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1N PRCZCNȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU
IERI AU ÎNCEPUT

Lucrările primei sesiuni a celei de-a noua
legislaturi a Marii Adunări Naționale
O strălucită manifestare de dragoste și stimă a aleșilor țării, exponenții
sentimentelor întregului popor, față de cel mai iubit fiu al țării

Venind cu trenul spre
Bacău, prima imagine va
fi cea a Combinatului de
îngrășăminte chimice, cu
retortele lui uriașe, prin
care respiră calm și al
buriu. Mișcarea grăbită a
trenului redă pentru cîteva secunde fotogramele
alerte ale sutelor de
blocuri vălurite într-o
succesiune nervoasă și
imprevizibilă, pînă ajungi
in clădirea cea nouă a
gării. Miroase încă a var
și a curățenie deplină ;
primul contact cu un oraș
poate fi hotărîtor. e ca o
strîngere de mină, ca o
acceptare bărbătească și
necondiționată, rămîi deci
o clipă și-i aștepți încu
viințarea. pentru ca apoi
să descoperi mișcarea
străzii și a oamenilor ce
se grăbesc spre treburile
lor.
E încă devreme. Bacăul
își începe noua lui zi de
lucru animîndu-se blind
și fără întoarcere, stră
zile devin parcă neîncă
pătoare, împlinind acel
spectaculos demn doar de
orașele mari și pline de
vitalitate. în timp ce călă
torul descoperă cu uimire
cochetele blocuri din noul
cartier „Miorița",
din
„Cornișa", „Milcov", „Letea", noul centru civic,
„Selectul" și hotelul „Mol

dova" — beton, sticlă și
foarte multă fantezie ar
hitectonică, o superbă de
monstrație de bun gust și
funcționalitate. La Bacău
s-a construit enorm, renunțîndu-se, fără false
sentimentalisme, la vechi
și triste case negusto
rești, adăposturi fragile
doar ale sărăciei și nevoi
lor.
Bacăul este acum un
oraș întru totul modern,
distinct, plin de persona
litate. un oraș, cu nepu
tință a fi surprins doar
într-o singură și grăbită
privire, oricît de bine
voitoare și încăpătoare
s-ar vrea. Trebuie mai
întîi să i te apropii cu
căldură și răbdare, dar
mai ales să-l înțelegi, să
ai acces la propria sa
istorie — vălmășag col
buit. altădată, de imagini
invadate de tristeti și
claustrări bacoviene, de o
biată făbricuță de hîrtie.
o alta de șuruburi. încă
una orgolios intitulată
metalurgică, un fel de
atelier mai mare, o „în
treprindere" de pielărie șl
cam atît.
Adevărata istorie a Ba
căului începe, de fapt,
de prin 1970, cînd inves
tiții uriașe au învins ire
vocabil un anume scepti
cism liniștit, aproape bi

nevoitor al localnicilor,
pentru a le dărui o mo
dernă platformă indus
trială și, totodată, un
nou destin, noi locuri de
muncă, noi și firești as
pirații. S-a început cu
întreprinderea de mașiniunelte, s-a continuat cu
întreprinderea metalurgi
că,
întreprinderea
de
panouri electrice pneu
matice, pentru ca anii ’80
să mai adauge monumen
talul Combinat de în
grășăminte chimice, construindu-se mereu, cum
spuneam, cu o febrilitate
proprie marilor creații.
Totul s-a înălțat cu oa
meni și pentru oameni,
numai acești ultimi cinci
ani dăruind băcăuanilor o
sală de concerte „Ate
neu", o gară frumoasă și
funcțională, un observa
tor astronomic dotat cu.
cea mai modernă apara
tură,, o elegantă clădire a
Institutului de proiectări,
o tipografie ultramoder
nă. mai multe librării,
săli de cinematograf, ne
numărate spatii comer
ciale etc. Ca om al locu
lui. acum este firesc să
te oprești o clipă și să-ți
privești ultimele tale rea
lizări. să compari, să
aduni, să tragi linie, să
zîmbești. modest dar mul

țumit, să vezi ce-a mai
rămas de făcut și să
privești încrezător spre
viitor, viitorul tării, că
ruia niciodată nu încetezi
să-i apartii. aducînd prin
munca și dăruirea ta co
munistă un gînd de re
cunoștință față de arhi
tectul acestui prezent so
cialist, față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. omul
politic care, de-a lungul
celor douăzeci de ani de
cînd este în fruntea
partidului și a țării, ne-a
întărit demnitatea națio
nală, independența, ma
rele privilegiu de a fi
stăpini deplini în pro
pria noastră țară. Marele
om politic care în aces
te zile s-a adresat din
nou partidului, națiunii,
prin memorabile cuvin
te, cu înălțătoare idei.
Ceea ce s-a realizat în
aceste două decenii de
lumină in municipiul Ba
cău — ca în oricare alt
Oraș al patriei — ține de
domeniul evidenței. Argu
mentele noastre, ale ce
lor care avem în inimă
noua cronică a orașului,
au ceva din trăinicia
cromatică a
luminii, a
limpezimii gîndului și în
făptuirilor noastre socia
liste, de zi cu zi.

Sorin PREDA

Epocă de construcție dinamică,
de puternică dezvoltare a învățămîntului

Joi, 28 martie, au început lucră
rile primei
sesiuni a celei de-a
IX-a legislaturi a Marii Adunări
Naționale.
Forul legislativ suprem al țării
își începe activitatea în noua legis
latură în anul în care se împlinesc,
două decenii de cînd tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și:
stimat fiu al națiunii, militant re
voluționar și neobosit luptător pen
tru, progres, a fost ales în fruntea
partidului, a destinelor patriei și
poporului. Această perioadă, denu
mită cu justificată mîndrie patrio
tică „Epoca Ceaușescu", a intrat în
conștiința neamului ca perioada ce
lor mai mari și semnificative îm
pliniri din îndelungata istorie a
țării, a celor mai prestigioase reali
zări dobîndite în opera de edifi
care a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul românesc. Actuala
legislatură coincide cu noua etapă
de dezvoltare a României, luminos
prefigurată de istoricele hotărîri
adoptate la Congresul al XIII-lea,
de Programul partidului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a României
spre comunism.
Ora 10. Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, tovarășa ELENA
CEAUȘESCU au fost întîmpinați,
la sosirea în rotonda Palatului
Marii Adunări Naționale, cu deose
bită căldură, cu aleasă stimă și
prețuire. Prin îndelungi aplauze, s-a
dat expresie celor mai profunde
sentimente de dragoste și respect
pe care deputății,
toți cetățenii
țării
le nutresc față de conducă
torul partidului și statului, omul
care șl-a făcut din slujirea devo
tată a patriei, a cauzei poporului
scopul suprem al pilduitoarei sale
vieți și activități.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu. Iosif
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă,
Miu
Dobrescu, Ludovic
Fazekas,
Alexandrina
Găinușe,
Manea Mănescu, Paul Niculescu,
Constantin Oltcanu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru
Popescu, Gheorghe Kădulescu, Ilie
Verdcț.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Astăzi, în jurul orei
10, posturile de ra
dio și televiziune vor
transmite în direct lu
crările primei sesiuni
a celei de-a IX-a legis
laturi a Marii Adunări
Naționale.

Omagiul Marii Adunări Naționale adus
tovarășului Nicolae Ceaușescu la împlinirea
a 20 de ani de la alegerea sa în fruntea partidului
PREZENTAT

DE

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președinte al
Republicii Socialiste România,
Mult, stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimat! to
varăși deputați,
Sînt deosebit de emoționat pen
tru cinstea ce mi se face, fiind cel
mai în virstă dintre deputați. să
deschid lucrările primei sesiuni a
celei de-a noua legislaturi a Marii
Adunări Naționale.
Printr-o fericită coincidentă. în
aceste zile se împlinesc două dece
nii de cind, prin voința comuniști
lor, a întregului popor, destinele
partidului, ale națiunii române au
fost încredințate luminatului pa
triot și înflăcăratului revoluționar
care și-a consacrat întreaga viată
făuririi idealului socialist și comu
nist pe pămîntul patriei, luptăto
rului neobosit pentru împlinirea
celor mai nobile aspirații de pace,
independență, de progres si bună
stare ale omenirii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. (Puternice urale și
ovații, se scandează „CeaușescuP.C.R. !“).
Este pentru noi toți, cei prezenți astăzi sub cupola încărcată
de istorie a Marii Adunări Națio
nale, un prilej de imensă bucurie
și mîndrie patriotică de a omagia
cu respect și aleasă stimă Pe se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, personalitatea cea mai
proeminentă a istoriei moderne a
României. (Aplauze puternice și
prelungite).
Alegerea dumneavoastră, mult
iubite $ stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în fruntea partidului se
identifică cu opțiunea noastră, a
tuturor, pentru un mod nou, ori
ginal de gîndire și acțiune, pen
tru o nouă viziune asupra căilor,
mijloacelor și modalităților de edi
ficare a celei mai drepte și mai
umane orînduiri pe pămîntul pa
triei — comunismul.
In deplină unitate de gînd și
simțire cu întreaga națiune, ne este
deosebit de plăcut să vă aducem în

