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H SPUWIMBBIU1II SI MMîIlMIB TIMMrtSW HCOUE CBKEM
Cu toate că vremea este încă insta

bilă în unele zone ale tării, pe nume
roase șantiere de investiții construc
torii și montorii își desfășoară acti
vitatea cu energie și stăruință, sub 
semnul eforturilor hotărite de a 
recupera rămînerile în urmă datorate 
condițiilor grele de lucru din lunile 
de iarnă și. de ■ a. realiza integral 
prevederile planului de investiții și 
de puneri în funcțiune pe acest an. 
Sint cit se poate de firești aseme
nea eforturi dacă avem în vedere 
amploarea lucrărilor programate pen
tru acest an — însumînd un vo
lum de 273 miliarde lei — precum 
și numărul mare de puneri în func
țiune planificate — 250 de capaci
tăți importante în industrie și agri
cultură. Este vorba, așa cum s-a 
subliniat la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. de sar
cini deosebit de mobilizatoare pen
tru înfăptuirea cărora trebuie să se 
acționeze cu înaltă răspundere, de
oarece de introducerea în circuitul 
productiv, la termen sau mai de
vreme, a noilor investiții depinde, 
într-o măsură hotărîtoare, înfăptui
rea celorlalte obiective economice 
din acest an șl pe întregul cincinal. 
De altfel, în repetate rinduri, secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a relie
fat importanța majoră a îndeplinirii 
în bune condiții a planului de inves
tiții pe acest an hot'ărîtor al cin
cinalului, subliniind necesitatea de a 
se aplica cu fermitate măsurile sta
bilite de conducerea partidului și 
statului in vederea punerii în func
țiune cit mai rapid cu putință a tu
turor noilor obiective productive, 
planificate.

Există, așadar, temeiuri profunde 
ca, zi de zi; pe șantiere să se ac
ționeze prin toate mijloacele pentru 
accelerarea ritmului de execuție a 
lucrărilor. După cum este cunos
cut, în planul pe acest an lucrările 
noi dețin o pondere mal redusă, cea 
mai mare parte a fondurilor finan
ciare, mijloacelor materiale și a 
forței de muncă fiind concentrată 
cu prioritate Ia obiectivele aflate în 
curs de execuție, pentru grăbirea 
intrării lor în producție. Sînt demne 
de apreciat, din acest punct de ve
dere, eforturile depuse și rezulta
tele bune obținute, în pofida difi
cultăților acestei ierni, de construc
tori și montori pe șantierele Siste
mului hidroenergetic șl de navigație 
„Porțile de Fier 11“»'. Combinatului 
petrochimic de la Midla-Năvodari,

întreprinderilor miniere Vulcan șl 
Motru, Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca și altele.

Desigur, aceste rezultate trebuie 
amplificate, iar ritmul înalt de 
muncă să jaloneze activitatea con
structorilor și mentorilor de pe 
toate șantierele noilor obiective și 
capacități productive. In acest scop

cinilor pe formații șl oameni. Sub
liniem aceste probleme deoarece 
este absolut necesar ca toate con
ducerile de trusturi, de antreprize șl 
brigăzi complexe să acționeze ne- 
întirziat pentru pregătirea fiecărei 
lucrări pînă în cele mai mici amă
nunte, promovind tehnologii de exe
cuție moderne, menite să determi

0 sarcină prioritară 

pe șantierele <fe investiții

ACCELERAREA 
RITMULUI

DE REALIZARE
A LUCRĂRÎLOR

este necesară pregătirea temeinică, 
sub toate aspectele, a fiecărei lu
crări in parte, planificarea riguroasă 
a procesului de execuție. Altfel 
spus, se impune adoptarea de mă
suri ferme și cuprinzătoare din par
tea proiectantilor, a furnizorilor de 
utilaje tehnologice și de materiale 
de construcții, pentru predarea la 
timp a tuturor proiectelor, livrarea 
integrală . a echipamentelor și uti
lajelor tehnologice și. respectiv, a- 
provizionarea ritmică cu materialele 
de construcții necesare, concomitent 
cu organizarea mai bună a puncte
lor de lucru pe șantiere și reparti
zarea din timp șl echilibrată a sar

ne creșterea gradului de Industria
lizare și mecanizare a lucrărilor, 
sporirea productivității muncii și, 
pe această bază, reducerea substan
țială a duratelor de execuție. Numai 
așa vor fi puse în valoare avanta
jele introducerii lucrului In acord 
global, iar potențialul uman și mij
loacele tehnice existente pe șan
tiere vor fi folosite cu randament 
superior.

Complexitatea sarcinilor din do
meniul investițiilor face necesară, 
mai mult ca oricînd, aplicarea de 
măsuri hotărîto pentru ca lipsurile 
manifestate in cursul anului trecut, 
lipsuri ce au dus la nerealizarea

unor Importante capacități de pro
ducție, să fie definitiv înlăturate. 
Ne referim, îndeosebi, la slaba or
ganizare a activității unor construc
tori și montori, reflectată prin in- 
tirzieri in predarea fronturilor de 
lucru și prin tendința mutării ne
justificate a unor însemnate efec
tive de muncitori dintr-un loc in 
altul, la nerespectarea termenelor 
de livrare a unor apreciabile canti
tăți de utilaje tehnologice sau de 
materiale de construcție, așa cum 
s-au petrecut lucrurile, de pildă, pe 
șantierele centralelor termoelectrice 
din București și Giurgiu, ale fabri
cilor de zahăr de la Călărași, Olte
nița, Cărei și altele.

Iată de ce, conducerile de unități 
sint chemate să examineze cu rea
lism posibilitățile de care dispun, 
să întocmească programe mobiliza
toare de lucru, și in special de mon
taj tehnologic, îndeosebi pe șantie
rele combinatelor chimice din Dro- 
beta-Turnu Severin și Craiova, Com
binatului de celuloză și hîrtie Dej, 
întreprinderii de țevi Roman, cen
tralelor termoelectrice de la Iași și 
Arad, Combinatului siderurgic Că
lărași — șantiere pe care urmează 
să fie montate volume considerabile 
de utilaje tehnologice. în afara mă
surilor cu caracter tehnic menite să 
determine scurtarea ciclurilor de 
montaj pe aceste șantiere, ca șl pe 
numeroase altele se cer aplicate 
măsuri energice pentru folosirea cît 
mai rațională a forței de muncă și a 
utilajelor de execuție și, mai ales, 
pentru întronarea fermă, Ia toate 
punctele de lucru. In rîndul tuturor 
echipelor și muncitorilor a ordinii 
și disciplinei in muncă. Pentru că 
hotărîtoare în activitatea de pe șan
tiere se dovedesc a fi, in ultimă in
stanță, munca oamenilor, ( capacita
tea lor de a acționa cu energie și 
înaltă răspundere muncitorească 
pentru realizarea ritmică și de ca
litate ireproșabilă a lucrărilor. Un 
rol deosebit în această privință re
vine personalului tehnic de pe șan
tiere — maiștri, șefi de echipă, in
gineri — care trebuie să asigure 
îndrumarea directă și permanentă a 
procesului de execuție, în toate fa
zele sale, să urmărească îndeaproa
pe respectarea întocmai a progra
mului de lucru, folosirea cu eficientă 
a timpului de muncă.

Așa cum a demonstrat cu priso
sință și experiența de pînă acum, 
intensificarea ritmului de construc
ții și montaj pe șantiere este con
diționată și de respectarea de către 
furnizori a termenelor de livrare a 
utilajelor tehnologice stabilite prin 
contracte și grafice, do expedierea 
acestora pe șantiere in succesiunea 
firească a lucrărilor de montaj, pen
tru a se evita crearea de stocuri 
de mașini și echipamente tehnologice 
nemontate. Nimic nu este mai im
portant pentru colectivele de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău, întreprin
derea de utilaj chimic Ploiești, în
treprinderea mecanică de utilaj teh
nologic Moreni ș.a. decît recuperarea 
grabnică a rămînerilor In urmă exis
tente, livrarea ritmică, la termen, a 
celorlalte utilaje contractate. Bine
înțeles, în contextul acestei cerințe, 
nu poate fi omisă grija pentru 
calitatea ireproșabilă a utilajelor fa
bricate, In scopul evitării oricărei 
defecțiuni șl a remedierii lor ulte
rioare.

Sarcini mari revin șl beneficiarilor 
de investiții, care au datoria să 
participe activ, cu formații proprii 
de lucru, la montarea rapidă a uti
lajelor sau executarea unor lucrări 
de mal mică complexitate. Totodată, 
beneficiarii au obligația de a ur
mări, zilnic, modul in care sînt res
pectate graficele de execuție, de a 
colabora strins cu furnizorii de uti
laje in scopul livrării mașinilor șl 
echipamentelor la termenele impuse 
de ordinea de montaj, de a inter
veni pe lingă proiectant! pentru 
soluționarea operativă, direct pe șan
tiere, a oricăror probleme ce se ivesc 
pe parcursul execuției.
(Continuare in pag. a ll-a)
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PATRU DECENII DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI:
concluzii istorice, învățăminte de stringentă actualitate

Apărarea păcii, împiedicarea unei noi 
conflagrații mondiale, problema fundamentală 

a vremurilor noastre
La 9 mal, întreaga omenire progresistă va sărbă

tori împlinirea a patru decenii de la victoria asupra 
fascismului, eveniment de însemnătate epocală, pia
tră de hotar ih lupta popoarelor de pretutindeni pen
tru libertate, pentru dreptul de a-și hotări de sine stă
tător soarta, pentru o viață pașnică. Pentru poporul 
român, care și-a adus din plin contribuția la infrîn- 
gerea celui mai periculos dușman al omenirii, ani
versarea acestui eveniment istoric coincide, în mod 
fericit, cu împlinirea a 108 ani de la proclamarea in
dependenței depline de stat a României, act care a 
înscris o nouă pagină de glorie in milenara carte a 
faptelor de vitejie ale neamului. Tocmai ca expresie 
a importanței deosebite pe care România socialistă 
o acordă acestor evenimente, Comitetul Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R. a adoptat, după cum se știe, 
HOTĂRIREA PRIVIND ANIVERSAREA A 40 DE ANI DE 
LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI SI SĂRBĂTO
RIREA „ZILEI INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI", care pre
vede un amplu program de acțiuni și manifestări pen
tru cinstirea acestor momente de răspintie in desti
nele poporului român.

in acest cadru, pe lingă alte aspecte, ziarul nos
tru iși propune să releve intr-un ciclu de articole cite- 
va din principalele învățăminte și concluzii pe care 
însăși viața le-a impus, atît din împrejurările declan
șării celei de-a doua conflagrații mondiale, cit și din 
desfășurarea luptei popoarelor pentru zdrobirea hitle- 
rismului, pentru afirmarea lor liberă, independentă.

Activitate susținută 
pe șantierul 

centralei electrice
In actualul cincinal, jude

țului Mehedinți i-au fost 
alocate fonduri de investiții 
in valoare de peste 40 mi
liarde lei. S-au conturat deja 
alte noi, moderne și repre
zentative obiective industria
le, de o deosebită impor
tanță pentru economia na
țională : Sistemul hidroener
getic și de navigație Porțile 
de Fier II, bazinul carboni
fer aflat în plină extindere, 
întreprinderea de aparate 
de măsură și control, Lami
norul de profile mici, mina 
de cupru de la Baia de 
Aramă și altele.

O susținută activitate 
desfășoară, zi de zi, și 
constructorii și montorii 
de pe șantierul Centralei 
electrice de termoficare. In 
fotografie, o secvență de 
muncă de la primul grup 
energetic de 50 MW, care, 
peste puține zile, va intra in 
probe tehnologice. Intr-un 
stadiu avansat de montaj se 
află și cel de-al doilea grup 
energetic, de aceeași capa
citate. (Virgiliu Tătaru, cores
pondentul „Scinteii").

Foto : Sandu Cristian

Evocînd marea lzblndă a popoare
lor de acum patru decenii, izbîndă 
plătită scump, cu uriașe vărsări de 
singe și incalculabile pierderi mate
riale, rememorînd atîtea și atîtea 
episoade 'eroice ale giganticei încleș
tări dintre fascism, promotorul cel 
mai brutal și monstruos al politicii 
imperialiste de dominație, agresiune 
și dictat și — pe de altă parte — po
poarele însuflețite de idealurile li
bertății, independenței și demnității 
naționale, principala concluzie care 
se poate desprinde este, fără doar și 
poate, necesitatea arzătoare de a se 
acționa in modul cel mai energic 
pentru a nu se mai permite repeta
rea împrejurărilor care au făcut po
sibilă izbucnirea războiului, de a nu 
precupeți nici un efort pentru a se 
evita ororile unei noi conflagrații, 
de a se face totul pentru apărarea 
păcii, bunul cel mai de preț al po
poarelor.

ACEASTA ESTE POZIȚIA PE 
CARE SE SITUEAZĂ CONSECVENT 
ROMANIA SOCIALISTĂ, PRE
ȘEDINTELE ȚĂRII, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. în numele 
acestui nobil țel acționează neobosit 
țara noastră. Se poate spune că apă
rarea păcii constituie ideea cardinală, 
fundamentală și permanentă, esența 
întregii activități atît de bogate și de 
înaltă răspundere față de destinele 
umanității pe care o desfășoară 
România. Inițiativele istorice, mul
tiplele demersuri, propunerile de ră
sunet aduse în dezbaterea forurilor 
internaționale au conferit României 
binemeritatul renume de „țară a 
păcii", președintele ei fiind în ace
lași timp pretutindeni omagiat ca 
„erou al păcii".

Imperativul eradicării ideo
logiei agresiunii și războiu
lui. Așa cum se știe, încă din mo
mentul venirii la putere, hitleriștii 
— proclamindu-și deschis și arogant 
pretențiile la hegemonia mondială și 
urmărind edificarea unui „Reich mi
lenar" întemeiat pe aservirea și je
fuirea, practic, a tuturor popoarelor 
lumii, considerate disprețuitor ca 
„inferioare" — au ridicat la rangul 
de politică oficială folosirea forței, a

războiului pentru atingerea acestor 
scopuri. Transpunînd în domeniul 
vieții sociale și al politicii interna
ționale legile junglei, asimilînd ast
fel ființele umane cu regnul animal, 
deformînd și denaturînd grosolan 
fragmente ale teoriei darwiniste cu

privire la selecția speciilor prin lupta 
pentru existență, preluînd și hiper
trofiind conceptul nietzscheean al 
„supraomului", căruia totul i-ar fi 
permis, împrumutind de, la cei 
mai obscurantiști precursori ai ra
sismului teoriile absurde ale „su
premației de rasă", hitlerismul 
și-a creat o monstruoasă ideo
logie de , justificare, preamărire 
și glorificare a războiului. Așa au 
fost puse în circulație teoriile despre 
„războiul purificator", despre război 
ca „factor de oțelire a voințelor", ca 
instrument prin care „rasa superioa

ră a stăpinilor" (Herrenvolfc) să sub
juge „masa popoarelor sclave", 
Hitlerismul a propagat asiduu „cul
tul morții", din care s-au inspirat 
toate mișcările extremiștilor de 
dreapta, tocmai ca premisă a cul
tului războiului. De altfel, „fiihrerul" 
nu s-a sfiit să declare cu cinism 
că Vrea războiul și va folosi toate 
mijloacele pentru a-l purta, că își 
va pune in joc toată energia pen
tru a, provoca războiul., aceasta fiind 
sarana'^§a. ’’'.Fiîyî^m'eftfihd", încăW 
înainte'jle' ăezllîrițuiîfe?? Războiului,"'t 
politica getioclrJuluL căpetenia „că- 
mă^lpî^fețji®"''1 ferWfieii'i!că nu va'-'.'" 
da " înapoi de Tă , nici'"1 un mijloc: ' 
nici chiar de la crime, întrucit, 
după propriile sale afirmații, în
săși ideea de crimă ar fi o no
țiune perimată. în virtutea acestor 
concepții abominabile, economia Ger
maniei a fost pusă pe picior de 
război, procedindu-se, cu o intensi
tate nemaivăzută, Ia militarizarea 
vieții sociale și la frenetice acțiuni 
de înarmare.

