ro
mân, pentru măreția națiunii noas
tre".

Demersul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, poziția sa principială. constructivă. în legătură cu si
tuația gravă creată in regiunea Mediteranei ca urmare a acțiunilor mili
tare americane împotriva Jamahiriei Libiene, sînt sprijinite intru totul 
de opinia publică din tara noastră, de întreaga națiune.

Cu convingerea fermă că. in actualele imprejurări. cind situația inter
națională este deosebit de gravă si încordată, problemele existente nu pot 
si nu trebuie să fie reglementate decît pe cale pașnică, prin tratative, 
poporul român cere să se facă totul pentru eliminarea forței si a amenin
țării cu forța din relațiile dintre state, pentru respectarea neabătută a 
normelor și principiilor legalității internaționale, pentru asigurarea păcii 
in Mediterana, in Europa și in intreaga lume.

pacea lumii, constituind o încăl
care a normelor de drept interna
țional, a principiilor Cartei O.N.U. 
și a convențiilor de la Geneva, 
în actualul context internațional, 
cind s-au acumulat atîția nori 
amenrnțători de furtună, metoda 
recurgerii la forță este de natură 
să ascută și mai mult tensiunile 
și antagonismele dintre S.U.A. și 
Libia, să facă și mai dificilă gă
sirea unei soluții echitabile.

Sîntem ferm convinși că dife
rendele dintre state nu se pot re
zolva decît pe calea tratativelor, 
deoarece, orlclt de complexe și 
anevoioase ar fi acestea, înțele
gerile diplomatice reprezintă sin
gura modalitate de reglementare 
durabilă a problemelor internațio
nale.

Ca membră a Ligii Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie, 
Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România — in 
numele celor peste șapte milioane

partidului
care apar în dezvoltarea societății 
noastre socialiste; a lumii contem
porane.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu 
hotărâre revoluționară și cutezanță 
pentru realizarea unei noi calități a 
învățămîntului universitar, pentru 
ridicarea eficienței lui educative pe 
calea legării mai strînse a învățămîn
tului cu cercetarea și producția, pen
tru a face din Universitate o citadelă 
a științei și culturii, un centru de 
pregătire și de perfecționare a spe
cialiștilor la nivelul înalt al cerințe
lor actuale.

★
Congresului științei și învățămîntu
lui privind asimilarea în fabricație 
a unor noi tipuri de echipamente, 
cu parametri de nivel mondial, rea
lizarea programelor de modernizare 
a producției și de perfecționare a 
organizării muncii în toate domenii
le producției materiale.

★
La Academia Militară au avut loc 

un simpozion și 6 gală de filme de
dicate aniversării a 65 de ani de la 
făurirea partidului nostru comunist.

Referatele prezentate au reliefat 
faptul că făurirea Partidului Comu
nist Român reprezintă un eveniment 
de însemnătate istorică, un început 
de etapă nouă, calitativ superioară 
în dezvoltarea mișcării muncitorești, 
revoluționare și democratice din 
țara noastră, în lupta pentru liber
tate, independență națională și so
cialism. Participanții la simpozion 
au adus un vibrant omagiu secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, din 
cei mai tineri ani ai vieții s-a avin- 
tat cu eroism in marile bătălii re
voluționare organizate și conduse de 
partid împotriva exploatării și asu
pririi, pentru libertate și dreptate 
socială, pentru împlinirea luminoa
selor idealuri de progres, de inde
pendență, bunăstare și pace ale po
porului nostru, pentru făurirea nou
lui destin al României socialiste.

Participanții au dat glas pro
fundei recunoștințe pe care în
treaga oștire o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija acor
dată armatei, pregătirii ei de luptă 
și politice, îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
militarilor.

★

Sub genericul „A 65-a aniversare 
a Partidului Comunist Român", Mu
zeul de istorie din Suceava a orga
nizat simpozioane dedicate glorio
sului jubileu de la 8 mai. Cu aces
te prilejuri, in întreprinderi econo
mice, instituții și așezăminte cultu
rale au fost prezentate expuneri con
sacrate activității partidului nostru 
desfășurate de-a lungul celor șase 
decenii șj jumătate de existență re
voluționară, rolului istoric pe care 
P.C.R. I-a avut in organizarea și 
conducerea luptelor eroice ale ma
selor muncitoare din România pen
tru dreptate, libertate socială și na
țională și o viață mai bună. Au fost 
puse in evidență mărețele victorii 
și împliniri înscrise in anii construc
ției socialiste, îndeosebi in perioa
da care a trecut de Ia Congresul al 
IX-lca al partidului, subliniindu-se 
unitatea de nezdruncinat a poporu
lui in jurul partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. luminoasele 
perspective de dezvoltare st înflori
re a patriei prefigurate in documen
tele celui de-al XIII-lea Congres.

(Agerpres)

UNANIMA ADEZIUNE
IA POZIȚIA FERMA $1 EONSTOOCTAlA A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU PRIVIND SITUAT» GRAVA CREATA 

DE ACȚIUNILE MILITARE ÎMPOTRIVA LIRIEI

în consens deplin cu politica ex
ternă românească de pace, înțele
gere și largă colaborare internațio
nală, cu acțiunile și inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
SOCIETATEA DE CRUCE ROȘIE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA a adresat Societății de 
Cruce Roșie din Statele Unite ale 
Americii o moțiune, în care se 
spune :

Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România ur
mărește cu sentimente de profundă 
Îngrijorare situația creată în urma 
bombardării de către aviația Sta
telor Unite ale Americii a Libiei, 
țară suverană, membră a Organi
zației Națiunilor Unite, în cursul 
căreia, lă Tripoli și Benghazi, s-au 
înregistrat numeroase victime ne
vinovate în rindurile populației 
civile șl importante pagube mate
riale.

Bombardarea teritoriului libian 
creează un grav pericol pentru

de membri ai săi — lșl exprimă 
profunda neliniște față de situația 
gravă creată in zona Mediteranei, 
care poate avea consecințe profund 
negative, ridicînd noi obstacole în 
calea colaborării și înțelegerii 
intre popoare, constituind o pri
mejdie deosebită pentru securitatea 
Europei, pentru pacea lumii în
tregi.

în spiritul politicii de pace a 
României socialiste, al vigurosului 
demers al președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe care îl spri
jinim necondiționat, *preciindu-I  
ca un aport constructiv la regle
mentarea neintîrziată a situației 
create în zona Mediteranei — ce
rem cu hotărîre să se Întreprindă 
acțiuni eficiente pentru salvgar
darea păcii, pentru reinstaurarea 
unui climat de încredere și co
operare conform normelor convie
țuirii internaționale.

în conformitate cu principiile 
umanitare ale mișcării mondiale de 
Cruce Roșie, Societatea de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România adresează un urgent apel 
Societății de Cruce Roșie din 
Statele Unite ale Americii de a 
interveni pentru prevenirea unor 
noi acțiuni militare împotriva Li
biei, pentru soluționarea probleme
lor existente între cele două țări 
prin tratative, pentru asigurarea 
păcii în Mediterană, în Europa și 
în intreaga lume.

Menirea științei: a apăra dreptul la viață, 
a lupta pentru pace

Ca participant la lucră
rile celei de-a 75-a Con
ferințe a Uniunii Inter
parlamentare, ce s-a des
fășurat recent la Ciudad 
de Mexico, am avut încă 
o dată marea satisfacție 
de a constata largul ecou 
internațional pe care il 
au demersurile principiale 
și realiste ale președinte
lui țării noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
consacrate făuririi unei 
lumi a păcii, demnității și 
progresului.

Fără indoială, noua ini
țiativă a președintelui 
României, mesajul pe 
care l-a adresat președin
telui S.U.A., in legătură 
cu recentele bombarda
mente ale aviației ameri
cane împotriva Libiei, se 
înscriu în aceeași suită a 
strădaniilor permanente 
ale țârii ' noastre vizind 
eradicarea politicii de 
forță și amenințarea cu 
forța din relațiile interna
ționale, eliminarea tuturor 
factorilor generatori de 
tensiune și neîncredere, 
promovarea unei politici 
noi, care să ducă la o 
lume lipsită de arme și 
războaie, o lume în care 
toate popoarele să-și poa
tă împlini aspirațiile de 
pace și prosperitate.

Izvorltă din înalta răs
pundere pentru soarta 
umanității, din grija de a 
face din Anul Internațio
nal al Păcii un eveniment 
care să ducă intr-adevăr 
la realizarea unor pași pe 
măsura încrederii pe care 
popoarele lumii și-au 
pus-o în acest An. 
— mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reafir
mă cu vigoare principii șl 
direcții ale politicii noas
tre externe, care întru
nesc largi aprecieri pe 
toate meridianele.

Și de data aceasta 
România își ridică cu 
hotărîre glasul împotriva 
încălcării normelor de 
drept internațional, a 
independenței și suvera
nității unui stat membru 
al O.N.U., pentru solu
ționarea tuturor stărilor 
conflictuale, a divergențe
lor, inclusiv a celor exis
tente intre S.U.A. și Li
bia, numai pe cale paș
nică.

Subscriu din toată ini
mă la moțiunea adoptată 
de Comitetul Național 
Român „Oamenii de știin
ță și pacea", condus de 
tovarășa academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții noas

tre politice și științifice, 
savant de largă recunoaș
tere și prețuire interna
țională, prin care se ex
primă îngrijorarea pro
fundă cu privire la situa
ția deosebit de gravă din 
Mediterana și se cere în
cetarea oricărei agresiuni 
fată de Libia și respec
tarea drepturilor inalie
nabile ale poporului li
bian.

în împrejurările de as
tăzi cind, din păcate, des
coperirile de vîrf ale ști
inței și tehnicii contem
porane sînt folosite, in 
măsură tot mai mare, nu 
spre binele și fericirea 
oamenilor, ci pentru dis
trugerea Lor, pentru dis
trugerea civilizației, nu 
poate exista pentru toți 
cei ce slujesc știința me
nire mai înaltă decît a-' 
ceea de a acționa în strîn- 
să unitate pentru a bara 
calea oricărei acțiuni care 
amenință pacea, de a 
lupta cu energie pentru a 
impune pacea. Mai ales 
în situația actuală, cind 
in arsenalele mondiale 
s-a acumulat o uriașă 
cantitate de explozibil 
atomic, profilînd spectrul 
cufundării întregii ome
niri într-o cumplită iarnă 
nucleară — primejdie pe

care studiile științuice o 
pun cu toată claritatea 
in lumină — este necesar 
să ne ridicăm cu tărie 
glasul, alături de glasul 
tuturor torțelor iubitoare 
de, pace, condamnind 
hotărît orice act care 
nesocotește principiile le
galității internaționale, 
acționînd consecvent pen
tru a face să prevaleze 
spiritul tratativelor, al 
dialogului, ca unica mo
dalitate de reglementare 
a oricăror neînțelegeri și 
probleme litigioase.

Ca om de știință mă 
alătur în modul cel mai 
ferm tuturor slujitorilor 
științei din țara noastră și 
din lume, cărora le este 
scumpă cauza păcii, a in- 
tșjegerii internaționale și 
sint hotărîti să nu precu
pețească nimic in vederea 
depășirii primejdiilor cere 
ameijință pacea, bunul cel 
mai de preț al umanității, 
pentru stingerea tuturor 
focarelor de conflict și 
asigurarea unui viitor 
pașnic tuturor națiunilor 
lumii.

