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SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICDLAE CEAUSESCU

Resursele materiale și energetice
dicios gospodărite, waiorificate superior

Hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului prevăd, ca un obiectiv esențial al dezvoltării intensive, eficiente a economiei românești in actuala etapă, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei. Sarcinile în această privință stabilesc sporirea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei cu 6,5 la sută în acest an. față de anul trecut, și cu 25—27 la sută in 1990, in comparație cu anul 1985. Sint prevederi mobilizatoare. dar realiste.Să incorporăm, in produsele realizate, mai multă inteligență tehnică și mai puține resurse materiale și energetice ! Acesta este, sintetic exprimat, sensul măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru valorificarea superioară a materiilor pfime, materialelor și energiei, măsuri a căror înfăptuire trebuie urmărită consecvent, pas cu pas. Așa cum s-a subliniat din nou la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., este necesar ca in fiecare întreprindere și la fie

care Ioc de muncă să se aplice ferm măsurile stabilite privind reducerea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică, să se asigure gospodărirea cu maximă responsabilitate a acestor resurse.Care sînt principalele căi de acțiune, ce probleme trebuie soluționate cu prioritate ?în primul rînd se impune, fără îndoială, înfăptuirea riguroasă in toate ramurile și întreprinderile a programelor de înnoire și modernizare a produselor. Concret, în acest an, 45 la sută ■ din producția-marfă din ramurile prelucrătoare ale in- Tiustriei republicane urmează să fie realizată pe seama produselor noi și modernizate introduse în fabricație in actualul cincinal. Avantajele acestor acțiuni pe planul valorificării .resurselor materiale și energetice trebuie apreciate din două unghiuri de vedere. Pe de o parte, prin aceea că. încă din concepție, aceste produse vor presupune consumuri materiale mai reduse, o inaltă calitate și parametri supe

riori, deci o eficiență ridicată la producător. Pe de altă parte, asimilarea unor asemenea produse, îndeosebi in industriile chimică, metalurgică, a construcțiilor de mașini și a materialelor de construcții, va permite unităților beneficiare să obțină, prin utilizarea acestora, importante economii de materiale, combustibili sau energie electrică.De altfel, reglementări legale recente aurmăresc să introducă ordine in această privință. Bunăoară, înce- pind din acest an. înainte de a se trece la proiectarea de detaliu și omologarea unui nou produs trebuie să se elaboreze ndta de comandă a acestuia, prin care proiectanților li sg stabilesc anumite limite de consumuri specifice la principalele materiale și resurse energetice, por- nindu-se de la cele mai bune realizări obținute la produse similare fabricate în țară și in străinătate. Este o. reglementare de natură să pună pe prim plan cerința asigurării competitivității noilor produse și sub aspectul consumurilor materiale. eliminind tendințele unor proiec-
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tanți de a modifica doar unele detalii ale unui produs pe care il consideră apoi modernizat, fără a intra in fondul concepției constructive și funcționale a produsului respectiv.în legătură cu sarcinile de înnoire și modernizare a produselor se pune nu numai problema calității activității cercetătorilor și proiectanților, ci și aceea a desfășurării permanente a acestei activități, a asimilării rapide in fabricație a noilor produse. In foarte multe întreprinderi și institute se acționează prompt, pe baza unei strategii clare. concepîndu-se și introducin- du-se in fabricație produse care se situează la nivel comparabil cu cele mai bune realizări pe plan mondial, atit din punct de vedere al performanțelor. cit și al consumurilor. Sint insă și produse complexe care nu au mai fost reproiectsțțe de mai multi ani, Așa este cazul unor macarale. strunguri, motoare electrice, generatoare electrice de medie frecvență, care, in mod firesc, oferă posibilitatea reducerii substanțiale a consumurilor materiale și energetice.-în această ordine de idei tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că este necesară organizarea in fiecare uzină a unor grupuri de concepție și asimilare a noilor produse. In momentul in care un produs este introdus in fabricație — preciza secretarul general al partidului — pro- iectanții și cercetătorii trebuie să aibă deja pe planșetă sau in atenție un produs nou. Experiența a de- | monstrat că pentru a, putea fi cu adevărat competitivi pe plan mon-
Corneliu CÂRLAN

(Continuare in pag. a III-a)

.1 O epocă 
de glorie

A fi tinăr in România a- 
cestei epoci — Epoca „Nicolae 
Ceaușescu" — este un privile
giu, clar și o multă responsa
bilitate. Un privilegiu, pentru 
că tinereții, ca virstă a formă
rii și afirmării multilaterale, 
i-au fost create condiții optime 
de manifestare. Prin dezvolta
rea și perfecționarea sistemului 
de invățămint, prin aducerea sa 
— ca dotare și concepție de pro
grame — la parametrii moder
nului pe plan mondial, prin a- 
sigurarea unor condiții mate
riale de excepție pentru toți ti
nerii care vor să învețe, pentru 
toți tinerii care trebuie să în
vețe. Prin accesul liber la cul
tură și știință, la informația de 
ultimă oră. prin stimularea se 
tei dj cunoaștere, de autoper- 
fecționare.

Sint douăzeci de ani de cînd 
in fruntea comuniștilor români, 
i

PRIMII

40 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

Eroicele tradiții de luptă antifascistă 
a poporului românVictoria obținută impotriva fascismului. la 9 Mai 1945. reprezintă rezultatul luptei hotărite, pline de jertfe a popoarelor .iubitoare de libertate. Aniversind împreună cu toate națiunile lumii măreața zi a Victoriei, de la a cărei înfăptuire s-au scurs patru decenii, poporul român este mindru că și-a adus o remarcabilă contribuție la cauza înfrînge- rii fascismului. Această contribuție se înscrie ca o pagină de onoare în istoria luptelor sale pentru libertate, pentru independență și suveranitate națională.Expresie a celor mai retrograde și reacționare cercuri politice ale burgheziei, întruchipare a unei ideologii opuse oricărui ideal de libertate și de progres, fascismul a apărut in Europa în climatul social-politic specific epocii d.e după primul război mondial, un climat căruia îi era caracteristică existența unor pronunțate. contradicții sociale și confruntări de clasă. Pentru țara noastră, pericolul fascist a inceput să capete dimensiuni pregnante cu deosebire după începutul anului 1933, odată cu acapararea puterii politice de către hitlerism in Germania. Partidul Comunist Român și alături de el alte forțe sociale progresiste au apreciat cu claritate, încă în acel an, că nazismul reprezenta principala primejdie pentru independența națională a numeroase țări, pentru cultura și civilizația umană, că. în ce privește România, suprema datorie a tuturor partidelor, grupărilor și personalităților democratice, a tuturor patrioți-

lor era de a lupta impotriva organizațiilor de tip fascist, agenturi ale nazismului, și impotriva expansiunii imperialismului .german, pentru apă

rarea democrației și a existentei na- țional-statale a României.Toate acestea au condus la amplificarea activității ideologice antifasciste a partidului comunist, paralel cu o la fel de susținută activitate organizatorică, care iși propunea să găsească cele mai bune modalități de

realizare in țara noastră a unui larg front popular antifascist. Iar dovada că poporul român a sprijinit de la bun inceput aceste eforturi, că a înțeles să ia poziție hotărîtă împotriva fascismului — acționînd în spiritul îndelungatelor sale tradiții de luptă pentru libertate, unitate și independență națională — îl reprezintă eroicele ridicări Ia luptă ale proletariatului petrolist și feroviar din ianua- rie-februarie 1933, primele mari manifestări antifasciste de masă care au avut, loc in Europa după instalarea lui Hitler la putere în Germania.Depășind cadrul unor ridicări pentru satisfacerea doleanțelor economice și politice proprii, acțiunile de masă care au avut loc în țara noastră in această epocă au ridicat Ia ordinea zilei probleme majore ale vieții politice internaționale. De aceea, ele au fost apreciate, pe bună dreptate, ca un apel al clasei muncitoare din România adresat popoarelor lumii, tuturor forțelor sociale progresiste de a se ridica la'luptă împotriva pericolului grav pe care îl reprezenta politica agresivă, revanșardă și revizionistă a Germaniei hitleriste.In antifascismul hotărît și consecvent manifestat de poporul nostru găsim și explicația faptului că România s-a numărat printre primele țări europene care și-a constituit — ea urmare a inițiativei politice a partidului comunist — un Comitet Națio-
Dr. Olimpiu MATICHESCU

(Continuare în pag. a V-a)

a destinelor României a fost 
ales străluțitul bărbat, politic a 
cărui întreagă viață și activi
tate este pusă în slujba înflo
ririi patriei, a existenței demne 
și libere în rindul . națiunilor 
lumii. Gindirea sa politică re
voluționară a descătușat puternic 
energiile națiunii cristalizin- 
du-se intr-o dâctrină de supre
mă coerență și viabilitate teo
retică și practică — doctrina 
Ceaușescu, doctrina construcției 
viitorului românesc. In acest 
spațiu, pe aceste coordonate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
definit și definește în perma
nență și locul și rolul tinerei 
generații. Apelul la muncă pen
tru patrie și la iubire fierbin
te a patriei, apelul la învăță
tură nu fac altceva decit să 
contureze exact statutul tinere
ții ca virstă a răspunderilor 
majore, ca dimensiune revolu
ționară a ființei fiecăruia dintre 
cei ce aparțin prin naștere, iu
bire și destin acestui pămint 
străbun.

Semn de neclintită încredere 
și părintească dragoste pentru 
cei pe care, adresindu-li-se, se
cretarul general al partidului ii 
numește „dragii mei prieteni 
tineri".

A fi .tinăr in România acestei 
epoci este, după cum afirmam 
în primele rinduri ale îndemnă
rii de față, și o înaltă respon
sabilitate. Cum răspund, deci, 
tinerii țării acestor minunate 
condiții de împlinire a virstei 
lor, acestui climat generos ca- 
re-i situează la rangul de „vii
tor însuși al națiunii noastre 
socialiste" ?

Dacă am trasa o hartă simbo
lică a prezenței tinerilor in 
frontul marilor deveniri ale pa
triei, i-am găsi pretutindeni. 
Semnătura lor de onoare, mun- 

'ca lor competentă șt entuziastă 
se află, alături de munca între
gului popor, la temelia șantie-

Nicolae Dan 
FRUNTELATÂ

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Clement Michel-Pascal Nga Gnii- Voue To, ministrul afacerilor externe și cooperării internaționale al Republicii Centrafricane, care conduce delegația țării sale la lucrările celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică româno-centrafricană, ce se desfășoară la București.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față Antoine Kezza, ambasadorul Republicii Centrafricane in tara noastră.

Exprimind calde mulțumiri pentru intrevederea acordată, oaspetele a arătat că are plăcuta misiune de a înmina președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea generalului de armată Andre Kolingba, președintele Comitetului Militar de Redresare Națională al Republicii Centrafricane, și de a-i transmite cele mai cordiale urări de sănătate și succes în activitatea pe care o desfășoară in fruntea statului român, iar poporului nostru multă prosperitate și pace.Țovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită

președintelui Andre Kolingba un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului centrafrican prieten urări de progres și bunăstare.In timpul.întrevederii, ce a decurs intr-o atmosferă cordială, a fost exprimată convingerea că lucrările actualei sesiuni a Comisiei mixte vor conduce la o reinviorare a relațiilor româno-centrafricane, la identificarea unor noi forme și domenii de cooperare, vor contribui la extinderea și diversificarea legăturilor comerciale și a colaborării economice, in folosul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor.
Ambasadorul Republicii Honduras

cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul . Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Ed-
prezentării scrisorilor degardo Dumas Rodriguez, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar

acreditareși plenipotențiar al Republicii Honduras in tara noastră. (Continuare în pag. a V-a).
Aleasă mindrie patriotică pentru mărețele 

împliniri ale „Epocii Ceaușescu", 
angajament unanim al întregului popor 
de a înfăptui exemplar luminosul Program 

al partidului, istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al P. C. R.

Din întreaga țară, telegrame, mesaje și scrisori adresate 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la împlinirea a două decenii de cînd a fost ales in fruntea partidului

Se împlinesc două decenii de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in funcția supremă de 
conducere a Partidului Comunist Român, a destinelor patriei și poporului.

Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost adresat un mare număr de telegrame, mesaje și scrisori din partea comitetelor 
județene, municipale, orășenești și comunale de partid, a organizațiilor de masă și obștești, ministe
relor și altor instituții centrale, a unor unități din industrie și agricultură, instituții de invățămint, știință, 
artă și cultură, unități militare, precum și din partea a numeroși oameni ai muncii de cele mai diferite 
profesii, prin care ii sint exprimate cele mai alese sentimente de nețărmurită dragoste, de profundă 
stimă și adincâ recunoștință, calde felicitări și urări de sănătate, fericire, viață îndelungată și putere de 
muncă, de noi și tot mai mari succese în fruntea partidului și statului nostru pentru înfăptuirea măreței 
opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României, pentru creșterea continuă a 
bunăstării întregului popor, pentru cauza păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.Constituindu-se într-un nou și vibrant omagiu adus secretarului general al partidului, revoluționar și patriot înflăcărat, erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, telegramele, mesajele și scrisorile reliefează pregnant rolul hotărîtor, determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea în viață a întregii politici interne și externe a partidului și statului, a programelor de dezvoltare și înflorire a patriei, in dobin- direa succeselor istorice ale poporului român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Se dă expresie satisfacției depline și mîndriei patriotice a tuturor fiilor țării față de tot ceea ce poporul român, sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a partidului-, a secretarului- său .general, a înfăptuit în ultimii 20 de ani. perioadă a celor mai remarcabile împliniri din întreaga istorie a României, etapă de profunde înnoiri. în toate domeniile vieții politice. economice și sociale, .pe care 'întreaga națiune o definește cu justificată mindrie ..Epoca Nicolae Ceaușescu".în telegrame se dă o înaltă apreciere contribuției decisive a conducătorului partidului și statului nostru la dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor județelor și localităților patriei, la dezvoltarea și modernizarea continuă a economiei naționale, la perfecționarea organizării și conducerii societății, înflorirea științei. învățămîntului, artei și culturii, la creșterea neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, la făurirea omului nou. constructor conștient și devotat al noii orîn- duiri.

Telegramele pun în relief prețuirea deosebită de care se bucură preocuparea stăruitoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru creșterea rolului conducător al partidului în societate, a unității sale, pentru întărirea statului nostru socialist, perfecționarea continuă a democrației muncitorești-re- yoluționare, înfăptuirea politicii naționale juste a partidului, asigurarea condițiilor pentru ca toți cetățenii patriei să participe activ și în deplină egalitate la conducerea vieții economico-sociale, a întregii societăți.Telegramele reliefează prestigiul fără precedent de care se bucură astăzi România pe arena mondială pentru politica sa externă, promovată cu clarviziune și realism de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de România socialistă în scopul apărării celui mai de preț bun al omenirii — pacea. Se exprimă prețuirea și admirația pentru activitatea consecventă a președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit promotor al luptei pentru promovarea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, înflăcărat luptător pentru cauza libertății și independenței popoarelor, față de inițiativele și demersurile sale intreprinse în interesul securității și independenței, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecere^ la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru înlăturarea încordării existente în viața politică mondială, pentru reluarea politicii de destindere, de creștere a încrederii între națiuni.In telegrame sint exprimate totala adeziune și aprobare a întregii națiuni la politica internațională a partidului și statului, care corespunde întru totul intereselor

fundamentale ale poporului nostru. servește cauzei generale a socialismului, păcii și progresului în lume. Se subliniază aprecierea de care se bucură în întreaga lume activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată soluționării pașnice, prip . tratative, a problemelor litigioase dintre state, lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice mondiale, bazată pe deplină egalitate și echitate, asigurării triumfului politicii de pace și colaborare, afirmării libere și suverane a tuturor națiunilor, edificării unei lumi mai bune și, mai drepte pe planeta noastră.Semnatarii acestor mesaje și, prin ei, toți comuniștii, intreaga națiune exprimă și cu acest prilej legămîntul solemn de a urina cu hotărîre neclintită, într-o indestructibilă unitate, partidul, pe secretarul său general, angajamentul ferm de a acționa cu înaltă răspundere, cu dăruire și abnegație revoluționară pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea. pentru transpunerea neabătută în viaț'ă a politicii interne și externe a partidului ,și statului, pentru progresul neîntrerupt al României socialiste.într-o deplină unitate de cuget și simțire, în telegrame sint adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, pentru ca în fruntea partidului și statului să conducă mai departe, cu aceeași înțelepciune, fermitate și consecvență revoluționară, harnicul și talentatul popor român pe drumul eroic al libertății, dreptății și demnității, al edificării socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.

u.
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A LUPTA PENTRU NOU 
îndatorire de răspundere a cercetătorului

Rezultatele unui experiment la Brașov folositoare pentru întreaga noastră zootehniePe la sfîrșitul toamnei trecute, aflîndu-ne cu treburi in zona Măgurele, situată cam la 7 km vest de Brașov, ne-am intîlnit cu o cireadă de vaci care, după o zi de pășunat, se îndreptau spre ferma zootehnică a Institutului de cercetări și producție pentru cțiltura pajiștilor din apropiere. Ceea ce ne-a atras atenția din primul moment au fost frumusețea, conformația corporală armonioasă, sănătatea lor. Ne-au impresionat, de asemenea, ugerele lor pline cu lapte, care le făceau mersul anevoios. Nu ne-a fost greu să aflăm cui aparțin aceste „uzine vii" producătoare de lapte.— Da, avem un efectiv valoros de vaci — ne spune cu un fel de min- drie reținută dr. ing. Vasile Carda- șol, directorul institutului. Faptul cel mai important, după părerea mea, este acela că, deși profilul de bază al institutului nostru este de cercetări ■ în domeniul pajiștilor, am reușit să desfășurăm o activitate de cercetare bună și in domeniul ameliorării animalelor. Ceea ce ne-a permis să realizăm pe această cale o nouă linie de „bălțată" cu un. potențial genetic dintre cele mai eficiente din țară. Autorul principal al acestei realizări este — o spun fără nici o reținere — comunistul loan Speianu.Inginerul loan Speianu tocmai se pregătea să plece la fermă. Este un om de o modestie rară — așa cum îi stă bine unui comunist. Nu-i place ■ să vorbească despre el. Aproape că am fi fost gata să renunțăm la obișnuitele întrebări reportericești, dacă de la comitetul județean de partid nu ni s-ar fi spus : „Ceea ce au făcut acolo cîțiva cercetători, în frunte cu comunistul Speianu, este o realizare de excepție, o realizare națională"..Dar să pornim pe firul faptelor. ...1976. Institutului de Ia Măgurele i se repartizează un lot de 150 de juninci gestante din rasa bălțată. Importate. Animale alese de la crescători străini chiar de ing. loan Speianu. Aduse în țară nu pentru a mări fizic numărul animalelor institutului, ci pentru a găsi modalitatea de transmitere a însușirilor acestora și la rasele autohtone. Comunistul loan Speianu ar fi putut să nu-și facă prea multe griji în acest sens. Ar fi putut proceda ca alți specialiști, aflați in aceeași situație, ape- lînd pentru obținerea materialului seminal la unitățile specializate. Ar fi fost mai comod și pentru el și pentru institut. Conștiința răspunderii de comunist i-a dictat insă altfel. Și-a pus tot felul de întrebări. Una mai îndreptățită decît alta : „Dacă stațiunea din Tirgu Mureș, specializată în testarea și producerea materialului seminal congelat, nu va fi in măsură să-i poată asigura materialul care să corespundă valorii genetice a animalelor aduse de el cu sacrificii, cu eforturi valutare din străinătate

putea asigura acest material. în toate cazurile, la timp, la ce i-ar servi eventualele justificări ulterioare ?“. El știa că trebuie să răspundă in fața organizației de partid, a comuniștilor pentru modul în care și-a indeplinit sarcina pe care și-a asu- mat-o singur și care de fapt i-a fost încredințată de organizație.Intre" posibila comoditate a justificărilor și greul drum al efortului propriu, al riscului, cercetătorul Speianu, comunistul Speianu a ales soluția a doua : să-și crească singur un reproducător valoros. Era soluția care, după părerea sa, îi oferea cele mai sigure garanții pentru realizarea scopului propus. Cunoștea valoarea ascendenților fiecărei juninci. Aceasta l-a ajutat Să rețină trei viței (tău- rași) de la trei dintre junincile cele mai valoroase. Pînă la urmă s-a oprit

iată. A continuat cu aceeași pasiune și răspundere acțiunea de ameliorare a efectiVelor de animale. Zile lățind el iși petrecea timpul fie la grajduri, fie la pășune. Pentru a putea urmări și supraveghea cu meticulozitate dezvoltarea și comportarea fiecărui animal. Nu-i scăpa nici cel mai mic amănunt legat de furajarea, de odihna și îngrijirea animalelor. In tot acest timp el a fost și îngrijitor, și organizator al programului de grajd, și cercetător.Evident, în această grea acțiune comunistul Speianu nu a lucrat, și nu putea, de unul singur. El a fost tot timpul ajutat, în primul rînd, de membrii de partid care lucrează în acest sector, de laborantul Arpad Lâszlo și de Sevastiana Speianu, so- ția sa. Cu ei s-a consultat permanent. Cu ei și-a asumat responsabilități

la tăurașul provenit dc la vaca „Eli- sabeta" și de la Acesta răspundea mare exigentelor I s-a dat numele a ajuns la vîrsta ție, Senator arăta museții, a perfecțiunii corporale. A început să fie folosit la monta junin- cilor născute aici, la Măgurele, sub stricta supraveghere a cercetătorului. Iar așteptările sale n-au fost înșelate. Primele 23 de fiice ale lui Senator au încheiat prima lactație cu 4 502 litri lapte fiecare și o grăsime de 163 kg, comparativ cu 3 201 litri lapte și 128,3 kg grăsime cu cit în- cheiaseră prima lactație mamele lor. Era cea mai bună confirmare că e- forturile cercetătorului aveau răsplata binemeritată a îndrăznelii. Și cine îndrăznește reușește. Chiar dacă nu întotdeauna, de cele mai multe ori, da.Și astfel, comunistul Speianu a devenit și mai convins de valoarea genetică ridicată a lui Senator. O valoare care îl situa la nivel mondial. Putea păstra el acest reproducător cu .........................tru Si se tru se ? Nici mod egoist de a privi lucrurile. Con- sultîndu-se cu comuniștii din conducerea institutului, ca și cu ceilalți comuniști implicați în acțiunea ele selecție și ameliorare a animalelor, el l-a oferit pe Senator stațiunii din Tirgu Mureș, pentru a fi folosit la monta unui număr mult mai mare de vaci valoroase.Odată cu acest „transfer", ing. Speianu nu și-a socotit misiunea înche-