Din păcate, o bună perioadă de 
timp omenirea a asistat cu pasivi
tate și indiferență la exacerbarea 
propagandei războiului șl a măsurilor 
febrile pe planul înarmărilor desfă
șurate de Germania hit.leristă. Nu 
puțini au fost cei care le-au consi
derat un „bluff", „amenințări goa
le", „fanfaronadă", simple gesturi de 
„intimidare" — lgnorind sau mini- 
malizînd pericolul uriaș, cumplit, 
care creștea sub ochii lor. Și, după 
cum se știe, prețul acestei miopii a 
fost teribil. Uriașele pierderi da 
vieți omenești, distrugeri și suferin
țe impun popoarelor lumii să-și 
păstreze vigilența mereu trează, să 
acționeze cu cea mai mare vigoare 
pentru eradicarea oricăror încercări

_______ Romulus CĂPLESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

în plin centrul orașului 
Buzău — o uzină : între
prinderea de contactoare. 
A fost amplasată aid și 
fiindcă, prin natura muncii 
care se desfășoară în in
teriorul său, nu poluează 
atmosfera. Pe unul din 
pereții exteriori ai clădirii 
— un mozaic : „învăță- 
mînt-Cercetare-Producție“, 
operă a doi cunoscuți plas- 
ticieni — Viorel Mărginean 
și Vasile Celmare. Sub 
impresia frumoaselor ima
gini, pătrundem în uzină 
ca într-o instituție de in- 
vățămînt tehnic superior, 
ceea ce și este întreprin
derea de contactoare din 
Buzău. Prin aspect, prin 
felul cum e utilată, prin 
tinerețea muncitorilor cu 
halate imaculate, cu mîlni 
îngrijite, agile. Mîini de 
bijutieri, avînd obișnuința 
de a face lucruri complica
te, de migală, de a înnobila 
ceea ce ating. în speță, 
metalul.

— Nu vindem nici un 
gram de metal fără să-i 
crească măcar de cinci ori 
prețul. Altfel de ce ne-am 
mai afla aici ? — ne spune 
inginerul-șef al întreprin
derii, tovarășul Constantin 
Oprescu. Dintr-o jumătate 
de kilogram de metal se 
pot scoate șl 30 000 de lei. 
Prelucrîndu-1, valorificîn- 
du-1 la nivelul tehnicii de 
vîrf de care dispunem.

Străbatem secțiile de 
producție. Ne oprim la un

ștand, la altul. Iată, aces
tea sînt contactoarele, pro
dusele cu care uzina a de
butat și care, într-o gamă 
complexă, continuă să se 
realizeze aici. Aparent sim
ple, aceste produse electro
tehnice presupun multă 
muncă de finețe, multă 
precizie. Le regăsești la 
tot pasul, In componența

care 1-ațl admirat din 
stradă...

— învățămlnt-cercetare- 
producție.

— Da. Adică pași Înain
te. Progres. Ceea ce vedeți 
acum este un summum de 
astfel de pași. Nimic extra
ordinar.

Aparent, nimic extraor
dinar. Dacă privești Insă

Interlocutorul, Inginerul 
Cristian Bordeianu, stagiar 
anul II, nu se lasă rugat.

— Am venit vreo 70 de 
stagiari. întîi, două-trei 
zile, am făcut cunoștință 
cu flecare secție. Apoi... 
extemporalul. Test profe
sional, dar nu numai atit. 
între altele, trebuie să-ți 
exprimi șl opțiunea pentru

Bătălii la frontiera
noului

celui mai banal tablou e- 
lectric, dar și a celui mai 
complicat echipament de 
automatizări. Iată însă și 
produse ce ies din fami
lia contactoarelor, care, prin 
complexitatea și gradul lor 
de noutate, forțează barie
rele tehnicii de virf : dis
pozitive complicate, apara
te de măsură și control, 
utilaje pentru montajul 
mecanic și automatizat al 
produselor, captatori solari, 
generatoare și pompe ac
ționate de vînt.

— Ce legătură au aceste 
produse cu... firma între
prinderii ?

— Dacă n-au legătură cu 
firma, cum bine ați sesizat, 
au legătură cu mozaicul pe

Înapoi, descoperi că fabri
ca a pornit la drum, tn 
1976, cu o gamă restrinsă 
de produse, iar acum... Dar 
să nu anticipăm.

Spre sfirșitul verii, cînd 
Începe „toamna bobocilor" 
— a stagiarilor abia repar
tizați în producție — la 
„Contactoare" sosesc, an de 
an, tineri cu duiumul. Zeci 
de absolvenți ai facultăților 
de profil. Poarta se deschi
de larg, tînăra uzină își 
trage maturitatea din ela
nul și căutările unor astfel 
de tineri. Dar, în drum 
spre secția de producție, 
mai este ceva.

— A, extemporalul î
— Da, extemporalul. Spu- 

neți-ne și nouă cum a fost.

locul de muncă. Am optat 
pentru laboratorul de con- 
trol-cercetare. Mă intilnesc 
deseori cu colegi de facul
tate. Mă Întreabă : „îți faci 
meseria ?“ Zic „da" cu 
mîndrie. ,

— Șl tn creația tehnică, 
ne spuneți și nouă cum ați 
debutat ?

— Mi-a arătat cineva, 
tntr-o zl, un miez bobinat 
după o tehnologie mai spe
cială și mi-a zis : dacă am 
avea, dacă ar exista în fa
brică un dispozitiv care să 
bobineze miezuri din 
astea...

— îl fac eu, m-am repe
zit. Abia pe urmă mi-am 
dat seama cît de greu e. 
Nu-mi puteam lua cuvîn-

tul Înapoi. Am pornit de 
la zero. Am efectuat cerce
tarea. Am făcut dispoziti
vul. A mers, nu mai tre
buia importat. Mai mult, 
prin noua tehnologie s-a 
redus consumul de cupru, 
de tablă silicoasă și altele. 
Cind era demult proiectat, 
aflu că la F.E.A. există 
ceva asemănător, de fabri
cație japoneză. Mă duc, 
văd. Dispozitivul meu, al 
nostru, era mai bun. Așa 
mi-am descoperit vocația 
pentru cercetare, inovație, 
inventică. Acum am in 
studiu ceva mai complicat, 
ceva, care se „dospește". 
Sigur o inovație, dacă nu 
cumva o invenție.

îl privești, il asculți șl 
trebuie să-ți repeți că stai 
de vorbă cu un... stagiar. 
A găsit încredere, a găsit 
cimp de afirmare, a găsit 
un colectiv pasionat de cer
cetare, de progres tehnic. 
Și s-a integrat firesc, ar
monios.

Maistrul principal Ion B. 
Marin, specialist în... pro
duse noi, în prototipuri, 
cum ni l-a prezentat ingi- 
nerul-șef, are experiența 
unor ani de muncă și 
căutări în Întreprinderi de 
profil, unde a pus umărul 
In anii începutului, pe

Anica FLORESCU 
Stelian CHîPER 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IIl-a)

- puternic racordată Ia cerințele 
dezvoltării economice

Chimia românească, ramură a in
dustriei care in acest cincinal a în
registrat unul din cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare. Sprijinită și 
impulsionată de o valoroasă și com
petentă activitate de cercetare știin
țifică și tehnologică, a înregistrat an 
de an rezultate de prestigiu. Succe
sele obținute au fost posibile dato
rită îndrumării permanente a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii, care a orientat va
lorosul potențial uman și material 
de care dispune cercetarea științi
fică din țara noastră spre Soluțio
narea problemelor stringente ale 
dezvoltării economiei naționale. O 
contribuție de excepțională impor
tanță la afirmarea puternică a știin
ței românești ca torță motrice a pro
gresului multilateral al țării are to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-minlstru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, eminentă personalitate științifi
că de largă recunoaștere și prețuire 
internațională.

în acest cadru, puternic mobilizați 
de sarcinile și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, cu pri
lejul ultimei vizite de lucru efectua
te in unitatea noastră. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, oamenii 
muncii din Institutul de chimie din 
Cluj-Napoca, în frunte cu comuniș
tii, au obținut o serie de rezultate 
cu efecte deosebit de bune în eco
nomie. Obiectivele de cercetare ști
ințifică și tehnologică abordate de 
colectivele noastre de specialiști au

vizat elaborarea de tehnologii noi, 
moderne, unele neconvenționale, în 
special din grupa celor de sinteză 
fină și de mic tonaj, capabile să asi
gure valorificarea superioară și in
tegrală a materiilor prime. Aceste 
eforturi s-au materializat în elabo
rarea a 35 de tehnologii pentru fa
bricarea de pesticide (neconvențio
nale). lacuri și vopsele, noi materiale 
speciale necesare industriei electro
nice, electrotehnice și microelectro
nice. S-au elaborat, de asemenea, o 
serie de tehnologii noi care vor con
tribui la realizarea programului de 
valorificare superioară a unor mine
reuri sau la construcția unor aparate 
de laborator și de cercetare științifi
că. în acest sens, bunăoară, au și 
fost elaborate șase modele experi
mentale, opt prototipuri și s-au exe
cutat seriile zero la două noi tipuri 
de aparate pentru cercetările de 
laborator.

Indicațiile și sarcinile trasate de 
conducerea partidului s-au concreti
zat, totodată, in asimilarea mai rapi
dă în fabricație a unor tehnologii și 
produse chimice cu eficientă ridica
tă, in special din domeniul feromo- 
nilor și al altor produse chimice uti
lizate in agricultură, precum și a 
celor destinate industriei elec
tronice. electrotehnice și micro
electronice. în același timp, au 
fost dezvoltate și modernizate 
unele din instalațiile noastre tehno-

Prof. univ. dr.
Gheorcjhe MARCU 
directorul Institutului de chimie 
din Cluj-Napoca

(Continuare în pag. a III-a)
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IN spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu

PRODUCȚIA FIZICA
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- realizată integral, cu consumuri 
mai reduse de metal

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 
- perioadă de intensă activitate 
politico-organizatorică la sate

Atit prin impetuoasa dezvoltare 
cunoscută in ultimii ani, cit și prin 
structura produselor pe care le rea
lizează — autobasculante de la 8,5 
la 110 tone, autotrenuri, buldozere, 
impingătoare frontale, automacarale 
ș.a. — întreprinderea mecanică Mirșa 
a devenit o unitate de primă impor
tanță pentru economia națională. In 
bătălia pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, mun
citorii și specialiștii din unitate au 
considerat insă tot timpul ca o pri
mă datorie a lor intensificarea efor
turilor pentru economisirea materii
lor prime și materialelor, a energiei 
electrice și combustibililor. Iar re
zultatele obținute confirmă că, așa 
cum s-a subliniat la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. ai P.C.R., 
prin modernizarea permanentă a teh
nologiilor, prin perfecționarea orga
nizării muncii, consumurile specifice 
de materiale și energie pe unitatea 
de produs pot fi substanțial reduse. 
Practic, in perioada care a trecut de 
la începutul anului s-au realizat su
plimentar 45G autobasculante diesel, 
121 autotrenuri pentru mărfuri ge
nerale, 60 de remorci ș.a., in condi
țiile în care s-au economisit peste 50 
tone de metal și 1 100 MWh energie 
electrică.

— Intr-adevăr, s-au făcut și se fac 
In continuare eforturi cu totul de
osebite pentru reducerea consumului 
de metai — ne spune tovarășul Ni
colae Roman, directorul întreprin
derii. In unitatea noastră se consu
mă zilnic intre 250 și 300 tone de 
metal. De aceea, ținind seama de 
sarcinile deosebit de mobilizatoare 
pe care le-am avut de la an la an 
in ce privește reducerea costurilor 
materiale, aș zice că am' fost obligați 
să acționăm pentru diminuarea con
sumului de metal. Numai în acest 
an, bunăoară, trebuie să reducem 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă cu 86,4 lei, față de 
realizările anului trecut. Toți mun
citorii și specialiștii noștri au înțeles 
pe deplin necesitatea acestui efort și 
s-au angajat cu toată răspunderea 
în lupta pentru economisirea meta
lului. Ca atare, s-au luat și se vor 
lua în continuare numeroase măsuri 
pentru eliminarea oricărei forme de 
risipă a metalului, au sporit preocu
pările consiliului oamenilor muncii 
pentru folosirea cu eficiență supe
rioară a potențialului tehnic al în
treprinderii. Practic, ca urmare a 
acțiunilor întreprinse și potrivit nor
melor stabilite pentru 1985, consumul 
de metal se va reduce cu 780 tone 
față de normele din 1984.

Perseverența cu care s-a acționat 
pentru gospțtflățjrșa. zgi..|lSrp,axipiă 
chibzuință a metalului,■ ,a combusti
bilului, și energiei,'a celorlalte re
surse este jLușțrată ciț.ts^ poțțte de 
elocvent de -reducereapermanentă, 
de la an la an, a cheltuielilor mate
riale de producție :

EVOLUȚIA 
CHELTUIELILOR MATERIALE 

LA 1 000 LEI PRODUCȚIE-MARFA
— în lei — 

1980 1981 198?
832,6 721.4 635,0

In ce direcții se acționează pentru 
diminuarea consumului de metal ? 
Ing. Hugo Lang, șeful serviciului 
organizarea producției și a muncii, 
ne spune :

— Cu prilejul vizitei de lucru de anul 
trecut,..făcută in întreprinderea noas
tră de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, au 
fost stabilite o serie de măsuri con

crete pentru Îmbunătățirea laturilor 
calitative ale întregii activități. 
Practic, s-a conturat o adevărată 
strategie pentru introducerea pro
gresului tehnic, au fost create colec
tive specializate, care studiază po
sibilitățile de modernizare a tehno
logiilor de fabricație. Ca urmare, 
numai anul trecut, prin asimilarea 
și perfecționarea a peste 20 de teh
nologii de fabricație. consumul de 
metal s-a redus cu 567 tone. Cu pri
lejul adunării generale de la începu
tul acestui an s-au făcut numeroase 
propuneri pentru reducerea chel
tuielilor materiale și, irideosebi, a 
consumului de metal. Noile tehno
logii introduse in fabricație, aplica
rea soluțiilor propuse de oamenii 
muncii vor asigura in acest an re-

La întreprinderea 
mecanică Mîrșa

ducerea normelor de consum de me
tal Ia 17 produse principale. La re
morca agricolă basculantă de 15 tone, 
bunăoară, consumul de metal era de 
2 026 kg în anul începerii fabricației, 
apoi s-a redus la 1 850 kg în 1980, 
iar în acest ah urmează să ajungă 
la 1 740 kg. Și asemenea dinamici 
se înregistrează la foarte multe pro
duse.

Care sînt ultimele măsuri luate 
pentru reducerea consumului de me
tal ? Chiar-in aceste zile urmează 
să intre in funcțiune un robot in
dustrial pentru sudură, realizat in 
colaborare cu Centrul de calcul din 
Sibiu. Totodată, sînt în faza de 
montaj centre de prelucrări mecani
ce moderne care, pe lîngă o creștere 
substanțială a productivității muncii, 
asigură însemnate economii de me
tal. Și o noutate de ultimă oră : in
troducerea croirii combinate asistată 
de calculator a reperelor debitate pe 
mașina automată oxi-gaz cu copiere 
optică. Efectul ? înlocuind croirea 
manuală, noua tehnologie asigură o 
economie anuală de metal de 50 tone 
la reperele destinate autobasculante
lor de 27 tone, de 40 tone la auto
basculantele de 55 tone etc. In total, 
pe această cale se va asigura o eco
nomie anuală de metal de peste 300 
tone.

Fără îndoială, pot fi date multe 
asemenea exemple. Numai prin apli
carea unei noi tehnologii de matri- 
țare a fuzetelor, coloanei dințate, 
bucșei și roții de curea de la auto

basculanta de 27 tone, consumul 
anual de metal se va reduce cu mai 
bine de 8 tone. Totodată, prin repro- 
iectarea punților rabatabile de la 
trailerele de 40 și- 60 tone se econo
misesc 9 tone de metal. La toate a- 
cestea se adaugă inițiativele munci
torești, măsurile luate la locurile de 
muncă pentru gospodărirea cit mai 
rațională a metalului.

— Efectul stimulator al acestor 
inițiative l-aș evidenția printr-o în- 
timplare de-a mea, la secția de pre
lucrări mecanice — ne spune teh- 
nicianul-proiectant Ilie Jurcă. Cum 
țineam să-mi inscriu și eu numele la 
„Contul colectiv de economii al gru
pei sindicale", am pus ochii pe pie
sele turnate din care se fabrică jen- 
țile autobasculantelor. La realizarea 
acestor repere se făcea o mare risipă 
de metal și de manoperă. Să explic. 
Jențile se executau din piese turna
te cu o greutate de aproape 5 tone, 
din care trebuiau date jos prin di
verse operații de așchiere nu mai 
puțin de... 4 tone. împreună cu in
ginerul Mihai Dancu am făcut tot 
felul de calcule de rezistență și am 
ajuns la concluzia că jențile respec
tive pot fi executate și din tablă la
minată, prin ambutisare. Apoi am 
făcut o serie de probe în colaborare 
cu specialiști de la întreprinderea de 
utilaj chimic și forje din Rîmnicu 
Vîlcea. Și am reușit. Consumul de 
metal a scăzut de la 5 tone la 1,5 
tone. In felul acesta se economisesc 
anual aproape 100 de tone de metal.

