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Județul Timiș a încheiat semănatul
culturilor de primăvară
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de Comitetul județean Timiș al P.C.R. și Consiliul popular județean
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

ÎN ANUL 40 AL LIBERTĂȚII NOASTRE,
ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

PLANUL Șl ANGAJAMENTELE
-EXEMPLAR ÎNDEPLINITE!
.
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Știrile ce sosesc zilnic la redacție, triei
electroteh
relatările corespondenților noștri re nice ; colectivele
levă cu putere că în această perioadă din unitățile in
premergătoare zilei de 1 Mai, pre dustriei de me
tutindeni, în toate unitățile econo canică fină ra
mice, se desfășoară o activitate de portează
depă
osebit de rodnică. Oamenii muncii șirea
sarcinilor
din toate sectoarele economiei sînt de plan la proferm hotăriți să intîmpine Ziua ducția-marfă cu
Muncii și cele două mari evenimente aproape 57 mili
din acest an — a 40-a aniversare a oane lei ; chirevoluției de eliberare socială și na miștii din Pitești
țională, antifascistă și antiimperia- au obținut în
listă și Congresul al XIII-Ica al semnate sporuri
partidului — cu succese cit mai de producție, în
redu
mari in îndeplinirea și depășirea Pla condițiile
nului și a angajamentelor pe anul cerii cu 21 lei a
198-1.
cheltuielilor
la
în industrie, colectivele de între 1 000 Iei producprinderi raportează, zi de zi, noi ție-marfă și de
substan
fapte de muncă, ce se concretizează pășirii
in însemnate sporuri de producție țiale a planului
la
export
; în in
față de plan, în livrări suplimentare
județu
la export, in creșterea substanțială a dustria
productivității muncii, în însemnate lui Bihor au fost
economii de materii prime, materia asimilate în acest
le, energie electrică și combustibil, an 56 de noi ti
în asimilarea de noi produse și teh puri de mașini și
nologii, in ridicarea generală a efi instalații și au
cienței întregii activități- productive. fost introduse 46
Spicuim din știrile sosite zilele aces de tehnologii noi,
tea la redacție : oamenii muncii din cu un grad ridi
județul Bacău au realizat, de la în cat de eficientă
ceputul anului pînă la jumătatea lu economică. De anii aprilie, o producție suplimentară semenea, constructorii de pe șantie
în valoare de peste 180 milioane lei, rele țării au intensificat în ultimul
spor ce se regăsește în însemnate timp ritmul lucrărilor de investiții,
cantități de cărbune, energie elec punînd în funcțiune noi și importan
trică, gaze naturale, produse chimice, te capacități de producție, care spo
mașini-unelte, produse ale indus resc potențialul economic al țării,'

.

avuția Întregului
popor. La rîndul
lor, oamenii mun
cii din agricultu
ră depun eforturi
stăruitoare pen
tru intensificarea
ritmului însămîntărilor de primă
vară, pentru a
pune-temelii trai
nice
recoltelor
din acest an.
Sînt toate aceste fapte de
muncă o dovadă
grăitoare a înal
tei
conștiințe
muncitorești, re
voluționare a har
nicei noastre cla
se muncitoare, a
întregului nostru
popor, care, strîns
unit
în
jurul
partidului, al se
cretarului său ge
neral. acționează
energic
pentru
înfăptuirea exem
plară a obiective
lor mobilizatoare
stabilite
pentru
actuala etapă de
dezvoltare a țării de Congresul al
XII-lea și Conferința Națională ale
partidului, pentru traducerea neabă
tută în viață a indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind realizarea unei calități noi,

DUNĂRE - MAREA

superioare în toate domeniile acti
vității economico-sociale.
Pornind de la rezultatele de pînă
acum, de la sarcinile subliniate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., colec
tivele de oameni ai muncii din in
dustrie, agricultură, construcții, din
institutele de cercetare științifică și
inginerie tehnologică, din toate do
meniile de activitate sînt hotărîte să
desfășoare și mai puternic întrece
rea socialistă, să dea tot ce au mai
bun ca putere de muncă, inițiativă
și pricepere pentru a transforma pe
rioada care a mai rămas pină la 1
Mai într-o perioadă a rezultatelor
superioare in producție, astfel încît
prevederile de plan pe primele patru
luni ale anului și angajamentele asumate să fie realizate în fiecare în
treprindere integral, la toți indica
torii. Atenția organizațiilor de partid,
de sindicat și tineret din întreprin
deri trebuie să fie concentrată în
această perioadă, mai mult ca oricînd, asupra factorilor hotărîtori pen
tru asigurarea bunei desfășurări a
întrecerii socialiste : stimularea ini
țiativei creatoare a oamenilor mun
cii, dezvoltarea spiritului de răspun
dere în muncă, întărirea spiritului
gospodăresc și a disciplinei, cultiva
rea atitudinii înaintate față de muncă.
ÎN INDUSTRIE, ca obiective prin
cipale se desprind : îndeplinirea in-

____________________ Iile ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)
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In primele zile din această săptămînă, : ritmul însămînțărilor a
crescut mult in aproape toate zo
nele țării. Practic, luni și marți
au fost semănate cu diferite cul
turi 500 000 hectare, suprafața to
tală însămînțată pînă în seara zi
lei de 17 aprilie fiind de 2 510 600
hectare, ceea ce reprezintă 52 la
sută din aceea care trebuie culti
vată în această primăvară.
Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii, situația însămînțării principalelor culturi agricole
in seara zilei de 17 aprilie se pre
zintă astfel :

SFECLA DE ZAHĂR 8 fost
^^Însămînțată pe 260 550 hectare, re-

prezentînd 96 la sută din suprafața
prevăzută a se cultiva în această
primăvară. Această lucrare se exe
cută pe ultimele hectare in jude
țele Neamț, Brașov, Covasna și
Harghita.

FLOAREA-SOARELUI. Din
cele 441 500 hectare care urmează să
se cultive în acest an în unitățile
agricole, au fost însămințate peste
420 000 hectare. Pînă la data amin
tită, 13 județe au încheiat semăna
tul acestei culturi. Lucrările trebuie
grabnic încheiate și în județele
Giurgiu, Călărași, Dolj, Prahova,
Dîmbovița, Argeș. Vrancea și Ba
cău, unde se înregistrează cele mai
mari întîrzieri.

PORUMBUL. Pină in seara
zilei de 17 aprilie' au fost însămînțate 836 000 hectare cu porumb, reprezentînd 38 la sută din suprafețele
planificate. Semănatul porumbului
s-a încheiat în județele Arad și
Timiș, iar în județele Bistrița-Năsăud. Tulcea, Bihor. Caraș-Severin, Hunedoara, Satu Mare și
Constanța lucrarea a fost execu
tată pe 54—64 la sută din supra
fețele prevăzute. Merită consem
nat faptul că, în cursul zilei de
luni, au fost însămințate cu po
rumb 142 700 hectare, iar marți —■
peste 250 000 hectare, dar viteza
zilnică trebuie mult sporită prin
folosirea din . plin a utilajelor și a
timpului de lucru.

CÎMPUL In aceste zile
Campania agricolă din primăvara acestui an semnifică pentru comu
niștii de la sate, pentru organele și organizațiile de partid un impor
tant examen al responsabilității și capacității lor politico-organizatorice. Cu atît mai mult cu cît este vorba de o campanie desfășurată in
condiții climatice capricioase, care au determinat intirzieri și, implicit,
un mare și complex volum de lucrări ce se cer efectuate simultan
și intr-un ritm rapid. O condiție de care depinde în eel mai înalt grad
transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al programelor și măsuri
lor stabilite este angajarea întregii obști a satelor la muncă pentru a
garanta practicarea în fiecare unitate a unei agriculturi de înalt ran
dament. De aceea, acum, in centrul preocupărilor organelor și organi
zațiilor de partid de la sate, ale consiliilor populare și birourilor pen
tru coordonarea activității politico-organizatorice de partid din cadrul
consiliilor unice agroindustriale trebuie să se situeze ridicarea nivelu
lui muncii politice, îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin în mo
bilizarea tuturor lucrătorilor din agricultură — membri cooperatori,
mecanizatori, specialiști — pentru a obține producții agricole recorcL
Corespondenții ziarului nostru din mai multe județe au consemnat, în
acest sens, diverse aspecte.

••

In ianuarie, primul convoi de vase a
trecut prin ecluza de la Cernavodă și a
ajuns pînă la Basarabi, inaugurînd pro
bele de navigație.
In martie s-au încheiat lucrările de
betonare a zidurilor de protecție pe ul
timul tronson în lucru, Basarabi-Agigea;
citeva zile mai'tîrziu a fost excavat din
albia canalului ultimul metru cub de
pămînt.
Iar acum, în întîmpinarea zilei de
1 Mai, temerarii constructori au înlăturat
și cel din urmă obstacol, „dopul" de la
Basarabi, dînd posibilitate apelor să
umple treptat ultimul tronson al canalu
lui, iar Dunării să ajungă la mult aș
teptata întîlnire cu Marea Neagră.
Corolar firesc, necesar al grandiosului
act constructiv înfăptuit de poporul
român : adoptarea de către Marea Adu-

STADIUL ÎNSĂMÎNTĂRILOR
»

locul de afirmare a răspunderii
comuniștilor de la sate

cea mai impunătoare construcție din istoria
patriei, pagină eroică a epocii de puternică
înflorire socialistă—„Epoca Ceaușescu"
Ne amintim că, la sfîrșitul anului
trecut, de Ziua Republicii, constructo
rii „magistralei albastre" au raportat
secretarului general al partidului termi
narea lucrărilor de bază și începe
rea pregătirilor pentru deschiderea, în
termen scurt, a navigației. „Ca în toate
marile realizări ale poporului român din
ultimele două decenii — șe spunea în te
legramă — numele dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, este încrustat pe
frontispiciul de onoare și in realizarea
celei mai mari lucrări de investiții cunos
cute pină acum in România**.
Citeva importante evenimente, înscri
se în ultima vreme în cronica monumen
talei construcții, au apropiat și mai mult
clipa de istorie cînd Dunărea va ajunge
la Mare pe drumul cel mai scurt, deschizînd o nouă pagină în istoria naviga
ției românești și europene.

Puternic stimulați de înaltele aprecieri pe care le-ați
acordat organizației județene de partid cit și unor uni
tăți agricole timișene pentru rezultatele dobindite in
întrecerea socialistă pe anul anterior, înfăptuind cu
abnegație și răspundere prețioasele indicații și în
demnuri adresate de dumneavoastră lucrătorilor din
agricultura întregii țări de a obține în acest an pro
ducții record, in numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din întreprinderile agricole de stat și
cooperativele agricole de producție din județul Timiș
- români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționa
lități - vă raportăm cu satisfacție că, organizindu-ne
munca in condiții bune, am reușit să încheiem astăzi
lucrările de insâmințare a porumbului boabe pentru
consum in ogor propriu, pe întreaga suprafață pla
nificată de 137 520 hectare. Alături de acest succes,
vă raportăm că ne-am înscris in perioadele optime cu
celelalte lucrări ale campaniei agricole de primăvară,
efectuind la un inalt nivel calitativ semănatul mazării pentru boabe și păstăi, al inului pentru ulei, sfeclei
de zahăr, florii-soarelui, cinepii
pentru fibră, al
cartofilor, precum și al unor plante furajere, însumînd
o suprafață totală de 247 000 hectare. Vă informăm că
ia aceste culturi avem de acum o stare de răsărire
bună pe întreaga suprafață, ceea ce constituie o ga
ranție sigură a unor producții la nivelul indicatorilor
de plan și al angajamentelor pe care ni le-am asumat.
Pentru a îndeplini obiectivele cuprinse in chemarea

la întrecerea socialistă pe anul 1984, pe care organi
zația noastră județeană de partid a avut cinstea
de a o adresa tuturor comitetelor județene de partid,
mecanizatorii, inginerii și tehnicienii, ceilalți lucrători
de pe ogoarele timișene, sub conducerea permanentă
a organelor și organizațiilor de partid, au acordat o
atenție deosebită calității lucrărilor, respectării cu
strictețe a tehnologiilor, in care densitatea reprezintă
o condiție esențială pentru a realiza producții supe
rioare anilor precedenți.
Concomitent, desfășurăm o intensă activitate politi
că și organizatorică pentru mobilizarea forțelor la fi
nalizarea in următoarele zile a lucrărilor de însămînțare a loturilor semincere, plantatul legumelor, semă
natul culturilor furajere succesive, precum și erbicidarea
celor peste 220 000 hectare cultivate cu cereale păioase, a căror stare de vegetație este corespunzătoare.
Vă raportăm că o atenție deosebită acordăm recol
tării și depozitării furajelor masă verde, astfel incit, așa
cum ne-ați cerut, să facem totul pentru îmbunătățirea
activității și a rezultatelor din zootehnie.
Urmind intru totul ințeleapta politică a partidului în
domeniul agriculturii, hotăriți să intîmpinăm cu succese
de prestigiu gloriosul jubileu de la 23 August și cel
de-al Xlll-lea Congres al partidului, vă asigurăm, mult
iubite tovarășe secretar general, că lucrătorii ogoare
lor timișene vor munci cu toată dăruirea revoluționară
și devotamentul patriotic pentru a smulge pămîntului
roade tot mai bogate, contribuind astfel la creșterea
bunăstării poporului, la propășirea multilaterală a
României socialiste.

nare Naționalâ, în cadru! recentei sale
sesiuni, a Legii cu privire la regimul de
navigație pe Canalul Dunăre—Marea
Neagră. „Această monumentală operă V
de artă inginerească, expresie elocventă
a inteligenței și creativității românești —
se sublinia în cadrul lucrărilor înaltului
for - se înscrie drept cea mai reprezen
tativă între marile construcții ale epocii
de puternică înflorire socialistă — Epoca
Ceaușescu".^ Acum, în al 40-lea an al
libertății patriei, anul Congresului XIII
al partidului.
Drum nou și larg spre viitor. Drum
deschis navigației. In așteptarea biletului de călătorie, în răstimpul cît se fac
ultimele probe și preparative, să aruncăm o privire asupra acestei opere
unice și a eroicei epopei care a așezat-o
pentru veșnicie în geografia și istoria
țării.

în paginile 2-3, date și fapte care definesc amploarea și importanța
deosebită a marii construcții

y

Centrul de greutate al întregii
munci politice și organizatorice — Pe
tarlalele unde se pregătește terenul
sau se seamănă. Aceasta impune din
partea organizațiilor de partid o ju
dicioasă repartizare a forțelor, în
așa fel încît în toate verigile
importante să fie repartizați membri
ai organelor de partid, comu
niștii cu experiență politică și or
ganizatorică,
incredințindu-le
în
același timp responsabilități precise
în cimp pentru a acționa în vederea
respectării întocmai a tehnologiilor
de producție și utilizării cu maximă
eficiență a tractoarelor și mașinilor.
Astfel, după cum ne-a relatat Virgil
Tătaru din județul Mehedinți, mem
brii comitetului comunal de partid
din Bălăcița au fost repartizați cu
sarcini precise pe lucrări, ferme și
formații de muncă. Așa se face că
aceștia pot interveni operativ si efi
cient, în deplină cunoștință de cauză,
acolo unde ritmul activității se dere
glează la un moment dat. In același
timp, ei cunosc precis care este ran
damentul pe fiecare mașină și om în
parte, cum se realizează normele de
muncă stabilite. După încheierea ac
tivității, seara, de regulă, în cimp, se
analizează modul cum s-a lucrat în
ziua respectivă, se stabilesc priori
tățile pentru ziua următoare. în ca
drul formațiilor de muncă, precum și
la gazetele de perete se evidențiază

fruntașii zilei și se consemnează
succint citeva aspecte : cum au fo
losit aceștia timpul de lucru, cu ce
randament au lucrat pe mașina pe
care o au în primire, cu cit au de
pășit norma prevăzută, creîndu-se o
atmosferă de permanentă competiție.
Așa se explică faptul că C.A.P. Bă
lăcită se situează printre unitățile
agricole fruntașe la semănatul tutu
ror culturilor.
Un exemplu similar este oferit de
Stan Ștefan din județul Teleorman.
Comuna Trivale Moșteni, cu gospo
dării înfloritoare, este lipsită de ani
mația obișnuită : sătenii se află pe
cimp, la semănatul culturilor de pri
măvară, la plantarea legumelor. La
capătul unei tarlale a C.A.P. din sa
tul Schela, unde o formație de trac
toare se pregătea să înceapă însămînțarea porumbului, o întilnim pe
tovarășa Maria Murgu, secretar al
comitetului comunal de partid, care
ne spune : „Vrem să recuperăm în
târzierile provocate de vremea rece.
De aceea, se muncește ziua și noaptea
pentru a pune baze temeinice pro
ducțiilor din acest an. Practic,
toți membrii biroului comitetului co
munal de partid sînt prezenți la
această oră In diferite puncte de
lucru. Ei se deplasează după un pro
gram astfel alcătuit incit să asigure
cuprinderea tuturor locurilor de
muncă".