taurul „Solomon", în măsura cea mai criterii ale testării, de „Senator". Cînd intrării în producea o minune a fru-

calități deosebite .numai pen- efectivul său redus dc vaci ? aceasta atit timp cit în țară importa, material seminal pen- monta unor animale valoroa- Vorbă ! Ar fi fost un

precise în această importantă muncă de cercetare. Dar nu numai atît. Ajutorul acordat de membrii biroului organizației de partid s-a dovedit la fel de prețios. Munca comunistului Speianu nu a fost privită ca o „aventură" personală, ci ca o acțiune a întregului institut. „Sprijinul nostru, arăta ing. loan Breazu, secretarul biroului organizației de bază, a constat în încurajarea permanentă a cercetătorului, în dezbaterea amănunțită, ori de cite ori a fost nevoie, a problemelor care s-au ridicat și se ridică in activitatea de selecție, în dezvoltarea răspunderii comuniștilor fermei de taurine pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină. Iar toate acestea au creat condiții ca experiența noastră “— vedeți spun a noastră și nu numai a lui Speianu — să reușească. De pildă, alți doi comuniști (ing. Lucian Elisei, responsabil cu selecția speciei taurine, și tehnicianul zootehnist Gh. Lupu din cadrul laboratorului de selecție taurine din Codlea) au primit sarcina să nu precupețească nici un efort în a-1 ajuta pe ing. Speianu pentru a finaliza cu bune rezultate experiența începută".însoțiți de comunistul loan Speianu ne oprim in cîteva dintre grajdurile fermei de vaci. In primul rînd ne sint prezentate o parte clin fiicele lui Senator. Toate poartă, parcă mîn- dre de originea lor, semnele distinctive moștenite de la părintele lor. „Una din marile calități ale lui Senator, ne explică cercetătorul, este și ..capacitatea de transmitere a tuturor însușirilor moștenite de la cei doi părinți ai lui". Intr-unui din graj- facem cunoștință cu 22 mici ale lui Senator.numerele de înmatricula-

re 302, 329, 396 au încheiat cea de-a doua lactație cu o producție de 6 021, 6 500 și respectiv 6 501 litri lapte. (La prima lactație, producția a , fost, in medie, de peste 5 800 1). „Cu siguranță, ține să precizeze cercetătorul, ele vor depăși la cea de-a patra lactație pe bunica lor Elisabeta, care a atins la această- lactație 8 000 litri". în minte ne revin cuvintele ing. Lucian Elisei. responsabilul laboratorului de selecție a taurinelor din Codlea: ..Rețineți că aceste producții nu reflectă întregul potențial productiv al animalelor. De ce? Pentru că. deși sint mai bine furajate decît animalele altor unități, această furajare nu se asigură totuși în raport cu potențialul lor. în direcția asigurării tuturor elementelor nutritive. și in special a proteinelor, institutul trebuie să facă mai mult".Intrăm într-un grajd de dimensiuni mai reduse. Și mai îngrijit amenajat. „Aici se găsesc 14 dintre cele mai valoroase vaci ale fermei, ne explică cercetătorul. Toate sint fiice ale lui Senator. Urmărim să le testăm potențialul maxim, in condițiile unei furajări corespunzătoare. La cea de-a doua lactație de la ele s-au muls în medie 6 521 litri. Avem însă certitudinea că vom obține și producții de peste 9 000—10 000 litri lapte".Aici punem punct relatării despre frumoasa „aventură" a cercetătorilor brașoveni. Nu înainte de a desprinde o concluzie. Datorită muncii laborioase desfășurate de o mină de comuniști, sprijiniți și de alți specialiști în domeniul ameliorării taurinelor, chiar in condiții de furajare care nu sint în totalitate la nivelul cerințelor unui asemenea experiment, s-a reușit să se înregistreze o îmbunătățire notabilă a potențialului genetic al animalelor importate în urmă cu 9 ani. Exemplele prezentate sint, credem, cît se poate de convingătoare. Nu mai puțin edificator este și un. alt fapt. Din situația intocmită de Centrul republican de reproducție și selecție a animalelor pentru anii 1982 și 1983 rezultă că clin cele 150 de ferme din țară, luate în evidență, ferma de vaci de la Măgurele — Brașov s-a situat pe locul doi pe țară. Cu o producție medie de 4 457 litri lapte pe an pe, vacă furajată și o grăsime de 165,64 kg pe lactație. Cu mult deasupra unor unități cu tradiție in creșterea animalelor. Și. fără să vrei te gîndești că posibilități asemănătoare cu cele de la Măgurele — sub aspectul potențialului genetic — au existat și există și in alte unități. Ceea ce le lipsește acestora este, credem noi, acei cercetători care să „ardă" pentru promovarea noului, pentruzootehniei. , Exemplul specialiștilor brașoveni s-ar putea constitui el însuși într-un asemenea „combustibil".
dezvoltarea

l

Ce vor oferi magazinele pentru 
garderoba de primăvară?

@ Prevederea — atribut permanent al comerțului • Noii 
furnizori și noile mărfuri de sezon ® Creșteri impor

tante la toate grupele de produsetimpuri, omul este dornic de noutăți: scăpat de povara îmbrăcămintei și încălțămintei de iarnă, el vrea veșminte in culori mai vii, în linii noi, deosebite de cele din garderoba anilor trecuți. Această varietate și prospețime a ofertei va l’i obținută și prin... diversificarea furnizorilor. Pe lingă industria ușoară și cooperația meșteșugărească, anul acesta va crește ponderea mărfurilor realizate de cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, de mica industrie, care vor aduce un plus de noutate și prospețime, prin produse de serie mică, pe care marile întreprinderi ale industriei nu .le pot face.După cum era de așteptat, diversificarea a făcut pași însemnați.și in producția industriei ușoare, a unităților de mare capacitate ale cooperației meșteșugărești, procentul de înnoire fiind apreciabil: 2 200 de modele noi la confecții, 2 800 la tricotaje și 1 300 la încălțăminte. Ținind seama de înclinația publicului s'pre o îmbrăcăminte adecvată sezonului, tractate și produse costume de vară din țesături ușoare : materialele textile se vor în- tilni cu cele tricotate în confecții— rochii și bluze din materialecombinate cu plasă tricotată ; mai consemnăm o largă gamă de cămăși și bluzoane tip sport, îmbrăcăminte tricotată, din fire în compoziția cărora intră și viscoza ; încălțămintea va fi mai comodă datorită tălpilor ușoare, tocurilor joase și unor fețe din materiale elastice, igienice. <In ansamblul preocupărilor pentru satisfacerea gusturilor cumpărătorului, s-au avut in vedere produsele destinate tineretului — categorie a publicului foarte preocupată de articolele destinate năseuților.Prin urmare, cea a pregătirilor este furile se află în depozite, gata să ia drumul magazinelor la primul serpn încurajator al termometrului— astfel incit prevederile programului de autoconducere și autoaprovizionare, la acest capitol, să-și găsească pe deplin corespondentul. în magazine, la timpul potrivit.Acestea sint noutățile, acestea sint asigurările date de cei care produc și cei care vînd produsele textile și de încălțăminte. In ce privește modul in care mărfurile promise pentru garderoba de primăvară, vor fi prezentate și oferite in magazine — ne rezervăm dreptul să revenim, la timpul potrivit, cu constatări la fața locului.

Pregătirile in comerțul cu produse textile și cu încălțăminte pentru anotimpul cald au început, practic, de la sfîrșitul verii precedente. (Spiritul de prevedere este, in acest domeniu, absolut obligatoriu 1). Dar, spre a fi prezentă la momentul oportun in magazin, la dispoziția cumpărătorului, marfa are nevoie de timp pentru a parcurge calea (nu întotdeauna „asfaltată") de la prototipul omologat la producția de serie prevăzută in contracte, respectiv pentru a ajunge in depozitele comerțului chiar înainte de apariția primelor semne ale primăverii. De aceea, cu toate că iarna ezită încă să plece, in depozitele comerțului au sosit — și continuă să sosească — mărfuri specifice anotimpului cald, astfel incit chiar de la începutul lunii aprilie ele se vor afla in magazine, la dispoziția cumpărătorilor.Dezvăluindu-ne cîteva din „culisele" pregătirilor, tovarășul Ion Mazilit — director adjunct in Ministerul Comerțului Interior — ne-a informat, mai întîi, asupra preocupărilor existente pentru asigurarea cantităților prevăzute in Programul de autoconducere și autoaprovizionare. Aflăm, astfel, că aceste cantități sint superioare celor vindute în anul trecut la toate categoriile de mărfuri : cu 220 000 mai multe confecții pentru ferhei, cu 200 000 mai multe cămăși și bluzoane, cu 100 000 mai mulțl pantaloni din țesături subțiri, cu 500 000 mai multe piese tricotate de îmbrăcăminte, cu peste 1.9 milioane mai multe perechi de încălțăminte etc., etc. Acest important spor cantitativ este rezultatul eforturilor depuse dc producători — îndeosebi de industria ușoară, principalul furnizor de bunuri de consum — pentru gospodărirea superioară a materiilor prime din țară, folosirea lor cu economicitate, fantezie și bun gust.Desigur că, pe lingă asigurarea cantităților necesare, o importanță deosebită in satisfacerea cerințelor cumpărătorilor prezintă și calitatea produselor. După cum este și firesc, a crescut exigența comerțului față de calitatea mărfii, s-a creat și se acordă o pondere sporită produselor de categorie superioară, extra și lux. Se apreciază că astfel se va asigura o mai bună satisfacere a cerințelor publicului cumpărător, care va avea la dispoziție mai multe posibilități de alegere.Diversificarea structurii sortimentale constituie, de asemenea, un obiectiv de însemnătate bine cunoscută. De aceea s-a și bucurat de aceeași atenție din partea producătorilor și comercianților. Primăvara. mai mult ca in alte anoj

au fost con- compleuri și

„moda sezonului" —copiilor,mai mare încheiată,
ca șinoti-parte măr-

Rodica SERBA.N

Cum se concretizează în practică 
solicitudinea manifestată la audiențe

Fațete ale grijii față de omSăptămînal, conform programului mai de mult stabilit și bine cunoscut de locuitorii sectorului, în fiecare joi la ora 12 incep audiențele la vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular, secretar cu problemele economice al Comitetului de partid al sectorului 6 din Capitală, tov. Gh. Marinoiu. Am solicitat permisiunea de a asista la o serie de asemenea audiențe. Rînd pe rînd. oamenii intră în încăpere și sint invitați să-și spună „păsul".Redăm din însemnările ■ făcute : Nica Rada a fost preparatoare chi- mistă la întreprinderea chimică „Victoria"; în prezent nu lucrează, dar ar dori să lucreze din nou. I se recomandă să se ducă la fabrica de tricotaje „Tricodava", care încadrează muncitori pentru calificare în mai multe meserii. Solicitanta mulțumește, spunînd că se va prezenta chiar a doua zi la fabrica respectivă. Florian Margarian a lucrat și el — coincidență — tot la „Victoria", dar i s-a desfăcut contractul de muncă pentru absențe nemotivate. Omul solicită să fie reprimit, angajîndu-se că în viitor nu va mai lipsi. După un moment de tăcere, tovarășul Marinoiu pune mina pe telefon și vorbește cu directorul roagă să-i mai Margarian seama de angajamentul de a drepta. Iar omului din fața subliniază apăsat :— Te duci la întreprindere peți și acolo angajamentul serios pe care ți l-ai luat aici, iar apoi îl respecți fără nici o abatere.După ce omul iese, vicepreședintele, comentînd cazul, ne spune că folosește frecvent această metodă, de acordare a unui credit moral, și a dat rezultate bune într-un șir de cazuri. Speră că așa va fi si de data asta.Zelenco Rodica, fostă lăcătuș-mon- tator la „Electrotehnica", și-a întrerupt serviciul pentru a-și crește copilul. iar acum vrea să-și reia munca in întreprindere. Pe loc se gătura cu intreprinderea si se tă reprimirea.Prin încăpere se perindă alti solicitantă Fiecare este ascultat atenție, manifestîndu-se pentru fiecare solicitudine, dorința de a-1 ajuta să-și rezolve problema pentru care a venit. De regulă, la aceste audiențe participă și șeful oficiului forțe de muncă al sectorului, care are evidența locurilor disponibile atît la întreprinderile din sectorul 6, cit și la cele din alte sectoare, ceea ce face posibil ca, în multe cazuri, celor ce solicită audiențe în legătură cu asemenea probleme să li se rezolve cazul pe loc, să li se poată oferi imediat o soluție concretă.Ne-am referit la audiențele de joi, , de la vicepreședintele consiliului popular,’ dar trebuie subliniat că audiențe au loc la consiliu în fiecare zi a săptămînii, cu excepția zilei de

simbătă. Președintele consiliului, tovarășa Tucă Ecaterina, primește vi- nereă. De remarcat o metodă bună, care economisește timpul oamenilor : deplasarea periodică, pentru audiențe, a președintelui și prim-vicepre- ședintelui la principalele întreprinderi din sector — „Semănătoarea", întreprinderea de confecții și tricotaje „București", întreprinderea de prefabricate din Militari și altele — prilejuri cu care se discută direct cu oamenii diferitele probleme, eventualele solicitări.
Dialog permanent 

și conlucrare strînsă 
cu cetățenii— După cum ați putut constata, ne spune tovarășul Constantin Lău- neanu, prim-vicepreședinte al consiliului, la sfîrșitul programului său de audiențe, cele mai numeroase cereri s-au referit la spațiul locativ. Trebuie subliniat că nu este vorba despre oameni care n-au' locuință, ci despre solicitarea unui spațiu mai mare; mulți sint tineri muncitori care locuiesc la cămin și care, căsătorindu-se, vor apartamen-

întreprinderii, pe care ii acorde lui Florian ținînd se in- lui iio ultimă șansă,
și re-

ia le- discu-și alțicu

Din activitatea Consiliului 
popular al sectorului 6 

al Capitalei

nai, îmi este foarte neplăcut să primesc oatnenii a doua și a treia oară în audiență pentru aceeași problemă. (O paranteză : îl credem întru totul pe tovarășul prim-vicepreședinte al consiliului popular al sectorului că ii este „neplăcut să primească pentru a doua și a treia oară oameni in aceleași probleme"; dar oare nu le este cu mult mai neplăcut cetățenilor. nevoiți să revină de 2—3 ori. să bată drumurile zadarnic și . să suporte consecințele lucrului de mîntuială? Oare atît de „dezarmat" este consiliul popular față de I.C.R.A.L.-ul aflat... în propria sa subordonare ?).Nu ne-a fost deloc greu să descoperim în evidențele sectorului și alte asemenea cazuri. Iată o sesizare făcută de către locatarii blocului OD-8 din strada „Emil Bodnăraș" nr. 63. Se arată că reparațiile capitale au început la acest bloc la 15 aprilie 1983, dar n-au fost terminate nici pină in prezent, iar lucrările executate de către 'Șantierul nr. 3 al I.C.R.A.L. „Giulești" sint nesatisfăcătoare. Unele materiale de construcție aduse aici s-au degradat, altele au dispărut. în răspunsul trimis sectorului. I.C.R.A.L. „Giulești" se angajează că întreaga lucrare va fi1 fi- • nalizată la 30 iunie anul acesta. Deci 
după doi ani și două luni de la deschiderea șantierului !Maria Voinea de pe strada Teiuș nr. 1, bloc O, ap. 21 a dorit să-și dubleze geamurile apartamentului. I . s-a făcut devizul, a achitat contravaloarea lui, iar apoi a trebuit să aștepte un an pînă cînd I.C.R.A.L.-ul i-a executat lucrarea.Toate aceste cazuri — cuprinse în- tr-o listă mai lungă monstreze mal de cetățenilor sector, dar consiliului1 răspundere

te separate. Primim, an de an. un , număr important de locuințe noi. Altele, mai vechi, dar în bună stare, se eliberează și le atribuim la „mișcarea a doua". Comitetul executiv re- ' pactizează apartamentele disponibile in funcție de nevoile și de mărimea colectivului fiecărei întreprinderi. Avem o evidență amănunțită atît a cererilor unităților, cit și a repartizărilor făcute. Prin colaborarea între sectoarele Capitalei fnitem rezolva o serie de cereri prezentate la audiențe priyind apropierea locuinței oamenilor de locul lor de muncă.Ni se relatează că pe lîngă audiențele la consiliu și la unele întreprinderi, se organizează, lunar, în cadrul „Tribunei democrației" întîlniri cu cetățenii pe cartiere — în Giulești, în Militari, Drumul Taberei, la care participă, alături de lucrători ai consiliului popular și ai unităților subordonate lui, și reprezentanți ai I.T.B.-ului, I.C.A.B.-ului. Direcției sanitare. Aceste întîlniri oferă posibilitatea participării directe a cetățenilor sectorului la discutarea și rezolvarea problemelor obștești, constituie prilejuri deosebit de prielnice pentru a cunoaște problemele care-i preocupă „la zi" pe locuitori.Tot lunar au loc întîlniri cu secretarii organizațiilor de bază din cartiere, cu deputății și cu președinții comitetelor de cetățeni, cu care se discută despre diferitele probleme gospodărești, dar șL despre sprijinul cetățenilor în soluționarea acestora — fie că e vorba de curățirea străzilor de zăpadă, de gospodărirea rațională a energiei sau, la timpul potrivit, de' amenajarea spațiilor verzi, plantări de flori, cultivarea de legume pe terenurile virane etc.

vin să de- nu numai modul for- tratare a solicitărilor de către I.C.R.A.L.-ul de și lipsa de fermitate a popular în tragerea la a factorilor de decizie de la întreprinderea respectivă, care promit și tot promit — ducînd oamenii cu vorba (iar consiliul popular în eroare) — și care nu se țin de cuvîntul dat. Dacă intr-adevăr tovarășului prim-vicepreședinte ii este „neplăcut" să primească de 2—3 ori in audiență oamenii pentru aceeași problemă, atunci de ce nu ia măsuri — măsuri liotărite, energice — pentru a curma starea de indisciplină de la I.C.R.A.L. — întreprindere aflată, repetăm, in directa subordine a consiliului popular ? Cine să vină să facă ordine la I.C.R.A.L. ? Alte foruri, alte organe din afara consiliului popular de sector ? In locul atitudinii de expectativă — sau mai bine spus, de lamentare — mai firească ar'fi intervenția hotărîtă, tragerea la răspundere a celor vinovați de existenta și persistența unor asemenea stări de lucruri.Rezultă, practic, că la sectorul respectiv există efectiv două modalități de acțiune în problema audientelor : una. acțiuni imediate, intervenții eficiente. cu grija soluționării reale a cazurilor, așa cum s-a arătat Ia începutul relatării noastre. Din păcate, la această metodă -se adaugă o practică destul de neeficientă de natură birocratică, respectiv de a se considera că ajunge dacă sesizarea cetățeanului este repartizată chiar forului învinuit ! (In cazul amintit oare ce se crede t cetățenii s-au a- dresat sectorului pentru că n-au știut ca există I.C.R.A.L.-ul ? Ori tocmai pentru că acesta nu le-a satisfăcut doleanțele legitime — și de aceea au apelat la forul tutelar, repetăm, tutelar !)...Implicarea consiliilor populare în soluționarea problemelor ridicate de oamenii muncii, inclusiv pe calea audiențelor, cere din partea activiștilor, a întregului aparat al acestor instituții — instituții care prin natura loiali fost create tocmai ca să contribuie la asigurarea unor condiții de muncă și viață mereu mai bune pentru toți cetățenii — un plus de responsabilitate, mai multă fermitate și ■solicitudine (nu formală), un stil de muncă dinamic, eficient. Numai in . acest 1'el consiliile populare pot deveni instituții aflate cu adevărat în folosul publicului.
S1LVIANU

Nicolae MOCANU 
Constantin PRIESCU

rin-
Noi construcții de locuințe la Galați

Cînd se epuizează solicitudinea 
și apare birocratismul...— Dar ce probleme cu caracter critic ridică mai frecvent cetățenii?— Nu puțini sint cei care solicită audiențe spre a exprima critici la adresa I.C.R.A.L.-ului, îndeosebi în legătură cu tărăgănarea unor lucrări de reparații și întreținere a fondului locativ, cu executarea lor în condi- ’ ții calitative necorespunzătoare, cu manifestări de neglijență ale unor lucrători in gospodărirea materialelor de construcții.— Ce măsuri ați luat ?— Am discutat, în repetateduri, cu conducerea I.C.R.A.L.-ului, spune tovarășul Constantin Lăunea- nu, dar trebuie arătat că, din păcate, pină. acum nu au rezolvat satisfăcător aceste probleme, iar mie, perso-

EXPERIENȚA LEGISLATURII ANTERIOARE - PE AGENDA DE LUCRU A NOILOR DERUTAȚI

Din gospodăriile populației
mai multe la

La 17 martie au fost aleși deputății pentru 
gane ale puterii de stat. Faptul că au fost 
deputați 
toinici : 
stituie o 
își vor

noile or- 
aleși ca 

mai des- 
și hotărîți în slujirea intereselor obștești con- 

bună premisă că organele puterii de stat 
îndeplini cu succes sarcinile 

în dezvoltarea social-economică a țării, 
nivelului de trai al poporului. Intrarea lor 
presupune în mod* firesc și un transfer i 
vechii legislaturi, dezvoltarea inițiativelor și 
și-au dovedit eficiența.

în multitudinea sarcinilor noilor .organe 
un loc important îl ocupă înfăptuirea Programului unic de 
creștere a producției agricole, care, așa cum se știe, 
implică intensificarea schimbului de mărfuri între oraș și

oamenii cei mai gospodari, cei

...Aproape 40 000 hectolitri de lapte. 43 445 oi, 260 000 păsări, porci, me și ouă. iată, trădărilor producție.și gospodăriile populației din județul Călărași. în procente, contractările se pot evidenția și astfel : planul pe anul 1985 este indeplinit. pe sortimente, intre 97 la sută și sută la sută. Ce a stat la bâza acestor rezultate ? Aflăm de Ia Mihai Gheorghe. vicepreședinte al biroului executiv al uniunii județene a cooperativelor- de producții, achiziții și desfacere, că hotărîtoare a fost stăruința cu care consiliile populare comunale și cooperativele de producție, achiziții și desfacere, organizațiile democrației și unității socialiste au știut să

29 050 peste 1 600 tone de legu- fructe, 14 milioane de sintetic, rezultatul con- dintre cooperativele de achiziții și desfacere

___ _ ___ „____ __ arate, oamenilor avantajele pentru ei și pentru societate care decurg din cultivarea fiecărei palme de pămînt. din creșterea producției1 agricole și livrarea către fondul de stat a surplusurilor.

produse trecut și sini puse anul acesta un număr mare de pui de o zi — 850 000, de purcei — 28 000 etc. privință vicepre-
fondul de stat

ce. în
în 

din 
acțiunilor care

le revin 
ridicarea 
activitate 

experiența

administrative

sat, extinderea contractelor dintre gospodăriile țărănești 
și întreprinderile de specialitate ale statului - care au 
datoria să sprijine gospodăriile populației în cultivarea 
legumelor, în creșterea jde animale și păsări în vederea 
contractării cu statul. Această acțiune de mare impor
tanță a început la 1 ianuarie, in ce stadiu se află 
acum ?