— Măsurile tehnico-organizatorice 
și politico-educative cuprinse in pro
gramul unitar adoptat de recenta a- 
dunare generală a reprezentanților 
oamenilor muncii — ne spune în în
cheiere tovarășul Simion Stoichiță, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, imprimă un caracter 
și mai dinamic acțiunilor întreprinse 
pentru realizarea și depășirea planu
lui la pțoducția fizică, in condițiile 
creșterii continue a eficienței econo
mice, ale diminuării consumului de 
metal. Ținind seama că produsele 
noastre au un înalt nivel de tehnici
tate, punem un accent deosebit pe 
ridicarea pregătirii profesionale. A- 
proape 6 500 de oameni ai muncii au 
urmat sau urmează diferite progra
me de perfecționare profesională. 
Vom continua, de asemenea, să or
ganizăm analize comune și vom in
tensifica munca politico-educativă 
pentru a crea un și mai puternic 
curent de opinie impotriva. risipei de 
orice fel.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

Campania agricolă din primăvara 
acestui an este pentru comuniștii 
de la sate un important examen al 
responsabilității și capacității lor po- 
litico-organizatorice. La Consfătuirea 
de lucru de la C.C. ai P.C.R. din 8 
martie a.c. s-a subliniat necesitatea 
de a se lua toate măsurile pentru 
ca, avînd in vedere condițiile deter
minate de iarna prelungită, lucră
rile agricole să se desfășoare intr-un 
timp cit mai scurt și la un nivel 
agrotehnic ridicat. De aceea, a- 
cum, în centrul preocupărilor orga
nelor și organizațiilor de partid de 
la sate, ale consiliilor populare și bi
rourilor pentru coordonarea activi
tății politico-organizatorice de partid 
din cadrul consiliilor unice agroin
dustriale trebuie să se situeze ridi
carea nivelului muncii politice, înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
revin in mobilizarea tuturor lucră
torilor din agricultură — membri 
cooperatori, mecanizatori, specialiști 
— pentru a obține producții agrico
le cit mai mari. Corespondenții zia
rului nostru din mai multe județe au 
consemnat, în acest sens, diverse 
aspecte.

La fiecare fermă, Ia fie
care loc de muncă — o 
eficiență economică sporită 
— este unul dintre principalele 
obiective pe care și l-a stabilit or
ganizația de partid de la întreprin
derea agricolă de stat Ștefănești, din 
județul Argeș. După cum ne relatea
ză Gheorghe Cirstea, unitatea a în
registrat anul trecut rezultate remar
cabile, indeosebi în ceea ce privește 
eficiența economică. Și în acest an, 
colectivul unității, în frunte cu co
muniștii, acționează cu hotărire pen
tru ca planul de venituri să incline 
și mai mult balanța în direcția unei 
eficiente și rentabilități sporite. Un 
accent deosebit este pus pe controlul

lui) pot fi considerate in general sa
tisfăcătoare. Dacă le comparăm însă 
cu producțiile obținute de cooperato
rii din Smirna (5 500 kg grîu la hec
tar, peste 10 000 kg porumb, peste 
3 300 kg floarea-soarelui) reiese clar 
că producțiile medii la hectar pe acest 
consiliu agroindustrial ascund rezul
tatele slabe ale unor unități și dimi
nuează meritul celor harnici. Por
nind de la cerința formulată în re
petate rinduri de secretarul general 
al partidului potrivit căreia sensul 
întregii munci organizatorice și po
litico-educative este alinierea tuturor 
unităților la nivelul celor fruntașe, 
biroul de coordonare a activității 
politico-organizatorice de partid din 
cadrul consiliului unic și-a propus, 
printre alte măsuri pentru desfășu-

De la fața locului despre manifestarea 
inițiativei și generalizarea experienței înaintate

La întreprinderea mecanică Mirșa, un nou lot de autobasculante de mare 
capacitate este pregătit pentru a fi expediat beneficiarilor

Repartizarea judicioasă a 
forțelor ’n a?a *nc‘t *n toate 
verigile importante să fie prezenți 
membri ai organelor de partid, co
muniști cu experiență politică și or
ganizatorică, incredințindu-le in a- 
celași timp responsabilități precise 
pentru a mobiliza întreaga suflare a 
satelor in vederea efectuării la timp 
a lucrărilor agricole de primăvară, 
respectării tehnologiilor de produc
ție și utilizării cu maximă eficiență 
a mașinilor și tractoarelor. Aceasta 
reprezintă una din sarcinile priori
tare din această perioadă pentru co
mitetele comunale de partid. Astfel, 
după cum ne-a relatat Petr.u Necula 
din județul Vaslui, membrii comite
tului comunal de partid din Tanacu 
au fost repartizați cu sarcini precise 
pe lucrări, ferme și formații de 
muncă. De curind, in plenara comi
tetului comunal de partid și apoi in 
două rinduri in biroul comitetului a 
fost analizat felul în care prevede
rile programului adoptat privind 
pregătirea, declanșarea și desfășu
rarea campaniei de primăvară sînt 
duse la îndeplinire. După cum relata 
tovarășul Ion Paiu, secretarul comi
tetului comunal de partid, forța de 
muncă, cuprinzind 1 100 de coopera
tori, este deja pregătită, deoarece au 
fost întreprinse din vreme o serie 
de acțiuni politico-educative și .or
ganizatorice. în prezent, toate cele 
64 de .tractoare sînt în stare de func
ționare, insămînțările puțind înce
pe in cîteva zile. Continuă in
tens lucrările de fertilizare efectua
te de echipele speciale de care răs
punde Neacșu Vasile, secretarul bi
roului organizației de bază nr. 1. De 
asigurarea semințelor se ocupă direct 
Valtef Dumitru, secretarul adjunct 
cu problemele economice al comi
tetului comunal de partid, și Ion Dă- 
riescu, președintele C.A.P. Fiecare 
cooperator cunoaște exact ce are de 
făcut. „Perioada care urmează va fi 
deosebit de aglomerată pentru mun
ca Ia cîmp. Datorită prelungirii ier
nii se vor suprapune însămînțarea 
culturilor din epoca I cu aceea a cul
turilor din epoca a Il-a — preciza 
secretarul comitetului de partid. 
Principala noastră îndatorire constă 
în a asigura ca, în funcție de con
diții, să stabilim cu discernămînt, de 
la solă la solă, de la o zi la alta, for
țele necesare și mașinile pentru des
fășurarea intr-un ritm înalt a în- 
sămînțărilor".

O H B B B B B

îndeplinirii măsurilor adoptate in 
vederea pregătirii și desfășurării 
campaniei de primăvară și pe inter
vențiile directe în înlăturarea nea
junsurilor constatate. După cum a- 
flăm de la tovarășul Alexandru Dia- 
conu, secretarul organizației de bază 
din intreprindere, din inițiativa bi
roului acesteia, un colectiv format 
din cadre de conducere și membri 
de partid, intre care inginerul Ilie 
Rotaru, mecanicul Ion Ionescu și 
alții, au efectuat un ultim control a- 
supra modului cum sînt executate 
reparațiile la utilajele care urmează 
să lucreze în campania de primă
vară. Ochiul exigent ai acestora s-a 
oprit asupra multor utilaje reparate 
în condiții de calitate, dar și asupra 
altora, pentru care s-au luat măsuri 
să fie revizuite cu toată atenția și 
înlăturate defecțiunile într-un timp 
cit mai scurt. La ferma pomicolă din 
Bălilești, controlul efectuat a consta
tat că cei cinci membri de partid de 
aici acționează cu răspundere pentru 
îngrijirea corespunzătoare a pomilor, 
pentru ca ei să aibă și în acest an 
un rod bogat „Executăm cu grijă 
tăierile de rodire și fructificare,, 
spunea comunistul Vasile Catrina, 
iar Ia rădăcina pomilor încorporăm 
acum cite 100 kg gunoi de grajd bine 
putrezit. Numai muncind cum tre
buie și respectind întocmai tehnolo
giile de tăiere și rodire, ferma noas
tră va reuși să se înscrie cu bene
ficii mari așa cum s-au petrecut 
lucrurile anul trecut, cînd ele s-au 
ridicat la peste 10 milioane lei".

Implicarea directă a spe
cialiștilor in obținerea viitoa
relor recolte rePrezintă ideea pe
care o subliniază Mihai Vișoiu, în 
corespondența sa trimisă din Con
siliul unic agroindustrial Grivi-
ta, județul Ialomița. Majoritatea 
specialiștilor de aici, preciza to
varășul Nicolae Miu, organizatorul 
de partid al consiliului unic, au 
înțeles că nu este suficientă numai 
prezența lor în locurile de pro
ducție, că această prezență presupu
ne folosirea la întreaga capacitate a 
agregatelor complexe, respectarea 
riguroasă a tehnologiilor de produc
ție, în mod deosebit asigurarea unei 
densități optime la Moate culturile.
Producțiile medii obținute anul tre
cut de cele 6 cooperative agricole 
(4 287 kg grîu la hectar, 7 414 kg la 
porumb și 2 580 kg la floarea-soare-

sectorul energetic - lucrători cu înaltă pregătire profesională I
Exploatarea la parametri superiori a agregatelor energetice, de. ridicată 

tehnicitate, impune - așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 martie a.c. - ca muncitorii și specialiștii 
din acest sector de activitate să aibă o înaltă calificare profesională, 
astfel incit să poată acționa cu competență pentru buna folosire, între
ținere și reparare a instalațiilor și utilajelor din centralele electrice.

In continuarea ciclului de anchete pe această temă, după ce ne-am 
referit la activitatea Centrului de perfecționare a lucrătorilor din Mi
nisterul Energiei Electrice și a oamenilor muncii de la centrala termo
electrică Turceni, astăzi ne propunem să analizăm cum se acționează 
pentru instruirea și perfecționarea lucrătorilor de la termocentrala elec
trică Doicești.

De-a lungul anilor, termocentrala 
Doicești a cunoscut modernizări și 
dezvoltări ale capacităților de pro
ducție. ajungind in prezent la o pu
tere instalată de 520 MW, încadrin- 
du-se astfel în rindul marilor cen
trale electrice care funcționează pe 
cărbune. Dovadă că. în perioada care 
a trecut de la începutul anului, s-au 
produs peste 450 milioane kWh. Re
zultatele obținute sînt insă sub pre
vederile de plan, colectivul acestei 
termocentrale rămînind dator siste
mului energetic național cu aproa
pe 70 milioane kWh. Aceste nereali- 
zări au fost determinate. în bună 
parte, de condițiile deosebit de aspre 
ale zilelor de iarnă din lunile ianua
rie și februarie. Cum și-au îndepli
nit oamenii muncii din termocen
trală sarcinile ce le-au revenit ? 
Pornind de la această întrebare, 
ne-am propus să abordăm problema 
perfecționării pregătirii profesionale, 
tocmai prin prisma exigentelor im
puse de cerințele actuale.

— Complexitatea proceselor tehno
logice din centralele funcționind pe 
cărbune și, implicit, a utilajelor din 
dotare— ne. spune ing. Miklos Zoldi. 
directorul unității, impune, ca o 
necesitate de prim ordin, un nivel 
ridicat de pregătire profesională a 
personalului, responsabilitate și o ri
guroasă disciplină la toate locurile 
de muncă. Fiecare utilaj aflat in 
funcțiune trebuie urmărit cu com
petentă, orice abatere de la para
metrii optimi puțind atrage după 
sine chiar scoaterea grupului ener
getic din exploatare. Avem oameni 
capabili, cu vechime mare si multă 
experiență. Dar mă gîndesc că. in 
următorii trei ani vor ieși la pensie 
peste 30(1 de oameni ai muncii. în
locuirea lnr este o problemă. De 
aceea, ne-am concentrat atenția în 
direcția asigurării noilor cadre și 
perfecționării continue a pregătirii 
profesionale. Anul trecut, perfec

ționarea pregătirii profesionale s-ă 
făcut prin instruiri la locul de 
muncă, diferite cursuri speciale, lu
crări individuale ș.a. Totodată, ingi
nerii și subinginerii au studiat anu
mite probleme și au elaborat o serie

tate rinduri efectuarea de lucrări de 
curățenie și întreținere în timpul 
orelor de instructaj profesional ; al 
doilea motiv decurge din faptul 
că instructajul profesional s-a des
fășurat in continuare după . forme 
ineficiente, depășite. Deși s-a discu
tat cu maiștrii-coordonatori ai acestor 
instructaje și s-au făcut demostrații 
practice cu privire Ia felul cum tre
buie să se procedeze pentru a da 
eficiență activității, nu s-a aplicat 
nimic din ce s-a stabilit. în plus, 
orice asemenea activitate trebuie 
finalizată printr-o apreciere a fiecă
rui om în parte, apreciere care 
oglindește nivelul de pregătire al 
fiecăruia și al colectivului in an
samblu. Nu există la nici o secție 
asemenea aprecieri.

Cursurile organizate de centrul de

nii atit de diferite ? Pe de o parte, 
directorul termocentralei ne-a pre
zentat . o imagine cît se poate de 
pozitivă cu privire la activitatea de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale. Pe de altă parte, în consiliul 
oamenilor muncii se face o analiză 
temeinică, la obiect a situației, în 
care după cum am văzut se fac 
numeroase și întemeiate observații 
critice. Ce lucrări individuale a stu
diat comisia tehnică din între
prindere — după cum ne-a spus 
directorul unității — dacă ele nu au 
fost elaborate ?

.Prezentarea denaturată, înfrumu
sețarea artificială a unei acțiuni de 
mare importanță pentru bunul mers 
al producției sînt incompatibile cu 
etica unui cadru de conducere.

De altfel, întreaga activitate de zi

Ancheta ^BCÎIîtOiî
de lucrări prin care au propus so
luții pentru îmbunătățirea exploată
rii agregatelor din dotare.

— Cum a fost valorificată această 
interesantă acțiune ?

— O comisie tehnică a studiat lu
crările și unele dintre ele au fost 
aplicate, dovedindu-și eficienta prac
tică.

Evident, cele relatate de directorul 
termocentralei creează o imagine po
zitivă despre procesul de pregătire 
și perfecționare a lucrătorilor. Și 
tocmai pentru că nu de mult, în 
ședința din 27 februarie a.c., con
siliul oamenilor muncii a anali
zat cum s-a desfășurat anul trecut 
pregătirea și perfecționarea profe
sională. am vrut să cunoaștem amă
nunte despre această activitate. Dar, 
surprinzător, iată ce se mențio
nează în materialul prezentat de 
Stela Zoldi. inspector cu probleme 
de invățămint in cadrul centralei e- 
lectrice. pe care il redăm aproape 
integral : •

„Instructajul profesional periodic 
a cuprins personalul muncitor din 
toate secțiile. Această formă nu și-a 
atins scopul propus din două moti
ve : primul — nerespectarea numă
rului de ore prevăzut a se desfășura, 
dat fiind faptul că personalul de 
decizie din secții a dispus in repe

ÎN CENTRALELE ELECTRICE (III)

perfecționare a lucrătorilor din Mi
nisterul Energiei Electrice au fost 
urmate de 21 persoane. S-a insistat 
pe respectarea planificărilor, dar s-a 
înregistrat un slab interes pentru 
această formă de. pregătire atit din 
partea conducerilor secțiilor, cît și a 
personalului însuși.

Perfecționarea prin lucrări indivi
duale a cuprins un număr de 25 de 
oameni ai muncii, care trebuiau să 
parcurgă un astfel de ciclu de pre
gătire. Deși s-au stabilit teme și s-a 
cerut coordonatorilor de lucrări să 
urmărească efectuarea si prezen
tarea lor la termenele stabilite, nu a 
fost depusă nici o astfel de lucrare. 
Analiza activității de pregătire și 
perfecționare pe anul 1984 lasă să se 
desprindă următoarele concluzii : un 
scăzut interes la toate nivelurile față 
de acest aspect al. muncii, care este 
continua pregătire profesională ; o 
slabă preocupare a factorilor din 
uzină care organizează. îndrumi și 
controlează această activitate ; nece
sitatea punerii la punct a unor spa
ții corespunzătoare pentru desfășu
rarea .acestui proces de pregătire ; 
necesitatea luării in serios a acestei 
activități și impunerea unui spirit 
nou de pregătire în vederea ridicării 
nivelului profesional".