Capacitatea de adaptare la situații
neprevăzute, regruparea rapidă a
forțelor disponibile reprezintă o exi
gență imperioasă a muncii de partid
in condițiile actualei campanii. In
comuna Independența din județul
Tulcea, ne exemplifică în acest sens
Neculai Amihulesei, campania agri
colă de însămințări este în plină
desfășurare. La comitetul comunal
de partid aflăm de la ofițerul de
serviciu că secretarul comitetului co
munal de partid, celelalte cadre se
află în cimp. Nu departe de sat, mai
mulți cooperatori curățau terenul,
de resturi vegetale. Tovarășul Ion
Vistereanu, secretarul comitetului
comunal de partid, ne explică : „Controlind împreună cu specialiștii din
cooperativa agricolă calitatea lucră
rilor, am văzut că pe una din sole nu
se insămința bine. Din cauza coce
nilor, semănătoarea se înfunda și nu
se realiza densitatea corespunzătoare.
De aceea, am mobilizat imediat o
sută de cooperatori și am început să
adunăm resturile vegetale care au
apărut după pregătirea terenului.
Este un semn însă că in iarnă con- ■
ducerea cooperativei, comitetul de
partid din C.A.P. nu au controlat cu
răspundere modul cum s-au adunat
resturile vegetale din cimp. Pentru
a nu mai avea surprize de acest fel'
vom continua acțiunea pe toate so
lele unde anul trecut s-a cultivat po
rumb. Principala îndatorire a noas
tră acum este asigurarea executării
unor lucrări de bună calitate".
>
Implicarea directă a specialiștilor
în locurile de producție ale viitoare
lor recolte reprezintă ideea pe care:
o subliniază Stelian Chiper în cores
pondența sa trimisă din consiliul
unic agroindustrial Balta Albă, ju
dețul Buzău : „Specialiștii de aici, a
declarat tovarășul Ion Păiș, inginerul-șef al consiliului unic, au înțeles
că nu este suficientă numai prezența
in cimp, că această prezență trebuie
să fie însoțită de girul competenței,
de munca de calitate, care presupune
folosirea la întreaga capacitate a

Constantin VARVARA
(Continuare în pag. a IV-a)
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AL

LIBERTĂȚII

NOASTRE,

anul unor importante Înfăptuiri

Banaluldunăre^mareȚneagră
cea mai impunătoare construcție din istoria patriei, pagină eroică
a epocii de puternică înflorire socialistă - „Epoca Ceausescu"
împlinirea unui vis secular
-creație a României socialiste
De-a lungul canalului, în cîteva foste sectoare de lucru,
pină nu demult încă „fier
binți", mai pot fi văzute niște
mici și vechi vagoane de tren,
asemeni unor ciudate epave eșuate pe aceste maluri. Sînt
printre ultimele, emoționantele
mărturii ale începutului... Ho
teluri pe roți în care au locuit
o scurtă vreme primii con
structori descinși aici, în toam
na anului 1975 ; veneau de la
Porțile de Fier și de pe alte
vestite șantiere ale țării, la che
marea partidului,' pentru a
pune temeliile celui mal mare
șantier din lunga și bogata lor
biografie muncitorească. Aici,
pe locurile încă pustii ale mij
locului dobrogean, pîrjolit de
arșițe, înecat de praf de cal
car și cretă, cutreierat de vînturi aspre și săgetat de viscole,
s-au așezat bărbătește, siguri
pe puterile lor, însuflețiți de
gîndul și visul ce-i adusese
încoace, „descălecătorii" aces
tui timp grăbit. Pînă s-au în
jghebat primele așezări, „oră-4
șelele de carton" din preajma
nenăscutelor încă
șantiere,
pină li s-au construit aparta
mente confortabile la Cerna
vodă, Medgidia, Basarabi sau
Constanța, ei s-au instalat, cu
deprinderea ceferiștilor
(fiind
dealtfel mai toți ceferișticonstructori), în modestele dar
primitoarele vagoane scoase la
reformă. Sediu de șantier ziua,
dormitqr noaptea. Acestea au
fost întîile, neuitatele locuințe
ale temerarilor „descălecători",
devenite apoi, pînă la sfirșitul
lucrărilor, depozite de unelte
și materiale. Dar cine dintre
călătorii de ,pe viitoarele nave,
care vor aluneca în curînd pe
oglinda „magistralei albastre",
va putea bănui povestea lor ?
Oricît de romantice, negre
șit un romantism aspru și ro
bust, totuși
nu acestea sînt
începuturile
epopeii.
Căci
înaintea bravilor „descălecă
tori" au existat alți pio
nieri. Și alți visători... Visul
realizării celui mai scurt drum
de apă dintre Dunăre și Mare
a fost nutrit de cîteva gene
rații. încă de pe la începutul
veacului trecut au început să
apară o serie de proiecte, mai
nebuloase sau mai precise, mai
fanteziste sau mai realiste, dar
toate s-au pulverizat fie prin
ciocnirea de interese interne
sau externe, fie prin lipsa de
interes a unor regimuri inca
pabile, socialmente și material
mente, să abordeze și să ducă
la bun sfîrșit o lucrare de ase
menea anvergură. A rămas acoperit de uitare proiectul din
1850 al lui Ion Ionescu de la
Brad, despre care au corespon
dat Ion Ghica și Nicolae Bălcescu... S-a îngropat sub pra
ful nepăsării studiul de proiect
din 1927 al inginerului Jean
Stoenescu-Dunăre... Nu vizio
narii, nu competențele ne lip
seau, după cum se desprinde
din argumentarea limpede și
convingătoare a celui din urmă,
publicată în „Analele Dobrogei" :. „Persist în convingerea
că înfăptuirea canalului între
Dunăre și Marea Neagră este
cu putință și trebuie să fie rea
lizat. O asemenea operă rămîne încadrată în sfera intere
selor mari ale țării. Problema
ce se pune prin deschiderea
unei căi de apă atît de ample
este natural ca să atragă, în ca

drul ei, energii naționale și ori
zonturi ale lumii îndepărta
te. Constanța, port dșschis la
Mare, primește în orice timp
al anului încărcăturile purtate
de vapoare pe întinsul mări
lor. Orientul Mijlociu și bazi
nul Mediteranei sînt vecinele
noastre. Legătura de navigație
între Dunăre și Rin face ca
marele nostru fluviu să fie o
adevărată stradă largă, care
străbate Europa de Ia Marea
Nordului la Marea Neagră. Să
parea canalului navigabil între
Cernavodă și Constanța aduce
deodată Constanța în poziția de
cap de bulevard Ia Mare și va
stabili portul nostru maritim în
directă legătură fluvială cu
Rotterdam, desăvîrșind
astfel
calea comercială a Europei
centrale și apusene".
Era însă un vis prea frumos,
prea înalt pentru măsura ace
lor timpuri. A fost deci constrîns să împărtășească soarta
atîtor altor importante proiecte,
rodul unor minți românești lu
cide și strălucite, înflăcărate de
patriotism vizionar, care nă
zuiau la industrializarea țării,
la valorificarea rațională și echitabilă a bogățiilor țării, po
trivit intereselor naționale ma
jore și de perspectivă. Numai
orînduirea oamenilor liberi și
stăpîni pe destinele lor, capa
bilă să polarizeze și să stimu
leze toate resursele materiale
și umane în slujba marilor
sale programe de dezvoltate economică și socială, numai so
cialismul și-a putut propune să
abordeze și să transpună în
realitate cele mai temerare
proiecte ale înaintașilor, redimensionîndu-Ie talia și îmbogățindu-le finalitățile. Doar la
cîțiva ani de la istoricul Au-

gust, în 1949, s-a pornit pentru
întiia oară la realizarea cana
lului danubiano-pontic.
După
un timp însă, la capătul unor
eforturi imposibile, lucrările au
trebuit să fie sistate. Vremea
nu se copsese încă : economia
țării, abia ieșită din eroica pe
rioadă a refacerii de după
război și abia pornită pe făga
șul industrializării
socialiste,
nu putea, nu avea pe atunci
nici resursele materiale, nici
cele umane pentru a duce Ia
bun sfîrșit o construcție atît de
amplă și complexă. Asemănă
tor s-au petrecut lucrurile, in
aceeași perioadă, și cu proiec
tul metroului bucureștean. Au
trebuit să mai treacă ani, să se
maturizeze condițiile, să se adune forțele, să apară climatul
stimulator de
mare avînt
creator și de strînsă unitate,
instaurat de cel de-al IX-lea
Congres al partidului, spre a se
putea porni cu deplină încre
dere la realizarea obiectivelor
de mare anvergură.
18—19 iunie 1973. Din iniția
tiva șî potrivit orientărilor se
cretarului general al partidu
lui,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, plenara Comitetului
Central hotărăște
realizarea
Complexului hidroenergetic și
de transport Dunăre — Marea
Neagră, prin reluarea lucrărilor
de execuție a canalului. Se sub
liniază, cu realism, că mare’e
obiectiv reprezintă o necesitate
a dezvoltării economice a țării
și reflectă, țotodată, potenția
lul actual al economiei, capaci
tatea creatoare a națiunii. Și
se exprimă convingerea că „stă
în puterea muncitorilor, tehni
cienilor, specialiștilor, a între
gului nostru popor să înfăp
tuiască acest măreț obiectiv al
edificării socialismului și co-

munismului in România". înso
țit de o profundă cunoaștere și
evaluare a realităților, de în
crederea . partidului, a
secre
tarului său general in talentul,
hărnicia, în puterea creatoare
a poporului român, i se deschi
dea drum larg spre viață unuia
dintre cele mai cutezătoare vi
suri ale națiunii. în Programul
partidului și în Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu la
Congresul al XI-lea se prevede
dezvoltarea transportului mari
tim și fluvial și se stabilește în
ceperea lucrărilor de construc
ție. La 9 mai 1978, Comi
tetul Politic Executiv analizea
ză și aprobă proiectul generat
de execuție a Canalului Dună
re — Marea Neagră.
De la început, cu mult înain
te de a se bate primii țăruși
ai viitorului șantier, tovarășul
Nicolae Ceaușescu i-a dedicat
acestei grandioase lucrări clar
viziunea, dinamismul și pasiu
nea sa . revoluționară, care se
află la temelia marilor progra
me și obiective ctitorite in toți
acești ani, sub directa sa în
drumare și cu permanentul său
sprijin. Plin de semnificație e
faptul că, la puține zile după
plenara din iunie 1973, cirtd
proiectul abia începea să ca
pete contur, secretarul general
al partidului a făcut o vizită de
recunoaștere pe locurile unde
urma să se amplaseze șantierul,
angajînd pe pămînturile care
încă nu cunoscuseră forfota
șanțierelor, un prim și fruc
tuos diâlog de lucru cu facto
rii de răspundere și specialiștii.
De atunci și pînă astăzi, vizi
tele și consfătuirile de lucru
ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu s-au multiplicat, înscriindu-se ca o contribuție
inestimabilă la realizarea „ma-

gistralei albastre", începînd cu
proiectul general și terminind
cu cele de detaliu, cu soluțiile
adoptate la fața locului, etapă
cu etapă, de-a lungul anilor de
construcție.
— Prezența secretarului ge
neral al partidului pe toate
șantierele, numeroasele întîlniri cu făuritorii acestui mă
reț obiectiv, cu tinerii briga
dieri, cu ostașii-constructori, cu
proiectanții și specialiștii, a
avut de fiecare dată darul să
ne insufle tuturor o puternică
încredere în forțele proprii, în
capacitatea de creație româ
nească, precum și răspunderea
comunistă, elanul revoluționar
necesar realizării exemplare a
celei mai mari lucrări de inves
tiții cunoscute pînă acum în
România — ne spune general
colonel Vasile Ionel, adjunct al
ministrului transporturilor și
telecomunicațiilor, directorul ge
neral al Centralei
Canalul
Dunăre — Marea Neagră. Oriențările, indicațiile’ și îndem
nurile pe care ni le-a dat la
fața locului ne-au ajutat să în
vingem toate greutățile, să re
zolvăm numeroasele probleme
pe care le scoate in cale o con
strucție unicat de o asemenea
amploare și complexitate. De
asemenea, îi sintem profund re
cunoscători conducătorului par
tidului și statului nostru pen
tru faptul că a mobilizat în
treaga economie la înfăptuirea
în cele mai bune condiții a
lucrărilor, antrenind resursele
umane și materiale indispensa
bile finalizării ei și făcînd ast
fel din această construcție, me
nită să înfrunte veacurile, o
cauză a întregului popor, o do
vadă strălucită a geniului
creator românesc.
Canalul Dunăre — Marea
Neagră de la vis Ia realitate —
ce replică peste timp, ce drum
prin istorie ! Marile epoci
creatoare și-au pus întotdeauna
semnătura pe mari construcții.
Epoca noastră își pune și ea o
astfel de semnătură ; mai lun
gă, mai frumoasă, mai evoca
toare, mai apăsată decit multe
altele : semnătura albastră a
noului braț al Dunării, șerpuind
spre oceanul planetar și spre
eternitate.

Dimensiuni ale impresionau tulul
efort uman și material
Pe cel ce a străbătut canalul
de Ia un capăt la celălalt, dar
mai ales pe cel ce a muncit la
construcția lui, amestecîndu-și
stropii de sudoare în betonul
turnat sau în apele ce călăto
resc acum spre Mare, îl încear
că o anume nemulțumire față
de toate fotografiile care în
cearcă să fixeze pentru memo
ria timpului impunătoarea lu-,
crare. De ce ? Fiindcă și cele
mai reușite dintre ele, luate de
la înălțimea reliefului încon
jurător, de pe poduri sau din
turnurile de comandă ale eclu
zelor, chiar și. din elicopter, nu
izbutesc să surprindă decît
crîmpeie, detalii ale vastului
ansamblu.
Cum s-ar putea remedia acest neajuns optic ? Cum ar
putea să incapă în cadru cei
64,2 kilometri ai „magistralei
albastre", practic, Dobrogea de
la o extremitate la alta ? O so
luție există : o fotografie pano
ramică din avion. Nu știu,
n-am văzut încă o asemenea
imagine, dar îmi închipui că și
ea ar produce insatisfacții. De
la mare înălțime detaliile se

estompează, proporțiile reale se
pierd, totul capătă un aer de
machetă, frustrînd imaginea de
o anume intimitate, de ome
nescul percepției. Se va rezolva
vreodată această dilemă ? Să
lăsăm viitorului, poate viitoare
lor tehnici, sarcina deloc ușoară
pentru a acorda deocamdată
artizanilor imaginii o „circum
stanță atenuantă" : proporțiile
excepționale ale canalului da
nubiano-pontic. Cea mai
im
portantă investiție din istoria
țării a înscris pe harta țării cel
mai vast ansamblu construit
cîndva la noi. Și nu numai Ia
noi. Canalul Dunăre — Marca
Neagră se afirmă printre cele
mai vestite construcții de acest
gen din lume. Fără să fie nici
cel mai lung, nici cel mai
adine. „Este exact cît și cum
trebuia să fie pentru a sluji ra
țiunilor din care s-a născut —
îmi spunea unul din proiectanții săi, mâi puțin atras de per
formanțele fizice și mai apli
cat asupra celor tehnico-funcționale, realizate potrivit exi
gențelor de „ultimă oră". Dar
dacă recurgem totuși la gradele
de comparație, e de reținut că

noi am avut de învins dificul
tăți mult mai mari datorită
condițiilor naturale specifice și
am efectuat lucrări mult mai
pretențioase și în termen mult
mai scurt decît au reușit con
structorii unor canale faimoase.
Și toate acestea cu propriile
forțe, de la proiectare și dotare
pînă la execuție".
Mîndria patriotică izvorînd
din aceste cuvinte, ca și din
cuvintele pe care le-am auzit
adesea rostite pe șantierele ca
nalului, cu sobrietatea și ri
goarea proprie tuturor celor ce
lasă intr-adevăr ceva valoros
în urma lor, prin eforturile lor,
are deplina acoperire a fapte
lor. Deplin temei în opera rea
lizată, in experiența căpătată,
în convingerea că și în această
privință, a construcțiilor de ni
vel mondial, România are un
cuvînt de spus lumii. Canalul
nu mai este un vis, un dezide
rat, un proiect sau un început
însoțite de „va fi". Canalul
există, chiar dacă nu toți car
tografii din lume se vor arăta
la fel de vrednici și de opera
tivi cum sînt constructorii și
navigatorii săi. împotriva unor

sceptici sau defetiști, mai de
aproape sau de departe (nu
i-am mai auzit jurîndu-se că
se vor lăsa căleați de primul
tractor românesc, dacă acesta
s-ar fabrica vreodată ?...), ope
ra există. Vorbește.
Și spune multe, in limbajul
ei precis, ingineresc:
CANALUL propriu-zis, arte
ra de navigație este parte in
tegrantă dintr-un vast ansam
blu cu funcționalități multiple.
O panglică de apă întinsă de-a
curmezișul Dobrogei, prin două
zone cu aspect absolut distinct
— o zonă de șes pe tronsonul
Cernavodă — Medgidia — Ba
sarabi și alta de platou pe
tronsonul cel mai dificil al tra
seului, intre Basarabi și Agigea. In această zonă, pentru a
face drum apelor, constructorii
au săpat un veritabil canion
lung de peste 20 de kilometri,
cu adîncimi de 50—70 de metri
și deschideri de pină la 400’de
metri. Lungimea „magistralei
albastre": 64,2 kilometri (kilo
metrul 0 fiind la Cernavodă).
Adincimea: 7 metri. Lățimea
șenalului navigabil: circa 90 de

Podul de la Agigea, una dintre cele mal Inspirate lucrări de artă inginerească de pe traseul „m<n
gistralei albastre"
metri, permițînd circulația pe
două sensuri de navigație. Pe
canal- vor trece nave in convoi
format dintr-un remorcher-împingător și șase barje a cite
3 000 de tone fiecare. Vor pu
tea, de asemenea, naviga și vase
fluvio-maritime pînă la 5 000
tdw. Potrivit clasificărilor in
ternaționale, această magistrală
se situează în cea mai înaltă
clasă de canale interioare.
ECLUZELE sînt
„porțile"
complexului de navigație. întrucît între fluviu și mare există o apreciabilă diferență de
nivel, aceste impresionante con
strucții hidrotehnice au rolul de
a asigura bieful unic pe toată
întinderea canalului. Una
se
înalță la Cernavodă, alta
Ia
Agigea. Ambele prevăzute cu
sasuri (camere de ecluzare) de
310 metri lungime și 25 metri
lățime, cu porturi de așteptare
în amonte și aval, precum și
cu turnuri de comandă din
care, cu ajutorul unor sofisti
cate instalații de automatizare,

se dirijează ecluzarea șt navi
gația. -

PORTURILE industriale, co
merciale și pentru călători se
află în principalele localități pe
care le străbate canalul: Cer
navodă, Medgidia și Basarabi.
La confluența dintre Dunăre și
Mare se construiește intens
portul Constanța-sud, care va
1'i de trei ori mai mare decît
portul Constanța. Capabile să
primească nave maritime de
mare capacitate, de pină
la
150 000 tdw, danele sale vor per
mite transferul de mărfuri, la
încărcare și descărcare, între
șlepurile fluviale și navele ma
ritime. Aici va pulsa „inima"
canalului, valorificînd din plin
calitățile acestei artere de na
vigație, care debușează într-unul din viitoarele mari por
turi ale lumii : Constanța-sud,
„portul secolului XXI".
PODURILE. Construcția ca
nalului a necesitat și realizarea
unui mare număr de poduri:

36, dintre care 11 poduri de
cale ferată și rutiere mari, cu
deschideri pină lă 160 de me
tri. Cele mai importante asigu
ră legătura dintre nordul șilsudul Dobrogei, tăiate pe „magis
trala albastră". Cele mai impu
nătoare, remarcabile prin teh
nicitate și performanțele solu
țiilor, prin linia lor inspirată, '
adevărate premiere naționale,
se află la Cernavodă, Medgi
dia, Nazarcea, Basarabi și Agi
gea. Văzute din tren, din ma
șină sau de pe puntea navelor,
siluetele lor incintă privirile.
STAȚIA DE POMPARE de
pe canalul de derivație de lin
gă Cernavodă are rolul de a
asigura nivelul constant al „ma
gistralei albastre", în condițiile
în care nivelul Dunării scade
sub nivelul apei din canal.
Avînd un debit apreciabil, sta
ției îi revine, totodată, și func- I
ția de a furniza apă pentru.iri- I
gații și alte folosințe.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Canalul Dunăre - Marea Neagră, operă monumentală înscrisă în peisajul României socialiste, văzut din elicopter. Primele două imagini din stingă : priveliștea magistralei în zonele Cernavodă și Medgidia. In imaginea din dreapta : la confluența fluviului cu marea,
Foto : Mihai ALEXE și Virgil PAVEL
noul port Constanța-sud aflat in construcție
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Sînt multe lucrările pe care le-am realizat în anii construcției
socialiste, atît în industrie și agricultură, precum și în construcții,
în știință și cultură. Consider însă că una dintre cele mai importante
lucrări este Canalul Dunăre - Marea Neagră, care va intra curînd
în funcțiune și care asigură Dunării o nouă ieșire la Marea Neagră,
ceea ce va avea o mare importanță economică pentru patria noastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

FILE DE ISTORIE

LOCUL MARII CONSTRUCȚII 1N ECONOMIA ȚĂRII
Așadar, o lucrare care se recomandă de la sine, in
tr-un limbaj bine articulat și extrem de elocvent, intr-ade
văr, simpla și destul de sumara prezentare a principalelor obiective care o alcâtuiesc e de natură să sugereze,

® Scurtarea cu circa 400 de kilometri a ac
tualului traseu Cernavodă—Galați—Tulcea-Sulina
Constanța.
t
® In timp ce pe calea ferată cu un cal putere se
poate transporta o tonă de mărfuri, cu același cal
putere pot fi transportate pe apă 5-6 tone.