Dr. Marin IVAȘCU 
director general 
al Institutului Central 
de Fizică

Soarta păcii
Indiferent de explica

țiile și încercările de a-1 
justifica, bombardamen
tul efectuat asupra Libiei 
ramine un act agresiv, 
respins de popoare, in
compatibil cu normele 
și principiile dreptului 
internațional. După curfi 
aprecia, pe bună dreptate, 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
este greu de invocat 
dreptul la autoapărare 
pentru a ataca un stat 
independent și suveran. 
Unde sint marile princi
pii ale legalității interna
ționale,- la care au sub
scris toate statele lumii, 
inclusiv S.U.A., țara 
membră fondatoare a 
O.N.U., care și-a ciștigat 
independenta luptind pen
tru libertate ? Teroris
mul nu poate fi combătut 
în nici un caz prin noi 
acte teroriste și cu atit 
mai puțin prin acțiuni 
care angajează răspunde

impune respectul legalității
rea factorilor politici, a 
oamenilor care sint che
mați să vegheze neclintit 
la apărarea păcii națiuni
lor, a dreptului popoare
lor la viată.

Doresc să-mi exprim 
totala adeziune la ideile 
generoase, realiste, prin
cipiale și de adincă rezo
nantă cuprinse in mesar 
jul adresat de președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Statelor Unite 
ale Americii. să relev 
inalta valoare umanistă 
a propunerilor cuprinse 
în acest document, pro
puneri -susținute de în
tregul nostru popor, așa 
cum arată și scriso
rile și moțiunile parla
mentarilor români, ale 
unor organizații de masă 
și obștești din țara noas
tră. Intr-un moment de 
gravă incordare in rela
țiile internaționale și de 
acute confruntări, genera

te de recrudescența poli
ticii de forță, glasul de 
pace al eminentului 
conducător al națiunii ro
mâne, președintele unei 
națiuni suverane și libe
re, iubitoare de pace, se 
face auzit cu aceeași vi
goare și fermitate : să se 
pună capăt bombarda
mentelor. acțiunilor mili
tare agresive impotrlva 
unui popor independent, 
să se respecte normele 
dreptului internațional, 
să se recurgă la metoda 
negocierilor, a tratative
lor pașnice pentru a ss 
rezolva problemele diver
gente intre state și în nici 
un caz la discreditata si 
periculoasa politică de 
forță !

Alături de întregul 
nostru popor, aș dori 
să-mi exprim din toată 
inima speranța că, în po
fida unor evoluții nega
tive, vocea rațiunii, luci-

internaționale
ditatea și înțelegerea vor 
triumfa. Omenirea nu 
mai are nevoie astăzi de 
acțiuni de forță și înar
mări. care secătuiesc bu
getele națiunilor si Înve
ninează atmosfera inter
națională, ci de aportul 
tuturor popoarelor pentru 
făurirea unei lumi noi, a 
păcii și înțelegerii, care 
să permită planetei noas
tre nu numai supravie
țuirea, dar și progresul 
spre noi culmi de civili
zație și prosperitate. Este 
mesajul umanist al păcii, 
împărtășit fierbinte de 
întregul nostru popor, 
căruia ii dă încă o dată 
glas marele conducător al 
României socialiste.

Conf. dr. 
Victor DUCULESCU 
director adjunct, 
Institutul de științe 
politice, Academia 
„Ștefan Gheorghiu" 

Să se manifeste moderație, să prevaleze 
judecata sănătoasă!

Și asupra mea, ea și 
asupra tuturor celor ci- 
torva mii de muncitori, 
maiștri, ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea 
mecanică de mașini și 
utilaj minier din Baia 
Mare, a produs o puter
nică emoție și o profundă 
ingrijorare vestea despre 
bombardamentele aviației 
americane asupra Libiei, 
soldate cu importante pa
gube materiale și cu nu
meroase victime ome
nești, Aceste acțiuni mili
tare au creat o gravă 
stare de neliniște în 
intreaga lume.

în spiritul inițiativelor 
și demersurilor active 
pentru pace și înțelegere 
internațională, promovate 
cu stăruință de președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, me
sajul adresat președinte
lui Statelor Unite ale

Amerieii, Ronald Reagan, 
in legătură cu atacul 
aviației americane împo
triva Libiei, constituie 
expresia îngrijorării pro
funde a poporului român 
față de situația creată 
prin acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva unui 
stat independent și suve
ran, acțiuni lipsite de 
rațiune și care nu pot fi 
justificate în nici un fel, 
punind în pericol pacea 
in zona mediteraneană și 
in întreaga lume.

Susțin din adîncul ini
mii noul demers al pre
ședintelui României — 
care dă glas sentimente
lor întregului popor ro
mân — expresie a răs
punderii permanente pe 
care conducătorul nostru 
iubit o manifestă față de 
soarta păcii, atitudine ce 
s-ar cere să fie adoptată 
și care ar trebui să se

manifeste din partea șe
filor de state și guverne 
in toate împrejurările, 
dar mai ales cind se ivesc 
grave conflicte, cum este 
cazul in momentul de 
față. Politica forței și 
amenințării cu forța nu 
poate și nu trebuie să-și 
aibă locul în lumea con
temporană.

Izvorltă din relațiile 
contemporane, din cerin
ța înlăturării pericolelor 
ce amenință pacea, che
marea cuprinsă în mesaj 
cu privire la soluționarea 
tuturor problemelor liti
gioase — inclusiv a celor 
existente între S.U.A. și 
Libia — pe calea trata
tivelor diplomatice, nu 
prin forță și amenințare 
cu forța, de a se ma
nifesta calm și modera
ție. de a face să preva
leze judecata sănătoasă — 
ss Înscrie pe linia stră

daniilor continue ale 
României, elocvent re
flectate și reafirmate și 
cu prilejul Anului In
ternațional ai Păcii.

Această poziție constan
tă a țării noastre față de 
soarta păcii, de proble
mele care frămintă lumea 
contemporană iși găsește 
un adine ecou in rindul 
tuturor popoarelor lumii, 
tocmai pentru că ea co
respunde cel mai bine 
necesităților instaurării 
acelui climat sănătos, pro
pice dezvoltării firești 
economice și sociale a ță
rilor, aspirațiilor de bu
năstare și civilizație ale 
popoarelor.

Barkoczi JANOS 
inginer, întreprinderea 
mecanică de mașini 
și utilaj minier, 
Bala Mare
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Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

HARARE
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Zimbabwe, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și mult succes in îndeplinirea înaltei misiuni cu 
care ați fost reinvestit.

Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe se vor dezvolta 
tot mai mult In interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului arab sirian și al meu personal, vă mulțumesc în 
modul cel mai sincer dumneavoastră personal și ponorului român prieten 
pentru mesajul de felicitări și bune urări transmis cu ocazia Zilei noastre 
naționale.

împărtășesc profunda dumneavoastră convingere că relațiile de strînsă 
prietenie și cooperare existente între țările noastre, care s-au dovedit a 
fi in avantajul reciproc al popoarelor noastre, slujind cauzei păcii, drep
tății și destinderii internaționale, se vor dezvolta în continuare în anii 
ce vin.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate continuă pentru poporul român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului elen și al meu personal, vă adresez vii mulțumiri 
pentru mesajul de felicitare și urări prilejuit de Ziua națională a Greciei 
și vă transmit cele mai bune urări de bunăstare și prosperitate pentru 
poporul român prieten.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie tra
dițională dintre România și Grecia se vor întări continuu, spre binele po
poarelor noastre și în interesul cooperării, păcii și securității în regiunea 
noastră, în Europa și în lume.

CHRISTOS A. SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Cronica zilei

tv
1140 Telex
1145 Lumea copiilor
13,<0 Din cununa cinteeulu! românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 Tinerețea in timpul marilor în

făptuiri (color). Exemplare fapte 
de muncă in anul 65 al partidului 

18,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal • în lntîmpinarea glo

riosului jubileu al partidului și a 
zilei de 1 Mal

19,30 Tara mea azi (color). Județul 
Botoșani în anul 65 al partidului

19,40 Ctntarea României (color)
20,20 Film artistic. „Traficanțll da 

iluzii" (color)

cinema
• Clipa de răgaz : SCALA (11 03 72) 
— 9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45: 20
• Saffi — 9; 10.45; 12,45; 14,30; 16.30, 
Explozia — 18,30: DOINA (16 35 38).
• Alek tși caută un tată — 9; 11, 
Vinătorul de căprioare — 13; 15; 17;
19 : TIMPURI NOI (15 8110)
• Ultimul mohican — 16,30: 18.30
Drumul — 14,30 : BUZEȘTI (50 43 58)
• Colierul de turcoaze : LIRA
(317171) — 15; 17; 19. COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Din prea multă dragoste : VOLGA 
(79 71 28) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Maria Mirabela — io: 11,30; 13, 
Competiția — 15; 17,15; 19,30 : STUDIO 
(59 53 15)
• Pirații din Pacific, insula como
rilor : ARTA (213186) — 9; 12; 15: 
18, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,13; 
15,30; 18,45.
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol- 
ran — 15, Pruncul, petrolul și ar
delenii — 17; 19 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Nea Mărin miliardar — 15; 17, 
Război și pace (I-II) — 19 ; POPU
LAR (35 15 17)
• Profetul, aurul ai ardelenii 3 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 21 APRILIE

20,00 Telejurnal • în lntîmpinarea 
gloriosului jubileu al partidului 
și a zilei de 1 Mai * *

• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Ploșnița — 10; Papa dolar 
— 14,30; Jocul ielelor — 20: (sala A- 
telier) : între patru ochi (A) — 10,30; 
Intre cinci șl șapte — 14; Faleze —
19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) i Concert 
coral auiținut de Corala Facultății 
de medicină a Universității cralova.

30,15 Partidul — inspirator și făuritor 
al civilizației socialiste românești, 
știința — forță nemijlocită de 
producție

20,30 Tezaur folcloric (color)
20,45 Partidul Comunist Român — gtn- 

dlre novatoare, acțiune revoluțio
nară. Sindicatele — importante 
răspunderi și atribuții în Înfăp
tuirea autoconducerli muncito
rești

21,00 Film serial (color). ,.Wilhelm Cu
ceritorul1'. Premieră pe țară. Co
producție internațională

21,50 Telejurnal
' 22,00 închiderea programului

• Medalion Richard Burton i PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
• Pe aripile vtntului : LUCEAFĂ
RUL (13 87 67) — 9; 13,301 17,45
• Raidul vărgat : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Moscova nn crede In lacrimi :
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Lupii albi : FERENTARI (80 49 85)
— 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
— 13; 17; 19
• Dragoste ți porumbei : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Munții albaștri : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Vară sentimentală : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17
• Misiunea secretă a maiorului 
Coock : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18
• Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,13; 15,30: 
18,30, GRIVTTA (17 08 58) — 9; 12; 
15; 18

teatre

Simbătă, participanții Ia Semina
rul european studențesc cu tema 
„Contribuția învățămîntului superior 
la dezvoltarea economică si socială", 
organizat de Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
în colaborare cu Uniunea Interna
țională a Studenților, au fost pri
miți de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.

în cadrul discuțiilor a fost eviden
țiată importanta învătămintului su
perior în formarea viitorilor specia
liști cu un înalt nivel de pregătire, 
participant activi la implementarea 
celor mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii, a creșterii aportului univer
sității la dezvoltarea economică si 
socială, la progresul material si spi
ritual al popoarelor pentru edifi-

★
La invitația Ministerului Agricul

turii, în perioada 14—19 aprilie o 
delegație din Uniunea Sovietică, 
oondusă de L. N. Kuznețov. vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Complexul Agroindustrial al 
U.R.S.S., a făcut o vizită în țara 
noastră.