De la CENTROCOOP am fost informați că unele județe 
au încheiat sau sint pe cale să încheie contractele la 
toate produsele agroalimentare, altele avînd încă res
tanțe apreciabile, în scopul popularizării unor experiențe 
pozitive, înfățișăm, în continuare, cîteva aspecte ale aces
tei activități în județul Călărași, județ cu rezultate bune 
în domeniul schimbului de produse dintre oraș și sat.Una dintre principalele condiții, absolut necesară, pentru creșterea animalelor, pentru încheierea contractelor la nivelul cerut este asigu-

însemnări 
din județul Călărași

rarea bazei furajere. în această privință, consiliul popular județean, consiliile populare comunale trebuie să ia din vreme măsurile corespunzătoare. în județul Călărași, baza furajeră a fost substanțial mărită, la dispoziția crescătorilor de animale aflîndu-se în momentul de față . aproximativ 2 200 hectare pășuni cultivate cu graminee și leguminoase (în amestec) cu o producție mult superioară izlazurilor. In același scop, la dispoziția crescătorilor a fost pus întregul fond silvic-din județ. Mare parte din furajele rezultate din cultura a doua,

care în Călărași este anual recoltată de pe o suprafață de aproximativ 10 000 hectare, este destinată, de asemenea, cu prioritate contrac- tanților. Lor le aparțin și părțile necultivate cu cereale de pe marginea canalelor de irigații. în afară de aceasta, potrivit Programului unic, fiecare cetățean care contractează un porc și îl-vinde întreprinderii specializate primește 220 kg porumb.Popularizarea în rîndul cetățenilor a tuturor acestor înlesniri a avut o mare importanță pentru încheierea la timp și în bune condiții a contractelor. Rolul principal în această privință l-au avut deputății, organizațiile democrației și unității socialiste. Vorbindu-le oamenilor despre' asigurarea bazei furajere, deputății le-au explicat că, în același timp, au la dispoziție și semințele, răsadurile necesare cultivării legumelor, pui de o zi, purcei care Ii se vor livra la prețul de stat. Și vorba a fost însoțită de fapte. La dispoziția crescătorilor au fost puse în anul

Cum a procedat cooperația pentru procurarea unui număr atit de mare de păsări și animale tinere ? Cu cîțiva ani înainte, sursele de aprovizionare erau in special C.A.P.-urile și gospodăriile de stat. Incepind însă din 1980. cooperația, cu stăruință și unele eforturi materiale, și-a creat ea insăși condiții pentru producerea animalelor respective. La îndemnul consiliilor populare. în mai toate comunele au fost înființate crescătorii proprii. Astfel, pentru producerea puilor de - o zi au fost înființate trei stații de incubație la cooperativele de producție, achiziții și desfacere din Călărași, Dragoș Vodă și Oltenița cu o capacitate de 210 000 pui pe serie. Pentru purcei, crescătorii proprii, cu un număr mai mare de scroafe au cooperativele din Lehliu, Cuza Vodă, Jegălia, Călărași. Oltenița, Plevna. în ultimul timp au fost create și o serie de crescătorii de iepuri. Odată asigurată baza de producție, li s-a vorbit oamenilor în adunările cetățenești sau personal, cu ocazia încheierii contractelor, despre avantajele pe care le au de pe urma procurării animalelor de la stat. Sint de rasă bună, ieftine, la preț de stat, nu de tirg, pot procura pui, purcei, iepuri nil numai pentru contracte, ci și pentru consumul propriu.Cum se concretizează pe teren, în comune, relatările de la Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere ? în comuna Cuza Vodă tovarășii Stelian ședințe al biroului siliului popular, și leanu, președintele producție, achiziții localitate. Ambii subliniat cît de importantă este, pe de o parte. încheierea Ia timp a contractelor, dar și urmărirea sistematică a realizării lor. Iată ce ne

desfacere ?am discutat cu Simion, vicepre- executiv al con- cu Vasile Mede- cooperativei de și desfacere interlocutori dinau

spune in această ședințele biroului executiv al consiliului popular.— Anul trecut, comuna a contractat 316 hl lapte și a realizat 470 hl, 21,3 tone carne de pasăre și de oaie și a predat 27,1 tone, fructe — 10 tone și a realizat 20 etc. Iar anul acesta cifrele au crescut : lapte contractat — 525 hl. legume — 151 tone, iar la porci, în loc de 333 de capete cit se contractaseră anul trecut — 625 capete.In general, planul la contractări a fost depășit cu 3 la sută. Deputății nu numai că au ajutat mult la asigurarea îndeplinirii planului, dar au invătat oamenii să fie mai gospodari incit angajamentele contractuale să poată fi chiar depășite. Să nu irosească nimic, nici măcar vrejii din bostănării, de mazăre și fasole, iarba crescută pe marginea locurilor cultivate. care sint furaje bune pentru animale și completează bine pe cele rezultate de pe 20 ha pășune. 250 ha din fondul silvic existent pe munei și cele 35 ha puse la ția crescătorilor de animale tura dublă.Sint oameni harnici în Cuza Vodă. Am văzut cîteva gospodării — a lui Dumitru Ciobănescu, Ștefan Drăguș și Ion Bolea — fruntași în sat, oameni cu inițiativă, pricepuți. împreună au contractat cu statul produse agroalimentare, vite, păsări și legume — pe care au încasat 60 000 lei. Anul acesta au făcut contracte și mai mari, de pe urma cărora vor incasa sume substanțial mai însemnate.In finalul raidului nostru, vicepreședintele UJECOOP — Călărași, tovarășul Mihai Gheorghe. ne-a spus : „Ideea de a spori numărul și valoarea pătrunde tot mai mult masă a țărănimii. Dorim anul acesta intreaga acțiune să fie încheiată înainte de termen — 31 martie. Și, desigur, vom reuși".

raza co- dispozi- din cul-comuna

an de an contractelor în marea neapărat ca
Gh. GRAURE
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IN spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu

Campania agricolă - desfășurată exemplar !
Zorind parcă venirea primăverii, agricultorii din cimpia de vest a țării au fost primii care au început insămințările de primăvară. In județul Timiș, la care ne referim astăzi, graba cu care s-a pornit la lucru nu trebuie să surprindă deoarece aici sint de insămințat aproape 300 000 de hectare, lucrare întîrziată față de alți ani datorită prelungirii iernii și ploilor din ultimele zile. Iată de ce specialiștii din unitățile agricole cercetează zilnic terenul, iar mecanizatorii sint gata in orice clipă să inceapă lucrul. De altfel, in citeva unități agricole care au terenuri mai zvin- tate și cu expunerea sudică se lucrează la semănat. între acestea se numără cooperativa agricolă Peciu Nou și cele patru ferme de la Vi- zejdea ale întreprinderii județene pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor, care au început primele semănatul.Am urmărit, la fața locului, cum se acționează in vederea grăbirii in- sămințărilor. Sintem la ferma nr. 1 a I.P.I.L.F. „în fiecare an, noi insă- mînțăm devreme — ne spune tehnicianul Ion Jitia, șeful fermei. Terenul din zona noastră e nisipos, înclinat, încît se zvintă mai repede. Mazărea trebuie însămințată din timp, tocmai ca să putem eșalona recoltarea și livrarea producției". în cimp urmărim formația de lucru alcătuită din trei combinatoare, cu care pregătesc terenul mecanizatorii Gheor- ghe Ionășel, Ion Varga și Evald Hahn, și două tractoare cu semănători, conduse de loan Ardelean și Ia- cob Mathes. „Prin lucrări de bună calitate, vrem să realizăm densități superioare de plante, aceasta constituind prima condiție de care depinde obținerea de producții mari — ne spune Iosif Petrușe, inginerul- șef al Trustului horticol Timiș. Iată ce ne determină să procedăm așa. Anul trecut, la o densitate de 160 plante pe metrul pătrat, am recoltat 6 100 kg mazăre boabe la hectar. Pe aceeași solă, cu 110 plante pe metrul pătrat, producția a fost mult diminuată. In acest an. pe Întreaga suprafață densitatea va fi cea stabilită, în acest scop, urmărim ca toate lucrările să fie executate exemplar".Și în alte unități agricole, specialiștii și mecanizatorii, alegînd cu grijă terenurile unde se poate lucra, încep semănatul. Ieri, de exemplu, in cooperativele agricole Biled. Tomnatic, Jimbolia și Lenauheim și in fermele întreprinderii pentru industrializarea legumelor și fructelor de la Jimbolia și Peciu Nou. după ploile de zilele trecute, mecanizatorii au reluat lucrul. Concomitent, in unele unități agricole din bazinele legumicole Tomnatic, Lovrin. Sinnico-lau Mare, Recaș, Lugoj. Biled. Cenad și Jimbolia a început plantarea cepei, usturoiului și cartofilor și insămin- țarea rădăcinoaselor, iar la asociația economică pentru cultivarea legumelor de la Cărpiniș se însămin- țează ceapa.O activitate intensă se desfășoară in momentul de față în sere. Ne-am oprit la complexul de sere al C.A.P. Tomnatic, care se întinde pe 15 hectare. Peste 2(10 de cooperatori repi-
Planul - îndeplinit ritmic, la toți indicatorii!

Realizarea in bune condiții a sarcinilor deosebit de complexe și mobilizatoare ale actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale. îndeplinirea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an impun asigurarea resurselor energetice și gospodărirea lor judicioasă, în acest scop, după cum se cunoaște, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 martie au fost examinate și aprobate, m conformitate cu indicațiile ■ secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o serie de programe speciale, menite să asigure baza energetică necesară realizării prevederilor de plan pe anul 1985. O importanță deosebită are in acest sens PROGRAMUL PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE PREVĂZUTĂ ÎN PLAN PE ANUL 1985. în legătură cu prevederile acestui program, cu acțiunile ce se întreprind in unitățile miniere pentru înfăptuirea lor, am solicitat tovarășului inginer Dan Otto Suru- lescu, adjunct al ministrului minelor, să ne răspundă la citeva întrebări.
— Ce măsuri va întreprinde Minis

terul Minelor, pe baza programului 
adoptat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pentru sporirea 
producției de cărbune ?— La îndemnurile atît de însufle- titoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului’. de a acționa cu toate forțele pentru creșterea producției de cărbune. colectivele de mineri din intreaga tară, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, desfășoară o activitate susținută pentru folosirea cu indici superiori a utilajelor din dotare. In cele două decade care au trecut din luna martie s-au extras 2,3 milioane tone cărbune. Producția medie zilnică de cărbune realizată este mai mare cu 12 770 tone (12,8 1^ sută) față de media lunii februarie, dar nu a ajuns incă la nivelul prevederilor de plan. Creșteri însemnate la extracția de cărbune s-au obținut la combinatele miniere Rovinari și Motru, din bazinul carbonifer al Gorjului, 'care ăsi- -gură aproape 80 la sută din producția de lignit a țării. Astfel, la Combinatul minier Rovinari producția medie a crescut la circa 30 000 tone pe zi, iar la Combinatul minier Motru — la 35 000 tone pe zi. De asemenea, la Combinatul minier Valea Jiului se obțin producții la nivelul planului. Aș evidenția rezultatele obținute de colectivele Combinatului minier Ploiești și întreprinderile miniere Voivozi, Sălaj, Comănești, Horezu și Mehedinți, care — cu toate rigorile iernii — au realizat, de la începutul anului și pînă in prezent, importante cantități de cărbune peste prevederile planului.înfăptuirea in cele mai bune condiții a importantelor sarcini cuprinse în „Programul pentru realizarea producției de cărbune prevăzută in plan pe anul 1985“ reprezintă principala preocupare a oamenilor muncii 

cau răsaduri în ghivecele nutritive. „Timpul e rece — ne spune tovarășul Iosif. Wolf, șef de echipă. Acum călim răsadurile, astfel încît la plantarea lor in cimp să se asigure o prindere cît mai ‘bună". Este de notat aici, pe lingă calitatea deosebită a răsadurilor, preocuparea pentru folosirea la maximum a spațiului din sere. Pe țevile de încălzire au fost așezate lădițe in care au fost însă- mințate legume, iar spațiile dintre rindurile de roșii au fost plantate cu salată și alte legume.Pentru cele 12 350 hectare cu legu
Fiecare oră bună de lucru in cimp 

- folosită din plin la semănat
------------------------ Raid-anchetă în unități agricole din județul Timiș -------------------- —me ce se vor cultiva in acest an in județul Timiș sint necesare 781 milioane răsaduri. „Pînă în momentul de față s-a produs peste 80 la sută din necesarul de răsaduri — ne-a spus ing. Petru Mihailovici. directorul trustului horticol județean. Acum continuă însămînțarea ultimelor su- prafațe pentru tomate de vară și toamnă. Toate răsadurile pentru solarii au fost repicate. De asemenea, sint gata pentru a fi plantate în cimp răsadurile de tomate timpurii". Reținem și o măsură de prevedere : la culturile de bază — tomate, ardei și vinete — se asigură o rezervă de răsaduri de 30 la sută, pentru a se preîntâmpina eventuale pierderi determinate de brumele tîrzii.în această primăvară, in județul Timiș vor fi însămințate 217 000 hectare cu sfeclă de zahăr, soia și floa- rea-soarelui. ponderea deținînd-o porumbul — 158 000 hectare. Din discuțiile cu specialiștii a rezultat că. datorită condițiilor specifice din acest 

După recoltarea salatei, cooperatorii din Tomnatic plantează legume timpurii pe paturi calde amenajate in seră

din industria extractivă a cărbunelui. Programul examinat și aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cuprinde un complex de măsuri și acțiuni menite să asigure îndeplinirea integrală a planului la producția de cărbune pe acest an. Ținind seama de experiența lunilor ianuarie și februarie, programul stabilește o reeșalonare a nivelurilor de producție, în sensul recuperării restanțelor înregistrate in prima parte a anului. reducerea planului pe luna decembrie și majorarea corespunzătoare a producției in celelalte luni ale anului. Creșterile prevăzute pentru trimestrele II și III au in vedere condițiile mai bune pentru activitatea de extracție din cariere, de unde — în anul 1985 — se prevede a se realiza 40 milioane tone lignit, respectiv 72.7 la sută 
Acțiuni ferme, eficiente 

pentru sporirea producției 
de cărbune

din producția totală de lignit și cărbune brun. în acest sens, programul prevede creșterea producției zilnice de cărbune la 170 000—194 000 tone in trimestrul II, urmînd ca în trimestrul III să se ajungă la 210 000— 222 000 tone.Desigur, pentru atingerea acestor niveluri de producție s-au stabilit măsuri concrete pentru creșterea gradului de folosire intensivă și extensivă a liniilor tehnologice la minimum 65 la sută pe întregul an, ceea ce necesită realizarea unui indice superior in lunile de vară. De asemenea, prin măsurile care se întreprind, productivitatea orară a excavatoarelor cu rotor urmează să crească cu circa 32 la sută.
— Valoarea fondurilor fixe din 

industria extractivă se ridică la zeci 
de miliarde de lei, fiecare unitate 
dispunând de utilaje dintre cele mai 
moderne, de mare randament. Cum 
se acționează pentru exploatarea in 
cele mai bune condiții a acestei im
portante zestre tehnice ?— O atenție deosebită se acordă respectării graficelor de reparații și întreținere a echipamentelor și utilajelor din dotare. în acest sens, la marile cariere de lignit din bazinele Olteniei se desfășoară o activitate intensă, cu echipe speciale, care execută lucrările de revizie și reparații la utilajele tehnologice — excavatoare cu rotor, mașini de hal- dat. transportoare magistrale — astfel incit toate liniile tehnologice de

an. epocile de insămințare a unora din aceste culturi se vor suprapune. Sint pregătite unitățile agricole să execute semănatul in termene scurte și de bună calitate? Un raid efectuat prin citeva unități agricole ne-a oferit prilejul să constatăm că tractoarele și celelalte mașini agricole c sînt gata să iasă la cimp, că mecanizatorii sint bine pregătiți și știu să facă toate reglajele in orice condiții de lucru. Este edificator, în acest sens, testul de verificare a cunoștințelor mecanizatorilor întreprins intr-o serie de unități de specialiști de

la direcția agricolă. Urmărim cum decurge un asemenea test la secția de mecanizare a C.A.P. Gelu. La în- , trebările inginerului Iulian Pușcă, director cu producția vegetală la direcția agricolă, răspynd mecanizatorii Traian Păscălău, Veselincu La- zici și Vasile Vlad, care vor însâmin- ța cele 180 hectare cu sfeclă și 150 hectare cu soia. Rezultă că ei cunosc cu exactitate normele de sămînță, densitățile, reglajele necesare la semănători, modificările ce le vor face pentru însămînțarea acestor culturi. La rîndul lor. mecanizatorii Eugen Hangan. Alexandru Harcotă, Dumitru Sved și Gheorghe Lavric, care vor insămînța 600 hectare cu porumb și 100 hectare cu floarea-soarelui răspund la întrebări referitoare la dozele de erbicide și îngrășăminte chimice, reglaje, densitate ș.a.Specialiștii din județul Timiș afirmă că pe măsura zvîntării terenului, semănatul va începe in toate zonele. Deși ne aflăm după □ 

excavare, transport și haldare să fie repuse în funcțiune în cel mai scurt timp și la întreaga capacitate. Un sprijin important il primim in această perioadă din partea unor unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Apărării Naționale, care participă cu forță de muncă și muncitori specializați. Acțiuni similare se desfășoară și în alte unități.Una din măsurile luate pentru creștere^ timpului disponibil de lucru al excavatoarelor cu rotor și al celorlalte utilaje de pe fluxurile tehnologice se referă la reducerea duratelor de reparații, prin asigurarea din vreme a subansamblelor, astfel încît acestea să poată fi montate o- perativ. iar utilajele să fie imobilizate perioade cit mai scurte. Repa

rarea subansamblelor defecte sau uzate urmează a se realiza în uzinele de profil ale unităților miniere.
— Sporirea producției de energie 

electrică depinde și de calitatea căr
bunelui livrat termocentralelor. Cum 
se acționează deci pentru ridicarea 
calității cărbunelui ?— Așa cum se subliniază în documentele de partid, problema calității cărbunelui livrat centralelor, electrice constituie o latură esențială în activitatea unităților miniere. In acest sens, combinatele și întreprinderile miniere au stabilit programe concrete pentru reducerea conținutului de steril în cărbunele extras și evitarea pătrunderii corpurilor străine — metale, lemn, alte materiale — în masa cărbunelui/ în principal se are in vedere : excavarea separată a intercalațiilor sterile la exploatarea cărbunelui în cariere; curățirea cu buldozerele a sterilului de pe suprafața straturilor de cărbune ; evacuarea separată a sterilului rezultat din săparea lucrărilor miniere subterane de deschidere și pregătire. Totodată, se va acționa pentru punerea în stare de funcționare a tuturor concasoa- relor de pe excavatoarele cu rotor, a instalațiilor pentru presfărîma- rea lignitului, precum și a separatorilor magnetici, în scopul reținerii corpurilor metalice. Prin aplicarea consecventă a acestor măsuri, calitatea cărbunelui livrat termocentralelor se va îmbunătăți simțitor. Potrivit programelor întocmite, ma

perioadă lungă de precipitații, băltirile care in anii trecuți făceau să se intirzie lucrările in cimp au fost eliminate aproape cu totul. Explicația ? Pe întreaga suprafață, odată eu arătura, s-a executat și afînarea adincă. în ce constă ea ? Este știut că la alinarea solului, lucrare absolut obligatorie pentru multe zone ale județului Timiș, se consumă cantități mari de motorină. De aceea s-a căutat un alt sistem. în urma mai multor incercări, a 1'ost adoptată o soluție simplă, care are același efect, dar reduce mult consumul de 

motorină. La pluguri au fost atașate niște lame scormonitoare, cu care se fac, in același timp, ambele lucrări. „De doi ani procedăm in acest mod pe intreaga suprafață a unităților agricole din raza stațiunii noastre — ne spune inginerul Alfred Bittenbin- der, directorul S.M.A. Variaș. Avantajul e convingător. Dacă cele două lucrări se fac in același timp, cu tractoarele ,,U 650“ se consumă 35 de litri de motorină la hectar, iar eu tractoarele' „A 1 800“ — 42 de litri. Cinci executam separat arătura și alinarea, consumul era aproape dublu".O problemă care se ridică în unele unități o constituie preluarea semințelor. Dacă sămînța de sfeclă de zahăr este asigurată in totalitate și, după ce a fost tratată la fabrica de zahăr, se livrează in unități, sămînța de soia și porumb n-a fost ridicată in întregime. De ce ? La această dată nu s-a încheiat incă transferul de semințe între județe. Astfel, ju

rile centrale electrice Ișalnița și Rovinari vor 1’i alimentate cu lignit cu puteri calorifice de 1 610—1 630 Kcal pe kg. față de 1 560—1 590 Kcal pe kg, cît a avut cărbunele livrat în lunile ianuarie și februarie.
— Care este stadiul lucrărilor de 

investita si cum se respectă terme
nele de punere in funcțiune a noilor 
capacități de producție in cariere si 
subteran ?— în lunile ianuarie și febr'uarie, timpul nefavorabil a influențat direct activitatea de investiții in cariere și la suprafața minelor. în primele două luni ale anului, planul de investiții in sectorul de extracție a cărbunelui a fost realizat in proporție de numai 68,3 la sută. Cu toate acestea, trebuie să arăt că la cariera Roșia de Jiu-avans s-a terminat montajul la două excavatoare cu rotor, la o mașină de haldat și la liniile de transport aferente acestora. Excavatoarele respective au început marșul de pe platforma de montaj spre fronturile de lucru și vor fi puse în funcțiune in cursul lunii aprilie.în subteran, in aceeași perioadă, au fost montate și puse în funcțiune 10 complexe mecanizate de abataj, in bșzinul Valea Jiului — minele Livezeni. Aninoasa, Vulcan. Petroșani — la Combinatul minier Motru — minele Lupoaia și Motru Vest — și la minele Filipeștii de Pădure și Cîmpulung din cadrul Combinatului minier Ploiești. în luna martie se prevede punerea în funcțiune a incă 9 complexe de abataj în Valea Jiului și în unitățile combinatelor miniere Rovinari, Motru și Ploiești. Pentru lucrările de investiții efectuate in carierele din bazinele Olteniei au fost întocmite grafica de montaj pentru toate utilajele noi. stabili.ndu-se cu uzinele - furnizoare programe de livrare — în ordinea montajului — a subansamblelor necesare.I'n vederea creșterii capacităților de producție, in principal in cariere, programul aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. prevede măsuri deosebite pentru urgentarea montajului și punerea în funcțiune a noi linii tehnologice echipate cu ,27 excavatoare cu rotor, 12 mașini pentru haldarea sterilului din descopertă și 205 transportoare cu bandă de mare capacitate. Consider că prin efortul susținut, al colectivelor de montori și al celorlalți oameni ai muncii de pe șantierele de investiții, prin mai buna organizare a muncii, nerealizările înregistrate în primele două luni ale anului vor fi recuperate, iar planul de investiții pe anul 1985 va fi îndeplinit integral. în felul acesta se vor asigura condițiile necesare pentru creșterea mai accentuată a producției de cărbune. pentru înfăptuirea programului. stabilit de conducerea partidului.