® Volumul de trafic pe care îl va putea prelua

Nu este de mirare că o lu
crare de anvergură cum puține
sînt pe Terra a atras și va
atrage tot mai mult în viitorul
apropiat interesul opiniei pu
blice internaționale. Ar merita,
cu un alt prilej, să reproducem
mai pe larg din informațiile și
comentariile presei străine din
numeroase' țări, mai apropiate
sau mai îndepărtate, cu privire
Ia realizarea grandiosului pro
iect. Deocamdată, cu titlu de
exemplu, cîteva fugare spicuiri.
„Este, fără îndoială, șantierul

cel mai mare realizat în Româ
nia" notează cotidianul fran
cez „Le Figaro"; „România,
țara unde Dunărea se varsă in
Marea Neagră, este aproape
gata cu propriul său canal am
bițios" scrie „Financial Times"
din Anglia; „Prin acest canal
România și-a realizat un vis
din secolul trecut și, potrivit
opiniei unor istorici, chiar din
antichitate" transmite Agenția
D.P.A. din R.F. Germania;
„Există canalul Panama. Exis
tă canalul Suez. Celebritatea lor

cu pregnanță, rațiunile și avantajele vastului ansamblu
numit Canalul Dunăre - Marea Neagră. Să le rezumăm
pe cele principale :

anual noua magistrală de apă este de circa 75 mi
lioane tone mărfuri.
® O mai bună gospodărire a apelor din „înse
tata" Dobroge; extinderea irigațiilor și, pe această
cale, o creștere a recoltelor; alimentarea cu apă
potabilă și industrială a localităților riverane.
® Atrăgător „magnet" pentru turiștii români și
străini într-o zonă de alese frumuseți naturale, balneare, istorice.

este mondială. Ea va fi acum
împărțită cu un al treilea mare
canal: Dunăre — Marea Nea
gră. Acest vechi vis al româ
nilor, datind dinainte de 1848,
este astăzi realitate" comentea
ză ziarul francez „La vie
«uvriere".
„Celebritate mondială"? Evi
dent, e plăcut să auzi" astfel de
aprecieri despre țara și munca
ta. Cu amendamentul necesar
că o celebritate de această na
tură este fructul unei
opere
constructive de interes național

și internațional, evidențiind încă
o dată vocația poporului român
de pace și colaborare intre sta
te, în slujba civilizației și a
progresului omenirii. într-o pe
rioadă de mari, împovărătoare
și absurde investiții în „indus
tria morții", canalul danubianopontic, importantă investiție in
contul păcii, progresului și des
tinderii, constituie un nou și
puternic argument românesc în
favoarea a ce se poate și ar
trebui să se facă în numele in
tereselor reale și de perspecti
vă ale umanității.

16 IULIE 1981 : Se examinează stadiul lucrărilor în zona de platou a canalului

Operă a întregii țări, a industriei.
a științei și tehnicii românești
Ani de-a rîndul, în toate ba
răcile conducerilor de șantiere
presărate de-a lungul întregu
lui canal atrăgea atenția, ală
turi de telefon, stația mobilă de
radio și graficele de excavații,
o hartă litografiată, viu colora
tă. Harta frontului de bătălie
in două planuri; viitoarea ma
gistrală văzută „din față" și
„din profil". Din față, traseul
dintre Cernavodă și Constanțasud, cei 64,2 kilometri de apă
străbătînd Dobrogea și adunînd
de-a lungul, lor toate compo
nentele amplei construcții —
ecluze, poduri și porturi, stații
de pompare, căi ferate și șose
le, toată această vastă, com
plexă și armonioasă remodelare
a unui întins teritoriu. Din pro
fil, același traseu văzut pe ver
ticală, secțiune lamă de cuțit
pătrunsă prin relieful mijlocu
lui dobrogean, de la suprafață
pină la fundul canalului, pînă
la mult visata, mult rîvnita
cotă finală, 0,50. O radiografie
a străvechilor pâmînturi, înfă
țișată astfel în culori conven
ționale: prafuri, argile, loessuri
(galben), argile roșii (roșu),
calcare (portocaliu), crete (ver
de), nisipuri (violet), bolovăniș
in masă argiloasă (cafeniu).
De Ia Dunăre la Basarabi, pe
primii 4p de kilometri, cu. unele
mici excepții în zona dealuri
lor de la Cernavodă, dominantă
este culoarea galbenă. Sînt te
renurile joase, moi și prăfoa
se ale Văii Carasu. De la Ba
sarabi spre mare, pe ultimii 24
de kilometri, începe o adevă
rată sarabandă coloristică. Este
zona de platou sau de creastă.
Relieful se schimbă brusc, se
complică, se contorsionează, se
indușmânește, făcind ca linia de
fund a canalului să se piardă
în adîncul unor impunătoare și
amenințătoare mase geologice.
Drumul pină la 0,50 nu mai în
seamnă un scurt plonjon, o excavație sau un dragaj de cîți
va metri, ci o explorare
in
străfunduri, un ' foraj de adîncime, o lungă și temerară feorirestruire a materiei. Aici,
.
ce metru avansat pe iorizontală
a impus dislocarea a 50
l —60—70
de metri pe verticală, Deasupra
și sub fiecare metrul deschis
Dunării spre mare a trebuit
deschisă o genune. Un drum de
ape printre munți de rocă. Săpind un carial, constructorii s-au
pomenit tăipd un canion. A
fost partea cea mai
dificilă,
mai plină de surprize, mai angajantă a întregii magistrale.
Tronsonul său final. Finalul său
eroic.
Pentru pasagerii de pe nave
le ce vor brăzda apele canalu
lui, pehtru cei ce vor călători
cu trenul sau cu mașina
de-a lungul noului braț al
Dunării, imaginea cu adevărat impresionantă va fi cea de
pe orizontală. Singura, dealt
fel, pe care o vor cunoaște.
Priveliști inedite, construcții
monumentale, poduri zvelt ar
cuite, porturi... Dar fără „par
tea nevăzută", fără
verticala
excavațiilor, fundațiilor, betonărilor, canalul ar fi de ne
conceput

p
\
la canal

Cine-dintre marii constructori
de mașini n-a fost prezent aici,
0 Volumul excavațiilor și dragajelor
la această măsurare a forțelor,
la această competiție a presti
(această „uriașă industrie de deplasare a materiei", cum spu
giului tehnic ? „Progresul" Brăi
nea unul dintre specialiștii care au dirijat-o de la Începu
la și-a trimis toată gama de ex
turi) se cifrează la 300 de milioane de metri cubi.
cavatoare cu acționare hidrauli
Socoteala e simplă: nu mai puțin decit 120 de piramide
că și „supergreul" de 8 metri
cubi (16 tone de pămint într-o
Keops! Piramidele nevăzute, piramidele „orizontale” dintre
cupă !), întreprinderea din Mirfluviu și mare.
șa — gama de autobasculante,
Alte cifre, nu mai puțin spectaculoase pentru cei familiaprintre care și coloșii „DAC" de
rizați cu lumea construcțiilor, întregesc dimensiunile impre50 și 100 de tone, „Tractorul"
sionantului efort material și uman din care s-a născut caBrașov — buldozerul pe pneuri
de 360 cai putere, Șantierul naval
naiul :
din Constanța — drăgile demontabile de mare capacitate, desti
• Peste 4,2 milioane metri cubi betoane
nate special canalului, între
prinderea de utilaj petrolier din
Tirgoviște — forezele de carie
® Peste 40 de kilometri ziduri de sprijin și peste
ră. „Timpuri noi" și „23 August"
7 milioane metri pătrați protecții de maluri.
— motoare diesel pentru excava
toare termice și autobasculante,
„Aversa" — pompele (pentru a se
e 11 000 tone de tabliere metalice pentru poduri
face canalul a trebuit pompat
și 14 000 tone echipamente hidromecanice.
din el un adevărat fluviu !)\ „Electroputere" — transformatoare
Cine le-a produs pe toate și le-a pus la îndemina con
și electromotoare... etc. etc.
structorilor, de la combustibili la utilaje, de la energie la maCa să notăm toate contribușirti, de la ciment la laminate? Economia românească, in
' țiile nu ne-ar ajunge, probabil,
dustria ei, care a devenit :de peste 50 de ori mai puternică
nici măcar o pagină de ziar. Nu
^^decit in urmă cu patru decenii. Cjne Ieu.a furnizat? Țara.
mele tuturor acestor colabora
tori rămîne insă încrustat intr-o
materie de mult mai mare du
rată : monumentala construcție
Se înșeală cine își imaginea-^ nu s-ar fi putut realiza, sau in
ce va înfrunta veacurile, omază canalul ca o lucrare, desigur/ orice caz nu la acest termen și
giul cel mai inalt ce se poate
de mari proporții, dar „simplă".
nu în aceste condiții, dacă n-am
aduce inteligenței și hărniciei
Un canal, își spun unii in nefi avut „spatele frontului" foar
muncitorești.
cunoștință de cauză, ce este alt
te bine asigurat. Cînd ne-am
ceva decit un fel de șanț ceva
ciocnit de greutăți, și de fapt
încrustate deci în conștiința
mai mare ? Sapi, sapi... în reali
ne-am ciocnit mereu, era și de
tării și în recunoștința urmatate, la fața locului, lucrurile au
așteptat la o lucrare fără pre
șilor.
cedent pe toate planurile, n-am
stat cu totul altfel; de nebănuit
chiar și pentru constructorii cu
fost niciodată singuri. Am pri
mare experiență, trecuți și tă
mit materialele și utilajele ne
cesare. soluții elaborate de spe
băciți prin toate coclaurile. Nu
cialiștii cei mai competenți;
din pricina sau nu numai din
i-am avut mereu alături de noi
pricina volumelor manevrate,
fără precedent in toată șantieris- pe constructorii de mașini, uzi
tica națională, ci din cauza a ceea nele furnizoare, proiectanții. într-un cuvint, am simțit sprijinul
ce, mai mult sau mai puțin, lăsa
să se vadă harta „din profil" atît economiei noastre, umărul pro
tector al țării. Hotărîtoare în ade atrăgător colorată. Și anume,
ceastă privință au fost vizitele
varietatea, ciudățenia, neprevă
de lucru ale secretarului gene
zutul terenului. Deși fiecare are
ral al partidului, în cadrul că
tot cite o mie de metri, kilome
rora s-au găsit soluții optime in
trii canalului sînt departe de a
îl rugasem pe tovarășul Petre
rezolvarea numeroaselor proble
fi egali între ei sau măcar ase
Burlacu, secretarul comitetului
me, în antrenarea potențialului
mănători. Decît în măsura in
de partid al centralei, să-mi re
tehnico-material și uman de
care cineva și-ar închipui că
comande cîțiva constructori cu
care avea nevoie, pe parcurs.
un kilometru pe crestele ur
merite deosebite. în loc să-i ci
marele nostru șantier.
cate de Transfăgărășan ar fi
teze din memorie, cum m-aș fi
egal, pentru cei ce l-au tăiat in
Intr-adevăr, șantierul dintre
așteptat, mi-a pus sub ochi cî
stîncă, cu o mie de metri de șo
fluviu și mare a fost copilul
teva pagini dactilografiate.
sea dintre București și Giurgiu.
crescut, format și maturizat de
— Nu-s cam mulți ? îl întreb
Ceea ce a impus, de la tronson
întreaga industrie românească
încercînd să mă orientez in lis
la tronson, de la kilometru la
(sute de uzine colaboratoare), ca
ta cuprinzînd peste 300 de nume.
kilometru, iar nu arareori chiar
— Mulți ? Față de cei peste
și de cercetarea, proiectarea și
de la metru la metru, mai ales
25 000 de constructori nu-s deloc
ingineria tehnologică româneas
mulți. Și mai ales față de con
pe verticală, alte soluții, alte
că (zeci de institute). Dar, în atribuția lor de ani și- ani de
tehnologii, alte mijloace. Tipul
celași timp, punind probleme
zile. Sînt fruntași între fruntași.
de consolidare de aici nu se po
noi și complexe gindirii tehnicoOameni care au trecut cu succes
trivește zece pași mai încolo,
științifice și industriei, șantie
nenumăratele și grelele exame
excavatorul de la cota 25 nu
rul a contribuit, la rîndul său,
ne ale școlii șantierului, fiindcă
„merge" Ia zece pași dedesubt,
șantierul, dincolo de probleme
la dezvoltarea și perfecționarea
le și performanțele muncii, mai
aici sînt prea grele autobascu
lor, le-a „atras" pe teritorii de
bine zis datorită lor, a crescut,
lantele de 100 de tone, dincolo
muncă și creație inedite, stimucălit, a afirmat minunate canu sînt suficiente cele de 20,
lînd cererea și grăbind apariția . alități
profesionale și umane.
aici e nevoie de utilaj de derounor utilaje și soluții în premie
Răspunderea și competența, spi
cat, dincolo de pompe de apă,
ră națională, competitive pe
ritul revoluționar, curajul, abne
praf aici, mlaștină dincoace,
gația. A format mii de comu
plan internațional. Beneficiind
malul solid de-aseară se surpă de cele mai noi mașini, utilaje
niști și uteciști. Așa cum s-a
vorbit
cîndva de „școala" Biazi-dimineață...
și materiale produse de țara
cazului sau a Porților de Fier,
— Vedeți — îmi spune zîmbind
noastră, șantierul s-a dovedit,
se va vorbi de-acum înainte, cu
ing. Ludovic Demeter, directorul
prin condițiile sale naturale spe
încredere și prețuire, și de
tehnic al Centralei Canal, pro
cifice. „devoratoare" prin varie
„școala" canalului.
verbial pentru sîngele rece cu
tatea probelor la care le-a su
Urmărindu-i argumentele Si
care a știut să țină piept nenu
pus, un ideal „poligon de tes
parcurgînd lista, am avut din
măratelor capricii ale naturii —
tare". „Ce e bun aici la noi, in
nou sentimentul pe care l-am
încercat de atîtea ori pe șantie
toate acestea .nu le eVoc pentru
altă parte e chiar foarte bun" —
rele „magistralei albastre" : di
a demonstra ce mari dificultăți
l-am auzit spunînd pe un meca
ficultatea de a alege între un om
a trebuit să înfruntăm noi aici,
nic de la o stație de utilaje din
sau altul. Te oprești Ia unul, ca
asta se mai știe, cite ceva
faimoasa zonă de creastă, pore
să afli că există alți zeci și mai
s-a scris, s-a văzut la televi
clită și „purgatoriul mecani
buni. Ți se povestește despre un
zor... Alta este ideea : canalul
zării".
act de eroism (și cite acte de
z

■

Pe Șantierul național al tineretului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu sen

Fluviul uman care a deschis
drum „magistralei albastre"
eroism nu s-au săvîrșit aici zil
nic ? insăși participarea timp de
ani de zile la acest maraton
șantieristic dintre fluviu și mare
a fost un act de eroism), ca să
descoperi imediat un altul și
mai uimitor. Dincolo de portre
tul unui om începi să deslușești
portretul unei colectivități (al
oamenilor de la cutare front de
lucru sau cutare kilometru al
canalului), portretul unei pro
fesii, al unei- generații, al unui
timp istoric.
Primii, pionierii, au fost „des
călecătorii" sosiți aici în grupuri
mari, în brigăzi gata constituite,
trainic sudate pe marile șantie
re unde lucraseră ani de zile, aducind cu ei toată experiența și
energia necesară începutului.
Treptat, asemeni unui evantai
de ape afluente, s-au adunat
alte și alte șuvoaie, proaspete,
lărgind, îmbogățind albia umană
a șantierului. Căci înainte de a
se contura „un nou braț al Du
nării" sau „magistrala albastră",
intre Dunăre și mare și-a făcut
apariția un nou și puternic flu
viu uman.
Au venit, de la începuturi, mi
litarii.
Au venit și au luat în stăpinire „înțelenita" vale Carasu,
apoi și alte tronsoane, pretutin
deni unde a fost nevoie,
pentru a lăsa în urma 'or zeci
de kilometri de cale navigabilă,
în ritm militar. Cu raport os
tășesc. Unii avînd experiența
marilor șantiere, printre care si
vestitul Transfăgărășan, alții

învățind aici meseria de constructor. Și deprinzind cu toții
să apere și să zidească. Ostașiiconstructori, ostașii muncii paș
nice. Au pus zeci, sute de mi
lioane de pietre (cine se încu
metă să le numere ?) pe malu
rile de protecție ale magistralei,
au săpat și au betonat, au înăl
țat poduri, au așezat temeliile
din adine ale noilor porturi. De
cite ori, în zorii dimineților de
pe șantiere, pe soare, pe ploaie
sau pe viscol nu i-am văzut trecind încolonați spre locurile eroismului lor cotidian, intonind
energic refrenul unui cintec pe
care de fapt ei, prin munca lor
devotată, îl* compuneau cu ade
vărat : „Noi facem Danubiul
s-ajungă / Mai grabnic spre-al
mării talaz / Pe noua cărare să
curgă / Eternul, albastrul său
vals“...
Au venit, de la începuturi,
brigadierii.
Au venit, au constituit in sec
torul Straja Șantierul național
al tineretului (cit de mîndri de
drapelul și ecusoanele lor !> și
au luat in răspundere un tron
son de zece kilometri (45—55)
din neprielnica, înverșunată
zonă de creastă, care avea cu
rînd să se dovedească una din
tre „pietrele de încercare" ale
canalului. Au venit aducind cu
ei, în cuget și simțiri, roman
tismul revoluționar al tinerei
generații. Și ducind mai depar
te, in noi condiții, cu alte cu
noștințe și alte unelte, glorioa
sa tradiție a brigadierilor de la

Bumbești, Salva, Bicaz, Hune
doara. „Tineretul de la canal —
mă informează cu mindrie co
mandantul șantierului național,
Nicolae Ivanov — și-a încheiat
misiunea încredințată cu un
rodnic bilanț de muncă, raportînd partidului, secretarului său
general realizarea unor lucrări
în valoare totală de 4,2 miliarde
lei. Este rodul activității entu
ziaste, pline de elan revoluțio
nar, a 46 000 de tineri munci
tori, elevi și studenți, care în
acest uriaș amfiteatru s-au pre
gătit prin muncă și pentru mun
că, s-au călit pentru toată via
ta și s-au format ca tineri co
muniști. Așa cum ne-a îndem
nat pe toți, în cursul repetate
lor sale întîlniri cu brigadierii,
iubitul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu".
Cu prilejul aniversării prime
lor șantiere naționale ale tine
retului, secretarul general al
partidului a dat din nou o caldă.

