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66 de ani de la făurirea Partidului Comunist Roman

- puternic angajate în soluționarea 
problemelor majore ale producției

GLORIOSULUI PARTID - OMAGIUL TĂRII
Fierbinte omagiu la acest al 66-lea 

Mai aniversar al partidului !
înalt omagiu al întregului nostru popor 

pentru făuritorul mărețelor împliniri so
cialiste, care a dat chip nou patriei 
noastre milenare, conferindu-i prin eroică 
luptă revoluționară demnitatea, indepen
dența, deschizindu-i largi magistrale spre 
cucerirea de mereu mai înalte piscuri de 
civilizație și progres.

Suprem omagiu partidului, istoricului 
său drum de necontenită și glorioasă 
luptă pentru libertatea și fericirea po
porului. Drum de glorie nepieritoare, de-a 
lungul căruia neîncetat a răsunat înflăcă
rată chemare comunistă de unire a mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor pentru 
desființarea exploatării omului de către 
om, pentru apărarea libertății, indepen
denței și suveranității țării, pentru edifi
carea celei mai drepte orinduiri pe 
pămîntul românesc. Comuniștii au fost tot 
timpul în fruntea acestei tumultuoase 
bătălii, ei au dat cele mai grele jertfe 
pentru izbînda idealului socialist, ei au 
însuflețit masele muncitoare, conducîn- 
du-le la izbînda Revoluției din August 
1944, hotărnicind marele timp cînd po
porul muncitor a devenit propriul său 
stăpîn, înălțînd în cele patru decenii ale 
Republicii coloanele noii sale vieți, de- 
monstrînd, prin faptă și destin, că poli
tica partidului este politica întregului 
popor.

Omagiu din inimă partidului, făuritorul 
timpului marilor biruințe socialiste, care a 
căpătat cea mai intensă strălucire în 
epoca inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al comuniștilor, epocă legată 
indisolubil de gîndul și acțiunea revolu
ționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele fiu al poporului nostru, ctitorul 
celor mai cutezătoare obiective ale con
strucției socialiste și comuniste pe pă- 
mintul românesc.

La glorioasa aniversare de astăzi, gin- 
durile întregii națiuni sînt stopînite de 
mîndria și bucuria de a avea în frunte 
un conducător încercat ; gîndurile mili
oanelor și milioanelor de oameni ai 
muncii se îndreaptă cu nețărmurită dra
goste și recunoștință către comunistul
din fruntea partidului șl a țării, către 
omul care concepe și apropie viitorul
patriei cu genială clarviziune revolu
ționară, unind, intr-un singur gînd și o 
singură voință, in jurul partidului, ener
giile creatoare ale întregii noastre na
țiuni. Energii mobilizate exemplar pentru 
a da viață mărețelor obiective stabilite 
de cel de-al Xlll-lea Congres al partidu
lui și întîmpinînd, cu o puternică angajare 
revoluționară, Conferința Națională a 
partidului. Lucrarea eroică, tenace, în
truchipată în marile realizări și transfor
mări înnoitoare ale acestei epoci, repre

zintă, prin amploarea, profunzimea și 
trăinicia lor, o nouă vîrstă a țării, afir
mată plenar în ultimele două decenii de 
impetuoasă dezvoltare.

România acestui timp, înfloritoarea 
Românie socialistă, dă viață, cu elan și 
dăruire revoluționară, imperioaselor co
mandamente ale prezentului, ale viitoru
lui prefigurate de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
puternica și complexa sa industrie - 
creație fundamentală a anilor socialismu
lui - trăiește din plin procesul accelera
tei sale modernizări și perfecționări, in- 
trînd în competiție strînsă, prin deschide
rile și opțiunile noii revoluții tehnico- 
științifice, cu structurile industriale de 
înalt nivel mondial ; același proces de 
profundă înnoire, potrivit exigențelor noii 
revoluții agrare, se desfășoară dinamic pe 
întinsele ogoare ale patriei, pămîntul 
românesc sporindu-și rodnicia prin am
plele lucrări de îmbunătățiri funciare și 
de irigații, prin promovarea celor mai 
moderne tehnologii agrare, menite să 
aducă în hambarele țării, an de an, re
colte sigure și stabile. Un întreg popor 
își concepe riguros viitorul de aur, comu
nismul, învățînd cu îndîrjire, fiecare mun
citor, țăran, intelectual înțelegînd, cu lim
pezime de conștiință comunistă, că în 
mințile și în brațele lor se află infinite re
surse de creație capabile să dea relief 
minunatelor programe ale partidului. În
tregul nostru popor acționează neabătut 
in acest sens, cu deplină angajare în 
rezolvarea celor mai complexe probleme 
de conducere și organizare a activității 
economico-sociale, în spiritul democrației 
noastre socialiste - democrația faptei, a 
inițiativei, a răspunderii revoluționare. Se 
află, în acest efort creator al milioanelor 
de oameni ai muncii, forța propulsoare 
spre noi și mai viguroase afirmări ale 
principiului fundamental de conducere al 
partidului : „Cu poporul, pentru popor", 
care a dat și dă aripi puternice tuturor 
energiilor umane ale țării, unindu-le 
strîns, organic, în jurul său, în jurul 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Gîndurile, sentimentele tuturor cetățe
nilor României socialiste, ale întregului 
popor, în acest glorios Mai aniversar, în 
anul Conferinței Naționale a partidului, 
se îndreaptă sărbătorește către conducă
torul său încercat, centrul vital al între
gii noastre națiuni, omagiindu-l prin noi 
și remarcabile succese în toate dome
niile de activitate, prin angajamentul 
solemn de a înfăptui cu dăruire întreaga 
politică internă și externă a partidului.

Partidului, stegar al năzuințelor nodstre 
supreme — omagiul țării, angajarea re
voluționară a tuturor fiilor săi pentru 
viitorul comunist l

Născut în lumina în
văluitoare și tonică a lunii 
mai, Partidul Comunist 
Român, „suflet din sufletul 
neamului", s-a . afirmat 
de-a lungul celor 66 de ani 
ce au trecut de la înteme
ierea sa ca o forță capa
bilă să conducă poporul 
român la înfăptuirea celor 
mai străvechi și inalte as
pirații ale sale.

Fascinați de măreția 
idealurilor asumate, sub 
stindardele purpurii ale 
Partidului Comunist Ro
mân s-au înrolat cei mai 
buni, cei mai generoși, cei 
mai curajoși fii ai săi, de
ciși să invirtă, o dată pen
tru totdeauna, roata desti
nului, cucerind drepturi și 
libertăți pentru cei ce 
muncesc si făurind o lume 
nouă.

Amintirea noastră recon
stituie astăzi — cu admira
ție. respect si recunoștin
ță — acele fapte exem
plare săvirsite in pe
rioada grea a luptei în ile
galitate. care au impresio
nat profund, au devenit 
surse de tărie, izvoare de 
încurajare. inscrilndu-se 
astfel in orizonturi nepie
ritoare.

Sint fapte hotăritoare 
pentru unitatea, fermitatea 
si dăruirea in acțiune, pen
tru asumarea înaltelor res
ponsabilități revoluționare 
Si înțelegerea misiunii ei 
istorice de către clasa

FAPTE
muncitoare. Intre acestea, 
adine incrustat pe răbojul 
istoriei noastre este exem
plul de strălucit militant 
revoluționar oferit de tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
in acea perioadă a istoriei 
cind erau puse in cumpănă 
independența si integrita
tea teritorială a patriei, 
prin primejdia fascistă și 
revizionistă, cind ofensiva 
patronală încălca cele mai 
elementare drepturi atit de 
greu obținute.

Adus, la procesul de la 
Brasov, al militanților co
muniști și antifasciști, în 
fața judecătorilor militari 
cu o caracterizare ce con
tura personalitatea activis
tului comunist incă de la 
virsta cind alti tineri abia 
se desprind de jocurile co
pilăriei. deschizind ochii 
mirați spre cele ale lumii 
in care trăiesc, după 142 de 
zile de anchetă in condiții 
de cruntă teroare, cind tă
ria sa a fost sprijin si pen
tru ceilalți arestați, sub 
amenințarea celor mai gre
le acuzații, prin tot ceea 
ce a spus si a făcut in 
proces, tânărul revoluțio
nar Nicolae Ceausescu a 
demonstrat adevărul că 
vocația de conducător oo
litic se afirmă prin calită
țile moral-nolitice dovedi
te In condiții grele, prin 
vuterea de exemplu a fan
telor, prin capacitatea de 
înțelegere a sensurilor
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Cu tot ce-i bun, cu tot ce-i omenesc 
Partidu-a răsărit în primăvară 
Intru destinul său muncitoresc 
Și în adinca-i dragoste de țară I

Privindu-ne, noi înșine rostim : 
Numai prin el păzim vieții zidul I 
Numai prin el liberi putem să fim I 
Prin el inima patriei - Partidul I

Precum natura renăscind mereu 
In primăvară înălțîndu-și zborul, 
Așa se-nalță roșul curcubeu 
De-apururi infrățit cu tricolorul I

In el scîntee singe de eroi 
Și cugetarea mersului nainte I 
Prin el
Și fapt

eternă-i inima din noi 
devine visul din cuvinte I

Prin el
Orașul 
Prin el
Sădit de mina noastră muncitoare I

ogorul, iată, e ogor 
e înalt iar zarea — zare I 
vedem crescînd un viitor

Prin brav partid, prin fiul său viteaz, 
Poporul e al României faur 
Creind în pace socialistul azi
In carpatina epocă de aur I

Rusalia MUREȘANU

DE NEUITAT
adinei ale evenimentelor si 
de asumare a responsabili
tății ca exponent al clasei 
Si poporului căruia ii a- 
parține și căruia ii inchină 
viața sa. Tinărul revoluțio
nar a transformat boxa 
acuzaților in tribună de 
afirmare a telurilor socia
le și politice ale luptei clasei 
muncitoare, vorbind despre 
situația grea a șomerilor și

NSEMNARI

tineretului, despre impor
tanța grupării forțelor pro
gresiste și democratice in
tr-un larg front popular 
capabil să bareze drumul 
fascismului și revizionis
mului ; a protestat ener
gic împotriva abuzurilor 
judiciare, iar in memorabila 
zi de 30 mai 1936 a săvir- 
Sit acel admirabil gest de 
demnitate și solidaritate 
comunistă : „Atunci ne so
lidarizăm cu toții !“ — care 
a reverberat adine in ini
mile si cugetele tuturor, ca 
o chemare la curaj și uni
tate in acțiune.

„Procesul in proces" care 
i s-a deschis in urma a- 
cestei atitudini de neînfri
cat comunist — ca singur

acuzat in fața celor 5 ju
decători militari, cit si pe
deapsa cea mai grea posi
bilă, conform legilor de a- 
tunci, au constituit prețul 
in dăruire și eroism pe 
care l-a dat cu neclintită 
dirzenie, oferind istoriei 
mișcării muncitorești din 
patria noastră o lecție de 
inaltă ținută revoluționară.

Cuvintele „Sintem min
ări de tine !“, scanda
te atunci in manifesta
țiile muncitorilor brașo
veni, aparțin neuitării care 
păstrează ecoul acelui com
portament exemplar in 
cele mai adinei cute ale 
cugetului nostru si nici
odată nu vom trudi des
tul pentru a ne expri
ma în cuvinte admirația si 
recunoștința pentru acea 
flacără a conștiinței care 
se află astăzi in nucleul 
de lumină al gindirii revo- 
luționar-creatoare a parti
dului nostru.

Puternica personalita
te a președintelui 
Nicolae Ceausescu, forjată 
in cursul acțiunii și gindi
rii revoluționare comunis
te. s-a manifestat cu clar
viziune și înalt dinamism 
in toate domeniile vieții 
materiale și spirituale pe 
orizonturi altădată nebă
nuite.

Omagiind aniversarea 
Partidului Comunist Ro
mân. gîndurile și senti
mentele noastre, ale tutu
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ror se întorc, firesc, spre 
momentul hotăritor al Con
gresului al IX-lea, care 
a inaugurat cea mai ferti
lă epocă din cronica se
culară a tării : „Epoca 
Nicolae Ceausescu" — epo
că purtind gravat cu lite
re de aur numele eroului 
ilustru, proeminentă perso
nalitate, a cărei gindire si 
acțiune revoluționare neo
bosite, profund creatoare, 
de un ardent patriotism 
Si-au pus o pecete de 
neșters asupra destinului 
națiunii noastre, contri
buind, totodată, la accen
tuarea responsabilității po
poarelor față de destinele 
umanității, față de împli
nirea aspirației universale 
spre pace.

Glorioasa aniversare a 
lui 8 Mai 1921 constituie 
pentru toți fiii României 
socialiste un prilej de pu
ternică reafirmare a celor 
mai calde sentimente de 
cinstire și recunoștință față 
de partid, o dată cu hotă- 
rirea nestrămutată de a ac
ționa cu pasiune revoluțio
nară pentru ridicarea pa
triei pe culmile inalte ale 
civilizației comuniste. Visul 
cel mai înalt al comuniști
lor români. Un vis ce a de
venit si devine tot mai 
amplu — ca operă a comu
niștilor — o fascinantă 
realitate.

Etnii POENARU

Există aprecieri, confirmate de 
realitate, că adunările generale ale 
oamenilor muncii — care au avut loc 
în primele luni din acest an — s-au 
caracterizat printr-un stadiu su
perior de analiză a problematicii 
activității economice, relevînd, mai 
puternic decit pînă acum, ca
pacitatea de conducere și de acțiune 
practică a organismelor autocondu- 
cerii muncitorești. Explicația este cit 
se poate de firească. Atit la începu
tul. cit și la finalul lor, adunările ge
nerale au primit, prin cuvîntările 
rostite în acest interval de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, importante 
orientări și direcții ferme de acțiu
ne. „Este necesar să întărim brdi- 
nea, disciplina, răspunderea consilii
lor oamenilor muncii. Au avut loc 
adunările generale ; știu că în toate 
aceste adunări — sublinia secretarul 
general al partidului — s-au dezbă
tut temeinic aceste probleme. Să 
luăm măsuri ca tot ceea ce am 
discutat in adunările producătorilor, 
proprietarilor și beneficiarilor să fie 
realizat in cele mai bune condiții de 
consiliile oamenilor muncii, de mi
nistere, de organele centrale de spe
cialitate".

Problemelor relației de intercon- 
diționare care există între perfec
ționarea conducerii în ansamblu și 
rezultatele activității unităților eco
nomice le-a acordat secretarul ge
neral al partidului o atenție deose
bită și în cadrul recentei consfătuiri 
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe pro
bleme economice. Prin formularea 
unor cerințe noi față de răspunde
rile ce revin în primul rînd centra
lelor în realizarea planului, în con
ducerea întregii activități economice, 
prin orientarea activității de condu
cere a ministerelor, care nu trebuie 
să înlocuiască centrala și organele 
ei colective, ci s-o ajute și să le 
ajute în soluționarea problemelor 
majore ale producției, să determine, 
prin metodele lor de conduoere. efi
ciența necesară în întreaga activi
tate economică. S-a insistat in mod 
deosebit pe necesitatea introducerii 
unei concepții noi in munca de con
ducere. O concepție menită să confe
re factorului-conducere un rol tot 
mai hotăritor în determinarea rezul
tatelor economice atit la nivel micro 
cit și macroeconomic. „Nu avem 
nevoie și nu trebuie să strîn- 
gem justificări — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru a ară
ta că altul este vinovat. Cel care 
este pus să conducă un sector de ac
tivitate poartă întreaga răspundere, 
și nereaiizarea planului il privește

direct. Trebuie să avem oameni care 
să înțeleagă că n-avem nevoie de 
justificări, de dovezi, de acte, de 
hîrtii ! Avem nevoie de oameni care 
să lupte și să soluționeze la timp 
problemele".

Regăsim în aceste cerințe clare, 
fundamentale, principalele orientări 
și sarcini pentru promovarea unei 
conduceri calitativ superioare atit 
la nivelul întreprinderilor, cit și al 
centralelor și ministerelor, în primul 
rînd al organelor de conducere co
lectivă ale acestora.

Obiectivul întăririi ordinii, disci
plinei și răspunderii, stabilit cu prio
ritate pentru activitatea consiliilor 
oamenilor muncii în etapa actuală, 
reprezintă nu un simplu deziderat 
conjunctural, propriu oricărui în
ceput de an, ci o strategie politică și 
economică, cu multiple valențe pen
tru activitatea imediată și de per
spectivă a autoconducerii muncito
rești. Ceea ce se cere deci, în pri
mul rînd, consiliilor oamenilor mun
cii, ca organe de conducere colecti
vă. este să imprime activității în
treprinderilor acele trăsături, proprii 
unei economii moderne, menite să 
confere acesteia condițiile unui me
canism care trebuie să funcționeze 
perfect. Or, realizarea unui aseme
nea obiectiv angajează, în egală mă-, 
sură, atît eforturi organizatorice, 
menite să asigure desfășurarea e- 
xemplară a muncii în toate verigile 
ei —> de la aprovizionarea cu materie 
primă pînă la expedierea produsului 
la beneficiar — cit și eforturi educa
tive, menite să transmită fiecărui 
participant la procesul muncii con
vingerea și conștiința că ordinea, 
disciplina și răspunderea reprezintă, 
în esență, elementele fundamentale 
ale autoconducerii muncitorești, ale 
mecanismului ei de lucru.

Despre necesitatea încorporării 
organice în viața fiecărui colectiv a 
ordinii, disciplinei și răspunderii se 
vorbește, adeseori, în termeni gene
rali. abstracți, și nu o dată chiar șa
blonard, rutinier — așa cum s-a re
levat și în unele din adunările ge
nerale ce au avut loc în acest an — 
ceea oe nu e de natură nici pe de
parte să imprime efectului urmărit 
direcția așteptată. Ordinea, disciplina 
și răspunderea sînt cerințe ale unei 
economii moderne, eficiente, care nu 
se nasc peste noapte, ci se formează 
și se educă în climatul profund demo
cratic și exigent al cadrului creat de 
autoconducerea muncitorească. Dar 
nu numai o dată sau de două ori pe 
an, în cadrul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, ci zi de zi, la fie

care loc de muncă. în fiecare celulă 
a activității economice. Iar promo
torul acestei acțiuni este și trebuie 
să fie consiliul oamenilor muncii. 
Prin exigențele pe care și le impune 
sie însuși — de a elabora programe 
de lucru fundamentate, eficiente, de 
a antrena toate forțele la îndeplini
rea lor, de a nu admite nici un fel 
de rabat de la cerințele realizării 
acestora la timp. Ceea ce înseamnă 
evident imprimarea unei înalte auto- 
exigențe față de propria muncă și 
care să se transmită apoi, ca o reac
ție în lanț, pină la ultimul om an
gajat în procesul îndeplinirii sarci
nilor de plan. Realitatea dovedește 
însă că o asemenea autoexigență și 
autoeducație nu au devenit încă tră
sătura distinctivă a activității fiecă
rui consiliu al oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale, atîta vreme 
cît nu în puține locuri organele de 
conducere colectivă nu investesc 
întotdeauna răspunderea n.ecesară în 
elaborarea programelor de muncă, 
în organizarea muncii pentru înde
plinirea lor, în gîncțirea unei strate
gii clare, care să îmbine activitatea 
curentă cu cea de perspectivă. Ceea 
ce explică. în bună măsură, de ce in 
mecanismul activității unei unități 
sau alteia apar adesea dereglări, de 
ce unele consilii ale oamenilor muncii 
sînt puse în situația de a desfășura 
o activitate ..pomnieristică", mereu 
în căutarea de soluții centru a ieși 
dintr-un impas. în locul unei acti
vități bine gîndite, bine organizate, 
care să îmbine în mod organic sar
cinile curente cu cele de perspectivă.

Faptul că în prezent în fiecare 
unitate există programe prioritare, 
pentru o lungă sau mai scurtă du
rată — ne referim la, cele vizînd 
perfecționarea organizării și moder
nizarea producției, creșterea produc
tivității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor materiale, de 
combustibil și energie ș.a. —1 oferă 
consiliilor oamenilor muncii posibi
litatea de a desfășura efectiv o acti
vitate eficientă, bazată pe o temei
nică coordonare a eforturilor, care 
să asigure in final o strînsă îmbinare 
a muncii curente cu cea de perspec
tivă. Știința de a desfășura o aseme
nea activitate depinde de capacitatea 
fiecărui consiliu și, în primul rînd, a 
cadrelor cu funcții de răspundere — 
președinți, prim-vicepreședinți, vice
președinți — de a organiza întreaga

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Imagine din camera de comandă a Termocentralei electrice Drobeta-Turnu Severin

Așezări înscrise viguros in spațiul civilizației socialiste

Urcăm pe unul din dea
lurile din partea de sud a 
Cimpulungului. Orașul, vă
zut de aici, se desfășoară 
ca intr-un veritabil amfi
teatru. Un oraș aproape în 
întregime nou, cu sute și 
sute de blocuri de locuințe 
în ferestrele cărora desco
perim reflectîndu-se ima
ginea munților dinspre 
miazănoapte, munți ca un 
arc de granit, străjuind în
treaga vale a Rîului Tîr- 
gului. Atmosferă limpede, 
aer tare, rece, de primă
vară întîrziată. Orașul tot 
se îmbăiază in lumina pu
ternică a zilei, conturîndu- 
se distinct de-a lungul ce
lor 12 kilometri cît mă
soară el în lungime.