DEPUTATUL

ION POPESCU-PUȚURI

acest moment solemn, cu deosebit
respect, un fierbinte omagiu și re
cunoștința noastră profundă pentru
activitatea dumneavoastră titanică,
prin care ați fundamentat si pus în
aplicare o strategie originală, ști
ințifică și clarvăzătoare, de trans
formare revoluționară a societății
românești, de înfăptuire a unei
opere grandioase, de dimensiuni
istorice. Tot ceea ce s-a înfăptuit
sub conducerea dumneavoastră înacești 20 de ani — adevărați ani de
lumină ai devenirii noastre — se
înscrie cu litere de aur în marea
carte a istoriei neamului nostru.
De două decenii, dumneavoastră
sînteți inima și călăuza întregului
nostru popor în eroica epopee care
ne-a dus la chipul de azi al pa
triei.
In cele două decenii de revoluție
și construcție socialistă care au
trecut de cînd dumneavoastră vă
aflați în fruntea partidului, po
porul român a obținut remarcabile
realizări, adăugind, an de an, în
semnate valori avuției naționale,
edificînd o economie modernă, di
namică. Conducător cu o gîndire
dialectică, adîncă și cuprinzătoare,
ați conceput un mecanism original
de conducere, care să asigure atin
gerea tuturor obiectivelor de creș
tere propuse, ați acordat o atenție
deosebită dezvoltării tot mai pu
ternice a democrației noastre muncitorești-revoluționare, prin crea
rea unui cadru democratic nou,
unic în felul său, superior ori
căror forme de democrație, care
asigură participarea plenară . a
tuturor cetățenilor la rezolvarea
marilor probleme ale construcției
socialiste.
în perioada care a trecut de la
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, dumneavoastră ați adus o
contribuție de mare însemnătate la
afirmarea partidului nostru comu
nist. centrul vital al națiunii, la
creșterea rolului și funcțiilor sta
tului în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism.
Prin întreaga dumneavoastră ac
tivitate. prin vasta operă teoretică
și practică, v-ați afirmat ca un

strălucit fiu al națiunii române, ca
luminat și înflăcărat patriot, dar și
ca o personalitate de frunte a vie
ții politice internaționale, ca un
mare luptător pentru pace și liber
tate, pentru înțelegere și prietenie
între toate popoarele lumii. Apre
ciem în cel mai înalt grad , contri
buția dumneavoastră inestimabilă
Ia elaborarea și înfăptuirea politi
cii externe românești, puse în
slujba soluționării pe cale pașnică
a problemelor contemporaneității, a
triumfului cauzei socialismului și
comunismului, a păcii și securității
pe planeta noastră. (Vii și puterni
ce aplauze).
Pentru toate acestea, pentru mo
dul strălucit în care ne conduceți
spre împlinirea celor mai cuteză
toare și mai grandioase proiecte ale
înfloririi multilaterale a patriei,
ale fericirii și bunăstării întregu
lui popor, vă mulțumim din adincul
inimii, laolaltă cu întreaga tară,
iubite conducător. (Aplauze puter
nice).
Prezenta dumneavoastră în frun
tea partidului și statului este pen
tru noi toți, oameni ai muncii de
la orașe și sate', bărbați și femei,
tineri și vîrstnici, cea mai sigură
garanție a viitorului nostru lumi
nos. prefigurat cu atîta claritate de
Congresul al XIII-lea al partidului.
La această scumpă aniversare a
întregului popor român, vă rog
să-mi permiteți, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să vă adresez. în numele tuturor
deputaților Marii Adunări Naționa
le. cele mai sincere și calde felici
tări și urări de sănătate, putere de
muncă și noi succese în vasta și
neobosita activitate pe care o desfășurati spre înălțarea continuă a
României pe noi trepte de progres
și civilizație, de bunăstare și feri
cire a întregii noastre națiuni.
(Aplauze și urale îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu și poporul!").
Să ne trăiți întru multi ani. mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu ! (Urale puternice ; se
scandează
„Ceaușescu
și po
porul!", „Stima noastră și mîndria
— Ceaușescu, România!").

soluționarea complexelor probleme
Trăim momente de înălțătoare
tehnico-economice cu care este con
mîndrie patriotică, de profundă sa
fruntată activitatea de construcțiitisfacție profesională pentru faptul
montaj din Capitală și din țară.
că sîntem contemporani cu cea
In acest sens, ne concentrăm aten
mai fertilă perioadă din istoria
ția în direcția găsirii unor noi for
multimilenară a țării și în dome
me
și modalități pentru accelera
niul construcțiilor. Uriașul salt ca
rea lucrărilor de construcții, pen
litativ poate fi exemplificat nu nu
tru introducerea de noi tehnici și
mai prin compararea podului reali
tehnologii de producție, pentru
zat de Anghel Saligny cu noile po
îmbunătățirea sistemului de alimen
duri dunărene sau cu salba de
tare cu apă a Capitalei și a altor
poduri de peste Canalul Dunăre —
localități, precum și asupra unor
Marea Neagră, cu amplele amena
probleme prioritare.
jări hidrotehnice, Ci, mai ales, cu
Considerăm că sint create toate
grandioasele realizări obținute în
condițiile pentru a concretiza în
domeniul construcțiilor civile, in
fapte preocupările noastre, întrucît
dustriale și agricole' răspîndite pe
întregul cuprins al tării și care - avem un important potențial ști
ințific, de proiectare și cercetare,
aduc o contribuție deosebită la îm
dispunem de o puternică bază
bunătățirea condițiilor de muncă și
de viață ale întregului popor. Toate materială — laboratoare moderne,
bine echipate, cvasitotalitatea lor
aceste mărețe împliniri sînt indiso
fiind create sau modernizate în
lubil legate de numele și activita
ultimele două decenii, după Con
tea revoluționară a tovarășului
gresul al IX-lea al P.C.R., cînd
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
în fruntea partidului și statului a
fiu al poporului, care, de două de
fost ales tovarășul Nicolae
cenii* slujește cu abnegație si de
Ceaușescu.
votament, în fruhtea partidului și
Pentru ca întreaga activitate de
a țării, interesele supreme ale po
invățămint, cercetare și proiectare
porului, ale națiunii noastre socia
să fie' în concordanță cit mai de
liste.
plină cu orientările și sarcinile
în cadrul eforturilor de integrare
rezultate din documentele Congre
organică a învățămintului cu cerce
sului al XIII-lea al partidului, au
tarea și producția, desfășurate pe
fost inițiate întîlniri și discuții
baza concepției dinamice, originale,
ample cu unele ministere econo
mice, cu principalii beneficiari și
profund științifice, elaborată de
colaboratori în vederea găsirii unor
secretarul general al partidului, to
soluții cit mai judicioase pentru
varășul Nicolae Ceaușescu. cadrele
valorificarea superioară a întregu
didactice și studenții din institutul
lui potențial științific, a întregii
nostru acționează pentru ca toate
capacități de cercetare și proiec
activitățile desfășurate să releve
tare de care dispunem și pentru
rolul factorilor de creație și să evi
a ne spori aportul la rezolvarea
dențieze, ca pe o cerință intrin
problemelor complexe ale proiec
secă. necesitatea creșterii nivelu
tării, execuției și exploatării unor
lui tehnic și calitativ al lucrărilor
obiective social-econorriice.
de construcții, a sporirii mai accen
Toți cei ce muncesc și învață în
tuate a productivității muncii, a
institutul
nostru, puternic mobili
reducerii consumurilor materiale și
zați de orientările, indicațiile și
energetice ca premise esențiale
îndemnurile formulate in cuvintăripentru continuarea fermă a proce
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
sului de transformare revoluționară
Raportul la Congresul al XIII-lea
a societății românești.
al partidului, se angajează să nu
în lumina vibrantelor chemări
precupețească nici un efort pentru
conținute in recenta cuvîntare a
transpunerea neabătută în fapte a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
sarcinilor privind ridicarea calită
rostită la marea adunare populară
ții întregului proces de învățăcetățenească din Capitală, insti
mînt, pentru formarea multilate
tutul nostru se regăsește anga
rală a viitorilor specialiști, cu o
jat să-și sporească contribuția Ia
bună pregătire profesională și ani

mați de un înalt spirit revoluționar
și patriotic.
Sîntem conștienți de faptul că
există încă mari rezerve și posibi
lități în direcția propagării noută
ților tehnice și științifice din do
meniul construcțiilor in rîndul spe
cialiștilor. Considerăm, de aseme
nea, că și în ceea ce privește spri
jinul acordat pregătirii candidaților la admiterea în învățămîntul
superior trebuie ca, alături de con
sultații, cursuri de pregătire, ma
terialul bibliografic oferit, să găsim
și alte forme de orientare profe
sională și de pregătire a tinerilor.
Răspunzînd sarcinilor izvorite din
documentele Congresului al XIIIlea al partidului, colectivul nostru
este implicat direct în realizarea
unor obiective de mare complexita
te și de o deosebită importanță
social-economică cum ar fi : Ca
nalul Poarta Albă — Midia — Nă
vodari, Canalul Dunăre — Bucu
rești, metroul, podurile dunărene,
contribuind și pe această cale la
înfăptuirea amplelor programe de
dezvoltare economică și socială. In
acest sens, sub directa îndrumare
a organelor șl organizațiilor de
partid, cu sprijinul Ministerului
Educației și învățămîntului și îm
preună cu ministerele economice,
sîntem preocupați pentru găsirea
și folosirea unor noi soluții con
structive, a unor noi materiale șl
tehnologii de producție, care să asi
gure realizarea unor construcții
mai rezistente, mai ușoare și cu un
grad înalt de funcționalitate și efi
ciență și care să îmbine în mod
armonios frumosul cu utilul.
Votul nostru de la 17 martie a
fost, tocmai de aceea, expresia an
gajării în atingerea tuturor obiecti
velor ce ne revin, expresia certi
tudinii cu privire la viitorul lumi
nos al patriei, a atașamentului in
tegral față de politica internă și
externă a partidului nostru, in
fruntea căruia se află cel mai iubit
fiu al poporului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Prof. univ. dr. ing.
Florea CHIRIAC