însuflețitoare apreciere tinerei
generații : „Vor trece secole și
toți cei care vor trece pe acest
canal vor puica privi mohumenlitl pe care.il va ridica tinere
tul ca un simbol al spiritului
revoluționar, al muncii eroice
desfășurate de tineretul patriei
noastre Ia realizarea acestui ca
nal, in întreaga țară 1“
Fluviului uman dintre Dunăre
și mare i s-au mai adăugat apoi,
treptat, de-a lungul celor opt
ani de muncă eroică, mulți alți
afluenți de pe întreg cuprinsul
patriei. Șoferi de pe miile de
basculante trimise să grăbească
ritmurile de zi și de noapte, me
canici, montori și automatiști,
navigatori, cadre de conducere,
proiectanți și specialiști din di
ferite domenii. Detașați pentru
citeva luni sau rămași pînă la
sfîrșit. Contribuția tuturor, soli
daritatea și întrajutorarea mun
citorească au întărit forța con
structivă, au dus la creșterea
substanțială a șantierului, la
maturizarea sa.
Pentru a avea imaginea aces
tui fenomen de mare dinamism,
e suficient să reflectăm asupra
unei singure și sintetice compa
rații : dacă în primul an al șan
tierului se realizau zilnic in jur
de. 5 006 de metri cubi la excavatii și transport, în ultimul an
s-au atins ritmuri de circa o
sută de ori mai înalte : 450 000 —
500 000 metri cubi.

Canalul Dunăre — Marea Neagră, un nou braț al
Dunării, constituie încununarea unei eroice epopei, în
care se oglindește simbolic însăși forța creatoare a
României în acest al 40-lea an al libertății sale, nelimi
tata energie a poporului nostru, pe care o stimulează și o
pune necontenit în valoare Partidul Comunist Român.
în mult așteptata și acum atit de apropiata zi a tre
cerii primelor nave pe noul drum dintre fluviu și mare,
constructorii îl vor mai privi o dată, printre nestăpânitele
lacrimi de bucurie și de mindrie ; apoi, cu pasul lor
neobosit, o vor porni energic intr-acolo unde îi cheamă
noile magistrale albastre.

Victor VANTU
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ÎN SPIRITUL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, ECHIPELE DE CONTROL

AL OAMENILOR MUNCII ÎN ACȚIUNE:

sînt necesare pretutindeni eforturi stăruitoare
chiar dacă timpul nu este peste tot favorabil

perseverență in valorificarea lor

Exemplul unităților
fruntașe dovedește că se poate lucra
mai repede
CARAȘ-SEVERiN:

• Suprafața totală insămînțată : 32 878 hectare — 65 la
sută din prevederi • Viteza de lucru realizată : 16 aprilie
— 2 545 hectare, 17 aprilie — 3 540 hectare
Trei zile consecutiv, viteza zilni
că la semănatul porumbului a fost
teu 200—250 hectare mai mare decît
cea prevăzută. Dar ea este sub po
sibilitățile tehnice de care dispun
unitățile agricole din județul Caraș-Severin. Lucrîndu-se în conti
nuare cu această viteză, ar însemna
ca însămînțarea porumbului să se
încheie in șapte zile. Or, condițiile
de lucru din această primăvară per
mit atingerea unor ritmuri mai înal
te Ia pregătirea terenului și semă
nat, fapt demonstrat de rezultatele
obținute într-un șir de unități agri
cole din județ. Să exemplificăm.
Pînă marți seara, la cooperativa
agricolă Doclin au fost însămînțate
300 din cele 423 hectare prevăzute
a se cultiva cu porumb. Acest rezul
tat bun nu este întîmplător. To
varășul Ion Stoia, președintele unității, om cu multă experiență în
organizarea muncii, ne spune :
„Pentru că terenul nostru este mai
greu, iar în zona noastră a plouat
mult, împreună cu mecanizatorii
am hotărît să lucrăm pe fiecare
dintre parcelele care se zvîntă mai
repede. Noaptea, la lumina faruri
lor, am pregătit patul germinativ,
pentru ca peste zi să semănăm din
plin“. Cele relatate sînt confirmate
de faptele mecanizatorilor Stanciu
Ploștinaru, Petru Cocora și Ion Paica. Datorită hărniciei și răspunderii
de care dau dovadă la pregătirea agregatelor și semănătorilor, ei au
realizat zilnic viteze de lucru medii
la semănat de 16 hectare.
Cu răspundere pentru soarta re
coltei se muncește și la cooperativa
agricolă vecină — Tirol. Aici, sub
conducerea nemijlocită a ingineru-

lui-șef Ion Potoceanu, mecanizato
rii Anton Rebegilă, Ion Semenic și
Marin Udoviță au atins o viteză
medie zilnică la semănat de 15 hec
tare, ceea ce nu s-a întîlnit încă în
activitatea acestei unități. La coo
perativa agricolă Biniș, mecanizato
rii Emil Rusu, Constantin Vădeanu și Valerică Mustață s-au între
cut pe ei înșiși, reușind ca pe te
renurile unde a băltit mai multă
vreme apa să realizeze, în ulti
mele patru zile, viteze record la
semănat, ceea ce face ca unitatea
să se înscrie și ea între fruntașele
din cadrul consiliului agroindustrial
Ramna.
Sînt însă unități agricole în care
mijloacele mecanice nu sînt folo
site la întreaga capacitate. Bună
oară, în același consiliu agroindus
trial, la C.A.P. Ramna, din cele 428
ha s-au semănat pînă marți seara
doar 240 hectare, iar la C.A.P. Ezeriș — din 320 doar 130 hectare. La
aceasta din urmă se lucra cu o sin
gură semănătoare. Aflăm că inițial
au fost folosite două semănători,
dar una, fiind reparată necorespun
zător, s-a defectat. Așa se explică
rămînerea în urmă. Un caz din al
tele care arată că, acolo unde mij
loacele mecanice nu sînt judicios
folosite, realizările la semănat nu
sînt corespunzătoare.
Peste tot trebuie să se acționeze
energic în
vederea bunei folosiri
a utilajelor, pentru ca ritmul însămînțării porumbului să sporească,
executindu-se, totodată, lucrări de
cea mai bună calitate.

Nicolae CĂTANĂ

Amplă concentrare de forțe la semănat pe terenurile C.A.P. Mirșa, județul
Giurgiu
Foto : S. Cristian

de modul în care sînt respectate teh
nologiile stabilite".
Și în unitățile din consiliile agro
industriale Bazna și Axente Sever
s-a realizat un ritm bun la semănat.
La miezul zilei, ne oprim în Dealul
Copșei, lâ hotarul terenurilor apartinînd întreprinderii agricole de stat
Mediaș și cooperativei agricole Copșa
Mică. Pe ambele parcele, semănatul
porumbului era practic încheiat și,
în așteptarea recepției finale, meca
nizatorii executau unele corecții care
■se impuneau. „Noi am depășit cu
trei hectare norma zilnică și am fă-

cut lucrări de bună calitate" — spune
mecanizatorul Augustin Otveș, de la
ferma nr. 4 Tîrnava a I.A.S. Mediaș.
Cu toate că miercuri au căzut
ploi răzlețe, prin urmărirea atentă a
zvîntării terenului, îndeosebi a zone
lor situate pe pante, ritmul de lucru
s-a menținut ridicat, ceea ce vor
bește de la sine despre hotărîrea oa
menilor muncii din agricultura sibiană de a încheia într-un timp cit
mai scurt și semănatul porumbului.

Nicolae BRUJAN
corespondentul
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Ritmul zilnic la semănat
trebuie să crească mai mult

neamț :

® Suprafața totală însămînțată : 17 132 hectare — 23
la sută din cea prevăzută © Viteza de lucru realizată :
16 aprilie — 4 220 hectare, 17 aprilie — 5 020 hectare

La Direcția agricolă a județului
au fost însămînțate 410 hectare. S-a
Neamț se apreciază că ritmul de
încheiat semănatul ovăzului, orzoai
lucru la semănat din primele două
cei și plantelor medicinale, iar rea
zile ale acestei săptămîni constituie
lizările la sfecla de zahăr, mazăre,
un record. Acest ritm trebuie însă
cartofi și plante de nutreț reprezin
mult șporit, astfel incit să fie re
tă jumătate din suprafețele prevă
cuperate întîrzierile determinate de
zute a se cultiva in această primă
ploile abundente din această primă
vară. în același ritm intens s-a munvară. După cum ne-a spus ingine -■ cit și marți. La cooperativa agrico
rul
Lucian
Buzdugan,
directorul
di

lă Ghigoești, pentru a nu se pierde
Suprafața totală însămînțată : 31 687 hectare - 56 la sută
recției agricole județene, acest re
timpul de lucru, sacii cu semințe, în
zultat a fost pregătit din timp prindin cea planificată © Viteza de lucru realizată : 16 aprilie
grășăminte și erbicide erau aduși cu
tr-o minuțioasă și bine gîndită or
atelajele la marginea solelor care
— 3 527 hectare, 17 aprilie — 3 778 hectare
ganizare a lucrărilor. Din timp au
urmau să fie însămînțate. La coope
fost constituite 160 tabere de lucru
rativa agricolă Bodești, pe sola de
Deși capriciile acestei primăveri
în cîmp pentru mecanizatori. Pesla Cprni, în timp ce mecanizatorii
cele 8 semănători realizîndu-șe T31
șe fac, în contintiarer simțlte ‘Și- in «'•m hectare. încheind controlul ‘efectuat ste ii tot. pregătirea terenului se •■■■' AÎtiau li masa de prînz, pe tractoarele
județul Sibiu — miercuri -au’? căzut •-•'o direct în teren la cooperativele agH-'" ■ face numai cu agregate complexe, ■ v cu discuttoare- folosite lă ' pregătirea
din nou ploi răzlețe — organizarea
cole 'Buia și Răvășel, tovarășa Maria ’ această lucrare executindu-se intens ■ terenului s-au urcat președintele și
exemplară a activității pe ogoare și
și noaptea.
inginerul-șef ai cooperativei, precum
Meiloiu, președinta consiliului jude
folosirea cu randament maxim a
și șeful secției de mecanizare. Vă
țean al sindicatelor, care răspunde
Timp de o zi am urmărit cum se
mijloacelor mecanice au făcut cu
satisface ritmul în care se munceș
în această perioadă din partea bi
desfășoară însămînțările în unități
putință să se încheie, în perioada
? — l-am întrebat pe tovarășul
te
roului
comitetului județean de
din consiliul agroindustrial Dulcești.
optimă, semănatul ovăzului, orzoai
Lucian Neagu, inginerul-șef al con
partid de modul cum se realizează
In zorii zilei de luni, directorul sta
cei, mazării, sfeclei de zahăr, pre
siliului agroindustrial. „Deși este cu
în acest consiliu sarcinile stabilite
țiunii pentru mecanizarea agricultu
cum și plantarea cartofilor pe în
peste 80 hectare mai mare față de
de comandamentul județean al agri
rii. inginerul Vasile Verdeș, a tre
treaga suprafață planificată. Acum,
nivelul maxim atins anul trecut, incă
culturii. ne spune : „Și astăzi s-a lu
cut pe la cele cinci tabere de cîmp,
mecanizatorii și cooperatorii însănu ne mulțumește. Prin buna folo
crat intens la semănatul porumbu
unde a verificat. împreună cu spe
mînțează porumbul, lucrare execu
sire a tractoarelor și utilajelor pu
lui, lucrare ce se va încheia în cel
cialiștii din unități, calitatea lucră*tată pînă miercuri dimineața pe
tem depăși 500 de hectare pe zi".
mult două zile. Totul a fost și astăzi
rilor de pregătire a terenului, e11 252 hectare, ceea ce reprezintă 35
Este necesar ca exemplul acestor
minuțios organizat. Mijloacele meca
xecutate în schimbul de noapte. Au
cooperative agricole să fie urmat și
la sută din suprafața planificată.
nice rămîn și peste noapte în cîmp,
intrat apoi în brazdă mecanizatorii
de alte unități agricole din județ, ast
Practic, de la începutul săptămînii,
cu semănătorile. Ritmul intens în
acolo se face și alimentarea lor cu
fel îneît prin creșterea vitezei zil
ritmul de lucru la semănatul porum
care s-a lucrat încă de dimineață s-a
carburanți. Ne preocupăm îndeaproa
nice de lucru să fie recuperate întîr
bului s-a dublat.
menținut pînă la căderea serii, cind
pe de calitatea lucrărilor, fiecare
zierile la însămințări.
tractoarele cu discuitoare se îndrep
în unitățile consiliului agroindus
specialist și cadru de conducere din
Constantin BLAGOV1CI
tau spre solele ce trebuiau pregă
trial Șeica Mare, marți a fost zi re
unități răspunde direct nu numai de
corespondentul „Scînteii"
tite în cursul nopții. In această zi
cord la semănatul porumbului, cu
/intensificarea ritmului de lucru, ci și

corespondentul

„Scînteii"

Răspundere sporită
pentru calitatea lucrărilor
sibiu:

vaslui:

Măsuri energice pentru folosirea fiecărei ore
bune de lucru

© Suprafața totală însămînțată : 47 270 hectare — 36
la sută din cea planificată © Viteza de lucru realizată :
16 aprilie — 4 690 hectare, 17 aprilie — 6 465 hectare
De bună seamă, însămînțările de
primăvară in județul Vaslui sint
mult întîrziate datorită, in principal,
ploilor abundente din această primă
vară. Comitetul județean de partid,
organele agricole, specialiștii și ca
drele de conducere din unitățile agri
cole acționează pe multiple planuri
în vederea grăbirii lucrărilor. Semă
natul a fost reluat în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale
Huși, Bîrlad și Murgeni, iar în ulti
mele zile a cuprins întreaga arie a
județului. Acum cele aproape 740 de
semănători sînt folosite la întreaga
capacitate, din zori și pînă noantea
tîrziu. Ca urmare, în primele două
zile ale acestei săptămini au fost
atinse cele mai înalte ritmuri de lu
cru din această campanie. în afară
de alte culturi din prima epocă, a
fost încheiat semănatul sfeclei de za
hăr și al florii-soarelui, iar' cartofii
de toamnă, cînepa pentru fibre și
culturile furajere se însămînțează pe
ultimele suprafețe. Pînă în seara zi
lei de 17 aprilie, porumbul pentru
boabe a fost semănat pe 12 900 hec
tare, reprezentind 17 la sută din su
prafața prevăzută.
Pentru recuperarea restanțelor la
semănat important este ca peste tot
utilajele să fie folosite din plin. De
altfel, în acest sens se acționează

în majoritatea unităților agricole. In
consiliul agroindustrial Bîrlad se
cultivă o mare suprafață cu porumb.
„Am trecut cu toate forțele la în
sămînțarea porumbului — ne spune
Leon Faraoanu, inginerul-șef al con
siliului. Avînd în vedere că solul este
afinat și umed, reducem la maximum
numărul de treceri ale utilajelor. O
singură lucrare cu combinatorul este
suficientă. Cele aproape 40 de agre
gate complexe ne prind foarte bine".
Așa se proceda la Ivești, unde ingi
nerul-șef al cooperativei, Viorel
Pușcă, coordona munca celor șase
mecanizatori care încorporau sămînță de porumb sub brazdă pe prima
sută de hectare din cele 940 pla
nificate. La C.A.P: Pochidia, pre
ședintele unității, Oprea Sîngă, pre
zent pe cimp, este mulțumit de mo
dul exemplar în care muncesc meca
nizatorii, care semănaseră pînă la
vremea prînzului 80 din cele 250 hec
tare planificate. „în acest ritm, sîmbătă noi terminăm lucrarea" — ne
spune președintele cooperativei. Pînă
marți seara, în consiliul agroindus
trial Bîrlad porumbul a și fost se
mănat pe 12 la sută din cele 7 800
hectare.
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Huși, încheierea se
mănatului la sfecla de zahăr și floa-

rea-soareluî a dat posibilitatea să se
lucreze luni și marți cu toate forțele
la porumb. „Avem o suprafață mare
de teren cu textură foarte diferită
— ne spune președintele consiliului,
loan Netedu. De aceea, am cerut
specialiștilor să ia măsuri pentru a
se lucra diferențiat de la solă la
solă. Pentru că avem umiditate, hotăritoare pentru nivelul recoltei sînt
în acest an calitatea lucrărilor și pe
rioada optimă de semănat. La Lunca
Banului și Stănilești sporim densi
tatea plantelor la hectar". La C.A.P.
Lunca Banului, in prezența ingine
rilor, se lucra din plin cu șase semă
nători. „Pregătirea terenului, efec
tuată noaptea, ne dă posibilitatea
să începem semănatul de cum mijesc
zorii și să-1 încheiem -seara, după
ora 20 — ține să ne spună Mihai Zaharia, președintele unității. în loc de
90 hectare pe zi, noi semănăm în
acest fel 110". Fără răgaz, cu res
ponsabilitate și grijă deosebită pen
tru grăbirea însămînțărilor, pentru
calitatea lucrărilor se acționează și
în consiliile agroindustriale Murgeni,
Zorleni, Crasna, Vaslui, Tătărăni,
Banca, Negrești, Codăești și altele.
Peste tot în aceste zile, eforturile
oamenilor muncii de pe ogoare sint
concentrate la semănat, astfel îneît
răminerile în urmă determinate de
condițiile climatice din această pri
măvară să fie grabnic recuperate.