Oaspeții au avut convorbiri cu 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii, și s-au intilnit cu membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Alimentare și al Achiziționării Pro
duselor Agricole. Au fost analizate 
posibilitățile dezvoltării și diversi
ficării cooperării româno-sovietice 
în domeniile agriculturii si industri
ei alimentare.

A fost semnat Protocolul privind 
colaborarea tehnico-știintifică între 
Ministerul Agriculturii, Academia de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 aprilie, ora 20 — 23 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare în prima parte a inter
valului, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi care vor avea mal ales ca
racter de averse. însoțite de descăr
cări electrice și izolat de grindină, cu

INFORMAȚII
FOTBAL. Meciurile disputate sim

bătă, in etapa a 25-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal, s-au incheiat 
cu următoarele rezultate : Rapid — 
S.C. Bacău 4—0 (3—0) ; Dinamo — 
Petrolul Ploiești 1—0 (1—0) ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Sportul studențesc 
1—4 (0—0) ; Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș Pitești 3—1 (1—0) ; F.C. 
Olt — F.C. Bihor Oradea 2—1 (1—0) 
Universitatea Cluj-Napoca — Victo-

Dirijor : Valentin Clrlig. Solist : Bog
dan Streza — 11; Recital de pian 
Andrei Vieru — 19; (sala Studio) : 
„Treptele afirmării artistice". Gabriel 
Stoichescu-Pepici — pian, Traian 10- 
nescu — violă — 17.30
• Opera Română (13 18 57) : Inimă 
de copil — 11; Olandezul zburător 
— 18
• Teatrul de operetă (14 8011) : 
Parada melodiilor — 10,30; 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile 
mele — 18,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Hamlet — 16
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; Mielul turbat — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : 
Atenție, se filmează — 10,30; Roman
ță tlrzie — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 10; Preșul — 15; O dra
goste nebună, nebună, nebună — 19
• Teatrul „C.I. Nottara-' (59 31 03. 
sala Magheru) : Bis și pltns — 10; 
Cum vă place — 18,30; (sala Studio): 
Sentimente și naftalină — 10,30; Mar
torii sint de față — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să hu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10: Nu, eu nu regret nimic
— 17; Anonimul venețian — 18,30; 
(sala Giulești, 18 04 95) : Arta Con
versației — 10; Hotei „Zodia geme
nilor" — 18,30
• Teatrul sâtiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala savoy, 15 56 78) : Gong ’So
— 15; Nimic despre elefanți — 19; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă fac 
să rideți — 11; Băiatul cu stîcleți
— 19 

carea unei lumi mai bune si mai 
drepte, a păcii si colaborării ne Pla
neta noastră. A fost reliefată acti
vitatea desfășurată de tînăra gene
rație a patriei, de organizațiile sale 
revoluționare, pentru promovarea în 
cadrul mișcării internaționale de ti
neret și studenți a principiilor po
liticii interne și externe a parti
dului si statului nostru, a strălu
citelor initiative ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. pentru oprirea agravării situa
ției politice internaționale si instau
rarea unui climat de pace si securita
te. pentru edificarea unei Europe 
unite, fără arme nucleare, a unei 
Europe a națiunilor libere si inde
pendente.

★
științe agricole și silvice și Minis
terul Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole 
din Republica Socialistă România și 
Comitetul de Stat Agroindustrial și 
Academia Unională de Științe Agri
cole „V. I. Lenin" din U.R.S.S. pe 
anul 1986.

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent E. M. Tiajelnikov. amba
sadorul Uniunii Sovietice Ia Bucu
rești.

în timpul șederii în tara noastră, 
delegația sovietică a vizitat unități 
de producție și de cercetare agrico
lă, unități ale industriei alimentare, 
precum și obiective social-culturale 
din județele Prahova. Brașov. Co- 
văsna, Călărași, Giurgiu și muni
cipiul București. (Agerpres)

frecvență mai mare In regiunile nor
dice și de est. în partea a doua a in
tervalului, vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea. Izolat va ploua. Vintul 
va prezenta unele intensificări, predo
minant din sectorul nord-vestic In pri
mele zile. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte în nordul țării, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade, mai 
ridicate în ultima zi în regiunile su
dice. Condiții de ceață Îndeosebi în 
centrul țării.

SPORTIVE
ria București 1—0 (1—0) ; Corvinul 
— Politehnica Timișoara 4—0 (2—0) ; 
Chimia — F.C.M. Brașov 2—0 (1—0).

Partida Steaua — Gloria Buzău a 
fost aminată. în clasament continuă 
să conducă echipa Steaua, cu 41 
puncte (două meciuri mai puțin 
disputate), urmată de formațiile 
Sportul Studențesc — 37 puncte, Di
namo — 34 puncte (ambele cu cite 
un joc mai puțin disputat), Univer
sitatea Craiova — 33 puncte,

LUPTE. în turul II al campiona
telor europene de lupte greco-ro- 
mane de la Atena, șase sportivi 
români au obținut victorii. La cate
goria 52 kg, Mihai Cișmaș l-a în
trecut pe finlandezul Haaparanta, 
Nicolae Zamfir (categ. 57 kg) a dis
pus Ia puncte de italianul Gentile, 
Ștefan Rusu (categ. 74 kg) a cîști- 
gat meciul disputat cu campionul 
turc Balei, Sorin Herțea (categ. 82 
kg) l-a învins pe iugoslavul Luklci, 
Vasile Andrei (categ. 100 kg) a ob
ținut victoria în fața vest-germanu- 
lui Hifhmel, iar Ion Grigoraș (categ. 
peste 130 kg) l-a întrecut pe dane
zul Stefferusen.

HANDBAL. Azi, la Sa bac (Iugo
slavia), va avea loc meciul retur din 
semifinalele „Cupei Campionilor Eu
ropeni", dintre Steaua București și 
echipa locală Metaloplastika. în 
partida tur, Steaua învinsese cu sco
rul de 24—22. întîlnirea va începe 
la ora 19 (ora României) și va fi ar
bitrată de cuplul Broman-Blademo 
(R.F. Germania) • Tot azi se va 
juca și partida retur dintre Gros
swallstadt și H.C. Minaur din semi
finalele „Cupei Cupelor". în primul 
meci, echipa băimăreană cîștigase cu 
28—22. Meciul va avea loc de la ora 
17,30 (ora României) și va fi con
dus de cuplul Mortensen-Knudsen 
(Suedia) • în divizia A, la Timișoa
ra, azi Politehnica — Dinamo Bucu
rești.

40 DE ANI DE IA CREAREA PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului 

său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm Co
mitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană un salut revoluționar și 
cele mai calde felicitări.

Continuator al glorioaselor tradiții de luptă ale cla
sei muncitoare germane, Partidul Socialist Unit din Ger
mania s-a afirmat, încă de la fondarea sa, ca exponent 
al intereselor vitale ale oamenilor muncii, conducind cu 
fermitate întregul proces de transformări revoluționare 
în vasta operă de edificare a orinduirii noi, socialiste, 
pe pămintul primului stat gprman al muncitorilor și 
țăranilor.

Comuniștii, întregul popor român dau o Înaltă apre
ciere rezultatelor remarcabile obținute de oamenii mun
cii din Republica Democrată Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea 
economiei, științei și tehnicii, culturii și învățămîntului,

în creșterea continuă a bunăstării lor materiale și spi
rituale.

Exprimîndu-ne deplina satisfacție pentru evoluția rodni
că a relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple 
planuri dintre Partidul Comunist Român șl Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană, sîntem ferm 
încredințați că acestea vor continua să se dezvolte și 
în viitor, în spiritul înțelegerilor realizate cu ocazia în- 
tilnirilor dintre conducătorii partidelor și statelor noas
tre, spre binele și în interesul popoarelor celor două țări, 
al cauzei păcii și socialismului.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoas
tră, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană calde urări de succes deplin 
în înfăptuirea hotârîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, de noi și tot mai mari realizări în edificarea 
societății socialiste dezvoltate In patria dumneavoastră, 
în lupta pentru pace și colaborare Intre popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Un eveniment marcant în viața poporului prieten din R.D. Germană
Comuniștii, întregul popor din 

R.D. Germană sărbătoresc, la 21 
aprilie, împlinirea a patru decenii 
de la crearea Partidului Socialist 
Unit din Germania. însemnătatea 
istorică pe care a avut-o acest eve
niment în viata oamenilor muncii 
din R.D.G. iși găsește o sintetică 
expresie în lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G., care 
face bilanțul marilor transformări 
revoluționare, înfăptuite sub condu
cerea partidului, al succeselor de 
seamă dobîndite în opera de con
struire a noii orînduiri, trasînd 
în același timp căile de ridicare a 
tării pe trepte superioare ale pro
gresului multilateral.

Făurirea P.S.U.G. a încununat bo
gatele tradiții revoluționare ale 
mișcării muncitorești germane, care 
s-a afirmat încă de pe la mijlocul 
secolului trecut prin strălucitii săi 
reprezentanți, Marx și Engels — 
creatorii socialismului științific —și 
a continuat să se dezvolte la în
ceputul veacului nostru în lupta 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru apărarea intereselor celor ce 
muncesc. Această luptă a fost ridi
cată la un nivel superior o dată cu 
crearea partidului comunist, care, 
înfruntând prigoana dezlănțuită de 
forțele reacționare, iar apoi repre
siunea sălbatică a hitlerismului, s-a 
situat în fruntea bătăliilor de clasă 
ale proletariatului, împotriva fascis
mului și războiului, pentru salvgar
darea ființei naționale și pace.

Istoria mișcării muncitorești din 
România și Germania consemnează 
din această perioadă luminoase 
mărturii de solidaritate ale forțelor 
progresiste, revoluționare din cele 
două țări, momente grăitoare ale 
acestei tradiții constituindu-le ac
țiunile organizate de P.C.R. în spri
jinul luptei comuniștilor germani 
întemnițați, pentru eliberarea lui 
Ernst Thâlmann, președintele P.C.G., 
înflăcărat revoluționar și patriot.

înfrîngerea fascismului a creat în 
partea de răsărit a Germaniei con
diții noi, favorabile pentru împli
nirea năzuințelor mișcării muncito
rești, ale forțelor progresiste în ve
derea făuririi în această zonă a unei 
orînduiri democratice, sub condu
cerea clasei muncitoare. Pornind de 
la premisa că Înfăptuirea acestor 
năzuințe impune realizarea unității 
organizatorice și ideologice a miș
cării muncitorești, Partidul Comu
nist și Partidul Social-Democrat 
au întreprins un șir de acțiuni co
mune menite să pregătească condi
țiile în vederea unificării lor. La 21 
aprilie 1946, Congresul de unificare, 
întrunit la Berlin, a hotărît crearea, 
pe baza ideologiei socialismului 
științific, a Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Constituirea, la 7 octombrie 1949, a 
Republicii Democrate Germane — 
primul stat muncitoresc-tărănesc pe 
pămlnt german — a marcat o etapă 
de însemnătate deosebită in împli

nirea aspirațiilor forțelor progresis
te ale poporului. Devenind forța po
litică conducătoare a statului, 
P.S.U.G. a mobilizat oamenii mun
cii la dezvoltarea tării, a aprofun
dat transformările revoluționare, a 
trecut la conducerea planificată a 
economiei naționale și la cooperati
vizarea agriculturii.