rectorul Institutului
de construcții din București

în întreaga tară
- puternică mobilizare de forte
pentru îndeplinirea planului
Hotărîți să transpună in viață vibrantele chemări
și îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
in cuvîntarea la Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 26-27 martie, oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul țării acționează cu dăruire
și abnegație, cu sporită energie și spirit revoluționar
pentru îndeplinirea exemplară a planului la toți indi
catorii, în condiții de înaltă calitate și eficiență eco
nomică. O atenție deosebită se acordă realizării pro
ducției fizice și, cu prioritate, a celei destinate exporDin județul MEHEDINȚI, mai
exact din mijlocul energeticienilor
de la Porțile de Fier I, unde se afla
joi dimineața, la prima oră, cores
pondentul nostru Virgil Tătaru ne
transmite :
— Aici, la puternica „cetate a lu
minii", coincidența face să. consem
nez „rotunjirea" cîtorva cifre pline
de semnificație : de la începutul
anului și pînă acum, sistemul ener
getic național a primit 75 milioane
kWh energie electrică peste pre
vederile planului ; de la punerea
în funcțiune a primei turbine și
pînă acum, hidrocentrala Porțile de
Fier I a realizat de peste 70 de ori
mai mult decît întreaga producție
de energie electrică a României din
anul 1938 ; tot de la intrarea in
funcțiune și pină acum, s-au obți
nut producții suplimentare de 5,5
miliarde kWh energie electrică.
Harnicii și destoinicii energeticieni
de aici, răspunzînd cu însuflețire
orientărilor și îndemnurilor secre
tarului general al partidului, acțio
nează în aceste zile, cu eforturi
sporite, pentru realizarea cîtorva
obiective de cea mai mare impor
tantă : punerea integrală în valoa
re a potențialului energetic al Du
nării, funcționarea ireproșabilă a
tuturor hidroagregatelor, reducerea

tului, recuperării restanțelor înregistrate în timpul ier
nii deosebit de aspre, gospodăririi cu chibzuință a
materiilor prime și materialelor, economisirii consumu
rilor de energie electrică și combustibil, creșterii mai
accentuate a productivității muncii. Cu ajutorul cores
pondenților „Scînteii", prezenți în cursul zilei de ieri
în mijlocul unor colective fruntașe, consemnăm în re
latarea de față cîteva din rapoartele muncitorești
înscrise la panoul de onoare al întrecerii socialiste.

cu 20—30 de zile a perioadelor de
revizie planificate și diminuarea
consumului propriu de energie elec
trică.
Răspunzînd prin fapte chemării
partidului de a-și spori contribuția
la creșterea producției de țiței, pe
troliștii din cadrul Trustului Moinești, județul BACĂU, înscriu noi
succese pe graficul întrecerii. La
Comănești, Matca. Zemeș. Ghelința,
precum și în alte sectoare, ei au
finalizat și predat producției 13 noi
sonde de mică și medie adîncime.
— Cele mai multe dintre acestea
— ne spune corespondentul nostru
Gheorghe Baltă — au fost puse în
funcțiune înainte de termen. Este
rezultatul preocupării sondorilor de
la schelele de foraj Tîrgu Ocna,
Comănești și Zemeș. care folosesc
în munca lor metode și tehnologii
avansate, pentru creșterea vitezei
de foraj. La instalațiile moderne
cu care sînt înzestrați, ei se pre
ocupă stăruitor de scurtarea timpu
lui de montare și transport al aces
tora. Noile sonde puse în funcțiu
ne își aduc o contribuție importantă
la creșterea cu peste 400 tone a
producției zilnice de țiței față de
nivelul înregistrat în primele două
luni ale anului.

Veste bună și din județul HUNE
DOARA, de la corespondentul nos
tru Sabin Cerbu :
— Mă aflu printre minerii din
Paroșeni, cei care au lansat în acest
an chemarea la întrecere către toți
minerii țării. în dorința de a-și
onora în mod exemplar propriul
angajament luat în marea competi
ție a hărniciei muncitorești, mine
rii de aici au acordat. încă din pri
ma zi de lucru a anului, o atenție
cu totul deosebită organizării mai
bune a muncii în abataje. în scopul
creșterii productivității muncii. Așa
se face că la fiecare sector si bri
gadă a crescut considerabil pro
ductivitatea muncii. Și este cît șe
poate de semnificativ faptul că
toate sectoarele de producție ău
depășit planul la extracția de căr
bune. reușind să îndeplinească îna
inte de termen planul pe primul
trimestru al anului.
— Cu cît a fost depășit ?
— Cu peste 16 000 tone de căr
bune !
Felicitări 1

Petre POPA

(Continuare în pag, a Il-a)

SClNTEIA — vineri 29> martie 1985

PAGINA 2

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru recolte record in acest an!
Plantele furajere - însămînțate
repede și în condiții optime

PLANTAȚI POMI,
ingrijiți-i să crească
și să rodească bogat!
ACȚIUNI Șl INITIATIVE
IN „SĂPTĂMÎNA POMICULTURII"
ta ultimele zile ale lunii martie,
in pomicultură se desfășoară ac
țiuni ample, avind' ca scop extin
derea plantațiilor, precum și spo
rirea producției de fructe in acest
an. Potrivit unei frumoase tradiții,
in întreaga țară se desfășoară
„Săptămîna pomiculturii", cînd oa
menii muncii nu numai de la sate,
ci și cei de la orașe plantează
pomi și participă la întreținerea
livezilor, a fiecărui pom oriunde
s-ar afla el — lingă casă, în in
cintele unităților agricole, al în
treprinderilor și instituțiilor, de-a
lungul căilor de comunicații. Or
ganele de specialitate ne-au oferit
cîteva date privind acțiunile care
urmează să se desfășoare în aces
te ultime zile ale lunii martie :
plantări de pomi pe 1 255 hectare,
de arbuști fructiferi — pe 135 hec
tare, iar de căpșuni — pe 695 hec
tare, tăieri de formare și rodire
la pomii de pe mai mult de 60 000
hectare, arat și săpat în livezi pe
aproape 44 000 hectare, fertilizarea
cu îngrășăminte organice a peste
22 000 hectare și cu îngrășăminte
chimice a 18 600 hectare.

Desigur,
acțiunile in pomicul
tură nu încep și nici nu se vor
termina în această săptărhînă. th'
cursul iernii au continuat tăierile
și stropirile la pomi, iar pînă la
înflorit urmează să fie executate
numeroase alte lucrări care au ca
scop sporirea producției de fructe,
la care se adaugă cele de înfiin
țare a noilor plantații. Și trebuie
spus că sint multe de făcut. Este
suficient să amintim că, în unită
țile agricole, tăierile au fost fă
cute în proporție de 67 la sută,
stropitul al doilea — 44 la sută,
fertilizarea cu îngrășăminte orga
nice — 58 la sută, iar cu îngrășă
minte chimice 64 la sută. De ase
menea, urmează să fie realizată,
începind de acum și pină la sfirșitul lunii aprilie, sarcina de a
planta pomi pe 5 000 hectare.
Să plantăm cît mai mulți pomi,
să îngrijim exemplar livezile, ar
borii și arbuștii din spațiile verzi,
spre a se obține recolte mari de
fructe și a înfrumuseța localitățile,
mediul în care trăim și muncim.

PENTRU MERELE DE AUR
ALE BISTRIȚEI
Un sondaj efectuat
In marile bazine po
micole din județul
Bistrița-Năsăud — ju
deț în care plantațiile
de pomi
și arbuști
fructiferi se întind pe
mai mult de 16 000
hectare — ne-a pri
lejuit constatarea că
lucrătorii
din acest
sector muncesc cu
răspundere pentru a
asigura condiții opti
me de dezvoltare a
pomilor. „In livezile
noastre mugurii de
rod la prun se pre
zintă foarte bine, sint
normali la măr și
doar la păr se înre
gistrează afecțiuni, ne
spune șeful fermei
pomicole nr. 1 de la
I.A.S. Jelna, ingine
rul loan Ciotmonda.
Producțiile din 1985
nu vor fi mai mici
decit cele realizate
anul trecut. Pentru
aceasta, întreaga su
prafață de 179 hec
tare livadă a fost fer
tilizată cu îngrășă
minte naturale. Acum
săpăm în jurul po
milor și administrăm
îngrășăminte chimioe
cu azot. Stropirile și
tăierile sint pe ter
minate. Zilnic, lu
crează în livadă 50
de oameni și folosiim
din plin cele 7 trac
toare și 5 atelaje, ast
fel încît într-un timp
foarte scurt vom în
cheia toate lucrările".
Se muncește intens