— Da, 12 kilometri în 
lungime și 4 kilometri 
în lățime — precizează, 
încă o dată. inginerul 
constructor Dragoș Bă
lan, însoțitorul nostru. 
In acest perimetru, cîmpu- 
lungenii și-au recroit ora
șul, i-au imprimat arhitec
tonica suplă, modernă, a 
acestui timp, sporindu-i 
bogăția de culori și volume 
avîntate tot mai mult pe 
verticală. Contemplînd cu 
bucurie multitudinea con
strucțiilor noi. în care vie
țuiește aproape trei sferturi 
din populația Oîmpulungu- 
lui. nu uiți ră numele a- 
cestei localifări anare în 
do-umente istorice încă 
din «ecolul al XHl-lea.

Coborim si străbatem, cu 
nasul, bulevardul principal. 
Ne abatem si pe străzile 
laterale, intîlnind liniștea 
si calmul unei localități 
nare ni se nare mai mult 
de odihnă, balneară, decit 
un trenidant centru indus
trial. Din loc in loc. istoria 
veche ne întîmoină sub 
forma clădirilor purtînd 
pecetea sutelor de ani vîr

stă, amintitoare a gloriei 
trecute a cetății de la Riul 
Tîrgului.

— Orașul vechi, cu în
treaga lui zestre de trainică 
istorie românească. stră
veche, cu monumentele lui 
vorbind contemporanilor de 
prima cetate de scaun a ță
rii — ne spune inginerul — 
s-a integrat armonic și or
ganic in tinerețea orașului

gului încă de pe cînd s-au 
ivit aici viață și locuire 
omenească. Fiecare clădire, 
fiecare construcție mai 
veche sau mai nouă își are 
povestea ei și el o știe, o 
dezvăluie cu vorbă aleasă, 
precizindu-i, cronicii, înțe
lesul mai adine. Bun ghid 
pe cărările stufoase ale tre
cutului ; se dovedește, tot
odată, însă, și mai informat

ARGUMENTELE 
TINEREȚII 

URBANISTICE

de azi. Patina vîrstei a fost 
păstrată și ocrotită pe zidi
rile multicentenare — poa
te vorbi despre această vîr
stă orice școlar cîmpulun- 
gean, călăuzindu-1 pe vizi
tator cu competentă și pa
siune, reproducindu-i, din 
memorie, vestita scrisoare 
a boierului Neacșu, de la 
1521, primul document scris 
în limba română. Cîmpu- 
lungenii construiesc istorie 
nouă, fără odihnă, mjndri 
de istoria lor veche, cj 
ecouri puternice în întreaga 
istorie a tării.

''Inginerul Dragoș Băjan
— ne dăm seama imediat
— nu este numai un con
structor cu răspunderi in 
gospodărirea Cimpulungu
lui, ci și un împătimit al 
istoriei, care și-a fluturat 
viguroasă aripă la Riul Tir-

ghid al prezentului. Pentru 
că se numără printre con
structorii acestuia in ulti
mele două decenii. Deci 
este firească stăruința cu 
care ne îndeamnă, la fieca
re colț de stradă, de unde 
se deschid mereu alte și 
alte perspective, să cuprm.- 
dem cu privirile noile car
tiere : Vișoiu I și II, unde 
locuiesc muncitorii și teh
nicienii întreprinderii de 
autoturisme ARO și cei ai 
combinatului de lianți si 
azbociment ; Gruiu. cartier 
al petrochimiștilor ; Pescă
reasca. adevărat orășel al 
minerilor. Am parcurs, ast
fel, stradă cu stradă, în
treg orașul, străbătînd. în 
realitate, istoria nouă a 
Cimpulungului care, în anii 
socialismului, prin implan
tarea modernei industrii

constructoare de mașini, de 
materiale de construcții, a 
industriei chimice și a celei 
mipiere și-a aruncat haina 
patriarhală, haina de tirg 
în care nu se întîmpla 
nimic, devenind un impu
nător centru industrial al 
tării.

— De peste 30 de ori a 
crescut producția industria
lă a orașului în ultimii 30 
de ani — ne informase in
terlocutorul nostru. în a- 
cest‘ răstimp, s-au pus in 
funcțiune peste 40 de 
obiective și capacități de 
producție moderne. Nu a 
fost neglijată nici industria 
mică, artizanală, păstrînd și 
dezvoltînd, în această pri
vință, frumoasele tradiții 
ale Muscelului. Alături de 
autoturisme de teren, de 
materiale de construcții, de 
fibre sintetice — toate a- 
cestea atit de apreciate în 
peste 50 de țări ale lumii 
cu care Cimpulungul are 
strînse legături comerciale
— la fel de cunoscute și 
căutate pentru frumusețea 
și calitatea lor sînt și pro
dusele de artă populară. 
Făurindu-și industrie mo
dernă. mai ales in ultimele 
două decenii — industria 
chimică, cea de construcții 
de mașini, cea extractivă 
in acest răstimp au cunos
cut înaintări spectaculoase
— orașul s-a reconstruit pe 
temelii cu totul noi. Con
secință firească !

Case noi, pentru oameni 
noi, oameni cu meserii ne
cunoscute aici cu două de
cenii în urmă — electroni
ca, automatizarea, informa-
Dionisie ȘINCAN 
Gheorqhe CARSTEA
(Continuare în pag. a V-a)
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66 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PARTIDUL
FIINȚĂ DIN FIINȚA EROICĂ A POPORULUI

„Avem tot dreptul să privim cu satisfacție și mîndrie 
la tot ceea ce am realizat și să afirmăm, fără teama de 
a greși, că înfăptuirile revoluționare, marile transformări 
economico-sociale și edificarea cu succes a noii orînduiri 
nu ar fi fost posibile fără existența unui partid revolu
ționar, care a știut să înfrunte teroarea sălbatică, ilegali
tatea, a dat multe și multe jertfe din rîndurile membrilor 
săi, ținînd întotdeauna sus steagul luptei împotriva asupririi 
și exploatării, pentru apărarea intereselor supreme ale în
tregului popor, a independenței și suveranității României. 
Tocmai de aceea, partidul nostru se bucură astăzi de stimă, 
încredere și este urmat în mod unanim de întregul popor, 
care știe că numai sub conducerea partidului își are asi
gurat viitorul liber în rîndul națiunilor independente ale 
lumii!“.

NICOLAE CEAUȘESCU

...In urmă cu 66 de ani, la 8 Mai 1921, in Capitală, in 
binecunoscuta sală de întruniri muncitorești de pe strada 
Academiei, au inceput lucrările istoricului congres care 
a statuat făurirea Partidului Comunist Român. A fost un 
forum revoluționar spre care erau ațintite, pline de spe
ranță și încredere, privirile întregii Românii muncitoare, 
care năzuia, așa cum expresiv o spuneau cuvintele unei 
telegrame adresate congresului, ca din dezbaterile aces
tuia „sâ răsară, puternic și încrezător în victorie, Partidul
Comunist Roman, conducătorul viguros al clasei munci
toare". Speranțe pe deplin confirmate de hotăririle 
congresului, care a decis transformarea partidului socialist tații omului și

In numele aspirațiilor supreme 
ale poporului

întreaga existență a partidului 
comunist atestă, cu forța de netăgă
duit a faptelor, că idealurile ce i-au 
Însuflețit lupta și i-au polarizat 
energiile revoluționare iși aveau 
izvorul in aspirațiile cele mai inalle 
ale oamenilor muncii, in interesele 
fundamentale ale țării. Mai mult 
decît orice altă organizație politică 
din societatea românească, partidul 
comunist a înscris cu statornicie pe 
flamurile sale de acțiune revolu
ționară țeluri în care se regă
seau cele mai vii și mai profunde 
năzuințe ale maselor populare — în 
numele cărora acestea se ridicaseră 
la luptă un veac după altul — țe
lurile înlăturării exploatării și asu
pririi. lichidării inechităților sociale, 
a nedreptelor alcătuiri politice ale 
vremii ; cu exemplară consecvență, 
partidul a propus țării alternativa 
edificării unei societăți noi, așezată 
pe principiile justiției sociale, ega
lității în drepturi și îndatoriri a 
tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, res
pectului pentru muncă și pentru 
făurarii de bunuri și valori mate
riale și spirituale, a asigurării bu
năstării și prosperității întregului 
popor și a fiecăruia dintre fiii săi.

Unitatea dintre cuvint și faptă — 
trăsătură definitorie a întregii acti
vități a partidului — s-a vădit, in 
acest cadru, în hotărîrea și abnega
ția cu care comuniștii români au 
organizat și condus lupta clasei 
muncitoare, a altor categorii 'de 
oameni ai muncii din țara noastră 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru drepturi și - libertăți demo
cratice, pentru o viață mai ome
nească. imprimînd acestor bătălii 
sociale un puternic spirit combativ,

în partid comunist și așezarea întregii lui activități pe 
temelia principiilor revoluționare de acțiune și organizare. 
Speranțe confirmate mai ales de întreaga existență a 
partidului comunist, de a lungul căreia acesta și-a 
îndeplinit cu exemplară consecvență, cu pilduitoare 
abnegație și dăruire misiunea istorică pe care și-a 
asumat-o : aceea de a conduce și organiza oamenii 
muncii din țara noastră in lupta pentru transformarea 
revoluționară a societății românești, pentru împlinirea 
aspirațiilor supreme ale poporului - o viață mai bună, o 
societate mai dreaptă, o orinduire a libertății și demni- 

poporului. , ...

stau peste vreme mărturie a clo
cotitoarei. statornicei șl susținutei 
activități pe care comuniștii romani 
au desfășurat-o pentru ca adevăra
tele mobiluri ale fascismului și am
ploarea pericolului pe care acesta îl 
reprezenta la adresa democrației, li
bertății și păcii popoarelor să fie 
înțelese de toți cetățenii patriei în 
întreaga lor dimensiune. Ziare, re
viste, broșuri, manifeste, adunări 
muncitorești au fost tot atîtea 
mijloace și căi prin care comuniștii, 
deși aflați în adincă ilegalitate, s-au 
adresat clasei muncitoare, tuturor 
celor cărora le erau scumpe liber
tatea și unitatea țării, chemîndu-i la 
vigilență și mai ales la atitudine ac
tivă, la luptă și împotrivire deschisă 
fată de fascism. Patriotismul fier
binte al comuniștilor. înalta răspun
dere cu care au acționat în . acele 
momente de cumpănă ale istoriei na
ționale. capacitatea partidului de a 
găsi forme de acțiune adecvate fie
cărui moment istoric s-au ilustrat 
cu pregnantă în marele număr al or
ganizațiilor legale sau semilegale 
făurite în acel răstimp (cu ajuto
rul cărora partidul a activizat largi 
categorii sociale la lupta antifascis
tă), in înțelegerile de front popular 
încheiate între diferite organizații 
demooratice, ceea ce a asigurat iz- 
bînda forțelor antifasciste în con
fruntările electorale din anii 1936— 
1937.

Cea mai elocventă ilustrare a largii 
audiențe a cuvîntului partidului, a 
capacității lui de a antrena la luptă 
ample forțe sociale au reprezentat-o 
marile demonstrații antifasciste, an
tirăzboinice și antirevizioniste din 
anii 1935—1939, cînd pe străzile și 
piețele orașelor românești sute de 
mii de oameni și-au exprimat indig
narea împotriva fascismului, hotări- 
rea de a apăra cu orice preț patria. 
O asemenea demonstrație a avut loc 
la București la 1 Mai 1939, sărbă
toarea muncii de acum 48 de ani 
transformîndu-se, prin eroica acti-

de contestare a nedreptelor orîn- 
duieli ale epocii.

în marea carte a luptei revolu
ționare a poporului s-au scris nenu
mărate pagini de eroism muncito
resc, așa cum au fost, bunăoară, 
marile bătălii de clasă din anii cri
zei economice interbelice, care au 
culminat cu viguroasele și larg cu
prinzătoarele lupte muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933. Sub condu
cerea partidului comunist, oamenii 
muncii din România au dat, astfel, 
o nouă și profundă strălucire stră
vechilor tradiții revoluționare ale 
poporului, setei lor de libertate și 
dreptate, neîmpăcării cu injustiția și 
inechitatea socială.

în greaua luptă pe care a purtat-o 
pentru apărarea drepturilor și inte
reselor oamenilor muncii, partidul 
comunist pornea de la adevărul că 
instaurarea unor rînduieli mai bune 
și mai drepte, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a celor mulți, 
asigurarea unor largi libertăți ce
tățenești 'reprezentau condiții fun
damentale pentru însăși întărirea 
unității și independenței națiunii 
române, adică pentru consolidarea 
unor istorice cuceriri ale poporului, 
obținute prin îndelungată luptă și 
grele jertfe de sînge. Luptător con
secvent împotriva monopolurilor 
străine, a amestecului cercurilor im
perialiste in viața țării, partidul a 
fost, de asemenea, pe măsura creș
terii primejdiei fasciste și revizionis
te. cea mai activă și hotărîtă forță 
politică a țării în acțiunea pentru 
stăvilirea ascensiunii fascismului 
spre putere, pentru apărarea inte
grității teritoriale a țării, grav pe
riclitată de agresivitatea statelor 
fasciste și revizioniste. Filele istoriei 

vitate a militanților partidului co
munist, într-o acțiune revoluționară 
de. o largă cuprindere, și un , înalt, 
spirit cb'mbativ, in curbul căreia, 
sub , semnul unității muncitorești,,,, 
s-au ilustrat, mai expresiv ca ,ori- 
cind. patriotismul fierbinte al clasei 
muncitoare, hotărîrea sa de a sta 
în fruntea poporului pentru a salv
garda unitatea națională, integritatea 
și libertatea țării. Lozincile înălțate 
atunci deasupra mulțimilor ori scan
date din zeci de mii de piepturi — 
„Jos fascismul !“. „Vrem România 
liberă și independentă !“, „Jos agre
sorul hitlerist 1“ — au arătat mai 
convingător decît orice că poporul 
român era ferm decis să dea o ri
postă fermă ioricăror încercări de a 
lovi in independența, demnitatea și 
integritatea, patriei. că inima sa 
batea statornic pentru libertate, de
mocrație și pace.

Cu fermitate și dirzenie s-au ri
dicat comuniștii români împotriva 

'odiosului dictat imperialist de la 
Viena, prin care marile puteri fas
ciste, arbitre ale situației pe con
tinentul european, au impus ampu
tarea trupului țării. Atunci, in uria
șa mișcare de protest izbucnită de 
la un capăt la celălalt al țării, prin 
care se cerea guvernului să apere 
fiecare palmă din trupul sacru al 
patriei, comuniștii au stat în primele 
rînduri, conferind acestor manifestări 
protestatare o puternică combativi
tate. un pronunțat caracter anti
fascist.

în anii grei ai dictaturii antones- 
ciene, cînd pericolul unei catastrofe 
naționale plana asupra țării. Parti
dul Comunist Român s-a aflat în 
fruntea mișcării de rezistentă anti- 
hitleristă a poporului. încă din mo-

Uriașa forță 
a idealului

Eroica activitate desfășurată de 
partid in anii 1921—1944, capacitatea 
sa de a depăși orice greutăți și pri
vațiuni, tăria sa de nezdruncinat 

mentul in . care România a fost îm
pinsă în războiul antisovietic. parti
dul, s-a adresat, , forțelor revoluțio
nare, progresiste, patriotice din țară. 
Jpturor celor cărora le era . .aproape 
de inimă soarta poporului, cu un 
program limpede de .acțiune, de sal
vare națională, program pe care des
fășurarea evenimentelor avea să-1 
valideze din plin. Cu neabătută con
secvență, cu tact și suplețe, partidul 
a înlăturat unul după altul toate ob
stacolele care se ridicau in calea co
laborării și ralierii forțelor antifas
ciste pe o platformă comună de lup
tă. Statornica, tenacea sa activitate 
a fost strălucit încununată în vara 
anului 1944 prin realizarea celei mai 
largi coaliții de forțe politice din is
toria de pînă atunci a țării, prin asi
gurarea unității de voință și acțiune 
a întregului popor, ceea ce a dus la 
completa izolare a regimului anto- 
nescian. Astfel, atunci cînd, la 23 
August .1944. s-a declanșat, prin in
surecția națională armată, revoluția 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, la lup
tă s-a ridicat întreg poporul ca un 
singur om, ca o singură inimă, ca o 
singură și de nebiruit voință.

în noul timp al patriei, inaugurat 
în fierbintele august al anului 1944, 
Partidul Comunist Român pășea au
reolat de eroica sa luptă, de abne
gația, dăruirea și consecvența cu 
care acționase pentru apărarea in
tereselor vitale ale oamenilor mun
cii, ale țării ; pășea urmat cu adîn- 
că încredere de întregul popor care 
vedea în el nu numai promotorul su
premelor sale idealuri, ci și forța 
politică în măsură să-i organizeze 
puterile, să-i dinamizeze energiile, 
să-l conducă spre noi și noi biruințe.

modelatoare 
comunist
și-au avut izvorul în justețea idea
lurilor pentru care lupta, in realis
mul liniei sale politice, în strînsele 
legături cu oamenii muncii și, deo

potrivă, în înaltele calități moral- 
politice ale militanților . partidului. 
Intr-adevăr, in anii luptei ilegale, in 
confruntarea aspră cu aparatul opre
siv, in rindurile partidului s-au for
mat și călit nenumărate cadre revo
luționare, profund devotate cauzei 
comuniste, cauzei poporului, adine 
încrezătoare in legitimitatea luptei 
partidului, în biruința acesteia, gata 
să nu pregete de la nici un sacri
ficiu pentru împlinirea misiunilor 
revoluționare încredințate. în „lupta 
cea grea“, fermitatea convingerilor 
comuniste, atașamentul nestrămutat 
față de stindardul partidului, dra
gostea pentru țară și popor au fost 
mai tari decît arestările, maltratări
le, schingiuirile și întemnițările la 
care au fost supuși militanții parti
dului, în orice împrejurări, oricît de 
dificile, aceștia ținînd mereu sus. cu 
demnitate, steagul partidului. Și toc
mai pentru că în rîndul partidului 
s-au format asemenea revoluționari 
neînfricați, măsurile opresive ale au
torităților n-au putut îngenunchea 
partidul, nu l-au putut scoate din 
inima poporului ; mai tari decît fie
rul baionetelor, pumnii jandarmilor 
și agenților Siguranței ori întuneri
cul temnițelor dovedindu-se convin
gerile comuniste, cugetele oțelite de 
neodihna setei de libertate și drep
tate. Iar repetatele decizii luate de 
cercurile guvernante în vederea in
terzicerii activității partidului, a or
ganizațiilor de masă aflate sub în- 
rîurirea sa, erau semnul cel mai lim
pede al neputinței autorităților de a 
fringe voința de luptă a militanților 
comuniști, de a înăbuși munca 
partidului, de a-1 înlătura de pe sce
na vieții politice a tării.

Retrospectiva anilor de muncă și 
luptă ai partidului reliefează, cu for
ța de netăgăduit a faptelor, adevă
rul că viața și activitatea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU reprezintă 
cel mai strălucit exemplu al uriașei 
forțe modelatoare a idealului comu
nist, al identificării depline cu cauza 
partidului, cu năzuințele poporului, 
al neinfricării, dirzeniei și abnega

ției pe care partidul a insuflat-o mi
litanților săi. Intrat in rîndurile 
Partidului în 1933, anul marilor bă
tălii de clasă ale muncitorimii ro
mâne, tovarășul Nicolae. Ceaușescu 
s-a afirmat in scurtă vreme ca un 
militant de nădejde al partidului, in 
slujba căruia a pus pe deplin înal
tele sale. însușiri moral-politice, re
voluționare : marea putere de mun
că, clocotitoarea energie, impresio
nanta putere de convingere, judeca
tă matură, neimpăcarea funciară cu 
nedreptatea și asuprirea, dîrzenia și 
neînfricarea, credința în victoria 
partidului.

Documentele vremii, ale anilor 
luptei ilegale, atestă că în acțiunile 
revoluționare inițiate de partid, to
varășul Nicolae Ceaușescu era „me
reu printre primii" ; înseși organele 
represive il considerau „bun propa
gandist comunist și antifascist", re- 
cunoscînd astfel implicit forța de in- 
rîurire, de penetrație a cuvîntului 
său, a exemplului său personal.

Cu înaltă răspundere a acționat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate 
de partid în conducerea Comitetului 
Național Antifascist, a organizației 
revoluționare de tineret, contribuind, 
cu cuvîntul și cu fapta, la antrena
rea tineretului la acțiune hotărită 
antifascistă, la organizarea tinerei 
generații sub semnul imperativelor 
majore ale acelor momente, așa cum 
cerea și preconiza partidul comu
nist. Un greu examen al luptei revo
luționare, trecut cu strălucire de to
varășul Nicolae Ceaușescu. l-a re
prezentat procesul din mai-iunie 
1936, desfășurat la Brașov, proces 
transformat prin neînfricarea, dir- 
zenia și clarviziunea politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu intr-o 
autentică tribună de luptă, de la 
care s-a făcut auzită linia politică a 
partidului comunist, demonstrîndu-se 
justețea și patriotismul acesteia. 
Greaua sentință pronunțată la Bra
șov împotriva tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. întemnițarea sa în 
cea mai ■ temută închisoare. Doftana,
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PARTIDUL
CENTRUL VITAL AL SOCIETĂȚII NOASTRE

arătau olar intenția autorităților 
de a-1 înlătura pentru cit mai 
mult timp din mișcarea revoluționa
ră, de a-i anihila voința de luptă. 
Anii Doftanei l-au oțelit insă și mai 
mult, i-au întărit încrederea în drep
tatea cauzei pentru care lupta, ast
fel incit la ieșirea din temniță tova
rășul Nicolae Ceaușescu avea să se 
avinte cu și mai multă hotărîre in 
activitatea revoluționară.