In anii ce au urmat, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea 
din R.D.G. au obținut succese re
marcabile în toate domeniile făuri
rii noi orînduiri, ceea ce a creat 
condițiile elaborării de către cel 
de-al VIII-Iea Congres al P.S.U.G., 
din anul 1971, a programului de fău
rire a societății socialiste dezvoltate.

La cea de-a 40-a aniversare a 
creării P.S.U.G, R.D. Germană se 
prezintă ca un stat socialist, în con
tinuă și multilaterală dezvoltare, cu 
o industrie modernă și o agricultură 
de inalt randament, cu o știință și 
cultură înfloritoare, cti un inalt ni
vel de trai al oamenilor muncii.

Nutrind puternice sentimente de 
solidaritate cu toate popoarele care 
făuresc noua orînduire, poporul 
român se bucură sincer de realiză
rile de seamă dobîndite de poporul 
prieten din R.D. Germană, sub con
ducerea P.S.U.G.

între România și R.D. Germană 
s-au statornicit, așa cum se știe, 
legături de strînsă prietenie și cola
borare. Țara noastră a salutat cu 
bucurie proclamarea R.D.G., a mili
tat neabătut pentru recunoașterea 
ei pe plan international și primirea 
în O.N.U., văzînd in aceasta o ne
cesitate izvorîtă din noile condiții 
istorice, o cerință a păcii și înțele
gerii pe continentul nostru și în. 
lume.

Realizările de seamă dobîndite de 
ambele țări în făurirea noii orînduiri 
au creat condiții pentru extinderea 
și amplificarea continuă a relațiilor 
dintre România și R.D.G. în spiri
tul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală, al decla
rațiilor și comunicatelor comune, al 
celorlalte documente încheiate la 
nivel înalt.

Legăturile de prietenie și solidari
tate dintre P.C.R. și P.S.U.G. au un 
rol hotărîtor în dezvoltarea ascen
dentă a colaborării rodnice, multi
laterale dintre țările și popoarele 
noastre. De o însemnătate hotărî- 
toare s-au dovedit și se dovedesc, 
în acest cadru. întîlnirile și convor
birile frecvente, tradiționale, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker, care, des- 
fășurîndu-se în spirit de stimă șl 
înțelegere reciprocă, au dus și duc 
Ia dinamizarea continuă a raportu
rilor de conlucrare dintre cele două 
țări pe plan politic, economic, teh-
nico-știintific și 
alte domenii.

în acest sens,

cultural, ca și în 

cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie efectuate în
mai 1985, în fruntea unei delegații
de partid și de stat a tării noastre. 

în R.D. Germană, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „în
tre partidele noastre există vechi 
tradiții de .luptă revoluționară ; dar 
ele s-au dezvoltat și mai puternic 
in anii construcției socialismului din 
țările noastre. Am convingerea fer
mă că solidaritatea dintre partidele, 
dintre popoarele noastre va cunoaș
te o dezvoltare și mai puternică, in 
interesul victoriei socialismului in 
cele două state, al cauzei socialis
mului in general, al păcii în lume".

Cu același prilej, tovarășul ERICH 
HONECKER sublinia : „Prin actua
la dumneavoastră vizită^ dragă prie
tene și tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin convorbirile purtate și prin 
acordurile pregătite in acest scop, 
relațiile noastre sint ridicate pe o 
treaptă superioară. Este necesar ca 
aceste relații să se dezvolte cit mai 
dinamic cu putință, pentru bună
starea și în folosul popoarelor noas
tre".

în ansamblul relațiilor reciproce 
un rol deosebit are dezvoltarea co
laborării economice. Prin volumul 
crescind al schimburilor de bunuri 
materiale, prin extinderea cooperă
rii și specializării în producție. 
R.D.G. ocupă unul din primele 
locuri in ansamblul raporturilor 
economice externe ale României. 
O dezvoltare rodnică cunoaște cola
borarea în domeniul științific și cul
tural, se extind, totodată, schimbu
rile de experiență, pe linie de partid 
și de stat, între organizațiile de 
masă și obștești, in probleme de in
teres reciproc.

De asemenea, se dezvoltă conlu
crarea pe arena mondială. România 
și R.D. Germană acționind, împreu
nă cu celelalte țări socialiste, cu 
popoarele și forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni, pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, pentru solutionarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, edificarea unui 
climat de securitate Si înțelegere pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

Comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră împărtășesc din inimă 
bucuria cu care comuniștii, oamenii 
muncii din R.D. Germană sărbăto
resc glorioasa aniversare a creării 
P.S.U.G. și le adresează cele mai 
calde felicitări, precum și urarea 
frățească de a înfăptui cu succes 
mărețul program elaborat de actua
lul Congres al partidului, de a do- 
bîndi noi și strălucite succese in 
construcția societății socialiste dez
voltate in patria lor. In același timp, 
poporul nostru nutrește convingerea 
că relațiile de prietenie și colabora
re rodnică, multilaterală dintre 
partidele și țările noastre se vor 
dezvolta tot mai puternic, în folosul 
reciproc, al edificării noii orînduiri 
In România și R.D. Germană, al 
creșterii forței socialismului și a 
prestigiului său în lume, al cauzei 
păcii, Înțelegerii și colaborării inter
naționale.

— Ce gindesc tinerii despre 
Hiroshima ? — l-am întrebat pe 
directorul muzeului memorial.

— „Avem 400 de volume scrise 
de elevii care au vizitat muzeul. 
Vă pot Încredința că aceste cărți, 
care cuprind glodurile tinerilor 
noștri, sint impresionante, tulbură
toare. Ei sint convinși că războiul 
a fost ceva foarte grav pentru om 
și tot mai multi se angajează pe 
calea activităților antirăzboinice. 
Sint convins că dacă tinerii japo
nezi gindesc că anii care au mai 
rămas din secolul XX să fie ani ai 
păcii, aceasta se datorează și celor 
văzute și aflate de ei la Hiro
shima".

— Deci tineretul e conștient de 
lecția Hiroshimei ?

— „Facem totul pentru aceasta, 
în fiecare an, peste o jumătate de 
milion de tineri vin aici să afle, să 
știe, să înțeleagă... Și înțeleg...".

(Toate acestea sint spuse rar. 
Cuvintele sint căutate și devine 
evident că interlocutorul este pre
ocupat să păstreze informația în 
spațiul simplității și ai exacti
tății).

— Sînteți de mult timp directo
rul muzeului ? V-aș ruga sâ-mi 
vorbiți despre dumneavoastră...

— „Despre mine...".
(Rămine un timp pe gtndurî, in- 

terogîndu-se poate dacă e cazul 
sau nu să o facă ; poate faptul că 
vin atlt de departe, poate... Re
petă) ;

— „Despre mine... Sint de doi ani 
directorul muzeului. Acum 20 de 
ani am colaborat la construcția Iui. 
Primul director al muzeului mi-a 
fost prieten... Am poate și de aceea 
impresia că am revenit acasă".

(Se oprește, lăsînd din nou pri
virile să călătorească în depărtări. 
Este tot mai vizibilă această smul
gere involuntară din timp).

— Sint convins că știti multe lu
cruri despre Hiroshima.

— „Eu sint din Hiroshima. Eu 
, am trăit dimineața aceea... Și-am

supraviețuit...".
(în cameră se lasă tăcerea. Parcă 

mina a încremenit pe carnetul de 
însemnări. Va mai putea să adune 
cuvintele pe hîrtie ?).

— Ați trăit moartea Hiroshimei ?
— „Da. am trăit-o !". auride vag 

domnul Kawamoto.
(întinde mina spre fereastră. 

Dincolo de parcul memorial se 
înalță noile construcții ale orașu
lui, ca niște decoruri la scară mo
numentală, decupindu-se prin geo

metrii arhitecturale diverse, origi
nale ; ca niște efigii grandioase pe 
pinza de aer limpede a Hiroshi
mei).

11 priveam. 11 ascultam pe 
unul din supraviețuitorii crimei 
de la Hiroshima, unul dintre 
tot mai puținii „Hibacusha" 
(salvat și suferind). Aș fi vrut 
să-l întreb dacă in noaptea ce 
a deschis drum acelei dimineți 
de august a avut vreun vis. Am 
renunțat. Ce ar fi putut să mai 
însemne visul unui copil înain
tea acelui infernal vis al uma
nității 2 Poate n-ar fi imposibil 
de reconstituit ce se intimpla in 
oraș, pe 6 august la orele 2 ale 
acelei nopți ? De ce la orele 2 ? 
Pentru că atunci a început nu
mărătoarea inversă pentru Hiro
shima, a început drumul spre 
Calvar, nașterea Golgotei celor 
250 000 de locuitori ai orașului de 
lingă Kawa Hon (fluviul Hon). 
Atunci, la ora 2 din noapte, din 
arhipelagul cu nume frumos — 
arhipelagul Marianelor, de pe 
insula Tinian — o insulă de 
corali morți, sedimentați prin 
milenii — iși lua zborul super- 
fortăreața zburătoare „Enola 
Gay", pilotată de locotenent- 
colonelul Paul Tibbets. Mem
brii echipajului știau, desi
gur, toți, că „Enola Gay" iși 
împrumutase numele de la 
numele mamei lui Tibbets. Co
mandantul lor avea 29 de ani. 
Cu un asemenea nume, ima
ginea amenințătoare a aces
tui uriaș rechin zburător se 
imblinzea întrucitva : se pu
tea vorbi despre acest avion 
B-29, nu-i așa ?, mai intim, cu 
duioșie ? Poăte așa gindeau 
membrii echipajului care, sub 
lumina reflectoarelor, porneau 
în misiunea în jurul căreia 
existase atîta mister. Bomba 
atomică pe care era menit să 
o poarte „Enola Gay" spre o 
țintă incă neprecizată definitiv 
la acea oră se numea „Litlle 
Boy“ („băiețelul" sau „băieța
șul" sau, in traducere mai libe
ră, putea însemna „micuțul"). 
Operația pregătiră acestui bom
bardament se numea „Silver- 
plate" — farfuria de argint. 
Cită imaginație lirică 1 (De alt
fel, paradoxurile cuvintelor vor 
însoți mereu „cursa morții ato
mice" : o bombă H, testată in 
1954, la Bikini, a afectat grav

sănătatea unor pescari japonezi 
al căror vas se numea „Drago
nul fericit" !). Drumul bombei 
spre Hiroshima începuse firește 
mai demult. I-l înlesniseră, din 
păcate, savanți ca T. Robert 
Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo 
Szilărd. Niels Bohr. Arthur H. 
Compton, Ernest O. Lawrence. 
Și ciți alții!; savanți care, con- 
știenți de puterea distrugătoa
re a genialei descoperiri, încer
caseră — unii — să determine 
renunțarea la a o „Experimenta" 
pe viu — adică pe oameni. In 
scrisori traversate de îngrijora
re, Bohr se adresase lui Roose
velt și lui Churchill cu cuvin
tele încărcate de avertisment,

știință doar un experiment nu-i 
nicicind suficient pentru con
cluzii definitive !). Dar pînă la 
„lovitura de teatru" a „Rotofe
iului", „interpretul" celui de-al 
doilea act al piesei, urma să 
aibă loc peste doar ctteva cea
suri replica finală, rostită de 
„Băiețașul" care intrase in sce
nă la orele două pentru a In
terpreta cel mai grotesc rol din 
cite a cunoscut omenirea. Și 
omenirea a cunoscut, se știe, 
multe roluri grotești!