și în
livezile I.A.S.
Dumitra. Șefa fermei
pomicole Ciceu Mihăiești. Ana Vaida,
ne spune: „Am fo
losit la
maximum
timpul prielnic din
toamnă, astfel că lu
crările sînt avansate,
în aceste zile, admi
nistrăm îngrășăminte
naturale, iar acolo
unde se cultivă ci
reșii, continuăm tăie
rile, lăsînd o încăr
cătură mai mare de
muguri".
La jumătatea dis
tantei dintre cele două
unități agricole des
pre care am relatat
mai sus se află ferma
pomicolă
a C.A.P.
Galații Bistriței, în
suprafață de 202 hec
tare. din care 139 hec
tare sînt ocupate de
livada intensivă. Aici
gerul a fost mai pu
ternic, iar pierderile
de muguri sînt mai
mari. ..Ne străduim
să obținem, totuși, o
recoltă bună de fruc
te. ne spune Lucreția
Anca, șefa fermei.
Am terminat trata
mentele fitosanitare,
iar în cîteva zile fi
nalizăm
fertilizarea
cu îngrășăminte or
ganice pe întreaga su
prafață ocupată de
livada intensivă. Dis
punem de îngrășă
minte azotate, astfel
incit vom administra
cîte 150 kg la hectar.
Am convenit cu coo

peratorii de la cultura
mare să ne dea o
mină de ajutor la să
pat,
iar
lucrătorii
specializați să poată
termina în cel mai
scurt timp palisarea".
Pomicultorii din ju
dețul Bistrița-Năsăud
sint hotărîți ca în
„Săptămîna pomicul
turii" să intensifice la
maximum
lucrările
din livezi. Astfel, in
perioada 25—31 mar
tie vor fi efectua
te tăieri de forma
re și rodire pe 560
hectare, se va ara și
săpa o suprafață de
1 590 hectare livezi,'
iar 740 hectare vor fi
fertilizate cu îngrășă
minte chimice. înde"
plinirea exemplară a
programului va în
semna ca finalul ac
tualei luni să coincidă
cu terminarea comple
tă. pe întregul județ,
a administrării îngră
șămintelor naturale, a
tăierilor și stropirilor,
precum și intrarea în
faza decisivă la arat,
săpat și încorporat în
grășăminte chimice, la
desfundat și pregătit
terenul, în vederea efectuării tuturor plan
tărilor pe cele 241 hec
tare. pentru care ma
terialul săditor este
in întregime asigurat.

i

Gheorghe
CRIȘAN
corespondentul
„Scînteii"

„ACȚIUNEA PRUNUL"
In județul ARGEȘ, la indicația biroului comitetului județean de
partid prinde viață un program complex de dezvoltare a pomiculturii.
In cadrul acestuia, extinderea culturii prunului ocupă un Ioc important.
In acest an vor fi înființate 352 hectare plantații de prun, din cele 554
prevăzute in plan. Proiectele lucrărilor au fost întocmite și se lucrează
intens la documentația pentru noile plantații. Sînt desfundate 306 hec
tare, iar pe restul suprafeței lucrează cinci formații de tractoare grele.
Concomitent, se lucrează la modernizarea a 200 hectare plantații de pruni.
Se urmărește să se obțină producții de 5—6 tone prune la hectar în live
zile clasice și 8—10 tone în plantațiile intensive. (Gh. Cîrstea).

în primele zile ale primăverii, In
județele din sudul și vestul tării
a început insămînțarea plantelor fu
rajere, iar pe măsura zvîntării te
renului această lucrare urmează să
fie extinsă și în celelalte zone.
Intrucît cea mai mare parte a cul
turilor furajere se însămânțează în
prima urgență, imediat după to
pirea zăpezii. în condițiile acestei
primăveri întîrziate, se impune mai
mult decit în alti ani să se acțio
neze energic pentru reducerea du
ratei lucrărilor de pregătire a tere
nului și de semănat. îndeosebi la
lucerna, trifoi și alte leguminoase
perene.
Un obiectiv prioritar în asigurarea
bazei furajere este mărirea ponderii
leguminoaselor perene — lucerna,
trifoi, sparcetâ. ghizdei — de la circa
60 la sută, cit reprezintă în struc
tura plantelor de nutreț cultivate,
la cel puțin 70 la sută, atît cit este
necesar pentru a asigura producții
sporite de masă verde și fin cu o
valoare nutritivă ridicată. însămintarea în condiții optime a lucernei,
trifoiului și altor leguminoase, pere
ne are o deosebită însemnătate. Și
aceasta din două considerente : în
primul rînd, pentru că aceste cul
turi asigură cea mai mare cantitate
de proteină la unitatea de suprafa
ță și. în al doilea — pentru că de
calitatea lucrărilor de însămîntare
depinde, în foarte mare măsură,
nivelul recoltelor pe o perioadă de
trei, patru ani. însămintarea pe su
prafețe mai mari a leguminoaselor
perene impune măsuri energice, operative in județele cu pondere re
dusă a leguminoaselor perene, cu
mult sub media pe țară, cum este ca
zul județelor Dolj, Mehedinți, Neamț,
Gorj și altele. Esențial este ca neîn
târziat să fie transportate ultimele
cantități de semințe de la stațiile
de decuscutare și să se organizeze
acțiuni de întrajutorare între uni
tăți și consilii agroindustriale înve
cinate pentru completarea stocuri
lor de semințe necesare însămință-

rii Integrale a suprafețelor prevă
zute. în acest sens se acționează în
județele Bacău, Iași, Cluj, Alba,
Galați, unde s-au organizat colec
tive de specialiști pentru sprijinirea
unităților agricole care nu și-au asi
gurat cantități îndestulătoare de
furaje. Organele de partid și agri
cole au datoria să asigure îndepli
nirea programului de extindere, a
trifolienelor și altor leguminoase.
Pentru echilibrarea balanței fu
rajelor este necesar să fie (insămînțate și alte plante de mare randa
ment. care asigură cea mai mare
cantitate de unități nutritive : borceag. sfeclă furajeră etc. în mod
concret este nevoie să se realizeze
producții de 150—200 tone de sfeclă
furajeră sau dovleci la. hectar. Aceasta presupune ca suprafețele res
pective să fie fertilizate
cu doze
mari de îngrășăminte organice.
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și , Industriei
Alimentare, pină. în 6eara zilei de
27 martie au fost însămînțate aproa
pe 77 000 hectare cu diferite culturi,
din care ponderea o dețin plantele
de nutreț. Cele mai mari suprafețe
au fost realizate in județele Timiș,
Arad. Caraș-Severin și Dolj. întrucît timpul este. în curs de încălzire,
iar solul se zvintă repede, se impu
ne ca in toate județele, in toate
unitățile agricole să se acorde prio
ritate însămințării. plantelor furaje
re, respectîndu-se întocmai normele
prevăzute în tehnologii, astfel incit
să se obțină la fiecare hectar can
titatea maximă de substanțe nutri
tive.
. Ne aflăm într-o perioadă cînd se
fac cele mai multe lucrări de care
depinde echilibrarea balanței fu
rajere în fiecare fermă zootehnică.
De aceea, acum, și în toată perioada
însămințărilor, să se aplice cu ma
ximă exigentă tehnologiile stabilite,
să fie folosite toate posibilitățile de
a realiza recolte maxime de furaje.

C. BORDEIANU

VEȘTI DE PE OGOARE DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
A ÎNCEPUT semăna
tul MAZÂRII. In județul IA
LOMIȚA a început semănatul mazării de grădină și de cîmp pe aproa
pe 5 000 hectare. Cele 1 830 hectare
cu mazăre de grădină pentru conser
ve se însămințează eșalonat pentru
a putea fi recoltată potrivit progra
mului și posibilităților de industria
lizare. Lucrările au început în uni
tățile care au terenuri nisipoase
sau care se zvintă mai repede. In
tre acestea sînt întreprinderile
agricole de stat ți cooperativele
agricole din consiliile agroindustria
le Movila. Făcăeni, Cosîmbești și
Fetești. De miercuri, semănatul
mazării s-a extins și în alte zone
ale județului. Mecanizatorii, specia
liștii și ceilalți lucrători ai ogoare
lor din județul Ialomița sînt hotărîți
ca, prihtr-o muncă bine organizată,
să realizeze viteze zilnice mult, mai
mari decit cele planificate, iar prin
lucrări de calitate bună să asigure
obținerea de recolte mari la hectar.
(Mihai Vișoiu).

CINE SE GRĂBEȘTE,
CISTIGÂ. Județul' IAȘI își asi
gură din producție proprie legu
mele timpurii necesare aprovizio
nării populației. Această realizare
nu-i întimplătoare. Din cele 6 500
hectare cultivate cu legume, 300
hectare sint acoperite cu solarii.
Repararea acestora s-a încheiat,
iar acum se muncește la acoperi
rea lor cu folie de polietilenă. în
serele de la Dancu s-au repicat
cele aproape 20 milioane fire de
răsaduri care vor fi plantate în
solarii. La C.A.P. Tîrgu Frumos
legumicultorii au trecut la planta
rea verzii timpurii. Bune rezul
tate au și legumicultorii din Prisăcani, Grozești, Focuri, Șipote și
alte localități. în schimb, în coo
perativele agricole Țigănașf, Coar