Un rol determinant a avut tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, îm
preună cu tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU, in pregătirea și des
fășurarea marii demonstrații antifas
ciste’ și antirăzboinice de la 1 Mai 
1939, în opera de reorganizare a ac
tivității Uniunii Tineretului Comu
nist, in ampla muncă desfășurată de 
partid pentru a imprima breslelor 
create în acea vreme de autorități 
caracterul unor mijloace de educație 
revoluționară a muncitorilor, de a- 
părare a intereselor acestora. Ares
tat din nou, închis în temnițe și la
găre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a adus o marcantă contribuție la 
întărirea vieții de organizație, a co
lectivelor din închisori, la formarea

Ample și profunde transformări 
revoluționare
în spiritul tradițiilor sale de luptă, 

al mărețelor idealuri de dreptate și 
independență națională, din promo
varea cărora și-a făcut un țel al 
existenței sale. Partidul Comunist 
Român a chemat poporul să-și 
unească eforturile pentru ca țara să 
înainteze cit mai repede pe calea 
transformărilor revoluționare deschi
se la 23 August. Sub directa condu
cere a partidului, s-a declanșat un 
amplu proces revoluționar care a 
dus la profunde transformări politice 
și social-economice. corespunzător 
cerințelor de dezvoltare ale țării, 
năzuințelor de progres ale maselor. 
Momentele nodale ale acestor prefa
ceri structurale le-au constituit in
staurarea la cirma țării, la 6 mar
tie 1945, a guvernului revoluționar- 
democratic condus de dr. Petru 
Groza, abolirea monarhiei și instau

și călirea revoluționară a numeroase 
cadre, la stringerea legăturilor cu 
tovarășii din afara închisorilor. Călit 
și oțelit la școala aspră a luptei ile
gale. cu o mare experiență revolu
ționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a îndeplinit, în perioada ce a urmat 
lui august 1944, importante sarcini 
încredințate de partid în fruntea or
ganizației revoluționare de tineret, 
a unor organizații regionale de 
partid, a unor sectoare ale econo
miei, în armată, in conducerea parti
dului — dovedind aceeași uriașă pu
tere de muncă și capacitate politico- 
organizatorică, acționînd neabătut 
pentru întărirea forței partidului și 
stringerea legăturilor sale cu masele, 
pentru apărarea demnității și inde
pendenței țării. înaltul prestigiu do- 
bîndit în activitatea ilegală, mar
canta sa contribuție Ia desfășurarea 
operei de edificare a noii orînduiri 
s-au aflat la temelia unanimei op
țiuni a partidului și a poporului, 
care, în 1965, i-au încredințat cîrma 
destinelor, naționale; cu convingerea 
că, sub conducerea sa, partidul, țara, 
poporul vor obține noi și mărețe în
făptuiri socialiste.

rarea Republicii, eveniment de mare 
semnificație in evoluția socialistă a 
României, de la a cărui înfăptuire 
vom aniversa anul acesta 40 de ani. 
Cucerirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea și celelalte categorii de 
oameni ai muncii, și instaurarea re
gimului de democrație populară 
marchează trecerea la infăptuirea 
sarcinilor revoluției socialiste. Aces
te prefaceri de ordin economic și so
cial aveau să culmineze cu actul re
voluționar al naționalizării principa
lelor mijloace de producție de la 
11 iunie 1948 și cu încheierea coope
rativizării agriculturii — victorie 
revoluționară, de la a cărei înfăp
tuire se împlinesc, in această primă
vară. 25 de ani. Ambele procese re
voluționare au avut o importanță 
hotăritoare în instituirea proprietă

ții de stat și cooperatiste, în crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea pla
nificată a economiei naționale, în 
triumful și, apoi. generalizarea 
relațiilor noi de producție și sociale, 
in desființarea exploatării.

înfăptuirea cu succes a multiple
lor obiective ale luptei revoluționare 
din această perioadă este strins le
gată de refacerea unității politice, 
ideologice și organizatorice a clasei 
muncitoare. Făurirea, pe 'baza con
cepției marxist-leniniste, în februa
rie 1948, a partidului unic al clasei 
muncitoare a creat cadrul politic și 
organizatoric menit să asigure con
ducerea operei complexe de trans
formare socialistă a țării, mobili
zarea și unirea tuturor forțelor re
voluționare, democratice ale po
porului in marile bătălii politice care 
au dus la instaurarea regimului so
cialist în România.

„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
epoca unor mărețe 

și multilaterale împliniri
în noua istorie a patriei, în eroica 

epopee a construcției socialiste, 
Congresul al IX-lea a deschis largi 
orizonturi tuturor domeniilor edifi
cării socialiste, a întemeiat noi 
orientări, a definit o strategie de 
amplă cuprindere, dinamică și dia
lectică privind edificarea orînduirii 
dreptății și egalității pe pămintul 
României. însemnătatea deosebită a 
acestui congres decurge și din inte
grarea sa în procesul obiectiv al evo
luției noastre istorice, din refacerea 
legăturilor de continuitate pe care 
s-a dezvoltat poporul nostru de-a 
lungul vremurilor. din situarea 
operei de construcție socialistă in 
nobilele tradiții naționale ale luptei 
pentru independență și demnitate 
națională, pentru infăptuirea. prin 
forțe proprii, a unui viitor mai bun. 
De aceea. denumirea perioadei 
inaugurate de Congresul al IX-lea 
drept „Epoca Ceaușescu" exprimă 
o realitate vie. aceea că tot ceea ce 
s-a înfăptuit in acești ani de mare

Realizarea planurilor cincinale ce 
au urmat au asigurat crearea bazei 
tehnico-materiale a noii societăți, 
atît în industrie, cit și în agricultură, 
făurirea economiei socialiste unitare, 
victoria deplină a socialismului în 
patria noastră.

Anul 1965 încheie o etapă impor
tantă în edificarea de către poporul 
întreg, condus de partid, a societății 
socialiste in România. O etapă care 
a asigurat baza economică și socială 
pentru noi prefaceri în viata țării.

Triumful deplin al socialismului, 
făurirea economiei unitare constitu
iau insă doar o bază de pornire pen
tru noi victorii. Ceea ce se cerea 
acum era consolidarea acestor cuce
riri, valorificarea amplelor disponi
bilități de progres pe care le pre
zentau noile relații sociale, intr-un 
cuvînt. edificarea noii societăți pe te
melia ei firească.

avint pentru țară poartă amprenta 
inconfundabilă a gindirii și acțiunii 
revoluționare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spiritului în
noitor pe care l-a introdus și pro
movat in viața și activitatea parti
dului, a întregii noastre societăți, 
stilului său de muncă dinamic, ener
gici clocotitoare, fermității și clar- 
viziunii revoluționare cu care condu
ce măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Sub arcul de timp ce unește mo
mentul istoric al Congresului al 
IX-lea cu cel de astăzi este cuprinsă 
o perioadă de prestigioase realizări, 
de deschideri și interpretări nova
toare. de măreț tumult revoluționar. 
O epocă ce a reevaluat într-o per
spectivă nouă revoluționară, de am
plă anvergură raportul dintre teorie 
și practică, dintre adevărurile gene
rale ale socialismului și realitățile 
specifice fiecărei etape, dintre na

țional șl internațional, conturind o 
concepție originală, creatoare și ar
monioasă despre factorii de progres 
ai societății socialiste.

O epocă pe care o măsurăm astăzi 
cu mîndrie și demnitate prin mărețe 
realizări în industrie și agricultură, 
care au cunoscut o dezvoltare im
presionantă, un amplu proces de 
modernizare în știință, invățămînt, 
cultură, in toate domeniile edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. O epocă ce a așezat pe chipul 
mîndru al patriei ctitorii demne de 
noul ev socialist — Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, metroul bucureștean, 
mari hidrocentrale pe Dunăre și pe 
principalele rîuri ale țării, moderne 
citadele industriale, cartiere și ora
șe noi. puternice cetăți ale științei, 
vaste sisteme de irigații.

Tot ceea ce s-a realizat in această 
perioadă glorioasă este intim legat 
de modul original in care tovarășul 
Nic<?lae Ceaușescu a regindit rolul și 
misiunea partidului in societate, 
răspunderile comuniștilor față de 
trecutul și prezentul patriei, față de 
viitorul generațiilor următoare. în 
spiritul celor mai înaintate tradiții 
ale gindirii socialiste. partidul a 
exercitat rolul de forță politică 
conducătoare prin integrarea sa 
profundă în societate, prin exerci
tarea acestui rol din interiorul co
lectivelor. intr-un permanent dialog, 
intr-o continuă conlucrare cu masele. 
Cu adevărat în acești ani. partidul 
s-a afirmat drept centrul vital al 
întregii națiuni, de la care emană 
gindirea cutezătoare, menită să asi
gure transformarea revoluționară a 
societății românești, să însuflețească 
toate energiile, să pună în valoare 
vocația constructivă a poporului 
nostru.

Fidelitatea partidului nostru față 
de idealurile independentei și suve
ranității isi găsește o ilustrare con
vingătoare în consecvența cu care 
partidul urmărește dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării — ipostaza 
fundamentală sub care ne apare 
independenta in lumea contempora
nă. Astăzi ne putem mîndri că una 
din cele mai prestigioase realizări 
ale acestor ani este dezvoltarea ra
pidă economico-socială a patriei, fău
rirea unei economii moderne, repar
tizarea armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul tării, 
crearea condițiilor ca toți locuitorii 

României de azi. indiferent de 
lim6a pe care o vorbesc, să se poa
tă bucura de roadele civilizației so
cialiste. ale muncii comune înfră
țite.

Este o cucerire de prestigiu a a- 
cestor ani de a fi statuat că de
mocrația nu este o cerință faculta
tivă a noii societăți, ci cadrul ei 
firesc de dezvoltare, de a fi insti
tuit. din inițiativa și sub conducerea 
directă a secretarului general al 
partidului, un amplu sistem de con
ducere a societății de către popor, 
o autentică democrație muncitoreas
că revoluționară. O mărturie eloc
ventă a înaltului umanism care a- 
nimă prodigioasa activitate de con
ducere a secretarului general al 
partidului o constituie vastul dialog 
de lucru cu poporul, consecventa cu 
care masele sint sistematic consul
tate — așa cum atestă consfătuiri
le pe diferite domenii, congresele 
forumurilor democrației muncito
rești revoluționare, vizitele de lu
cru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în toate 
județele țării.

La acest moment aniversar este 
un titlu de mîndrie pentru partidul 
nostru, făuritor și apărător de nă
dejde al independenței și suverani
tății patriei, că în toată istoria sa 
glorioasă și cu precădere după Con
gresul al JX-lea s-a afirmat ca una 
din forțele cele mai active, ca unul 
din promotorii cei mai consecvenți 
ai marii cauze a dezvoltării libere 
a tuturor națiunilor. Este o reali
tate care a adus partidului nostru 
un binemeritat prestigiu pretutin

Cu deplină încredere in partid, 
înfăptuim hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, construim viitorul comunist

Tara se află acum într-o nouă e- 
tapă a dezvoltării sale socialiste. Una 
din tezele esențiale conținute în do
cumentele Congresului al XIII-lea 
este ideea continuității procesului de 
dezvoltare la nivelul exigentelor e- 
tapei actuale.

Unul din obiectivele fundamenta
le ale etapei actuale este înscrierea 
României în rindul țărilor cu dez
voltare medie. Dezvoltarea României 
in următorii ani se va baza in mod 
preponderent pe afirmarea factori
lor intensivi și calitativi ai crește
rii. pe valorificarea superioară a cu
ceririlor științei, pe dezvoltarea ba
zei proprii de materii prime și e- 
nergie. Procesul de modernizare a- 
flat in plină desfășurare este menit 
să favorizeze procesul de restructu
rare calitativă a industriei noastre, 
de fructificare a pregătirii si iniția
tivei creatoare a colectivelor de oa
meni ai muncii în perfecționarea 
multilaterală a activității de produc
ție. de creștere mai susținută a ca
lității. eficientei si competitivității. 
Dezvoltarea agriculturii constituie, 
de asemenea, obiectul unei atenții 
prioritare. concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre noua re
voluție agrară constituind un ade
vărat program pentru dezvoltarea a- 
cestei ramuri de bază a economiei, 
pentru înflorirea satului nostru con
temporan.

Din documentele Programului 
partidului și ale Congresului al 
XIII-lea. din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se desprinde con
cluzia că in condițiile actuale forța 
unei națiuni constă in capacitatea 
științifică, in potențialul său de ino
vație. de creativitate. De aceea pro
gramele de dezvoltare ale tării in 
acest cincinal si oină in perspectiva 
anului 2000 se bizuie pe aportul spo
rit pe care cercetarea științifică. în- 
vățămintul pot să-1 aducă la soluțio
narea problemelor dezvoltării noas
tre actuale, la orientarea acestei 
dezvoltări în lumina obiectivelor 
mărețe stabilite de Congresul al 
XIII-lea.

Marile victorii obținute pînă acum 
— asa cum mereu a atras atenția 
secretarul general al partidului — 
nu pot fi temeiuri de automulțumi- 
re, ci îndemnuri la mai mult și mai 
bine, surse de optimism, de încre
dere. de stimulare a voinței și an

deni în lume, fapt confirmat și de 
căldura cu care este primit în vi
zitele pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. le efec
tuează în diferite tari, de larga re
cunoaștere internațională de care se 
bucură conducătorul partidului și 
statului nostru.

Măsurînd cu îndreptățită satisfac
ție de pe culmile celor 66 de ani 
de eroice lupte revoluționare dru
mul parcurs, momentul acesta ani
versar reprezintă pentru comuniștii 
români un prilej de reafirmare a 
angajamentului, pe care de atîtea ori 
l-a proclamat solemn tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a nu pre
cupeți nici po viitor nici un efort 
pentru instaurarea. în strînsă uni
tate cu celelalte forțe revoluționare 
ale contemporaneității, a unei po
litici noi și consecvente de respect 
al independentei, de egalitate, sti
mă si încredere reciprocă, astfel in
cit fiecare popor, exercitîndu-și li
ber și suveran voința, să se poa
tă dezvolta plenar, să poată bene
ficia de toate cuceririle civilizației 
într-o lume a păcii, dreptății și pro
gresului.

Corolarul acestei politici creatoa
re. realiste este întărirea legături
lor dintre partid și popor, hotărîrea 
cu care întreaga națiune urmează 
partidul, profund convinsă că. sub 
conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. partidul va con
tinua să-și îndeplinească într-un 
mod exemplar funcția de strateg al 
construcției socialiste, va dobîndi noi 
și prestigioase izbînzi. iar tara va 
urca pe noi trepte superioare de pro
gres și bunăstare.

gajării de a învinge greutățile, de a 
înscrie în acest cincinal si în pe
rioada următoare noi și durabile 
realizări în măreața cronică a con
strucției socialiste. Temeiurile aces
tei nestrămutate convingeri sint nu
meroase. Partidul nostru este mai 
puternic decit oricînd, el reunește 
în cadrul său pe; Cei’mai buni'1 fii 1 
ai națiunii, reprezentanți ai tuturor ‘ 
claselor si păturilor sociale ; un ’ 
..partid sțji'ns.. JegaL ,d.e mase, un ( 
partid cu adeVarăv ăl ’poporului. ca- . 
pabil să elaboreze o strategie temei- ■ 
nic fundamentată, care să asigure . 
dezvoltarea mereu ascendentă a pa
triei ; un partid viguros, un partid 
mereu tinâr prin ideologia ce-i 
călăuzește consecvent existenta, prin 
spiritul revoluționar ce însuflețește 
viata si munca membrilor săi ; un 
partid care. Ia marele examen al 
istoriei, se înfățișează aureolat de 
istorice biruințe în împlinirea celor 
mai înalte idealuri și aspirații ale . 
poporului ; un partid oare, cu deo
sebire în anii ce au urmat Congre
sului al IX-lea. a descătușat vas
tele energii creatoare ale națiunii, 
organizîndu-le și unindu-le intr-un 
unic si puternic șuvoi, asigurînd ast
fel. într-un răstimp istoricește scurt, 
parcurgerea unui drum lung pe ca
lea edificării societății socialiste în 
România ; un partid înconjurat de 
stima si prețuirea întregii națiuni, 
urmat cu neabătută încredere. în 
strinsă unitate de toti oamenii mun
cii. adine pătrunși de adevărul că, 
.avînd în frunte Pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fiul cel mai iu
bit al patriei, patriotul înflăcărat, 
militantul consecvent care a făcut 
din înălțarea României țelul vieții 
sale revoluționare, conducătorul de 
mare cutezanță, vor înscrie o nouă 
filă de glorioase realizări, ca semn 
al acestui timp eroic, ca întruchi
pare a dorințelor de progres, a voin
ței de a trăi liber pe pămintul stră
bun. de a făuri socialismul și co
munismul în România.

Este sentimentul suprem, trăit 
plenar de comuniști, de întregul po
por. exprimat prin impresionante 
fapte de muncă si croație socialis
tă. asa cum sint si cele prin care 
se aduce un înălțător omagiu parti
dului la coa de-a 66-a aniversare a 
glorioasei sale existențe revolu
ționare.
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In acest an avem de înfăptuit în domeniul energetic un amplu 
program de investiții, care prevede punerea în funcțiune a noi obiective 
productive menite a spori capacitatea sistemului energetic național. Ca
racteristica dominantă a activității desfășurate în prezent pe șantierele 
energetice o constituie munca susținută și responsabilă a constructorilor 
și montorilor, a cărei eficiență se reflectă prin rezultate în creștere de 
la o zi la alta, prin realizarea și depășirea, la unele obiective, a pre
vederilor din graficele de execuție. Tot acest efort insistent este un răs
puns prin fapte la chemarea adresată de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de a se acționa cu toată răspunderea și 
fermitatea pentru realizarea in bune condiții a programelor de investiții 
și punerea în funcțiune, la termen, a tuturor obiectivelor prevăzute in 
acest an.

Dată fiind importanța covîrșitoare a investițiilor energetice, de în
făptuirea cărora depinde nemijlocit rezolvarea hotărită în acest an o 
problemei energetice, am solicitat tovarășului ing. Petre STAN, direc
torul direcției de investiții și construcții-montaj din Ministerul Energiei 
Electrice, răspunsuri la citeva întrebări pe această temă.

— Care este volumul investițiilor 
energetice in acest an și ce rezul
tate concrete s-au obținut pini in 
prezent ?

— în acest an, sarcinile de plan 
sint mai mari față de anul trecut cu 
peste 40 la sută. Pentru realizarea 
stadiilor fizice necesare punerii in 
funcțiune a capacităților prevăzute 
in 1987, precum și în anii următori, 
trebuie să se execute lucrări impor
tante pe toate șantierele energetice. 
Ele cuprind peste 100 milioane metri 
cubi de excavații și umpluturi, 5 
milioane metri cubi de betoane, 4 
milioane metri pătrați de peree de 
beton, montarea a zeci de mii echi
pamente și instalații. Cele peste 50 
de capacități care vor intra in ex
ploatare în acest an se concretizează 
in circa 1 000 MW in termocentrale 
și 700 MW in hidrocentrale. Pe fie
care șantier au fost întocmite gra
fice și programe de măsuri care să 
asigure desfășurarea lucrărilor in rit
murile necesare pentru punerea in 
funcțiune a obiectivelor energetice 
la termenele planificate. Pină in pre
zent s-au pus in funcțiune hidrocen
tralele Clopotiva, Florești I. Agigea. 
Clocotiș, Herculane, Ipotești și Gura 
Lotrului. în stadiu avansat de exe
cuție se găsesc o serie de grupuri 
de la hidrocentralele Săsciori. Le- 
rești și agregatul nr. 2 de 50 MW 
de la termocentrala Drobeta-Turnu 
Severin.

Comparind stadiile fizice atinse 
pină acum la cele mai multe capa
cități și obiective energetice în con
strucție cu cerințele tehnologice și 
organizatorice ale finalizării și in
trării lor în funcțiune, putem avea o 
imagine cuprinzătoare asupra sarci
nilor și direcțiilor principale de ac
țiune : intensificarea ritmului de 
execuție a lucrărilor pe șantiere. în
deosebi la obiectivele unde se înre
gistrează rămîneri în urmă fată de 
graficele programate, urgentarea prin 
toate mijloacele a montajului utila
jelor tehnologice. Toate eforturile și 
măsurile adoptate de către noi sint 
subordonate acestor cerințe la ordi
nea zilei, pentru intrarea rapidă în 
exploatare a noilor capacități și 
obiective energetice.

Este cit se poate de evident că 
hotărîtoare pentru realizarea acestor 
obiective sînt munca oamenilor, ca
pacitatea lor de a acționa cu ener
gie și înaltă responsabilitate pentru 
realizarea ritmică și de calitate ire-

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI - OBIECTIV PRIORITAR AL OAMENILOR MONCII DIN AGRICULTURA
Pentru producții mari de lapte 
- furaje de bună calitate

Măsuri pentru buna întreținere 
și exploatarea rațională a pășunilor 

și pajiștilor ameliorate
Așa cum arătam intr-un precedent 

articol, în județul Brașov, pe baza 
unui program elaborat la indicația 
comitetului județean de partid, s-au 
desfășurat în această primăvară am
ple lucrări de îmbunătățire a pajiș
tilor și finețelor naturale, de organi
zare de pășuni cultivate. Pentru ca 
acestea să contribuie la sporirea 
substanțială a producției de masă 
verde și fîn este nevoie ca suprafe
țele ameliorate să fie întreținute, în 
continuare, cu cea mai mare răspun
dere, iar pășunarea animalelor să 
fie organizată corespunzător.