Ce putem spune în fața unor opi-

cu zi a termocentralei demonstrează 
că este necesar să se acționeze cu 
mai multă fermitate, așa cum s-a 
subliniat la recente ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale a lucrătorilor. Sub
liniem această cerință intrucît se 
înregistrează încă numeroase nea
junsuri in exploatarea utilajelor. 
Iată numai cîteva exemple din multe 
altele. Nu cu mult timp în urmă, 
reductorul morii ventilator de la 
cazanul blocului șapte a fost lăsat să 
funcționeze Ia parametri necores
punzători și fără ulei de ungere, 
ceea ce a determinat încălzirea rul
mentului și, in final, scoaterea din 
exploatare a unei mori de cărbune. 
Intr-un alt caz, la secția combusti
bil. părăsirea locului de muncă de 
către operatoarea Maria Robitu a 
condus la avarierea benzii 16 B, 
care s-a rupt, fiind astfel scoasă din 
procesul tehnologic și afectînd ali
mentarea grupurilor energetice de 
200 MW.

Aceste acte de indisciplină ale 
personalului muncitor arată că nu 
se cunosc și nu se respectă de către 
toți lucrătorii reglementările și in
strucțiunile tehnice, că nu se res
pectă întotdeauna disciplina tehno
logică.

Cum au fost fructificate conclu
ziile ședinței oamenilor muncii din 
februarie a.c., care a analizat pregă
tirea profesională ? Am solicitat la 
compartimentul de invățămint tema- 
ticile de pregătire profesională pen
tru acest an. Dar, spre surprinderea 
noastră, nu există o astfel de pro
gramă sau. mai exact, era întocmită 
pentru un singur loc de muncă și 
anume atelierul de înaltă tensiune. 
Inițial ni s-a spus că tematicile sint 
la secții. Cu toate insistențele, și 
după mai multe căutări, nimeni din 
termocentrală nu a reușit să le arate. 
Poate vor reuși să le vadă și anali
zeze specialiști de la centrala indus
trială sau ministerul de resort, care 
aveau datoria să efectueze periodic 
deplasări in teren pentru îndrumare 
și control. In aceeași ordine de idei, 
l-am întrebat pe tovarășul ing. Miron 
Popescu, directorul Centrului de per
fecționare a lucrătorilor din Ministe
rul Energiei Electrice, dacă la ter
mocentrala Doicești au fost in 
ultima perioadă instructori pentru 
îndrumare. Oricît ar părea de sur
prinzător, dar directorul centrului de 
perfecționare nu și-a putut aduce 
aminte exact acest lucru. Iată de ce 
facem noi precizarea necesară : ul
tima deplasare la termocentrala Doi- 
cești a unui instructor de la centrul 
de perfecționare s-a efectuat acum 
doi ani. Și cu aceasta credem că 
orice comentariu este inutil.

Revenind la situația pregătirii pro
fesionale a personalului din termo
centrală trebuie să arătăm că lipsa 
unui cadru organizatoric corespun
zător la nivelul întreprinderii lasă 
această activitate să se desfășoare la 
voia întîmplării, fără a avea coor
donate precise și eficienta necesară. 
Cadrele de conducere, specialiștii din 
unitate trebuie să analizeze cu tot 
simțul de răspundere neajunsurile 
existente și să ia neintîrziat măsu
rile necesare pentru ca activitatea 
de pregătire și perfecționare profe
sională să devină cu adevărat efici
entă, să fie utilă și de real interes 
pentru lucrătorii din termocentrală. 
Reamintim cu acest prilej că, potrivit 
hotărîrii conducerii Ministerului E- 
nergiei Electrice, in luna iunie ur
mează să aibă loc examinarea pro
fesională a lucrătorilor din toate 
termocentralele. Un motiv in plus 
pentru îmbunătățirea neîntîrziată a 
acestei activități.

Ion IAZ AR

rarea In condiții optime a lucrări
lor agricole de primăvară, creșterea 
răspunderii specialiștilor față de 
șoarta recoltelor. Astfel, la C.A.P. 
Smirna, unitate cu cele mai bune re
zultate, a fost organizată o intîlnire 
cu toți specialiștii de pe raza consi
liului unic, cu prilejul căreia a avut 
loc nu numai un schimb util de ex
periență, ci au fost stabilite și sar
cini concrete fiecărui specialist, atit 
in ceea ce privește unitatea în care 
lucrează, cit și asistența tehnică po
trivit experienței și pregătirii sale 
profesionale ce urmează să o acorde 
altor colective de muncă pentru ca 
media producțiilor obținute in anul 
acesta să fie cit mai aproape de re
zultatele realizate de C.A.P. Smirna. 
In mod deosebit s-a subliniat nece
sitatea ca rapiditatea efectuării în- 
sămințărilor să fie însoțită de per
manenta răspundere față de calita
tea lucrărilor, îndeosebi pentru res
pectarea densităților.

Generalizarea operativă 
și eficientă a experienței po
zitive constituie una din principalele 
atribuții ale organelor și organizații
lor de partid. In cooperativa agricolă 
de producție din Sintana. județul 
Arad, ne exemplifică in acest sens 
Tristan Mihuța. permanenta preocu
pare de a obține recolte cît mai 
mari a determinat mereu cristaliza
rea Unor valoroase experiențe, a că
ror valorificare promptă a făcut 
munca cooperatorilor mereu mai 
productivă,, Asțfgl, din timp, co

mitetul de partid din C.A.P. a 
hotărit să extindă o bună expe
riență aplicată in sectorul legu
micol și la ferma vegetală nr. 1. 
Despre ce este vorba ? Anii anteriori 
au fost secetoși și au creat mari 
probleme, in unele momente fiind 
vorba chiar de necesitatea unor mă
suri urgente pentru salvarea recol
tei. Atunci, comuniștii din unitate 
au luat inițiativa de a obține apa 
necesară culturilor din pinza freati
că. A fost săpat un bazin de 250 me
tri pătrați, din care, de la o adinci- 
me de 12 metri, s-a extras apa nece
sară fermei legumicole. Rezultatele 
vorbesc de la 6ine — ferma și-a de
pășit planul cu aproape 2,5 milioa
ne lei in 1984. Această reușită a în
demnat la extinderea lucrărilor și 
folosirea pe scară mai mare a iri
gațiilor. La legume, de exemplu, su
prafața irigată va crește in acest an 
cu 80 de hectare. Experiența dobîn- 
dită va fi aplicată și la cultura mare. 
Argumentul, mai mult decit convin
gător : la ferma vegetală nr. 1 con
dusă de ing. Traian Voina, in 1984 
s-au irigat in mod experimental 15 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, 
de unde s-a obținut o producție de 
peste 62 000 kg la hectar, în timp ce 
media pe unitate a fost de 35 tone 
la hectar. Iată de ce în acest an vor 
fi irigate alte 100 de hectare cu sfeclă 
de zahăr, precum și pe o parte din 
suprafața cultivată cu porumb, unde 
anul trecut, pe porțiunile care s-au 
bucurat de apa scoasă de pinza 
freatică, s-au obținut peste 20 000 kg 
știuleți la hectar.

Hotărîtoare pentru încadrarea se
mănatului în perioada optimă și rea
lizarea unor lucrări de calitate sint 
acum organizarea temeinică a mun
cii și folosirea din plin a timpului 
prielnic, a forțelor de muncă, a ma
șinilor și utilajelor. De aceea, ca 
avanposturi ale promovării spi
ritului revoluționar, ale afirmării 
noii revoluții agrare, organele și orga
nizațiile' de partid de la sate au în
datorirea să inițieze permanent ac
țiuni politico-organizatorice menite 
să determine ca pretutindeni să ro
dească din plin toate experiențele 
înaintate, să orienteze și să unească 
strădaniile creatoare ale oamenilor 
muncii de pe ogoare, pentru ca acest 
an să se înscrie cu cele mai mari 
recolte din actualul cincinal, crein- 
du-se astfel o temelie solidă înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului agri
culturii noastre socialiste. Și exem
plele relatate sînt o dovadă a forței 
și capacității comuniștilor din aceas
tă importantă ramură a economiei 
naționale de a fi la înălțimea mari
lor răspunderi care le revin.

Constantin VARVARA .

La întreprinderea „Vulcan" din Capitala, in secția roto-agregate s-a produs 
de curind prima moară-ventilator pentru cărbune cu o capacitate de măci
nare de 50 tone pe oră, destinată termocentralei Ișalnița. Este o construcție 
de tip nou, realizată pentru prima dată la noi in țară, cu performanțe 
superioare față de morile cu ciocane fabricate pină acum. în fotografie : 

pregătirea instalației' pentru probele de control pe stand

O sarcină 
pe șantierele 

(Urmare din pag. I)
Planul de investiții din acest ul

tim an al cincinalului prevede sar
cini mobilizatoare, dar realiste, pe 
deplin posibil de realizat. Stă în 
puterea colectivelor de constructori 
și montori, a oamenilor muncii din 
unitățile furnizoare de utilaje teh
nologice și de materiale de con
strucții ca, acționind intr-o ștrînsă 
și permanentă conlucrare, să asi
gure îndeplinirea ritmică, decadă cu 
decadă și lună de lună, a sarcinilor 
încredințate, asigurind toate condi
țiile pentru punerea în funcțiune la 
termenele prevăzute a tuturor noilor 
obiective și capacități productive. 
Iată de ce, organelor și organizați
ilor de partid le revine sarcina de 
mare răspundere de a-și pune in

prioritară 
de investiții 

valoare întreaga capacitate organi
zatorică și de mobilizare, de a des
fășura o permanentă activitate po- 
litică menită să determine o puter
nică înriurire asupra conștiinței oa
menilor, să cultive sentimentul da
toriei și responsabilității fată de 
realizarea sarcinilor încredințate. 
Munca politică este chemată să spri
jine generalizarea aplicării inițiati
velor valoroase, a experienței bune 
acumulate de numeroase colective, 
dar, in egală măsură, să explice 
clar, argumentat, de ce este nece
sară înfăptuirea integrală a planu
lui de investiții pe 1935 — sarcină 
ce condiționează în mare măsură 
creșterea în ritmurile prevăzute a 
producției pe acest an, accelerarea 
progresului economic și social al 
tării.
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Excelenței Sale
Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ 

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul reinvestlrii dumneavoastră ca președinte al Republicii Isla
mice Pakistan, imi face o deosebită plăcere să vă adresez călduroase feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,

îmi exprim convingerea că raporturile de strinsă prietenie și conlucrare 
dintre România și Pakistan se vor dezvolta continuu, atit pe plan bilateral, 
cit și în sfera vieții internaționale, în spiritul înțelegerilor la care am ajuns 
împreună în convorbirile pe care le-am avut la București și Islamabad, în 
interesul popoarelor noastre, al promovării păcii și colaborării în întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să mulțumesc Excelentei Voastre și Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român pentru felicitările cordiale transmise cu ocazia 
realegerii mele în calitate de secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Baas Arab Socialist din Siria, la cel de-al VIII-lea Congres 
regional al partidului.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că bunele relații dintre partidele 
și țările noastre se vor dezvolta în continuare, pe baza respectului și 
avantajului reciproc, în interesul celor două partide și popoare.

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

HAFEZ AL-ASSAD

Un om care răspunde „prezent" la datoriile prezentului, indiferent 
de locul de muncă și de viață ? Un om despre care vorbesc faptele sale 
și ale celor pe care ii reprezintă ? Un om care mobilizează pe cei ce 
l-au ales să fie ei înșiși părtași la făurirea vieții noi ? II veți găsi la 
orice loc al răspunderii pentru prezent și viitor, la toate eșaloanele con
ducerii. E deputatul. Om al muncii, ales de semenii săi Ia 17 martie în 
eșaloanele puterii de stat, din vastul sistem al democrației noastre so
cialiste.

între domeniile hotărîtoare ale vieții noastre economico-sociale, in 
care deputății sint chemați să aducă o contribuție sporită în noua le
gislatură, se află agricultura și, strîns legat de aceasta, viața satului. 
Ce experiențe a pus in evidență legislatura anterioară in această arie de 
preocupări, experiențe ce se cer preluate pe agenda noilor deputați ? — 
iată tema însemnărilor de față.

Secretar general
al C.C. al Partidului Baas Arab Socialist din Siria,

(Urmare din pag. I)

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
AL XIII-LEA AL P.M.S.U.

logice in vederea optimizării unor 
tehnologii și creării altora noi, origi
nale, precum și pentru producerea 
întregului necesar la unele produse 
de -care are nevoie economia națio- " 
nală.'in special feromoni pentru 
combaterea unor insecte dăunătoare, 
arome alimentare și paste conducti
ve pentru industria electronică și 
microelectronică. Printre tehnologii
le aflate in fază de pilot industrial 
și care se aplică cu rezultate deose
bit de bune se numără și cea des
tinată obținerii unui produs cu pro
prietăți antiincrustante, solicitat de 
industria extractivă petrolieră, în
treprinderile de exploatare a apelor 
termale, de industria zahărului și 
care, in general, se folosește în in
stalațiile energetice pentru buna 
funcționare a cazanelor termice.

Cercetările în domeniul feromoni- 
lor s-au concretizat prin extinderea 
gamei acestora pentru încă trei noi 
specii de insecte dăunătoare. Tot
odată, de curind s-a testat cu bune 
rezultate feromonul moliei viței de 
vie. Experiențele făcute la I.A.S. Co- 
tești și I.A.S. Miniș au avut ca re
zultat diminuarea aproape totală a 
atacului de molii și micșorarea sub
stanțială a pierderilor de producție. 
Colectivul de cercetare și producție 
a feromonilor, pe lingă asigurarea 
necesarului intern, a onorat și o im
portantă comandă externă primită 
din partea R.D. Germane.

începind din anul 1934 au fost de
finitivate cercetările care au dus la 
obținerea a două sortimente de paste 
conductive de tip epoxy, folosite la 
fabricarea mai multor componente 
electronice : potențiometre, rezona
tori cu cuarț, selectoare de’canal TV 
etc. Aceste produse, care altădată se 
aduceau din import, se realizează in 
propriile unități de producție. Tot în 
sectoarele productive ale institutului 
este fabricată și o gamă largă de 
arome sintetice pentru uz alimentar, 
intens solicitate de industrie.

Realizările obținute sint rodul acti- , 
vități politico-organizatorice și teh- 
nico-economice desfășurate perma
nent de consiliul științific, comitetul 
sindicatului, organizația democrației 
și unității socialiste, sub directa în
drumare a comitetului de partid din 
institut. Un rol important l-au avut, 
firește, condițiile materiale mereu 
mai bune pe care societatea noastră 
socialistă le-a asigurat cercetării ști
ințifice și ingineriei tehnologice, fă- 
cind ca și Institutul de chimie din 
Cluj-Napoca să devină o unitate de 
cercetare dotată cu echipament mo
dern, de înaltă profesionalitate. '

Sarcinile ce revin științei și tehno
logiei românești pentru noua etapă 
ce urmează să o parcurgem in cin
cinalul 1986—1990 și in continuare, 
pină in anul 2000, sporesc cantitativ 
și calitativ, ele fiind jalonate cu 
clarviziune de Directivele Congresu
lui al XIII-lea al partidului. In a- 
cest cadru, largi perspective se des
chid chimiei fine, producției unor 
noi tipuri de polimeri, a materiale
lor de diagnostic, substanțelor chi
mice fotografice, detergenților spe
ciali, unor produși chimici spe

De la Inspectoratul General al Miliției
— DIRECȚIA CIRCULAȚIE —

Ca urmare a normalizării condi
țiilor de desfășurare a traficului ru
tier, circulația autoturismelor pro
prietate personală se reia eșalonat, 
a.stfcl •

— de Ia data de 26 martie 1985, 
cele care au număr de înmatriculare 
cu soț ;

— de la data de 27 martie 1985, 
cele care au număr de înmatriculare 
fără soț.

Așadar, din 27 martie încep să 
circule toate autoturismele. Pentru 
desfășurarea în siguranță a circula
ției este necesar ca automobi- 
liștii amatori să ruleze cu pruden
tă sporită, mai ales de-a lungul 
primelor deplasări, pină la redobin- 
direa capacității depline de condu
cere, să circule cu viteze moderate, 
tinind seama că drumurile prezintă 
încă., pe alocuri, porțiuni umede, 
alunecoase, datorită precipitațiilor 
din aceste zile, să evite depășirile 
riscante, virajele bruște, trecerea 
fără asigurare de pe o bandă pe alta, 
parcurgerea unor trasee lungi, cît și 
mersul în afara localităților în cursul 
nopții.