Petru NECULA
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La C.A.P. Lunca Banului, județul
Vaslui, mecanizatorii lucrează intens,
din zori și pînă seara, la insămînțarea porumbului
Foto : F. Lascăr

--------- CÎMPUL ÎN ACESTE Z ILE--------(Urmare din pag. I)

agregatelor complexe, respectarea ri
guroasă a tehnologiilor de producție,
in mod deosebit asigurarea unei den
sități optime la toate culturile, valo
rificarea fiecărei ore bune de lucru,
ziua la semănat, noaptea la pregă
tirea terenului". In acest spirit i-am
găsit acționînd pe inginerii Iordache
Granate și Vasile Antohi din puncte
le fierbinți de la C.A.P. Puiești. în
ciuda vremii schimbătoare, unitatea
a încheiat semănatul la aproape toate
culturile, forțele principale fiind con
centrate acum la însămînțatul po
rumbului.
Unii specialiști nu iși onorează pe
deplin răspunderile care le revin.
Privind cu un ochi mai critic desfă
șurarea campaniei de însămințări,
corespondentul nostru din județul
Tulcea ne relatează următorul epi
sod : In comuna Unirea, la coopera

tiva 6 Martie, un mecanizator însămința sfeclă de zahăr „pe sărite". O
secție a semănătorii cind lăsa Sămînța să cadă sub brazdă, cînd se în
funda. Din lipsa asistenței tehnice in
cîmp, mecanizatorul a pornit spre
sat după ajutor. Inginera-șefă a
cooperativei, Tatiana Dumitrică, pe
care am intîlnit-o in sat, l-a sfătuit
pe mecanizator să aștepte pînă a
doua zi, cînd va fi găsit mecanicul de
întreținere. Am întrebat de mem
brul biroului comitetului comunal de
partid care răspunde de această
cooperativă. Nimeni nu a putut da o
lămurire. Secretarul comitetului co
munal de partid, alți factori de răs
pundere de la primărie nu trecuseră
de mai multe zile prin unitatea res
pectivă, iar semănatul se efectua ne
supravegheat, după aprecierea meca
nizatorului, pe teren pregătit neco
respunzător.
La rîndul său, corespondentul zia

Promptitudine in receptionarea constatărilor,

rului în județul Mehedinți ne sem
nalează situația de la C.A.P. Pădurea
Mare, unde lucrările agricole sînt în
tîrziate. Aici membrii comitetului de
partid au fost repartizați pe sectoare,
dar această repartizare a rămas doar
pe hîrtie. Ei n-au exercitat încă de
la începutul campaniei un control
permanent pe teren, lăsînd să le sca
pe zile bune de lucru. Ba, mai mult,
pentru a începe semănatul, a fost ne
cesară intervenția organizatorului de
partid și a activistului de la județ
care răspunde de această zonă. Dacă
se acționa operativ, cu toate forțele
și s-ar fi folosit orice oră bună de
lucru, stadiul însămințărilor ar fi
fost în prezent mult mai avansat.
Datele statistice despre stadiul în
sămînțărilor iși au, firește, rostul lor.
Unele județe sînt mai avansate decît
altele. Procentele, rezultatele medii
ascund însă activitatea necorespun-

zătoare a unor colective de muncă și
diminuează meritul celor harnici, si
tuații ilustrate dealtfel și de exem
plele de mai sus. Trebuie, de aceea,
subliniat că sensul întregii munci or
ganizatorice și politico-educative este
alinierea tuturor unităților la nivelul
celor fruntașe, o cerință formulată in
repetate rinduri de secretarul gene
ral al partidului. Din această per
spectivă, activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid de la sate, a
comuniștilor trebuie să aibă un pro
nunțat caracter practic și o finalitate
precisă, să fie pătrunsă de spirit re
voluționar, în așa fel îneît să insu
fle tuturor lucrătorilor ogoarelor pre
ocuparea pentru ca această campa
nie, în ciuda tuturor dificultăților, să
se înscrie ca un succes de seamă in
ridicarea agriculturii noastre la pa
rametrii superiori de calitate și efi
ciență.

Echipele de control al oamenilor
muncii, prezente cu o frecvență me
reu mai mare în unitățile de larg
interes public, contribuie, prin exi
gența exprimată în numele cetățe
nilor care le-au acordat mandatul
încrederii lor. prin perseverența ac
țiunilor întreprinse, la întărirea or
dinii și disciplinei, la respectarea
hotărîrilor de partid, și a legilor țării
in domeniile supuse controlului. Este
una din formele de manifestare ale
democrației noastre socialiste, de
participare directă și activă a oame
nilor muncii la conducerea diferite
lor sectoare de activitate.
înfăptuirea sarcinilor ce revin con
trolului oamenilor muncii din docu
mentele celui de-al II-lea Congres al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, din expunerile și indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
este nemijlocit legată de consecven
ta cu care se acționează pentru în
lăturarea neajunsurilor semnalate de
echipe, de operativitatea cu care or
ganele vizate recepționează semna
lele lor și adoptă măsurile ce se
impun.
Acestor aspecte Ie consacram an
cheta de față — întreprinsă în mu
nicipiul Craiova — acum cînd echi
pele de control al oamenilor muncii
se află la începutul unui nou mandat.
CÎTEVA DATE STATISTICE : la
Craiova au fost alese, în această pe
rioadă, 434 de echipe de control al
oamenilor muncii (mai multe decit
anul trecut), cu 2 170 de membri, din
care 660 femei și peste 900 membri
ai O.D.U.S. ; le-au fost atribuite spre
control 1 651 de unități — comercia
le. prestatoare de servicii, sanitare,
de transport în comun, șantiere de
locuințe și sectoare de administrație
locativă. unități de poștă și teleco
municații, creșe și grădinițe de copii,
cantine, cămine de tineret și de bătrîni.
COMPETENȚA ȘI PERSEVEREN
ȚA. Pentru început, am însoțit citeva echipe de control pe teren.
Iată-ne — cu o echipă, alcătuită din
tehnicieni principali de la „Oltcit",
condusă de Mircea Novac — la un
sector de gospodărie locativă — de
pe strada A. I. Cuza, bloc 156. Sec
torul are în evidență 3 000 de ■ con
tracte, deci tot atîția deținători de
locuințe proprietatea statului. Con
trolul decurge sistematic, amănunțit :
cu ce efectiv se lucrează ? Cîte sesi
zări au făcut cetățenii de la înce
putul anului ? Cîte din acestea au
rămas nerezolvate ? încet-încet. ies
la iveală neajunsurile : pentru două
cereri de reparații de sobe. înregis
trate de locatari la 19 și, respectiv,
29 martie, nota de comandă se de
pusese abia la 3 aprilie, iar șefa sec
torului, •EțniliaSțănciulescu. încă nu
știa nimic de ..soarta acesteia.; un
număr,.de 5 sesizări figurau ca neso
luționate ' — era vorba de reparația
unor terase — dar, în fapt, cele 5
s-au dovedit a interesa... 36 de apar
tamente. Controlul a mai relevat și
unele aspecte negative în legătură cu
insuficienta promptitudinii în servi
cii și cu stabilirea ordinii de prio
ritate a lucrărilor solicitate.
Cu o altă echipă de control al oa
menilor muncii — alcătuită din in
spectori de la sucursala județeană
Dolj a Băncii de investiții — ne-am
deplasat la Oficiul de construire a
locuințelor proprietate personală.
Răsfoim registrul unic de control :

în 1982. tn 1983, ca și anul acesta,
echipa a fost prezentă cu regulari
tate. Ca și cu prilejul actualului
control, a verificat acte, sesizări, a
formulat numeroase sugestii și pro
puneri. Cînd să plecăm, apare și
un titular de contract, reclamind ca
litatea instalațiilor și a unor finisaje
în locuința nou construită. „Cum a
putut oficiul să semneze recepția
blocului in asemenea condiții ? 1“ —
exclamă el. „Mergem la fața locu
lui" — hotărăște șeful echipei,
Gheorghe Ștefănescu, invitîndu-1 și
pe șeful oficiului, ing. Nicolae Calangiu, să ne însoțească. Deplasarea
s-a soldat cu o discuție, purtată cu
toți factorii responsabili, chiar în
apartamentul cu pricina (bloc M 9,
cartierul „Brazda lui Novac") și cu
măsuri ferme de efectuare a reme
dierilor, intr-adevăr necesare, echi
pa propunindu-și, dealtfel, să le ur
mărească ea însăși pînă la capăt.
Competent, prompt, eficace, demonstrind, o dată mai mult, că stilul de
lucru al echipelor de control poate

însemnări din municipiul
Craiova
determina, prin el însuși, eficiența
acțiunilor întreprinse.
SEMNALE RAMASE ÎNCĂ PE
II1RTIE. Calea București, zona „Ro
tonda". însoțim echipa condusă de
Florea Diaconu în unitatea de ciz
mărie nr. 16. „Cunoaștem bine uni
tatea — ne spune tovarășul Diaconu.
O controlăm de mult, dar, din pă
cate. unele din observațiile noastre,
deși nu minore, sînt luate în seamă
cu întîrziere". Avea dreptate tovară
șul Diaconu : de la precedentul con
trol nu se făcuse nimic.pentru apli
carea măsurilor propuse. Așa îneît
în procesul-verbal s-a consemnat
din nou : „Revenim asupra necesi
tății de a se repara plafonul de
deasupra vitrinei și acoperișul, de
oarece ploaia duce la degradarea pe
retelui din interior. La fel în ceea
ce privește asigurarea unor mate
riale — texturi și cuie — pentru
efectuarea reparațiilor cerute de
clienți. Totodată, revenim la repeta
tele noastre propuneri de ridicare a
mașinii de cusut cu picior și a prese*
de lipit, care nu sînt necesare aces
tui atelier". Cu perseverentă, echipa
revine și revine mereu, așa cum îi
este misiunea. Totuși, de cîte ori tre
buie să tot revină ?
Se poate însă și altfel, după cum
tot experiența o dovedește. Bunăoa
ră. toate semnalele echipelor de con
trol al oamenilor muncii. Înscrise în
registrele magazinelor craiovene de
.textile-încălțăminte, ajung la condu
cerea întreprinderii, printr-un sistem
operativ de urmărire, în termen de
24 de ore, putîndu-se stabili astfel
cu promptitudine măsurile necesare.
„Și la noi. ne spune tovarășul Florea
Moraru. directorul I.C.S. Alimentara
Craiova, consemnările echipelor de
control al oamenilor muncii — și
avem in municipiu aproape 200 de
unități — sînt citite zilnic, fie de
mine, fie de directorul adjunct sau
de contabilul-șef, singurii în drept
să dea rezoluții privind o măsură sau
alta. Avem, dealtfel, și un registru
special de evidență în acest sens".

Este. într-adevăr. meritoriu efor
tul acestei întreprinderi comerciale
de a consemna fiecare propunere sau
observație. de a analiza lunar, în
consiliul oamenilor muncii, semna
lele respective, de a le grupa pe
probleme și a trage concluzii de in
teres mai larg. Dar. deseori, lucru
rile se opresc la jumătate. în re
gistrul amintit, in dreptul multora
dintre propuneri nu am găsit în
scrise decît apostile ca „se va veri
fica", „se va studia", „se vor lua
măsuri".
în această direcție, a creșterii efi
cienței controlului oamenilor muncii,
la Craiova a fost inițiată și o măsu
ră interesantă : periodic, au loc așanumitele consfătuiri „față-n față".
Se intilnesc echipele de control al
oamenilor muncii cu cadre de con
ducere din sectoarele controlate.
Principala concluzie a acestor discu
ții deschise, directe, o constituie,
fără doar și poate, adoptarea cu
mai mare operativitate a măsurilor
întemeiate pe observațiile controlo
rilor obștești.
O PREVEDERE UITATA DE
MULȚI. Pornind tot de la necesita
tea sporirii eficienței controlului, în
programul de măsuri adoptat de con
sfătuirea județeană, care a analizat,
anul trecut, activitatea echipelor de
control al oamenilor muncii, a fost
înscrisă cerința ca, în cadrul dărilor
de seamă semestriale prezentate de
organele de conducere colectivă din
unitățile supuse controlului, să fie
analizate și problemele ridicate de
echipele de control al oamenilor
muncii, modul de soluționare a pro
punerilor și sugestiilor lor. Just,
corect și conform Legii nr. 6/1972.
Dar legea mai prevede ; „La aceste
adunări vor fi invitați și membrii echipelor care au efectuat controlul
în unitățile respective".
Au fost ei invitați vreodată la ase
menea adunări ? în cursul anchetei
noastre am discutat cu mai mult de
30 de asemenea controlori — de Ia
„Oltcit", sucursala Băncii de investi
ții. Combinatul chimic Craiova, I3oiiclinica C.F.R., din cartiere — toți
cu vechi „state de serviciu" în în
deplinirea acestei sarcini obștești de
răspundere. Fără nici o excepție,
răspunsul lor a fost același : nu au
fost invitați niciodată la o asemenea
adunare generală. Ni s-a spus că
întreprinderile comerciale și oficiul
de turism „îi invită". Să fi fost noi
chiar atît de ghinioniști să nu întîlnim pe nici unul din acești... privilegiați 7
în finalul anchetei, tovarășa Elisabeta Trăistaru, președinta Consiliu
lui județean al F.D.U.S., căreia i-am
împărtășit concluziile noastre, ne-a
spus : „Consiliul județean al F.D.U.S.
va analiza, în semestrul II, împreu
nă cu organele de conducere colec
tivă de la direcția comercială,
U.J.C.M. și direcția sanitară, modul
cum se acționează pentru soluțio
narea propunerilor și sugestiilor con
trolului oamenilor muncii. Pînă
atunci, vom acționa stăruitor ca pre
vederile Legii 6 să fie consecvent
aplicate, ca tpate reglementările
existente să fie mai bine folosite într-o direcție unică : creșterea efi
cienței acestei activități obștești de
deosebit interes social".

Maria BABOIAN

Mărturie elocventă a voinței
de unitate a poporului român
Prezentă în toate provinciile ro
mânești pe baricadele revoluției de
la 1848, ale războiului pentru cuce
rirea independenței, ale susținerii
prin cele mai avansate condeie a
răscoalei de la 1907 și totodată a
luptei clasei muncitoare pentru re
vendicările ei umane, economice,
politice și culturale, presa româ
nească a avut o largă contribuție la
făurirea României de astăzi.
In Transilvania, lupta presei româ
nești s-a împletit cu însăși lupta pen
tru apărarea ființei poporului român,
a limbii sale, a drepturilor la egali
tate cu naționalitățile conlocuitoare,
la afirmarea și menținerea legături
lor cu frații de peste Carpați.
încă de la început, printre colabo
ratorii periodicelor din Transilvania
— Foaia pentru minte, inimă și li
teratură și Gazeta Transilvaniei, apă
rute in 1838 și conduse de George
Barițiu — s-au înscris Mihail Kogălniceanu, N. Bălcescu, C. Negruzzi,
V. Alecsandri, D, Bolintineanu,
C.A. Rosetti și atiția alții, care au
dat glas aspirațiilor comune ale po
porului român. La rindul lor, și scrii
torii ardeleni George Barițiu, Timotei Cipariu, Vasile Pop, Andrei
Mureșianu au colaborat la publica
țiile muntene și moldovene, confirmind astfel solidaritatea și solidita
tea frontului unității românești.
La 3/15 mai 1848 pe Cîmpia Liber
tății de la Blaj s-a strigat din zeci
de mii de glasuri : Noi vrem să ne
unim cu Țara !
Un mare salt a făcut presa arde
leană în anul 1884, cînd, pe lingă pe
riodicele apărute în anii anteriori —
Telegraful român (1853), Familia
(1861), Albina Carpaților (1877) și
altele — a apărut la Sibiu cotidia
nul Tribuna ce avea să devină prin
cipalul ziar politic și cultural — și
totodată literar — al Transilvaniei și
care, prin profilul și atitudinea sa,
va reprezenta prototipul ziarului
ardelenesc, un model care, adaptat
împrejurărilor, va inrîuri adine pre
sa de aici.
Tribuna, înființată de un grup de
intelectuali și economiști din orașele
Sibiu și Brașov, a apărut la 14/26
aprilie 1884 ca o reacție împotriva
confuziilor politice care cuprinseseră
Transilvania în urma proclamării
dualismului austro-ungar (1867). prin
care se răpise străvechea autonomie
a provinciei, ea fiind acum integrată
statului ungar, și totodată împotriva
confuziilor de ordin ortografic care
— prin etimologismul latinist — îm
piedicau dezvoltarea limbii și lite
raturii.
Se simțea astfel o stringentă ne

voie de unificare a punctelor de
vedere atît în domeniul politic, cit și
în cel cultural-llterar. Acesta avea
să fie rolul Tribunei și in aceasta
rezidă importanța ei istorică.
Impulsul hotăritor in ambele sec
toare l-a dat proclamarea indepen
denței României și războiul pentru
independență — la care au participat
și numeroși voluntari ardeleni — în
urma căruia s-a ajuns la recunoaș
terea neatîrnării și pe plan extern.
România dobindind astfel toate atri
butele politice ale unui stat suveran.
în
presa .ardeleană — Gazeta
Transilvaniei, Telegraful român, Fa
milia, Albina Carpaților — care spri
jinise din răsputeri războiul de
independență, tot mai dese sînt ma-

100 de ani de la apariția
revistei „Tribuna"
nifestațiile de solidaritate cu noul
stat.
Lucrul trebuia sprijinit însă și pe
o largă bază ideologică, politică, pe
o coordonare sistematică.
Pentru susținerea curentului. Tri
buna — prin loan Slavici — a for
mulat lozinca patriotică : „Soarele
pentru toți românii de la București
răsare" !
Slavici, originar din comuna Siria
de lingă Arad, își făcuse studiile su
perioare la Viena, unde s-a cunoscut
cu Mihai Eminescu, alături de care a
avut un rol hotăritor la organizarea
și orientarea societății „România
jună". După terminarea studiilor s-a
stabilit la Iași, unde a fost împreună
cu Eminescu și Creangă unul din
principalii membri ai societății Ju
nimea.
în anii următori, Slavici a fost re
dactor la Timpul (împreună cu Emi
nescu și Caragiale) și, de asemenea,
colaborator la «Telegraful reman». A
dezvoltat o strălueită activitate lite
rară. în 1881 publicînd volumul
Novele din popor. Prestigiul său era
acela al unui scriitor de seamă.
Prin Slavici s-a manifestat în Ar
deal spiritul critic al Junimii și, tot
odată, s-a impus ortografia fonetică,
ceea ce a dus la unificarea întregii
ortografii românești.
în politică. Tribuna va susține ne
cesitatea solidarității românești ba
zată pe necesitatea unității culturale

a poporului român. Aspirațiile mase
lor muncitorești și-au găsit și ele! lo
cul meritat in paginile Tribunei.
Respingind șovinismul, „Tribuna" a
preconizat o înțelegere loială cu
maghiarii, cu celelalte naționalități,
ținîndu-se seama de număful popu
lației și de necesitățile ei, economice
și culturale. Prin Tribuna s-a susți
nut ideea înaintării către împăratul
de la Viena a unui Memorand care
releva consecințele nefaste ale dua
lismului și care milita pentru satis
facerea revendicărilor sociale și po
litice ale românilor din Ardeal.
Slavici a plătit atitudinea sa po
litică prin mai multe procese de
presă, ultimul adueîndu-i, în 1888,
un an de închisoare la Vacz. Spiri
tul său a rămas însă și în continuare,
după revenirea scriitorului la Bucu
rești, spiritul conducător al Tribunei.
Primul text publicat al Memoran
dului, semnat de loan Rațiu, Vasile
Lucaciu, George Pop de Băsești și
de ceilalți conducători ai mișcării, a
apărut in Tribuna, multiplicîndu-se
apoi în mii de exemplare.
Importanța Tribunei a fost fecun
dă și în domeniul literar. Aici, ocro
tiți de Slavici, au debutat pe plan
major George Coșbuc, autorul minu
natelor balade populare, loan Popovici-Bănățeanul, cu nuvele din
viața meseriașilor, loan Rusu Șirianu, cu povestiri din viața satelor,
Virgil Onițiu, criticul Gheorghe Bogdan-Duică și totodată o întreagă
falangă de folcloriști ardeleni. Tri
buna a dat naștere unui adevărat
curent literar care, prin Octavian
Goga, se va impune apoi din ce în
ce mai mult.
Deși ea și-a încetat activitatea în
1903, gloria și prestigiul său au ră
mas intacte. Cu numele și cu pro
gramul ei — „Soarele de Ia Bucu
rești răsare" — au apărut în anii ur
mători alte tribune ; Tribuna po
porului și Tribuna de la Arad, Tri
buna de la București — a treia „Tri
bună" — înființată de Onisifor Ghibu (1915) — Tribuna Bihorului de
la Oradea, iar în perioada domina
ției hortyste a apărut Tribuna Ar
dealului de la CI ij (1940- 1944) și
apoi în zilele noastre noua Tribună
literară de la Cluj și Tribuna Si
biului.
Prin aceste „Tribune" s-au format
un mare număr de publiciști și scri
itori români, care au dat expresie
vieții poporului, continuînd să pro
moveze patriotismul ca ideal suprem,
să înfățișeze noile condiții de viață
ale orinduirii socialiste.