Referitor la aceste probleme re
dăm, în primul rînd, unele precizări 
făcute de dr. ing. Vasile Cardașol. 
directorul Institutului de cercetări și 
producție pentru cultura pajiștilor. 
„Din programul de îmbunătățiri a 
pajiștilor pe acest an în județul 
Brașov se detașează volumul mare 
și complexitatea lucrărilor față de 
tot ce s-a realizat pînă acum. Și a- 
ceasta deoarece accentul principal 
este pus pe lucrările de ameliorare 
în complex și pe desțelenirea unor 
suprafețe de pajiști slab productive, 
ocupate cu specii care nu sînt con
sumate de animale, locul lor luîndu-1 
plantele valoroase, în special legu
minoasele și gramineele perene. Ti- 
nind seama de experiența anilor tre- 
cuți, important este să fie acordată 
o atenție maximă întreținerii, pe 
parcursul anului, a lucrărilor ame
liorative efectuate, valorificării mai 
bune a producției de masă verde, 
prin asigurarea unei încărcări opti
me a pășunilor, în concordanță cu 
potențialul lor productiv. Acolo 
unde producția de masă verde depă
șește cerințele unui pășunat rațional, 
este necesar ca excedentul de iarbă 
să fie cosit și transformat în fîn. 
Pășunatul nu trebuie să se facă la 
voia întîmplării, ci să înceapă în 
momentul optim, pe specii de ani
male".

Din păoate, în trecut, asemenea 
probleme nu și-au găsit o rezolvare 
pe măsura eforturilor făcute, fapt ce 
a dus la o eficiență scăzută a mul
tora dintre lucrările executate. Cele 
mai multe neajunsuri au fost deter
minate de cauze de ordin subiectiv: 
folosirea nerațională a pajiștilor în 
general și a pășunilor în special, cit 
și întreținerea lor necorespunză
toare. Ca atare, în nu puține cazuri, 
în numai 3—4 ani, pășunile pe care 
s-au executat asemenea lucrări au 
ajuns în starea de degradare anteri
oară efectuării lor.

„Folosirea nerațională a pajiștilor 
are efecte negative asupra potenția
lului lor productiv — ne spune Ion 
Aldulea, inginer-șef al întreprinderii 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor. Mă refer la faptul că, în 
multe cazuri, nu se face o paroelare 
corespunzătoare, cu garduri electrice 
pe pășuni tarlalizate sau garduri

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE

INVESTIȚIILE.

- neîntîrziat în funcțiune!
proșabilă a lucrărilor. în acest scop, 
am considerat că este absolut nece
sar să se asigure o organizare ri
guroasă a muncii pe șantiere, preci
zarea unor răspunderi clare pentru 
fiecare formație de lucru, pentru 
fiecare muncitor, aprovizionarea lor 
ritmică cu cantitățile de materiale de 
construcții prevăzute, precum și fo
losirea cu randament maxim a uti
lajelor. Totodată, accelerarea ritmu
lui de montaj presupune din partea 
unităților de specialitate eforturi mai 
susținute în scopul organizării ra
ționale a lucrărilor și promovării 
unor tehnologii capabile să contri
buie la scurtarea substanțială a ciclu
rilor de montaj.

— Livrarea ritmică a instalațiilor 
și echipamentelor, corelarea strictă 
a sosirii utilajelor pe șantiere cu 
cerințele montajului constituie con
diții hotărîtoare pentru realizarea 
in bune condiții a planului de in
vestiții din acest an. Cum răspund 
furnizorii acestor cerințe ?

— întreprinderile constructoare de 
mașini trebuie să asigure în acest an 
peste 150 000 tone de echipamente 
care urmează a fi montate în insta
lațiile energetice. O bună parte din 
unitățile furnizoare își respectă an
gajamentele asumate, expediind pe 

fixe, nu se asigură apa și unele 
adăposturi strict necesare. De ase
menea, nu se utilizează integral și 
eficient producția de masă verde. 
Urmări negative asupra producției 
de masă verde au nerespectarea 
momentului optim de ieșire la pășu
nat, lipsa de preocupare pentru deli
mitarea trupurilor de pășune pe 
specii și categorii de animale. Una 
dintre cele mai păgubitoare practici 
este aceea a pășunării oilor foarte 
devreme primăvara și pînă în luna 
iunie pe suprafețele destinate vaci
lor cu lapte sau care urmează să fie 
cosite. Intrucit se consumă iarba 
chiar în momentul creșterii ei. dez
voltarea vegetației este împiedicată. 
Ca atare, în momentul ieșirii vacilor 
la pășunat, ele nu au ce mînca".

Consecințe păgubitoare asupra po-

IN JUDEȚUL BRAȘOV

tențialului productiv al multora din
tre pășunile ameliorate — a rezultat 
din discuțiile purtate cu specialiști 
— are și lipsa de întreținere a lu
crărilor ameliorative executate. Ne 
referim la faptul că pășunile nu 
sint curățate după fiecare ciclu de 
pășunat, că nu se aplică fertilizări 
faziale, nu se repară gardurile de 
tarlalizare și taberele de vară etc. 
De acest lucru s-a putut convinge 
oricine străbătind, în vara sau toam
na anului trecut, pășunile unor loca
lități ca Racoș, Bunești, Cața. Măie- 
ruș, Feldioara, Homorod ș.a. Con
tinuă să rămînă nerezolvată și pro
blema fertilizării pășunilor pe care 
s-au executat lucrări de îmbunătă
țiri. „Dacă timp de patru ani, după 
efectuarea acestor lucrări — afirmă 
directorul întreprinderii de îmbună
tățire și exploatare a pajiștilor — 
pășunile sint in bună măsură ferti
lizate de către întreprinderea noas
tră, din fondurile de investiții, după 
expirarea acestui termen, unitățile 
agricole nu mai aplică îngrășăminte 
de nici un fel. Motivul invocat este 
lipsa fondurilor. De asemenea. în 
multe cazuri, tirlirea, prin modul în 
care este practicată, în loc să con
stituie un factor pozitiv in ridicarea 
potențialului productiv al pășunilor, 
devine un element distructiv pentru t 
covorul ierbaceu, determinind în
mulțirea unor ierburi fără valoare. 
Și aoeasta intrucit nu se respectă, 
peste tot, recomandările specialiști
lor ca cirezile să nu fie lăsate mai 
mult de 3—4 zile in același loc".

Ținîndu-se seama de neajunsurile 
care s-au manifestat în trecut în oe 
privește exploatarea pajiștilor, pro
gramul județean cuprinde citeva 
măsuri speciale in această direcție. 
Prima se referă la organizarea mai 

șantiere la timp, conform contracte
lor, utilaje de calitate corespunză
toare. Analizind stadiile fizice de 
realizare a diferitelor obiective ener
getice, se constată însă serioase res
tanțe datorate unor multiple cauze. 
Principala problemă o reprezintă ne- 
respectarea termenelor de livrare a 
utilajelor. Numai in primele patru 
luni se înregistrează restante in asi
gurarea a peste 14 600 tone de echi
pamente, din care 9 800 tone sint 
necesare pentru capacitățile cu ter
men de punere in funcțiune in 
acest an. Cele mai mari cantități sint 
localizate la întreprinderea „Vulcan-* 
București, care asigură subansamble 
la cazane și circuite de conducte de 
înaltă presiune și temperatură. între 
furnizorii restanțieri se numără în

treprinderea de mașini grele Bucu
rești, Combinatul de utilaj greu Iași, 
întreprinderea de construcții de ma
șini Reșița.

— Care sint cauzele care au fa
vorizat acumularea și persistența 
unor apreciabile restanțe in livrarea 
utilajelor ?

— Să spunem lucrurilor pe nume : 
unii furnizori, escamotind răspunde
rile care le revin prin lege și preve
derile contractelor încheiate, amină 
sistematic onorarea obligațiilor pe 
care și le-au asumat. Aceștia recurg 
la decalarea cu de la sine putere — 
indiferent de motivele invocate — a 
unor termene de livrare a echipa
mentelor, in neconcordanță cu con
tractele existente și necesitățile de 
pe șantiere. Ne aflăm evident in fața 
unor măsuri arbitrare. Este : limpede 
că in această situație vor exista șan
tiere care nu vor putea beneficia de 
utilajele așteptate. Vor exista, așa
dar, obiective la care lucrările nu 
vor putea fi terminate la termenele 
planificate. Nu este greu de observat: 
că in spatele acestei indiscutabile in
discipline. al practicilor și mentalită-’ 
ților care o însoțesc se găsește for
malismul cu care este privit și tra
tat, pe alocuri, contractori economic. 
Din instrumente de bază pentru acti- 

bună a pășunatului. De exemplu, au 
fost pregătite pășuni insumind o su
prafață de 11000 hectare pe care vor 
fi duse 22 000 de vaci în lactație. Pe 
aceste suprafețe urmează să fie apli
cate lucrări menite să asigure o pro
ducție de cel puțin 30 tone masă 
verde la hectar. De asemenea, sint 
organizate noi tabere de vară, do
tate cu incă 23 instalații de muls, pe 
lingă cele 14 existente. O atenție 
mai mare se acordă organizării pă
șunatului alpin. Prin aceasta se ur
mărește valorificarea mai bună a 
unei suprafețe de 26 000 hectare pă
șuni, atît prin încărcarea lor cores
punzătoare, cit și prin folosirea din 
plin a perioadei optime de pășunat. 
In acest fel, tineretul taurin de re
producție și ovinele care vor fi re
partizate pe suprafața respectivă vor 
valorifica eficient masa verde.

Ce se întreprinde în vederea apli
cării prevederilor din program refe
ritoare la organizarea pășunatului 7 
Ne răspunde inginerul loan Bogdan, 
director cu producția zootehnică al 
direcției agricole județene : „Orga
nele agricole ale județului au stabi
lit măsuri concrete și mai corespun
zătoare menite să asigure o folosire 
eficientă a pajiștilor în general și a 
pășunilor în special. De exemplu, 
introducem mai multe ordine în or
ganizarea pășunatului, în sensul de
limitării suprafețelor de pășune pe 
specii de animale. Am stabilit ca, 
acolo unde este posibil, să se inter
zică, chiar din acest an, pășunarea 
oilor pe suprafețele destinate vaci
lor. Sîntem conștienți că în condițiile 
actuale, cînd nu dispunem de furaje 
suficiente, acest lucru nu va fi toc
mai ușor. Dar perseverăm. In acest 
scop, urmărim ca producția de fu
raje pentru perioada de stabulație 
să sporească substanțial, astfel încît 
unitățile agricole să nu fie nevoite 
să scoată oile pe pășuni primăvara 
devreme și să le țină pină toamna 
tîrziu, practică dăunătoare pentru 
refacerea covorului ierbaceu. Pe de 
altă parte, în scopul preîntîmpinării 
degradării pășunilor supuse erozi
unii, am stabilit ca, o dată la patru 
ani, ele să fie exploatate prin cosit".

Din cele relatate mai sus se des
prinde concluzia că, o dată îmbună
tățite, pășunile și pajiștile naturale 
trebuie îngrijite și exploatate cores
punzător normelor stabilite. De 
aceea, organele agricole ale județu
lui, trăgînd învățăminte din expe
riența și neajunsurile anilor prece- 
denți, au datoria să urmărească cu 
răspundere transpunerea în viață a 
prevederilor cuprinse în programul 
județean de îmbunătățire a pajiști
lor naturale, astfel încît să se asi
gure furaje îndestulătoare număru
lui de animale în continuă creștere.

Nicoiae MOCANU
corespondentul „Scinteii" 

vitatea de planificare și de realizare 
a prevederilor planului național 
unic, contractele Încheiate de unități 
aparținind Ministerului Industriei de 
Utilaj Greu și Ministerului Indus
triei Electrotehnice, in nu puține ca
zuri, și-au pierdut, practic, orice va
loare. Sau cel mult devin obiecte de 
discuții și... tratative ulterioare, ine
ficiente. Orice păsuire tacită a in
disciplinei contractuale nu este me
nită decit să deregleze considerabil 
aprovizionarea normală a șantiere
lor de investiții, să genereze proble
me greu de soluționat ulterior. Pe
nalizările de sute de mii de lei Înca
sate de la furnizorii restanțieri, nu
meroasele justificări invocate nu pot 
suplini în nici un caz producția de 
energie electrică a unor noi agregate 

energetîce. Am insistat asupra aces
tor aspecte intrucit livrarea la ter
men pe șantiere a echipamentelor și 
utilajelor reprezintă o condiție hotă- 
ritoare pentru respectarea graficelor 
de punere in funcțiune a capacități
lor energetice.

— Cum se explică existența pe 
șantiere a unui stoc important de 
echipamente nemontate ?

— în prezent se află in stoc uti
laje in valoare de șase miliarde lei. 
Acest stoc se menține la un nivel 
destul de ridicat, cu toate măsurile 
ce au fost luate pentru a fi dimi
nuat. Nu s-a reușit să se intensifice 
montarea utilajelor pe unele șantiere 
datorită faptului că unități de con
strucții aparținind Ministerului Ener
giei Electrice și Ministerului Con
strucțiilor Industriale nu au creat 
fronturi de lucru la montaj. Această 
situație se regăsește îndeosebi la șan
tierele termocentralelor Arad, Bor- 
zești, Brașov, Drobeta-Turnu Seve
rin. Oradea și Turceni. Totodată, 
unitățile de montaj nu se încadrează 
peste tot in ritmurile planificate, 
în duratele de execuție. Antrepriza 
„Energomontaj** București are se
rioase restanțe la termocentralele 
Brașov, Deva, Oradea, Craiova II și 
Turceni. unde, deși termenele de pu

Asociația economică intercoopera- 
tistă zootehnică Gălănești, județul 
Suceava, are un efectiv de 1 194 tau
rine, din care 417 vaci. In comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, în primul trimestru din 
acest an unitatea a livrat cu 1 227 
hectolitri de lapte mai mult. Mai 
exact, in primele trei luni s-au obți
nut, in medie, 1 208 litri pe fiecare 
vacă, depășindu-se cu 514 litri pro
ducția planificată. în luna aprilie 
realizările sînt și mai mari, obți- 
nindu-se zilnic, in medie, 14,6 litri 
lapte de la fiecare vacă. De acum, 
cind animalele urmează să fie scoa
se la pășunat. există perspectiva ca 
producția să crească și mai mult, lu
crătorii asociației avind reale posi
bilități să îndeplinească și chiar să 
depășească angajamentul asumat în 
întrecerea de a obține în acest an 
5 000 litri lapte pe fiecare vacă.

Cum s-a reușit această importantă 
creștere a producției 7 Răspunsul la 
această întrebare 
l-am găsit discu- 
tînd cu mai multi 
îngrijitori si spe
cialiști din unita
te. Maria Chifan, 
oare are în în
grijire 26 vaci, 
din care 20 in 
lactație, ne-a 
spus : „Furajele 
sint mai bune, 
dar și noi îngrijim 
mai bine animalele. La ora 5 di
mineața eu mă aflu in grajd. Mai 
întîi scot gunoiul și fac curățenie in 
jgheaburile pentru hrană. De la 5 și 
20 de minute pină la 7 mulg vacile, 
predau laptele, spăl instalația de 
muls și bidoanele. Apoi încep furaja
rea animalelor, activitate pe care o 
fac cu mare atenție și diferențiat. 
După furajare, scot gunoiul de grajd, 
curăț bine locul unde stau animalele, 
apoi la pun așternut, folosind rume
gușul de lemn. Este știut că rasa a- 
ceasta — Friză neagră — este foarte 
pretențioasă. Sînt animale care dacă 
nu au așternut curat nu dorm, stau 
toată noaptea in picioare. Programul 
de după-amiază începe la ora 14,30, 
cînd se administrează animalelor 
cantitățile prevăzute de furaje. Pină 
la 18,30, le mulg, după care pre
dau laptele, spăl aparatele, fac ulti
ma curățenie și la 19 plec acasă. Nu 
înainte de a fi convinsă că las fie
care vacă sătulă și care, peste noap
te, se va odihni într-un așternut 
curat".

Am redat mai în amănunt progra
mul zilnic al unui îngrijitor, pentru 
că în respectarea strictă a acestuia 
se află resortul care a declanșat 
șuvoiul izvoarelor de lapte. Din cele 
relatate reiese clar că un rol deo
sebit în sporirea producției de lapte 
îl are buna îngrijire a animalelor, 
respectarea strictă a programului de 
grajd. în această privință, lucrurile 
sînt de mult în ordinea lor firească. 
Pentru că în unitate au rămas numai 
zootehniștii buni, cărora le place 
această muncă. Și fiecare dintre ei 
știe că aici concurența este foarte 
mare. Chiar in dimineața zilei cind 
am făcut documentarea, alti trei oa
meni solicitau să fie încadrați la 
asociație.

Ctj pricepere și răspundere se asi
gură reproducția și selecția anima
lelor. „Se pare că animalele din rasa 

Din experiența 
asociației economice 

intercooperatiste 
zootehnice Gălănești, 

județul Suceava

nere în funcțiune se apropie, volu
mul lucrărilor de montaj rămas de 
realizat este destul de mare.

— In urmă cu doi ani, in paginile 
ziarului „Scinteia" a fost publicat • 
un ciclu de anchete pe tema asigu
rării capacităților de producție in 
energetică, lată că astăzi revin in 
discuție agregate energetice — grupul 
nr. 1 de 120 MW și grupul nr. 7 de 330 
MW de la termocentralele Craiova 
11 și, respectiv, Turceni, despre care 
se relata atunci — cu termene de pu
nere in funcțiune planificate in 1983, 
care nu au intrat nici pină in pre
zent in exploatare și, după stadiul 
actual al lucrărilor, racordarea lor 
la sistemul energetic național este 
pusă sub semnul incertitudinii.

— într-adevăr, la cele două obiecti
ve, duratele de execuție s-au prelun
git foarte mult. Ritmul nesatisfăcă
tor a fost determinat in principal de 
neasigurarea echipamentelor. A apă
rut un cerc vicios, lipsa unor utilaje 
nu a permis trecerea la alte lucrări, 
cum ar fi izolațiile și inzidirile. care, 
la rindul lor. nu pot fi executate 
decit după terminarea unor anumite 
faze tehnologice. La termocentrala 
Craiova II se termină in această 
lună montajul și încep probele. La 
Turceni insă n-a sosit încă pe șan
tier un volum important de echipa
mente (aproape 200 tone) si nu s-au 
executat lucrări extrem de preten
țioase, cum ar fi sudurile de la 
supraîncălzitorul final și intermediar.

— Ce acțiuni au fost întreprinse 
în vederea înregistrării unui reviri
ment pe șantierele energetice, pen
tru a fi puse integral in funcțiune 
noile capacități ?

— Atenția este concentrată spre 
obiectivele care vor fi racordate in 
acest an la sistemul energetic națio
nal. în acest sens, au fost suplimen
tate cu echipe de specialitate unele 
șantiere. De exemplu, la lucrările de 
pe Riu Mare-aval au fost detașate 
formații complete de la antreprizele 
de construcții hidroenergetice Sebeș, 
Olt superior și Poiana Mărului. în 
același timp, personal de specialitate 
de la unitățile beneficiare participă 
la lucrările de probe și punere în 
funcțiune a noilor agregate energe
tice. Proiectanții asigură o asistentă 
tehnică permanentă pentru soluțio
narea operativă a diferitelor proble
me care apar pe parcursul desfășu
rării lucrărilor. S-a trecut hotărit la 
urmărirea directă de către benefi
ciari în uzină a livrărilor de echi
pamente și aparataj.

La nivelul conducerii ministerului 
au fost analizate cu exigență defi
ciențele semnalate. problemele din 
domeniul investițiilor, stabilindu-se 
măsurile necesare a fi luate în con
tinuare. Avem convingerea că, prin 
activitatea susținută de zi cu zi a co
lectivelor de oameni ai muncii de pe 
șantiere, prin participarea eficientă 
a factorilor care contribuie la reali
zarea noilor obiective, se va putea 
înfăptui programul de investiții din 
acest an, iar noile capacități să fie 
racordate la sistemul energetic na
țional. pentru a-t spori puterea, pen
tru a produce cit mai multă energie 
electrică.

Ion LAZĂR

Friză neagră — ne spune zootehnis
tul Valerian Crăciun — au găsit la 
noi condiții bune și dau rezultate pe 
măsura eforturilor pe care le facem 
pentru îngrijirea și furajarea lor. 
Noi ne asigurăm efectivele numai din 
prăsilă proprie. In anul 1986 am de
pășit natalitatea cu 2 la sută și am 
trecut la turma de bază 186 capete 
tineret, iar in perioada parcursă din 
acest an — alte 89 capete. Ultimul 
lot de animale tinere trecute la 
turma de bază in acest an l-am luat 
eu. Și rezultatele sint foarte bune. 
De la cele 26 de vaci aflate la prima 
lactație am obținut în luna martie 
9 997 litri lapte-marfă. Acum predau 
zilnic peste 360 litri lapte".