înainte de pornirea în prima cursă 
cu autoturismele, se impune să se 

ciali utilizați în agricultură, electro
nică, în extracția țițeiului și rafinării 
sau pentru fabricarea unor adezivi, 
catalizatori, lubrifianți speciali și al
tele. Avînd un grad avansat de com
plexitate și înglobînd un mare volum 
de muncă de înaltă calificare, chimia 
fină oferă numeroase posibilități de 
realizare a unei producții industria
le de mic tonaj, dar de mare valoare. 
Totodată, acest domeniu se pretea
ză cel mai bine la un proces conti
nuu de inovare și optimizare, de di
versificare și dezvoltare, contribuind 
într-o însemnată măsură la va
lorificarea superioară și cu înal
tă eficientă economică a mate
riilor prime și energiei. In ace
lași timp, prezintă interes și prin 
faptul că permite utilizarea intr-o 
măsură sporită a tehnologiilor așa- 
numite neconvenționale. cu totul di
ferite de cele actuale, bazate pe alte 
principii.

Anul 1985, al douăzecilea din cea 
mai rodnică etapă de istorie nouă a 
României, pe care întregul popor o 
numește cu deplină îndreptățire 
„Epoca Ceaușescu", a găsit colectivul 
institutului nostru puternic angajat 
în înfăptuirea sarcinilor majore ce îi 
revin din Directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului. Au început 
cercetările la 11 obiective noi din do
meniul chimiei fine și pentru produ
cerea unor substanțe chimice specia
le. Totodată, se vor încheia cercetă
rile la 12 obiective din plan. Ne-am 
angajat să mărim producția-marfă în. 

’instalațiile proprii cu 6,5 Ia sută față 
de anul precedent, prin introducerea 
în fabricație a încă 15 sortimente de 
substanțe chimice și aparate de la
borator, pe bază de tehnologii origi
nale. Pentru a răspunde solicitărilor 
stringente ale economiei naționale,, 
in cincinalul 1986—1990 vom conti
nua cercetările începute în anii pre
cedent, care, în linii mari, vor fi 
orientate spre aceleași probleme ma
jore ale industriei și agriculturii, 
contribuind la înfăptuirea unor pro
grame prioritare ce vizează dezvol
tarea economiei naționale. în același 
timp, vom introduce în activitatea 
proprie de microproducție noi sorti
mente de substanțe și materiale cu 
mare valoare de întrebuințare. în a- 
cest scop, dezvoltăm de pe acum ac
tualele capacități de producție și în
cepem construirea altora noi, cum 
este cazul instalației pilot destinate 
metalizării suporturilor dielectrice. 
De asemenea, chiar in primul an al 
viitorului cincinal vom începe con
strucția instalațiilor pilot pentru fa
bricarea de biostimulatori, vom dez
volta construcția de aparatură de la
borator, vom efectua alte investiții 
ce vor cuprinde o serie de stații pi
lot cu utilizare universală.

Oamenii muncii din Institutul de 
chimie din Cluj-Napoca, unitate com
ponentă a . Institutului Central de 
Chimie, sint hotărîți să acționeze cu 
abnegație și devotament pentru a 
răspunde prin noi realizări însufleți- 
toarelor chemări ale partidului, ale 
secretarului său general, in așa fel 
încît să-și sporească contribuția la 
modernizarea economiei și sporirea 
eficientei acesteia, la tradifcerea in 
viață a sarcinilor stabilite de istori
cul Congres al XIII-lea al partidului.

verifice atent starea și presiunea 
pneurilor, funcționarea eficientă a 
sistemelor de frinare. de iluminare- 
semnalizare. de climatizare și a șter- 
gătoarelor de parbriz. Deosebită pru
dență trebuie să manifeste automo- 
biliștii începători, cărora, în afară 
de recomandările de mai sus, li se 
solicită evitarea deplasării pe artere
le unde circulă mijloacele de trans
port în comun, cit și in orele și pe 
traseele cu trafic intens sau in con
diții de ceață.

Ținind seama de intensificarea 
circulației, precauție sporită, antici
parea și evitarea pericolelor se cer și 
șoferilor profesioniști, tractoriștilor, 
bicicliștilor și căruțașilor, a căror 
prezentă pe șosele este tot mai nu
meroasă. odată cu îmbunătățirea 
vremii.

Atenție deosebită se recomandă 
pietonilor, cărora li se solicită să 
circule numai pe trotuare și să se 
asigure temeinic înainte de traver
sare. La rîndul lor. șoferii să dea 
dovadă de grijă față de pietoni, în 
special în zonele aglomerate, cum 
sînt școlile, stațiile de transport în 
comun, piețe, unități comerciale etc.

EXPERIENȚĂ LEGISLATURII ANTERIOARE

- PE AGENDĂ DE LUCRU A NOILOR DEPUTAȚI

Realizările prezente - la temelia viitoarelor 
programe de dezvoltare a localităților

® Inițiative cetățenești care înving „greutățile obiective" ® „Roata grădinarului" — irigații 
fără consum de energie © Trepte ale revoluției agrare : de la bine spre mai bine © In 

minifermele școlare, notele elevilor la practică sint date de... recolte

Noua legislatura 
într-o comună 
din Bărăgan

Alegîndu-și Ia 17 martie deputății 
care să-i reprezinte in organele lo
cale și centrale ale puterii de stat, 
cetățenii din Grădiștea, comună din 
Bărăganul călărășean, au făcut bi
lanțul ultimilor cinci ani, stabilind 
totodată proiecte pentru perioada 
următoare. Iar garanția că aceste 
proiecte vor prinde viată o dau 
bogatele fapte ale legislaturii recent 
încheiate. Fapte ale oamenilor locu
lui, ale deputaților lor — fapte care 
se constituie într-o semnificativă 
zestre pentru noua legislatură. Ne-am 
oprit in însemnările de față asupra 
Grădiștei pentru că in urmă cu ani 
era o comună „cu probleme". Cu 
probleme în C.A.P., cu probleme de 
forță de muncă, cu probleme... Ce 
s-a întimplat intre timp ?
• Producția vegetală. Recoltele co

operativei agricole erau in 1980 prin
tre cele mai slabe din județ, cul
turile fiind neirigate. Apa pentru 
irigații — lipsă. Deși Argeșul curge 
la doi pași, culturile așteptau „ce-o 
pica de sus“. Situație pusă ani de-a 
rîndul pe seama... cauzelor obiecti
ve : nu-s utilaje de irigații,, nu-i 
combustibil, și tot felul de alte mo
tivări. Dar cum să fie adusă apa la 
plante ? Cei mai vîrstnici din comu
nă își aminteau de acea „roată a 
grădinarului". „Da. dar roata era 
micuță, bună să uzi cel mult un po- 
gon-două. Și apoi cine s-o con
struiască ?“

S-au sfătuit atunci cu deputății 
cerîndu-le să solicite sprijinul con
siliului popular județean. „De ce să 
mergem la județ — au opinat depu
tății — cind am putea să rezol
văm problema în cadrul consiliu
lui nostru agroindustrial ? !“ Cum se 
știe, consiliile unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste au căpătat 
în ultimii ani, prin constitui
rea birourilor de coordonare a ac
tivității consiliilor populare din raza 
lor teritorială, răspunderi și pe linia 
administrației locale de stat. Așa 
că deputatul a pus în discuția tu
turor consiliilor populare din cadrul 
C.U.A.S.C.-ului problema „roții gră
dinarului", solicitind si colaborarea 
unităților de specialitate din comu
nele învecinate. Astfel s-au realizat 
primele „roți" (dar nu din cele o- 
bișnuite, micuțe, ci de mare capa
citate și randament) care aduc apa 
la plante din aprilie pînă în octom
brie. în prezent sint irigate prin 
acest sistem (cu cheltuieli de energie 
— zero) aproape 300 hectare din 
C.A.P., pe care s-a obținut anul 
trecut o producție dublă față de cea 
din 1980, încurajați de rezultatele 
dobindite, sătenii sint hotărîți să ex
tindă în noua legislatură aplicarea 
metodei.
• Sectorul zootehnic. Aici proble- 

ma-problemelor era lipsa brațelor de 
muncă Ia grajduri. De ce ? Nu-i ușor 
să cari cu sacul furajele nepregă
tite pentru zeci și sute de animale. 
Se cere forță de bărbat, de care e 
mare nevoie și în alte sectoare.

Bătălii la frontiera noului
(Urmare din pag. I)
vremea cînd nici nu exista 
la Buzău această întreprin
dere. Și mai are, maistrul 
Marin, ceva în plus. Do
rința de a „vedea", pe me
leagurile sale natale, teh
nică de virf. E din comuna 
Caragele, județul Buzău. A 
lucrat la „Electroprecizia" 
Săcele și a ajutat la darea 
în exploatare a întreprin
derii de aparate electrice 
din Sfîntu Gheorghe. Pre
tutindeni, munca lui a fost 
animată de aegeași dăruire 
patriotică, de spirit nova
tor. Ne furnizează, cu exac
titate, datele ce marchează 
fiecare început : ziua, luna, 
anul.

— Văd că sînteți foarte 
exact 1

— Fiindcă sînt puține 
date în cartea mea de 
muncă. în viața mea. Dar 
nu datele îl reprezintă pe 
om, ci faptele.

— Exact, să cunoaștem 
faptele. Cum a fost aici, la 
„Contactoare" ?

— M-am reîntors aici, 
„acasă", la propunerea mi
nisterului. Am fost al 

Greutăți existau și cu adăpatul vi
telor. Să cari apă cu găleata e o 
treabă istovitoare. Singura soluție — 
mecanizarea. Au intervenit din nou 
deputății, grăbind, prin intermediul 
C.U.A.S.C.-ului, procurarea utilaje
lor pentru moara de furaje, instalarea 
ei și a mijloacelor simple, dar efi
ciente. pentru transportul hranei ani
malelor. La fel — la montarea și 
punerea în funcțiune a adăpătorilor 
de apă cu nivel constant, treburi la 
care au pus umărul, alături de coo
peratori, numeroși săteni care lu
crează ca meseriași la S.M.A. Cuza 
Vodă.

• Calificarea tinerilor în meseria 
de agricultor. Școli există în co
mună. mari și frumoase. Dotate cu 
laboratoare, cu ateliere-școală, cu tot 
ce e nevoie pentru instruirea tine
rilor grădișteni. Dar putini optau 
pentru meseria de agricultor. De ce 
nu se simțeau tinerii atrași spre 
meșteșugurile legate de munca pă- 
mintului ? Răspunsul, deși îndelung 
căutat, era simplu : cunoștințele teo
retice, dar mai ales cele practice nu 
erau însoțite de insuflarea mindriei 
celui ce lucrează zi de zi cîmpul, a 
responsabilității lui pentru piinea 
țării, a marilor perspective deschise 
de noua revoluție agrară. Hotărîrea 
luată ? La fel de simplă, găsită de 
deputați, împreună cu cetățenii: cîți- 
va dintre mecanizatorii cei mai des
toinici de la S.M.A. conduc, prin ro
tație. practica elevilor din comună. 
Iar în perioadele de vîrf din cam
panii, numeroși elevi își însoțesc în 
cîmp „dascălii". Știu astfel că pe 
tarlaua cutare e griul semănat de 
ei, că la vară îl vor culege ei, că 
după absolvirea școlii acest cîmp, a- 
ceste mașini le vor fi încredințate 
lor. Și-n strînsă legătură cu acest 
mod practic de organizare a... prac
ticii, terenurile din incinta școlilor 
au devenit adevărate miniferme le
gumicole. Iar notele la practică sînt 
poate cele mai obiective dintre toate. 
Le dictează recoltele.

Roadele 
muncii deputaților 

- oglindite în 
roadele bogate 

ale cîmpului
In 1980, cooperativa agricolă de 

producție „Steagul roșu" din comuna 
arădeană Pecica era o unitate de 
frunte a agriculturii județului și a 
țării. Obținea în mod constant re
colte în jur de 5 000 kg grîu la hec

...Două localități diferite, din două zone diferite ale țării. Fiecare 
pornită ih. noua legislatură cu ambiția de a se situa pe noi trepte,' mai 
înalte, irr vastul proces al revoluției agrare - ridicînd astfel, in con
tinuare, ștacheta rezultatelor. Iar „cheia" reușitei se numește - ca și 
pînă acum - hărnicia oamenilor, o contribuție deosebită avînd-o, tot
odată, activitatea concretă, de zi cu zi, a deputaților, modul în care 
aceștia își onorează mandatul, mobilizîndu-i pe alegători în înfăptuirea 
marilor obiective ale agriculturii, sporind astfel bunăstarea locuitorilor, 
avuția întregii țări.

laurențiu DUȚĂ 
Mihai IONESCU 
și corespondenții „Scinteii"

optulea angajat al fabricii. 
„Fabrică"? m-am întrebat. 
Erau două barăci și un 
țarc cu mașini sub zăpadă. 
Am început cu montarea 
preselor. Am pus in func
țiune centrala termică... 
Plecam acasă, la sfirșitul 
programului, pe jos, că lo
cuiam aproape. Cind ajun
geam, mașina de serviciu 
era la poartă: „Avem ne
voie de dumneata". Am pus 
pe picioare sculăria. Majo
ritatea maiștrilor din scu- 
lărie sînt „băieții mei", in 
echipa mea s-au format. 
Cind s-au angajat, atunci. 
erau aproape niște copilan
dri. Au crescut odată cu 
industria Buzăului. Acum 
sînt bărbați în toată firea 
și meseriași neintrecuți. Cit 
despre produsele noastre, 
ce să vă spun ? Sint cu
noscute și apreciate pe tot 
cuprinsul țării. Dintre ele. 
mai bine de jumătate 
ajung, direct sau indirect, 
înglobate în diverse echi
pamente, pe cele mai re
putate piețe internaționale.

Aici, unde se desfășoară 
o mișcare de invenții și 
inovații febrilă, unde noul

este mereu la el acasă, 
unde electronica fuzionează 
fericit cu electrotehnica, 
maistrul Marin are meritul 
de a fi tot timpul unde 
este mai greu, unde este 
mai multă nevoie de el. 
Ani de-a rindul, la scu- 
lărie, unde a contribuit din 
plin la echiparea modernă 
a propriei uzine. Acum, în 
laboratoarele tehnice, unde 
prind viață ideile cele mai 
îndrăznețe. Aflăm că a 
contribuit la realizarea 
unor importante produse, 
in premieră națională, de 
importanță vitală pentru 
economie. Cum ar fi defec- 
toscopul industrial cu re
velator magnetic, cu putere 
de a semnala fisuri, defecte 
ascunse în metal, pînă la 
40 mm adincime. Sau 
transformatoarele de sudu
ră în puncte, cu puteri de 
la 40 kVA pină la 180 kVA, 
solicitate în industria de 
autoturisme.

— Cîte produse noi, 
atîtea bătălii cîștigate — 
spune maistrul. Bătălii 
deloc ușoare, fiecare con- 
stînd în două faze la fel de 
dificile : 1) să demonstrezi

tar. Iată că, între timp, recoltele au 
urcat mereu, ajungind anul trecut 
la peste 8 000 kg, unitatea fiind dis
tinsă pentru această reușită cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste". 
In perioada 1980—1984 da aici au 
pornit la fondul de stat peste 1 800 
vagoane de cereale — cît tin tren 
lung de Ia Pecica la Arad.

— Drumul parcurs de cooperativa 
noastră — de la o unitate „de frunte" 
la un C.A.P. „erou" este de fapt o 
ilustrare practică a noii revoluții a- 
grare — apreciază inginerul Edgar 
Csiky, președintele C.A.P. „Steagul 
roșu". Vorbind insă despre reușitele 
cooperativei noastre vorbim în fapt 
despre alegători și deputați.

— în ce sens ?
— Șeful de echipă răspunde în 

cadrul C.A.P.-ului -de munca forma
ției lui. Cel de brigadă, cel de fermă 
— la fel. Dar deputatul, in consiliul 
popular, el însuși om al muncii în 
echipă, în brigadă, in fermă,. în 
C.A.P. răspunde de recoltă în an
samblul unității și pe întreaga co
mună. Apoi mai e și altceva.

— Anume ?
— în primul rînd — exemplul 

personal Ia locul de muncă al de
putatului comunal. Apoi sprijinul 
dat de el, mai ales în campanii, 
pentru mobilizarea tuturor oameni
lor la lucru, începind cu mersul 
din poartă-n poartă seara, pentru a 
ști precis cite „sape" vor fi mîine-n 
cîmp. Mai sînt și nenumăratele ini
țiative ale deputaților, cu atit mal 
eficiente cu cît sînt susținute de 
alegători — tovarăși de-ai lor de 
muncă.