în ansamblul preocupărilor de zi
cu zi ale oamenilor muncii de la
întreprinderea forestieră ' de exploa
tare și transport Bacău, realizarea
ritmică și integrală, Ia fiecare sor
timent, a sărcinilor de plan la pro
ducția fizică reprezintă unul din
principalele obiective. Strădanie jus
tificată dacă avem în vedere numă
rul mare de produse înscrise în
plan — 55 de sortimente complexe —
și importanța economică majoră
e acestora pentru unele ramuri in
dustriale. Și, deși forestierii își des
fășoară activitatea în mijlocul natu
rii, iar în primele două luni ale
anului condițiile naturale au fost
deosebit de aspre, bilanțul Ia
zi al activității desfășurate con
semnează o serie de succese re
marcabile. Astfel, planul Ia producția-marfă vîndută și încasată a fost
depășit cu aproape 4 milioane de
lei, iar la producția fizică cu 2,5 mi
lioane lei. Ca urmare a eforturilor
făcute s-au realizat suplimentar aproape 22 000 mc de bușteni de rășinoase și fag, 1 000 mc lobde de
stejar pentru furnire, 1550 mc che
restea, 300 mc lemn de mină, mobi
lier în valoare de circa 3 milioane
lei și alte sortimente necesare fa
bricilor de celuloză, hîrtie, plăci aglomcrate din lemn, plăci fibrolemnoase etc. Totodată, se cuvine re
marcat încă un amănunt semnifica.tiv : întregul spor de producție a
fost realizat pe scama creșterii pro
ductivității muncii, indicator la care
s-a înregistrat o creștere de 6,6 la
sută fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Ce acțiuni s-au întreprins
pentru obținerea acestor rezultate ?
— Hotărîtoare mi se par a fi or
ganizarea mai bună a Întregii acti
vități, la toate nivelurile, pregătirea
și urmărirea riguroasă a producției
pe fiecare sortiment în parte, folo
sirea la întreaga capacitate a mași
nilor și utilajelor de care dispunem
— ne spune inginerul Teodor Bal-

nele Caprei,
Victoria, Costuleni,
Răducăneni lucrările nu se desfă
șoară în ritm corespunzător, motivindu-se că timpul este încă rece.
Se apropie luna aprilie și, de aceea, se impune grăbirea lucrărilor
de acoperire a solariilor și pregă
tire a terenului, astfel incit plan
tarea tomatelor să se facă fără întirziere. Pentru că, mai ales în ca
zul solariilor, cei care se grăbesc
la plantare, vor cîștiga la re
coltare. (Manole Corcaci).

APA NU VA BĂLTI PE
OGOARE Șl CULTURI. In
aceste zile, pe ogoarele județului
VRANCEA, se află un mare nu
măr de țărani cooperatori, precum
și întregul efectiv de oameni ai
muncii de la întreprinderea de
execuție și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare
Vrancea. Datorită topirii zăpezilor
și precipitațiilor căzute în ultimul
timp, pe suprafețe însemnate
există exces de umiditate și chiar
multe ochiuri de apă. (Dan Drâgulescu).

In abataje, ordine, disciplină,

bună organizare. Rezultatul:
zilnic 1000 tone cărbune
peste plan
treruperile neprevăzute In funcțio
Cu cantitățile de cărbune extrase
din subteran la începutul aces-tei
narea mijloacelor tehnice, ceea . ce a
săptămini, minerii bihoreni au ridi
condus în majoritatea abatajelor la
cat la peste 80 000 tone producția
o creștere a productivității fizice cu
suplimentară obținută in acest an,
aproape 2 tone pe post. Faptele de
raportând realizarea cu 20 de zile
monstrează cu prisosință efectele
mai devreme a sarcinilor de plan
pozitive ale unor asemenea acțiuni.
pe primul trimestru. Avansul de
Comparativ cu perioada similară a
timp ciștigat creează premise certe
anului trecut, productivitatea fizică
pentru depășirea cu circa 85 000
in abataje este superioară cu aproa
pe 29 la sută.
tone lignit a producției planificate
pe primele 3 luni ale anului. Acesta
— întregul colectiv știe că pentru
mineri nu există limite în ceea ce
ar fi. relatat succint, faptul ..la zi"
din activitatea întreprinderii minie
privește nivelul producției de cărbu
ne, ne spune inginerul-șet Emil Făre Voivozi. O întrebare se impune
truică, secretarul comitetului de
firesc : cum anume s-a obținut acest
succes ?
partid din întreprindere. Rolul activ
— Rezultatele constant bune pe
al organizațieUnoastre de partid este
care le-am. înregistrat în perioada
dovedit de rezultatele obținute, de
care a trecut de la începutul anu
răspunderea cu care se acționează
lui oglindesc răspunderea muncito
la fiecare loc de muncă. Faptul că
rească. deplina angajare, climatul
două treimi din membrii comitetului
de ordine și disciplină în care se
de partid luorează în subteran. în
acționează la fie
sectoare
direct
care loc de mun
productive,
ne
că, ne spune ing.
este de mare fo-1
LA ÎNTREPRINDEREA
Mihai Iosub, di
los. atit în cu
rectorul
între
noașterea exactă
MINIERA
VOIVOZI
prinderii. Semni
și operativă a
ficativ insă pen
problemelor
cu
tru modul în care
care se confrun
și-au desfășurat activitatea minerii
tă minerii, cît și în organizarea cit
noștri, chiar în condițiile acestei
mai bună a producției pentru în
ierni aspre, este faptul că întregul
deplinirea angajamentelor asumate.
spor de producție a fost obținut nu
Deosebit de utile în acest sens
mai pe seama creșterii productivi
s-au dovedit analizele întreprinse la
tății muncii.
fața locului, in subteran, populari
Din realizările de pînă acum, mi
zarea formațiilor fruntașe, in sălile
nerii bihoreni au depășit, în medie,
de apel și la gazetele de pere
planul zilnic de extracție cu 1 000
te. afișarea contractelor-angajament.
tone de cărbune, ceea ce atestă mo
prin care unele brigăzi, îndeosebi la
dul exemplar in care s-a muncit,
lucrările de pregătire, se angajează
eforturile susținute depuse pentru
să finalizeze înainte de termen o se
organizarea superioară a producției.
rie de obiective. Rezultatele bune ob
— Oricare dintre minele de la
ținute pină acum nu constituie însă
Voivozi e o ’adevărată „uzină subte
un motiv de automulțumire pentru
rană", ne spune inginerul Viorel
mineri, ci, dimpotrivă, mobilizează
Molnar, șeful serviciului tehnic.
toate forțele pentru depășirea și mai
Practic, întreaga producție de cărbu
substanțială a planului.
ne se extrage mecanizat. Iată de ce.
— Ne preocupă în mod stăruitor
așa cum s-a subliniat și la recenta
asigurarea liniei de front necesare
ședință a Comitetului Politic Exe
pentru menținerea unui nivel ridicat
cutiv al C.C. al P.C.R. din 9 martie
de extracție — precizează direotorul
a.c., acordăm o atenție deosebită fo
unității. în trimestrul următor avem
losirii intensive, Ia întreaga capaci
de pus în funcțiune nu mai puțin de
tate, a mijloacelor mecanice din
5 abataje, stadiul lucrărilor oferind
doiare. Iar principala măsură luată
garanția montării și punerii in
se referă la întărirea asistenței teh
funcțiune a complexelor mecanizate
nice în toate schimburile.
lâ termenele stabilite. De altfel, pla
Dintre numeroasele inițiative mun
nul pe acest trimestru va fi depășit
citorești și acțiuni întreprinse pen
cu 24 la sută la total investiții, cu
tru depășirea planului de producție
52
la sută la lucrările de deschidere
notăm, de pildă, pe cea lansată la
și cu peste 4 la . sută la cele de pre
sectorul Cuzap II. unde întrecerea
gătire. Deci sînt create condiții pen
socialistă se desfășoară sub deviza :
tru ca producția să sporească in
„Complexul cu ccl mai înalt randa
continuare. Acționînd în spiritul sar
ment productiv în 1985 — oglinda
competenței, noastre".
cinilor subliniate la recenta Plenară
a C.C. al P.C.R., minerii din unita
Eficienta măsurilor luate pentru
tea noastră și-au propus să orga
aprovizionarea ritmică a locurilor
de muncă din abataje cu materiale
nizeze în așa fel activitatea incit
și piese de schimb, respectarea pro
în trimestrele II și III să se reali
gramului de revizii și reparații se
zeze producții și mai mari decit în
regăsește, nu numai în indicii supe
prima parte a anului.
riori de utilizare a zestrei tehnice,
ci și a timpului de lucru. De fapt,
Ioan LAZA
prin întreținerea bună si la timp a
utilajelor s-au redus substanțial în
corespondentul „Scînteii"

UTILAJELE - BINE FO
LOSITE. în județul DOLJ s-au
Irisămînțat pînă la această dată pes
te 3 000 hectare cu diferite culturi
din prima urgență, pentru grăbirea
lucrărilor de primăvară, comanda
mentul județean al agriculturii a
stabilit, ieri, 28 martie, redistribui
rea a peste 500 semănători, grape
cu discuri și mașini de administrat
îngrășăminte chimice din unitățile
cu soluri mai grele în cele care au
terenuri mai zvîntate, unde se
poate lucra la semănat. Asemenea
redistribuiri de utilaje au fost
făcute intre unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Bratovoești, Bechet, Dăbuieni, Zănoaga,
Catane, Măceșu, Șegarcea, Poiana
Mare și Calafat. (Nicolae Băbilău).

eanu, directorul unității. Nu în ulti
mul rînd, aș sublinia însă dăruirea
în muncă a oamenilor, aș zice chiar
eroismul de care au dat dovadă
atunci cînd a fost nevoie.
Intr-adevăr, munca forestierilor a
fost în această perioadă deosebit de
grea. La toate brigăzile s-au luat
însă măsuri tehnice și organizatorice
adecvate condițiilor concrete de lu-

Șantierul național ol tineretului d« la Centrala termoelectrică DrobetaTurnu Severin și-a început activitatea la 3 mai 1982. Cei aproape 4 000
de brigadieri, care au activat pînă acum pe șantier au executat turnări
de betoane, au realizat și montat confecții metalice, utilaje, finisaje în
valoare de peste 600 milioane lei. Pentru acest an sînt planificate lucrări
în valoare de 251 milioane lei

carea superioară a întregului volum
de masă lemnoasă provenit din ex
ploatare. Numai ca urmare a îmbu
nătățirii activității de sortare și pre
lucrare, bunăoară, circa 60 la sută
din masa lemnoasă categorisită drept
lemn de foc a căpătat utilizări in
dustriale.
Am urmărit la fața locului cum
se desfășoară concret munca în cî-

dache, șeful sectorului, ne-a preci
zat că succesul se datorează in pri
mul rînd concentrării mijloacelor
mecanice și a forței de muncă în
tr-un număr mai mic de parchete,
îndrumați
îndeaproape,
oamenii
și-au organizat mai bine munca. A
crescut și randamentul utilajelor. în
primele luni ale acestui an, cantita
tea de lemn tăiată cu fiecare ferăs-