Convorbire realizată de 
Ion LAZĂR 

dețele Brăila, Ialomița, Giurgiu, Teleorman,, Călărași și Constanța au rămas datoare Timișului cu 588 tone de sămînța de soia și porumb. Dar și județul Timiș nu a livrat altor județe decît 1 086 tone din 1 200 tone de sămînță.într-o discuție cu ing. Aurel Lăzu- reanu, director al direcției agricole județene, aflăm și o altă problemă care se cere grabnic rezolvată : asigurarea erbicidelor ce trebuie administrate la pregătirea patului germinativ. „Instruirile care s-au făcut in acest an au avut, un caracter aparte — ne spune directorul direcției agricole. Am pus în fața specialiștilor sarcina ca tehnologiile culturilor să fie aplicate riguros, in funcție de condițiile din fiecare unitate și, mai ales, ținindu-se seama de cantitățile de erbicide pe care urmează să le primim, bineînțeles fără sș fie afectată producția. Pe această bază am stabilit cantități minime de erbicide pentru fiecare unitate, in raport cu forța de muncă de care dispun. întreprinderile furnizoare insă înregistrează mari restanțe la livrări. Pentru sfeclă n-am primit nimic, iar pentru porumb, din două sortimente, doar la unul s-a asigurat 20 la sută din cantitatea programată. Și pentru soia, floarea-soarelui și legume nu s-au asigurat decît cantități mici de erbicide". Timpul înaintat impune să fie luate de urgență măsuri, atît pentru respectarea strictă a schimbului de semințe, cît și pentru asigurarea erbicidelor.Desprindem, în final, concluzia că în județul Timiș s-au depus eforturi susținute in vederea unei cît mai bune pregătiri a campaniei de primăvară, că din primele zile de semănat se execută lucrări de calitate, ceea ce oferă garanția obținerii unor producții superioare. Timpul fiind întârziat, este necesar să fie luate măsuri în vederea intensificării ritmului de lucru la semănat și folosirii la întreaga capacitate a întregului parc de utilaje.
, Lucian C1UBOTARU 

Cezar IOANA corespondentul „Scînteii" Fotografii : E. Dichiseanu

Restanțele la producția fizică 
-recuperate integral!Colectivul de oameni ai , muncii de la întreprinderea de alumină din Tulcea realizează peste 60 la sută din producția de alumină a țării. Pa \ adresa unității sosesc zilnic zeci de telexuri de la Slatina. Mediaș. Cluj- Napoca, Brașpv, prin care se solicită suplimentarea contractelor de livrare. Și aceasta deoarece alumina are o gamă largă de întrebuințări, incepînd cu folosirea ei pentru producerea aluminiului și pină la fabricarea obiectelor de porțelan si sticlă, a cărămizilor refractare. Cum răspunde colectivul întreprinderii tulcene acestor solicitări ?— Producția realizată sporește de la o zi la alta — ne spunea inginerul Aurel Urcan, directorul unității. Greutățile pe care le-am in- timpinat din cauza condițiilor aspre ale iernii au fost depășite, instalațiile funcționînd acum cu randamente superioare prevederilor din proiecte. Totuși, din cauza aprovizionării neritmice cu materii prime și combustibil, în luna ianuarie s-a acumulat o restanță la producția fizică de 7 000 tone alumină. în luna februarie, toți indicatorii de plan au fost îndepliniți integral, inregistrind și o depășire de 4,3 la sută la pro- ducția-marfă și de 4,5 la sută la productivitatea muncii, in condițiile reducerii consumului de bauxită cu peste 1 000 tone și încadrării in normele de consum la energie și combustibili. Producțiile realizate in prima parte a lunii martie, superioare celor planificate, dau garanția recuperării in această lună a restantelor înregistrate.Cum se acționează pentru recuperarea cît mai grabnică a restanțelor? O - atenție deosebită se acordă funcționării la parametri cît mai inalți a instalațiilor, condiție hotări- toare pentru sporirea producției și reducerea consumurilor specifice. Ca atare, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea asistenței tehnice, toate cadrele tehnice din întreprindere fiind trecute să lucreze în schimburi. Așa s-a ajuns la realizarea unor parametri și producții egale in toate schimburile, la eliminarea aproape in totalitate a opririlor accidentale, destul de frecvente pină acum, îndeosebi in schimburile doi și trei.Concomitent, au fost rezolvate și alte probleme deosebit de importante pentru buna exploatare a instalațiilor. Una din acestea se referă la funcționarea fără întrerupere a bateriilor de autoclave. Prin înlocuirea registrelor de încălzire și a reductoarelor cu altele executate în întreprindere randamentul 'de extracție al aluminei din pulpa de bauxită a sporit cu aproape 10 la

La întreprinderea 
de alumină din Tulcea

Serele C.A.P. Tomnatic — o adevă
rată industrie horticolă. Aicj se 
produce un mare număr de răsaduri 
necesare plantării lor in solarii și 

cimp

sută, ceea ce asigură însemnate sporuri de producție pe întregul flux tehnologic. în prezent, producția planificată se realizează cu trei baterii de autoclave, iar cea de-a patra, după efectuarea reparațiilor, poate asigura un important spor de producție. în plus, există și siguranța asigurării continuității fluxului tehnologic în caz de avarie. Specialiștii din uzină au căutat și au găsit și alte soluții pentru sporirea randamentului de lucru la această instalație. Ei au elaborat proiectele necesare pentru efectuarea unor noi modificări constructive la instalația de leșiere. prin aplicarea cărora se va realiza un spor de producție de aproape 30 la sută.Odată cu realizarea lucrărilor de reparații, muncitorii din întreprindere au modernizai instalațiile și utilajele la care se înregistrau rinele neajunsuri in desfășurarea procesului de producție. La instalația de descompunere, de exemplu, unul din decompozoare, cu toată strădania celor care răspund de funcționarea lui. nu realiza parametrii de producție planificați. în timpul reparației capitale efectuate în această iarnă s-a modificat sistemul de re- circulare a soluției de aluminat. Ca urmare, in prezent, la acest utilaj se obține cel mai ridicat randament de extracție a substanței utile din întreaga instalație.Experiența aluminiștilor tulceni dovedește că depășirea oricăror greutăți stă inainte de toate — așa cum s-a subliniat și la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — în hotărîrea colectivului, a fiecărui muncitor și specialist de a acționa . neabătut pentru perfecționarea propriei activități. Există insă și unele probleme care nu pot fi soluționate de colectivul acestei întreprinderi. De altfel, in bună parte restanțele înregistrate în luna ianuarie au fost determinate tocmai de aceste neajunsuri. Este vorba de aprovizionarea ritmică a întreprinderii cu materii prime și combustibili, de respectarea de către furnizori a contractelor încheiate și asigurarea de către Ministerul Industriei Chimice — in subordinea căruia se află atît furnizorii de materii prime și combustibili, cît și. întreprinderea de alumină — a repartițiilor la nivelul normelor de. consum planificate. în luna martie, de exemplu, necesarul de păcură este acoperit cu repartiții doar in proporție de 63 la sută, iar din cele 650 tone leșie de sodă, pe care trebuia să le livreze combinatele chimice Govora. Borzești și Giurgiu, s-au primit doar 65 tone.
Neculai AM1HULESEI

Resursele materiale 
și energetice - judicios 
gospodărite, valorificate 

superior
(Urmare din pag. I)dial este nevoie să asigurăm un ritm susținut de asimilare a noilor produse, care, firește, trebuie să fie realizate la un nivel tehnic și calitativ cit mai înalt.Practica a dovedit că un rol determinant in utilizarea judicioasă, cu înalt randament a resurselor materiale și energetice revine tehnologiilor utilizate, modernizării și perfecționării acestora. Specialiștii consideră că. in general, tehnologiile de fabricație aplicate pot influența consumurile specifice de materii prime și materiale cu 15—30 la sută. Dar adeseori, a- tunci cind se asimilează în fabricație un produs nou, se adoptă pur și simplu tehnologiile pentru care există condiții intr-o uzină sau alta. Progresul tehnic impune insă ca mașinile și utilajele cu care a fost dotată o întreprindere să fie sistematic modernizate și înnoite. De altfel, chiar specialiștii din întreprinderi simt nevoia unei primeniri a zestrei tehnice și, in consecință, concep și realizează prin autoutilare o serie de mașini, instalații și dispozitive.Tendințele manifestate pe plan mondial demonstrează că trebuie sa se tină seama de necesitatea promovării unor tehnologii perfecționate chiar din faza concepției noului produs. Se poate aprecia că hotă- rîrile Congresului al XIII-lea al partidului îndeamnă. la o adevărată revoluție in concepția tehnică și tehnologică a fabricației, o bună parte din fondurile de investiții urmind a fi alocate pentru dezvoltarea puternică și modernizarea forțelor de producție. Prin modernizarea mijloacelor tehnice și a structurii producției. introducerea continuă și generalizarea rapidă a tehnologiilor avansate, extinderea mecanizării, automatizării și robotizării, se va a- junge, în 1990, la un nivel general al producției industriei românești, precum și al calității și tehnicii acestei ramuri, comparabil cu cel din țările dezvoltate economic.Un indicator expresiv al eficienței tehnologiilor aplicate este coeficientul de utilizare a materialelor, deci proporția in care cantitatea de material introdusă in fabricație se regăsește in produsul finit. In prezent. la o serie de , produse, acești coeficienți de utilizare a materialelor sint nesatisfăcători, de- monstrind o valorificare nu prea eficientă a resurselor materiale. Este cazul coeficientului de scoatere a metalului in siderurgie, care se situează cu circa 3 la sută sub prevederi și a. cărui sporire este cort, diționată hotărîtor de extinderea unor procedee tehnologice moderse, , cuni,, estt! tuiihiftga! continuă a Oțelului. După cum,' la fabricarea mobilei, numai 50—60 la sută din cheresteaua utilizată se regăsește in produsul finit, iar în industria construcțiilor de mașini in anul 1984 s-au consumat suplimentar peste 200 000 tone laminate datorită faptului că pierderile de metal ia debitări și prelucrări au reprezentat peste 18 la sută, față de maximum 9 la sută cit era admis conform prevederilor planului. Pierderile de metal sînt incă mari in această ramură a industriei și din cauză că se mențin o serie de tehnologii depășite. Bunăoară. 93—95 la sută din utilajele aflate în dotare sînt destinate prelucrării metalului prin aș- chiere, in timp ce pe plan mondial ciștigă tot mai mult teren procedeele de deformare plastică.Introducerea progresului tehnic și tehnologic este o cerință impusă și de acțiunile de recuperare și reuti- lizare a materialelor refolosibile, care reprezintă o cale importantă de sporire a gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice, în împrejurările cînd urmează să decidă asupra concepției constructive șî a tehnologiilor pe care le vor promova, cercetătorii și proiectanții au datoria să analizeze și ce cantități de resurse materiale refolosibile vor rezulta in diferite faze ale procesului tehnologic, cum se pot asigura pregătirea și selectarea acesto-, ra, precum și o anumită formă fizică! optimă pentru prelucrarea ulterioară. De asemenea, trebuie create condiții ca după ce produsul va fi fabricat și utilizat un anumit timp in scopul pentru care a fost creat, să existe posibilități lesnicioase de dezmembrare și reintroducere în cir-' cuitul productiv a părților sale componente. Cu alte cuvinte, este necesar ca activitatea de cercetare și proiectare in domeniul recuperării resurselor materiale refolosibile să facă parte din concepția de ansamblu a realizării și utilizării oricărui bun material, a oricărui produs.O altă cale importantă de valorificare superioară a materiilor prime, materialelor și energiei o constituie respectarea strictă a disciplinei de plan și tehnologice. în scopul intăr ririi spiritului de răspundere al co- lectivelor de oameni ai muncii, rer glementări legale in vigoare stabij- lesc obligativitatea normării integrable a tuturor consumurilor, astfel incit utilizarea materjilor prime, materialelor. combustibililor și energiei să se poată face numai pe baza normelor tehnice de consum. Este Io obligație legală cu atit mai necesara cu cît. așa cum au constatat organele de control de specialitate. în unele întreprinderi nu se respectă tehnologiile prevăzute. în consecință, in nu puține cazuri. greutatea efectivă a produselor fabricate este mai mare decît cea prevăzută in documentația de execuție, iar pierderile tehnologice și rebuturile se mențin la niveluri superioare celor admise. Fiecărui muncitor, inginer și tehnician trebuie să-i fie limpede că nu se pot consuma în plus cantități de materiale pentru acoperirea consumurilor suplimentare determinate de neîncadrarea în normele de consum aprobate.în acest sens, organelor și organizațiilor de partid, organelor de conducere colectivă din Întreprinderi, institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, centrale și ministere le revine sarcina să . mobilizeze puternic energiile și capacitățile creatoare ale oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a programelor de înnoire și modernizare a produselor și tehnologiilor, de reducere a consumurilor materiale și energetice.
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mijloace îndrăz- știrbesc dorita sub a- ancora- realitatea zilelor Dacă s-au creat istorice, dacă s-au comedii muzicale

Munca și viața celor mulți - sursă de inspirație
pentru opere de artă autentice, valoroase

Ca un slujitor al lumii Euterpei m-am ocupat in mod deosebit de genurile muzicale larg accesibile într-un permanent dialog cu publicul și cu imperativele etice și estitice ale „evului aprins",, pe care-1 trăim din plin cu toții. Se cuvine a face o precizare: genurile muzicale larg accesibile nu pot constitui doar o problemă estetică, ci și una socială de prim ordin. In acest fel, cîntecul de masă, muzica populară, muzica ușoară, muzica de fanfară și muzica de operetă pot influența direct pe omul de omenie. în sens pozitiv, atunci cînd ele sînt concepute cu o nobilă măiestrie atunci legate despre cerea secundar, unor granițe artificiale între etic și estetic, între național și universal, între tradiție și inovație. In anii României socialiste și mai ales in ultimele două decenii, aceste genuri muzicale. concepute pe înțelesul tuturor, relevă teme majore, cum ar fi o nestăvilită dragoste pentru pămîntul natal, trecutul de luptă al poporului nostru împotriva împilării și-n egală măsură împotriva nedreptăților de ordin social, la care se adaugă tema muncii, a păcii, indestructibil asociată luptei pentru menținerea acelei tulburătoare simfonii a bunei înțelegeri intre toți oamenii de pe pămint, nemaivorbind de dragostea înălțătoare, aceea care, după cum spunea florentinul Dante, mișcă pînă și îndepărtatele as- tre... Este îmbucurător faptul că există o opinie tot mai fermă ce pledează împotriva poluării folclorului și, in această privință. se cuvine a accentua că noi toți, care iubim „clasicismul nostru" — cîntecul și dansul popular ro-

și. în sens n'egativ, cînd acestea sint de concepții nocive artă, cum ar fi tre- măiestriei pe plan prin generarea

ce

mânesc — trebuie movăm melodiile te in gamele străvechi, cu ritmurile respective, cu textele pline de farmec, parcă devenite cuvinte cîntătoare și cu rezonante etice profunde. In ramura cin tecului de masă întilnim piese concepute în ritm de marș, piese mobilizatoare, piese de un accentuat dinamism, piese străbătute de melodii simple, vibrante, care emoționează chiar la o primă ascultare. Este bine însă să veghem ca să nu se reediteze epigonic stiluri din alte epoci creatoare, ci să se creeze un stil al cîntecului de masă contemporan, așa cum l-au conceput Ioan D. Chirescu, Matei Socor, Sabin Drăgoi, Gheorghe Dumitrescu, Mircea Neagu, Gheorghe Bazavan. Vasile Timiș, Clau- diu Negulescu, Radu Pa- ladi ș.a. Toți acești autori, și mulți alții au izbutit să valorifice intonațiile populare, să le preia creator, incit in marele concert al popoarelor să ne înfățișăm cu o eufonie proprie, legată de specificul nostru. Afirmăm toate acestea deoarece mai apar și cîntece care-1 proiectează pe compozitorul respectiv intr-un univers epigonic. lipsit de originalitate autentică. Avem nevoie de multe cîntece de masă cu un caracter liric, care să reliefeze frumusețile țării, mulțumirea sufletească pe care ți-o dă armonia între toate făpturile minunate ale pămîntului, generozitatea omului de omenie, cel ce este convins că nu trăiește numai pentru o egoistă fericire personală, ci, în primul rînd. pentru progresul societății, pentru fericirea tuturor celor din jurul său. Greșesc, firește, și aceia care reduc cîntecul de masă doar la ritmul de marș, excluzind dimensiunea lirică, atît de caracteristică sensibilității populare. Am apreciat și apre-

să pro- incadra- ciem în cîntecul de masă introducerea de expresie nete, care cu nimic accesibilitate, cest raport
unor noi, nu mult iar ..____ ______ realizările lui Anatol Vieru, Tiberiu Olah, Ștefan Niculescu, Cornel Țăranu, Zoltan Aladar, Vasile Spătărelu, Anton Zeman, Remus Georgescu, Cristian Alexandru Petrescu, Șerban Nichifor ș.a. merită o sinceră prețuire. Textele, nu o dată ne atrag atenția în mod îneît între cuvînt șl sunet . se creează o tainică și originală corespondență. Atunci însă cînd se recurge la poeți nedotați — la așa-zișii veleitari — melodii foarte inspirate ne apar în disonanță cu poetica suprapusă ; desigur că uneori se' remarcă și fenomenul invers : îmbinarea unor poezii măiestrit concepute, cu melodii schematice. lipsite de fior, lipsite de acea inspirație capabilă să poarte cîntecul spre sufletul ascultătorilor. In muzica ușoară se pun probleme similare. Cu alte cuvinte, problema măiestriei, problema corespondenței dintre text și muzică, la care se adaugă mai cu seamă problema profesionalizării tuturor reprezentanților din această importantă ramură a artei sonore. In ultimele două decenii, Uniunea compozitorilor a primit în rîndurile sale compozitori cu o solidă pregătire profesională, cum ar fi Florin Bogardo. Vasile V. Vasilache. Ion Cris- tinoiu. Marius Țeicu. Horia Moculescu, apoi a încurajat. în această direcție, pe unii simfoniști de primă mărime ca Laurențiu Pro- feta sau Anton Șuteu. Desigur că și în viitor trebuie să menținem această exigență. care onorează breasla noastră și invită la compunerea după normele autenticei măiestrii. Lupta tmpotriva diletantismului

deosebit,

și. de ce nu am spune-o.?, împotriva imposturii trebuie dusă atît în ceea ce privește cofnpoziția pro- priu-zisă, cît și în ceea ce privește aspectul literar. Instituțiile care difuzează aceste producții trebuie să țină cont de părerile specialiștilor, ceea ce nu înseamnă că trebuie să neglijăm talentele din popor, ci, dimpotrivă, acestea trebuie atrase profund și cu multiple al .cale. Există multe lipsuri în lumea interpreților, care de cele mai multe ori relevă o superficială însușire a teoriei muzicale ; iar în acest context, unele instituții confundă simplismul cu simplitatea, etnografis- mul primitiv cu folclorul, meșteșugul abil cu adevărata măiestrie, versificația facilă cu măiestria literară, nemaivorbind de identificarea vedetismului dizolvant cu personalitatea pronunțată. Rentabilitatea nu poate fi concepută decît în limitele unui înalt profesionalism. Arta noastră, valorile ei trebuie să devină mijloace de educație patriotică. Cu atît mai mult, genurile larg accesibile se situează în centrul acestor activități populare. Ar mai' fi de vorbit despre progresele din lumea operetei și a comediei muzicale, ca și despre acelea înregistrate In muzica pentru fanfară, unde concertele oferite la Ateneul Român, de Fanfara reprezentativă a armatei, condusă de compozitorul și dirijorul Emilian Ursu, s-au situat ■ la un înalt nivel de măiestrie, dovedindu-ne că in acest gen pot fi valorificate și creații atît de pretențioase cum sînt acelea ale lui George Enescu, Paul Mihăil tră a bil Inizbinzile obținute de Ghe-

spre studiul rezonanțe științei muzi-

Constantinescu sau Jora. Opereta noas- progresat tndiscuta- ultimele decenii, iar

rase Dendrino, Elly Roman, Florin Comișel, George Grigoriu, Paul Urmu- zescu sînt indiscutabile, ceea ce nu înseamnă că nu se poate vorbi de o criză a libretelor și, mai ales, a libretelor profund te în noastre, operete montat de valoare — ne referim cu ■ precădere la teatrul „Constantin Tănase", unde ultimul timp se relevă accentuat spirit novator de ce nu s-ar realiza număr mult mai mare brete care să ne înfățișeze cît mai veridic și totodată artistic omul nou. frămîn- tările sale, aspirațiile sale? Este adevărat că s-au făcut pași înainte și în sectorul regiei, dar se cuvine a menționa și unele scăderi, datorate confundării inovației cu șocul artistic, cu denaturarea mesajului autorului, generînd spec- , tacole „teribiliste", neagreate de public.In Festivalul național „Cîntarea României" predomină genurile larg accesibile și adesea succesele sint o realitate. Pornind de la aceste aspecte pozitive trebuie să veghem pentru a înlătura, atunci cînd apar, improvizația, superficialitatea, meșteșugul îngemănat cu rutina, atît de departe de autentica măiestrie. Pe marea scenă a țării trebuie să ne conducem după principiile unei exigențe mărite, creatoare de noi valori, tncît tinerețea să devină o stare a sufletului. In acest fel, genurile muzicale larg accesibile au șansele să ne ofere acea „apă vie" a folclorului românesc, de o vitalitate contaminantă și de un pronunțat spirit contemporan pe care cel mulți o vor primi , întotdeauna cu Inima dfeschisă.
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Liceul de cultură generală din Prundu . Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud

ȘCOALA SATULUI
Așa cum arată Școala generală din comuna Bujoru, județul Teleorman poate sta alături cărei școli din marile orașe Laboratoarele de fizică-chi- biologie-agricultură, cabine-ori- ale

a
Artă și democrație«•Este în general cunoscut că arta, ca element component al suprastructurii și al conștiinței sociale,jucat și joacă un rol important in lupta pentru progres. pentru formarea noilor orinduiri social-econo- mice. în condițiile societății noastre socialiste, acest rol al artei este eu atit mai important eu cit procesul construirii socialismului devine in tot mai mare măsură o operă construită în mod conștient, cu participarea maselor populare, sub îndrumarea directă a partidului comunist. Iată motivul pentru care în documentele cu caracter programatic ale partidului nostru. în opera teoretică a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. problema' artei în general și cea a raportului dintre arta revoluționară și democrație ocupă un loc atît de. important. începînd de. la cel de-al IX-lea Congres al partidului, congres care a deschis in istoria patriei și a par- . tidului nostru o epocă nouă, secretarul general al partidului. în conformitate cu cerințele strategice și tactice ale diferitelor etape ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, a analizat din diferite unghiuri de vedere problema raportului dintre democrație și arta revoluționară. Preocupările teoretice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu legate de aceste probleme sînt în concordanță cu mobilurile profund umaniste ale politicii culturale a partidului, cu specificitățile și influența artei revoluționare a secolului nostru. Artă a cărei evoluție nu este liniară, uniformă și ridică în permanență probleme complexe.în fiecare artist intr-adevăr mare a trăit și trăiește ambiția de a crea opere de artă care, atît în conținut, cît și in formă, reprezintă ceva nou și original, noutate a cărei înțelegere presupune, la rîndu-i, însușirea unui limbaj artistic specific, nou. Putem afirma că apariția artei moderne a fost o necesitate istorică. Nu numai pentru că vechile viziuni de formă au devenit obișnuite — de aceea, uneori, vetuste — ci în primul rînd pentru că au apărut in universul uman noi conținuturi a căror reflectare a făcut necesară revolutionarea acestei reflectări. Pentru un Tudor Arghezi sau Jăzsef Attila înnoirea revoluționară a expresiilor artistice în mod evident nu este un' act de nonconformism gratuit, ci reflectarea adecvată a problemelor lor specifice.Istoria artei dovedește, incontestabil. că opere mari au creat numai acei artiști care, simțind imperativele vremii lor. au reușit să realizeze un echilibru perfect între conținutul și forma operei de artă. Căutarea de. dragul căutării, impulsul urtui nou conținut, i cere exprimat, este sterilă și punțile comunicării.în societatea capitalistă, o cință negativă a acestei căutări exclusiv formale a fost însingurarea artistului sau chiar a artei, iar mai tîrziu. apariția unei alianțe antidemocratice a artei moderne cu o așa- zisă „elită" foarte restrînșă care a reușit să asimileze valorile noi ale artei moderne. Acolo unde problema democrației artei nu apare ca un principiu de bază al politicii culturale. această alianță antidemocratică poate să închidă, pentru lungi decenii, in fața marii majorități a societății, căile care duc spre înțelegerea artei.Sigur, trebuie să recunoaștem că- nici însingurarea unor artiști mari nu este un fenomen caracteristic numai secolului in care.trăim. Hol- derlin nu a fost înțeles nici chiar de Schiller, importanța și valoarea operei poetice a lui Goethe nu i le-a recunoscut nici Hegel, iar Rimbaud, care astăzi este citit și înțeles chiar și de un licean mai inteligent. • se zice că a fost înțeles, dintre contemporani.' doar de Verlaine.Este un fapt regretabil, pe care însă nu avem dreptul să-1 negăm sau să-1 ascundem.' că și în condi-

țiile socialismului, in anumite perioade, gustul artistic al consumatorilor de artă a putut rămine in urma dezvoltării artei. Această râ- mînere in urmă se explică nu numai prin contradicția cunoscută dintre. intențiile novatoare ale artiști- ■' lor ■ revoluționari și un anumit conservatorism al gustului artis'tic. ci și printr-o anumită îngustare a criteriilor de valorificare a moștenirii cultural-artistice. Va rămine, de aceea, un merit de importanță istorică al activității teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu faptul că. pentru prima dată in Istoria culturii noastre socialiste, s-a pus capăt viziunilor simplificatoare, dogmatice și că tocmai datorită concepției sale noi, științifice, revoluționare a fost posibilă deschiderea unui drum liber dezvoltării unei arte autentic revoluționare si democratice, o artă ridicată pe temeiul asimilării organice a valorilor autentice, umaniste, progresiste ale trecutului și al promovării gîndirii artistice noi, originale, proprii acestui timp. în acest sens, la Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Manifestările de schematism. șablonul, transformarea in canoane a ideilor vii ale învățăturii
OPINII

fără ce se rupeconse-

noastre, ca și exprimarea acestor idei intr-o formă neatractivă, inaccesibilă frînează gîndirea creatoare, sărăcesc conținutul propagandei, slăbesc forța ei de convingere și de influențare". Conținutul acestor - idei fundamentale ale secretarului general al partidului stau și astăzi la baza politicii noastre culturale, a înfloririi artei și literaturii socialiste din România, indiferent de naționalitatea creatorilor.La primul congres al educației politice și culturii socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcînd un bilanț amplu al activității artistice din țara noastră, a subliniat : „Critica lite- rar-artistică nu a făcut întotdeauna o analiză obiectivă, științifică a lucrărilor. mai ales a tendințelor lor sociale și filozofice... Ea nu a acordat atenția necesară problemelor teoretice de bază ale esteticii marxiste, ale realismului revoluționar în artă... Iritr-o perioadă nesocotin- du-se sau chiar blamîndu-se ppere remarcabile ale 7 înaintașilor de pe poziții ideologice dogmatice, rigide, străine materialismului dialectic și istoric, iar alteori elogiindu-se fără discernămînt lucrări conținînd idei retrograde sau avînd o calitate artistică discutabilă, nereprâzentativâ pentru patrimoniul nostru cultural". Este incontestabil faptul că aspectele negative ale vieții artistice criticate de tovarășul Nicolae Ceaușescu au influențat și determinat, într-o anumită perioadă, tendințele de refuzare apodictică a unor valori artistice certe în numele unui așa-zis „simț artistic lucid". Aceste refuzuri nu au fost întemeiate, ele influen- țînd dezvoltarea artei.Este un fenomen ușor de constatat că în multe locuri din lume mulți oameni cumpără mai mult „kitsch"- uri, surogate decît opere de artă adevărate ; multi spectatori se îndreaptă mai mult spre spectacole ușoare, de divertisment decît spre cele de operă ; mulți ascultă mai multă muzică ușoară decît muzică simfonică și mai multi citesc o literatură ieftină decît operele lui Dante. Shakespeare, Goethe sau Eminescu. Este evident deci că a considera un asemenea gust ca punct de reper al aprecierii valorii artei ar periclita existența însăși a artei autentice și, prin urmare, și formarea adevăraților consumatori de artă. Putem spune că, din fericire, publicul nostru de artă manifestă, în condițiile actuale un gust artistic elevat, autentic, sensibil, format pentru perceperea celor mai

rafinale forme artistice de astăzi. In numele acestui gust subtil, sensibil al consumatorilor de artă, gust format in zale pe publicul cot mai in care mare forță de convingere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arătă : „Sintem revoluționari și nu dorini opere care să înfrumusețeze realitatea, să prezinte viața in culori trandafirii ; tiu avem nevoie de dulcegării artistice. Dimpotrivă, considerăm că o astfel de prezentare idilică a vieții este dăunătoare pentru dezvoltarea spiritului și a combativității revoluționare a omului socialist... Dar nu ne trebuie nici o artă care să nege realitățileAceasta inseamnă că artiștii trebuie să abordeze și să înfățișeze realitatea in opera lor prin prisma principiului dialectic al mișcării și transformării neîntrerupte a societății și omului". In lumina acestei concepții științifice, revoluționare, apar fundamental greșite acele opinii care, in problema raportului dintre artă și democrație, in problema inteligibili - tății și accesibilității artei nu iau in considerare natura complexa și contradictorie a realității reflectate în artă. Mi se pare absolut evident că gradul de accesibilitate al artei depinde de natura realității reflectate în artă. Numai in âșa-zisele opere ale diletanților lucrurile simple devin complicate și,'invers, complexitatea suferă o reducție schematizan- tă. simplificatoare. Este in general cunoscut că 'sînt conținuturi care, datorită structurii lor complexe, oricit de simplu sînt reflectate în limbajul unei ramuri de artă, pot fi mai greu inteligibile. Acest adevăr este valabil și pentru alte forme ale conștiinței sociale.Dar cerința profund democratică ca arta să fie inteligibilă și accesibilă este intru totul justificată : orice complicare forțată, artificială a exprimării artistice este străină de scopul artei. Dealtminteri, așa- zisele „opere" artistice care se nasc sub semnul unor astfel de intenții nu au valoare artistică, prin urmare nu merită să facem nici un fel de efort pentru înțelegerea lor. De aceea. în conformitate cu ideile secretarului general al partidului nostru, educația estetică în condițiile de astăzi are ca sarcină fundamentală să ajute ridicarea gustului celor mai largi mase populare la nivelul exigentelor artistice ale adevăraților consumatori de artă, consumatori cu un gust artistic autentic.Crearea condițiilor subiective pentru înțelegerea artei revoluționare face posibilă dizolvarea contradicției dintre ..kitsch" și arta de elită, contradicție moștenită din orînduirile social-economice anterioare. Ține de esența societății și artei socialiste realizarea scopului ca cele, mai complicate conținuturi ale universului uman să fie reflectate inteligibil și accesibil, într-o artă intr-adevăr de înaltă ținută. Experiența istorică a artei revoluționare demonstrează că acest principiu de bază al esteticii marxiste, aplicat la realitățile societății noastre, a găsit o expresie adecvată în întreaga politică culturală a partidului nostru, in principiile care stau la baza marelui Festival național „Cîntarea României", festival inițiat de secretarul general al partidului, sub semnul generos al stimulării tuturor energiilor naționale.In concluzie, putem afirma că — deși democratismul nu este o categorie estetică, iar un criteriu hotărîtor al artei este acela de a fi inteligibilă, accesibilă pentru cei care vor să facă efortul necesar pentru înțelegerea operei de artă întreaga noastră politică culturală are ca scop profund umanist și democratic de a educa masele pentru înțelegerea tuturor adevăratelor valori artistice ale trecutului și prezentului,

și să le deformeze. (...)

urma educației ^estetice ba- experiența artei autentice, cititor de azi se îndreaptă mult spre operele complexe, viața capătă înfățișări de o
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țării mie.tele de specialitate (istorie, geografie, limba și literatura română, matematică, limbi moderne), atelierul- școală sînt înzestrate cu aparatură diversă, materiale didactice adecvate, unelte de lucru pentru instruirea tehnico-productivă. O mare parte din acestea sînt realizate prin autodotare. De asemenea, surprinde deosebit de plăcut faptul că ni,ci o sală de clasă nu seamănă cu alta. Directorul școlii, profesorul Dobre Ghena, ne spune că, după un studiu aprofundat al ergonomiei școlare, a fost abandonat albul monoton, adoptîndu-se paleta de culori calde, odihnitoare; albastru, crem sau vernil. Perdelele, mobilierul, ușile — !n ton cu culoarea predominantă a încăperilor. Pe pereți, portrete ale marilor personalități, citate celebre, o imagine vizuală de bun gust, de- monstrînd o concepție științifică privind realizarea unui cadru de învățătură struirii ordine, devenit personalitatea elevilor.Desigur, un asemenea spațiu formează nu numai deprinderi de comportare civilizată, dar și cadrul optim pentru realizarea obiectivelor majore ce stau în fața scolii : pregătirea pentru muncă și viață a elevilor. însușirea celor mai de preț cuceriri ale științei nicii, ale civilizației umane, educarea lor în spirit revoluționar, a marilor idealuri ale poporului român. Laboratoarele, cabinetele de specialitate, atelierul-școală oferă profesorilor condițiile de a facilita elevilor „învățarea fără efort excesiv" — menționează directorul școlii. A- dică o învățare bazată pe înțelege-; rea noțiunilor șl principiilor, nu pe memorarea lor mecanică. Practic, fiecărui profesor i-a fost oferit prilejul să-și. amenajeze muncă" după concepția personală, . ținînd seama de cele mai exigente cerințe ale ridicării calității procesului lnstructiv-educativ. Și nu există lecție la care să nu se apeleze la bogata bază tehnico-didac- tică pentru aprofundarea cunoștințelor științifice și dezvoltarea aptitudinilor practice. Este, desigur, o măsură bună, necesară, cu atît mai mult cu cît, nu de puține ori, se în- tîmplă ca mijloace moderne de în- vățămînt existente tn dotarea unităților de învățămînt să rămînă doar simple „piese de expoziție". Rezultatele concrete ale unui asemenea mod de concepere a activității didactice : 98 la sută din elevi au promovat, mulți cu note bune și foarte bune, trimestrul I al acestui an de studiu ; anul de muncă productivă 1984 s-a încheiat cu roade bogate, pe lotul școlar elevii au deprins „ambiția" marilor producții, obținînd 3 500 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată ; mai multi elevi au fost distinși la fazele județene ale concursurilor pe discipline de învățămînt ; majoritatea absolvenților reușesc la admiterea în treapta a doua la licee de diferite profiluri.Pentru profesorul Badea Negrea- nu, directorul Școlii generale de 10 ani din satul Beiu, dezideratul realizării unei noi calități în pregătirea viitorilor lucrători ai ogoarelor îl reprezintă, așa cum ne declara, „formarea, educarea elevilor ca buni gospodari, obișnuirea lor încă de pe băncile școlii cu lucrul bine

• Condiții optime de pregătire 
a viitorilor lucrători ai ogoarelor 
® Ridicarea calității invățămin- 
tului — obiectiv major al activi
tății cadrelor didactice @ Ex
periențe și inițiative rodnice 
în școli din județul Teleorman
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bazat pe armonizarea și educației. Noțiunile curățenie, estetică, igienă deprinderi, s-au contopit
in- de au cu

și teh-

„locul de

și la timp făcut, cu îndeplinirea exigentă a tuturor îndatoririlor și răspunderilor de la locul de muncă, din colectivul social unde se vor încadra după absolvirea școlii". Transpus în fapte, acest principiu educativ se materializează printr-o seamă de lucrări gospodărești ce îmbogățesc de la lună la lună peisajul școlii, . purtînd „semnătura" — de la concepție pînă la finisare — a profesorilor, maiștrilor instructori și elevilor. Cînd i-am vizitat, tocmai dublau capacitatea solarului, extin- zîndu-1 cu o suprafață de 200 mp ; în seră se îngrijea răsadul de legume, răsad care acoperă cerințele proprii pentru grădina școlii, dar și solicitările unor gospodari ai satului, tn atelierele de lăcătușărie și prelucrări mecanice prin așchie- re se execută piese de schimb pentru instalațiile sanitare cușete pentru iepuri, materialul didactic.

clor, care dețin cărți rare, volume cu autografele autorilor, fragmente de vase din perioada geto-dacică, litografii, arme, monede, țesături, costume populare, unelte tradiționale de uz casnic. Am reținut aici și alte date semnificative vizînd preocupările pentru îndeplinirea înaltelor misiuni educative trasate școlii de partid, de societatea noastră socialistă. Numeroși elevi sint compo- nenți ai formațiilor artistice ale școlii, formații care s-au numărat printre laureații tuturor edițiilor Festivalului național „Cîntarea României". Majoritatea învățătorilor și profesorilor sînt promotorii și animatorii unei activități cultural-ar- tistice vii, adînc implantate în tradițiile locului și realitățile contemporane. De pildă, învățătoarea Haritina Negeanu se ocupă de pregătirea formației de dansuri, care duce mai departe in timp o veche și recunoscută tradiție a dansurilor populare, ale căror vigoare, ritm și culoare sînt păstrate nealterate și azi. „Călușul", „Drăgăicile", „Lăzărițele", „Govia" sînt numai cîteva dintre cele mai frumoase dansuri și obiceiuri populare cu care elevii și educatorii cîștigat multe hotare.
din Beiu, simpatia orașe ale deopotrivă, și-au spectatorilor din țării sau de peste

din școală, se repară ȘTEFANStan
corespondentul „Scînteii1'— încă de pe băncile școlii — ne mai spune directorul — pe lîngă cunoștințele științifice, care vizează și cerințele înfăptuirii noii revoluții în agricultură, elevii trebuie să se obișnuiască cu acele răspunderi, cu acele deprinderi și cu disciplina cerute la viitoarele locuri de muncă în orele de practică, elevii și profesorii participă, de asemenea, la lucrările agricole din comună. Este un prilej foarte bun pentru viitorii agricultori de a învăța muncind efectiv, de a realiza producție și a fi utili obștii satului natal.O nobilă tradiție, amplificată de îndemnurile însuflețitoare din cu- vîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, de documentele Congresului al XIII-lea al partidului, conferă școlii rolul de principal factor în educarea patriotică a tinerei generații. Cadrele didactice din școlile sătești unde am desfășurat ancheta de față sînt preocupate de a conferi lecțiilor și activităților educative finalități precise in direcția formării unor convingeri revoluționare, patriotice. „într-o școală totul trebuie să educe : lecții, activități politice și cultural-artistice, chiar și felul în care este gîndită și realizată propaganda vizuală. Dialogul continuu între educator și elev are în vedere să formeze — prin puterea de convingere a faptelor incluse in lecții, prin deschiderea acestora spre realitate, spre chipul de azi și de mîine al patriei — oameni pentru acest pămînt al țării, în spiritul celor mai bune tradiții". Opinia interlocutorului — profesorul Petre Dumitrache, directorul Școlii generale din comuna Ștorobăneasa —’ își află acoperire faptică în modul cum este concepută activitatea politico- educativă în această unitate de învățămînt : în cabinete și laboratoare modern utilate, pe largile culoare ale clădirii sînt prezentate, în forme sugestive, realitățile epocii socialiste, particularizate prin exemple privind dezvoltarea economico- socială a județului și a comunei.La școala generală din Beiu sînt amenajate colțuri muzeistice de literatură, istorie, etnografie și fol-

cinema t

PROPAGANDA ȘTIINȚIFICA
în sprijinul

si sporirii producției

0 Rideți ca-n viată: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19.
0 Fapt divers : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
© Rămășagul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 12,15: 14.15: 16,15: 19. _ 
0 Răpirea fecioarelor 
(79 71 26) — 9; 11 ; 13 :
MUNCA (21 50 97) — 15;
© Revanșa: VIITORUL (10 67 40) 
15; 17; 19.
0 Adela : COSMOS (27 54 95) — 
11; 13; 15; 17: 19.
0 Flaminco, La cinci și cincispreze
ce minute. ..........................................
canadian") :
9,45; 12,15; 14,30; . ..
© Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : FLACĂRA 
(20 33 40) — 11 : 14.15: 17,30.
© Nemuritorii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
© Pastorala eroică: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19.
0 Frați de cruce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10: 15; 17; 19,15, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
O Provocarea dragonului : SALA 
MICĂ A PALATULUI - ----- -----
PATRIA (11 86 25) — 9;
17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) 
9; 11; 13; 15; 17; 19. ------------
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15;
0 Pisicuța de catifea :
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
O Aii Baba și cei 40 de hoți : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15 ; 18. PACEA
(71 30 85) — 16; 19.
0 Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18, ARTA (21 31 86) — 9; 12; 15; 18. 
0 Pirații secolului
(317171) — 15; 17; 19.
O Miliția intervine : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Neînvinsul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17; 19.
0 Viteza: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
© Nick Carter superdetectiv : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
© Drumul spre înalta societate : 
CAPITOL (16 29 17) — 8.15; 10,30:
12,45: 15: 17.15: 19,30.
0 Febra aurului: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,30: 14; 16.30; 19.
© Aventuri în Marea Nordului : 
LUMINA (14 74 16) — 9 : 11 ; 13: 15; 
17; 19.
© Un șerif extraterestru : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17;‘19.
0 Colț alb — 9; 13; 14,45; 16,30, Rîpa
— 18.30: DOINA (16 35 38).
© Iubirea are multe fete : GRIVITA 
(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45. 
0 Jandarmul și extraterestrii: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.

15
17; 19.

VOLGA 
17; 19,

9:

Gala („Zilele filmului
STUDIO (59 53 15) —

17; 19,30.

17,15; 19,30, 
11: 13: 15;

FEROVIAR 
: 17; 19.