Adevărul este că și în anii ante
riori asociația economică intercoope- 
ratistă zootehnică Gălănești s-a si
tuat printre primele unități din 
județ la producția de lapte. Dar la 
un moment dat producția de lapte 
a stagnat la nivelul unui prag care 

părea de netre
cut. deși el era 
mult sub limita 
maximă a poten
țialului productiv 
al rasei. Nu au 
fost necesare prea 
multe căutări 
pentru a ajunge 
la concluzia că 
factorul restrictiv 
îl constituia mai 
ales calitatea fu

rajelor. Pornind de la această 
concluzie, și mai ales de la posibi
litățile existente de sporire a pro
ducției de furaje, pentru producția 
acestui an s-au asigurat cîte 11.5 
unități nutritive pe zi pentru fiecare 
animal, față de 9,7 in 1986. Suprafața 
destinată bazei furajere a rămas 
aceeași — de 550 hectare. De aceea, 
l-am întrebat pe tovarășul Ion 
Hurjui, directorul unității, cum s-a 
reușit obținerea unei cantități mai 
mari de furaje în 1986, an care, după 
cum se știe, a fost deosebit de sece
tos în această parte a tării.

— Am făcut ceea ce trebuia să 
facem mai demult — ne-a răspuns 
dinsul. Adică am fertilizat terenul 
cu cantități mari de gunoi de grajd 
și am aplicat la momentul oportun 
ingrășămintele chimice. De foarte 
mare importantă este și efectuarea 
corectă a lucrărilor de întreținere. 
Menționez că avem în cultură 10 
hectare lucernă și 70 hectare trifoi, 
de pe care realizăm un fin de bună 
calitate, bogat în vitamine. Expe
riența de anul trecut ne este de 
mare folos. Pentru producția de fu
raje a acestui an am fertilizat 140 
hectare teren cu 8 300 tone gunoi de 
grajd, aplicînd o cantitate mai mare, 
cite 100 tone la hectar, pe terenu
rile destinate sfeclei furajere. Restul 
suprafeței am fertilizat-o cu cîte 100 
kg îngrășăminte chimice la hectar. 
Imediat ce am putut lucra în cimp, 
am insămînțat mazărea și sfecla 
furajeră, apoi porumbul pentru siloz. 
După rfiodul în care am executat lu
crările pină acum, cred că vom obți
ne din nou o producție bună de 
furaje și vom reuși, pe această bază, 
să ne onorăm angajamentul asumat 
de a realiza 5 000 litri lapte de fie
care vacă.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"

SECRETARUL
ORGANIZAȚIEI OE PARTID

- permanent exemplu
de dăruire in muncă

La adunările generale și conferin
țele de dare de seamă și alegeri des
fășurate in organizațiile de partid, 
tovarășii lor de muncă și luptă; co
muniștii. i-au investit sau reinvestit 
cu încrederea lor, apreciindu-le lu
cid meritele, capacitatea politico-or- 
ganizatorică. Cuvinte calde de apre
ciere au fost rostite la adresa muncii 
lor la strung, pe schelă, pe ogor, la 
pupitrul de comandă al unei insta
lații complexe.

Deși comuniștii despre care vom 
relata sint secretari ai organizațiilor 
de partid, ei nu se cunosc intre ei. 
personal. Cu toate acestea, zeci de 
nevăzute fire ii apropie, îi fac să se 
asemene prin pasiunea cu care lu
crează, prin răspunderea, exigența, 
inițiativa, tenacitatea cu care acțio
nează pentru a fi mereu primii la 
locul de muncă, prin modestia cu 
care ciștigă stima celor din jur.

Acestea sint. de altfel, printre mul
te altele, trăsăturile definitorii ale 
secretarului organizației de partid, 
om al muncii exemplar.

...Maistrul Crucian Lupea lucrează 
de relativ puțini ani la secția turnă
torie a întreprinderii de utilaje din 
Alba Iulia. Aici poartă răspunderea 
întreținerii utilajelor din secție, asi
gurării funcționării acestora la pa
rametrii stabiliți. Munca sa, a celor
lalți 27 de strungari, frezori, lăcătuși, 
sudori, electricieni din echipa com
plexă pe care o conduce este zi de 
zi in atenția Întregului colectiv de 
Ia turnătorie. Promptitudinea unei 
intervenții la un dezbătător sau la 
un cuptor electric este măsurată cu 
privirile de ceilalți. Minutele de 
staționare a utilajelor, mereu împu
ținate, sint criteriul obiectiv. su
prem al calității muncii lor.

— Am spus mereu oamenilor că 
noi nu sintem o echipă de soc, de 
intervenții contracronometru — ne 
spune maistrul Crucian Lupea, secre
tarul organizației de partid intreți- 
nere-modelărie din turnătorie. La 
nevoie, sintem pregătiți si pentru 
asemenea lucrări. Noi sîntem. spun 
eu, o echipă de supraveghere si pre
venire, „medicul curant" al oricărei 
instalații căreia trebuie să 1 se asi
gure in exploatare regimul stabilit, 
întreținerea corespunzătoare.

— Nu pare o muncă spectaculoa
să...

— Intr-adevăr, nu pare. Dar răs
punderea ei 7 Dacă la uzinare nu 
mai sînt piese de prelucrat, se spun 
vorbe de mobilizare așa-i zicem noi 
uneori criticii, celor de la turnătorie. 
Cei de la turnătorie, in asemenea 
cazuri, ne caută pe noi cu privirea 
prin hală. De altfel, nici nu Ie prea 
dăm ocazia să ne caute. Căutăm să 
fim primii acolo unde este nevoie de 
noi.

La alegerile de partid, comuniștii 
l-au ales pe maistrul Crucian Lupea 
ca secretar al organizației de partid. 
Prin munca lui se situa mai demult 
in fruntea lor.

...La sediul brigăzii I Alba Iulia- 
Zlatna a întreprinderii antrepriză de 
construcții-montaj Alba, apelul ra
dio se repetă : „Cu tovarășul Mi- 
clăuș, recepție". Nu știm pe ce șan
tier de construcții de locuințe din 
Alba Iulia il putem găsi. în zona 
centrală 7 In cartierul Ampoi III 7 
La blocul A-2 care este pregătit 
pentru translare 7 „Da. Miclăuș. re
cepție" — se aude in stație vocea 
electricianului Constantin Miclăuș, 
secretarul organizației de partid nr. 
1 din cadrul brigăzii. Un veteran al 
construcțiilor social-edilitare din 
municipiul Alba Iulia. Din 1969, 
secretar de partid. Constructorii-co- 
muniști l-au ales prima dată pentru 
vorba lui cumpătată, directă. Pentru 
fapta pe măsura vorbei. Si tot de 
aceea l-au reales de fiecare dată. 
Modernizarea tehnologiilor în con
strucții. creșterea gradului de me
canizare pe șantiere au făcut să 
crească importanta muncii mecani
cilor și electricienilor. De aceea, in 
brigadă ni se spune că dacă n-ar fi 
stația-radio, tovarășul Miclăuș ar pu
tea fi găsit orientîndu-ne după tur
nul macaralelor de la punctele de

Una din modernele instalații ale combinatului „Azomureș" din Tîrgu Mureș

lucru. Unde există o macara s-ar 
putea să fie si el.

— Si in municipiul Alba Iulia s-a 
construit mult ; nu a fost organizare 
de șantier, rotire de macara si dare 
in folosință la care să nu particip — 
ne spune tovarășul Constantin Mi
clăuș. Am dat în folosință blocurile 
de pe bulevardele Transilvania si 
Victoriei, hotelurile „Transilvania" si 
„Cetate". Ne-am bucurat la fiecare 
recepție. Acum ne așteaptă un exa
men greu — realizarea vanei centra
le a municipiului Alba Iulia. orașul 
Unirii. Lucrările au început. Ne ur
măresc peste 79 000 de priviri,, lo
cuitorii municipiului. Un examen pe 
care-1 dăm cu inimile deschise. Mai 
avem o încercare.

— La ce vă referiți 7
— Cerințele actuale de sistemati

zare a zonei „Parc-Cetate" impun 
translarea blocului A-2. O premieră 
pentru noi si județ, dar si la nivelul 
tării, deoarece translarea se face 
prin despărțirea în două tronsoane a 
blocului. Sint conoentrate la această 
lucrare aflată in fază avahsată nu
meroase utilaje care trebuie puse in 
mișcare. Prin aceste examene, con
structorii noștri dovedesc că sînt in
tr-adevăr primenitori de locuri. 
Examenul este al tuturor. Izbinda. 
de asemenea.

...Dacă intre activitatea maistrului 
Crucian Lupea și cea a constructo
rului Constantin Miclăuș. in plan 
profesional, există o asemănare, a- 
propierea crește urmărindu-i cum 
gindesc și acționează. In acest punct 
de apropiere, ca spițele unei uriașe 
roti, o intilnim și pe muncitoarea 
Maria Beju, secretara comitetului de 
partid nr. 3 de Ia Întreprinderea 
..Căprioara" din orașul Sebeș. A ve
nit in această unitate in urmă cu 18 
ani. De 8 ani este secretara comi
tetului de partid nr. 3 din comparti
mentul confecții haine-tăbăcărie.

— Cum este munca la creație T
— Sint de 9 ani în acest compar

timent al întreprinderii, iar munca 
mi se pare mereu nouă si interesan
tă. Modelele sint în continuă schim
bare, exigentele calitative cresc. Spe
cificul activității impune uneori o 
organizare a muncii deosebită, pre
lungirea zilelor de muncă pentru în
cadrarea în termenele stabilite Ia 
unele comenzi urgente. în asemenea 
momente se vădesc cel mai bine 
disciplina in muncă, responsabilita
tea fiecăruia. Cu multă satisfacție 
țin să precizez că in asemenea pe
rioade comuniștii sint cei care sta
bilesc cadența.

Muncitoarea Maria Beju are la 
creație sarcina de a elabora tehno
logiile de fabricație pentru fiecare 
model. Tehnologie pe baza căreia se 
realizează apoi în secțiile productive 

f produsul de serie. Se poate spune 
că aceasta este în întreprindere o 
activitate-cheie, tehnologia impunînd 
celor din secțiile de producție efor
turi mereu înnoite pentru reducerea 
consumurilor materiale, creșterea 
productivității muncii si a eficien
tei economice in ansamblu.

— Ar fi mult mai greu dacă aș 
munci de una singură. Mă ajută cele
lalte muncitoare cu sugestii pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor, pentru 
reducerea mai accentuată a consu
murilor- materiale. în asemenea ca
zuri, receptivitatea este o normă a 
conduitei de comunist.

Receptivitatea față de nou. neli
niștea creatoare — norme ale con
duitei de comunist. O tînără munci
toare, reprezentativă pentru un co
lectiv cu importantă pondere femi
nină, secretară de partid, afirmă a- 
cest adevăr cu firescul celui care ii 
cunoaște valoarea și o respectă.

Interlocutorii noștri, vorbind des
pre disciplină, răspundere, intr-aju
torare muncitorească, definesc, nu 
într-un colocviu, ci de la distanță, 
fără să se cunoască, exigentele mun
cii lor. Deși au profesii diferite, vor
besc un limbaj comun, în care recu
noaștem virtuțile abnegației comu
niste.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scinteii"
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Sesiunea anuală de comunicări științifice 
a Academiei de studii social-politice

în zilele de 5—7 mai a avut loc 
sesiunea anuală de comunicări știin
țifice a Academiei de studii social- 
politice de oe lingă C.C. al P.C.R., 
în cadrul căreia au fost dezbătute 
concluziile și soluțiile desprinse din 
temele de cercetare abordate în ul
timul an de cadrele didactice și de 
cercetare ale Academiei.

în cadrul comunicărilor prezentate 
s-au pus în lumină contribuția ori
ginală. de inestimabilă valoare, a 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la îmbogățirea gindirii și practicii 
revoluționare, modul creator în care 
partidul aplică principiile generale 
ale revoluției și construcției socia
liste la condițiile concret-istorice ale 
tării noastre, la realitățile si proce
sele lumii contemporane.

Lucrările si dezbaterile au fost 
directionate de ideile Si indicațiile 
cuprinse în recentele cuvîntări ale 
secretarului general al partidului 
privind necesitatea identificării și 
promovării celor mai eficiente mij
loace de perfecționare a stilului co
munist. revoluționar, a cadrului și 
modalităților concrete de aplicare a 
mecanismului economico-financiar. 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești. pîrghii hotăritoare în înde
plinirea cu succes a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

în spiritul exigentelor sporite puse 
de partid în fata comuniștilor, a în
tregului nostru popor, pentru asigu
rarea progresului necontenit al pa
triei. participant^ la sesiune s-au 
angajat să intensifice munca de 
cercetare si de aplicare în practică 
a unor soluții și initiative care să 
contribuie efectiv la valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
umane, la făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, a cadrului 
de manifestare si împlinire a perso
nalității umane, la întronarea spiri
tului revoluționar în întreaga viată 
politică și socială.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, participanta 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

„Desfășurate in condițiile de pu
ternică emulație, de angajare plena
ră a întregului popor in înfăptuirea 
sarcinilor și obiectivelor planului pe 
acest an — anul Conferinței Națio

nale a Partidului Comunist Român
— lucrările sesiunii au relevat pro
funda originalitate și spiritul știin
țific ce caracterizează întregul pro
ces de transformări revoluționare 
ale societății noastre, proces al 
cărui ctitor sinteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

înțelegerea sensurilor adinei ale 
devenirii românești socialiste și co
muniste, acțiunea neabătută spre 
afirmarea patriei pe noua sa traiec
torie istorică sînt legate indisolubil 
de vasta și neobosita activitate teore
tică și practică pe care o desfășu- 
rați, de fermitatea revoluționară cu 
care conduceți măreața operă de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

Epoca marilor bilanțuri și a legiti
melor satisfacții, care, printr-un 
justificat și Unanim consens, vă 
poartă numele, este, înainte de toate, 
o epocă a afirmării unui popor con
știent de sine și de marile sale ca
pacități creatoare, ce își ocupă cu 
demnitate locul ce i se cuvine în co
munitatea lumii contemporane.

Participanții la sesiune și-au ex
primat înalta stimă și prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, om po
litic, militant revoluționar și emi
nent savant, a cărei strălucită acti
vitate reprezintă pilda vie de adincă 
dăruire în lupta pentru identificarea 
și promovarea noului, pentru mobi
lizarea energiilor creatoare ale po
porului. pentru prestigiul științei și 
cercetării românești in lume. Pro- 
movînd cu consecvență cauza po
porului și păcii, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
și-a ciștigat un înalt prestigiu inter
național, un profund respect în țară 
și peste hotare.

Obiectivele pe care ni le propunem
— se arată în încheiere — în 
concordanță deplină cu orientă
rile și indicațiile dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind activita
tea ideologică. învățămintul de 
partid, cercetarea științifică, ne vor 
mobiliza exemplar, pe toți comuniș
tii, întregul personal din Academia 
de studii social-politice la o muncă 
fără preget, pătrunsă de exigență și 
spirit revoluționar, pentru a intîm- 
pina cu realizări de prestigiu Con
ferința Națională a partidului din 
acest an".

CONSILIILE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)

muncă pe coordonatele unei înalte 
ordini, discipline și răspunderi, atit 
la nivelul factorilor de decizie, cit 
și la al celor de execuție. Experiența 
arată clar că acolo unde consiliile 
oamenilor muncii desfășoară o acti
vitate în spiritul și litera normelor 
autoconducerii muncitorești se asi
gură o conducere participativă, de
mocratică, eficientă, concretizată in 
obținerea unor rezultate pozitive, 
proprii etapei dezvoltării economice 
intensive.

Regăsim de asemenea în apre
cierile secretarului general al parti
dului și o altă cerință pentru buna 
funcționare a mecanismului condu
cerii, și anume obligația centralelor, 
ministerelor, celorlalte organe de 
sinteză de a analiza temeinic și so
luționa toate problemele ridicate in 
adunările generale, de a asigura in 
mod operativ toate condițiile pentru 
activitatea practică de îndeplinire a 
planului pe acest an. Imprimarea în 
activitatea proprie a acestor organe 
a trăsăturilor caracteristice unei

conduceri moderne, eficiente, care să 
facă posibilă eliminarea cit mai 
rapidă a sincopelor care mal apar 
în aprovizionarea tehnico-materială, 
în derularea contractelor economice, 
a cooperării interuzinale și interde
partamentale, a activității economi- 
co-financiare, generatoare, la rîndul 
lor, de tot felul de consecințe nega
tive — muncă in asalt, producție de 
slabă calitate, costuri ridicate și, evi
dent, conducere dominată și apăsată 
de incertitudine, provizorat — repre
zintă o condiție fundamentală pen
tru înscrierea economiei noastre la 
cele mai înalte cote de eficiență și 
calitate.

Sînt cerințe concrete, imperative, 
a căror abordare se cere analizată 
nu numai prin prisma situației din- 
tr-o unitate sau alta, ci prin prisma 
exigențelor generale față de condu
cerea activității economice. Pentru 
că într-o economie în care se accen
tuează laturile calitative, intensive 
ale proceselor de producție trebuie 
să aibă loc mutații calitative și în 
domeniul conducerii activității pro
ductive.

ACTUIÂL1TÂTEÂ SPOR.TDVA
CICLISM: începe „Cursa Păcii”

Cea de-a 40-a ediție a „Cursei 
Păcii" va începe la Berlin. Ia 8 mai. 
cu o etapă-prolog. Traseul cursei 
Berlin — Praga — Varșovia însu
mează aproximativ 2 000 km și se 
împarte în 14 etape, cea mai lungă 
fiind Berlin — Halle (200 km). La 
start : 136 sportivi, din 26 de țări.

Antrenorii Ion Ardeleanu si Con
stantin Ciocan au format echipa 
noastră din următorii șase cicliști : 
Căruțașu, Gancea, Constantinescu 
(Dinamo), Neagoe, Celea (Steaua) și 
Aldulea (Metalul Plopeni). Pregă
tirea cicliștilor noștri a însumat 
aproximativ 3 500 km rulați in con

cursuri, ceea ce înseamnă dublu față 
de alți ani. Punctul slab îl constituie 
pe mai departe etapele contracrono- 
metru ; dar, cum această cursă in
clude opt etape de munte și 25 sprin
turi de cățărare, se consideră că ru
tierii noștri vor avea un rezultat de 
ansamblu corespunzător pregătirii. 
Cum se vede, din echipă lipsește ve
teranul Mircea Romașcanu, cel mai 
bun ciclist român din ultimii ani. 
Informăm cu această ocazie pe ama
torii de ciclism că Romașcanu s-a 
restabilit și a reluat de cîteva zile 
antrenamentele.

RUGBI: Pregătiri pentru apropiatul 
turneu mondial

A fost stabilit lotul nostru repre
zentativ care va pleca săptămîna 
viitoare in Noua Zeelandă spre a 
participa la primul turneu mondial 
de rugbi. Au fost aleși 26 de jucă
tori, în frunte cu Mircea Paraschiv 
(58 selecții în echipa națională), 
Gheorghe Dumitru (65). Dumitru 
Alexandru (41) și Florică Murariu 
(54) — rugbiști cu multă experien
ță, ce și-au adus din plin contribu
ția la succesul din ultimele două 
partide pe care echipa națională 
le-a jucat în campionatul european.

Lotul reprezentativ cuprinde în 
special rugbiști de la Dinamo Bucu
rești (8), Farul (7) și Steaua (6). 
Ceilalți cinci jucători sint de la 
Contactoare Buzău (2). Grivita roșie 
(2) șl Cemin Baia Mare (1). An

trenor : Mihai Naca. La conducerea 
antrenamentelor, el va fi ajutat de 
Gheorghe Dumitru și Mircea Paras
chiv.

Amintim că echipa noastră se află 
în grupa D. împreună cu cele ale 
Franței. Scoției și Zimbabwe. Pri
mul meci al rugbiștilor noștri : 
România — Zimbabwe se va juca 
la 23 mai in orașul Auckland. In 
aceeași zi se vor întîlni și celelalte 
două echipe din grupă, reprezenta
tivele Franței și Scoției. Vor urma : 
România — Franța (28 mai — 
Wellington) și România — Scoția (2 
iunie — Dunedin). Și din celelalte 
trei grupe fac parte echipe cu bun 
renume rugbistic — Noua Zeelandă, 
Australia, Irlanda. Țara Galilor, An
glia, Argentina etc.

Sportivi români la campionate 
ale continentului nostru

LUPTE GRECO-ROMANE, Tam
pere (Finlanda) 8—10 mai. Repre
zentanții noștri vor participa la opt 
dintre cele zece categorii de greu
tate : 57 kg — Zamfir, 62 kg — Savu, 
68 kg — Cărare (Negrișan. unul din
tre cei mai puternici luptători euro
peni la această categorie, este indis
ponibil). 74 kg — Mavlea, 82 kg — 
Herțea, 90 kg — Matei, 100 kg — An
drei și 130 kg — Grigoraș.

JUDO, Paris, 8—10 mai. Federația 
noastră a înscris cite un sportiv la 
patru dintre cele opt categorii : 
ușoară — Olteanu, semimijlocie — 
Lascău, mijlocie — Anltoaie. iar Mi
hai Cioc va concura la categoriile 
grea și „open“.

GIMNASTICA RITMICA. Prima 
ediție a campionatelor europene de

gimnastică ritmică începe azi la 
Atena, printre concurente aflindu-se 
și patru sportive românce : Stoenes- 
cu, Dumitrescu, Dodea și Apostu.

SAH. Turneul international al 
României. In prima rundă a turneu
lui international masculin de șah al 
României, ce se desfășoară la Timi
șoara. Mihai Șubă l-a învins pe Xu 
Jun (R.P. Chineză), Florin Gheorghiu 
a ciștigat la Jiri Nun (Cehoslovacia), 
iar in partidele Dan Bărbulescu — 
Mihai Ghindă, Nino Kirov (Bulgaria) 
— Liang Jinrang (R.P. Chineză) și 
Edwin Kengis (U.R.S.S.) — Ovidiu 
Foișor a fost consemnată remiza. 
Partida Raj Tischbierek (R.D. Ger
mană) — Constantin lonescu s-a în
trerupt.