La baza sporului de producție,
creșterea productivității muncii
LA ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ DE EXPLOATARE
$1 TRANSPORT BACĂU
cru. Așa, de pildă, pentru realiza
rea planului la unele produse de
mare, importanță pentru economia
națională — bușteni de fag pentru
cherestea, lemn de mină, lemn de
celuloză — a fost extinsă tehnologia
de exploatare în parchete mici con
centrate. Totodată, s-a organizat
sortarea rășinoaselor pentru lemn
de mină Ia lungimile solicitate de
beneficiari și cojirea acestora, prin
utilizarea la întreaga capacitate a
instalațiilor mecanice. în fine, s-a
îmbunătățit activitatea în centrele
de sortare și prelucrare, în vederea
utilizării cît mai complete a masei
lemnoase. Sînt măsuri care atestă
preocuparea forestierilor pentru adaptarea „din mers", cum să spu
ne, a activității Ia condițiile con
crete dintr-o zonă sau alta, dintr-un
anotimp eau altul, pentru valorifi-

teva sectoare de exploatare șl secții
de industrializare a lemnului. La
Mînăstirea Cașin, în munții Oituzului, se află unul din cele mai grele
sectoare de exploatare din cadrul
întreprinderii. Din cauza terenului
accidentat, oamenii ajung greu aici,
iar lemnul de pe Văile Zboinei șl
Bucinei este adus pină jos, la de
pozitele din Scutaru, numai pe calea
ferată forestieră. Peste 400 de oa
meni organizați în formații complexe
lucrează cu hărnicie în parchetele și
gurile de exploatare fără să țină
seama că pădurea nu are acoperiș
și nici încălzire centrală. Anul tre
cut, acest sector cu greu și-a reali
zat planul. Acum, însă, In flecare
din cele două luni care au trecut da
la începutul anului s-au realizat su
plimentar cîte 500—600 mc de masă
lemnoasă. Tehnicianul Emilian lor-

trău mecanic, de exemplu, a crescut
cu circa 100 mc de lemn, față de
perioada corespunzătoare a anului
trecut. Iar indicele de folosire a
mijloacelor mecanice de scos-apropiat a sporit cu 7 la sută.
Intens se muncește și în sectoa
rele de exploatare Dărmănești, Camenca, Șulța, Valea Asăului etc. La
Dărmănești, pe Valea Uzului, de
pildă, cei 250 de oameni lucrează
în 30 de guri de exploatare. Funiculare pasagere și tractoare aduc
zi și noapte buștenii in depozite,
de unde sint încârcați în mașini cu
remorci și transportați la fabricile
de .mobilă din Comănești, Bacău,
Dărmănești. Tehnicianul Ion Colpoș,
unul dintre cei mai vechi și iscusiți
forestieri din Munții Tarcăului, ne
spune că se urmărește zilnic rea
lizarea integrală a planului de pro-

In întreaga țară
- puternică
mobilizare
de forțe pentru
îndeplinirea planului
(Urmare din pag. I)
— Aceeași urare se cuvine
adresată și oamenilor muncii
din industria județului BUZĂU
—
intervine
corespondentul
nostru Stelian Chiper. Angajați
cu toate forțele în ampla în
trecere socialistă, oamenii mun
cii buzoieni au reușit, printr-o
mai bună organizare a muncii,
prin folosirea la întreaga lor
capacitate a instalațiilor și uti
lajelor din dotare, să livreze
suplimentar economiei naționa
le. în perioada care a trecut
din acest an, importante canti
tăți de produse. între care peste
3 500 tone oțel-beton. 12 mili
oane metri cubi gaze utilizabile
asociate, mașini și utilaje pen
tru agricultură și silvicultură,
aparațaj electric de joasă ten
siune. mijloace de automatizare
și altele. Și încă ceva : un nu
măr de 13 unități economice
și-au îndeplinit înainte de ter
men planul trimestrial.
Cu doi și importante reali
zări se înscriu și constructorii
de mașini, chimiștii, electroniștii și ceilalți oameni ai muncii
din industria județului MUREȘ.
Ei au realizat. în perioada care
a trecut din acest an, peste
sarcinile de plan, produse de
mecanică fină, optică și echipa
mente hidraulice în valoare de
circa 7 milioane lei. 137 tone
utilaje tehnologice pentru chi
mie, 83 tone utilaje pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnu
lui. Este de remarcat — ne
spune corespondentul nostru
Gheorghe Giurgiu — că aceste
sporuri de producție au fost
obținute în condițiile economi
sirii unei importante cantități
de energie electrică.

Depășiri substanțiale la pro
ducția fizică au înregistrat șl
constructorii de mașini de la în
treprinderea „Automecapica" din
Mediaș, județul SIBIU' — ne
anunță corespondentul nostru Ni
colae Brujan. Graficele întrecerii
socialiste arată că în această pe
rioadă ei au realizat suplimen
tar, între altele, 70 de autove
hicule speciale pentru transpor
turi de mărfuri, 30. autobetoniere.. 23 remorci și semiremorcii.
Creșterea productivității mun
cii, folosirea cu randament spo
rit, a mașinilor și utilajelor,
optimizarea schimburilor pentru
încadrarea strictă în consumu
rile planificate de materiale,
combustibil și energie sînt
cîteva din căile care au dus la
realizarea acestei producții fi
zice suplimentare din acest
prim trimestru al anului.
Tot în această ultimă săptărnînă a primului trimestru, pe
platforma Combinatului meta
lurgic din TULCEA a fost pus
în funcțiune un nou obiectiv
economic. Este vorba de pri
mul cuptor de tratamente ter
mice pentru piese mari, cu
vatră mobilă. Noul cuptor —
după cum i-a spus corespon
dentului nostru Neoulai Amihulesei directorul Combinatu
lui Tulcea, inginerul Eugen
Andries — permite realizarea
întregii game de piese da
schimb pentru cuptoarele de
feroaliaje aflate în funcțiune,
precum ți a unor piese de
schimb pentru alți beneficiari
din țară. Toate lucrările de
construcții-montaj au fost reali
zate de oamenii muncii din
combinat, asigurîndu-se în fe
lul acesta economii însemnate
de fonduri de investiții și redu
cerea termenului de punere în
funcțiune cu aproape două luni
de zile.

ducție la fiecare sortiment da lemn.
Cu experiența pe care o au, oa
menii de aici „reglează" din ferăstraie și țapine realizarea ritmică a
tuturor sortimentelor de lemn pre
văzute în plan. Ca atare, în condi
țiile aspre din lunile de iarnă, au
livrat la vreme cantitățile de lemn
și cherestea pentru fabrica de mo
bilă din Dărmănești, fapt care a fă
cut ca unitatea respectivă să obțină
o producție suplimentară în valoare
de aproape 4 milioane lei. In același
timp, împreună cu forestierii din ce
lelalte sectoare de exploatare, mun
citorii și specialiștii din acest sec
tor au asigurat masa lemnoasă pen
tru toate fabricile de mobilă din
județul Bacău, lemnul de mină pen
tru întreprinderea din Comănești,
lemnul de celuloză pentru combina
tul de hîrtie „Detea" din Bacău.
A fost pregătit, totodată. întregul
fond de marfă destinat exportului
pentru primul trimestru al anului.
Prin felul cum muncesc, prin re
zultatele obținute, forestierii băcă
uani dau dovadă că sint animați de
hotărîrea de a îndeplini exemplar
planul de producție pe anul 1985,
ultimul an al actualului cincinal.
Totodată, nu se pierd din vedeta
nici pregătirile pentru producția
primului -an din viitorul cincinal.
Preluarea încă da pe acum de la
ocoalele silvice a întregului volum
de masă lemnoasă planificat, exe
cutarea căilor de acces pentru trac
toare, montarea funicularelor în par
chetele care urmează să fie puse în
exploatare în prima etapă, stabilirea
soluțiilor tehnologice de exploatare
pentru toate aceste parchete sint
doar cîteva din măsurile menite să
asigure forestierilor băcăuani, lună
de lună, noi și importante succese
în producția.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii”
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LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI A CELEI DE-A NOUA
LEGISLATURI A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Oh vibrant omagiu adus de aleșii țării celui mai iubit fiu al țării pentru strălucita activitate desfășurată
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în cei 20 de ani de cînd se află in fruntea partidului și statului, pentru propășirea patriei socialiste
(Urmare din pag. I)
în sala Marii Adunări Naționale
se aflau, alături de deputății aleși la
17 martie, numeroși invitați —
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători de instituții
centrale și organizații obștești,
personalități ale vieții noastre cultu
rale. artistice și științifice, repre
zentanți ai oamenilor muncii.
Erau de. față șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București, co
respondenți ai presei străine.
în cadrul ședinței de dimineață,
tovarășul Dumitru Apostoiu. secre
tar prezidențial și al Consiliului de
Stat, a arătat că, în conformitate cu
articolul 6 din Regulamentul de
funcționare a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, lucrările vor fii prezidate, pînă
la alegerea Biroului M.A.N.. de cel
mai in vîrstă dintre deputati.
Luorările de constituire a Marii
Adunări Naționale au fost conduse
de tovarășul Ion Popescu-Puturi,
președintele de vîrstă în actuala le
gislatură, care a prezentat omagiul
adus de Marea Adunare Națională
tovarășului Nicolae Ceaușescu la îm
plinirea a 20 de ani de la alegerea
sa în fruntea partidului.
în repetate rînduri, deputății și
invitații au aplaudat îndelung, cu
căldură, au aclamat pe secretarul
general al partidului, președintele
Republicii, dînd expresie sentimen
telor de dragoste și prețuire pe care
întregul popor i le poartă, vibranta
manifestare a celor prezenti constituindu-se Intr-un profund omagiu
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de
cînd conduce cu strălucire destinele
Românied socialiste.
Evodnd importanta alegerilor de
3a 17 martie a.c., tovarășul Ion
Popescu-Puturi a spus :
«
„Alegerile de deputati, în urma
cărora se constituie Marea Adunare
Națională. în cea de-a noua legisla
tură. au fost precedate de o amplă
campanie electorală pătrunsă de o
Înaltă responsabilitate civică și ca
racterizată printr-un viu dialog între
alegători și candidați, prin impre
sionanta adeziune a întregii națiuni
la Programul partidului, la platfor
ma electorală a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Prin
amploarea lor și prin unanima par
ticipare la vot a . cetățenilor patriei,
alegerile de la-17 martie s-au înscris,
spre mîndria noastră, a tuturor, în
rîndul celor mal insuflețitoare și
pline de semnificații alegeri care au
avut loc în decursul vremii in tara
noastră.
Strălucita victorie obținută de
Frontul Democrației și Unității So
cialiste reprezintă o elocventă ex
presie a coeziunii și unității indes
tructibile a întregului popor, a tu
turor fiilor tării, fără deosebire de
naționalitate. în jurul Partidului
Comunist Român, al secretarului său
general, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Prin rezultatele lor. alegerile de la
17 martie au dat expresie puternică
hotărârii și voinței întregului popor
de a înfăptui neabătut politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, de a transpune în via
tă Programul de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
de înaintare a României spre co
munism.
La îndeplinirea mandatului încre'dințat de popor, noi, deputății Marii