Primele ceasuri trecuseră cu 
bine. La orele cinci fără cinci 
minute este ajunsă din urmă 
super fortăreața „Marele artist"

veni scena spectacolului. Ri- 
mineau doar trei orașe. Soarta 
lor depindea, deocamdată, de 
starea vremii.

— „Eram în centrul orașului. 
Unde se văd clădirile acelea Înalte. 
Acolo era școala. Școala nu mai e“.

(Surîsul trist îi intîrzie pe față. 
Povestește, minunîndu-se ca de-o 
intîmplare de necrezut, fantastică).

— „Din locul de unde a căzut 
bomba pînă la școală erau 800 de 
metri. Eram Ia școală. Deși era 
vacanță veneam Ia școală să lu
crăm... Toți colegii mei de clasă 
au murit".

(Parcă vrînd să înlăture din fata 
ochilor vedenii nedorite îsi acoperă

Durerea din vulcanul ascuns
prin care încerca să preîntîm- 
pine folosirea bombei atomice : 
„orice avantaj temporar, oricit 
de mare, riscă de a fi plătit cu 
un preț exorbitant — o amenin
țare perpetuă asupra ființei 
umane". Dar încercarea sa se 
va dovedi zadarnică. La fel ca 
mustrările de conștiință ale al
tora de după cataclismul ato
mic. Așadar, cu mai puțin de 
o lună în urmă, la 16 iulie 1945, 
in deșertul New Mexico, la Ala
mogordo, avusese loc......repeti
ția generală", pindită de privi
rile curioase ale citorva sute de 
participanți la proiect, din labo
ratoarele de la Los Alamos. Re
petiția de dinaintea spectacolu
lui pentru care, peste citeva ore, 
se va trage cortina. O cortină 
invizibilă, a unui spectacol ma
cabru. „Actrița" de la repetiția 
generală se numise „Gros Type" 
(Dolofana), iar, după dezastrul 
pe care l-a provocat, după 
spaima ce a împlîntat-o in 
ochii propriilor părinți —• 
atunci, la 16 iulie 1945, cind 
pe la 5 dimineața „tot cerul s-a 
aprins" — „Dolofana" s-a do
vedit un monstru. Cum avea să 
fie și fratele-i geamăn, „Fat 
Man" — „Rotofeiul", verificat 
pe viu la Nagasaki, nu mult 
după Hiroshima — pentru mai 
exacte concluzii științifice (in

(cea care se va „evidenția", 
peste 3 zile, la Nagasaki, răpind 
prin „jocul dur" al „Rotofeiu
lui". orice speranțe Doamnei 
Butterfly, făcînd literalmente 
orașul să nu mai existe) și un 
alt avion care transporta o 
echipă de atomiști, veniți anu
me să vadă „la fața locului" ce 
au realizat. Vor avea ce vedea! 
Cele două avioane de vinătoare 
care escortaseră, de deasupra 
insulei Iwo Jima, pină aici, pe 
„Enola Gay" ca să-i protejeze, 
la nevoie, prețioasa încărcătură, 
și-au făcut datoria. Pot să se 
retragă liniștite. O vor face, 
probabil, nu înainte ca pilotii 
lor să ureze „succes, mult suc
ces, comandantului Tibbets și 
echipajului!". Succes care va 
depinde în mare măsură și de 
informațiile furnizate dintr-un 
al patrulea avion, de recunoaș
tere, comandat, la numai 26 de 
ani, de maiorul Claude Father
ly, cel care va alege ținta, în 
funcție de starea vremii. Ținte 
vizate: Nijgata, Nagasaki, Koku- 
ra și Hiroshima. Pe lista ini
țială figurase ți Kyoto, dar fu
sese „eliminat din joc" pentru 
păstrarea templelor. Nijgata, 
așezat mal la nord, la distanțe 
mai mari de baza de aterizare, 
avea șanse mai mici de a de

ep palmele privirile ț apoi lasă 
mfinile să alunece în jos pe lingă 
corp, ca două aripi rănite).

Dar să revenim încă în cerul 
din preajma Hiroshimei, in 
înălțimi, in acea dimineață de 
august.

Motoarele celor trei super- 
fOrtărețe torc implacabil dis
tanțele din caerul cerului. Ca și 
avionul de recunoaștere aflat in 
față.

Membrii echipajului „Enola 
Gay" și-au făcut fiecare dato
ria în felul lor. Deac Parsons, 
de pildă, cel care a avut ideea 
să armeze bomba in timpul 
zborului, asistentul său Morris 
Jeppson, pot spune acum că, 
din punctul lor de vedere, totul 
este în ordine. Cu cele 5 000 de 
kilograme ale sale (cu o putere 
de 13 kilotone), „Băiețașul" 
așteaptă calm să intre in rol. 
Că o va face corect pare a fi 
convins Iacob Besser, din echi
pa detonării. Bob Lewis, copilo- 
tul lui Tibbets, secundase atent 
pilotul automat in timp ce șeful 
său explicase timp de o jumă
tate de oră oamenilor ce aveau 
de făcut.

Nu ne propunem o reconsti
tuire cronologică a ceea ce s-a 
întimplat pe „Enola Gay". S-au 
scris despre aceasta multe cărți

(un impresionant reportaj îl 
găzduiește volumul lui loan 
Grigorescu — „Fenix infla
mabil" ; intr-o recentă „isto
rie politică a energiei nuclea
re" — „COMPLEXUL ATO
MIC" a lui B. Goldschmidt — 
sint aduse date revelatorii 
despre concurența competențe
lor lumii pentru realizarea 
acestor „prunci ai crimei") ; 
ziarele și-au „alimentat" rubrici 
de mare atracție ; s-au făcut și 
filme —nu o dată incercindu-se 
să se estompeze dimensiunile 
dezastrului atomic sau, cel pu
țin, să se umanizeze, să se justi
fice „actul" de o cruzime fără 
precedent in istorie. (De altfel, 
s-au auzit nu demult voci care 
încercau să convingă că trage
diile de la Hiroshima și Naga
saki erau fatal necesare pentru 
a se pune capăt, fără mari pier
deri umane !, războiului. Glasuri 
care încearcă, de altfel, să justi
fice și alte încălcări f lagrante ale 
normelor vieții internaționale. 
Glasuri care intîrzie in a decre
ta „echilibrul terorii" o soluție 
pentru umanitate. Cinică, peri
culoasă soluție!).

Vom desprinde citeva din dia
logurile purtate la bordul avio
nului in acea dimineață de 6 au
gust 1945 sau din amintirile des
pre zbor, cu speranța că, deși 
fragmentare, ele vor spune cite 
ceva despre membrii echipaju
lui și vor putea sugera că dru
mul spre crimă poate cuprinde, 
laolaltă, și inocența, și singele 
rece r- justificat de „imperati
vele datoriei" — și cinismul.

IACOB BESSER : „Imediat 
ce ne-am ridicat in aer, m-am 
trîntit pe podea și am adormit 
tun. Pe cînd dormeam băieții 
jucau popice, rostogolind porto
cale și căutind să mă lovească 
cu ele în cap".

MORRIS JEPPSON : „Bomba 
era lungă și subțire. Era de cu
loare gri, sau verde șters, nu 
mai știu bine".

BOB CARON (mitraliorul de 
ariergardă, cel care se temea de 
goluri de aer și mingiia — după 
propriile mărturisiri — mătă- 
niile dăruite de mama sa) : „Mi 
se pare c-o să bușim cu atomi, 
domnule colonel!“

PAUL TIBBETS (amabil) : 
„Domnilor, din clipa aceasta vi 
rog să vă tupravegheați cuvin

tele. De acum încolo, Besser 
va înregistra tot ce se va vorbi 
in carlingă. Această înregistrare 
este destinată istoriei. Vom lan
sa in curind prima bombă ato
mică". (la ora cind făcea aceas
tă precizare „pentru istorie", se 
văzuseră deja țărmurile Ja
poniei).

BESSER (dintr-o declarație, 
mai tirzie) : „Eu înregistram 
toată flecăreala. Cineva a luat, 
discurile acelea și le-a încuiat. 
Ar fi niște amintiri drăguțe" 
(candoare ? subterfugiu ?)

— „Aveam 13 ani", îmi spune 
domnul Kawamoto.

(Suride iar. Mă privește Înde
lung, cercetător. Nu, nu pentru a 
afla impresia produsă și, mai de
grabă, ca să întrebe, sâ se întrebe : 
„E de crezut? Am rămas în viată!")

— Aveați 13 ani !, spun fără să 
vreau.

— „Să vă explic : pentru ce nu 
am fost ars... Cum de am scăpat"...

(Devine grav. Deschide larg 
brațele. Omul calm, liniștit de 
la început a dispărut. Gesturi largi, 
mișcări ample ale miinilor. Poate 
ca să ajute prin ele nașterea cu
vintelor ; de parcă s-ar adresa 
mulțimilor. Ii caut surîsul acela 
din priviri ; surîsul care părea de 
nedespărțit de sine. Nu-1 mai are. 
Privește cu o anume fixitate ; ca 
și cum ar avea în față o fotogra
fie și face eforturi să-și aminteas
că cine sint personajele pe care 
le-a intilnit sau le-a cunoscut cînd- 
va, demult. Vocea se schimbă me
reu. Cuvintele trec prin tonuri di
ferite. Nu știu limba japoneză, dar 
după mișcarea miinilor cu care 
pare a aduna din depărtări ima
gini, amintiri, după urcarea și 
cobdrîrea vocii, după tremurul abia 
perceptibil al bărbiei înțeleg, îna
inte de a mi se traduce, din 
primul moment nu faptele, ci sta
rea de atunci. Starea aceea de stu
poare, de groază, de durere, starea 
aceea care s-a lipit ca o umbră de 
viața sa, însoțindu-1. stînd ascunsă, 
de veghe, pindindu-1; ieșind din 
cînd în cind la suprafață, ca acum, 
asemeni unui vulcan, înăbușit de 
propria-i lavă, dar niciodată defi
nitiv.

...Dar despre acestea intr-un vii
tor „reportaj de pace la Hiroshi
ma".

Nicolae DRAGOS



ROMANIA, PRESlUINTEtE NICOLAE CEAUSESCU 
SE PRONUNȚA FERM PENTRU ELIMINAREA POLITICII 

RE FORȚA, PFNIRO WIIRNAREA NOMAI PRIN 
TRATATIVE A PROBLEMELOR LUASE DINTRE STATE

Presa internațională continuă să reflecte amplu im
portantele acțiuni de pace, înțelegere și colaborare 
internațională întreprinse de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu. Se relevă, cu precă
dere, noul demers al șefului statului român in le
gătură cu acțiunile agresive întreprinse de S.U.A. îm
potriva Libiei, apelul în favoorea eliminării forței și 
amenințării cu forța din relațiile dintre state, pentru 
soluționarea oricăror probleme numai pe cale poli

tică, prin tratative, pentru respectarea independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a tuturor state
lor.

Presa din diferite țări prezintă, totodată, poziția 
fermă a poporului român în sprijinul încetării ime
diate a experiențelor nucleare, opririi cursei înarmă
rilor și înfăptuirii dezarmării, apărării dreptului su
prem al oamenilor și națiunilor la pace și viață, la 
existență liberă și demnă.