TIMPURI 
17;

XX : LIRA

Consiliul județean Vaslui al educației politice și culturii socialiste a inițiat organizarea in toate întreprinderile Industriale a unui amplu, atractiv și Interesant ciclu de acțiuni de propagandă tehnico-științifică. „Desfășurate sub genericul «Tehnica nouă», Vaslui 1985, subliniază tovarășa Tincuța Luca, președinta Consiliului județean al sindicatelor, a- ceste manifestări vizează informarea promptă, racordarea întregii forțe de muncă la cuceriri tehnicii,perfecționarea nală.general de cultură șl cunoștințe al oamenilor muncii. Atît existența unei industrii tinere, dotarea ia nivel mondial, cît și cerințele actuale mereu crescînde ale sporirii calității șl productivității muncii, așa cum au fost formulate .la Congresul al partidului, necesitate Avind încuprinzător, riguros program înto.cmit întregul an, ne preo-

cele mai noi ale științei și pregătirea și profesio-ridicarea nivelului

XIII-lea al au Impus cu acest lucru, acest sens un concret șl

. cupăm In prezent de buna pregătire și desfășurare a manifestărilor, de amplificarea valențelor eficienței lor în plan practic-productiv. De a- ceea, schimburile de experiență, mesele rotunde, simpozioanele, dezbaterile inițiate la nivelul fiecărui oraș, fiecărei unități economice, cu participarea cadrelor tehnice, a masei de oameni ai muncii, sînt completate lansări de proiectarea științifice.etalînd invenții, noi produse șl tehnologii, demonstrații practice etc.".Aflăm astfel că acestea au loc atît la nivelul județului. cît și al localităților și întreprinderilor și sînt axate pe teme de cea mai stringentă actualitate. Bunăoară, Casa tehnicii din municipiul Vaslui a fost gazda consfătuirii despre „Acțiuni, căi. metode și procedee pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie e- lecbrică — sarcină prioritară stabilită de Congresul al XIII-lea al

oameni însoțite și cu expoziții și carte tehnică, unor filme de expoziții

partidului", iar la Bîrlad și Huși manifestările au debutat cu dezbaterea avînd în prim-plan unul din obiectivele majore ale viitorului cincinal — creșterea și mai accentuată a productivității muncii. „Sint programate în așa fel asemenea acțiuni. ne spunea Aurica Tobol, președinta Consiliului municipal al sindicatelor Vaslui, incit fiecare colectiv, in afara cursurilor profesionale, să poată veni In contact, cel puțin la două săptămîni, cu noutățile tehnico-știin- tifice din domeniul respectiv, să se perfecționeze continuu. Concomitent, acționăm perseverent pentru îmbogățirea și completarea bibliotecilor și cabinetelor tehnice cu ceea ce e nou în literatura de specialitate, după exemplul celor de la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad. unde a avut loc. recent, un rodnic schimb de experiență". Despre eficiența a- cestor manifestări asupra climatului de muncă și desfășurării activității ne vorbește Titi Moruzi, secretar adjunct cu propaganda al comitetului de

partid de la întreprinderea „Mecanica" Vaslui : „Sintem în al doilea an în care oamenii muncii participă la acțiunile din cadrul «Tehnicii noi», iar rezultatele au început să se arate. Odată cu dorința manifestată de perfecționare, carea vații mare științei, bunul mers al producției a devenit hotărîtor. Realizăm acum unele produse în premieră națională, și ceea ce e la fel de important, diminuăm mereu consumul atît la metal, cît și la energie trică. Iar acțiunile gramate în acest an ritoare la creșterea ductivității muncii, tăti în domeniul construcțiilor de mașini, al ser- vomecanismelor, comisia inginerilor și tehnicienilor etc. sînt de natură a ridica și mai mult ștacheta informării, pregătirii teh- nico-știipțifice.tării gîndirii si realizărilor muncii".

teatre

de cunoaștere, miș- de invenții și Ino- a luat la noi un avînt, iar aportul al cercetării la

elec- pro- refe- pro- nou-

a dezvol- economice oamenilor
Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

® Teatrul Național (147171, sala 
mică) : Papa dolar — 19; (sala Ate
lier) : Fata din
2 03) — 14,30;
— 19. '
O Filarmonica
(15 68 75, Ateneul Român) : Medalion 
Nicolae Lungu. Concert susținut de 
corul filarmonicii. Dirijor : Vasile 
Pântea — 18.
O Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-ai ei husar — 18,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15; Cu ușile închise — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : An
chetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic
0 Teatrul Mic (14 70 81) : 
stelat deasupra noastră —
© Teatrul Foarte Mic 
Mîrîiala — 19.
© Teatrul de comedie 
Turnul de fildeș — 18.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mîța în sac — 18; (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
18,30.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15;
18,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Hotel 
„Zodia gemenilor" — 18,30.
® Teatrul satiric-muzioal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18: (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticlețî — 18,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe ulița satului — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat 
între caftan și smoking —
O Teatrul „Ion Creangă" 
Cenușăreasa — 9: Mary
— 18.
® Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 15,30; 19.

Andros (amînat din 
D-ale Carnavalului

„George Enescu"

17.

Cerul tn-
18.
C14 09 05) :

(16 64 60) :

(20 39 70) :
18,
(50 26 55) :

Poppins

19.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Honduras

Primire la primul ministru al guvernului

Inmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Edgardo Dumas Ro- driguez a transmis , președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Honduras, dr. Roberto Suazo Cordova, calde urări de sănătate, fericire personală și succes in întreaga activitate, precum și de progres și prosperitate poporului român.în cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasador este exprimată hotărirea țării ssfle de a dezvolta relații cit mai bune cu România, în interesul ambelor popoare.Mulțumind pentru mesajul transmis, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, un salut cordial și cele mai bune urări președintelui Roberto Suazo Cordova, iar poporului hondurian prieten — urări de bunăstare și progres.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se arată Că România acordă o atenție deosebită dezvoltării
40 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

Eroicele
*

tradiții de luptă antifascistă
a

(Urmare din pag. I)nai Antifascist. Organizație democratică și patriotică larg reprezentativă, deschisă tuturor cetățenilor țării, indiferent de clasă \ socială, de partid sau naționalitate, Comitetul Național Antifascist reprezintă dovada că mișcarea antifascistă, antihitleristă din România a folosit, încă de la începuturile sale, forme organizate de acțiune, la nivelul întregii țări. -th tumultul acestei mișcări largi de masă antifasciste și patriotice se vor forma și afirma cadre de nădejde ale partidului comunist, Ynili- tanți antifasciști curajoși, tenace și clarvăzători, care și-au pus întreaga energie, patosul revoluționar în slujba luptei pentru înfăptuirea idealului de emancipare socială și națională a poporului nostru. Această amplă și profundă mișcare antifascistă a detașat, in anii respectivi, in prim- planul activității revoluționare și patriotice, personalitatea proeminentă a militantului revoluționar, a patriotului înflăcărat Nicolae Ceaușescu. Acționînd din însărcinarea partidului în conducerea Comitetului Național Antifascist. în mijlocul maselor largi ale poporului român, în acțiuni hotărîte îndreptate împotriva primejdiei fasciste și de război, pentru apărarea integrității teritoriale, independenței și suveranității naționale a patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a'afirmat ca un autentic talent organizatoric, s-a impus prin nivelul înalt de pregătire politică și ideologică, prin pasiunea revoluționară, spiritul de jertfă și dăruire pentru cauza clasei muncitoare, pentru interesele sociale și naționale fundamentale ale poporului român.După dizolvarea. în noiembrie 1934, 0 Comitetului Național Antifascist, partidul comunist își va amplifica și diversifica lupta pentru realizarea Frontului popular antifascist, Acțio- nind prin intermediul organizațiilor de masă de sub conducerea și influența sa, partidul a reușit să circumscrie unui cadru politic avînd aceeași orientare înțelegerile bilaterale de luptă antifascistă încheiate între Frontul Plugarilor și Uniunea oamenilor muncii maghiari din România — MADOSZ (septembrie 1935) și cea dintre Blocul democratic și partidul socialist, încheiată în noiembrie același an. Cele șapte puncte ale acordului reflectă, în primul rînd, preocuparea organizațiilor respective pentru apărarea păcii, amenințată tot mai grav de politica reacționară și teroristă practicată pe plan internațional de Germania hitleristă și de Italia musoliniană, precum și angajamentul solemn de a lupta cu ho- t.ărîre împotriva ș,oricărei încercă^ 
de a provoca conflicte armate intre 
popoare", în temeiul unor „lozinci 
false" și al „propovăduirii urii de 
rasă". Documentul avea in vedere lupta împotriva organizației fasciste teroriste Garda de Fier, precum și împotriva pericolului dezmembrării teritoriale cu care era confruntat poporul român ca urmare a intensificării acțiunilor agresive ale horthysmu- lui — sub aripa Germaniei și Italiei fasciste — in scopul de a determina revizuirea frontierelor. Prevederile acordului subliniau că adevăratele interese ale oamenilor munciii maghiari din România erau comune cu celg ale poporului român.Evenimentul a avut ecou și peste granițele țării. Organul de presă al Partidului Comunist Francez, ziarul „L’Humanite", aprecia. în numărul din 23 octombrie 1935, că unitatea de acțiune realizată la Băcia constituia o victorie politică a oamenilor muncii din România, „consolidarea alianței dintre țărani și muncitori, care va accelera crearea Frontului popular democratic”.

O epocă
(Urmare din pag. I)
retor devenite edificii durabile. 
La Porțile de Fier, pe Transfă- 
gărășan, la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, pe elegantul tra
seu subpămintean al metroului 
Capitalei, pe marile sisteme de 
irigații. în orașele înnoite, in 
întreprinderile moderne. Și ceea 
ce este cel mai important, fie
care loc de muncă a devenit o 
școală a formării spiritului re
voluționar al tinerei generații. 
Sint toate aceste fapte, sint 
toate aceste nume ale tinerilor 
înscrise ca intr-un jurnal de 
muncă și luptă al organizației 
revoluționare a tineretului ro
mân. Uniunea Tineretului Co
munist. continuatoarea unor tra
diții glorioase.

Faptele lor, ambiția lor fru- 

relațiilor dintre cele două țări, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Se subliniază că extinderea in continuare a relațiilor dintre România și Honduras, atît pe plan bilateral, cit și pe arena mondială, este în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Reafirmîndu-se poziția țării noastre față de evoluția situației pe plan mondial, în cuvîntare se menționează că România militează activ pentru o politică de pace și destindere, de independență și largă colaborare internațională. Totodată, se relevă că problema centrală a vieții internaționale — care cunoaște o foarte gravă încordare — o constituie lupta împotriva cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la

în. sensul acelorași mari eforturi de realizare în România a unui larg organism național de luptă antifascistă, o importanță remarcabilă o reprezintă acordul semnat la 6 decembrie 1935 la Țebea între Frontul Plugarilor, MADOSZ, Blocul democratic și Partidul socialist, acord care constituia un veritabil nucleu de Front popular antifascist. Semnarea docu- , mentului lingă mormîntul lui Avram Iancu și gorunul lui Horea dădea acordului antifascist încheiat semnificația continuității luptelor duse în trecut pentru libertatea și neatîrna- rea poporului român. Sintetizînd rezultatele tratativelor purtate și sco- țînd în evidență adeziunea maselor populare la programul comun de luptă antifascistă — adeziune exprimată puternic în cadrul a numeroase adunări populare — comunicatul dat publicității arăta că semnatarii acordului de la Țebea s-au angajat politic și s-au unit organizatoric în 

scopul de a apăra, cu puteri unite și în deplină înțelegere, opțiunile pentru care poporul român a sacrificat in decursul vremurilor sîngele celor mai buni fii ai săi.Evenimentele din anii următori au marcat lărgirea mișcării naționale antifasciste din România. în întreaga țară au avut loc mari manifestații de protest împotriva pericolului fascist, a politicii hitleriste agresive și de revizuire a granițelor. Condamnînd acțiunile teroriste ale Gărzii de Fier, mase tot mai mari de oameni ai muncii au cerut dizolvarea tuturor organizațiilor de extremă dreapta din România, interzicerea presei fasciste, focar al urii și dezbinării naționale, au militat pentru preluarea puterii politice în stat de către un guvern de Front popular, singurul în măsură să prevină prin mijloace și acțiuni adecvate pericolul dezmembrării țării, înfeudarea sa economică și politică față de Germania hitleristă.Măsura sentimentelor antifasciste și patriotice ale poporului român au dat-o, de asemenea, marile manifestări politice care au avut loc in întreaga țară la 1 Mai 1939, în organizarea cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un rol determinant. Organizate și desfășurate în contextul realizării Frontului unic muncitoresc, între comuniști, socialiști și social-democrați, manifestările politice de la 1 Mai 1939 ău demonstrat hotărirea unanimă a clasei muncitoare din România, indiferent de naționalitate, de a-și donsolida unitatea de acțiune împotriva pericolului fascist și de război, pentru apărarea cu orice sacrificiu a independenței, suveranității naționale și a integrității teritoriale a patriei. Dind expresie
de glorie

moașă de a construi construin- 
du-se pe ei înșiși ca oameni noi 
ai unui timp nou au trecut in 
cărțile epocii noastre, multe 
dintre ele semnate chiar de au
tori tineri care dau astfel mă
sura talentului și a angajării in 
frontul unanim al unei gene
rații.

Acum, in anul douăzeci al 
unei epoci românești de o den
sitate a împlinirilor fără pre
cedent. care depășește orice 
granițe temporale căpătind drept 
la istoria mare a poporului ro
mân, a scrie despre climatul 
afirmării tinerei generații, 
izvorit și conturat deplin de 
doctrina Ceaușescu, înseamnă a 
invoca suprema investiție a so
cietății noastre socialiste. In
vestiția în tinăra generație, in
vestiția în viitor. 

dezarmare nucleară. Este evidențiată, de asemenea, necesitatea lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, în același timp, în cuvîntare se arată că România se pronunță pentru soluționarea pașnică, pe calea negocierilor, a tuturor conflictelor dintre state, inclusiv dintre țările Americii Centrale.în încheiere, președintele României a urat ambasadorului Republicii Honduras succes în îndeplinirea misiunii încredințate.După solemnitatea înmînării 'scrisorilor de acreditare a avut loc o convorbire cordială între președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul Edgardo Dumas Rodriguez.La -solemnitate și la convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

acestor sentimente patriotice, parti- cipanții la Congresul breslelor muncitorești, care a avut loc în București, la 1 Mai 1939, au hotărit, prin- tr-o rezoluție, ca întreaga clasă muncitoare să contribuie cu valoarea rinei zile de muncă la înzestrarea tehnică a armatei române.Manifestările antifasciste și antirăzboinice din România de la 1 Mai 1939 — primele mari acțiuni de acest gen din Europa în condițiile cind fascismul eră în plină ofensivă, după pactul nefast de la Munchen, din septembrie 1938 — au aVut un amplu ecou internațional. Note informative și comentarii privind amploarea lor au apărut în U.R.S.S., Franța, Marea Britanie, Elveția, S.U.A. și alte țări. Referindu-se la cadrul unității muncitorești de luptă cafe a stat la baza acestor acțiuni, revista elvețiană „Rundschau” scria in numărul din 25 mai 1939 : „Manifestările de l Mai 
din București și din provincie au re
levat intensificarea activității antifas
ciste a maselor, ca și o creștere a 
influenței partidului comunist, a ca
pacității sale de a mobiliza masele".în același sens, protocolul Conferinței internaționale asupra problemelor democrației, păcii și apărării persoanei umane (ținută la Paris in mai 1939) aprecia in documentul intitulat : „Pentru integritatea și inde
pendența României" că manifestările’ politice de masă din România de la 1 Mai 1939'reprezentau o „dovadă 
că poporul român se raliază la miș
carea antifascistă și că voința sa este 
de a lupta, in mod real, împotriva 
agresorului și fascismului".în spiritul aceleiașriconduite revoluționare, antifasciste și antirevizio7 niște au acționat în această perioadă și oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare din România. Semnificativ, in această privință, este conținutul broșurii intitulate „Nu capitulare 1 Rezistență !“, elaborată de Uniunea oamenilor muncii maghiari din România (MADOSZ). in martie 1939. „Libertatea, indepen
dența și dezvoltarea viitoare a ma
ghiarilor din Ardeal sint strîns le
gate de independența și soarta po
porului român — se arăta în acest document. Granițele actuale, inde
pendența României sint grav pericli
tate de puterile «Axei». Noi spunem 
deschis că libertatea, bunăstarea, 
dezvoltarea națională, economică și 
culturală a naționalității maghiare 
din Ardeal sint de asemenea pericli
tate in urma aspirațiilor de cotropire 
ale «Axei». Sintem, de aceea, in mod 
categoric împotriva revizionismului, 
in interesul maghiarilor și al între
gului popor din România. înțelegem 
să tragem toate consecințele acestei 
atitudini și sintem gata de a lupta cu 
arma în mină dacă va fi nevoie, dis
ciplinat, curajos, organizat, împotri
va aspirațiilor de cotropire ale 
«Axei» și sateliților ei. Vom apăra, 
dacă va fi nevoie, cu prețul vieții 
noastre frontierele actuale ale Româ
niei și vom demasca cu toată puterea 
și capacitatea noastră pe agenții in
terni ai «Axei» și îi vom combate, 
fie că sint maghiari, germani sau 
români".Experiența dobîndită de Partidul Comunist Român în anii interbelici in domeniul luptei pentru realizarea Frontului popular antifascist și-a vădit roadele în perioada grea a dictaturii militaro-fasciste și războiului hitlerist. Marile momente care definesc conținutul mișcării de rezistență antifascistă din acei ani — realizarea Frontului patriotic antihitlerist, a unității de acțiune a clasei muncitoare, a coaliției largi de forțe politice care a fost Blocul Național Democrat — poartă in sine învățămintele acestei prețioase experiențe de luptă antifascistă, revoluționară și patriotică.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO — PRONOSPORT 

INFORMEAZĂAgențiile Loto — Pronosport continuă vinzarea biletelor pentru tragerea excepțională PRO- NOEXPRES de la sfîrșitul acestei săptămîni, respectiv de duminică. 24 martie a.c., care oferă participanților multiple posibilități de a obține autoturisme „DACIA 1300“, mari sume de bani și excursii în U.R.S.S. Pentru atribuirea cîștigurilor se vor efectua șase extrageri in două faze cu un total de 42 de numere. Se poate participa pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod”, achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută. Biletele de 25 lei varianta au drept de participare și de ciștiguri la toate extragerile. Simbătă. 23 martie. este ULTIMA ZI de participare !

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe tovarășul Lajos Faluvegi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele -Oficiului Național al Planificării din R.P. Ungară.în cadrul întrevederii a fost subliniată evoluția pozitivă a relațiilor statornicite între țările noastre și s-a exprimat dorința amplificării în
★La București au avut loc, vineri, convorbiri intre delegațiile organelor centrale de planificare din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, conduse de tovarășii Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și, respectiv, Lajos Faluvegi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Oficiului Național al Planificării din R.P. Ungară.Au fost analizate stadiul actual ăl

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Sibte Yahya Naqvi, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică și tehnică, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

★La Reprezentanța comercială a Uniunii Sovietice in țara noastră a avut loc, vineri, o conferință de presă pe tema „Expozițiile, factor important al colaborării dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România”.în acest cadru. Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România- i-au fost conferite Diploma de onoare și Medalia jubiliară ale Camerei de Comerț și Industrie a U.R.S.S. pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor
t V
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 martie, ora 20 •— 26 mar
tie, ora 20. în țară : Vreme în general 
frumoasă,cu ceruT variabil, exCeptîncT 
suclul și... estul țării, unde-la începutul 
intervalului va fi în general rnchiSă, 
apoi și aici vremea seva ameliora, iar 
cerul va deveni variabil. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă de bur
niță și ploaie. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile miniINFORMAȚII DE LA C.E.C.

înscrierea dobînzilor în libretele de economii se efectuează 
in tot cursul anuluiînscrierea anuală a dobînzilor în libretele de economii materializează unul din principalele avantaje acordate de Casa de Economii și Consemnațiunî : sporirea sumelor depuse la C.E.C. prin dobînzi.Unitățile C.E.C. înscriu dobinzile cuvenite titularilor pentru depunerile efectuate pină la data de 31 decembrie 1984 pe librete de economii cuNdobindă, cu dobîndă și ciștiguri, cu dobîndă și ciștiguri în autoturisme, pentru turism, precum și pentru celelalte librete Ia care dobinzile se acordă în numerar.în legătură cu modul în care "Se efectuează înscrierea dobînzilor în libretele de economii, Casa de Economii și Consemnațiuni precizează :Sucursalele și filialele C.E.C., precum și agențiile C.E.C. autorizate înscriu în tot cursul anului do- bînda cuvenită titularilor pentru depunerile efectuate pe libretele de economii la care dobîndă se acordă în numerar.în unitățile C.E.C. sînt afișate simbolurile libretelor de economii (primele două grupe de numere menționate pe libret) pentru care unitatea respectivă efectuează înscrierea dobîrtzilor.Venind în sprijinul depunătorilor, Casa de Economii și Consemnațiuni a luat măsuri care înlesnesc înscrierea dobînzilor prin deplasarea la unitățile C.E.C. din

Avantajele economisirii la C.E.C.Casa de 'Economii și Consemna- țiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale, oferă populației instrumente și forme de economisire care răspund cerințelor și preferințelor sale variate. Astfel, pentru economisirea banilor și a timpului depunătorilor există o modalitate practică și avantajoasă : depunerile pe bază de consimțămînt scris.Depunătorii care au optat pentru această modalitate eficientă de păstrare și sporire a economiilor bănești personale beneficiază, pe lingă, avantajele generale ale economisirii organizate prin C.E.C. (garanția statului asupra depunerilor ; acordarea de dobînzi ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și ale titularilor, operațiile efectuate și sumele economisite de aceștia ; dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de șumele păstrate la C.E.C.; dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse la C.E.C. etc.) și de avantajele specifice care constau în principal în :— evitarea deplasărilor, deci economisirea timpului depunătorilor, deoarece depunerile se efectuează la locul de muncă ;— realizarea unei economisiri sistematice, cu regularitate și formarea deprinderii de a economisi lună de lună în scopul îndeplinirii unor obiective majore, care necesită acumularea unor sume mai mari de bani.Dacă doriți să economisiți pe 

continuare a colaborării româno-un- gare în diverse domenii de activitate. în acest context au fost evidențiate posibilitățile pentru lărgirea cooperării economice și specializării în producție, precum și. a schimburilor comerciale bilaterale.La primire a participat tovarășul Ștefan Birlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost prezent Miklos Barity, ambasadorul R.P. Ungare la București.
★relațiilor economice româno-ungare, posibilitățile dezvoltării lor in continuare, lărgirii și diversificării schimburilor bilaterale de mărfuri. Totodată, s-a efectuat un schimb de informații cu privire la principalele preocupări ale celor două organisme de planificare.La încheierea convorbirilor, conducătorii celor două delegații au semnat un protocol. (Agerpres)

comerciale, economice și tehnico- științifice dintre Uniunea Sovietică și România.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Camerei de Cotnerț și Industrie, ai presei centrale și corespondenți ai presei străine acreditați la București.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Elene, vineri după-amiază a avut Ioc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară, precum și aspecte ale dezvoltării culturii elene. A fost vizionat un film documentar din Grecia.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Dimitrios Serbos, ambasadorul Republicii Elene la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)
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me vor scădea ușor la începutul in
tervalului și vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, izolat mai 
scăzute, iar maximele între 6 și 10 
grade, local mai ridicate, exceptînd 
sudul și estul țării; unde se vor situa 
între 2 și 6 grade. Se va produce 
ceață noaptea și dimineața. în Bucu
rești:, Vreme î.rt general închisă; cu 
cerul acoperit la începutul intervalu
lui, apoi se vă ameliora și cerul va 
deveni variabil. Precipitații slabe sub 
formă' de burniță și ploaie sînt po
sibile în prima zi. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime, noaptea între zero și 3 grade, 
iar maximele între 3 și 6 grade. Dimi
neața. ceață.

mediul sătesc a personalului de la sucursale și filiale. In același timp, depunătorii de la sate au posibilitatea de a preda libretele la unitățile C.E.C. existente în aceste localități, care le trimit pentru înscrierea dobînzilor unităților C.E.C. unde se țin fișele de cont ale libretelor respective. La depunerea libretelor, titularilor li se eliberează adeverințe de primire, urmînd ca. după înscrierea dobînzilor.- titularilor respectivi să le fie restituite libretele care le aparțin. Este important de reținut că depunerea libretelor pentru înscrierea dobînzilor se poate face și la unitățile poștale, precum și la cooperativele de credit autorizate să efectueze operații C.E.C.Pentru înscrierea dobînzilor cuvenite pentru sumele depuse în conturile curente personale, titularii acestora nu trebuie să se prezinte la unitățile C.E.C. deoarece dobinda aferentă se adaugă automat la soldurile existente în conturi.Stimulent permanent care determină creșterea numărului depunătorilor la C.E.C., dobinzile acordate pe toate instrumentele de economisire contribuie la sporirea veniturilor bănești ale populației, constituind un avantaj important acordat depunătorilor la Casa de Economii și Consemnațiuni.
pe bază de consimțămînt scrisbază de consimțămînt scris, este necesai’ să faceți o cerere scrisă sau să completați un formular prin care să solicitați unității unde sînteți încadrat să vi se depună la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma pe care doriți s-o economisiți.Depunerile pe bază de consimță- mint scris se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau în contul curent personal, beneficiind, totodată, de avantajele pe care Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă depunătorilor pe aceste instrumente de economisire, respectiv, dobînzi anuale, ciștiguri în bani și în obiecte sau excursii.Sumele consimțite să fie depuse la C.E.C. sint înscrise în libretul de economii, la ghișeul C.E.C. de Ia locul de muncă al depunătorului sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. în ceea ce privește înscrierea în contul curent personal a sumelor virate, aceasta se efectuează în mod automat de unitatea C.E.C. la care este deschis ,acesta.Ca urmare a faptului că depunerile la C.E.C. au caracter strict voluntar, depunătQrii pot majora sau micșora suma depusă periodic prin virament, după cum pot să dispună și anularea consimțămintului dat.Din cele prezentate mai sus rezultă că economisirea la C.E.C. pe bază de consimțămînt scris este deosebit de practică și avantajoasă, fiind permanent la dispoziția oamenilor muncii.