— Dați-ne cîteva exemple.
— De ce, bunăoară, mecanizatorii 

lucrează la noi cu plăcere ? Fiind- 
că-s însoțiți în cîmp de cooperatori, 
de către deputați. Nu să-i „contro
leze", ci să-i ajute : începind cu a- 
râtul și terminînd cu recoltatul. Iar 
acest ajutor se exprimă deopotrivă 
și-n observația că brazda-i cam ne
lalocul ei (se reface pe loc), și-n 
mîna de ajutor dată de cooperatori 
în caz de-o „pană", și-n hrana caldă 
„ca la mama acasă" servită împreu
nă la cap de ogor. Sau un alt exem
plu : știți cine hotărăște care a- 
nume soi de semințe trebuie puse-n 
brazdă ? Oamenii care vor strînge 
recolta. Aceste practici sînt rezul
tatul unor inițiative ale deputaților. 
Dar aceste inițiative sînt mult mai 
numeroase. Unele mai mari, altele 
mai mici. Toate însă fac parte din 
drumul parcurs de cooperativă de 
la nivelul de „fruntașă" la titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

...17 martie 1985. Alegătorii din 
Pecica au ales noii deputați în con
siliul popular comunal. Intre ei și 
cooperatoarea Kopcsas Ana.

— Cu ce proiecte de viitor vă 
începeți mandatul ? — am întrebat-o. 
Și Ana Kopcsas ne vorbește despre 
posibilitățile depășirii recoltelor la 
sfecla de. zahăr, de Ia planul de 42 
tone la hectar la cel puțin 50 tone, 
despre marile posibilități ale micii 
industrii a cooperativei. „Dacă am 
ajuns să depășim planul pe anul 
trecut cu aproape 3 000 000 lei, dacă 
exportăm din produsele industriei 
mici, rezultatele în acest domeniu 
pot fi și mai însemnate". Și aminteș
te de finalizarea, în curs, a noului 
complex de ateliere.

că un lucru se poate face-; 
2) să faci, efectiv, acel 
lucru,..

Alți și alți muncitori, in
gineri, maiștri ne-au vorbit 
despre satisfacțiile muncii 
lor, despre căutările lor 
fără răgaz.

— Potrivit documentelor 
adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, sub
linia inginerul-șef al uzi
nei, colectivului nostru îi 
revine sarcina de a se si
tua, la sfirșitul. cincinalu
lui viitor, in avangarda 
tehnicii de virf. De altfel, 
pentru o întreprindere care 
prin însuși profilul său se 
proclamă ca aparținînd 
tehnicii de virf, mediocri
tatea încă nu s-a... inven
tat. Căutările noastre, - bă
tăliile noastre de fiecare 
zi, într-acolo converg : să 
realizăm toate produsele 
la nivelul tehnicii mondia
le. Iar cu unele să ne de
tașăm,- să devenim etalon 
in lume.

Oameni destoinici, Ini
moși, care, prin asaltul lor 
neîntrerupt, forțează por
țile de la frontierele noului.

BUDAPESTA 25 - Trimisul Ager- 
pres. Aurel Urzică, transmite : Luni, 
îa Budapesta au început lucrările 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

La actualul forum participă 935 de 
delegați — reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderi in
dustriale, unități de construcții și 
transport, activiști de partid și do 
stat, țărani cooperatori, intelectuali, 
alte categorii de oameni ai muncii, 
aleși in cele 24 000 organizații de 
bază care reunesc aproape 871 000 de 
membri ai P.M.S.U.

De asemenea, sint prezente dele
gații ale unor partide comuniste și 
muncitorești din țări socialiste, ale 
unor partide comuniste și socialiste 
din țâri europene, din partea unor 
partide și organizații politice de pe 
alte contiriente cu care P.M.S.U. în
treține relații politice.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de o delegație condusă

MESAJUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
săm delegaților la cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din Repu
blica Populară Ungară un cald salut 
tovărășesc, împreună cu mesajul de 
prietenie și solidaritate din partea 
comuniștilor, a întregului popor 
român.

în Republica Socialistă România 
sînt bine cunoscute și se bucură de 
o sinceră apreciere realizările în
semnate obținute de poporul ungar, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, --în edificarea 
societății socialiste dezvoltate. Pe
rioada care a trecut de la cel de-al 
XII-lea Congres al P.M.S.U. a mar
cat o etapă importantă în dezvoltarea 
economico-socială, a științei, cultu
rii, artei și învățămîntului. ceea ce 
deschide noi perspective pentru ri
dicarea în continuare a nivelului de 
viată material și spiritual al oame
nilor muncii din Republica Populară 
Ungară, pentru înfăptuirea obiecti
velor ce vor fi stabilite pentru peri
oada următoare de Congresul dum
neavoastră.

Edificarea orinduirii socialiste in 
țările noastre creează condițiile cele 
mai favorabile dezvoltării și întăririi 
relațiilor de colaborare și prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar. dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară.

Partidul nostru acordă o deosebită 
importantă relațiilor româno-ungare, 
dezvoltării continue a raporturilor 
pe multiple planuri dintre partidele 
și țările noastre pe baza principiilor 
independenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne si 
întrajutorării tovărășești. în confor
mitate cu prevederile Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală. înțelegerile stabilite între to
varășii Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Jănos Kădâr, prim- 
seeretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, spre binele celor două popoare.

Poporul român, strips unit în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a obținut reali

tV
20,08 Telejurnal
20,15 teatru TV. „Ultima oră*, de Mi

hail Sebastian. Adaptare pentru 
televiziune de Țimotei Ursu. în 
distribuție : Alexandru Repan,

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul ZG martie, ora 20 — 29 mar
tie, ora 20, In țară. : Vremea va con
tinuă să se încălzească în regiunile 
din sudul tării, în timp ce în restul 
teritoriului se vor produce fluctuații 
termice de creșteri șl scăderi. Cerul 
va fi variabil, cu innorâri mal pro-

INFORMAȚII
FOTBAL • Echipa noastră repre

zentativă de fotbal a intrat in faza 
directă a pregătirii primului meci 
oficiaLal sezonului, meciul România— 
Turcia din preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (3 aprilie — 
Craiova). Ea va susține mîine, la 
Sibiu, de la ora 16, o partidă ami
cală cu puternica formație reprezen
tativă a Poloniei. Pentru aceste două 
întilniri, lotul nostru național este 
compus din următorii jucători : 
Lung, Cristian I — Rednic, Zare, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Nicolae. Un- 
gureanu — Boloni, Mateiîț, Iri- 
mescu, Bozeșan, Hagi, Suciu — 
■Cămătaru, Coraș, Augustin. Lăcătuș, 
Pițurcă. La pregătiri participă și 
Klein, dar el nu va putea fi utilizat 
în meciul eu echipa Turciei, fiind 
suspendat pentru o etapă.

Formația reprezentativă care va 
juca miine cu echipa Poloniei va fi 
definitivată în ziua meciului, deoa
rece unii jucători (Ștefănescu, Că
mătaru) acuză unele traumatisme și 
se află în curs de recuperare 9 
Miercuri se vor desfășura mai multe 

de tovarășa Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

în deschiderea lucrărilor Congre
sului, tovarășul Jănos Kădâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., a rostit 
o cuvintare in completare Ia Rapor
tul C.C. al P.M.S.U. difuzat delega- 
ților. Raportul prezintă îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, a sarcinilor ce au 
stat in fața comuniștilor, a întregu
lui popor ungar in această perioadă, 
precum și perspectivele deschise 
Ungariei socialiste de Directivele 
celui de-al XIII-lea Congres al 
P.M.S.U,, in cel de-al 7-lea cinci
nal. A urmat prezentarea Raportului 
Comisiei Centrale de Revizie si a 
Raportului Comisiei de Apel.

In prima zi a lucrărilor, tovarășa 
Lina Ciobanu a transmis mesajul 
C.C. al P.C.R. adresat celui de-al 
XIII-lea Congres al P.M.S.U.

Lucrările Congresului continuă.

zări remarcabile în dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, România 
înfățișindu-se astăzi ca o țară in- 
dusfrial-agrară, cu o industrie pu
ternică, modernă și o agricultură 
socialistă în plină dezvoltare. S-a 
înfăptuit dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție pe tot cuprin
sul țării, asigurindu-se ridicarea gra
dului de civilizație a tuturor zonelor 
și județelor, condiții egale de muncă 
și viață pentru toți cetățenii patriei 
noastre. Poporul român este în pre
zent pe deplin angajat în traducerea 
în viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
care deschid noi orizonturi de dez
voltare economico-socială, de înflo
rire multilaterală a patriei.

în relațiile sale externe, România 
promovează consecvent o politică de 
dezvoltare a relațiilor cu țările so
cialiste, în primul rînd cu cele ve
cine, pentru extinderea legăturilor 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea social-politică. Acționăm, 
totodată, pentru întărirea colaborării 
și solidarității partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
revoluționare și antiimperialiste. a 
popoarelor de pretutindeni in lupta 
pentru triumful cauzei păcii, inde
pendenței, progresului și socialismu
lui în lume.

Exprimăm convingerea că, acțio- 
nînd împreună, partidele și țările 
noastre — țări socialiste vecine și 
prietene — vor asigura dezvoltarea 
continuă a relațiilor lor de colabo
rare în domeniul economic, tehnico- 
științific și în alte domenii, in in
teresul construcției socialiste în ță
rile noastre. In același timp. în spi
ritul hotărîrilor adoptate la consfă
tuirea la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., să dezvoltăm cola
borarea economică, tehnico-științifică, 
multilaterală în interesul cauzei so
cialismului și păcii. Partidul și sta
tul nostru vor milita cu hotărire 
pentru întărirea conlucrării pe plan 
internațional cu Republica Populară 
Ungară și cu celelalte state socialis
te în lupta pentru pace și dezarmare, 
și în primul rînd pentru dezarmarea 
nucleară, pentru eliminarea totală a 
armelor nucleare din Europa și din 
lume, pentru destindere și colabo
rare internațională.

în încheiere, vă dorim, stimați to
varăși, succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului, în transpunerea 
in viață a hotărîrilor pe care le veți 
adopta, pentru edificarea societății 
socialiste, spre binele și prosperita
tea poporului dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ioana Pavelescu, Mircea Albules- 
cu, Cornel Vulpe, Matei Alexan
dru, Constantin Guriță, George 
Ulmenl, Eugenia Bosinceanu, Ro- 
dlca Mandache, Ovidiu Schu
macher, Ion Arcudeanu, Mara 
Costea, Mihai Marta. Regla artis
tică : Tlmotei Ursu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

nunțate în partea a doua a Intervalu
lui. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea șl caracter de aversă. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și ptus 8 grade, iar maximele 
intre 8 și 18 grade, izolat mal ridicate 
în sud-estul țării. In București : Vre
mea va continua să se încălzească, 
mal ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător, favorabil ploii tn 
a doua parte a intervalului. Tempera
turile minime vor oscila între 2 șl 5 
grade, iar maximele între 13 șl 16 
grade.

SPORTIVE
meciuri din preliminariile campio
natului mondial de fotbal — zona 
europeană. Iată partidele programate 
în această zi : Belgia—Grecia, R.F. 
Germania — Malta, Iugoslavia — 
Luxemburg și Scoția — Țara Galilor. 
Tot miercuri se va disputa meciul 
amical Spania — Manda de Nord, 
la Valencia.

RUGBI. In legătură cu organizarea 
unui turneu internațional de rugbi, 
ce va avea Ioc în anul 1987, s-a pre
cizat că această competiție, ce con
feră sportului cu balonul oval adevă
rata sa dimensiune mondială, se va 
desfășura timp de trei săptămîni, in 
luna mai, in orașele australiene 
Sydney și Brisbane, precum și în 
Noua Zeelandă, Ia Auckland, Christ
church și Wellington.

La turneu, ce va fi programat din 
patru în patru ani, vor lua parte 16 
echipe, între care și cea a României, 
care vor fi repartizate în patru 
grupe, primele două clasate urmind 
să sa califice pentru sferturile de 
finală.

cinema
® Sosesc păsările călătoare : SCA
LA (11 03 72) — 9: 11: 13; 15: 17:
19.15, FAVORIT (45 31 70) — 8: 10: 15; 
17; 19,15, GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 
15; 17; 19;
© Rămășagul : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVITA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17: 19.
O Unchtul meu Antoine (,,Zilele fil
mului canadian") : STUDIO (59 53 15) 
— 9,45; 12,15; 14.30; 17; 19,30.
© întoarce-te și mai privește o dată: 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
© Povestea pantofiorului de aur —

9; 11; 13; 15,15; 17, Adela — 18,45 :
DOINA (16 35 38).
© Răpirea fecioarelor : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA 
(31 71 71) — 15; 17: 19.
@ Rîdeți ca-n viață : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19. •
® Fapt divers : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
Q Lovitură fulgerătoare — 9; 11; 13; 
15. O lumină la etajul zece — 17; 19: 
COSMOS (27 54 95).
© Viteza : SALA MICA A PALATU
LUI — 17.15; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
© Săptămîna nebunilor — 15; 17,
Pisicuța de catifea — 19 : FLACĂ
RA (20 33 40).
© Pirații secolului XX ; BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10 12; 14; 16; 18.
© Frați de cruce : FESTIVAL 

(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
© Vraciul: UNION (13 49 04) — 8,45; 
13,30; 16; 18,30, VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 15; 18,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 14; 16,30; 19. 
© Neînvinsul : FERENTARI (80 49 85)
— 15: 17; 19.
• Pastorala eroică : PACEA (71 30 85)
— 15; 17: 19.
O Surorile medicale : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Rîpa : POPULAR (3115 17) — 15;
18.30.
O Nick Carter superdetectiv : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Miliția intervine : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.

© Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
© Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45: 11,45; 15; 18,15.
© Fluturii sînt liberi : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30; 1M5; 13; 15,15; 17,30; 
19,45.
© Jandarmul și extratereștrii : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
© Iubirea are multe fețe : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19. »
© Un șerif extraterestru : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15: 17; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 16; 18;
20.

© Aventuri în Marea Nordului :
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Fata din Andros — 18.30;
(sala „Vasilescu", 11 07 57) : Cavoul 
de familie — 18.
@ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Dragoste și 
căsătorie tn muzica veche. Piese vo
cale și instrumentale din sec. XIV — 
— XVI — 18: (la Muzeul de artă) : 
Decenii contemporane — VII. Recital 
de pian — Ilinca Dumitrescu — 18: 

(Ateneul Român): „Tribuna tlnărulul 
muzician — Xl“. Concert susținut de 
studenți ai conservatorului „Gheor
ghe Dima“ — Cluj-Napoca — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 18: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : O zi de odihnă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81)Ca frunza 
dudului — 18; (la Academia „Ștefan 
Gheorghiu") : Trestia ginditoare — 
18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
cirtițele — 18.
® Teatru! „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Oleiie și Vînătorii — 18,30.

• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzieal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Funcțio
narul de Ia Domenii — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; Bucuroși de oaspeți —
13,30.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Snoave cu 
măști — 15.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 13,80: (sala „VaSi- 
lescu") : Nu vorbiți tn timpul specta
colului — 10; Anotimpurile minzului 
— 15,30.
• Circul București (10 4! 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție ! Estrada tn emi
sie — 18.
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VIENA

Sesiunea Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului 

Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu
VIENA 25 (Agerpres). — La Viena 

au început lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comitetului consultativ al
O. N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului (A.I.T.). Președintele 
comitetului este tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P. C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

în alocuțiunea rostită la deschi
derea lucrărilor, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, referindu-se la semnifi
cația majoră a celei de-a IV-a se
siuni — prima reuniune din întregul 
sistem al Națiunilor Unite care se 
desfășoară în plin proces de mar
care a A.I.T. pe toate meridianele 
lumii — a subliniat că mandatul în
credințat, prin consens, de Adunarea 
Generală a O.N.U. prevede ca prin
cipală sarcină a comitetului elabo
rarea unui proiect de linii directoa
re pentru programe de viitor în do
meniul tineretului și urmărirea pu
nerii lor adecvate în aplicare. Aceste 
linii directoare, care vor trebui să 
reprezinte pentru factorii cu răspun
deri și competențe în problemele ti
neretului un ghid de acțiune, inspi
rație și evaluare pentru programe 
privind tfnăra generație, axate pe 
cerințele sale specifice, au vocația să 
asigure înfăptuirea unuia dintre 
obiectivele cele mai importante ale 
A.I.T., acela de a asigura continuita
tea- preocupărilor statelor, ale Orga
nizației Națiunilor Unite, ale insti
tuțiilor și organismelor O.N.U. în 
materie de tineret.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
că rezultatele sesiunii, precum și re
comandările pe care Ie va adopta 
vor avea un impact direct asupra 
examinării problematicii Anului In
ternațional al Tineretului la cea 
de-a 40-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. în cadrul Conferin
ței mondiale a Națiunilor Unite 
pentru A.I.T. Comitetul consultativ 
va avea posibilitatea de a dovedi că' 
poate fi interpretul colectiv al voin
ței politice a statelor de a face din

Pentru o politică de destindere și colaborare 
între toate țările europene

BONN 25 (Agerpres). — Conduce
rea Partidului Liber Democrat din 
R. F. Germania, partid care îm
preună cu U.C.D./U.C.S. alcătuiește 
coaliția guvernamentală de la Bonn, 
s-a pronunțat pentru „o nouă fază 
a politicii de destindere" și pentru 
o politică de colaborare cu țările 
din Europa răsăriteană, transmite

Fermă condamnare a represiunilor rasiste din R.S.A.
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). ~r 

Organizația Unității Africane — 
O.U.A. condamnă vehement ultime
le acte de violență ale politiei sud- 
africane împotriva populației de cu
loare din R.S.A., arătind că pe plan 
internațional este necesar să se ia 
cunoștință de acțiunile brutale comi
se împotriva participanților la de
monstrații pașnice. în acest context 
— se arată într-o declarație dată pu
blicității de Secretariatul O.U.A. — 
este necesară adoptarea unei poziții 
ferme pe plan internațional față de 
regimul rasist de la Pretoria.

O.U.A. — arată documentul — a 
cerut grupului de state africane la 
Națiunile Unite să ceară convocarea 
de urgență a Consiliului de Secu

Anul Internațional al Tineretului un 
eveniment major cu ample și pro
funde implicații pentru viitorul ti
nerei generații.

în ședința inaugurală a luat, de 
asemenea, cuvîntul M. Allaf. secre
tar general adjunct al O.N.U., direc
tor general al Oficiului O.N.U. de 
la Viena. care a salutat participan- 
ții la sesiune în numele secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite și a subliniat însemnătatea 
A.I.T. în contextul preocupărilor 
O.N.U. de promovare a cooperării 
internaționale, a înțelegerii intre 
popoare.

Au mai rostit alocuțiuni L.R. Sha- 
hani. adjunct al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru dezvoltare so
cială și probleme umanitare, și 
M. Sharif, secretar executiv pentru 
A.I.T., care au prezentat acțiunile 
întreprinse pe plan internațional 
pentru pregătirea și marcarea A.I.T.. 
evidențiind interesul deosebit de 
larg generat de această importantă 
inițiativă în rindul statelor membre 
ale O.N.U.. al instituțiilor speciali
zate din sistemul Națiunilor Unite, 
al organizațiilor neguvernamentale 
de tineret sau altor organizații cu 
preocupări în domeniul tineretului.

Manifestare de seamă în ansam
blul acțiunilor consacrate A.I.T., 
proclamat de Națiunile Unite, sub 
deviza „Participare, Dezvoltare, 
Pace", la inițiativa României, aceas
tă sesiune are sarcina de a elabora 
linii directoare pentru programe de 
viitor în domeniul tineretului și ur
mărirea punerii lor in aplicare. Li
niile directoare urmează a fi supuse 
spre examinare și adoptare Confe
rinței mondiale a Națiunilor Unite 
pentru A.I.T.. ce va avea loc. in 
toamna acestui an, la sediul O.N.U., 
cu prilejul celei de-a 40-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

La sesiune participă. în afara sta
telor membre ale Comitetului con
sultativ, numeroase țări cu statut de 
observator, instituții specializate din 
sistemul O.N.U., organizații negu
vernamentale de tineret.

agenția D.P.A. în cadrul unei șe
dințe desfășurate la Konigswinter, 
conducerea P.L.D. a salutat tratati
vele de la Geneva dintre U.R.S.S. 
și S.U.A, arătind că, avind în ve
dere actuala cursă a înarmărilor, 
orice năzuință spre supremație duce 
la pericole suplimentare la adresa 
păcii.

ritate al O.N.U. pentru a adopta mă
surile necesare menite să pună capăt 
acțiunilor împotriva populației afri
cane majoritare.

CAIRO 25 (Agerpres). — Egiptul 
condamnă actele inumane, sîngeroa- 
se comise de regimul minoritar de la 
Pretoria, și politica de segregație ra
sială promovată de acesta — a de
clarat, potrivit agenției United Press 
International, un purtător de cuvint 
al Ministerului egiptean de Externe.

Este necesară o acțiune comună pe 
plan internațional care să se opună 
promovării de către autoritățile de 
la Pretoria a politicii lor de apart
heid și discriminare rasială — a spus 
purtătorul egiptean de cuvint.

Mw acțiuni și luări de poziția 
pentru pace și dezarmare

Aniversarea victoriei împotriva fascismului - 
îndemn la unitate de acțiune pentru prevenirea 

unei catastrofe nucleare
încheierea lucrărilor sesiunii Prezidiului și Comitetelor 

Consiliului Mondial al Păcii
MOSCOVA. — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : La 
Moscova s-au încheiat lucrările se
siunii Prezidiului și Comitetelor 
Consiliului Mondial al Păcii, con
sacrate aniversării a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului, 
luptei și preocupărilor organiza
țiilor și mișcărilor pentru pace 
in etapa actuală. Delegația ță
rii noastre a evocat cu acest pri
lej participarea activă a României, 
alături de statele membre ale 
coaliției antihitleriste, la victoria 
asupra Germaniei fasciste și a pre
zentat, totodată, poziția țării noas
tre cu privire Ia semnificația vic
toriei asupra fascismului și învă-

R. F. GERMANIA: Cereri de retragere 
a rachetelor nucleare cu i

BONN. Reuniți la Essen, peste 
400 de reprezentanți ai organiza
țiilor sindicale de ramură din 
R. F. Germania, între care medici, 
juriști, arhitecți, informaticieni, 
psihologi, oameni de cultură, s-au 
pronunțat pentru o politică activă 
de asigurare a păcii și au cerut 
retragerea rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie staționate

I 
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JKPONIA : Ample manifestații antirăzboinice
TOKIO. — Mii de studenți de la 

universitățile din capitala Japoniei 
i au participat la , manifestațiile 
1 antirăzboinice desfășurate la Tokio. 
I în cadrul mitingului organizat la 

Universitatea Rikkio, vicepreședin- 
j tele Prezidiului C.C. al P.C. Japo-
j INDONEZIA : „Salvgardarea păcii - obiectiv prioritar
< al mișcării de nealiniere"

(JAKARTA. — In capitala Indo
neziei au început lucrările unui se-

1 minar internațional cu tema „Mlș- 
? carea de nealiniere și pericolul u- 
ț nui război nuclear", desfășurat din 
i inițiativa organizațiilor de acțiune 
} in favoarea păcii și destinderii in- 
l ternaționale din țara-gazdă.

Intr-un mesaj adresat participan-

Congresul extraordinar al Partidului
Comunist

HELSINKI 25 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au desfășurat lucrările 
Congresului extraordinar al Parti
dului Comunist Finlandez. Delegații 
au dezbătut un raport prezentat de 
președintele partidului. Arvo Aalto, 
au adoptat o serie de rezoluții cu 
privire la situația internațională și

În favoarea soluționării pașnice 
a situației din America Centrala

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — Argentina se pronunță și 
acționează în direcția instaurării 
păcii in America Centrală și spriji
nă eforturile îndreptate în acest sens 
întreprinse de „Grupul de la Conta- 
dora", a declarat într-un interviu a- 
cordat în exclusivitate ziarului me
xican „Excelsior" președintele ar
gentinian, Raul Alfonsin. El a sub
liniat că Argentina este împotriva

țămintele ce se desprind pentru 
actuala etapă a vieții internaționa
le, precum și în legătură cu rolul 
opiniei publice, al popoarelor în 
lupta pentru pace, oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Participanții au exprimat dorința 
organizațiilor lor ca 1985 — anul 
celei de-a 40-a aniversări a victo
riei asupra fascismului — să de
vină un an al unității tuturor for
țelor păcii în lupta pentru preve
nirea unei catastrofe nucleare, pen
tru asigurarea unei lumi a păcii și 
progresului, a înțelegerii și colabo
rării între toate statele lumii.

1 I I 
i
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rază medie de acțiune} 
pe teritoriul R.F.G. Totodată, ei au 
cerut guvernului R.F.G. să nu par
ticipe la acțiunile de militarizare a 
Cosmosului și să ia atitudine în 
favoarea creării unei zone fără 
arme atomice, bacteriologice și 
chimice în Europa, precum și pen
tru încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

nez, Koichiro Ueda, a adresat un 
apel întregului tineret nipon de a 
participa, la acțiunile vizînd preîn- 
timpinarea pericolului unui război 
nuclear, la lichidarea tuturor ar
melor de nimicire în masă.

filor, ministrul indonezian de ex
terne, Mochtar Kusumaatmadja, 
subliniază că apărarea păcii și înlă
turarea pericolului unei catastrofe 
nucleare reprezintă o sarcină pri
mordială a contemporaneității. A- 
ceste idealuri sint indisolubil legate 
de spiritul principiilor mișcării de i 
nealiniere. 5
Finlandez

la unele probleme interne, au apro
bat modificări în Statutul partidului 
și au ales noul Comitet Central.

Congresul a reales pe Arvo Aalto 
președinte al Partidului Comunișt 
Finlandez. în funcția de secretar 
general al partidului a fost ales 
Esko Vainiopaeae.

oricărui tip de intervenție in proble
mele interne ale Nicaraguei. Pre
ședintele Alfonsin și-a exprimat, tot
odată, încrederea că acțiunile și e- 
forturile „Grupului de la Contado- 
ra“ (Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela) vor conduce la instaura
rea păcii în America Centrală, la 
reglementarea crizei din această re
giune prin tratative și dialog politic, 
transmite agenția Prensa Latina.

ORIENTUL MIJLOCIU
Acord de încetare 
a focului la Beirut

BEIRUT 25 (Agerpres). — Un a- 
cord de încetare a focului a inter
venit, luni, intre milițiile creștine și 
musulmane, după ciocnirile puter
nice care au avut loc, duminică, in 
zona liniei care separă cele două 
sectoare ale Beirutului — de est și 
de vest, informează agenția United 
Press International.

Unități ale armatei libaneze și-au 
consolidat pozițiile lor de-a lungul 
liniei de demarcație, formînd zone- 
tampon, pentru prevenirea altor tul
burări, au declarat surse militare, 
care au precizat, totodată, că repre
zentanți ai armatei naționale, mili
țiilor druze, șiite și creștine inspec
tează punctele în care au izbucnit 
incidentele pentru a asigura respec
tarea acordului intervenit.

Conflictul 
iraniano-irakian

Continuă bombardamentele 
asupra unor centre urbane
BAGDAD (Agerpres). — După cum 

se arată intr-un comunicat al înaltu
lui comandament militar irakian, ci
tat de agenția Reuter, Iranul a bom
bardat orașul-port Basra din zona 
sudică a Irakului și orașele de fron
tieră Mandali. Khanaqin, Sayed, 
Saddeq și Khormal.

Potrivit comunicatului, avioane ira
kiene și elicoptere de luptă au efec
tuat 54 de raiduri împotriva poziții
lor iraniene de la est de rîul Tigru.

TEHERAN 25 (Agerpres). — Agen
ția iraniană de știri IRNA a anunțat 
că Iranul a efectuat luni un nou atac 
cu rachete asupra Bagdadului, ca 
răspuns la atacurile irakiene împotri
va a două tancuri petroliere în 
Golf și la violarea spațiului aerian 
iranian în zona unor orașe.

Agenția IRNA‘ adaugă, totodată, că 
avioane irakiene au pătruns. în pri
mele ore ale zilei de luni, in spațiul 
aerian al orașelor Teheran și Ha- 
madan.

Practicile F.M.I. contravin 
intereselor țărilor 

debitoare 
Aprecierile Centrului latino- 
american de studii monetare

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — Fondul Monetar Interna
țional încătușează țările debitoare 
de o manieră tot mai împovărătoa
re și apără interesele creditorilor, 
constată Centrul latino-american de 
studii monetare (C.E.M.L.A.).

Directorul C.E.M.L.A., Jeorge Goti- 
zalez del Valle, a apreciat că ur
mărirea țărilor datornice de către. 
F.M.I. va fi mai severă și va dura- 
toată perioada de restructurare a da
toriilor neplătite. El consideră că a 
venit momentul să fie convocată o 
nouă conferință monetară interna
țională, similară cu cea de la Bret- 
ton Woods (S.U.Â.), unde a fost in
stituit, în 1945, actualul sistem mo
netar internațional. Țările Americii 
Latine, a subliniat directorul 
C.E.M.L.A., trebuie să ia poziție 
fermă în favoarea modificării siste
mului financiar internațional, care 
azi le este complet nefavorabil.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE

Excelenței Sale Domnului IOANNIS ALEVRAS
Președintele Interimar al Republicii Elene

ATENA
Aniversarea Zilei naționale a Greciei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

transmite, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, 
precum și urări de progres și prosperitate pentru poporul grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre România și Grecia se vor dezvolta continuu pe toate planurile, 
in interesul și spre binele popoarelor român și elen, al păcii, securității și 
colaborării in Balcani, in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Repu

blicii Socialiste România, Constantin 
Dăscălescu, a trimis o telegramă 
primului ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu, cu prilejul 
aniversării Zilei naționale a acestei 
țări, prin care îi adresează sincere 
felicitări și cele mai bune urări de

Ca în fiecare an, orașele'și satele 
Greciei s-au inveșmintat sărbăto
rește în aceste ” zile pentru a 
cinsti împlinirea a 164 de ani 
de la insurecția populară care, 
după secole de asuprire străi
nă, a marcat declanșarea răz
boiului revoluționar de eliberare 
națională. Victoria în această luptă 
îndelungată, care s-a bucurat de 
simpatia și solidaritatea tuturor 
forțelor înaintate din Europa, a 
constituit premisa făuririi, de-a 
lungul perioadei ce a urmat, a sta
tului grec modern, renașterii națio
nale a poporului elen. înaintării 
țării pe calea progresului.

Evenimentele istorice din 1821 
sint aniversate anul acesta în con
dițiile afirmării tot mai accentuate 
a .tendințelor îndreptate spre înfăp
tuirea unor innoiri cuprinzătoare 
in viața politică și economico-so- 
cială. Avîndu-și izvorul și suportul 
în voința maselor populare de a 
se consolida independența naționa
lă, dreptul suveran al poporului 
grec de a decide el însuși asupra 
tuturor problemelor dezvoltării, a 
se extinde și adinei transformările 
democratice, aceste tendințe îsi gă
sesc o grăitoare expresie in politi
ca promovată de guvernul condus 
de premierul Andreas Papandreu, 
format, după cum se știe, in urma 
victoriei în alegerile din 1981 a 
partidului Uniunea Socialistă Pan- 
elenă PASOK.

Pe plan extern a căpătat un bo
gat conținut politica îndreptată spre 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu toate țările, indiferent de orin- 
duirea lor socială, promovarea in
tereselor naționale, ale păcii și des
tinderii. Sint bine cunoscute măsu
rile luate sau pozițiile enunțate în 

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

POPULARE BANGLADESH

Excelenței Sale Domnului general-locotenent 
HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DHAKA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, îmi face 
deosebită plăcere să vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
prieten al țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh vor con
tinua să se dezvolte și să se întărească tot mai mult, spre binele și avan-, 
tajul reciproc al popoarelor noastre, în interesul cauzei generale a păcii și 
înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul elen. Totodată, în 
telegramă se exprimă convingerea 
că prietenia și colaborarea dintre 
România și Grecia vor continua să 
se dezvolte și să se adîncească, în 
interesul popoarelor român și elen, 
al păcii și colaborării internaționale.

acest cadru de guvernul elen pen
tru extinderea controlului național 
asupra bazelor militare străine de 
pe teritoriul țării și reducerea ac
tivității lor, Împotriva instalării 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru înghețarea 
armamentelor și trecerea la dezar
mare, in primul rînd la reducerea 
arsenalelor nucleare, în vederea 
destinderii și înțelegerii inter
naționale.