Schimb de mesaje 
intre tovarășii Nicolae Ceausescu 

si Erich Honecker

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat, in 
numele guvernului și al poporului 
român, președintelui Statelor Unite, 
Ronald Reagan, un mesaj in care 
este exprimată îngrijorarea deo
sebită față de bombardamentul 
aviației americane asupra Jamahi
riei Libiene, relevă ziarul sovietic 
,.PRAVDA“. România consideră 
acest atac, prin care au fost pro
vocate mari pagube materiale și 
numeroase victime în rindurile 
populației libiene și ale cetățenilor 
străini din această țară, ca o agre
siune nejustificată asupra unui po
por liber și suveran — arată ziarul.

Se subliniază, totodată, că Româ
nia apreciază bombardamentul 
american drept o gravă încălcare a 
normelor de drept internațional, de 
relații intre state, a principiilor 
Cartei O.N.U., evidențiind că pro
blemele existente intre cele două 
țări nu trebuie soluționate pe calea 
forței militare, ci pe calea nego
cierilor.

în mesaj — scrie ziarul sovietic 
— se exprimă speranța că Admi
nistrația S.U.A. va înțelege pre
ocuparea profundă a poporului 
român, a tuturor popoarelor lumii 
pentru incordarea deosebită creată 
in urma bombardamentelor ameri
cane. necesitatea de a se acționa 
pentru soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor, pentru pace in 
Mediterana, in Europa și in întrea
ga lume.

Poporul român este deosebit de 
îngrijorat de bombardamentul 
aviației americane asupra capitalei 
libiene și condamnă ferm acțiunile 
S.U.A. — arată agenția T.A.S.S., 
subliniind că președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat in le
gătură cu aceasta un mesaj pre
ședintelui S.U.A.. in care se cere 
să se ia toate măsurile pentru ase 
opri noi bombardamente sau ac
țiuni militare împotriva Libiei.

TELEVIZIUNEA sovietică a in
format. la rîndul său, despre po
ziția României, exprimată în me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în relatările sale, agenția de 
presă CHINA NOUA subliniază 
faptul că bombardamentele ame
ricane asupra capitalei libiene au 
fost condamnate de președintele 
Nicolae Ceaușescu in mesajul 
adresat președintelui S.U.A. Româ
nia consideră — relevă agenția — 
că asemenea acțiuni constituie o 
gravă încălcare a normelor de 
drept internațional, a principiilor 
Cartei O.N.U., o agresiune nejusti
ficată asupra unui popor liber și 
suveran.

Este greu de invocat dreptul la 
autoapărare — a arătat președin
tele României — pentru a ataca 
un stat independent și suveran ; 
nu pot fi acceptate nici un fel de 
justificări ale acestor bombarda
mente. subliniază agenția, rele- 
vind că România este gata să dis
cute problemele terorismului pe 
căile ce se vor dovedi cele mai 
utile, inclusiv în cadrul O.N.U.

în mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu — scrie agen
ția iugoslavă TANIUG — se sub
liniază îngrijorarea României față 
de bombardamentul aviației ame
ricane asupra teritoriului libian, 
față de situația deosebit de gravă 
care s-a creat din această • cauză. 
Acest act este apreciat ca o gravă 
încălcare a normelor dreptului in
ternațional și relațiilor între sta
te. a principiilor Cartei O.N.U.

Se relevă, de asemenea, că 
mesajul conține un apel adresat 
președintelui S.U.A. de a lua toate 
măsurile pentru a se opri noi bom
bardamente sau acțiuni militare

DUPĂ ACȚIUNILE MILITARE AMERICANE ÎMPOTRIVA LIBIEI
NOI REACȚII DE CONDAMNARE PE DIFERITE MERIDIANE

TRIPOLI 19 (Agerpres). — Maio
rul Abdel Salam Jalud a apreciat, 
intr-o conferință de presă, că agre
siunea americană împotriva Jamahi
riei Libiene constituie un „eșec mo
ral, politic și militar". S.U.A. — a 
spus el — nu au reușit să oblige po
porul libian să renunțe la pozițiile 
sale de principiu ; Jamahiria Li- 
biană va sprijini în continuare po
poarele care luptă pentru eliberarea 
națională și care aspiră la reali
zarea unității arabe și la soluțio
narea echitabilă a problemei pales
tiniene — transmite agenția T.A.S.S. 
Totodată, a adăugat el, lumea a în-,- 
țeles că S.U.A. sint cele care pro
movează o politică de terorism de 
stat.

Vorbitorul a arătat că, in urma 
raidurilor americane asupra terito
riului libian, 37 de persoane au fost 
ucise (intre acestea un singur mili
tar) și 93 au fost rănite.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul primirii de către Nikolai 
Rijkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a lui Taha 
Yassin Ramadhan, membru al Con
siliului Comandamentului Revolu
ției, prim-vicepremier al guvernului 
irakian, aflat intr-o vizită oficială la 
Moscova, ambele părți au condam
nat acțiunile agresive ale S.U. A. îm
potriva Jamahiriei Libiene, sublini
ind necesitatea încetării imediate a 
agresiunii americane, ce reprezintă 
un grav pericol pentru pacea și 
securitatea internațională — rela
tează agenția T.A.S.S.

ROMA 19 (Agerpres). — „Dorim 
să trăim in pace!", „Nu forței in Me
diterana !" — sub asemenea lozinci, 
in capitala Italiei s-a desfășurat 
simbătă o demonstrație de masă, 
inițiată de organizațiile democratice 

împotriva Jamahiriei Libiene, sub- 
liniindu-se necesitatea ca proble
mele existente intre , cele două țări 
să fie soluționate nu pe calea for
ței militare, ci a negocierilor.

România consideră atacul aerian 
al S.U.A. drept o agresiune nejus
tificată asupra unui popor liber și 
suveran, a declarat președintele 
Nicolae Ceaușescu înt.r-un mesaj 
adresat președintelui S.U.A., evi
dențiază și agenția A.D.N. din 
R.D. Germană.

Sub titlul „Președintele Româ
niei a cerut S.U.A. să pună capăt 
acțiunilor agresive", ZIARELE 
CENTRALE DIN R.P.D. COREEA
NA au publicat relatări ale con
ținutului mesajului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu pre-

Ample relatări ale 
presei internaționa
le despre demersul 
șefului statului român 
în legătură cu ac
țiunile agresive îm

potriva Libiei

ședintelui S.U.A. Este evidențiată 
cerința fermă exprimată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu de a 
se lua toate măsurile pentru opri
rea bombardamentelor și a acțiu
nilor militare împotriva Jamahiriei 
Libiene.

România — evidențiază agenția 
panafricană PANA — consideră 
bombardamentele aeriene asupra 
capitalei libiene drept o gravă în
călcare a normelor de drept in
ternațional, de relații intre state, 
a principiilor Cartei O.N.U. Agen
ția relevă, totodată, poziția con
structivă a României, care a ce
rut să se pună capăt acțiunilor 
militare împotriva Jamahiriei Li
biene. să se recurgă la dialog și 
nu la forța armelor pentru a so
luționa divergențele existente.

Intr-un mesaj adresat președin
telui S-U.A., președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și-a ex
primat profunda îngrijorare in le
gătură cu t>ombardamentele avia
ției americane asupra orașului 
Tripoli — scrie agenția egipteană 
M.E.N. Președintele Ceaușescu a 
chemat la soluționarea probleme
lor pe calea tratativelor și a cerut 
să se renunțe la folosirea forței 
militare.

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat că 
atacul american asupra Jamahiriei 
Libiene nu poate fi justificat sub 
pretextul combaterii terorismului 
— scrie agenția kuweitiană 
K.U.N.A., care relevă poziția 
României că problemele dintre 
S.U.A. și Libia trebuie soluționate 
pe calea tratativelor, și nu prin 
recurgerea la forța militară. 
România, continuă agenția, este 
gata să discute problemele teroris
mului pe căile care se vor dovedi 
cele mai utile, inclusiv în cadrul 
O.N-U., pentru a se pune capăt 
unor asemenea acțiuni.

Președintele Ceaușescu s-a pro
nunțat pentru incetarea imediată 
a acțiunilor militare împotriva 
Jamahiriei Libiene, respingînd 
orice justificare a acestor bombar
damente sub pretextul combaterii 
terorismului — arată agenția ira
niană de presă, I.RN.A. „Teroris

ale femeilor italiene. Condamnînd 
acțiunile agresive ale ,S.U.A. împo
triva Jamahiriei Libiene, manifes
tantele au cerut ' guvernului de la 
Roma adoptarea de măsuri concrete 
pentru reducerea-tensiunii în regiu
nea mediteraneană.

VIENA 19 (Agerpres). — Mii de 
persoane au participat la demonstra
ții la Viena, Graz, Linz, Innsbruck 
și Salzburg organizate în semn de 
protest împotriva raidurilor aviației 
americane asupra unor orașe li
biene. Demonstrațiile s-au desfășu
rat la chemarea a peste 130 de or
ganizații politice, obștești și anti
războinice din Austria, care, într-o 
declarație comună, au condamnat 
acest act ca fiind contrar păcii, des
tinderii și înțelegerii internaționale.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Ata
cul american asupra teritoriului li
bian a avut ca obiectiv afirmarea 
dominației S.U.A. intr-o zonă de im
portanță strategică, și nu — așa cum 
se afirmă la Washington — eradi
carea terorismului, apreciază ziarul 
„Politika" din Belgrad, intr-un ar
ticol relatat .de agenția Taniug. Ome
nirea respinge folosirea forței îm
potriva unui stat independent, indi
ferent de pretexte. Ieri — Libia, 
miine — ar putea fi oricare altă 
țară, trage un semnal de alarmă, in 
încheiere, „Politika".

KUALA LUMPUR 19 (Agerpres) 
— Studenți de la patru universități 
malayeziene au organizat o demon
strație de protest in fața Ambasadei 
americane din Kuala Lumpur, îm
potriva atacului aerian american 
asupra Jamahiriei Arabe Libiene. 
Participanta ' au condamnat, de ase
menea, implicarea Marii Britanii in 
raidul aerian american. 

mul nu se combate prin noi acte 
de terorism", a subliniat șeful sta
lului român.

Președintele Nicolae Ceausescu, 
arată cotidianul libanez „L’ORIENT 
DE JOUR", a condamnat atacurile 
americane asupra Jamahiriei Li
biene, considerînd că nimic nu 
poate justifica acțiuni care contra
vin dorinței de pace a popoarelor-

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat ' președintelui Reagan un 
apel de a lua toate măsurile pen
tru a se opri noi bombardamente 
sau acțiuni militare împotriva Li
biei, relatează agenția U.P.I. 
Agenția informează, de asemenea, 
că președintele României a protes
tat, totodată, împotriva faptului că 
Ambasada română de la Tripoli a 
fost avariată, patru români fiind 
răniți.

îngrijorarea poporului român în 
legătură cu atacul împotriva Ja
mahiriei Libiene, exprimată de con
ducătorul partidului și statului 
nostru în mesajul adresat pre
ședintelui S.U.A., a fost reflecta
tă, de asemenea, de agenția cuba
neză PRENSA LATINA, de agen
ția austriacă A.P.A., de FRANCE 
PRESSE și de agenția spaniolă
E.F.E.

Biroul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România a 
adresat membrilor Congresului
S. U.A. apelul de a folosi întreaga 
lor influență și de'a adopta toate 
măsurile pentru încetarea acțiuni
lor periculoase ale S-U.A. în re
giunea Mării Mediterane și in în
treaga lume — transmite agenția
T. A.S.S. Agenția informează, de a- 
semenea, că Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști și Organi
zația Pionierilor din România și-au 
exprimat protestul ferm împotriva 
bombardării de către aviația ame
ricană a unor orașe din Libia.