ÎNCHEIEREA VIZITEI PRIMULUI MINISTRU
AL REPUBLICII ARABE EGIPT, KAMAL HASSAN ALILa București s-au încheiat, vineri, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Arabe Egipt. Kamal Hassan Aii.în cursul convorbirilor,.desfășurate într-o atmosferă cordială, de stimă și înțelegere reciprocă, cei doi prim- miniștri au examinat stadiul actual și perspectivele dezvoltării colaborării româno-egiptene, indeosebi pe plan economic. în acest cadru, a fost afirmată hotărirea celor două guverne de a depune toate eforturile pentru lărgirea domeniilor de conlucrare, pe baze reciproc avantajoase, pentru realizarea, în cele mai bune condiții, a măsurilor adoptate.La încheierea convorbirilor a fost exprimată convingerea că actuala vizită oficială în România a premierului egiptean se înscrie, prin rezultatele sale, ca o importantă contribuție la dezvoltarea în continuare a colaborării dintre România și Egipt, în conformitate cu înțelegerile conyeni- te la cel mai înalt nivel. S-a apreciat că noul dialog va deschide largi perspective conlucrării româno-egiptene, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și ințelegerii între toate națiunile lumii.

★La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, primul ministru al Republicii Arabe Egipt, Kamal Hassan Aii, a efectuat o vizită oficială în Republica Socialistă România, în perioada 20—22 martie 1985.Primul ministru al guvernului egiptean a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Cu a- cest prilej a avut loc un cordial schimb de mesaje de prietenie între șeful statului român și președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak.Cei doi prim-miniștri au avut convorbiri oficiale, desfășurate intr-o atmosferă prietenească, de știmă reciprocă și deplină înțelegere. în cursul convorbirilor a fost analizat stadiul realizării hotăririlor adoptate de președinții Republicii Socialiste România și Republicii Arabe E- gipt cu privire la dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări, îndeosebi în ceea ce privește creșterea schimburilor comerciale și intensificarea cooperării economice și au fost examinate posibilitățile de a- dincire și diversificare a acestora.în cursul convorbirilor, ambii prim-miniștri au reliefat importanța hotărâtoare a întâlnirilor româno- egiptene la cel mai înalt nivel pentru amplificarea raporturilor tradiționale de prietenie dintre cele două țări, subliniind că dialogul dintre președinții României și Egiptului a dat întotdeauna noi impulsuri și dimensiuni conlucrării reciproc ayan- tajoase dintre ele, atît pe plan bilateral, cit și în viața internațională, în deplină concordantă cu interesele fundamentale ale celor două popoare de dezvoltare pe calea progresului și bunăstării, ale cauzei păcii in întreaga lume.Evidențiind cursul ascendept al relațiilor economice bilaterale in ultimii ani. ca urmare a aplicării orientărilor și înțelegerilor la cel mai înalt nivel. cei dbi prim-miniștri au subliniat hotărârea guvernelor lor de a depune toate eforturile pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale, astfel incit volumul total al acestora să atingă, în 1985, un miliard dolari, după cum s-a convenit în Declarația comună semnată de președinții celor două țări Ia București, în septembrie 1982.Pornind de la rezultatele obținute pînă în prezent în domeniul cooperării economice, precum și de la potențialul economic al celor două țări, prim-miniștrii român și egiptean au stabilit de comun acord măsuri concrete de natură să ducă la accelerarea realizării obiectivelor în curs de execuție și la finalizarea negocierilor pentru noi obiective. De asemenea, s-a hotărit să fie intensificate eforturile pentru angajarea de noi
INFORMAȚII

FOTBAL © Astăzi, de la ora 16, vor avea loc partidele etapei a 
XXII-a din divizia A. Meciul-derbi al acestei etape se va desfășura la Craiova, intre echipele Universitatea și Sportul studențesc. Echipele Steaua și Dinamo vor juca pe stadioanele proprii cu Politehnica Iași și respectiv F.C. Argeș. In celelalte partide : Gloria — Corvinul, F.C. Olt— Rapid, Politehnica Timișoara — F.C.M. Brașov, Jiul — F.C. Bihor, F.C. Baia Mare — A.S.A. și S.C. Bacău — Chimia. După această etapă, campionatul se va întrerupe pînă la 7 aprilie, cind se vor disputa meciurile etapei a XXIII-a • Pregătirile echipei reprezentative vor începe duminică, 24 martie, cind sînt convo- cați cei 23 de jucători din lotul național. La 27 martie, la Sibiu, echipa reprezentativă va susține o partidă cu caracter amical, avînd drept adversară formația similară a Poloniei, iar în ziua de 3 aprilie, la Craiova, se va juca meciul oficial, din preliminariile campionatului mondial, dintre echipele României și Turciei • Partidele etapei a XVIII-a din cele trei serii ale diviziei B se vor juca duminică, 24 martie ® La Zurich s-au tras lâ sorți echipele pentru meciurile semifinale șle cupelor europene. în „Cupa campionilor”, a- cestea sînt : Juventus — Girondins Bordeaux și F.C. Liverpool — Pana- thinaikos ; în „Cupa'cupelor”, Bayern Munchen — Everton și Rapid Viena— Dinamo Moscova ; în „Cupa U.E.F.A.”, un derbi de tradiție europeană : Internazionale — Real Madrid, precum și Videoton — Zelezni- ciar. La 10 aprilie, meciurile tur, la 24 aprilie — retururile.

TIR. Proba de pistol viteză din concursul internațional de tir de la Sofia a fost cîștigată de selecționata României cu 1 770 puncte, urmată în clasamentul final de echipele U.R.S.S. — 1768 puncte și Poloniei — 1 762 puncte. La individual, pe primul loc s-a clasat Afanasie Kuzmin (U.R.S.S.) cu 597 puncte, urmat de Emil Dușanov (Bulgaria) — 594 puncte și Marin Stan (România) •= 593 puncte. în proba feminină de pistol cu aer comprimat, pe locul intii s-a situat echipa U.R.S.S. — 1133 puncte, urmată de R.P.D. Coreeană — 1114 puncte și Bulgaria— I 079 puncte.
BASCHET. Competiția internațională masculină de baschet „Cupa 

proiecte și programe comune de cooperare, pe baze reciproc avantajoase. în mod deosebit, cei doi prim-miniștri au convenit ca eforturile guvernelor lor să fie concentrate în continuare în direcția conlucrării economice bilaterale în domeniile energiei, petrolului, industriei construcțiilor de mașini, industriei metalurgice, industriei chimice, industriei materialelor de construcții, transporturilor și telecomunicațiilor, agriculturii și industriei alimentare.Principalele rezultate ale convorbirilor purtate au fost consemnate intr-un Memorandum semnat, la încheierea vizitei, de primul ministru al guvernului român și primul ministru egiptean.Primul ministru al Republicii Arabe Egipt, Kamal Hassan Aii, a exprimat, în numele său și al persoanelor care l-au însoțit, primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, calde mulțumiri pentru primirea cordială și prietenească de care s-au bucurat la București și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială in Egipt. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.
★în încheierea vizitei efectuate în țara noastră, primul ministru al Republicii Arabe Egipt, Kamal Hassan Aii, s-a întîlnit, vineri, cu reprezentanți ai ziarelor centrale, Radiotele- viziunii române. Agenției române de presă — Agerpres, precum și cu ziariști egipteni.în declarația făcută cu acest prilej, premierul egiptean a spus : înainte de a încheia vizita pe care am efectuat-o, împreună cu o delegație, în România, aș dop să adresez viile mele mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu, Guvernului Republicii Socialiste Românja și primului său ministru, întregului popor român, pentru sentimentele de caldă prietenie manifestate față de noi, pentru primirea deosebit de ospitalieră. Toate acestea dau măsura profunzimii prieteniei dintre România șl E- gipt, relațiilor de stimă și respect reciproc existente între președintele Mohamed Hosni Mubarak și președintele Nicolae Ceaușescu, între cele două popoare.Am fost onorat, încă din prima zi a vizitei, de primirea de către președintele Nicolae Ceaușescu — a subliniat premierul egiptean.Doresc, în același timp, să exprim mulțumirile noastre profunde pentru spiritul constructiv de care au dat dovadă oficialitățile române pentru ca relațiile comerciale și de cooperare strânsă existente între popoarele noastre să se dezvolte continuu, în interesul reciproc. S-a manifestat hotărârea pentru a se face noi pași pe linia extinderii colaborării bilaterale, în domeniile industrial, tehnic, agricol, științific, precum și in alte sectoare.Am apreciat șl nu vom Înceta a o face — a precizat el — rolul României în procesul instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. Manifestăm o Înaltă stimă pentru președintele "Nicolae Ceaușescu, promotor al păcii, nu numai ir» Orientul Mijlociu, ci și în întreaga lume. Domnia sa are opinii valoroase privind instaurarea păcii în întreaga lume și, în special, în Orientul Mijlociu. De aceea prețuim întotdeauna părerile domniei sale și ținem cont tot timpul de ele. Și, din acest motiv, între președintele Mohamed Hosni Mubarak și președintele Nicolae Ceaușescu se realizează un schimb permanent de opinii.Răspunzînd unor întrebări, premierul egiptean s’-a referit,. în continuare, la programele de dezvoltare ale Egiptului în anii următori și în perspectivă și a prezentat poziția țării sale privind soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, premierul egiptean a fost salutat de primul ministru al guvernului român, de membri ai guvernului, de alte persoane oficiale.

SPORTIVEKoraci” a fost cîștigată la actuala ediție de echipa Simac Milano, care, în finala disputată la Bruxelles, a întrecut cu scorul de 91—78 (41—33) formația Varese.
HOCHEI. în prima zi a campionatului mondial de hochei pe gheată (grupa B), care se desfășoară în orașul elvețian Fribourg, selecționata Poloniei a învins cu scorul de 7—1 (3—0, 0—1, 4—0) echipa Italiei. într-un alt joc, reprezentativa Elveției a dispus cu 9—1 (0—0. 5—0. 4—1) de formația Ungariei.
ȘAH. în turneul internațional feminin din cadrul Festivalului sahist ..Hercules ’85“ de la Băile Hercu- lane, după 9 runde, conduce marea maestră româncă Marina Pogorevici, cu 6,5 puncte (1), urmată de Gabriela Olteanu (România) — 6.5puncte, Vesmina Sikova (Bulgaria)— 5,5 puncte (1) și Otilia Ganț (România) — 5 puncte (1).în runda a 9-a, Marina Pogorevici a învins-o cu piesele negre pe Mariana Duminică. Mariana Nechi- for a cîștigat la Ewa Nagrocka (Polonia). iar în partidele Gabriela Olteanu — Smaranda Boicu, Vesmina Sikova (Bulgaria) — Eugenia Ghindă și Liliana Ottovici (Iugoslavia) — Otilia Ganț a fost consemnată remiză.După 9 runde. în turneul masculin, pe primul loc al clasamentului se află Nicolae Gordan — 7 puncte, urmat de Nicolae Doroftei— 6,5 puncte. Dan Bondoc — 6puncte si Alexandru Crișan — 5.5 puncte. »

★Turneul internațional de șah de la Călimănesti a fost cîștigat de Raj Tischbierek (R.D. Germană), care a totalizat 7,5 puncte din 11 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Ralf Lau (R.F. Germania) — 7 puncte. Dorel Oltean (România) — 6,5 puncte. Ovidiu Foișor. Constantin Jonescu (ambii România), Laszlo Hazai (Ungaria) — cu cite 6 puncte, Peter Lukacs (Ungaria), Lexis Ortega (Cuba) — cu cite 5,5 puncte etc.Toate cele șase partide din ultima rundă : Urzică — Tischbierek, Oltean — Lau. Lukacs — Ortega, Hazai — Indjici, Ionescu — Foișor și Mărășescu — Joița s-au încheiat remiză.
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tea din localitate, a ținut o cuvin- l 
tare intitulată „Primăvara păcii în ;

dintre țările socialiste
Aprecieri ale Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

Pentru încetarea sporirii cheltuielilor militareDUBLIN 22 (Agerpreș). — La Dublin a avut loc un miting pentru pace, la care au participat reprezentanți ai opiniei publice irlandeze, cunoscuți activiști ai mișcării pentru pace din această țară. Exprimind îngrijorarea în legătură cu creșterea alarmantă a cursei înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare, Sean McBride, cunos-

cut activist al mișcării pentru pace din Irlanda, s-a pronunțat în cursul mitingului pentru încetarea imediată a sporirii cheltuielilor militare. Totodată, el a cerut să se pună capăt oricărei colaborări cu regimul rasist din R.S.A., care continuă să supună populația africană regimului inuman de apartheid.
Sprijin tratativelor de dezarmareOSLO 22 (Agerpreș). — La Oslo s-au deschis lucrările Congresului Partidului Muncitoresc Norvegian; Președinta partidului, Gro Harlem Brundtland, a făcut cunoscut că principala temă a dezbaterilor o constituie pregătirile social-de- mocraților norvegieni pentru alegerile parlamentare programate să aibă loc in septembrie a.c.în proiectul noului program de lucru al partidului este relevată

poziția social-democraților norvegieni in favoarea unei înghețări a producerii și staționării tuturor armelor nucleare, in favoarea tratativelor de dezarmare nucleară, precum și a preîntîmpinării militarizării spațiului cosmic. Partidul Muncitoresc Norvegian, se arată in document, sprijină propunerile privind crearea unui coridor fără arme tactice și a unor zone denu- clearizate in Europa.

CIUDAD DE PANAMA. 22 (Ager- pres). într-o declarație dată publicității la Ciudad de Panama, Ministerul Relațiilor Externe al Republicii Panama a anuntat că reprezentanții statelor centroamericane au solicitat „Grupului de la Contadora" (din care face parte și Panama) să reia negocierile consacrate realizării unui climat de pace, securitate și cooperare în America Centrală — transmite agenția Prensa Latina. Potrivit comunicatului oficial dat publicității la Ciudad de J’anama, miniștrii de externe din Guatemala, au exprimat a guvernelor tul de pace.în regiune elaborat de „Grupul de la Contadora".

MOSCOVA 22 (Agerpreș). — Agenția T.A.S.S. anunță că. in cursul unei ședințe a Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., s-a apreciat că — in cadrul promovării politicii de pace a U.R.S.S. — au avut o mare însemnătate întîlnirile recente dintre secretarul general al C.C. al P.C.U.S..- M. Gorbaciov. și conducătorii partidelor și statelor participante la Tratatul de la Varșovia, cu delegațiile altor țări socialiste. Schimbul de păreri ce a avut loc cu acest prilej.

s-a subliniat în cadrul ședinței, va servi la dezvoltarea și perfecționarea in continuare a relațiilor pe multiple planuri intre țările socialiste, la conlucrarea lor în diferite domenii.Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a evidențiat, de asemenea, necesitatea transpunerii consecvente în viață a hqtărîrilor Consfătuirii economice la nivel inalt a țărilor membre ale C.A.E.R., a promovării colaborării economice între țările respective.

Nu armelor atomice
COPENHAGA 22 (Agerpreș). — 

Conferința orășenească de la Co
penhaga a Partidului Comunist din 
Danemarca a hotărit să sprijine 
Cererea organizației „Un tratat 
acum" ca orașul să fie proclamat

în nordul Europei!
liber de arme nucleare. Intr-o re
zoluție adoptată se subliniază că 
Danemarca iși poate aduce contri
buția la crearea unei zone fără 
arme nucleare in nordul Europei.

„Primăvara păcii — în locul iernii nucleare !"
TOKIO 22 (Agerpreș). — Zeci de 

mii de persoane au participat la o 
amplă demonstrație antinucleară la 
Hiroshima, in cadrul căreia a fost 
relansat apelul către toii locuitorii 
planetei de a nu admite repetarea 
catastrofei petrecute in urmă cu

aproape 4(1 de ani. După 
transmite agenția Reuter. 
Makoto Kitanishi, de la universita-

cum 
prof.

,,I~ I IIILU.UUI a. (JUCll nil 
întreaga lume, in locul iernii nu- \ 
cleare".

brazilia: Opțiuni in vederea legalizării tuturor
forțelor politice democratice. BRASILIA 22 (Agerpreș)-. — La Brasilia a avut loc o întilnire intre secretarul general al P.C. Brazilian. Giocondo Dias. și alt lideri politici și parlamentari brazilieni. Cu acest prilej au fost luate in considerare eforturile comune de sprijinire a programului național de transformări democratice propus de guvernul președintelui Tancredo Neves

— relatează agenția frensa Latina. Participanții s-au pronunțat pentru adoptarea fără întîrziere de către forul legislativ național a proiectelor de reforme elaborate de puterea executivă, inclusiv a proiectului legii legalizării tuturor forțelor politice democratice din Brazilia, scoase in afara legii de vechile regimuri militare.
BRUXELLES: Impas în negocierile

privind lărgirea Pieței comune

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
Excelenței Sale
Domnului general MOHAMMAD Z1A-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

Costa Rica, Honduras, Nicaragua și Salvador hotărîrea de principiu lor de a semna Trata- securitate și cooperare
Preocupări economice 
ale guvernului grecATENA 22 (Agerpreș). - Intr-o conferință de presă desfășurată la Atena, ministrul grec al economiei, Gherasimos Arsenis, a declarat că guvernul său va acționa pentru menținerea unei rate de creștere economică de 2,5 la sută in acest an, același procent ca și Jn 1984, și va lua „măsurile corespunzătoare" pentru reducerea tendințelor inflaționiste. El a arătat că în 1984 rata inflației în Grecia a fost de 18,4 la sută, ur- mind ca in acest an să se diminueze pină la 16 la sută.De asemenea, a spus Arsenis, guvernul grec va acționa pentru crearea de locuri de muncă, deoarece rata șomajului a sporit de la 7,8 la sută in 1983 la 8,1 Ia sută anul trecut. O altă problemă economică majoră căreia i se va acorda o atenție deosebită este reducerea datoriei externe, care în prezent este estimată la 12,35 miliarde dolari — relatează agenția A.P.

Vizita unei delegații a Internaționalei Socialiste la MoscovaMOSCOVA 22 (Agerpreș). — Agenția T.A.S.S. informează că, vineri, Mihail _Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a intilnit cu delegația Consiliului consultativ in problemele dezarmării al Internaționalei Socialiste, condusă de Kalevi Sorsa. vicepreședinte al internaționalei. președintele consiliului. K. Sorsa — relevă T.A.S.S. — a subliniat că partidele socialiste și sdcial-democrate membre ale Internaționalei Socialiste iși exprimă speranța că Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii vor depune toate eforturile pentru limitarea cursei înarmărilor, iar apoi pentru- oprirea ei. Consiliul Internațio-

nalei Socialiste, a spus el. se Pronunță împotriva militarizării spațiului cosmic.Secretarul general al C.C. al ‘P.C.U.S. — precizează T.A.S.S. — a subliniat că Uniunea Sovietică va face tot ce depinde de ea pentru a. se ajunge la realizarea unor acorduri efective care să ducă la preîn- timpinarea cursei înarmărilor in Cosmos, încetarea ei pe Pămint, la limitarea și reducerea armelor nucleare. „Sintem convinși — a spus el — că încetarea desfășurării de noi rachete americane în Europa, cu încetarea simultană a contramăsurilor sovietice, ar contribui in. mod serios la rezolvarea întregului complex de probleme ce se dezbat la Geneva".
Ședința Seimului R.P. PoloneVARȘOVIA 22 (Agerpreș). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R.P. Polone. A fost aprobată hotărirea privind măsurile in vederea asigurării economiei naționale cu combustibil și e- nergie pină in anul 2000. anunță a- genția P.A.P. în hotărire se subliniază că sporirea producției de " nergie trebuie să se realizeze, principal, prin mărirea extracției combustibil solid și dezvoltarea e- in de e-

Agențiile de presa 
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■ .......... ■ ~~••

X

nergeticii nucleare. Totodată, pentru satisfacerea nevoilor de combustibili și energie ale economiei naționale este necesar să se acționeze pentru utilizarea lor rațională, prin reducerea consumurilor tehnologice și prin modernizarea instalațiilor tehnice in toate ramurile economiei naționale.Seimul a adoptat, de asemenea, legea privind unele reglementări' in domeniul transporturilor rutiere.
cumentul reliefează că.- in comparație cu scrutinul din 1984 pentru Parlamentul vest-european (organ consultativ al C.E.E.), a crescut procentul Voturilor acordate P.C.F.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan. îmi face o deosebită plăcere să vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului pakistanez prieten — progres continuu și prosperitate.îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună, la Islamabad și București, relațiile de strinsă prietenie și cooperare dintre România și Pakistan vor continua să se dezvolte și să se amplifice în viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii in. întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

BRUXELLES 22 (Agerpreș). — Negocierile dintre C.E.E. și reprezentanții Spaniei și Portugaliei privind aderarea celor două țări au fost întrerupte pină la 28 martie, informează agenția France Preșse.Președintele in exercițiu al Consiliului ministerial al Pieței comune. Giulio Andreotti (Italia), a precizat că decizia se datorează .faptului că nu s-a ajuns la un consens privind

navelor spaniole ce vor

PRIMIRE. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone. Wojciech Jaruzelski, l-a primit la Varșovia pe ministrul economiei din R.F.G.. Martin Bangemann. liderul Partidului Liber Democrat, aflat in capitala poloneză cu prilejul sesiunii Comisiei mixte guvernamentale polono—vest-germa- ne de dezvoltare a colaborării economice, industriale și tehnice..