Vasile NETEA
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări
transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siria și vă sint
recunoscător pentru bunele dumneavoastră urări.
Relațiile de prietenie și cooperare care s-au dezvoltat permanent între
cele două țări ale noastre reprezintă pentru noi un motiv de satisfacție și
sîntem siguri că acestea se vor dezvolta în continuare prin voința și
eforturile comune spre binele celor două popoare.
Vă rog să primiți cele mai sincere urări de sănătate și fericire
personală, de succes și prosperitate continuă pentru poporul român prieten.

'

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

HAFEZ AL-ASSAD

Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, întregul nostru popor intîmpină cu noi și mărețe fapte de muncă apropiata aniversare a patru
decenii de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român. Colectivele de oameni ai muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, antrenați în ampla în
trecere socialistă, raportează, în preajma zilei de 1 Mai, importante
realizări în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1984.
Pe baza rezultatelor obținute pe primul trimestru al anului și a
punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in crite
riile de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie
pe primele
locuri se situează :

A apărut, în limba maghiară, în colecția
„Din gîndirea economică a președintelui României"

NICOLAE CEAUȘESCU
Politica agrară a Partidului Comunist Român
EDITURA POLITICĂ

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
Șl PREPARARE A CĂRBUNELUI

Vizita delegației parlamentare \ din Malayezia
Miercuri a sosit în Capitală dele
gația parlamentară malayeziană, con
dusă de Datuk Mohamed Zahir Bin
Haji Ismail, președintele Camerei
Reprezentanților, care, la invitația
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită în țara noastră. Din delegație
fac parte Datuk Leonard Linggi
Anak Jugah, deputat, Abdul Hamid
Bin Ibrahim, senator, Datuk Azizul Bin Abdul Aziz, secretar gene
ral al parlamentului.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
de deputați.

Locul I : întreprinderea minieră
Comănești, județul Bacău, cu 853,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția fizică, 17,6 la sută la volu
mul de pregătiri miniere, 33,9 la
sută la volumul de deschideri mi
niere, 6,3 Ia sută la producția netă,
39,6 la sută la beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 10,8 la sută, iar cele
materiale cu 8,4 la sută ; consu
murile de materiale de bază au
fost, de asemenea, mai mici decît
cele normate cu 16,7 la sută.
Locul II : întreprinderea minieră
Vulcan, județul Hunedoara, cu
822.7 puncte.
Locul III : întreprinderea mi
nieră Dîlja, județul Hunedoara, cu
808.8 puncte.

vedere cu delegația parlamentară
malayeziană.
S-a procedat la un schimb de in
formații cu privire la activitatea și
preocupările celor două parlamente,
exprimindu-se dorința comună de a
dezvolta conlucrarea dintre ele. S-a
subliniat contribuția pe care cele
două parlamente sînt chemate s-o
aducă la amplificarea în continuare
a raporturilor de prietenie și colabo
rare statornicite intre România și Ma
layezia. A fost reliefat, de asemenea,
rolul parlamentelor și al parlamenta
rilor în contextul general al preocu
părilor pentru îmbunătățirea clima
tului politic mondial, pentru inten
sificarea procesului de destindere,
colaborare și înțelegere în lume.
(Agerpres)

★

în aceeași zi, președintele Marii
Adunări Naționale a avut o între

Cu prilejul Zilei independenței Republicii Zimbabwe

tegrală a planului și angajamentelor
la producția fizică, la toate sorti
mentele, acordîndu-se prioritate re
alizării programului energetic și de
materii prime ; realizarea exempla
ră a planului la export și inițierea
de noi acțiuni pentru suplimentarea
acestuia ; creșterea productivității
muncii pe baza perfecționării orga-,
nizării producției și a muncii, ■ mo- '
dernizării proceselor de fabricație-,
folosirii depline a forței de muncă,- a
mașinilor și instalațiilor, ridicării
gradului de calificare a personalului
muncitor ; intensificarea eforturilor
pentru ridicarea continuă a calității
produselor, înnoirea și modernizarea
producției ; reducerea consumurilor
energetice, de combustibil și carbu
ranți, a consumurilor materiale în
general, în conformitate cu preve
derile planului și normele de con
sum stabilite ; soorirea gradului de
recuperare și refolosire a materiale
lor și subansamblelor.
Munca politico-educativă și orgazatorică desfășurată de organele și
organizațiile de partid din unitățile
de construcții trebuie să vizeze apli
carea fermă a acordului global și a
măsurilor privind preluarea în an
trepriză a lucrărilor de construcții,
concentrarea atenției colectivelor de
oameni ai muncii de pe șantiere
spre asigurarea unei ordini desăvirșite și a unei eficiente maxime în
realizarea investițiilor, în folosirea
forței de muncă și a utilajelor din
dotare, creîndu-se condiții pentru
punerea în funcțiune la termenele
planificate și chiar mai devreme a

Administrația de Stat
Loto-Pronosjwt
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 18 APRILIE 1984
Extragerea I : 18 36 40 42 38 10.
Extragerea a Il-a : 45 5 1 7 3 6.
Fond total de cîștiguri : 919 718 Iei.

Duminică, 22 aprilie,
TRAGERE LOTO-2
Administrația de Stat LotoPronosport organizează dumini
că, 22 aprilie 1984, ultima trage
re Loto 2 din această lună —
prilej de noi cîștiguri în auto
turisme „Dacia 1 300“ și impor
tante sume de bani. Biletul de
participare costă numai 10 lei
și poate fi completat cu o va
riantă achitată sută la sută sau
cu patru variante achitate în
cotă de 25 la sută. Indiferent de
cota jucată, fiecare bilet are
drept de cîștiguri la toate cele
trei extrageri a cite patru nu
mere, care însumează 12 nu
mere din 75. De la agențiile
Loto-Pronosport se pot procura
bilete cu numerele alese de
participant pină sîmbătă, 21
aprilie 1984.

noilor capacități productive prevă
zute pe acest an — sarcină de mare
însemnătate pentru progresul economico-social al țării.
ÎN AGRICULTURĂ. întreaga mun
că politică și organizatorică desfășu
rată- de organizațiile de partid tre
buie să fie concentrată in această
perioadă în direcția mobilizării me
canizatorilor, specialiștilor, a tuturor
forțelor de la sate, pentru accelera1* rea ■ la maximum a însămînțărilor; și:
a celorlalte lucrări de primăvară și
executarea acestora la un înalt nivel
agrotehnic, spre a se asigura o bază
solidă recoltelor din acest an.
Acestea sînt, desigur, numai cîteva dintre obiectivele concrete care
trebuie să polarizeze în- această pe
rioadă preocupările organizațiilor de
partid, ale colectivelor de oameni ai
muncii în întrecerea socialistă ce se
desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai.
Dezvoltind experiența pozitivă acu
mulată în perioada care a trecut de
la începutul anului' în organizarea
întrecerii și mobilizarea oamenilor
muncii la înfăptuirea planului și an
gajamentelor, organizațiile de partid
sint chemate ca printr-o amplă acti
vitate politico-educativă să dinami
zeze și mai puternic energiile și ca
pacitățile creatoare ale celor ce
muncesc pentru a întimpina cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al partidului cu
succese tot mai mari în toate dome
niile de activitate. In acest scop, or
ganelor și organizațiilor , de partid le
revine sarcina de a analiza sistema
tic modul în care se înfăptuiesc pre
vederile planului și angajamentele
asumate în întrecere de fiecare co
lectiv, de a acționa stăruitor pentru
generalizarea experienței și inițiati’ velor înaintate, de a lua măsuri* con
crete, operative pentru ca activita
tea productivă să se desfășoare la
nivelul maxim al posibilităților, al
potențialului uman și material din
fiecare unitate economică.
Cu cit vor fi mai mari succesele
obținute în domeniul productiv, cu
atît mai mari vor fi progresele în
dezvoltarea economico-socială a tă
rii, creindu-se condiții pentru ridi
carea în continuare a nivelului de
trai al poporului. în lumina acestui
adevăr fundamental, muncitorii, teh
nicienii și inginerii din fiecare uni
tate sint chemați să acționeze cu
toate forțele, cu dăruire patriotică și
elan revoluționar, cu spirit de buni
gospodari, pentru ca, zi de zi și lună
de lună, rezultatele obținute în pro
ducție să se înscrie ferm la nivelul
planului și angajamentelor asumate
în întrecere — așa cum cer intere
sele economiei naționale, ale noastre,
ale tuturor.

cinema
G Acțiunea Zuzuc : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
G Ilustrate cu flori de cîmp : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Puterea și adevărul :
TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9;. 12; 16; 19.
G Galax : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Secretul Iui Bachus : EXCELSIOR

tv
15.30 Telex
15,35 Ecran de vacanță. Desene animate
15,45 Studioul
tineretului.
Emisiune
realizată in colaborare cu Comi
tetul județean Bacău al U.T.C.
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) © Zilei
muncii, faptele de muncă ale
țării !
20,20 Actualitatea în economie. Cu toa
te forțele, cu răspundere revolu-

(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Totul pentru fotbal : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30.
© Imposibila iubire: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 19.
© Ringul: PACEA (60 30 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
© Prea cald pentru luna mai: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi ;
COSMOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
G Nea Mărin miliardar s FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Pescărușul speranței ; CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Gară pentru doi 3 UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.

Locul I: întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Rm.
Vîlcea, cu 796,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,1 la sută la pro

ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ—
SUBRAMURA

I

METALURGIEI FEROASE
Locul I : întreprinderea „Oțelinox“ Tîrgoviște, cu 782,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția netă, 1 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 5 la sută
lâ ' productivitatea mâncii,, '25;6 la
sută la beneficii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 14,6
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 32,7 la Sută.
Locul II : întreprinderea Lami
norul de tablă Galați, cu 445,2
puncte.
Locul III : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, cu 222,7
puncte.
IN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
SUBRAMURA
UTILAJ ENERGETIC,
PETROLIER
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC
I’ENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilaj
chimic „Grivița Roșie" București,
Icu 720,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția fizică, 8,7 la sută la produc
ția netă, 12,7 la sută la export, 2,5
la sută la producția-marfă vîndută
și încasată, 8,6 la sută la producti
vitatea muncii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 2,5
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 4,6 la sută.
Locul II : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București, cu
I 520 puncte.
Locul III : întreprinderea de
piese turnate Cîmpina, județul
Prahova, cu 508,4 puncte.
•) Indicatorii privind produc
ția INDUSTRIA
netă, productivitatea
ÎN
CHIMICA mun
— 
cii, costurile
de producție și
SUBRAMURA
beneficiile
sint calculați pe
CHIMIE ANORGANICĂ
luni.
ȘIdouă
ÎNGRĂȘĂMINTE
CHIMICE

20,35
20,50

21,10
21,55
22,15
22,30

© Mexicul fn flăcări : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, MELODIA
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Moartea vine la decolare : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Prințesa Păun : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Torpilorii : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
© Program de desene animate — 9;
11; 13, Benji — 15; 17,15; 19,30 : DOI
NA (16 35 38).
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30;

Locul I : întreprinderea de sere
„30 Decembrie", județul Giurgiu,
cu 1 254,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,6 la sută la
producția și livrările la fondul de
stat de carne, 1,8 la sută la efecti
vele de taurine la sfîrșitul perioa
dei. 7,4 la sută la efectivele de por
cine ; depășiri importante de plan
s-au obținut la producția si livră
rile la fondul de stat de lapte, pre
cum și la beneficii.
Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Prejmer. județul Brașov,
cu 770 puncte.
Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Girov, județul Neamț, cu
745 puncte.

ÎN DOMENIUL

SILVICULTURII

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— REGIONALE DE CĂI FERATE

AAAI
ducția fizică, 6,6 la sută Ia produc
ția-marfă vîndută și încasată, 25,4
Ia sută la beneficii, 27,9 la "sută la
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; unitatea a realizat un nivel de
cheltuieli totale și materiale la
1 000 lei producție-marfă mai mic
decît cel planificat și a realizat un
consum de energie electrică și
combustibili mai mic decît cel nor
mat cu 9,3 la sută.
Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Focșani, cu 581,5 puncte.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Suceava, cu 502,1 puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILA
(BIjMBAC)

Locul I ! întreprinderea textilă
Pitești, cu 538,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 15,7 la sută la ex
port, 2,6 la sută la productivitatea
muncii, 4,8 la sută la beneficii, 7,1
la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; s-au depășit sarci
nile de plan la producția netă și
producția-marfă vîndută și încasa
tă, iar consumurile de energie
electrică și combustibili au fost
mai mici decît cele normate cu
5.6 la sută.
Locul II : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Cîmpulung Moldo
venesc, județul Suceava, cu 484,4
puncte.
Locul III : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Cisnădie,. județul Sibiu,
cu 409,9 puncte.
IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ —
SUBRAMURA MORĂRIT.
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de morărit și panificație București, cu
436.6 puncte.

Locul I : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj, cu 1 035,2
puncte.
țlonară Ia înfăptuirea programelor
prioritare în economie ! 0 Cam
pania agricolă de primăvară —
ritm, calitate, eficiență 1
Mult mi-e drag unde trăiesc !
(color). Melodii populare
Marea forță a unității de acțiune
a clasei muncitoare 0 40 de ani
de la realizarea Frontului Unic
Muncitoresc
Film : „Tovarășii". Prima parte
Concursul cîntecului politic pen
tru tineret (color). Ediția 1984. Selecțiunl
Telejurnal (parțial color)
închiderea programului

IN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL
ZOOTEHNIC MIXT

Locul I : Inspectoratul siivic ju
dețean Vrancea, cu 710,3 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 33 la sută la va
loarea producției unităților silvice,
30,2 la sută la export, 32 la sută la
masa lemnoasă pusă în valoare,
31,6 Ia sută la tăieri de îngrijire in
păduri tinere. 35 la sută la livrări
de mărfuri la fondul pieței. 30,5 la
sută la beneficii.
Locul II : .Inspectoratul silvic ju
dețean Vîlcea, cu 587,2 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Ialomița, cu 476,8 puncte.

Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea, cu 184,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,4 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, 9,3 la sută la
graficul de putere la dispoziția
sistemului energetic național ; uni
tatea s-a încadrat în sarcinile de
plan privind productivitatea mun
cii, reducerea consumului conven
țional pentru producerea energiei
electrice și termice, precum și în
cele privind reducerea consumului
de energie electrică pentru consu
mul propriu tehnologic.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Craiova, cu 77,7 puncte.

PLANUL Șl ANGAJAMENTELE
- EXEMPLAR ÎNDEPLINITE!
(Urmare din pag. I)

ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI

IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZĂ DE CĂRBUNE

xandru Roșu, ministru-secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. Gheorghe Dolgu, adjunct
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere, ai unor
instituții centrale, oameni de știință
și artă, ziariști.
Au. participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cu ocazia Zilei independenței
Republicii Zimbabwe, ambasadorul
acestei țări la București, John Mayowe, a oferit, miercuri la amiază,
o recepție.
Au participat Gheorghe Rădulcscu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Ludovic
Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Ale

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24,2 la sută la
producția fizică, 17,7 la sută la
producția-marfă vîndută și încasa
tă, 19,9 la sută Ia beneficii ; depă
șiri importante de plan au mai fost
obținute la producția netă, export
și la productivitatea muncii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 4,7 la sută, iar cele
materiale -cu 7,4 la sută.
Locul II : Combinatul chimic
Făgăraș, cu 676,3 puncte.
Locul III : Combinatul chimic
Rm. Vilcea, cu 546,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,7 la sută la
producția fizică. 6,8 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
1,8. la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan
au fost obținute la export.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Covasna. cu
434,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Dolj, cu 300,5
puncte.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins între 19 aprilie, ora 21 — 22
aprilie, ora 21. In țară : Vremea va fi
răcoroasă, îndeosebi noaptea și dimi
neața. Cerul va fi variabil, cu înnorări
mai pronunțate în- primele zile în sudestul țării, unde local va ploua. In
rest, precipitații izolate. Vîntul va su
fla slab pină la moderat, cu intensi
ficări din sectorul nordic, în Moldova,
Dobrogea, Muntenia și zona de munte

14; 16,30; 19,15, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
© Strada Hanovra : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Războiul Iui Murphy : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Cascadorul Hooper : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 15,30; 19.
© Febra aurului : DACIA (50 35 94) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA
(317171) — 15,30; 17,45; 20.
©
Afacerea Pigot :
FERENTARI
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Campionul : MODERN (23 71 01) —
9; 12; 16; 19.
© Competiția S COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Program de vacanță : FAVORIT —
9; COSMOS — 9,30; FLOREASCA —
9; MIORIȚA — 9.

Locul I : Regionala de căi ferate
București, cu 362,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,5 la sută la vo
lumul de transport. 5,3 la sută ia
producția netă, 1,1 la sută Ia pro
ductivitatea muncii. 38,3 la sută Ia
beneficii ; cheltuielile totale au
fost mai mici decit cele planificate
cu 2,6 la sută.
Locul II : Regionala de căi Cerate
Constanța, cu 356,3 puncte.
Locul III / Regionala de căi fe
rate Galați, cu 334,5 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Tîrgoviște, cu 349,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,5 la sută la
desfacerile de mărfuri cu amănun
tul, 11,6 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător,
12,1 la sută Ia beneficii ; nivelul
fondului de retribuire la 1 000 lei
desfacere a fost mai mic decît cel
planificat cu 20 la sută, iar chel
tuielile de circulație cu 3,9 la sută.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Bacău, cu 264,6 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Rm. Vîlcea, cu 258 puncte.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MAȚERIALE

Locul I : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială SatuMare, cu 779,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,5 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit,
61,4 la sută la preluarea stocurilor
disponibile, 31,3 la sută la benefi
cii. 42,3 la sută la valorificarea
stocurilor disponibile, 30 la sută la
mărfuri încărcate și expediate paletizat și pachetizat ; cheltuielile
de circulație la 1 000 lei desfacere
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 4,3 la sută.
Locul II : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Ma
ramureș, cu 745 puncte.
Locul III ; Baza județeană
de aprovizionare tehnico-materială
Cluj, cu 631,9 puncte.
(Agerpres)

în primele zile. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 2 și plus
8 grade, iar cele maxime între 8 și 18
grade, mai -ridicate în ultimele zile. Pe
alocuri, în jumătatea de nord a țării
se va produce brumă. în București :
Vremea va fi răcoroasă, mai ales în
pripiele zile, cînd și cerul va fi mai
mult noros și temporar va ploua, iar
vîntul va prezenta intensificări din sec
torul nord-estic. Apoi cerul va deveni
variabil, iar vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 4 și 7 grade, iar cele ma
xime între 13 și 16 grade, mai ridicate
în ultima zi. (Corneliu Pop, meteoro
log de serviciu).