Adunări Naționale, sîntem chemați
să acționăm cu devotament, price
pere și dăruire revoluționară pentru
a răspunde cu cinste încrederii acordate de alegători, pentru a în
deplini în mod exemplar sarcinile
patriotice ce ne revin în noua eta
pă de dezvoltare a societății socia
liste românești, de înaintare a țării
spre noi culmi, tot mai înalte, de
civilizație și progres.
îngăduiți-mi să declar deschise
lucrările primei sesiuni a celei de-a
IX-a legislaturi a Marii Adunări
Naționale”.

Potrivit regulamentului, Marea
Adunare Națională a desemnat, ,1a
propunerea președintelui de vîrstă,
pe deputății Elena Nae și loan Anton
pentru a-1 asista în exercitarea atri
buțiilor sale.
A fost aleasă apoi, prin vot des
chis. Comisia de validare, alcătuită
din 19 membri.
în cursul după-amiezii, la relua
rea lucrărilor, președintele Comisiei
de validare, deputatul
Nicolae
Mihalache, a prezentat raportul co
misiei.
Marea Adunare Națională a vali
dat, în unanimitate, mandatele celor
369 de deputati aleși la 17 martie în
organul suprem legislativ.
După validarea alegerii deputaților, președintele de vîrstă a declarat
constituită Marea Adunare Naționa
lă a Republicii Socialiste România
în cea de-a IX-a legislatură, act
subliniat cu vii și puternice aplauze
de cei prezenți.
într-o atmosferă vibrantă, de res
ponsabilitate și angajare patriotică,
aleșii poporului în cel mai înalt
forum democratic legislativ al țării
au depus — începînd cu loja pre
zidențială — jurămîntul de credință
șl devotament față de
Republica
Socialistă România. Deputății s-au
angajat astfel solemn să acționeze
cu toată energia și priceperea pen
tru Înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, pen
tru Îndeplinirea înaltei lor misiuni,
pentru întărirea șl dezvoltarea orlnduirii noastre socialiste, pentru apă
rarea patriei, a suveranității, inde
pendenței și integrității țării.
S-a trecut apoi la alegerea pre
ședintelui și a celor patru vicepre
ședinți, care, împreună, alcătuiesc
Biroul Marii Adunări Naționale. Din Însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
și Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
deputatul Tamara Dobrin a propus
să fie ales ca președinte al Marii
Adunări Naționale, pentru cea de-a
IX-a legislatură, deputatul Nicolae
Giosan.
Vicepreședinți ai M.A.N. au fost
propuși deputății Maria Gheorghe,
Maria Lazăr, Iosif Szasz și Uie Vă
duva. Secretari ai forului suprem le
gislativ au fost propuși deputății
Ștefania Ionescu, Dumitru Alecu,
Poliana Cristescu, Andrei Iosif Roth,
Frusina Tașmău și Ion Catrinescu.
Deputății au votat, în unanimitate,
propunerile făcute.
Luînd cuvîntul’, tovarășul Nicolae
Giosan a spus :
„Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, președinte al Republicii
Socialiste România,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși
dcputați,
Vă rog să-mi permiteți ca din
adîncul inimii să dau expresie celor
mai vii și profunde sentimente de
mulțumire și de adîncă recunoștință

Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, personal mult iubitu
lui nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, președintele Republicii
Socialiste România, dumneavoastră,
tovarăși deputați, pentru sarcina
deosebită și marea cinste cu care
sintem onorați, prin alegerea noastră
în Biroul Marii Adunări Naționale.
Pe deplin conștienți de responsa
bilitățile ce ne revin în îndeplinirea
mandatului încredințat, îngăduiți-ne
să folosim acest prilej pentru a
asigura partidul, pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, pe toți cetățenii Româ
niei socialiste că Biroul forului le
gislativ suprem, împreună cu depu
tății aleși în cea de-a noua legisla
tură, vom acționa, cu întreaga pu
tere de muncă, pentru înfăptuirea
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a platformei-program
cu care Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste s-a prezentat în fața
națiunii și care s-a bucurat de ade
ziunea și aprobarea entuziastă ale
întregului popor.
Urmînd luminosul exemplu de dă
ruire și pasiune revoluționară al în
cercatului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și sprijinindu-ne pe participarea dumneavoastră
activă și permanentă, stimați tova
răși deputati, nu vom precupeți nici
un efort pentru ca Marea Adunare
Națională să-și exercite în mod
exemplar înaltele prerogative ce-i
sint conferite de Constituția tării,
sporind contribuția noastră la mărea
ța operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism, la
lupta pentru continua propășire a
națiunii române, pentru întărirea
independentei și suveranității națio
nale, pentru pace. Înțelegere șl cola
borare Intre toate popoarele lumii”.

Lucrările primei sesiuni a celei
de-a IX-a legislaturi au fost condu
se, in continuare, de președintele
Marii Adunări Naționale, asistat de
cei patru vicepreședinți.
La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zi pentru actuala
sesiune :
1. Alegerea președintelui Republi
cii Socialiste România ;
2. Alegerea Consiliului de Stat ;
3. Alegerea Consiliului de Miniștri;
4. Alegerea Tribunalului Suprem ;
5. Alegerea procurorului general ;
6. Alegerea comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale ;
7. Program de măsuri privind sar
cinile guvernului, ministerelor, celor
lalte organe centrale și locale de stat,
ale centralelor și unităților socialiste
pentru îndeplinirea integrală a pre
vederilor Planului national unic de
dezvoltare economico-socială a țării
pe anul 1985 și pregătirea înfăptuirii
in bune condiții a planului pe anul
1986.
Potrivit prevederilor Constituției,
tovarășul Constantin Dăscălescu,
primul ministru al guvernului, a
depus, în cadrul ședinței de dupăamiază. mandatul Consiliului de
Miniștri în funcție, acordat de
.Marea Adunare Națională în cea
de-a VIII-a legislatură.
Marea Adunare Națională a apro
bat, prin vot deschis, depunerea
mandatului Consiliului de Miniștri.
Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Raportul Comisiei de validare
PREZENTAT DE DEPUTATUL NICOLAE MIHALACHE
Mult stimate tovarășe Nicolae
Din numărul total al cetățenilor
Ceaușescu, președinte al Republicii
înscriși în listele electorale s-au
Socialiste România,
prezentat la vot 15 732 095 alegători,
adică 99,99 la sută, din care 15 375 522,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
reprezentînd 97,73 la sută. au_votat
pentru candidații Frontului DemoStimate tovarășe și stimați tovacratiei și Unității Socialiste.
răși.
Intr-o impresionantă unitate, ale
în temeiul
Comisiade
__ validare.
_________ ...
________
gătorii-din Circumscripția electorală
dispozițiilor cuprinse în Regulamen
nr. 1 „23 August” a Capitalei, parti
tul de funcționare a forului legisla
cipant! Cu toții la alegeri, și-au dat
tiv suprem, a verificat toate proce
în iihânimitate votul secretarului gesele verbale ale comisiilor electora
le de circumscripție și ale secțiilor ' neral al partidului, președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
de votare, celelalte documente afla
șul Nicolae Ceaușescu. Alegătorii
te în dosarele alegerilor pentru Ma
au
pus astfel încă o dată puternic
rea Adunare Națională de la 17 mar
în evidență, în același glas, gînd,
tie 1985. puse la dispoziție de Comi
simțire și voință cu întregul popor,
sia Electorală Centrală.
dragostea nemărginită, devotamentul
Comisia a constatat că au fost
profund și încrederea neclintită de
respectate întru totul prevederile
care se bucură în rîndurile națiunii
Constituției și ale Legii electorale.
cel mai iubit și stimat fiu al po
Nu a fost depusă nici o contestație
porului, de a cărui pilduitoare viață
împotriva vreunui deputat din cei
și activitate revoluționară sînt indi
369 declarați aleși.
solubil legate împlinirile fără pre
Toți deputății aleși în Marea Adu
cedent ale României socialiste, con
nare Națională au fost candidați ai
vingerea nestrămutată că numai sub
Frontului Democrației și Unității
conducerea sa înțeleaptă și cuteză
Socialiste, cel mai cuprinzător orga
toare vom continua ferm mersul
nism politic al tării, larg forum de
înainte spre comunism.
mocratic. constituind cadrul organi
Prin votul lor entuziast, alegătorii
zatoric de unire sub conducerea
au adus un vibrant omagiu împli
Partidului Comunist Român — forța
nirii a două decenii, perioadă înscripolitică conducătoare a întregii so
să cu litere de aur în istoria milecietăți — a tuturor categoriilor de
nară a patriei, de cînd în funcția sucetățeni pentru înfăptuirea politicii
premă de conducere a partiduinternă; și externe a partidului și
lui a fost ales tovarășul Nicolae
statului nostru. Platforma electorală
Ceaușescu, care conduce cu atîta
cu care s-a prezentat în alegeri
cutezanță, clarviziune și fermitate
Frontul Democrației și Unității So
revoluționară destinele neamului
cialiste are la bază istoricele hotănostru spre piscurile luminoase ale
rîri ale Congresului al XIII-lea al
comunismului.
partidului. planurile de dezvoltare
economico-socială a României în
Rezultatele strălucite ale alege-s
perioada 1986—1990 și în perspectivă
rilor, cu profunde și semnificative
pînă în anul 2 000.
rezonante, constituie o nouă și edi-