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Finlanda. Harri Holkeri, 
prin care ii adresează, cu prilejul 
numirii in această funcție, calde fe
licitări si cele mai bune urări de

succes în activitate. Totodată, este 
exprimată convingerea că bunele 
relații de prietenie și colaborare 
dintre România și Finlanda se vor 
dezvolta în continuare, in folosul 
popoarelor român și finlandez, al 
cauzei păcii, destinderii și Înțelege
rii in Europa și in lume.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 42-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
acestei țări la București, Jan Papp, 
a oferit joi un cocteil.

Au participat Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele păr
ții române in Comisia mixtă guver
namentală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică, miniștri, membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai altor ministere și instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat,

generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai vieții culturale și științi
fice, ziariști.

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

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Uie Cișu a fost numit în. calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România du Republica Islamică Iran, 
în locul tovarășului Nicolae Ștefan, 
care a fost rechemat.

(Agerpres)

„ZILELE FILMULUI CEHOSLOVAC"
La cinematograful „Studio" din 

Capitală se' desfășoară „Zilele filmu
lui cehoslovac", manifestare organi
zată cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Centralei „România-

film“, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București, 
șefi ai altor misiuni diplomatice 
acreditați în tara noastră.

„Zilele filmului cehoslovac" vor 
avea loc, de asemenea, in orașele 
Rîmnicu Vilcea (11—13 mai) și Sla
tina (15—17 mai).

(Agerpres)

VĂ INFORMĂM DESPRE

Noutăți de sezon
în magazinele „Romarta“

Trecem adesea pe lingă între
prinderea comercială de stat „Ro- 
marta" din Calea Victoriei 60—68, 
și puțini știm că ea reunește nu 
mai puțin de 25 de unități. D.e la 
directorul intreprinderii, Mihai 
Dicu, aflăm că pină în 1970 „Ro- 
marta" a avut filiale în Brașov, 
Craiova, Mamaia. „Atit timp cit a 
fost necesar — ne spune directo
rul. Pentru că, din 1970 încoace, o 
serie de mari orașe ale țării și-au 
deschis propriile lor magazine „Ro- 
marta". In momentul de față, prin
cipala noastră preocupare este pro
movarea noului în activitatea-de 
desfacere, fapt reflectat în struc
tura sortimentală și calitatea fon
dului de marfă. în egală măsură 
ne preocupăm de organizarea vin- 
zării și prezentarea mărfurilor la 
un- nivel superior. In ceea ce pri
vește structura sortimentală a 
mărfurilor, aceasta s-a diversificat 
atit de mult incit astăzi se poate 
spune că articolele pe care le pu
nem la dispoziția cumpărătorilor 
prin unitățile „Romarta" se ca
racterizează prin serii scurte, unc-,, 
le chiar unicate, printr-o deosebi
tă varietate, majoritatea ■încadrin* - 
du-se in nomenclatorul de pro
duse cu un pronunțat caracter de 
modă și specific pentru cadouri".

Există, intr-adevăr, in magazi
nele „Romarta" compleuri pentru 
femei și costume bărbătești după 
ultimele tendințe ale modei inter
naționale, încălțăminte „ca la co
mandă", eșarfe din mătăsuri natu
rale, bluze care mai de care mai 
frumoase. Nu întimplâtor. unită
țile bucureștene „Romarta" sint 
considerate etaloane ale comerțu
lui socialist atit prin fondul de 
marfă, prin modul de expunere și 
prezentare, cit și prin volumul 
desfacerilor.

Avînd relații contractuale cu pes
te 110 unități producătoare din 
întreaga tară, între care întreprin
derea de confecții și tricotaje 
București, ..Miorița“-Oradea. „Li- 
bertatea“-Sibiu, „Dorobanțu“-Pio- 
iești, „Carpatex“-BrașoVi „Mon- 
diala“-Satu Mare, Fabrica de con
fecții Focșani, „Victoria" și „Mo
dern" din Timișoara, „Arta" și 
„Solidaritatea" din Oradea. „Mi- 
raj“-București. „Farmec“-Cluj- 
Napoca, „Nivea“-Brașov, între
prinderea comercială de stat „Ro
marta" a reușit să-și onoreze per
manent firma prin preluarea unor 
mărfuri de calitate extra și lux, 
mărfuri realizate din materii pri
me superioare. In această idee, 
amintim țesăturile de lină și tip 
lină, mătasea naturală, tricotajele 
și lenjeria fină pentru femei, în
călțămintea din piele și înlocuitori 
în modele unicat, confecțiile, arti
colele din blănuri naturale superi

oare. articole din porțelan și cris
tal. parfumurile superioare. Toate 
acestea și multe altele pot fi 
procurate de la magazinele „Ro
marta" din Calea Victoriei 60—68, 
bd. Republicii 14, strada Acade
miei 35—37. „Romarta“-Majestic — 
Calea Victoriei 46, „Romarta11- 
Cadouri str. Știrbei Vodă 43, „Eva“ 
— bd. Magheru 9, „Adam“ — Piața 
Palatului, „Lux" — Calea Victo
riei 50. Pentru copii, toate artico
lele de îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării și sport-turism se află con
centrate în unitatea „Romarta co
piilor" din Calea Victoriei 32—34, 
cu raioanele de la parter și etaj 
modernizate. încă de pe acum, in 
întîmpinarea zilei de 1 Iunie, se 
pregătește o paradă a modei urma
tă de un concurs de desen și ca
douri. Preocupată nu numai de 
susținerea unui comerț civilizat, ci 
și de educația copiilor, de forma
rea gustului estetic al acestora, 
conducerea întreprinderii a desti
nat o întreagă vitrină a unității 
„Romarta copiilor" unor ilustrate 
și afișe ale Teatrului „Țăndărică". 
Totodată, intreprinderea dispune 
de 'unități specializate în’. desface
rea obiectelor de artizanat, precum 
„Miorița" (str. 13 Decembrie nr. 
18). Artizanat-Cadouri (Pictor Ve
rona nr. 1) și altele. în ultimul 
timp, conducerea I.C.S. „Romarta" 
a trecut la eliminarea din unitățile 
sale a tot ceea ce era kitsch, a tot 
ceea ce însemna contrafacere, gust 
îndoielnic. Acum, grupate pe zone 
folclorice, articolele de o mare 
acuratețe și frumusețe provenite 
de la renumitele cooperative meș
teșugărești din Breaza, Cîmpu- 
lung, Argeș, Tismana și altele 
sint în majoritatea lor lucrate ma
nual. de la eșarfă la ie. de la cor
donul de diferite : culori la rochia 
vaporoasă din pînză topită.

Avînd spații de .depozitare în 
imediata apropiere a unităților co
merciale, I.C.S. „Romarta" are po
sibilitatea să efectueze aprovizio
nări operative la toate punctele de 
vinzare. Deci, un avantaj în plus 
pentru cumpărător de a găsi per
manent noutăți. După cum ne pre
ciza interlocutorul nostru. inseși 
vitrinele unităților I.C.S. „Romar
ta" reflectă noutățile din incintele 
acestora, pentru că ele sînt mereu 
reactualizate. E un mod, și acesta, 
de a forma gustul cumpărătorilor, 
de a-1 ține permanent in actuali
tatea modei. Și încă ceva : în co
laborare cu casele de modă din 
Capitală, I.C.S. „Romarta" organi
zează parade ale modei, care nu-s 
altceva decît un adaos la noutățile 
de sezon sau noutatea însăși.

Marta CUIBUȘ

0amenl,faflte, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Fațete ale unei noi civilizații rurale
De afară, sediul -cooperativei a- 

gricole de producție nu pare arătos
— un fel de baracă alungită. înă
untru. insă, descoperim nu numai 
o împărțire funcțională, dar și 
o ambianță potrivită lucrului. în 
fiecare compartiment. Astfel, in 
sala calculatorului nimic nu con
turbă clipitul atotștiutor al nu prea 
marii .magazii de date". Fără gra
bă, stăpîna acestui calculator— 
un display de afișaj „Robotron K 
7221“ — apasă pe cîteva butoane, 
iar mașina, ascultătoare, ne arată 
cit s-a lucrat pină la această oră 
pe ogoare, cit a mai rămas de. fă
cut ș.a.

Cooperativa de producție agrico
lă vegetală din orășelul Derenburg, 
in care ne aflăm, este una dintre 
cele 4190 de asemenea cooperati
ve din R.D Germană, in care lu
crează 800 000 de țărani. Pentru că, 
în pofida mecanizării și compute
rizării muncii lor. oamenilor ogoa
relor le place încă să fie numiți 
țărani. Agricultura R.D.G., echipa
tă cu mijloace moderne de pro
ducție, se dezvoltă de o asemenea 
manieră incit să devină o ramu
ră economică tot mai productivă. 
Ea asigură astăzi aproape in între
gime aprovizionarea populației cu 
produse alimentare și furnizează 
industriei materii prime agricole. 
Cit de mult s-a realizat pe această 
cale — ținind seama și de solul a- 
cestei zone europene — ne-o arată 
și faptul că producția agricolă este 
de două ori mai mare decît înain
te de cooperativizarea satului, în
făptuită în perioada 1952—1960.

Privim multele medalii, diplome 
și ordine — o adevărată expoziție
— care decorează doi dintre pere
ții holului. Iar un grafic ne infor
mează că, în ultimii ani. aici, la 
Derenburg, recoltele sînt mai mari 
decit media pe țară. Și este și fi
resc, pentru că oamenii acestor 
locuri, renumiți prin hărnicia lor, 
sint fruntași pe raion. Deși odi
nioară — adică îndată după război
— zona nu era renumită prin a- 
gricultura sa. Dar și aici, noua ca
litate a muncii își găsește materia
lizare în viața de zi cu zi, și nu 
numai pe planul productivității, ci 
și al condițiilor de viață. Deși oră
șelul este așezat pe o șosea secun
dară, circulația intensă arată cit de 
multe sînt familiile ce posedă au
toturisme. Apoi, fata aceea care 
manipulează calculatorul instalat 
la sediul cooperativei — o fată ca 
multe altele din acest orășel agri
col — nu este ea însăși un simbol 
al adîncilor prefaceri petrecute în 
viața țăranului ? O țărancă avind 
o formație profesională era o ex
cepție în 1945. Astăzi, 90 la sută 
dintre tărăncile membre ale unei 
cooperative agricolele ppjț tțnndn. 
căj'ali o fqrmație pțofesidhălă a- 
nume. muncind, ca .lucrătoare ca- 
lificate, în producția vegetala sail 
animală sau deservind adesea echi
pamente tehnice moderne.

Ne convingem la tot pasul că 
transformările petrecute la țară își 
găsesc expresia in schimbarea atit

a modalităților de producție, cit și 
a caracterului muncii, în ridicarea 
nivelului de civilizație a satului. 
Prin aplicarea largă a progresului 
științific și tehnic și, mai ales, prin 
mecanizare, munca în mediul ru
ral a încetat să mai fie o muncă 
fizică obositoare și monotonă, ma
șina îndeplinind multe dintre lu
crări atit in cultura mare, cit și in 
zootehnie. In R.D. Germană, circa 
3,9 milioane de locuitori trăiesc la 
țară. Ca și la oraș, copiii lor bene
ficiază de o școlarizare obligatorie 
de 10 clase. De asemenea, asistența 
sanitară gratuită este asigurată de 
mii de unități medicale, răspindite 
în toate localitățile ’rurale. Satele 
dispun, totodată, de un număr su
ficient de locuri in grădinițele de 
copii.

Dar locuința țăranului ?
Privim prin ploaia ce se cerne

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

des contururile unor vilișoare co
chete de peste drum. Sint noile lo
cuințe țărănești, cu instalații sani
tare și electricitate, iar multe din 
ele cu garaj. întregul orășel De
renburg poartă semnele noului, 
deși virsta sa este respectabilă. Pe 
străzile principale se modernizea
ză canalizarea, pe cele nou apă
rute — se introduce. Clădiri cu un 
etaj sau două, numeroase magazi
ne vin să întregească noul peisaj 
rural.

Prin construcții noi și prin 
reamenajări, între 1971 și 1985 in 
mediul rural condițiile de viață 
s-au ameliorat pentru aproape 
500 000 de oameni din R. D. Ger
mană. Circa un sfert dintre 
căminele țărănești dispun de sis
teme moderne de încălzire, trei 
pătrimi au baie. Realități prezente 
și aici, la Derenburg. Oriunde am 
oprit, în mediul rural, edilii, pre- 
zentînd noile construcții, n-au uitat 
să remarce — și să argumenteze cu 
construcțiile respective — că se 
fac eforturi susținute pentru con
servarea particularităților istorice 
ale fiecărei așezări, ca și a obice
iurilor locale.

Viața culturală, intelectuală în 
genere este întreținută și îmbo
gățită și de activitatea celor peste 
6 000 de cluburi sătești, aproape 
400 case de cultură, a unui mare 
număr de așezăminte specifice 
pentru tineret. O multitudine de 
grupuri culturale și folclorice, cu 
20 000 de membri, contribuie la îm- 
^ogățireș,vig.ții spirituale a. satului.

Ne- ihțîlnîm cu secretarul organi
zației- de partid, Ludwjg Hans. un 
bărbat voinic, cu zîmbetul pe buze. 
Ne- introduce in treburile gospodă
riei : principala bogăție a coopera
tivei o constituie cele 4 200 ha de 
pămînt, „nici bun, nici rău", dar 
mai ales cei 230 de cooperatori.

Scoate apoi un carnețel și ne spu
ne scurt : 50 la sută din producție 
o reprezintă griul ; mai cultivăm 
orz, dar și cartofi, sfeclă de zahăr, 
plante furajere, legume, căpșuni, 
muștar... și ce ne mai cer orașul și 
necesitățile celor trei cooperative 
zootehnice cu care sintem asociați.

Președintele, Manfred Schone- 
feldt, sosește ceva mai tirziu, înso
țit de alți președinți, ai cooperati
velor vecine ce fac parte din a- 
ceeași asociație agricolă. Este bine 
dispus și are de ce pentru că anul 
trecut a fost un an bun. Ne infor
mează că in cooperativă s-au ob
ținut 5 640 kg cereale la hectar ; 
25 400 kg la cartofi ; 41 000 kg la
sfecla de zahăr ; 40 100 kg masă 
verde de porumb la hectar ; in
tr-un cuvint, producții Înalte la 
toate culturile.

Intervine in discuție Akim Lutt- 
ge, președintele uneia din cele trei 
cooperative ale asociației, coope
rativă specializată in producția a- 
nimalieră. Unitatea respectivă dis
pune de 2 900 de bovine, din care 
1 400 vaci, de la care se obțin cite 
4 600 litri lapte. O mie de vaci sînt 
puse la îngrășat. Numărul oilor a 
ajuns la aproape 5 000.

— E greu cu ele — spune pre
ședintele — pentru că pe-aici, pe 
la noi. odinioară nu prea s-au cres
cut oi. dar ne-am propus totuși să 
le sporim numărul. Grija și sis
temul de furajare pentru anima
lele gestante ne-au ajutat să avem 
rezultate bune.

Vine vorba despre eficiență. 
„Noi, in cooperativa de producție 
vegetală — spune Schonefeldt — 
realizăm un venit de o sută de 
mărci la 62 mărci cheltuieli și un 
produs net pe lucrător de 50100 
mărci anual". Celălalt președinte, 
Luttge : „Noi, in zootehnie, n-am 
realizat pe lucrător decît o produc
ție netă de 35 000 mărci. Dar per
severăm".

Umbrele serii au învăluit orășe
lul în care, acum, puzderie de licu
rici și-au aprins luminile. Pornim 
iarăși prin orășel. Ne oprim în 
dreptul unei clădiri arătoase. încă 
neterminată.

— Este localul viitorului nostru 
restaurant — ne lămurește una din 
gazde.

Ni se spune că și școala a fost 
lărgită în ultimul timp, că i s-a 
adăugat o sală modernă de sport. 
Poposim și la una din secțiile cen
trului de mecanizare, unde, între 
mașinile din dotare, sint și trac
toare românești.

— Ne ajutăm bine cu ele — a- 
preciază un mecanizator, bătînd cu 
palma cabina mașinii de parcă ar 
fi bătut crupa unui cal.

...S-a înserat de-a binelea. Oră
șelul rămîne undeva in urmă, -.iar 
noi răminem incă mult timp cu 
gindul la harnicii gospodari care, 
pe un teren nu prea fertil, au știut 
să făurească o agricultură moder
nă, pe măsura progresului întregii 
țări.

Ștefan ZAIDES
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Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 mai. ora 21 — 11 mai, ora 
21. în tară : Vreme in curs de ame
liorare șl încălzire ușoară, începind 
din vestul țării. Cerul va fi schimbă
tor, cu unele înnorări mai ales după- 
amiaza, îndeosebi in regiunile estice 
șl sud-estlce, unde vor cădea ploi ce 
vor avea mai ales caracter de aversă. 
Acestea, In restul teritoriului, vor fi 
izolate. Vintul va sufla slab Dină la 
moderat. cu unele intensificări la

Începutul intervalului în regiunile 
estice, cu 35—60 km/h. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mal coborlte in depre
siuni în primele nopți, unde sînt po
sibile condiții de brumă, iar cele ma
xime diurne, în general, între 12 și 22 
grade, izolat mal ridicate. Local se va 
semnala ceață. In București : Vreme 
în curs de ameliorare șl Încălzire 
ușoară, cu cerul schimbător. Sint po
sibile ploi de scurtă durată, mai ales 
in primele zile. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre 7 șl 9 grade, iar 
cele maxime intre 16 și 20 de grade. 
Condiții de ceață slabă.

(Urmare din pag. I)
tica, din domeniul chimiei 
industriale. Locuințe înzes
trate cu tot confortul aces
tui timp, pe măsura exi
gențelor mereu crescinde 
ale oamenilor care stăpi- 
nesc o zestre tehnică și ști
ințifică extrem de com
plexă. Case, noi pentru o 
populație care, cu 30 de ani 
in urmă, număra 18 000 lo
cuitori și care azi numără 
40 000 locuitori. Case noi 
pentru cei 26 000 de con
structori de mașini, chi- 
miști, cimentiști, mineri — 
întreaga populație ocupată 
in sectorul producției ma
teriale. Edificii social-cul- 
turale noi atit de necesare, 
de pildă, formării, instrui
rii noilor generații de „in
dustriași" — cum se expri
ma ghidul nostru : 4 licee 
industriale, un liceu de fi- 
lologie-istorie, un grup șco
lar auto. Sau edificiile noi. 
atit de necesare păstrării și 
îngrijirii sănătății oameni
lor — 2 spitale utilate la 
cel mai inalt nivel tehnic 
și științific, o policlinică, 
un centru stomatologic, 4 
dispensare medicale.

însoțitorul nostru ne-a 
înfățișat toată această zes
tre edilitară cu mindrib 
nedisimulată ; a evocat ve
chile străzi ale urbei, cu 
hîrtoapele lor și, ca inginer 
ce se află, nu a omis cifre
le, atrăgîndu-ne atenția că 
nu a fost deloc ușoară , as
faltarea lor în totalitate, 
pe o lungime de peste 100 
kilometri.

— Cîmpulungenii își iu
besc orașul — ne explica — 
nu-și precupețesc timpul

liber și forțele pentru a-1 
gospodări cum trebuie. 
Prin munca lor au fost 
efectuate importante lu
crări de prevenire a inun
dațiilor și eroziunii solu
lui ; prin munca lor s-au 
reparat și consolidat digu
rile de-a lungul Rîului Tîr- 
gului, s-au regularizat to- 
renții de pe văile care des
part cartierele noi ; ei au 
construit' un frumos ștrand 
cu bazin de înot, au ame-

sub atenta îndrumare a 
meșterului Nicolae Con
stantin. la construcția unei 
noi tribune. Am dorit in 
locul cifrelor această întîl- 
nire necăutată, într-o zi 
obișnuită a primăverii a- 
cesteia. Unii dintre cei de 
pe stadion erau oameni 
virstnici. multi erau tineri 
de-abia așteptînd zilele 
și mai ’ calde cînd vor 
urca in noua tribună făuri
tă de ei, asistînd ca spec-

Argumentele tinereții 
urbanistice

najat și întrețin vastele 
zone verzi. Recurg din nou 
la cifre, pentru a dimensio
na volumul de muncă pa
triotică prestată de cimpu- 
lungeni. De exemplu, nu
mai în anul trecut : muncă 
în valoare de 3 000 lei 
prestată de fiecare locuitor, 
înmulțiți cu numărul parti- 
cipanților, de ordinul mi
ilor. și veți afla cifra to
tală. E o socoteală simplă 
— conchide dinsul. dînd 
să-și scoată carnetul de 
notițe-

— în locul cifrelor am fi 
preferat o întîlnire cu 
acești gospodari ai orașu
lui — am zis noi.

— Lucrul cel mai lesne 
de făcut — ne-a replicat 
gazda noastră. Și iată-ne. 
pentru cîteva momente, la 
stadionul orașului, unde 
numeroși cetățeni, aflați în 
timpul lor liber, munceau.

tatori la întrecerile spor
tive. Ne mărturisise aceas
tă dorință minerul Vasile 
Mirică și rectificatorul Mi
hai Niculescu, de la Între
prinderea de autoturisme.