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România a adre
sat Congresului S.U.A. apelul de a 
lua măsurile necesare pentru so
luționarea pașnică a conflictului 
americano-libian și prevenirea de
teriorării situației în Mediterana, 
relevă, la rindul său, CHINA 
NOUA.

Profunda îngrijorare și dezapro- 
Eiare a poporului român, a opiniei 
publice din România față de ex
plozia nucleară subterană efectuată 
de S.U.A., încâlcind voința popoare
lor. ignorind protestele viguroase 
din propria țară sint reflectate de 
agenția T.A.S.S.

Despre poziția de condamnare a 
acestor experiențe de către mij
loacele de informare în masă din 
România a relatat și agenția 
CHINA NOUA,’care amintește că 
România a adresat Uniunii Sovie
tice apelul de a continua morato
riul privind experiențele nucleare, 
iar Statelor Unite ale Americii 
apelul de a se alătura moratoriu- 
lui 'proclamat de U.R.S.S.

Apelul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu S.U.A. și
U. R.S.S. ca acordul asupra înce
tării definitive a oricăror expe
riențe nucleare să constituie un 
prim act al Anului Internațional 
al Păcii este pus, de asemenea, în 
evidentă de ziarul libanez de 
limbă franceză „L'ORIENT DE 
JOUR".

Acesta relevă că președintele 
României se pronunță pentru de
zarmare generală, pentru oprirea 
militarizării spațiului cosmic, pen
tru mobilizarea tuturor eforturilor 
in favoarea apărării dreptului 
suprem la paee și viață al po
poarelor. (Agerpres).

STOCKHOLM 19 (Agerpres) — Mi
nistrul afacerilor externe al Sue
diei, Sten Andersson — luind cu- 
vintul la congresul anual al orga
nizației' din Stockholm a Partidului 
Muncitoresc Șocial-Democrat — a 
condamnat atacul american împotri
va Jamahiriei Libiene. Ministrul 
suedez a arătat că raidul american 
constituie o încălcare a dreptului in
ternațional și a Cartei O.N.U.

LISABONA 19 (Agerpres) — Al
varo Cunhal, secretarul general al 
P.C. Portughez. a caracterizat 
atacul armat săvîrșit de S.U.A. îm
potriva Jamahiriei Libiene drept un 
act de agresiune și război. Luînd 
cuvintul la Lisabona. Alvaro Cun
hal a condamnat acest atac, apre
ciind că este vorba de o acțiune 
teroristă. •

PARIS 19 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez a propus devan
sarea urgentă a datei Conferinței 
partidelor și mișcărilor progresiste 
din regiunea Mediteranei, progra
mată pentru începutul lunii mai la 
Tunis — relatează agenția E.F.E. 
P.C.F. a lansat în acest sens un apel 
în care arată că întrunirea urgentă 
a conferinței a devenit necesară da
torită atacului aerian militar al 
S.U.A. asupra Jamahiriei Libiene și 
gravității acestui eveniment.

★

TRIPOLI 19 (Agerpres). — După 
cum informează agenția JANA, cita
tă de Reuter, aeroportul din Ben
ghazi și-a reluat activitatea normală 
după atacul aerian comis de S.U.A. 
Totodată, au fost reluate zborurile 
comerciale italiene între Roma și 
Tripoli și între Tripoli și Londra, 
informează agențiile U.P.I. și KUNA.

Schimb de mesaje intre președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, 
președintele R. F. Germania, 

Richard von Weizsaecker, 
si cancelarul federal, Helmut Kohl
I 7

CONSULTĂRI. La Ministerul 
I Afacerilor Externe al Marii Bri- 
| tanii au avut loc consultări poli

tice britano-sovietice in proble- 
Imele reducerii înarmărilor nuclea

re și armamentelor clasice, infor
mează agenția T.A.S.S. Din partea 
sovietică, precizează agenția, a 

I participat Viktor Karpov, ambasa
dor cu însărcinări speciale în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 

IU.R.S.S., conducătorul delegației 
sovietice la tratativele sovieto-ame- 
ricane cu privire la armele nuclea
re și cosmice, iar din partea bri
tanică Thimoty Ranton, ministru 

| de stat la Ministerul britanic de 
Externe.

FESTIVITATE. — Cu prilejul
1 sărbătorii naționale a Republicii 

Zimbabwe, la Harare a avut loc o 
amplă festivitate, la care au luat

I parte 40 000 de persoane. Cu acest 
prilej, președintele Canaan Banana 

Ia rostit o alocuțiune în care s-a 
referit la rezultatele dobîndite de 
poporul din Zimbabwe în anii care 

Iau trecut de la obținerea indepen
denței.

ACORD. — Iugoslavia și 16 țări
I creditoare au semnat în capitala
| Franței un acord cu privire la 

reeșalonarea unei părți a datoriei
I iugoslave scadente în perioada mai

1986 — aprilie 1988, transmite 
agenția Taniug.

PROFESORI DE LA DOUA
I MARI UNIVERSITĂȚI SUD-CO- 

REENE — DIN SEUL ȘI TAEGU
I ~ au dat publicității declarații în

BONN 19 (Agerpres) — Din par- 
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a .tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania, Richard von Weizsaecker, și 
cancelarului federal, Helmut Kohl, 
salutări cordiale, urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul din 
R.F. Germania.

Președintele Richard von Weiz
saecker și cancelarul Helmut Kohl 
au' rugat să fie transmise președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu mulțumiri pentru 
mesajele primite. împreună cu cor
diale urări de sănătate și fericire, 
de progres și bunăstare poporului 
român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Richard von Weizsaecker și 
cancelarul Helmut Kohl, în. cadrul 
unor întrevederi separate, a tovară
șului Țlie Văduva, ministrul aface
rilor externe, care a . făcut o vizită 
oficială la Bonn.

Ministrul român a avut convor
biri oficiale cu vicecancelarul și mi
nistrul de externe Hans-Dietrich 
Genscher.

Tn cadrul întrevederilor au fost 
evidențiate cursul ascendent al ra
porturilor de colaborare fructuoasă, 
pe multiple planuri, dintre România 
și R.F. Germania, precum și posi
bilitățile de amplificare a acestora in 
viitor. A fost reafirmată dorința co
mună de a se acționa pentru extin
derea continuă a acestor raporturi, 
a dialogului politic, pentru intensi
ficarea cooperării economice și 
schimburilor comerciale reciproc 
avantajoase, potrivit celor stabiliteDeschiderea lucrărilor Congresului al XXV-lea al Partidului Comunist din Belgia

BRUXELLES 19 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-au deschis lucrările Con
gresului al XXV-lea al Partidului 
Comunist din Belgia, pe a cărui or
dine de zi figurează sarcinile pri
vind intensificarea luptei pentru in
teresele vitale ale clasei muncitoa
re, pentru democrație și progres 
social, pentru pace și dezarmare, în
deosebi pentru retragerea de pe te
ritoriul țării a rachetelor nucleare.

Poziția P.S.D. din R.F.G. 
privind noua inițiativă sovietică 

în legătură cu reducerea armamentelor clasice 
și a forțelor armate

BONN 19 (Agerpres). — Partidul 
Social-Democrat din R.F.G. aprecia
ză drept pozitivă noua inițiativă so
vietică privind reducerea armamen
telor clasice și a forțelor armate, 
anunțată de Mihail GOrbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
Egon Bahr, membru al Prezidiului 
P.S.D., a relevat că Uniunea Sovie

„Promovarea cooperării cu statele vecine 
a dobindit o importanță deosebită"

Lucrările Comitetului pentru Afaceri Externe al Adunării R.S.F.I.
BELGRAD 19 (Agerpres). — Pro

movarea neabătută a principiilor e- 
galității, suveranității, integrității te
ritoriale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc are 
efecte tot mai pozitive asupra rela
țiilor Iugoslaviei) cu țările vecine — 
s-a subliniat, potrivit agenției 
Taniug, în cadrul lucrărilor Comi
tetului pentru Afaceri Externe al A- 
dunării R.S.F.I. .'Promovarea coope
rării cu statele vecine, a dobindit o 
importanță deosebită în ultimul timp,

„Eliberarea Namibiei este inevitabilă”
— declară secretarul general al S.W.A.P.O.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Eli
berarea Namibiei este inevitabilă, 
deoarece voința poporului ei este de 
neînfrint, deoarece de partea luptei 
juste a Organizației Poporului din 

la nivel înalt, Au fost abordate, de 
asemenea, unele probleme interna
ționale acute, subliniindu-se necesi
tatea sporirii eforturilor tuturor sta
telor pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare. în 
primul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea unui climat de 
pace, înțelegere și colaborare în Eu
ropa și în lume. A fost, reliefată ne
cesitatea renunțării la. folosirea for
ței și amenințării cu * 1 * * * * * forța, soluțio
nării politice, prin negocieri, a tu
turor diferendelor dintre .state. De 
asemenea, au fost evidențiate im
portanța soluționării globale a pro
blemelor economice grave cu care 
sint confruntate țările în curs de 
dezvoltare, cerința instaurării unei 
noi ordini economice internațio
nale.

★

Ministrul român al afacerilor ex
terne a mai avut întrevederi cu mi
nistrul federal al economiei, Martin 
Bangemann, cu primul ministru al 
landului Renania de Nord Westfalia, 
vicepreședintele Partidului Social- 
Democrat, Johannes Rau. cu pre
ședintele fracțiunii social-democra- 
tice din Bundestag, Hans Jochen 
Vogel, cu președintele Comisiei de 
politică externă a Bundfistagului, 
Hans Stercken. Totodată, s-a intilnit 
cu conducerea concernului „Mannes
mann" și cu alți oameni de afaceri.

în centrul discuțiilor s-au situat 
probleme legate de dezvoltarea re-» 
lațiilor bilaterale, cu precădere a co
merțului și cooperării economice, 
identificîridu-se o serie de noi po
sibilități privind creșterea schimbu
rilor de mărfuri și extinderea ac
țiunilor de cooperare economică bi
laterală și pe terțe' piețe.

Louis Van Geit, președintele par
tidului, a. prezentat raportul C.C. al 
P.C. din Belgia privind activitatea 
comuniștilor de la precedentul con
gres pină acum. Delegaților le-a 
fost prezentat, de asemenea, un .do
cument politic elaborat de C.C. al 
P.C. din Belgia, în care sint anali
zate activitățile Și sarcinile partidu
lui în actuala situație complexă in
ternă și internațională.

tică a adăugat propunerilor sale an
terioare, privind eliminarea armelor 
nucleare din Europa, „componenta 
convențională necesară". Egon Bahr 
și Horst Ehmke, vicepreședinte al 
fracțiunii P.S.D. în Bundestag, au 
cerut guvernului vest-german să 
examineze propunerea sovietică.

în contextul creșterii încordării în 
regiunea apropiată a Mediteranei. 
Participanții Ia dezbateri au exprimat 
deplina adeziune Ia dezvoltarea con
tactelor directe cu țările vecine la 
toate nivelurile.

în cadrul lucrărilor s-a subliniat 
importanța lărgirii relațiilor econo
mice și comerciale, a concentrării tu
turor eforturilor in vederea punerii 
depline în valoare a noilor forme 
de cooperare. Inclusiv crearea de în
treprinderi mixte.

Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) se 
află toate forțele progresiste ale lu
mii — a declarat secretarul general 
al S.W.A.P.O., Toivo Ia Toivo, la un 
miting organizat Ia Moscova.

care iși exprimă sprijinul pentru 
eforturile forțelor de opoziție în I 
favoarea democrației. Declarații | 
similare au fost publicate in ulti
mele săptămini și de profesorii al- i 
tor școli superioare sud-coreene.

COSMONAUTII SOVIETICI Leo
nid Kizim și Vladimir Soloviov I 
și-au încăput cea de-a șasea săp- | 
tămină de activitate pe orbita 
circumterestră. Paralel cu testarea | 
noii stații orbitale ,.Mir“, membrii 
echipajului realizează o sene de 
cercetări cu privire la resursele na- 
turale ale planetei și studierea 
mediului înconjurător. Starea sănă- I 
tații cosmonauților este bună.

UN COMUNICAT difuzat la Ma- | 
nagua de Ministerul nicaraguan al 
Apărării informează că între uni- , 
tățile guvernamentale și grupuri 
contrarevoluționare s-au desfășu- I 
rat, în perioada 14—17 aprilie, 
lupte violente in trei departamente I 
administrative din nordul țării. Tn | 
cursul acțiunilor au fost scoși din 
luptă 113 contrarevoluționari, pre- i 
cizează comunicatul.

EXPLOZIE. — O rachetă spa
țială de tip „Titan" a explodat la I 
puțin timp după lansare de la | 
baza de la Vandenberg, din Cali
fornia, anunță agenția U.P.I. Au I 
fost avariate o parte din rampa 
de lansare și citeva din instalațiile 
centrului. Oficialitățile au refuzat . 
să dea detalii privind accidentul, 
deoarece racheta era purtătoarea I 
unui satelit militar, menționează 
U.P.I.

BERLIN 19 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, un 
cald salut prietenesc și urări de 
multă sănătate și putere de muncă, 
de succes deplin lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G., iar po
porului prieten al R.D. Germane 
urări de prosperitate și progres.

Mulțumind, tovarășul Erich

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.S.U.G.
SALUTUL C. C. AL P. C. R.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al co
muniștilor români, tovarășul Gheor
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
transmis delegaților la cei de-al 
XI-lea Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, un 
călduros salut comunist și cele mai 
bune urări de succes deplin lucrări
lor congresului.

Vă adresăm din toată‘inima, dragi 
prieteni, cele mai calde felicitări 
pentru succesele repurtate sub con
ducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania — care peste eîteva 
zile va sărbători 40 de ani de la în
ființare — împreună cu urarea noas
tră tovărășească de a dobindi noi și 
tot mai mari victorii pe calea con
struirii socialismului și comunismu
lui in patria dumneavoastră, spre 
binele și prosperitatea întregului 
popor, a spus vorbitorul.

Evocînd cu deosebită satisfacție 
stadiul înalt al raporturilor de 
prietenie și conlucrare strinsă dintre 
Partidul Comunist Român și Parti- 
dul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
conducătorul delegației P.C.R. a re
levat că în impulsionarea acestor 
relații un rol determinant l-au avut 
și îl au înțelegerile reali?ate cu 
ocazia întîlnirilor dintre conducăto
rii partidelor și statelor noastre — 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

Se desfășoară cu succes colabora
rea economică și tehnico-științifică, 
schimburile in domeniul culturii și 
în alte domenii de activitate, rapor
turile la nivelul unor organe locale 
de partid din cele două țări ale 
noastre.

Exprimind înalta apreciere pe care 
partidul și poporul nostru o acordă 
acestor relații prietenești, a eviden
țiat vorbitorul, avem ferma convin
gere că, prin eforturi comune, ele 
vor cunoaște o dezvoltare continuă 
pe multiple planuri, spre binele și în 
interesul popoarelor noastre, al edi
ficării cu succes a orînduirii socialis
te și comuniste in România și Repu
blica Democrată Germană, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră, strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist ' Român, al 
secretarului său general, desfășoară 
o amplă activitate pentru înfăp
tuirea hotăririlor adoptate de Con
gresul ai XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a obiectivelor celui 
de-ai 8-lea cincinal, care asigură 
trecerea României la un stadiu su
perior de dezvoltare socialistă, rea
lizarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor. Realizarea 
prevederilor cincinalului 1986—1990 
va marca o etapă importantă în'în
făptuirea * Programului partidului 
privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, a arătat 
conducătorul delegației P.C.R.

Acționînd pentru creșterea conti
nuă a rolului conducător al parti
dului — care peste puțin timp va 
sărbători 65 de ani de la făurirea 
sa — punem un accent deosebit pe 
dezvoltarea și adincirea democra
ției muncitorești-revoluționare. Con- 
știenți de faptul că orînduirea nouă, 
socialistă, se poate realiza numai cu 
poporul și pentru popor, ne preo
cupăm de perfecționarea cadrului de 
participare nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea întregii vieți 
economice și sociale, a tuturor sec
toarelor de activitate.

Situația internațională continuă să 
se mențină deosebit de complexă și 
gravă. Intensificarea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare cre
ează pericole deosebit de grave la 
adresa păcii și vieții popoarelor, face 
să crească primejdia unui război 
nuclear, cu efecte catastrofale pen
tru insăși existența omenirii, a vie
ții pe planeta noastră. Iată de ce 
Partidul Comunist Român consideră 
că problema fundamentală a zilelor 
noastre este aceea de a se face to
tul pentru salvgardarea păcii, pen
tru oprirea neîntîrziată a cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în pri
mul rind de * dezarmare nucleară, 
pentru a se pune capăt imediat 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară, pentru oprirea amplasării 
rachetelor nucleară cu rază medie 
de acțiune, pentru eliminarea defi
nitivă a acestora, precum și a ori
căror arme nucleare din Europa și 
din întreaga lume, a precizat vorbi
torul. în acest sens, România a sa
lutat și sprijină întru totul programul 
propus de Uniunea Sovietică privind 
lichidarea pină în anul 2000 a între
gului arsenal de arme nucleare și 
consideră că trebuie făcut totul 
pentru realizarea lui. Pentru aceas
ta este necesar ca S.U.A. să mani
feste o atitudine realistă, să se 
alăture acestui program și să se 
treacă — pe baza propunerilor pre
zentate de ambele părți — la reali
zarea înțelegerilor corespunzătoare 
care să ducă la înlăturarea perico-

★
BERLIN 19 (Agerpres) — Paul 

Finanțu transmite : In capitala R.D. 
Germane au continuat lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Germania 
prin noi intervenții ale delegaților pe 
marginea raportului C.C. al partidu
lui prezentat de tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., și a celorlalte documente 
supuse analizei forumului comuniș
tilor din R.D.G.

Simbătă, Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 

Honecker a rugat, Ia rindul său, 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
multă sănătate,, și fericire, iar co
muniștilor. întregului popor român, 
urări de noi împliniri în realizarea 
hotăririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Erich Honecker a tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației Parti
dului Comunist Român la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania.

lului unui război nuclear și preve
nirea militarizării spațiului cosmic.

Totodată, considerăm necesară 
trecerea la elaborarea unui program 
complex de dezarmare generală, în 
centrul căruia să se afle dezarma
rea nucleară, dar care să includă și 
reducerea puternică a tuturor tipu
rilor de arme, a efectivelor și chel
tuielilor militare. „Numai un pro
gram complex de dezarmare ge
nerală — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va deschide 
calea pentru realizarea dezarmării 
nucleare, pentru a asigura redu
cerea pericolului de război, pentru 
întărirea încrederii, pentru a da po
sibilitate fiecărei națiuni să-și con
centreze forțele spre dezvoltarea in
dependentă, fără teama vreunei 
agresiuni".

România consideră că este nece
sar să se amplifice eforturile în di
recția încheierii cit mai curind, cu 
rezultate pozitive, a Conferinței de 
la Stockholm pentru întărirea încre
derii și securității, pentru dezarma
re în Europa, a negocierilor de la 
Viena, pentru reducerea trupelor și 
a armamentelor în centrul Europei, 
precum și pentru desfășurarea cu 
succes a Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva. Țara noastră ac
ționează ferm pentru crearea unei 
zone lipsite de arma nucleară și 
chimică in Balcani, sprijină, totoda
tă, propunerile vizînd realizarea 
unor asemenea zone în centrul și 
nordul Europei, precum și în alte 
regiuni ale lumii.

Milităm ferm pentru eliminarea 
forței și a amenințării cu folosirea 
forței din relațiile internaționale, 
pentru soluționarea conflictelor și.a 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai pe calea pașnică a 
tratativelor. In acest spirit, a sub
liniat vorbitorul, partidul și poporul 
nostru se pronunță ferm pentru în
cetarea acțiunilor militare america
ne împotriva Libiei, considerînd ă- 
ceasta o agresiune nejustificată îm
potriva unui stat independent și su
veran, o gravă amenințare pentru 
cauza păcii în Mediterana. în Euro
pa și in lume. Așa cum se 
subliniază în mesajul adresat de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintelui 
S.U.A., interesele supreme ale în
tregii omeniri impun mai mult ca 
oricînd, acum cind viața internațio
nală cunoaște o perioadă de încor
dare fără precedent, 6ă se acționeze 
cu toată răspunderea pentru solu
ționarea problemelor existente pe 
calea dialogului, prin tratative, pen
tru respectarea neabătută in relații
le dintre state a normelor de drept 
internațional, pentru apărarea cau
zei generale a păcii și securității pe 
planeta noastră.

Țara noastră se pronunță pentru 
inițierea de măsuri concrete de li
chidare a subdezvoltării, a marilor 
decalaje dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările dezvoltate, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în cadrul politicii sale externe. 
România acordă o deosebită atenție 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu toate 
țările socialiste, întăririi unității 
acestora. Acționăm pentru realizarea 
in viață a hotăririlor adoptate la 
Consfătuirea economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., 
avînd convingerea că aceasta este 
în interesul dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei țări și, totodată, 
al creșterii forței și influenței so
cialismului în lume. Extindem, de 
asemenea, conlucrarea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele capita
liste, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

La baza întregii noastre politici 
externe punem in mod consecvent 
principiile deplinei egalități în drep
turi, ale respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc, al dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stătă
tor calea propriei dezvoltări, fără 
nici un amestec, din afară.

Partidul Comunist Român întă
rește continuu colaborarea și soli
daritatea militantă cu partidele co
muniste și muncitorești pe baza depli
nei egalități, a respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili in 
mod autonom linia sa politică, stra
tegia și tactica revoluționară, co
respunzător condițiilor concrete in 
care își desfășoară activitatea. In 
același timp, partidul nostru promo
vează relații cu partidele, socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele și 
forțele progresiste, democratice de 
pretutindeni în lupta pentru progres 
social și pace în lumea întreagă.

în încheiere, conducătorul delega
ției P.C.R. a adresat comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană urarea de 
succes deplin în realizarea hotărîri- 
lor pe care le va adopta congresul, 
în opera de edificare a societății 
socialiste dezvoltate, în lupta pen
tru cauza socialismului și păcii, pen
tru destindere și colaborare interna
țională.

♦
al R.D. Germane, a prezentat proiec
tul Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al P.S.U.G. cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
cincinalul 1986—1990.

Oaspeții de peste hotare au con
tinuat să aducă salutul lor congre
sului P.S.U.G.

Cuvintul de salut al Partidului 
Comunist Român a fost rostit de to
varășul Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Lucrările congresului continuă.
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