© Domnișoara
Noorie :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

teatre
0 Teatrul National
(14 7171, sala
mică) : O scrisoare pierdută — 15:
Titanic vals — 19,30; (sala Atelier) :
Act Venetian — 19; (sala „Ion Vasilescu“, 12 27 45) : Gimnastica senti
mentală — 19,30.
® Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Cristian MandeaL
Solist : Dan Atanasiu — 19.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBUCH SIERRA LEONE
Excelenței Sale Dr, SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Sierra Leone,
vă adresez cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate, exprimînd,
totodată, convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările
și popoarele noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
La 19 aprilie, poporul din Sierra
Leone- sărbătorește Ziua națională,
astăzi împlinindu-se 13 ani de la
memorabilul act al proclamării re
publicii, care a marcat un impor
tant pas pe calea consolidării inde
pendenței naționale, cucerite in
1961.
Situată pe țărmul vestic al Afri
cii, între Guineea și Liberia, Re
publica Sierra Leone este unul din
tre statele mici ale continentului,
avînd o suprafață de 71 740 kmp
și o populație de 3 400 000 locuitori.
Totodată, Sierra Leone dispune de
importante bogății naturale ; ea
poartă supranumele de „țară a dia
mantelor", datorită apreciabilelor
sale zăcăminte de pietre prețioase,
care o situează pe locul al treilea
în rîndul producătorilor mondiali
și îi asigură 60 la sută din totalul
veniturilor bugetare. Subsolul tării
adăpostește, de asemenea, bogate
resurse de fier, bauxită, molibden,
crom.
In perioada care a trecut de Ia
proclamarea republicii, autoritățile
de la Freetown au luat o serie de
măsuri în vederea recuperării în
folosul național a avuțiilor acapa
rate de monopolurile străine și a
utilizării lor in vederea dezvoltă
rii economico-sociale a țării. S-a
instituit controlul asupra întregii

producții de diamante, s-au extins
explorările geologice, au fost puse
bazele unei industrii proprii, au
luat ființă mai multe companii de
stat. în același timp, o atenție deo
sebită este acordată agriculturii,
sector în care lucrează marea ma
joritate a populației. La Bumbuna
a început construirea unui baraj și
a unei centrale electrice, urmînd
ca prima parte a lucrărilor să se
încheie în 1986.
Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de popoare
le Africii, față de toate popoarele
care pășesc pe calea dezvoltării
independente, poporul român ur
mărește cu interes și simpatie
realizările obținute de poporul din
Sierra Leone. între Republica So
cialistă România și Republica
Sierra Leone s-au statornicit rela
ții de colaborare, întemeiate pe sti
ma, respectul și avantajul reciproc,
care cunosc un curs ascendent. Un
moment de cea mai mare impor
tanță în evoluția acestor relații l-a
constituit întîlnirea de la Bucu
rești, din 1974, dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Siaka Stevens, întîlnire care a des
chis ample perspective colaborării
dintre cele două țâri și popoare, în
interesul reciproc, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI —
DIRECȚIA CIRCULAȚIE
pietoni, în preajma cărora se cere
Prioritatea in intersecții
Majoritatea intersecțiilor constituie
locuri fierbinți în traficul de vehicu
le și de pietoni. în perimetrul -aces
tora sînt concentrate cele mai multe
puncte de conflict de pe drumul pu
blic. Reglementarea precisă a circu
lației în fiecare intersecție creează
premisele deplasării în siguranță
pentru toți participanții la traficul
rutier. Cu condiția ca toți conducăto
rii de vehicule și pietonii să se con
formeze normelor instituite de lege.
Orice nesocotire a uneia din aceste
norme în intersecție poate constitui
cauza unui accident. Deosebit de
periculoase prin frecvență, dar și
prin gravitate, sînt abaterile comise
de pietoni. Deși la colțurile străzilor
beneficiază, de regulă, de porțiuni
marcate, traversarea în diagonala in
tersecției a devenit, pentru unii, o
practică dăunătoare. Totodată, tra
versarea străzii pe culoarea ro
șie a semaforului nu numai că în
greunează deplasarea -vehiculelor, dar
" constituie și un mare risc. Numai în
București, fapte de acest gen gene
rează, aproape zilnic, unul sau două
accidente cu urmări foarte grave.
Pentru conducătorul de vechicul,
apropierea de intersecție trebuie să
însemne reducerea vitezei și asigu
rarea că deplasarea se va desfășura
fără pericole. Faptul că rulează pe o
arteră prioritară sau că beneficiază
de culoarea verde a semaforului nu
constituie, întotdeauna, o garanție că
va fi scutit de pericole. Există riscul
ca alți conducători de vehicule să nu
respecte interdicția culorii roșii a se
maforului sau indicatoarele de nega
re a priorității, cum nu trebuie ne
glijată nici ipoteza traversărilor fără
asigurare. Prevenind pericolul ge
nerat de lipsa de prevedere a al
tora, sînt evitate urmările nedo
rite pe care un accident le poate avea
asupra propriei securități rutiere.
Conducătorul de vehicul trebuie să
aibă permanent în vedere că, în
apropierea intersecției, se află am
plasate, de regulă, trecerile pentru

ȘTIRI

să manifeste o prudență deosebită.
Apăsarea excesivă pe pedala de ac
celerație, în dorința de a „prinde" cu
orice preț culoarea verde, s-a dovedit
a fi o importantă sursă de acei-,
dente, din cauza imposibilității de a
evita lovirea unui pieton angajat im
prudent în traversare, derapajul în
cazul frînării bruște la schimbarea
culorii semaforului sau intrarea pe
roșu in intersecție, cînd autovehicu
lele de pe străzile laterale au dema
rat, primind culoarea verde.

Atenție, copil 1
Am mai scris în această rubrică
despre necesitatea protejării în cir
culație a copiilor de către condu
cătorii auto, ca și despre necesita
tea supravegherii mai atente a aces
tora de către părinți și educatori.
Odată cu venirea primăverii, copiii
se află mai mult timp în aer liber,
la joacă, și sînt prezenți în număr
mai mare in .circulație în calitate de
pietoni sau pasageri ai mijloacelor de
transport. De aici, datoria adulților
de a veghea modul în care copiii se
comportă în apropierea străzii. Luați
cu joaca, aceștia pot comite abateri
de la regulile de circulație, care îi
pun în situații periculoase, așa cum
s-a petrecut în comuna Feleacu, ju
dețul Cluj, cînd un băiețel de 8 ani
a sărit de pe acostament în fața
unui autoturism care l-a accidentat
grav. Circulînd prudent, alegindu-și
locul de joacă departe de stradă,
copiii au posibilitatea să demonstreze
că lecțiile teoretice și practice pe
teme rutiere Ia care au luat parte
la școală își ating scopul, îi ajută
să devină participanți Ia o circula
ție rutieră sigură, civilizată. Este ne
cesar ca toți conducătorii auto să ma
nifeste precauție maximă în timpul
rulării prin localitățile rurale și pe
străzile dintre blocuri în mediul ur
ban. Simplul avertisment cu claxo
nul sau cu luminile poate fi inefi
cient dacă nu este urmat de redu
cerea substanțială a vitezei.

SPORTIVE

Victorie a selecționatei noastre olimpice

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 1-0
Ieri, la Brăila, s-a jucat partida
dintre selecționatele olimpice ale
României și Iugoslaviei, partidă în
cheiată cu scorul de 1—0 (1—0) în
favoarea echipei române, prin golul
înscris de Mateuț, în minutul 28.
Meciul a fost dominat de formația
noastră, alcătuită în majoritate din
jucători tineri, și a fost presărat cu
multe faze la ambele porți, desprin-

zîndu-se acelea încheiate'de Cîrțu și
Adrian Popescu prin șuturi care au
trimis mingea în bare.
La terminarea jocurilor din grupa
preliminară olimpică, echipa Iu
goslaviei, care a totalizat 9 puncte
din șase partide, s-a calificat pentru
turneul J.O. de la Los Angeles. Pe
locul secund s-a clasat selecționata
olimpică a României — cu 8 puncte.

DINAMO -PETROLUL 4-2
La Brașov s-a desfășurat meciul
restant din sferturile de finală ale
„Cupei României", dintre Dinamo
București și Petrolul Ploiești. După
un joc dinamic și de bună calitate,
echipa campioană a României a
cîștigat cu 4—2 (2—0).

Punctele au fost marcate de Mulțescu (min. 6 și 62), Augustin (34),
Dragnea (90 din 11 metri), respectiv
de Butufei (59) și Bărbulescu (79 din
11 metri). Deci, semifinalele „Cupei
României" : Dinamo — Corvinul și
Steaua — Sportul studențesc.

BOX. Hotărîri importante ale Co
mitetului executiv al Asociației
internaționale
de
box
amator
(A.I.B.A.), întrunit la Los Angeles :
în turneul de box al J.O., toți pugiliștii vor fi obligați să poarte căști
de protecție : de asemenea, respec
tivul organ internațional a respins,
cu mare majoritate de voturi, o
propunere vizînd stabilirea unor
„capi de serie" cu ocazia tragerii Ia
sorți, ceea ce înseamnă menținerea
sistemului aplicat Ia precedentele
ediții olimpice — tragerea la sorți
liberă.

pentru juniori, organizat sub egida
Federației internaționale de rugbi
(F.I.R.A.), turneu care are loc în
Polonia. La Varșovia : România —
Suedia 62—6 (38—0).

RUGBI. Debut pe măsură al echi
pei României la turneul european

• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 19,30.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 15,30; 19.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile inchise — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 15; Niște țărani — 19.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) 8
Șoareci de apă — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 18,30;
(sala Studio) : Trăsura la scară — 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Front atmosferic — 19,30;
(sala Studio, 18 04 85) : Hotel „Zodia
gemenilor" — 15; 19.

GIMNASTICA Concurs valoros
la Cottbus (R.D. Germană), cîștigat,
la individual compus, de Simona
Harperath (R.D.G.) — 39,05 puncte.
Pe locurile fruntașe următoare s-au
clasat gimnastele românce Mirela
Barbălată — 38,70 p. și Simona
Păucă — 38,60 p., ambele din lotul
nostru reprezentativ, care au de
vansat-o pe vestita Maxi Gnauck
— 38,55 p.

0 Teatru! satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Băiatul cu stlcleți — 19,30.
0 Ansamblul
„Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert in haz major — 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
între caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 14;
Nota zero la purtare — 18.
0 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Aventurile Jul Plum-Plum — 10; (sala
„Ion Vasllescu") : Dana șl leul — 10.
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19.30.
0 Estrada Armatei
(13 60 64, sala
C.C.A.) : Estrada In croazieră — 19,30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Angelina Bianchinl — 20.

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR
„Prin reducerea înarmărilor, să fie eliberate fonduri
pentru ajutorarea țărilor lumii a treia"
Lucrările congresului internațional de la Roma
ROMA. — La Roma au început
lucrările unui congres internațional
pe tema „împotriva exterminării
prin foamete", la care participă re
prezentanți din partea a numeroa
se țări in curs de dezvoltare și ai
unor organizații internaționale.
Deschizînd lucrările, președintele
Italiei, Alessandro Pertini, a subli
niat necesitatea intensificării efor
turilor pentru eradicarea foametei,
care afectează peste 850 milioa
ne de locuitori ai Terrei, infor
mează agenția A.N.S.A.
Numeroși vorbitori au denunțat
apatia țărilor occidentale industria
lizate față de drama provocată de

sărăcie și foamete in lume. Socio
logul Rene Dumont a estimat că
„foametea este o consecință direc
tă a modelelor de dezvoltare im
puse lumii a treia de țările indus
trializate".
in cursul dezbaterilor - arată agenția - a fost evidențiată relația
dezarmare-dezvoltare, subliniindu-se
imperativul încetării cursei înarmă
rilor și al canalizării fondurilor ast
fel eliberate pentru eradicarea foa
metei, pentru soluționarea altor
probleme social-economice strin
gente ale țărilor lumii a treia și,
pe un plan general, ale tuturor sta
telor.

CANADA : Tinerelul în primele rînduri
ale luptei antirăzboinice
OTTAWA. — Din inițiativa stu
denților Universității din Ottawa,
in Canada a fost creată organiza
ția. antirăzboinică „Pace pentru
umanitate". Ea își propune atra
gerea pe scară largă a tinerei ge
nerații canadiene la lupta pentru
pace’ împotriva cursei înarmărilor,
pentru a contribui la eforturile de
promovare a înțelegerii și colabo
rării, a destinderii internaționale,
de preintîmpinare a pericolului
unui război nuclear. în cadrul ac
țiunilor preconizate, organizația
„Pace pentru umanitate" a făcut
cunoscut că, în septembrie, la
Ottawa va fi organizat un forum

internațional pentru pace. Ia care
vor lua parte reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din nu
meroase țări.
în actuala conjunctură interna
țională — au declarat conducătorii
noii organizații antirăzboinice de
tineret — este necesar să fie în
treprinse toate eforturile ce permit
tinerei generații să-și canalizeze
energiile în direcția găsirii de căi
care să ducă la frînarea cursei
înarmărilor și a acumulării de ar
senale nucleare, la preîntîmpinarea
unei catastrofe nucleare, la inten
sificarea luptei pentru pace și co
laborare internațională.

belgrad

*

PROTESTE ÎMPOTRIVA PREZENTEI NAVELOR NUCLEARE
AMERICANE ÎN PORTURILE JAPONEZE

și tovarășul Dragoslav Markovici
— aprobate de Prezidiul C.C. al U.C.I.

BONN. — După cum s-a anun
țat la Bonn, tradiționalul marș de
primăvară al păcii, care va începe
la finele acestei săptămini, se va
desfășura sub deviza luptei împotriva amplasării pe teritoriul R.F.G.
și al altor țări vest-europene a
noilor rachete americane cu rază
medie de acțiune, pentru reducerea
și distrugerea tuturor armelor nu
cleare de pe continentul european.
Centrul federal de informare al
marșului păcii — cu sediul la
Frankfurt pe Main — a făcut cu
noscut că, potrivit estimărilor pre
liminare, la această acțiune ce se
va desfășura la scara întregii țări
vor lua parte peste un milion de
partizani ai păcii.
Cu acest prilej, vor avea loc pes
te 400 de demonstrații, mitinguri,
simpozioane, concerte și alte ma
nifestări.
I

CANBERRA. — Ca urmare a ce
rerilor tot mai insistente ale opi
niei publice din Australia. Can
berra. capitala tării, a fost procla
mată zonă denuclearizată. De men
ționat că hotărîrea în acest sens a
Adunării municipale a fost luată
intr-un moment în care în Austra
lia s-au înregistrat mari demon
strații împotriva cursei înarmări
lor, pentru dezarmare, pentru pace.

Rezultatele convorbirilor

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu

R.F.G.: „Un NU Iwtărît
armelor nucleare I"

AUSTRALIA: Canberra
proclamată
zonă denuclemizaîă

:

BELGRAD 18 (Agerpres). — După
cum informează agenția Taniug, la
Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
lui Comitetului Central al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia.
în cadrul ședinței, tovarășul Dra
goslav Markovici, președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a prezentat o
informare despre rezultatele convor
birilor purtate cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul vizitei de prietenie
efectuate în R.S.F. Iugoslavia la in

vitația Prezidiului R.S.F. Iugoslavia
și a Prezidiului C.C. al U.C.I.
Prezidiul C.C. al U.C.I. a aprobat
Informarea privind convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Dragoslav
Markovici, președintele Prezidiului
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.
De asemenea. Prezidiul C.C. al
U.C.I. a aprobat raportul privind
unele acțiuni care au avut loc în
ultimul timp pe linia relațiilor ex
terne ale U.C.I.

Dezvoltarea relațiilor dintre organizațiile
de tineret din România și Tunisia
.
j
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TUNIS 18 (Agerpres). — In ca
drul vizitei pe care o întreprinde în
Tunisia, delegația Organizației Pio
nierilor, condusă de tovarășa Poliana Cristescu, președinte al Consi
liului National al Organizației Pio
nierilor. a avut convorbiri cu Mah
moud Messaadi, președintele Came
rei Deputaților, și Mohamed Kraiem,
ministrul tineretului și sporturilor.
Totodată, delegația s-a întîlnit cu
Mohamed Ben Saad, secretar gene
ral al Uniunii Tunisiene a Organi
zațiilor de Tineret (U.T.O.J.), cu con
ducerile organizațiilor de tineret, da
copii membre ale U.T.O.J. și Comi
tetului Tunisian pentru U.N.l.C.E.F.
Exprimîndu-și înalta apreciere față
de politica internă și externă a tă
rii noastre, gazdele au evocat bune
le relații care există între cele două
țări și popoare, contribuția esenția

lă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a președinte
lui Tunisiei. Habib Bourguiba. la în
tărirea continuă a prieteniei și co
laborării pe multiple planuri dintre
popoarele român și tunisian.
A fost subliniat faptul că tinere
tul reprezintă o puternică forță so
cială. direct interesată in consolida
rea înțelegerii, a colaborării inter
naționale și menținerii păcii, că tre
buie folosit contextul creat de Anul
Internațional al Tineretului pentru
a pune mai pregnant în atenția opiniei publice problematica tinere
tului, precum și pentru întreprin
derea unor măsuri concrete în ve
derea rezolvării problemelor care au
o influentă directă asupra tinerei
generații.

Plenara C. C. al P. M. S. U.

(
*
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BUDAPESTA 18 (Agerpres). —
După cum transmite agenția M.T.I.,
sub președinția lui Janos Radar,
prim-secretar al C.C. al P.M.S U., la
Budapesta a avut loc o plenară a
Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Socialist Ungar. Plena
ra a examinat și aprobat rapoartele
cu privire la probleme internaționa
le actuale și la sarcinile curente ale
perfecționării; în continuare, a sis
temului de conducere economică.

j AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: !
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Miting în parcul Shiba din Tokio împotriva staționării în porturile nipone a portavionului
Tomahawk și a bazelor militare ale S.U.A. pe teritoriul Japoniei

nuclear american
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CONVORBIRI UNGARO—SOVIEI TICE. Janos Radar, prim-secretar
' al C.C. al P.M.S. U., l-a primit,
miercuri, pe Andrei Gromiko,
| prim-vicepreședinte al Consiliului
I de Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., care se află în
li vizită la Budapesta. In cursul con| vorbirilor au fost abordate proble
me ale dezvoltării relațiilor bilate!rale . și probleme internaționale de
interes comun.
12,7 MILIOANE ȘOMERI IN
| ȚĂRILE C.E.E. Datele statistice
| publicate la Bruxelles arată că
numărul șomerilor în țările Pieței
I comune (mai puțin Grecia) a fost,
in cifre brute, de 12,7 milioane, reprezentînd 11,3 la sută din forța de
! muncă a celor nouă țări. Tinerii
sub 25 de ani lipsiți de un loc de
muncă reprezintă 37 la sută din to| talul șomerilor din țările C.E.E.