— Sint băieți de ispravă 
— ii lăuda meșterul, înso- 
țindu-ne cițiva pași înspre 
ieșirea din stadion. Cu oa
meni ca ei am construit 
multe în orașul nostru. Ați 
văzut podul Predoiu, de pe 
Riul Tirgului ? Cu oameni 
ca ei l-am ridicat. Văzin- 
du-1, nici n-ai spune că 
acolo au muncit doar cițiva 
podari de meserie, iar cei
lalți muncitori au fost me
canici, chimiști sau mineri.

Sigur, am dorit să vedem 
acest pod. în drum spre el, 
inginerul Dragoș Băjan a 
ținut să ne spună că ve
chiul tirg moștenise, pină 
nu demult. 5 poduri de 
lemn, făcînd legătura intre

cele două aripi ale ora
șului.

— Construind noul Cim- 
pulung, așa cum arată el 
astăzi, i s-au făurit 8 po
duri, 8 lucrări de artă. Iată 
unul dintre aceste poduri, 
cel despre care v-a vorbit 
meșterul Nicolae Con
stantin.

Adăstăm cîteva clipe pe 
pod, admirînd de aici în
treaga panoramă a orașu
lui. Podul Predoiu — am 
reținut — ar fi costat mi
lioane ; datorită muncii pa
triotice a cimpulungenilor 
s-au cheltuit doar 800 de 
mii de lei.

— Câ număr de poduri 
— nu se poate opri să nu 
remarce, cu un anumit 
zîmbet, ghidul nostru — ri
valizăm cu Bucureștiul. Și 
ca trăinicie ți frumusețe a 
lor.

Nu-1 contrazicem. De alt
fel. nici nu știm dacă așa 
stau lucrurile. Și chiar dacă 
ar sta așa, cu atit mai bine. 
Podurile de aici sint in
tr-adevăr impunătoare. Și 
sînt frumoase. Sint adevă
rate lucrări de artă, cum 
s-a exprimat pe bună 
dreptate inginerul. De aici, 
de pe podul Predoiu, le pu
tem admira și pe celelalte 
șapte, așa cum stăpînesc 
ele valea rîului, sudînd cele 
două părți ale orașului 
Cimpulung. Ne odihnim 
privirile pe chipul luminos 
al urbei de la poalele Ma- 
teiașului, sorbind tinerețe 
din tinerețea ei, atit de 
caracteristică tuturor loca
lităților țării in această 
epocă atit de bogată în noi 
și noi ctitorii ale prezentu
lui și viitorului.

CALARAȘI. Aniversarea făuririi 
Partidului Comunist Român a fost 
marcată în toate localitățile jude
țului prin ample și semnificative 
activități politice, social-culturale 
și artistice. Astfel, în municipiul 
Călărași a avut loc vernisarea ex
poziției de carte social-politică, 
sub genericul „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, editată in 
țară și peste hotare, contribuție 
inestimabilă la îmbogățirea gindi
rii revoluționare contemporane". 
Consiliul județean al organizației 
pionierilor a organizat în toate co

munele spectacolul intitulat „Sub 
flamura partidului învățăm, mun
cim, construim", iar la cluburile ti
neretului din Călărași și Oltenița, 
artiștii amatori și-au Intitu
lat spectacolul muzical-coregrafie 
„Partid iubit, părinte drag, îți 
mulțumim 1". (Mihail Dumitrescu)

BRĂILA. La cluburile muncito
rești din municipiul Brăila, la Casa 
de cultură a orașului Făurei și la 
căminele culturale din comunele 
județului au fost prezentate expu
neri pe tema : „9 Mai 1877 — Ziua 

proclamării independenței depline 
de stat a României ; 9 Mai 1945 — 
Ziua victoriei împotriva fascismu
lui". In întreprinderi au fost orga
nizate expoziții și prezentate sin
teze bibliografice sub genericul 
„Lupta pentru independență oglin
dită in literatura română", iar ele
vii din licee și școli generale s-au 
întîlnit cu veterani ai războiului 
antifascist. La cinematografele din 
orașe și comune au rulat cicluri de 
filme documentare sub genericul 
„Pacea — victorie a rațiunii". 
(Candiano Priceputu).

CARNET CULTURAL

BISTRIȚA-NASAUD. în toate 
așezămintele de cultură din jude
țul Bistrița-Nâsăud. in intreprin- 
deri industriale, licee și școli ge
nerale s-au desfășurat acțiuni poli
tico-educative șl cultural-artistice 
dedicate aniversării a 66 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român. Au fost prezentate expu

neri cu temele : „Crearea partidu
lui revoluționar al clasei munci
toare — moment culminant in is
toria mișcării muncitorești din 
România", „Partidul Comunist 
Român, conducătorul operei de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șl a comunis
mului în patria noastră". „Hotăriri- 
le Congresului al XIII-lea — am
plu și mobilizator program de 
muncă al întregului popor". Au 
fost vernisate expoziții de carte 
social-politicâ, au avut loc specta
cole artistice și recitaluri de poe

zie patriotică și revoluționară. 
(Gheorghe Crișan).

TELEORMAN. In organizarea 
comitetului județean al U.T.C., la 
Casa de cultură a științei și tehni
cii pentru tineret din orașul Ro
șiori de Vede, timp de două zile 
s-a desfășurat Festivalul-concurs 
de muzică ușoară românească 
„Primăvara în Teleorman". La a- 
ceastă amplă manifestare cultura
lă, menită să descopere noi talente, 
să impulsioneze mișcarea artistică 
de amatori, au participat tineri in

terpret! de muzică ușoară româ
nească din aproape toate județele 
țării. (Stan Ștefan).

MUREȘ. In suita manifestărilor 
dedicate aniversării a 110 ani de 
la cucerirea independenței de stat 
a României, sala „Studio" a Insti
tutului de teatru din Tirgu Mureș 
a găzduit un simpozion la care au 
prezentat comunicări activiști de 
partid și de stat, istorici și partici
pant! la luptele pentru eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă. 
(Gheorghe Giurgiu).



LA NAȚIUNILE UNITE Ț

România reafirmă necesitatea trecerii
grabnice Ia măsuri de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager- 
pres). — La New York continuă 
lucrările sesiunii Comisiei pentru 
dezarmare a O.N.U., organism din 
care fac parte toate statele membre 
ale Națiunilor Unite.

Pe ordinea de zi a reuniunii sînt 
înscrise probleme referitoare la 
dezarmarea nucleară, dezarmarea 
convențională, reducerea bugetelor 
militare, cursa înarmărilor navale și 
dezarmarea navală, rolul O.N.U. în 
domeniul dezarmării, verificarea a- 
cordurilor în sfera dezarmării.

Primele ședințe plenare ale sesi
unii au fost consacrate unui schimb 
general de vederi asupra ansamblu
lui problemelor de pe ordinea de zi.

In dezbateri, delegația română 
a prezentat aprecierile și pozi
ția țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
internațională actuală și rolul hotă- 
ritor pe care înfăptuirea dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nucle
are, îl are pentru menținerea păcii 
și întărirea securității internaționa
le, pentru asigurarea dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă și 
independentă.

Subliniind importanța desfășurării 
eforturilor în domeniul dezarmării 
pe baza unui program complex cu- 
prinzînd atît măsuri de reducere a 
armelor nucleare, dar și măsuri de 
dezarmare convențională, delegația 
română a reafirmat necesitatea înce
perii de urgență a unui proces real 
de negocieri între țările europene 
pentru reducerea armamentelor con
venționale, a forțelor armate și a 
cheltuielilor pentru înarmare. Au 
fost evidențiate avantajele pe care 
realizarea unor acorduri reale pri
vind armele nucleare și convențio
nale le-ar avea asupra păcii, secu

rității și cooperării în Europa și in 
lum e.

Delegația română a evidențiat ne
cesitatea întreprinderii unor pași 
concreți pentru înghețarea și redu
cerea bugetelor militare.

Atitudinea față de reducerea bu
getelor militare — a subliniat dele
gația tării noastre — este piatra de 
încercare a sincerității declarațiilor 
făcute pentru dezarmare și dezvol
tare. Dezarmarea reală presupune 
ca resursele eliberate în urma redu
cerii armelor și forțelor armate să 
fie alocate dezvoltării și nu produ
cerii de alte arme. Pe de altă parte, 
este mai limpede ca oricînd că orice 
țară, oricît de mare și de dezvoltată 
ar fi ea, nu poate asigura un proces 
sănătos de dezvoltare economică și 
socială atît timp cit nu acționează 
cu hotărîre pentru reducerea cheltu
ielilor militare. în acest cadru a fost 
prezentată propunerea țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
înaintată recent de România țărilor 
N.A.T.O., privind instituirea unui 
moratoriu de 1—2 ani asupra crește
rii bugetelor militare. Această pro
punere. s-a arătat, trebuie privită ca 
parte organică a problematicii nego
cierilor de dezarmare în Europa și 
ca o dovadă concretă a modului 
sincer și concret în care țările 
coautoare înțeleg să procedeze la ac
țiuni practice pe linia dezarmării.

Delegația română a relevat, de a- 
semenea, necesitatea întăririi rolu
lui O.N.U. în problemele dezarmării, 
prin implicarea reală a organizației 
in negocierea și soluționarea ches
tiunilor legate de oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea armamente
lor și întărirea securității interna
ționale.

în Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A.

Adoptarea unor documente care cer respectarea 
acordurilor sovieto-americane privind limitarea 

armamentelor
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a adoptat cu 245 voturi 
pentru și 181 împotrivă un set de 
proiecte legislative în domeniul apă
rării, inițiate de parlamentarii de- 
mocrați, care dețin majoritatea în 
ambele camere ale forului legislativ 
al Statelor Unite, în care. între al
tele, se cere administrației ameri
cane să respecte întocmai prevede
rile acordului SALT-2, referitor la 
limitarea armamentelor strategice, 
semnat de S.U.A. și U.R.S.S. De ase
menea, documentele adoptate cer

guvernului american să respecte an
gajamentele asumate prin tratatul 
privind armele antirachetă (A.B.M.), 
încheiat între S.U.A. și U.R.S.S. in 
1972.

în cadrul dezbaterilor din Camera 
Reprezentanților pe această temă, 
numeroși deputați au subliniat că 
respectarea de către partea ameri
cană a acestor acorduri corespunde 
intereselor de securitate ale S.U.A. 
și se află în consonanță cu exigen
țele creării unui climat favorabil 
încheierii cu rezultate palpabile a 
actualelor negocieri în sfera dezar
mării.

AMERICA LATINĂ

Datoria externă - o problemă socială și politică
BRASILIA 7 (Agerpres). — Perso

nalități politice participante la dia
logul interamerican, în capitala Bra
ziliei, au făcut cunoscută o propu
nere asupra datoriei externe latino- 
americane în care se cere țărilor 
creditoare „să sporească fluxul de 
resurse financiare spre America La
tină și să creeze condițiile pentru o 
creștere economică mondială mai 
rapidă" — transmite agenția I.P.S. 
Subliniind că numai pe baza progre
sului economic se poate asigura 
avansarea continuă pe calea derlio- 
crației, grupul a susținut că datoria 
externă regională „nu este numai o 
problemă financiară sau tehnică, ci, 
în special, o chestiune socială și po
litică".

Inițiat pentru prima dată în 1982, 
dialogul interamerican este un for 
neguvernamental, care urmărește 
realizarea consensului intre persona
lități politice marcante privind as
pectele critice existente în relațiile 
dintre nordul și sudul Americii. An
terioarele trei rapoarte au avut un 
apreciabil impact în rîndul opiniei 
publice din S.U.A.

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
Uruguayul a convocat o reuniune a

reprezentanților celor 11 țări mem
bre ale Consensului de la Cartagena, 
care urmează să aibă loc în zilele de 
18 și 19 mai, în Mexic — informează 
agenția Prensa Latina, citind ziarul 
„La Manana", din Montevideo. întîl- 
nirea va permite o evaluare a pro
blemei datoriei externe și a posibi
lităților de rambursare a statelor la- 
tino-americane.

Consensul de la Cartagena este 
format din Argentina, Brazilia, Bo
livia, Columbia, Chile, Ecuador, Me
xic, Peru. Republica Dominicană, 
Uruguay și Venezuela, țări din re
giune cu cele mai mari datorii ex
terne.

LIMA 7 (Agerpres). — America 
Latină a înregistrat în 1986 o creș
tere medie de 3,6 la sută a pro
dusului intern brut (P.I.B.). iar in
flația a fost de 69,1 la sută — in
formează agenția ANDINA. într-un 
articol publicat de revista peruană 
„Analisis Laboral" se arată, de ase
menea. că populația regiunii s-a ri
dicat anul trecut Ia 406 milioane 
persoane, în vreme ce P.I.B. pe 
locuitor a marcat un spor de 1,2 la 
sută in raport cu 1985.

Acțiuni și luări de poziție pentru i

rază medie de acțiune ț 
din Europa ț

VARȘOVIA

Încheierea lucrărilor
Adunare festiva la Berlin

încetarea cursei
„Să fie înlăturate rachetele cu

BONN 7 .(Agerpres). — Mișcarea 
pentru pace din R.F.G. se pronun- 

/ ță pentru realizarea cit mai curînd 
ț a unui acord care să ducă la eli

minarea tuturor rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune din 

i Europa.
i într-o declarație dată publicității 
1 la Bonn de Comitetul coordonator 

al acestei mișcări, care reprezintă
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înarmărilor

circa 30 de organizații pacifiste din 
tară, se afirmă că șansa de a face 1 
primii pași concreți pe calea dezar- ' 
mării nu trebuie pierdută. Majori- ț 
tatea populației din R.F.G. dorește i 
o Europă liberă de arme nucleare, ' 
pronunțîndu-se totodată pentru 
oprirea cursei înarmărilor conven
ționale și chimice, se spune în 
declarație. ț 

î
totală contradicție l
nomiei .mondiale. *

ședinței Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările șe
dinței Seimului R. P. Polone, 
transmite agenția P.A.P. Deputății 
au examinat și adoptat o serie de 
proiecte de lege. De asemenea. în 
cursul lucrărilor au fost operate 
unele modificări în componenta 
Consiliului de Miniștri.

La ședință au participat Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat, alți conducători polonezi.

BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 42-a aniversări a 
eliberării poporului german de sub 
fascismul hitlerist, la Berlin a avut 
loc joi o adunare festivă, organizată 
de C.C. al P.S.U.G., Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri și Consi

liul Național al Frontului Național 
ale R.D. Germane.

Au luat parte Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, alți conducători de 
partid și de stat din R.D.G.

In sprijinul unei conferințe de pace in Orientul Mijlociu

Bugetele de război - o grea povară pentru omenire
NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager

pres). — Cheltuielile militare efec
tuate în întreaga lume au însumat 
cifra incredibilă de 1 000 miliarde 
dolari anual, respectiv de patru 
ori mai mult decît totalul cheltu
ielilor cu destinație militară ale 
tuturor părților beligerante în cei 
de-al doilea război mondial. Po
trivit unui document difuzat de 
Comitetul pregătitor al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru dezarmare

și dezvoltare, această sumă este 
de 25 de ori mai mare decît aju
toarele acordate țărilor în curs de 
dezvoltare și în t 
cu situația economiei __ ______
Documentul subliniază că adopta- t 
rea unor măsuri efective de dezar- ! 
mare ar duce nu numai la întă- ț 
rirea păcii și securității internațio
nale. ci și la crearea de condiții 
mai favorabile dezvoltării econo
mice, relatează agenția TANIUG.

Se lărgește aria luptei împotriva armelor nucleare j

TOKIO 7 (Agerpres). — în Ja
ponia a fost înființat Consiliul pa
tronal împotriva armelor nucleare, 
din care fac parte președinți de 
societăți sau președinți ai consilii
lor de administrație. Organizația 
se pronunță pentru interzioerea 
totală a armelor nucleare și a

experiențelor cu asemenea arme. 
Scopul organizației este acela de . 
a se obține ca societățile indus- k 
triale și comerciale nipone să re- / 
nunțe la participarea la proiecte ț 
legate de crearea, producția sau • 
depozitarea de arme nucleare, re
latează agenția T.A.S.S.

ț

■4

După încheierea farsei „alegerilor" din R.S.A.
PRETORIA 7 (Agerpres). — Sta

tistic. rezultatele așa-ziselor alegeri 
pentru „parlamentul" Africii de Sud 
consemnează o victorie aparent cla
ră a Partidului Național, de guver- 
nămînt, în numele minorității albe' : 
116 mandate din cele 178 puse în 
competiție. Efectiv, aceste „alegeri". 
Ia care a fost chemat numai electo
ratul alb. numărînd cu ceva mai 
mult de 5 milioane persoane, nu re
prezintă voința națiunii sud-africa- 
ne. din care fac parte cei peste 26 
milioane de locuitori de culoare. 
Practic, farsa electorală de miercuri 
consemnează numai voința guver
nanților de la Pretoria de a perpe
tua sistemul de apartheid. Si tot 
practic, aceste „alegeri" demonstrea
ză că baza socială a sistemului de 
discriminare rasială este foarte în
gustă atît timp cit numai o cincime 
din populația tării și-a dat ver
dictul.

Știrile sosite din Republica Sud- 
Africană după desfășurarea scruti
nului parlamentar al comunității 
albe relevă că însăși aceasta este 
divizată, deoarece 40 la sută dintre 
alegători nu s-au prezenta:. la urne 
— ceea ce^Gonstituie um afront des

chis la adresa politicii oficiale de 
apartheid, cauza climatului de vio
lență, de frustrare, de inegalitate 
politică și socială din societatea ac
tuală sud-africană.

Un fapt revelator pentru caracte
rizarea opțiunilor normale ale cetă
țenilor din Africa de Sud a fost 
sondajul întreprins de ziarul „Sewe- 
tan“ în rîndul locuitorilor localității 
Soweto, cu o populație de culoare de 
peste două milioane locuitori. Son
dajul a arătat că majoritatea zdro
bitoare a celor chestionați s-au pro
nunțat ca în funcția de președinte al 
Africii de Sud să fie desemnat Nel
son Mandela, liderul Congresului 
Național African, aflat în închisoa
re. Este un vot pentru programul 
politic al A.N.C.. care prevede ridi
carea stării de urgență, punerea in 
libertate a tuturor deținutilor poli
tici. acordarea dreptului de vot tu
turor locuitorilor tării, abolirea sis
temului inuman de apartheid, instau
rarea unui climat de pace în tară 
prin crearea unui stat unit si cu ade
vărat democratic, in care discrimi
narea rasială să fie eliminată cu 
desăvirșire. >, ;

Declarația Organizației Unității Africane
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a denunțat ferm farsa electorală or
ganizată în R.S.A. în cadrul alegeri
lor rezervate doar albilor.

într-o declarație dată publicității 
la Addis Abeba. O.U.A. cheamă co
munitatea internațională să refuze 
orice recunoaștere a rezultatelor 
acestor „rușinoase alegeri, care pot 
servi doar consolidării politicii de 
apartheid a regimului de la Pre
toria".

„în dorința sa disperată de a cîș- 
tiga, președintele rasist Pieter 
Botha, al cărui Partid Național este

confruntat pentru prima oară cu opo
ziția atit de stingă, cit și de dreapta, 
a escaladat represiunile în Republica 
Sud-Africană și și-a intensificat 
aventurile militare împotriva statelor 
vecine din prima linie" — se arată în 
declarație.

Declarația O.U.A. „reafirmă spriji
nul neclintit față de majoritatea 
populației de culoare din R.S.A. in 
acțiunea sa fermă de opoziție față de 
așa-zisele alegeri și lupta sa juștă 
pentru drepturi egale, pentru con
stituirea unei societăți democratice 
sud-africane".

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 7 (Agerpres). — 

Detașamentele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au inițiat o 
serie de acțiuni împotriva pozițiilor 
deținute de armată in departamen
tele San Salvador. San Vicente și 
Cabanas, soldate cu scoaterea din 
luptă a 55 de militari sa.lvadorieni — 
transmite agenția I.P.S.. citind pos
tul de radio „Venceremos" al

F.M.L.N. Forțele insurgente au ata
cat și anihilat unități speciale ale 
armatei și au distrus instalații mili
tare.

în condițiile Intensificării opera
țiunilor lansate de combatanții 
F.M.L.N., trupele salvadoriene în
cearcă să-și fortifice pozițiile stra
tegice. recurgînd, totodată, la ac
țiuni repetate contrainsurgente.

BEIJING

Convorbiri chino-bulgare
BEIJING 7 (Agerpres). — Pre

ședintele Comisiei Centrale Consul
tative a P.C. Chinez. Deng Xiaoping, 
s-a intilnit, joi. la Beijing, cu Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, aflat intr-o 
vizită oficială de prietenie in R.P. 
Chineză — anunță agențiile China 
Nouă și B.T.A. Convorbirea ce a 
avut loc cu acest prilej s-a referit 
în principal la dezvoltarea relațiilor 
chino-bulgare.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, s-a intilnit cu ob
servatorul O.E.P. la O.N.U., Zehdi 
Terzi, cu care a discutat probleme 
privind preconizata conferință de 
pace în Orientul Mijlociu, anunță 
agenția K.U.N.A.

Reprezentantul O.E.P. l-a informat 
pe secretarul general al O.N.U. des
pre recenta sesiune de la Alger a 
Consiliului Național Palestinian. A 
fost, totodată, evocată situația din 
regiune, in perspectiva raportului 
interimar cu privire la Orientul 
Mijlociu pe care Javier Perez de 
Cuellar urmează să îl dea publici
tății săptămîna viitoare.