Ca in fiecare an, Ziua națională 
a Greciei prilejuiește reafirmarea 
sentimentelor de trainică și caldă 
prietenie, cu adinei rădăcini in 
istorie, pe care poporul român le 
nutrește față de poporul grec. în
deosebi sub impulsul intîlnirilor și 
convorbirilor la nivel inalt, al înțe
legerilor și hotărîrilor luate cu a- 
ceste prilejuri, tradiționalele legă
turi româno-elene. incluzind atît 
raporturile de cooperare economică, 
precum și conlucrarea politică, au 
căpătat un conținut tot mai bogat 
și cunosc o dezvoltare continuă, 
pe multiple planuri. Totodată, cele 
două țări conlucrează pe arena in
ternațională în vederea transformă
rii Balcanilor într-o zonă a bunei 
vecinătăți și colaborării, lipsită de 
arme nucleare. în vederea dezar
mării. edificării securității și asi
gurării . păcii in Europa și in în
treaga lume. Subliniind cu satis
facție evoluția raporturilor româ
no-elene, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru An
dreas Papandreu au convenit. în 
cadrul noii înțilniri pe care au 
avut-o, la jumătatea lunii februa
rie, la București, să acționeze 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării dintre țările noastre. în 
interesul reciproc, al păcii și înțe
legerii Internationale.

Apărarea păcii, împiedicarea unei noi 
conflagrații mondiale, problema fundamentală 

a vremurilor noastre
(Urmare din pag. I)
de reactivare a ideologiei agresiunii 
și războiului.

Experiența tragică a tre
cutului — îndemn la acțiu
ne fermă pentru prezent. 
Experiența atît de tragică a tre
cutului trebuie să constituie, în 
același timp, un motiv și un 
îndemn la profundă reflecție. Este 
adevărat că în decursul celor 40 de 
ani care s-au scurs de la încetarea 
războiului omenirea a fost ferită de 
vîlvătăile unui nou incendiu mon
dial — aceasta fiind o mare cucerire 
a popoarelor. Nu este însă mai puțin 
adevărat că, mai ales în ultimii ani, 
s-a ajuns în lume la o situație de 
încordare deosebit de gravă, legată 
de ascuțirea contradicțiilor dintre 
state și grupări de state, proliferarea 
focarelor de conflict, întețirea luptei 
pentru sfere și zone de influență, in
tensificarea cursei înarmărilor, în 
special nucleare, trecerea Ia ampla- 
sareâ noilor rachete în Europa — 
toate acestea sporind considerabil 
primejdia unui război.

Or, așa cum a arătat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
existența armamentului atomic a dus 
la o schimbare radicală a modului 
în care se pune astăzi problema 
războiului, în mod inevitabil un nou 
război mondial transformîndu-se in
tr-o conflagrație termonucleară. Și 
dacă primul război mondial a pro
vocat aproape 20 milioane de victi
me, dacă cel de-al doilea război 
mondial a secerat peste 50 de mili
oane de vieți, un al treilea război 
mondial s-ar solda cu dispariția în
tregii omeniri, a oricăror urme de 

viață pe întreaga planetă. Tocmai de 
aceea, apărarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor, înlăturarea primejdiei 
nucleare constituie problema funda
mentală a epocii noastre.

Sarcina supremă: a bara 
calea războiului. Subliniind cu 
cea mai mare fermitate acest impe
rativ primordial, România socialistă, 
președintele ei au chemat și cheamă 
cu neslăbită vigoare popoarele lu
mii, factorii de decizie ai statelor să 
acționeze pentru a bara calea războ
iului, calea spre catastrofă. „Am 
reușit timp de aproape 40 de ani să 
împiedicăm un nou război mon
dial, arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Acum ne găsim intr-o 
situație gravă. Pină nu este prea 
tîrziu, să facem totul, trecînd peste 
orice considerente, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
înarmărilor nucleare, pentru retra
gerea rachetelor cu rază medic șl a 
altor arme nucleare din Europa, 
pentru a asigura dreptul suprem al 
popoarelor la existență, la viață, la 
independență și libertate, la pace !“. 
La aniversarea a patru decenii de 
la victoria asupra fascismului, acest 
îndemn, această chemare înflăcărată 
a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, se constituie 
într-un comandament vital care 
trebuie să concentreze energiile tu
turor forțelor lucide ale planetei.

Chemare și îndemn care dobîndesc 
o semnificație cu atît mai puternică 
cu cît recent au apărut semnele unei 
oarecari înseninări a orizontului po
litic, concretizate prin începerea ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva asupra ansamblului proble
melor armamentelor nucleare și cos
mice. Prin glasul autorizat al pre

ședintelui țării, România socialistă 
și-a afirmat speranța că actualele 
tratative, la a căror bună desfășurare 
sint chemate să-și aducă contribuția 
toate . statele continentului european 
și ale lumii, vor aborda într-un spirit 
de înaltă răspundere problemele în 
discuție, in vederea realizării unor 
acorduri care să răspundă așteptări
lor celor mai fierbinți ale popoarelor. 
Fără îndoială, adoptarea unor aseme
nea înțelegeri ar reprezenta cel mai. 
potrivit omagiu adus milioanelor de 
eroi care și-au jertfit viața in marea 
epopee antifascistă.

După cum, o formă tot atît de 
Înaltă de omagiere ar constitui-o 
intensificarea eforturilor pentru a se 
pune capăt conflictelor așa-zis lo
cale, care însîngerează atitea zone 
ale globului — aceasta fiind o altă 
necesitate arzătoare pe care o im
pun lecțiile trecutului. Să ne amin
tim că și cel de-al doilea război 
mondial a debutat sub forma 
unei succesiuni de „conflicte loca
le" — la unele nici nu s-a ajuns la 
operațiuni militare — în legătură cu 
regiunea Saar, „înghițirea" Austriei, 
dezmembrarea Cehoslovaciei, iar apoi 
conflictul cu Polonia sub pretextul 
„coridorului de la Danzig" (Gdansk), 
pentru ca apoi în acest conflict „lo
cal" să fie atrase majoritatea state
lor lumii, flăcările sale cuprinzînd, 
practic, întreaga planetă. Tocmai de 
aceea se impune ca o concluzie ma
joră pentru prezent să se acționeze 
cu cea mai mare fermitate, așa cum 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu au subliniat și subliniază 
cu neabătută consecvență, pentru 
stingerea focarelor de conflict, ori
unde ar fi ele situate, in Orientul 
Apropiat sau Mijlociu, în Asia de 
sud-est și sud-vest, în Africa, în A

merica Latină, pentru că există pe
ricolul real ca oricind aceste războaie 
locale Să se transforme într-un con
flict generalizat?)

Dacă barbaria hitleristă Încerca 
să „legalizeze" recurgerea la forță, 
iși închipuia o lume aflată perma
nent sub semnul agresiunii și,răz
boiului, dimpotrivă, interesele su
preme ale civilizației cer ca forța, 
calea armată să fie excluse cu desă- 
virșire din viața societății. Acesta 
este un comandament de primordială 
însemnătate, în sprijinul căruia 
România se pronunță cu cea mai 
mare fermitate, făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pentru care 
țara noastră militează atît de stator
nic insemnînd o lume fără arme și 
fără războaie.

Repudierea politicii de 
forță, a propagandei mili
tariste, condiție fundamen
tală a dezvoltării pașnice a 
națiunilor. Deslsur> astăzi> in 
condițiile existenței armelor nuclea
re, nu mai asistăm la preamărirea 
deschisă a războiului ; în vorbe, ex- 
ceptind cîțiva epigoni ai hitlerismu- 
lui, nimeni nu vrea război, toți se 
declară pentru pace. Dar aceasta nu 
înseamnă că efectiv politica războ
iului a fost exclusă din viața socie
tății. Nu înseamnă, că au fost eradi
cate practicile politicii de forță și 
dominație, că nu se mai exercită 
presiuni militare sau constrîngeri 
economice pentru a se impune voin
ța unui stat mai puternic asupra 
altuia mai slab, că nu mai există 
încercări de intervenție în treburile 
interne ale altor țări, inclusiv pe ca
lea armelor. Orice justificare a unor 
asemenea practici nu este decit o 
formă, e drept mai insidioasă, de 
apologie a politicii de război. Repu
dierea 
menea 
cărora 
litează 
reprezintă unul din învățămintele de 
bază ale celui de-al doilea război 
mondial, o necesitate de prim ordin, 
tocmai pentru că orice atitudine de 
pasivitate, toleranță sau indiferență 
față de manifestările politicii de for
ță este de natură să deschidă calea 
unor acte agresive generatoare de 
grave primejdii la adresa păcii.

fermă, suprimarea unor ase- 
practici și metode, împotriva 
țara noastră a militat și mi- 
cu cea mai mare hotărîre.

Pacea este periclitată și de acele 
concepții care încearcă să minimali
zeze riscurile războiului, să venti
leze ideea unor conflicte limitate, să 
circumscrie primejdiile doar la zona 
teatrului de operațiuni, ori să susți
nă că avertismentele oamenilor de 
știință asupra consecințelor unui 
conflict atomic ar fi exagerări — 
toate acestea reprezentînd încercări 

profund reprobabile de a polei fața 
hidă a militarismului, de a se acre
dita ideea că un război, chiar și nu
clear, ar* 1 fi posibil, că acesta nu s-ar 
deosebi prea mult de o conflagrație 
„clasică". Iată de ce România consi
deră că asemenea poziții se cer ferm 
combătute, că este de importanță vi
tală să se spună popoarelor adevărul, 
și anume că un conflict nuclear ar 
avea consecințe funeste asupra vieții 
pe pămînt.

Sub soarele torid, în marea cîm- 
pie aluvionară a Gangelui și Brah- 
maputrei, se întinde una din cele 
mai policrome și pitorești aglome
rări urbane din această zonă a 
Asiei — capitala Republicii Popu
lare Bangladesh, Dhaka. Ospitalier 
și plin de dinamism, orâșul oferă 
imagini ce se întipăresc adine pe 
retină : parcuri cu vegetație tropi
cală luxuriantă, bulevarde largi, o 
circulație trepidantă de pietoni, 
mașini și biciclete, o zonă centrală 
în continuă dezvoltare, cu clădiri 
noi, moderne, în care funcționează 
instituțiile guvernamentale, și par
tea cea mai joasă, expusă inunda
țiilor, în care se află portul — un 
adevărat furnicar de oameni, șle
puri și vapoare.

Proclamarea, în urmă cu 14 ani, 
a independenței Bangladeshului a 
constituit un punct de plecare pen
tru dezvoltarea capitalei tinerei re
publici asiatice și, în general, pen
tru stabilirea unui ansamblu de 
programe economice, sociale și cul
turale vizînd depășirea rămînerii 
în urmă, consecință a dominației 
străine, angajarea fermă a întregii 
țări pe calea progresului.

încă de la început s-a acționat în 
vederea transferării sectoarelor 
economice de bază sub controlul 
statului, ceea ce a permis crearea 
unei industrii naționale, valorifica
rea tot mai eficientă a resurselor 
naturale de care dispune țara. Au 
fost construite fabrici de ciment, 
de zahăr. întreprinderi pentru mo
toare, textile și îngrășăminte chi
mice, rafinării.

PREȘEDINTELE PAKISTANU-
I LUI, Mohammad Zia-ul Haq, a di

zolvat vechiul guvern și a cerut
1 primului ministru Mohammad 

Khan Junejo să Înceapă con
sultările pentru alcătuirea unei

I noi echipe ministeriale. Pentru 
această perioadă de tranziție, pro-

I blemele curente ale țării vor fi 
girate de un cabinet restrins. for
mat din noul premier și trei mi-

• niștri din vechiul guvern — Sa- 
hibzada Yaqub (externe), Mahbu-

I bul Haq (plan și dezvoltare) și 
Mohammad Afzul (educație),

I DECLARAȚIE. Liderul Uniunii 
Forțelor Patriotice și Democratice

I Haitiene. Serge Gilles, a declarat 
că în Haiti s-au accentuat, in ulti- 

' mul timp, acțiunile revendicative 
ale maselor largi populare, care se

I pronunță pentru democratizarea

Tot atît de drastic se cuvin de
mascate și repudiate încercările al 
căror purtători sint cercurile extre
miste de dreapta, neofasciste și neo
naziste, de a pune in discuție reali
tățile statornicite după cel dc-al 
doilea război mondial, de a propo
vădui, în acest sens, organizarea de 
„noi cruciade", de a imagina „sce
narii" ale unui al treilea război mon
dial. Așa cum a fost, de pildă, recent 
cazul cu „scenariul" apărut în pu
blicația vest-germană „DER SCHLE- 
SIER", a unei organizații de per
soane „strămutate", in care un ires
ponsabil expunea planul unei cam
panii militare „cu pierderi minime" 
împotriva țărilor socialiste. Interzi
cerea strictă a propagandei de 
război, pentru care România S-a 
pronunțat în repetate rînduri, con
stituie una din condițiile importan
te ale menținerii păcii.

Marea armă a păcii: ac
țiunea unită a popoarelor 
lumii, firește, ansamblul evenimen
telor dramatice petrecute de la ve
nirea hitlerismului la putere și pină 
la zdrobirea sa de Către coaliția an
tifascistă a popoarelor . comportă 
multiple alte aspecte și învățăminte, 
care vor forma subiectul unor arti
cole viitoare din cadrul acestui ciclu. 
O concluzie fundamentală care se im
pune oricărei conștiințe lucide a con
temporaneității este aceea a necesi
tății unității de acțiune a forțelor 
politice celor mai largi pentru salv
gardarea păcii, pentru a împiedica 
izbucnirea unei noi conflagrații, care 
ar însemna sfirșitul omenirii.

Este convingerea profundă a Româ
niei socialiste că popoarele lumii, 
așa cum demonstrează marile miș
cări pentru pace de pe toate meri
dianele, cărora poporul nostru li s-a 
alăturat cu întreaga sa forță, sint 
în măsură să bareze calea spre o 
evoluție ireparabilă, să determine un 
curs al evenimentelor în conformi
tate cu aspirațiile de dezvoltare paș
nică ale tuturor națiunilor. Acestea 
sint, în ultimă instanță, conținutul 
și sensul profund al întregii politici 
externe a României, desfășurată cu 
atita dinamism, principialitate și con
secvență în cei patruzeci de ani de 
viață nouă și liberă, și în special în 
ultimele două decenii.

j AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Un loc important în strategia 
dezvoltării Bangladeshului îl o- 
cupă agricultura, sector in care este 
concentrată activitatea a 85 la sută 
din populația țării. După dobindi- 
rea independentei, a căpătat o 
mare amploare acțiunea de irigare, 
unul din cele mai mari obiective 
de acest gen fiind sistemul de iri
gații de la Chandpur, format din 
canale cu o lungime de peste 600 
km. Cea mai importantă activitate 
agricolă o reprezintă cultivarea 
iutei, in Bangladesh realizindu-se 
mai bine de jumătate din producția 
mondială de iută.

Poporul român urmărește cu sen
timente de solidaritate și simpatie 
eforturile depuse de Republica 
Populară Bangladesh pentru dez
voltarea independentă, pentru fău
rirea și consolidarea unei economii 
prospere. între România și Bangla
desh s-au stabilit și se dezvoltă re
lații de prietenie și colaborare. în
temeiate pe respectul independen
tei șl suveranității naționale, de
plina egalitate în drepturi, neames
tecul în treburile interne și avan
tajul reciproc. Acordurile și înțele
gerile încheiate intre cele două țări 
au dat un puternic impuls conlu
crării pe cele mai diverse planuri. 
Este convingerea ambelor țări că 
raporturile reciproc avantajoase 
dintre România și Bangladesh se- 
vor extinde și în viitor, în intere
sul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale.

vieții politice interne. El a preci
zat că tot mai multe forțe poli- < 
tice și sociale din țară participă la 
acțiuni revendicative, comune, uni- ' 
tare, menite să conducă la lărgi
rea și consolidarea frontului de- I 
mocratic popular haitian. |

SESIUNEA CONSILIULUI MI- | 
NISTERIAL AL LIGII ARABE a 
început la Tunis. Pe agenda reu
niunii figurează probleme ale ac- . 
tualității politice și economice din 
lumea arabă, conflictul dintre Iran I 
și Irak și situația din sudul Liba
nului. într-o alocuțiune rostită in | 
deschiderea lucrărilor sesiunii, j 
Chedli Klibi, secretarul gpneral al 
Ligii Arabe, a lansat un apel celor I 
două țări să pună capăt ostilităților | 
și să soluționeze conflictul dintre 
ele pe căi pașnice.
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