VIZITA LA BEIJING. Deng
Xiaoping, președintele Comisiei
Centrale Consultative a P.C. Chinez, l-a primit la Beijing pe
Geoffrey Howe, ministrul britanic
al afacerilor externe, informează
agenția China Nouă. Au fost
examinate aspecte ale relațiilor
dintre cele două țări, partea chineză reafirmind poziția sa în problema Hong-Kong-ului, subliniază
agenția. De asemenea, s-ah discut
tat aspecte ale actualității internaționale.
SEISME. în noaptea de marți
spre miercuri s-au produs o serie
de cutremure în regiunea Mostar
(R.S.F. Iugoslavia), cel mai puternic avînd 6 grade pe scara Mercălii, anunță agenția Taniug. Epi
centrul seismelor a fost situat la
30 km vest de orașul Mostar. Agenția precizează că nu au fost în
registrate pagube materiale.
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Congresul Uniunii Naționale a Oamenilor Muncii
din Angola
LUANDA 18 (Agerpres). — La
Luanda s-au desfășurat lucrările
primului Congres al Uniunii Națio
nale a Oamenilor Muncii din Angola
(U.N.T.A.). Au fost prezente delega
ții de peste hotare, intre care și din
partea Uniunii Generale a Sindicate
lor din România. în dezbateri, participanții și-au exprimat sprijinul de
plin față de politica internă și ex
ternă promovată de M.P.L.A. —
Partidul Muncii din Angola și gu
vernul angolez și au adoptat mai
multe rezoluții privind mobilizarea
maselor pentru soluționarea sarcini

R. P POLONĂ

Rezultate ale acfivifafîi
economice
■
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La
Varșovia a fost dată publicității in
formarea Direcției Centrale de Sta
tistică, în care se arată că, în pri
mul trimestru al acestui an, produc
ția sectorului socialist al industriei a
fost cu 3,7 la sută mal mare decît în
perioada similar* a anului trecut,
producția industriei extractive cres
cînd cu 6 la sută, Iar cea a indus
triei prelucrătoare cu 3,6 la sută. A
crescut, în special, producția de
energie electrică, de lignit, de auto
camioane, autoturisme, tractoare și
de alte mărfuri.
în agricultură au fost înregistrate,
de asemenea, succese importante. în
luna martie, comparativ cu aceeași

TOVARĂȘULUI

INTERNAȚIONAL ALE
}

La 19 apri1- se împlinesc 24 de
ani de la crearea Organizației .Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), organizație care și-a
asumat misiunea de a mobiliza șf
conduce poporul namibian în lupta
pentru cucerirea libertății și inde
pendenței naționale.
Namibia este ultimul teritoriu african aflat sub dominație colonia
lă. în 1978, Organizația Națiunilor
Unite a hotărît, printr-o rezoluție, să
se pună capăt mandatului Republi
cii Sud-Africane. care administrea
ză din 1920 acest vast teritoriu
(824 292 kmp), dispunînd de impor
tante bogății naturale. Programul
accesului la independență al Nami
biei adoptat de O.N.U. prevede des
fășurarea de alegeri generale, sub
supravegherea organizației mondia
le. ca prim pas spre înfăptuirea
dreptului la autodeterminare al po
porului namibian. O serie de hotărîri ulterioare ale O.N.U. au reafir
mat necesitatea stringentă a asigu
rării accesului la independentă al po
porului namibian.
După cum se știe. Africa de Sud
a refuzaț și refuză aplicarea în via
ță a acestor rezoluții, încercînd să-șî
perpetueze propria dominație, să
mențină și în Namibia rînduîelile
rasiste. în ultimul timp, autorități
le de la Pretoria au sporit efectivul
forțelor de ocupație, intensificînd re
presiunile împotriva reprezentanților
mișcării de eliberare.
în aceste condiții, a luat o pu
ternică amploare lupta de eli
berare desfășurată sub conducerea
S.W.A.P.O.. organizație care se
bucură de sprijinul majorității covîrșitoare a populației, precum și de
o amplă recunoaștere internațională.
Astfel, Organizația Poporului din
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Reluarea tratativelor cu participarea tuturor statelor continentului
în vederea eliminării primejdiei nucleare în Europa
Este necesară reluarea cit mai curînd a negocierilor dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii. in același timp,
considerăm că este necesar ca cel puțin țările din cele două
blocuri militare - dar și alte țări europene - să participe, sub
o formă sau alta, la aceste tratative. Problemele privesc nu nu
mai cele două țări; ele privesc toate popoarele europene și, deci,
toate popoarele continentului au nu numai dreptul, dar și obli
gația să participe la realizarea înțelegerilor, a acordurilor co
respunzătoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R.
din 22—23 martie a.c. și Apelul Ma
rii Adunări Naționale adresat Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Congresu
lui S.U.A., parlamentelor din țările
europene pe teritoriul cărora se am
plasează rachete nucleare cu rază
medie de acțiune, parlamentelor din
celelalte țări europene și din Cana
da, adăugîndu-se numeroaselor ini
țiative românești menite să bareze
calea unei catastrofe atotdistrugătoare, subliniază necesitatea unirii
eforturilor tuturor statelor și po
poarelor, a factorilor de decizie, a
forțelor social-politice cele mai largi
pentru găsirea celor mai bune căi
de încetare a agravării situației
internaționale, de oprire a cursei
periculoase a îriarmărilor și de sal
vare a umanității de la un holocaust
nuclear.

Să se acționeze cu înaltă
responsabilitate ! După cum
se știe, evoluțiile din Europa, continent
suprasaturat cu arme din cele mai
distrugătoare, au căpătat un caracter
deosebit de grav prin trecerea la am
plasarea de către Statele Unite a ra

chetelor cu rază medie de acțiune și,
ca urmare. Ia aplicarea contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică,
înmulțirea numărului focoaselor nu
cleare, precizia noilor arme fac să
crească mai mult ca niciodată în tre
cut pericolul unei conflagrații care,
în condițiile actuale, se va transfor
ma inevitabil intr-un război nuclear
generalizat, ducînd la dispariția vie
ții pe planeta noastră. Pe bună drep
tate sublinia secretarul general al
partidului nostru, președintele Repu
blicii, cu fiecare nouă armă nucleară
adăugată arsenalelor existente spo
rește potențialul de distrugere a ci
vilizației, a omenirii. De aici, nece
sitatea vitală de a se trage concluzii
le ce se impun și a se acționa cu
înaltă responsabilitate pentru a feri
generațiile prezente și viitoare de
flagelul nuclear
Așa cum a arătat în repetate rîn
duri conducătorul partidului și sta
tului nostru, o răspundere deosebită
în acest sens revine principalelor
puteri nucleare, S.U.A. și U.R.S.S., în
calitate de deținătoare a mijloacelor
militare în cauză, de ele depinzînd
în mod nemijlocit oprirea instalării
noilor arme nucleare, trecerea la ne
gocieri in vederea eliminării rache

telor cu rază medie de acțiune, a tu
turor armelor nucleare din Europa.
Potrivit recunoașterilor și de o parte
și de alta, a aprecierilor experților
militari și ale oamenilor de știin
ță, cele două puteri nucleare dispun
de suficiente mijloace capabile să
distrugă de mai multe ori nu numai
Europa, ci întreaga planetă. în lumi
na acestei realități, trecerea la am
plasarea de noi rachete pe continent
nu este cu nimic justificată. Mai
mult decît atît. A deține cîteva sute
de rachete în plus, departe de a con
tribui Ia consolidarea
securității
uneia sau alteia din părți, nu face
decît să pună în mișcare angrenajul
altor proiecte militare, primejduind
și mai mult liniștea, viața însăși a
tuturor popoarelor. Iată de ce în spi
ritul orientărilor profund umaniste
cuprinse in gîndirea politică, in ini
țiativele internaționale ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cu larg ecou
în întreaga lume, in spiritul întregii
activități internaționale a României
socialiste. Apelul Marii Adunări Na
ționale adresează Congresului S.U.A.
și Sovietului Suprem al U.R.S.S. vi
branta chemare ca, pornind de la in
teresele propriilor popoare, ale păcii
în Europa și în lume, să acționeze

pentru reluarea negocierilor dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii, în vederea realizării
unor acorduri și înțelegeri corespun
zătoare privind oprirea instalării șl
desfășurării de rachete nucleare pe
continent, retragerea celor existente
și eliberarea continentului de orice
arme nucleare.

Mai necesară ca aricind
— înlocuirea confruntării
prin dialogul politic, prin
tratative
concePtia României,
a șefului statului român, revenirea
la negocieri reprezintă un imperativ
arzător, o cerință fermă a tuturor
popoarelor. Reluarea dialogului asu
pra rachetelor, a înarmărilor repre
zintă singura alternativă rațională.
Nu există decît două posibilități de
opțiune : calea negocierilor, deschizindu-se perspectiva unui acord în
vederea încetării actualei accelerări
a cursei înarmărilor, ori politica de
confruntare, care ar duce la intensi
ficarea tot mai vertiginoasă a com
petiției armelor, mărind, cu fiecare
ceas, riscul unei confruntări nuclea
re, cu consecințe incalculabile. Așe
zarea Ia masa tratativelor ar oferi
posibilitatea practică a unor înțele
geri cu efecte pozitive multiple asu
pra întregii atmosfere internaționa
le. puțind conduce ulterior la abor
darea constructivă și a altor proble
me care frămîntă omenirea. Dimpo
trivă. absenta dialogului, întrerunerea negocierilor nu pot să ducă decit Ia sporirea neîncrederii. Ia creș
terea tensiunii; la apariția unor noi
surse de primejdie la adresa păcii și
securității popoarelor.
în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, prin
negocieri — desfășurate intr-un spi
rit de încredere și inaltă responsa
bilitate — este posibil să se convi

Africa de Sud-Vest a fost recunos
cută în 1965 de către Organizația
Unității Africane și în 1973 de că
tre O.N.U. ca unic reprezentant le
gitim al poporului namibian.
Potrivit politicii sale consecvente
de sprijinire activă a luptei popoare
lor pentru afirmarea dreptului la existentă liberă, de sine stătătoare,
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale. România socialistă și-a
manifestat în mod activ solidarita
tea cu cauza dreaptă a poporului
namibian, cu eforturile sale, sub
conducerea S.W.A.P.O., pentru dobindirea independenței. în repetate rîn
duri.- România socialistă a subliniat
că asigurarea libertății Namibiei este,
una din cerințele fundamentale ale
păcii și stabilității în întreaga zonă
de sud a continentului african. De-a
lungul anilor, țara noastră a fost ini
țiatoare sau coautoare la multiple
rezoluții ale Națiunilor Unite în fa
voarea înfăptuirii drepturilor legiti
me ale poporului namibian. O con
firmare elocventă a acestei poziții
statornice o constituie faptul că
România este membră a Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia.
Solidaritatea dintre Partidul Co
munist-Român și S.W.A.P.O. și-a
găsit concludente expresii cu ocazia
întîlnirilor pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-a avut pe pămintul
african și la Bucuiești cu Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O. în acest spirit. România, poporul român
militează consecvent pentru trecerea
neintîrziată Ia aplicarea rezoluției
O.N.U. privind soluționarea demo
cratică a problemei poporului nami
bian. asigurarea accesului său la in
dependență. în concordantă cu aspi
rațiile sale, cu cerințele opiniei pu
blice mondiale, ale cauzei păcii șl
libertății in întreaga lume.

ȘI ACTIVITATEA

O CERINȚA DE PRIM ORDIN A VIEȚII INTERNATIONALE:
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perioadă a anului trecut, au crescut
achizițiile de ouă, lapte. Achizițiile
de vite și porci pentru tăiere au fost
sub nivelul lunii martie a anului
trecut.
în luna martie au fost date în fo
losință 14 600 locuințe, cu 1,3 la sută
mai multe decît în aceeași perioadă
a' anului trecut. în primul trimestru
al anului veniturile bănești ale popu
lației au crescut cu 18,8 la sută,
iar cheltuielile cu 22,9 la sută com
parativ cu aceeași perioadă a anu
lui trecut.
în primul trimestru, comparativ cu
perioada similară a anului 1983, ex
porturile au fost superioare in pre
țuri curente cu 21,9 la sută, iar im
porturile au crescut cu 12,4 la sută.

în sprijinul dreptului la independență
al poporului namibian
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lor economice și sociale și sporirea
productivității muncii.
Luînd cuvîntul la încheierea lucră
rilor, Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele R.P. Angola, a re
liefat rolul crescînd al sindicatelor în
munca politico-educativă și a chemat
la întărirea alianței dintre clasa
muncitoare și țărănime. El a atras,
în același timp, atenția asupra situa
ției din sudul Africii, arătînd că
pacea în această regiune nu se va
putea realiza pînă cind Namibia
nu-și va obține independența.

nă asupra unor acorduri care să în
lăture amenințarea războiului nu
clear. Propunerile avansate de ță
rile socialiste, ca și cele formulate
de alte state, de conducători de sta
te și guverne, de oameni politici și
savanți oferă o bază care poate fi
luată în considerație în vederea opririi evoluției spre neantul nuclear.
Venind în întîmpinarea unor aseme
nea cerințe, Marea Adunare Națio
nală a propus organizarea unei intilniri a reprezentanților parlamen
telor din țările Europei, S.U.A. și
Canadei care să formuleze noi căi
și soluții în această direcție. Fără
îndoială, o asemenea intilnire ar fi,
în împrejurările date, de cea mai
mare utilitate, ar permite dezvolta
rea amănunțită a propunerilor și ini
țiativelor destinate apărării păcii,
înlăturării pericolului unui război
pustiitor, ar îngădui degajarea unui
consens, deschizînd. astfel, calea adoptării hotărîrilor corespunzătoare
de către factorii de decizie, a afir
mării unor contribuții reale, im
portante, la destinderea încordării, la
înseninarea climatului politic gene
ral.

In fața primejdiei care le
amenință existența — toate
popoarele pot și trebuie
să-și facă auzit cuvîntul. Estes
un adevăr ce nu mai trebuie de
monstrat că în cazul izbucnirii unul
război nuclear, nimeni, nici un po
por nu se va putea sustrage efec
telor sale distrugătoare. Specialiștii
au demonstrai fără putere de tăga
dă că, odată început, pîrjolul nu
clear nu va putea fi îngrădit, el va
transforma întreaga planetă intr-un
deșert radioactiv. Folosirea chiar și
a unei părți din potențialul distruc
tiv. prin instalarea „iernii nucleare",
ar degrada fundamental climatul,
mediul înconjurător, atmosfera și

biosfera, ar duce implacabil la dis
pariția civilizației, a vieții.
Iată de ce problema eurorachetelor nu poate fi o chestiune care in
teresează numai anumite state ; nu
numai Statele Unite și Uniunea So
vietică sau nu numai țările pe te
ritoriul cărora vor staționa noile
rampe de lansare — ci toate state
le, toate popoarele din Europa, din
Întreaga lume. în condițiile cind le
sint amenințate securitatea, propria
existență, toate țările și popoarele
sint vital interesate în realizarea
unor acorduri general acceptabile,
care să ducă la înlăturarea perico
lului și, în final, la eliminarea ar
melor nucleare. în același spirit, din
normele și principiile de relații in
ternaționale — între care egalitatea
în drepturi — decurge legitimitatea
adoptării unei atitudini, a unei po
ziții active față de orice problemă
a vieții contemporane — cu atît mai
mult, intr-o problemă crucială —
cum este cea a cursei înarmărilor,
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune. Este știut că încă înaintea în
treruperii tratativelor sovieto-americane de Ia Geneva, președintele
României a subliniat necesitatea
lărgirii cadrului de negocieri, creindu-se astfel condițiile ca toate sta
tele continentului să-și poată aduce
contribuția la cristalizarea unor so
luții care să se bucure de consensul
tuturor țărilor și popoarelor europe
ne. O asemenea cerință este cu atît
mai vitală acum cind s-a trecut la
amplasarea noilor rachete america
ne și la măsurile de răspuns din
partea U.R.S.S. Reafirmind această
poziție principială, constructivă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea la Plenara C.C. al P.C.R. din
martie, arată că problemele existen
te privesc nu numai cele două țări,
U.R.S.S. și S.U.A., că toate popoare
le europene și. deci, toate popoarele
continentului au nu numai dreptul,
dar si obligația să participe la reali
zarea înțelegerilor, a acordurilor co
respunzătoare. In acest sens, docu
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mentele plenarei au evidențiat din
nou necesitatea ca odată cu reluarea
cit mai curind a negocierilor dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii, cel puțin țările; din
cele două alianțe militare — Trata
tul de la Varșovia și N.A.T.O. — dar
și alte state europene, să participe
într-o formă sau alta la aceste tra
tative.

Lărgirea cadrului de ne
gocieri — o cale spre depis
tarea soluțiilor durabile, pro
funde, ParticiParea activă și a al
tor state la tratative este nu numai
un drept, dar și o cale eficientă
pentru înfăptuirea unor acorduri du
rabile, profunde. Așa arată realita
tea și — cum confirmă și evoluțiile
de fiecare zi — în afara punctelor
de vedere exprimate de principale
le puteri nucleare există și alte po
ziții exprimate de state mici și mij
locii. nealiniate și neutre. Evident,
o soluție care să fie rodul conlu
crării generale, elaborată prin lua
rea în considerare a intregului evantai de propuneri, va fi cu atit
mai trainică și unanim acceptabilă.
Existenta unei diversități de puncte
de vedere este de natură să lărgeas
că și să adîncească aria abordării,
să înlesnească apropierea pozițiilor,
netezind calea spre finalități poziti
ve ale negocierilor. După cum se știe,
nu o dată la Națiunile Unite sau
la reuniunea de la Madrid, tocmai
ca urmare a eforturilor active ale
unor state mici și mijlocii, din afara alianțelor militare, s-a putut ajunge la hotărîri pozitive. Merită re
flectat asupra unor asemenea învă
țăminte.
în opinia României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, momentele do
răscruce prin care trec popoarele
Europei, ale lumii cer luciditate și
voință politică, acțiuni consecvente și
responsabile din partea tuturor sta
telor, a popoarelor. Oprirea alunecă
rii spre abisul atomic este un obiec
tiv posibil de atins. Omenirea poa
te înfăptui acest deziderat arzător.
Este însă nevoie să se înțeleagă acum. cind nu este prea tîrziu. că
numai și numai prin tratative pur
tate în mod constructiv, cu partici
parea și prin luarea in considerare
a voinței și pozițiilor tuturor state
lor și popoarelor pericolul nuclear
poate fi evitat. Și trebuie să fie evi
tat !

Ioan TIMOFTE

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scinteil nr. 1. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII
«o 360