Spirit nevre. rat forte '85”. în vederea acestor ma- partea americană a transient Coreea de Sud puternice și mijloace militare.

numărulavea dreptul să pescuiască in apele •comunitare și în legătură cu dosarul agricol. Ministrul italian a anuntat intenția guvernului său de a propune aminarea la o dată ulterioară a reuniunii la nivel înalt a „celor zece", prevăzută pentru 29 și 30 martie, dacă viitoarea sesiune de negocieri C.E.E.—țările iberice nu se va încheia in timp util.Evoluția situației din Liban
REUNIUNE. Prezidiul și comisiile permanente ale Consiliului Mondial al Păcii s-au reunit vineri. la Moscova, in' cadrul unei sesiuni pentru a marca aniversarea a . 40 de ani de la victoria asupra fascismului și a dezbate probleme actuale ale vieții internaționale. îndeosebi cele legate de lupta împotriva cursei înarmărilor și trecerea la măsuri practice de dezarmare. in primul rind de dezarmare nucleară.

CONSULTĂRI LA O.N.U. Consiliul de Securitate al O.N.U. a organizat noi consultări neoficiale consacrate analizării situației conflictului iraniano-irakian. După cum informează agenția A.P.. secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat consiliul despre contactele sale, din această săptămină cu reprezentanții celor două țări și a solicitat să-și. continue demersurile pentru obținerea unei încetări a focului.

MANIFESTAȚIE. In capitala Argentinei a avut loc o amplă manifestație populară, ta care cei aproximativ 40 000 de participant au cerut adoptarea de măsuri împotriva celor vinovat de abuzuri in timpul regimului militar din perioada 1976—1983. Manifestanții și-au reafirmat sprijinul față de inițiativele guvernului civil al președintelui Râul Alfonsin.

Tară angajată intr-un amplu efort de dezvoltarp,- Republica Islamică Pakistan (suprafața — 803 940 kmp ; populația — peste 80 milioane locuitori) iși schimbă continuu înfățișarea. Pe harta economică au apărut numeroase obiective industriale, care joacă un rol de frunte in valorificarea diverselor bogății naturale și în consolidarea pe această bază a independenței naționale. Unul dintre cei mai tineri, piloni ai industriei pakistaneze este uzina siderurgică de la Pipri. Inaugurată în luna ianuarie a.c., în prezența președintelui Mohammad Zia-ul Haq, uzina este situată la aproximativ 40 km de orașul Karachi, intr-o zonă unde in ultimii ani au fost descoperite importante zăcăminte de minereu de fier. Ea are o capacitate de producție anuală de 13,6 milioane tone, fiind in stare să asigure necesarul intern de oțel și să creeze disponibilități și pentru export.Inaugurarea noii uzine — cel mai mare complex industrial din țară — are o semnificație deosebită pentru Pakistan, care a reușit să obțină în anii de după proclamarea independenței succese de seamă pe calea lichidării subdezvoltării și a făuririi unei industrii proprii. Dacă în 1947 industria era ca și inexistentă, în prezent țara dispune de o industrie proprie diversificată, capabilă să livreze o gamă largă de produse, ca utilaje chimice, tractoare, autoturisme, nave, echipament rulant, îngrășăminte chimice etc.

Schimbări importante au avut loc, de asemenea, in agricultură. De-a lungul fluviului Indus au fost construite o serie de mari baraje, ca acelea de la Mangla și Tarbela, și a fost realizată o imensă rețea de canale de irigații, care face posibilă practicarea agriculturii pe circa un sfert din suprafața țării. Succese de seamă au fost obținute și în dezvoltarea învătămîntului, științei, asistenței sociale etc.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu viu interes rezultatele activității constructive desfășurate de poporul pakistanez. între Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan s-au statornicit relații de colaborare, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi și avantajul reciproc, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție hotăritoare la evoluția ascendentă a acestor relații au adus întîlnirile la nivel inalt dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohammad Zia-ul Haq, care au dat un puternic impuls dezvoltării cooperării bilaterale pe multiple planuri.Promovarea continuă a -colaborării româno-pakistaneze. găsirea unor nbi forme de conlucrare corespund pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind. in același timp, o contribuție de seamă la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
R.S.A

• • populației de culoare
CONGRES. La Essen s-au în

cheiat, vineri, lucrările Congresului 
Uniunii Creștin Democrate — prin
cipala formațiune politică a coali
ției guvernamentale vest-germane. 
Helmut Kohl a fost reales in func
ția de președinte al partidului.

BEIRUT 22 (Agerpreș). — Guvernul libanez de uniune națională s-a întrunit vineri, sub președinția șefului statului. Amin Gemayel, pentru a examina abrogarea unor legi excepționale decretate de guvernul anterior condus de Shafik Wazzan. Această măsură — precizează agenția M.E.N. — este considerată ca un prim pas in direcția înfăptuirii unei reforme politice in Liban și reprezintă o transpunere in viață a unuia dintre obiectivele actualului guvern.

Cabinetul a discutat, de asemenea, situația din sudul țării și măsurile luate de armata libaneză in această regiune.Un comunicat al poliției libaneze a precizat, pe de altă parte, că in cursul atacului întreprins joi de forțele israeliene de ocupație împotriva a nouă sate libaneze, aflate la nord de noul aliniament stabilit după prima etapă a operațiunii de retragere a Israelului, au fost ucise 30 de persoane și rănite 68.

. LA PANMUNJON a avut loc. la propunerea părții R.P.D. Coreene,I o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. După cum relatează agenția A.C.T.C., partea | R.P.D. Coreene a protestat pe lingă partea americană in legătură cu . introducerea de noi tipuri de arme și echipament militar în CoreeaI de Sud militarej____coreene

DECLARAȚIE. Biroul Politic al C.C. al P.C. Francez a dat publicității o declarație în care analizează rezultatele . alegerilor cantonate desfășurate recent în Franța, relevind că desemnarea a 140 de comuniști în funcția de consilieri generali constituie o mărturie a consolidării poziției partidului. Do-

CAPITALA BELGIANA confruntată cu acute probleme nomice și sociale — rezultă statisticile publicate în presă. „ fel, potrivit ziarului „Le Soir", totalul datoriei celor 19 cartiere ale Bruxellesului este de 18 miliarde de franci consiliilor trecut cu

este eco- din Ast-
belgieni, iar .bugetele locale s-au soldat anul mari deficite.

%

PRIMĂVARA CAPRICIOASA IN ANGLIA. Prima

R. F. GERMANIA

și organizarea exercitiilor comune americano—sud- de mare amploare „Team

_____ ____ _______ ____________ zi oficială de pri
măvară a fost marcată, in Marea Britanie, de zăpadă și rafale puternice 
de pint, mercurul termometrelor coborind, în mai multe regiuni, sub 
zero grade. In sudul Țării Galilor, stratul de zăpadă a depășit 15 centi
metri. Ninsori mai slabe s-au semnalat in zone largi din centrul Angliei 
și coasta sudică, iar serviciile meteorologice au anunțat extinderea vre
mii reci spre nord. Temperatura este in majoritatea regiunilor țării sub 
limita celei normale pentru această perioadă, a anului, inclusiv la Lon
dra, unde termometrele nu înregistrează mai mult de 4 grade.

(din ACTUALITATEA—MLITICĂ})

Avertismentul accidentului de la Heilbronn
„Securitatea stateior poate fi întărită nu prin amplasarea de 

retragerea și distrugerea lor“
In cuvîntarea rostită la marea adunare populară cetățenească din 

Capitală, secretarul general al P.C.R., președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la situația deosebit de primejdioasă 
creată prin amplasarea noilor rachete nucleare în Europa, prin acumu
larea în lume a unor uriașe cantități de arme nucleare, care ar pu
tea distruge de citeva ori întreaga planetă, sublinia că este mai ne
cesar ca oricînd să se facă totul pentru unirea eforturilor popoarelor, 
a tuturor forțelor progresiste, realiste, in vederea schimbării cursului ac
tual al evenimentelor mondiale, pentru promovarea fermă a politicii de 
destindere, dezarmare, colaborare și pace.

îngrijorate de consecințele și implicațiile continuării instalării rache
telor cu rază medie de acțiune, cercuri reprezentative ale opiniei pu
blice din tot mai numeroase țări desfășoară o susținută activitate în 
scopul mobilizării populației pentru oprirea drumului spre prăpastie, pen
tru o reală securitate, care să garanteze pacea și colaborarea rodnică 
intre națiuni pe continent și in lume. In acest cadru se înscriu și acJ 
țiunile recente ale mișcării pentru

noi rachete, ci prin

pace din R.F.G.

PRETORIA 22 (Agerpreș). — Forțele polițienești ale regimului rasist sud-african au deschis focul asupra miilor de negri care participau la o demonstrație pașnică, in apropierea orașului Uitenhage, din provincia Cap, pentru a comemora victimele masacrului de la Sharpeville. Cel puțin 18 persoane au fost ucise, iar alte citeva zeci agențiile internaționale Acțiuni represive ale rasiste s-au înregistrat.rănite — relatează de presă, autorităților de aseme-

nea, la Sharpeville. Port Elisabeth, precum și în alte localități ale R.S.A.Operațiunile lansate in ultima săp- tămină de poliția sud-africană împotriva populației de culoare s-au soldat cu moartea a peste 30 de persoane — relevă agenția Reuter, adăugind că numărul victimelor politicii opresive a regimului rasist de la Pretoria. începind din februarie anul ' trecut și pină în prezent, se ridică la 230.
Declarație a Congresului Național AfricanLUSAKA 22 (Agerpreș). — Intr-o declarație dată publicității în capitala Zambiei. Congresul Național A- frican condamnă cu fermitate uciderea în ultimele zile de către politia sud-africană a numeroși - mili- tanți pentru drepturile populației de culoare, act ce constituie o nouă dovadă că regimul de la Pretoria nu și-a schimbat caracterul opresiv, violenta constituind principala sa armă pentru a menține sub dominație

populația majoritară, transmite a- genjia Reuter. Recentele manifestații antirasiste desfășurate în diferite orașe sud-africane. consacrate comemorării masacrului de la Sharpeville. din urmă cu 25 de ani, dovedesc hotărîrea negrilor de a lupta pentru drepturile lor, iar acțiunile de solidaritate din lume arată că lupta împotriva apartheidului ia amploare. se arată în document.
ReacțiiBELGRAD 22 (Agerpreș). — Omenirea este din nou șocată de asasinarea de către politia sud-africană a unor parțicipanți la demonstrațiile antiapartheid — a declarat, în cadrul unei conferințe organizate la Belgrad. Paul Lusaka, președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (O.N.U.).WELLINGTON 22 (Agerpreș). — Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a apreciat că represiunea autorităților de la Pretoria

de protestîmpotriva demonstranților partici- panți la marcarea împlinirii a 25 de ani de la incidentul de la Shar- peville denotă ..continuarea tragediei populației autohtone".WASHINGTON 22 (Agerpreș). — Senatorul democrat american Edward Kennedy a apreciat, după vi - zija întreprinsă în Africa de Sud ca sistemul de apartheid din a- ceastă tară nu a recurge la lă“. se poate menține fără „o represiune bruta-

Mișcarea militanților pentru pace și dezarmare din Germania occidentală, reunind sectoare din cele mai diverse ale opinei publice — partide • politice sau grupări influente din cadrul acestora, sindicate, asociații profesionale, de femei, de tineret, cercuri clericale etc. — pregătește în prezent tradiționalele marșuri de primăvară, evident cu o tematică adaptată noilor evoluții înregistrate in ultimul timp pe scena politică internă și pe arena internațională.In forumuri, conferințe, congrese, simpozioane sau în adunări mai restrînse, se desfășoară dezbateri aprinse, sînt prezentate argumente de netăgăduit în sprijinul ieșirii din cercul vicios al sporirii mijloacelor de distrugere in masă. Dată fiind importanța de prim ordin a problemei, ea este abordată și in cadrul campaniilor de propagandă, care au precedat sau preced in acest ap consultările electorale regionale sau locale. Un asemenea cadru -l-au oferit recent alegerile pentru dieta landului Saar, cu prilejul cărora organizația regională a Partidului social-democrat a obținut majoritatea voturilor (49,2 la sută) pe mocrate nizatiei seama Uniunii creștin-de- (37,3 la sută). Lider al orga- social-democrate din Saar

este Oskar Lafontaine, membru în Comitetul director al P.S.D., care și-a dobîndit o mare popularitate prin demersurile sale împotriva rachetelor nucleare americane în R.F.G., numă- rîndu-se printre promotorii activi ai modificării poziției partidului său, inițial favorabilă deciziei N.A.T.O. din decembrie 1979 de a se proceda la amplasarea acestor rachete. „Să 
nu stăm cu brațele încrucișate, pen
tru că numai acționînd putem apăra 
viața" — declara la o demonstrație O. Lafontaine. Intervenind la jumătatea actualei legislaturi federale, victoria P.S.D. în consultarea din Saar va aduce — după opinia presei vest- germane — noi elemente în ce privește pozițiile partidului în problema rachetelor, in perspectiva programului electoral al partidului pentru scrutinul parlamentar din 1987.Preocuparea deosebită pentru asigurarea păcii în cadrul recentelor consultări electorale s-a intensificat în urma accidentului petrecut la baza americană de la Waldheide, unde, după cum este cunoscut, la 11 ianuarie a explodat o rachetă de tip „Perșhing II", ceea ce a sporit"Și mai mult neliniștea populației. Ex- perți sosiți la fața locului studiază cauzele accidentului, dar o parte a

presei rioase vest-germană va fi corect informată".
„Aceasta este constatarea depri

mantă care se impune cind se trec 
"in revistă informațiile — incomplete 
și contradictorii — pe care le furni
zează forțele americane staționate 
aici" — subliniază ziarul „DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGS- BLATT". „Chiar cercurile guvernamentale nu înțeleg cîtuși de puțin politica americanilor în domeniul informării opiniei publice. Se exprimă nemulțumiri din cauza lipsei de tact a americanilor, chiar a unei anumite «mentalități de ocupanți»" -T apreciază ziarul, aducînd, în continuare, o serie de amănunte revelatoare. „Rachetele «Pershing II», reamintește publicația vest-germană, au fost amplasate în R.F.G. chiar înainte de a putea fi considerate sigure ' din punct de vedere tehnic. Primul zbor de încercare, efectuat in iulie 1982, a durat 17 secunde... Se pretinde că toamna trecută s-a mai procedat Ia 21 de testări. Așadar — relevă „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt" — s-a procedat la testări cind rachetele erau de acum instalate în R.F.G. Iar o treime din aceste testări s-au soldat cu un fiasco. Rachetele „Pershing 11“ au fost deci instalate numai pentru că Washingtonul și Bonnul au considerat că este un lucru foarte indicat în cadrul «jocului» internațional al rachetelor".Cum era de așteptat, accidentul a declanșat o puternică de din și din declarat _________după accident, „încrederea sa in tru
pele americane staționate in R.F.G. 
a fost puternic zdruncinată". în cadrul landului Baden-Wiirttemberg a început o amplă acțiune de strîngere de semnături pe „APELUL DE LA HEILBRONN", prin care se cere

vest-germane exprimă se- indoieli că „opinia publică

protest in apropierea în întreaga Heilbronn, revistei
mișcare Heilbronn americane Primarul a că,

orașulbazei tară.M. Weinmann, „SPIEGEL"

drept zonă lipsită

12 000 de persoane au luat parte la o mare demonstrație, organizata la 
baza americană de la Waldheide, cerînd înlăturarea rachetelor nucleare 
din R.F.G. și declararea localității Heilbronn din apropierea acestei baze 

de arme atomice

■ '> - -- '4 Vi

oprirea desfășurării noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune in R.F.G. și în alte țări vest-europene, retragerea celor existente, proclamarea continentului drept zonă lip- ■ sită de arme atomice. Concomitent. militanții pentru pace continuă campania intitulată „APELUL DE LA KREFELD" — care sub deviza „Moartea atomică ne amenință 
pe toți — Nu !, rachetelor atomice în 
Europa" a reunit pînă acum peste 5 milioane de semnături.Dind glas îngrijorării lor, militanții pentru pace din R.F.G. au organizat zilele trecute o mare demonstrație in piața centrală a orașului Bonn. Manifestanții, purtînd pancarte cu inscripții : „Retrageți rachetele nu
cleare «Pershing II» din Heilbronn!", 
„Retrageți toate rachetele americane 
de pe teritoriul R.F.G", au adresat mesaje cu revendicările lor autorităților federale și Ambasadei S.U.A. la Bonn.în cadrul pregătirii marșurilor de primăvară ale păcii și-au anunțat

dorința de a participa și grupuri organizate de șomeri. In apelul lansat cu această ocazie, șomerii din Millheim (bazinul Ruhr) declară : „Noi, 
șomerii, resimțim zilnic efectele po
liticii de înarmare. Intensificarea 
cursei înarmărilor înghite fonduri tot 
mai mari și aceasta se face pe sea
ma noastră. Sintem împinși spre pe
riferia societății. Noi cerem pace și 
securitate socială".Sînt opinii care converg spre aceeași idee fundamentală, anume că securitatea statelor nu poate spori prin acumularea de noi arme, tot mai distrugătoare, ci, dimpotrivă, reducerea și distrugerea convenirea unor acorduri dezarmare, oprind risipa și resurse pentru cursa și transferînd sumele devenite fel disponibile pentru combaterea șomajului, pentru soluționarea acutelor probleme economice și sociale.

prin prinlor, concrete de de fonduri înarmărilor ast-
Petre SFĂNCESCU

• NOTE •Bhopal, dincolo de o simplăîntîmplare...
banale, 
Mynen, 

comisiei'
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„O simplă întâm
plare". In astfel de cu
vinte, seci și 
Ronald van 
președintele
de anchetă a Compa
niei „Union Carbide", 
prezenta la o conferin
ță de presă, desfășura
tă la începutul săptă
mânii, la Danbury, in 
statul Connecticut, 
cauzele care au de
clanșat catastrofa din 
orașul indian Bhopal. 
„Introducerea 
cantități de apă 
tr-un rezervor a 
vocat o reacție ale că
rei urmări au de
terminat producerea 
unei puternice explo
zii, cu eliberarea unei 
cantități impresionan
te de isocianat de me
til, unul din compo
nentele chimice cele 
mai toxice" — se men
ționa sec în raportul 
comisiei de anchetă.

O concluzie strict 
tehnică, ce eludează 
răspunsul privind cau
zele inai prof unde 
care au adus „norii 
ucigători" asupra 
unuia din cele mai pi
torești orașe indiene. 
Se știe, ravagiile pro
vocate de acest acci
dent îl așază intre 
cele mai grave trage
dii, dublate de o ca-

unei 
in- 

pro-

tastrofă ecologică: 
2 500 de morți, 200 000 
de persoane spitaliza
te din cauza iritațiilor și arsurilor la ochi, a 
insuficienței respira
torii, durerilor acute 
de abdomen etc. După 
două zile de la produ
cerea accidentului, 
Bhopalul, capitala sta
tului Madbya Pradesh, 
situat in centrul In
diei, avea să devină 
un oraș-fantomă.

Tragedia de la Bho
pal a adus in actuali
tate practicile funeste, 
spoliatoare ale trustu
lui „Union Carbide" — 
una din marile compa
nii multinaționale din 
lume — cu 700 de uzi
ne in 37 de state și un 
capital de 10,3 miliar
de dolari. Potrivit 
unor surse. „Union 
Carbide" nu s-a pre
ocupat nici pe depar
te să asigure instala
țiilor întreprinderii 
din India același grad 
de securitate ca in ca
zul întreprinderilor 
din Statele Unite, de 
pildă.

Recent, cu prilejul 
unor reuniuni organi
zate sub egida Progra
mului Națiunilor Uni
te pentru mediul în
conjurător. participan
ții din statele in curs

’.1ț ț ț ț țde dezvoltare au 
damnat practicile 
rilor monopoluri, 
extind in aceste ____
procese de fabricației 
a unor produse chimi- i ce toxice, fără să asi- ) 
gure protecția cores- l 
punzătoare împotriva ’ 
unor accidente de fe- 
Iul celui produs la i 
Bhopal. Din simplul 1 
motiv că scopul aces- l 
tor uriașe societăți } 
tentaculare este profi- ț 
tul maxim dobîn^lit i 
prin exploatarea re- ' 
surselor naturale și a l 
mîinii de lucru iefti- J 
ne din țările lumii a ) 
treia. Deși nimeni nu 
pronunță cuvintele de 
tristă faimă „rase infe
rioare". deși, dimpotri
vă. se vorbește at it de 
mult despre drepturile 
omului — adică despre 
oameni egali in drep
turi. indiferent de cu
loare sau țara de 
baștină.

Astfel, catastrofa de 
la Bhopal, departe de 
a fi o simplă în tim
pi are. cum se stră
duiește să acrediteze 
impresia ancheta pre
zentată de Mynen, se 
constituie intr-un teri
bil cap de acuzare...

con- 
ma- 
care 
țări
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