DOHA 7 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Doha, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a arătat că O.E.P. este gata 
să participe la o Conferință interna
țională în problema Orientului Mij
lociu, sub auspiciile O.N.U. Qatar 
News Agency, citată de A.D.N., re

levă că liderul palestinian a subli
niat necesitatea ca O.E.P. să fie recu
noscută ca unic reprezentant legitim 
al poporului palestinian, evidențiind 
importanța prezenței la o astfel de 
reuniune a tuturor părților intere
sate și a țărilor membre permanente 
ale Consiliului de Securitate. Parti
ciparea O.E.P., a spus acesta, este 
menită să faciliteze găsirea unei so
luții globale în regiune, care să ia 
în considerare drepturile poporului 
palestinian la autodeterminare.

★
In teritoriile arabe ocupate de pe 

malul vestic al Iordanului și Gaza 
populația locală este supusă unor 
acțiuni represive din partea poliției, 
armatei și a unor organizații de ex
tremă dreaptă israeliene. Miercuri, 
în orașul Qalqilya, sute de extremiști 
israelieni înarmați au scandat pe 
străzi lozinci antiarabe, au aruncat cu 
pietre și sticle în locuințele popu
lației arabe. Pentru a preveni orice 
încercare de ripostă din partea popu
lației arabe, poliția israeliană a in
trodus restricții de circulație și a 
închis căile de acces spre oraș.

------ —------ ---------- (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ')

Noi evoluții
în eforturile lor conjugate pentru 

consolidarea păcii și întărirea încre
derii intre state, popoarele țărilor 
din nordul Europei militează perse
verent pentru încetarea cursei înar
mărilor, considerînd că o contribuție 
concretă la realizarea marelui im
perativ al dezarmării ar constitui-o 
transformarea acestei regiuni intr-o 
zonă denuclearizată.

După o opinie larg răspîndită, re
giunea întrunește toate condițiile 
pentru înfăptuirea acestui dezide
rat, exprimat și susținut atît de re
prezentanți ai cercurilor guverna
mentale, cit și de organizații politice 
și obștești de cele mai diverse orien
tări. Din 1952, cînd a fost înființat 
Consiliul Nordic, între țările mem
bre — Danemarca, Finlanda. Islan
da. Norvegia și Suedia — s-a dez
voltat o cooperare activă la nivel 
guvernamental și parlamentar con
comitent cu aceea dintre mișcările 
populare care militează pentru pace 
și dezarmare. Este adevărat. în pro
blema securității există anumite 
deosebiri de vederi, derivînd îndeo
sebi din statutul de membre ale 
N.A.T.O. — în cazul Danemarcei, 
Islandei și Norvegiei — sau de neu
tralitate, în cazul Finlandei și Sue
diei. Insă aceste deosebiri militaro- 
politice nu au reușit, după cum 
dovedește experiența celor patru de
cenii postbelice, să umbrească sau 
să escamoteze interesele comune ale 
popca'-elor din regiune, care, prin do
rința lor de pace și conlucrare, au 
reușit să evite influentele negative 
ale crizelor și tensiunilor apărute în 
alte arii geografice ale lumii.

Pe măsură ce importanța strate
gică a Europei și Atlanticului de 
nord au crescut, popoarele regiunii 
s-au simțit tot mai amenințate de 
apariția noilor mijloace de ducere a 
războiului, îndeosebi cele racheto-

în problema denuclearizării nordului Europei
nucleare, și de modificările inter
venite in concepțiile strategice.

Tocmai ca o contribuție proprie 
la înlăturarea acestei primejdii a 
apărut ideea creării unei zone 
denuclearizate în nordul Europei. 
Primele proiecte lansate de Helsinki 
și Stockholm s-au concretizat in ini
țiativa Finlandei, care a propus pro
clamarea regiunii ca liberă de arme 
nucleare. Procesul de raliere a opi
niei publice la această idee a dobin- 
dit, treptat, profunzime și consis
tență. In prezent, toate țările nor
dice s-au declarat dispuse să con
tribuie la realizarea zonei denuclea
rizate. Ele s-au abținut să achizițio
neze armament atomic si s-au 
angajat să nu permită introducerea 
acestui armament pe teritoriile lor. 
La recenta reuniune de la Reykjavik, 
miniștrii de externe ai Danemarcei, 
Finlandei, Islandei, Norvegiei și Sue
diei au decis să creeze un comitet 
interguvcrnamental însărcinat să 
analizeze și elaboreze aspectele ju
ridice complexe ale denuclearizării 
regiunii. După cum subliniază pre
sa suedeză, o asemenea problemă 
antrenează interesele tuturor țărilor 
nordice; de aceea, crearea zonei tre
buie să fie opera lor comună și să se 
bazeze pe acordul lor unanim.

Concomitent cu demersurile Ia ni
vel guvernamental, se desfășoară 
largi acțiuni pe plan parlamentar. De 
curînd s-a întrunit, la Helsinki, Co
misia interparlamentară a țărilor 
nordice, organism ce reunește depu- 
tati din partea diverselor partide 
politice din aceste state. Participan- 
ții au examinat un ansamblu de mă
suri menite să promoveze ideea 
transformării nordului Europei in
tr-o zonă denuclearizată. au dezbă
tut căile și formele posibile de în
făptuire a propunerii finlandeze. 
Opiniile exprimate cu acest prilej de
monstrează că ideea de a consolida

situația actuală a nordului Europei 
printr-un tratat de denuclearizare 
ciștigă tot mai multi susținători. Exis
tă, ce-i drept, unele presiuni voalate 
sau directe din partea unor strategi 
ai N.A.T.O. asupra Danemarcei și 
Norvegiei, dar majoritatea popoare
lor din țările nordice se pronunță 
în sprijinul realizării zonei denuclea
rizate. militează activ pentru crearea 
ei cit mai curind posibil. Următoarea 
intilnire a Comisiei interparlamen
tare va avea loc la 1 iunie, in capi
tala Danemarcei.

în dorința de a contura și con
cretiza o platformă comună și a fa
cilita demersurile guvernelor si or
ganelor legislative, Comisia inter
parlamentară a elaborat un proiect 
de tratat in zece puncte. Este deli
mitată astfel zona de aplicabilitate 
a tratatului la ansamblul teritoriilor 
septentrionale (Danemarca. Finlan
da, Islanda, Norvegia și Suedia), in- 
cluzînd și apele teritoriale ale aces
tor state. în zona prevăzută în vii
torul acord ar urma să fie interzisă 
trecerea oricăror nave cu arme nu
cleare la bord, accesul lor în por
turi, golfuri și fiorduri, zborul sau 
aterizarea avioanelor purtătoare de 
armament atomic. Cele trei țări 
membre ale N.A.T.O. — Danemarca, 
Islanda și Norvegia — și-ar asuma 
obligația, conform proiectului de tra
tat. de a nu se implica in strategia 
nucleară a Pactului nord-atlantic. de 
a nu participa la manevrele militare 
menite a experimenta eventualitatea 
utilizării acestui armament, de a nu 
accepta tranzitul de arme atomice 
pe teritoriile lor. Se preconizează, 
de asemenea, extinderea și in timp 
de război a interdicției de pătrun
dere a armamentului nuclear in pe
rimetru] regiunii.

în ceea ce privește garanțiile in
ternaționale, „puterile nucleare — 
se stipulează în proiectut de tratat

— trebuie să se angajeze să nu a- 
meninfe si sd nu compromită statu
tul zonei, precum si să nu folosească 
arma nucleară împotriva unor baze 
situate in interiorul zonei". Proiectul 
de tratat prevede elaborarea unui 
acord special prin care zona denu
clearizată ar fi recunoscută de Tra
tatul de la Varșovia și de N.A.T.O.

Evident, ca orice document des
tinat să fie supus discuției si dez
baterii forurilor autorizate și com
petente pentru încheierea unui ase
menea tratat, proiectul nu abordea
ză decît. într-o manieră foarte ge
nerală. acele aspecte generatoare de 
controverse, cum ar fi prezenta na
velor purtătoare de arme nucleare 
în Marea Baltică si existenta dis
pozitivelor nucleare din regiunile 
maritime și terestre învecinate.

Crearea unei zone denuclearizate 
în nordul continentului nostru ar 
constitui, fără îndoială, un pas pe 
calea care duce la lichidarea arme
lor atomice pe ansamblul Europei. 
După cum. progrese înregistrate în 
domeniul dezarmării nucleare pe 
continent ar facilita în mod sub
stanțial consacrarea statutului denu- 
clearizat al regiunii septentrionale 
în acest' sens a reținut atenția spri
jinul necondiționat pe care țările 
nordice au declarat că îl acordă ac
tualelor initiative pentru eliminarea 
eurorachetelor.

O caracteristică a tuturor acțiuni
lor si demersurilor desfășurate în 
țările nordice este convingerea că. 
ne deasupra deosebirilor de concep
ții politice si ideologice, trebuie cău
tate în comun măsurile cele mai a- 
decvate pentru înlăturarea primej
diei nucleare, in conformitate cu in
teresele vitale ale popoarelor din 
zonă, ca si de pe întregul continent 
si din restul lumii.

Petre STANCESCU

Agențiile de presa
e scurt■

SCHIMB DE VEDERI SOVIETO-
. MEXICAN. Secretarul general al 

C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov,
I l-a primit, la Kremlin, pe minis

trul afacerilor externe al Mexicu- 
Ilui, Bernardo Sepulveda Amor, 

aflat într-o vizită oficială în 
U.R.S.S., la invitația guvernului

I sovietic. S-a procedat la un amplu 
schimb de vederi asupra situației 
internaționale actuale și a relații
lor dintre cele două țări.

CONVORBIRI. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 

I președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, l-a primit, miercuri, 
la Berlin, pe secretarul de stat 

(pentru afaceri externe al Canadei, 
Charles Joseph Clark. în cursul 
convorbirii — relevă agenția 
A.D.N. — s-a evidențiat că apă- 

Irarea păcii reprezintă sarcina cea 
mai de seamă a contemporaneității.

■ PRIMIRE. La Varșovia, Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P.P., l-a pri
mit pe Berhanu Baiyh, ministrul 

4 afacerilor esteme al Etiopiei. Au- 
fo-st examinâte ’relațiile bilaterale.

Iși modalitățile de extindere a 
acestora pe diverse planuri, pre
cum și unele probleme internațio- 

. nale actuale.

P.C. DIN BRAZILIA a dat pu
blicității o declarație în care se 

I pronunță pentru întărirea unității 
oamenilor muncii in direcția con
solidării procesului democratizării 

Iîn țară. Declarația cere comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii să 
sprijine programul guvernamental 
de stabilizare a economiei și de 

| combatere a inflației.

ALEGERE. Enrioo Norcini, mem- 
Ibru al P.C. Italian, a fost ales 

primar al orașului Follonica (Tos
cana), s-a anunțat oficial la Roma. 
Norcini va conduce consiliul mu- 

Inicipal din care, alături de comu
niști, mai fac parte socialist-de- 
m ocna ti ci.

APROBARE. Comitetul senatorial 
1 pentru problemele forțelor armate 
Iale Congresului S.U.A. a aprobat, 

în cursul dezbaterilor bugetului 
militar pe viitorul an financiar, un 
amendament care interzice admi

În favoarea unității forțelor 

de stingă din Portugalia
LISABONA 7 (Agerpres). — Prin

cipalul scop al alianței electorale a 
forțelor de stingă din Portugalia 
este de a contribui la unitatea tutu
ror democraților din tară, a arătat 
secretarul general al P. C. Portu
ghez. Alvaro Cunhal. într-o cuvîn- 
tare radiodifuzată. El a evidențiat 
necesitatea infringerii forțelor de 
dreapta în alegerile parlamentare 
anticipate de la 19 iulie. După pă
rerea comuniștilor, o condiție indis
pensabilă pentru formarea în viitor 
a unui guvern cu adevărat democra
tic in Portugalia o constituie reali
zarea unei înțelegeri între P.C. Por
tughez. Partidul Socialist și Partidul 
Renovator Democratic, a subliniat 
Alvaro Cunhal.

italia: Climat politic 
de „precampanie electorală4*

ROMA 7 (Agerpres). — în aceas
tă perioadă, numită în Italia de „pre
campanie electorală", au loc nume
roase reuniuni ale conducerilor par
tidelor politice pentru definirea ati
tudinii și stabilirea candidaturilor in 
vederea alegerilor legislative antici
pate din 14—15 iunie.

La Roma se desfășoară tratative 
intre conducerile partidelor socialist 
și socialist democratic în scopul de
finitivării candidaturilor comune 
pentru Senat. Delegațiile celor două 
partide, conduse la nivel de vice- 
secretari. au ajuns la un acord pen
tru candidaturile comune în cinci 
regiuni — Toscana. Emilia. Trentino. 
Friuli și Liguria — urmind -ca înțele
gerea să fie completată cu candidați; 
P.S.I. și P.S.D.I. pentru alte citeva 
regiuni, relevă agenția A.N.S.A.

nistrației să încalce Tratatul pri
vind apărarea antirachetă (A.B.M.). 
Comitetul s-a pronunțat, de ase
menea, in favoarea reducerii alo
cațiilor destinate programului 
S.D.I. („Războiul stelelor").

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST. 
Peste 3 000 de studenti au de
monstrat la Seul și în alte orașe 
din Coreea de Sud pentru a pro
testa împotriva represiunilor poli
țienești. Ei au cerut demisia ime
diată a actualului „guvern" de la 
Seul și continuarea dezbaterilor 
populare în legătură cu necesita
tea modificării constituției în vi
goare în baza căreia regimul sud- 
ccreean încearcă să se mențină la 
putere un timp nedefinit, în pofida 
largii opoziții a populației.

GREVA. La chemarea sindicate
lor de ramură, în Spania s-a des
fășurat o grevă la care au parti
cipat minerii din bazinul Bierzo, 
medicii din rețeaua de spitale pu
blice și profesorii din învățămintul 
superior. . După cum relevă agenția 
E.F.E., greva s-a desfășurat în 

•scopul apărării locurilor de muncă 
și îmbunătățirii condițiilor de 
viață.

DECLARAȚIE. Zambia a fost 
obligată să renunțe la măsurile 
propuse de Fondul Monetar Inter
național deoarece ele afectau puter
nic economia națională — a decla
rat președintele Kenneth Kaunda. 
Șeful statului zambian a relevat, 
totodată, că guvernul va continua 
să aplice programe de reorganizare 
a economiei naționale, dar într-un 
fel diferit de ceea ce preconizau 
reprezentanții F.M.I.

ÎN APRILIE ERAU ÎNREGIS
TRAȚI 2 215 900 DE ȘOMERI IN 
R.F.G. Oficiul federal al muncii din 
Niirnberg a informat că in prezent 
rata șomajului se ridică la 8,8 la 
sută. După cum relatează agenția

A.D.N., citind informații furnizate 
de sindicate, mai există alte apro
ximativ 1,6 milioane de persoane | 
fără un loc de muncă, dar care nu 
sint luate in evidență in nici o sta- i 
tistică, numărul real al celor privați I 
de dreptul de a munci fiind deci 1 
sensibil mai mare.

LA BRIDGETOWN va fi consti- I 

tuit, în curînd, un organism comun 
al sectoarelor de stat și particulare | 
din țările anglofone și francofone 
din Antile pentru promovarea co
merțului, turismului și cooperării .
economice regionale — a anunțat 
Pat Thompson, directorul executiv I
al Asociației Caraibiene a Indus
triei și Comerțului. Cadrul general [
al structurii și obiectivelor noului |
organism de cooperare în aceste 
domenii al acestor țări — foste ■
colonii engleze sau franceze — din 
Antile au fost stabilite în cursul 
săptămînii trecute cu prilejul unei . 
reuniuni desfășurate în Martinica, 
a precizat Pat Thompson.

REUNIUNE A.R.P.E.L. Ministrul | 
venezuelean al energiei și minelor, 
Arturo Hernandez Grisanti, a inau
gurat la Caracas lucrările oelei 
de-a XXII-a reuniuni ordinare a |
A.R.P.E.L. (Asistența Reciprocă •
Petrolieră de Stat Latino-Ameri- 
cană), la care iau parte reprezen
tanți ai companiilor petroliere de 
stat. din. cqle 16 . țȘgi membre. în 
cuvîntui său, ministrul venezuelean > 
a cerut statelor membre să-și in
tensifice relațiile de cooperare pe- ■ 
trolieră, contribuind astfel la pro
cesul de dezvoltare națională a 
fiecărei țări membre. Participanțli | 
la reuniune vor dezbate, pe par
cursul a 3 zile, diferite aspecte ale i 
dezvoltării industriei petroliere la 
nivel regional. '

PRODUCȚIA MONDIALA DE | 
GRtU si CEREALE FURAJERE ar I 
urma să se reducă in acest an. po
trivit unei prognoze publicate de I 
revista lunară a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație 
Si Agricultură (F.A.O.). Declinul | 
este atribuit in principal lunilor de 
iarnă grea din diferite zone ale lu
mii. Producția totală mondială a i 
acestor cereale ar urma sd atingă 
1,4 miliarde tone.

IN CADRUL UNEI AMPLE OPERAȚIUNI POLIȚIENEȘTI ÎMPO
TRIVA TRAFICANȚILOR DE DROGURI, desfășurată simultan la New I 
York, Los Angeles și Miami, au fost arestați 40 de șefi de bande de tra- 
ficanți de stupefiante, ce primeau drogul din Columbia și il vindeau în I 
Statele Unite. La buna desfășurare a acțiunii a contribuit și Guvernul 
Republicii Panama, care a blocat 54 de conturi în 18 bănci ale țării. în 
care erau depuși banii rezultați din operațiunile cu stupefiante. Autori- i 
tățile au confiscat, în afara unei cantități însemnate de droguri, mari 
sume de bani, 95 de automobile, 15 avioane și un vas. 1

„UN STRIGĂT DE DURERE"...
Istoria mișcării

muncitorești din Marea 
Britanie a cunoscut și 
cunoaște numeroase 
pagini de luptă in 
apărarea unuia din 
drepturile fundamen
tale ale omului — 
dreptul la muncă. Așa 
s-a ințimplat, de 
exemplu, in 1936, cind 
s-a desfășurat marșul 
șomerilor de la Jarrow 
la Londra. Anul tre
cut, la 50 de ani după 
acest eveniment, pe 
cei 480 km care des
part cele două locali
tăți, au mărșăluit din 
nou in semn de protest 
sute și sute de șomeri, 
problema șomajului 
continuind să repre
zinte o „punte a sus
pinelor" pentru mai 
bine de trei milioane 
de oameni ai muncii.

Cu 11 la sută din 
forța de muncă activă 
fără lucru, Marea Bri
tanie este țara occi
dentală cu unul din 
cele mai înalte pro
cente ale celor ce nu 
au un loc de muncă. 
In condițiile sporirii 
cheltuielilor militare 
(acestea ajungind pe 
anul in curs la 19 mi
liarde lire sterline), 
cind fondurile destina
te ajutoarelor de șomaj 
Si celorlalte ajutoare 
sociale sint dramatic 
amputate an de an, 
soarta celor rămași 
fără un loc de muncă, 
a celor nevoiași de

vine din ce in ce mai 
grea.

lată de ce, in ziua 
de 3 mai a.c. oamenii 
muncii din Marea 
Britanie au organizat 
una din cele mai im
punătoare acțiuni so
lidare de luptă împo
triva șomajului, ac
țiune denumită su
gestiv „Miini de-a 
curmezișul Marii Bri
tanii". Peste 300 000 
de persoane au format 
un uriaș „lanț uman" 
pe distanța Liverpool— 
Londra, trecind prin 
zone in care șomajul 
afectează intre 15 și 20 
la sută din întreaga 
forță de muncă.

La acțiune, desfă
șurată sub egida a nu
meroase organizații 
sindicale și profesio
nale, au participat nu 
numai muncitori, ci și 
funcționari, mici co- 
mercianți și liberi pro
fesioniști. In rindu- 
rile participantilor la 
„lanțul viu" se aflau 
și personalități cu
noscute ale vieții cul
turale britanice : actri
țele Glenda Jackson 
și Faith Brown, acto
rul John Traw, cintă- 
rețul de rock Sting și 
mulți alții. Au fost, 
de asemenea, prezenți 
fruntași ai mișcării 
sindicale, unii lideri 
ai partidelor politice 
din opoziție.

La Liverpool, unde 
s-a aflat unul din 
capetele „lanțului

uman", a avut loc o 
adunare, prilej cu 
care vorbitorii au 
subliniat că in Marea 
Britanie șomajul con
stituie un flagel care 
lovește nu numai pe 
cei fără lucru, dar și 
familiile lor, afectind 
in total viața a peste 
10 milioane persoane. 
In ceea ce privește 
acțiunea propriu-zisă, 
unul din vorbitori a 
subliniat că aceasta 
reprezintă „un strigăt 
de durere pentru 
faptul că o țară boga
tă tolerează ca trei- 
patru milioane de 
persoane sd nu aibă 
de lucru".

O manifestație ase
mănătoare a avut loc 
in celălalt capăt al 
„lanțului viu", res
pectiv la Highbury 
Fields, din cartierul 
londonez Islington. 
„Această acțiune im
presionantă — a ară
tat coordonatoarea 
campaniei „Miini de-a 
curmezișul Marii Bri
tanii", Molly Meacher 
— dovedește preocu
parea unor largi 
pături ale populației 
pentru dramatica si
tuația a șomajului". 
Ea a precizat că, după 
părerea sa. această 
problemă va constitui 
una din temele prin
cipale ale viitoarei 
campanii electorale.

N. PLOPEANU
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