ficatoare expresie a unității de
nezdruncinat a poporului in jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, o mărturie elocventă a
deplinei adeziuni a tuturor cetățe
nilor, patriei., la programul de. făurire
a noii societăți pe pămîntul Româ
niei, la politica internă și externă a
partidului și statului nostru. Totoda
tă', votul acordat candidaților Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste reflectă puternica angajare politică, înalta responsabilitate civică
a cetățenilor, oglindește participarea
lor activă la conducerea vieții de
stat în cadrul sistemului democrației
noastre muncitorești-revoluționare,
voința lor fermă de a transpune
neabătut în viață hotărîrile Congre
sului al XIII-lea, Programul parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
Comisia de validare relevă că la
recentele alegeri s-a continuat cu
consecvență practica depunerii mai
multor candidaturi pentru un loc de
deputat, acest sistem fiind folosit în
peste 50 la sută din circumscripțiile
electorale pentru Marea Adunare Na
țională.
Din analiza documentelor alegeri
lor s-a constatat că deputății repre
zintă toate categoriile de oameni ai
muncii. Ei fac parte din rîndul celor
mai buni cetățeni ai patriei noastre,
se bucură de un deosebit prestigiu
și, prin întreaga activitate profesio
nală, politică, cetățenească, prin de
votamentul și spiritul lor revoluțio
nar, prin calitățile lor morale, oferă
garanția sigură că vor face totul
pentru a sluji cu credință poporul,
interesele patriei și socialismului,

pentru îndeplinirea cu succes a pro
gramului de dezvoltare economicosocială a țării, de întărire a indepen
denței și suveranității naționale, de
înflorire continuă a vieții materiale
și spirituale a României.
Deputății aleși în forumul suprem
al puterii de. stat lucrează nemijlocit
în unități economice din industrie,
. construcții, transporturi și agricultu
ră, sînt cadre din domeniul cercetă
rii, învățămîntului; și culturii, eco
nomiști, medici, ziariști, ofițeri,
juriști, cadre de conducere In orga
nele centrale și locale de partid, de
stat și în organizațiile de masă și
obștești, precum și reprezentanți ai
Unității
Organizației Democrației și ............
Socialiste.
Dintre deputății aleși, 91,4 la sută
sînt români, 7,3 ia sută sînt români
de naționalitate maghiară, 1,3 la sută
sint români de naționalitate germa
nă, corespunzător structurii naționale
a populației. Din totalul deputaților,
34,4 lâ sută sînt femei, ceea ce pune
în lumină rolul și contribuția crescîndă a femeii — puternică forță so
cială a orînduirii noastre socialiste —
la progresul multilateral al patriei,
la dezvoltarea liberă și independentă
a României.
Stimate tovarășe și stimați tovarăși
dcputați,
Comisia de validare a Marii Adu
nări Naționale, constatînd că alege
rea celor 369 deputați — inclusiv cei
19 membri ai comisiei, pentru care
legalitatea alegerii a fost verificată
de președintele de vîrstă — s-a făcut
cu respectarea strictă a prevederilor
Constituției și ale Legii electorale,
propune, în unanimitate, validarea
mandatelor tuturor deputaților de
clarați aleși în Marea Adunare Na
țională la alegerile din 17 martie 1985.
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EXPERIENȚA LEGISLATURII ANTERIOARE - PE AGENDA DE LUCRU A NOILOR DEPUTAȚI

CONLUCRAREA CU CETĂȚENII - TERENUL MEREU
RODNIC Al REALIZĂRILOR EDILITARE
-------------------------------------- ÎNSEMNĂRI DIN SATU MARE -------------------------------------Autoconducerea și autogospodărirea localităților - principii de bază
în viața social-economică și edilitară - presupun, ca o condiție esențială,
o strînsă și permanentă conlucrare intre consiliile populare și cetățeni. Una
din cele mai importante „verigi" în dezvoltarea unei conlucrări sistematice
și fructuoase o reprezintă însăși activitatea deputaților. Ei sint, ei trebuie
să fie exponenții permanent informați și permanent receptivi ai cerințelor
cetățenilor din circumscripția electorală în fața consiliului popular - și,
totodată, purtătorii de cuvînt, la fel de informați și de receptivi - care
să transmită cetățenilor sarcinile și orientările gospodărești ce revin lo
calității în ansamblu. Ce se poate reține, din acest punct de vedere, din
experiența legislaturii anterioare care să fie concludent pentru organele
nou alese ? Am încercat să răspundem la această întrebare investigînd
practica și opiniile unor edili din Satu Mare și Cărei.

Receptivitate
la propunerile cetățenilor
„Cu cetățenii avem multe forme
de a dialoga, de a le recepta pro
punerile, de a ne consulta cu ei
asupra modului cel mai eficient de
a le transpune în viată — ne-a spus
pentru început tovarășa Cornelia
Șoimeanu, primarul orașului Cărei.
Socotesc că e foarte important să
discuți cu oamenii, la fața locului,
în confruntare cu realitatea, cu me
diul lor de viată, despre problemele
asupra cărora trebuie să interve
nim împreună, constructiv, benefic.
La fel de important este să știi să-i
asculți pe oameni, să le dai posibi
litatea să-și expună pe de-a-ntregul
firul gîndurilor, fie și pentru că din
ele. in orice moment, pot izvorî
importante propuneri gospodărești.
După care, firesc, prin eforturile

unite ale cetățenilor, cu deputății în
frunte, au cuvîntul faptele”.
Ne-am îndreptat pașii spre cel
mai nou și cel mai mare cartier al
localității — cartierul „Mihai Vi
teazul”.
— Dezvoltarea modernului nostru
cartier a început in 1980. De atunci
a crescut continuu. însumînd acum
peste 1 500 de apartamente.
„Ghid” în biografia edilitar-gospodărească a cartierului ne este to
varășul Vasile Avram, maistruinstructor la o școală profesională,
un inimos gospodar, membru al
asociației de locatari nr. 4. Ne spu
ne. în continuare :
— La noi în cartier, unele pro
bleme de interes major rămineau la
început nesoluționate — zile, săptămîni. sau chiar luni în șir. Unii din
factorii cu responsabilități în acest
sens de la consiliul popular se do
vediseră mai puțin receptivi la pro

punerile de gospodărire și Înfrumu
sețare a cartierului. Viata i-a dat
însă de o parte pe cei insensibili
Ia problemele și cerințele oamenilor.
Ulterior, și cu deosebire în anul
trecut, cetățenii cartierului nostru
în frunte cu deputății și cu spriji
nul consiliului popular și-au înscris
realizări cu care se pot mîndri :
curățirea și nivelarea terenului în
jurul blocurilor pe mari suprafețe,
amenajarea unor spații verzi și a
microgrădinilor de legume, a unor
locuri de parcare a autovehiculelor,
a unor spații de joacă pentru copii.
Și cite altele ! E adevărat, toate
acestea sînt rodul muncii noastre, a
cetățenilor, dar în ele se regăsesc
frecvent si strădaniile deputaților,
prezenti cu sfatul și cu fapta în
mijlocul nostru. La noi în cartier
s-a statornicit o frumoasă tradiție,
aceea ca deputății să se întîlnească
de două și chiar de trei ori pe săptămină cu conducerile celor trei
asociații de locatari din cartier, cu
alți locuitori. „Ordinea de zi” e me
reu aceeași și totuși mereu alta,
pentru că și problemele șînt mereu
noi : urmărirea realizării măsurilor
gospodărești stabilite anterior, mă
suri pentru soluționarea viitoarelor
obiective.

„Construim,
dar să și păstrăm durabil“
Această frumoasă deviză gospodă
rească am auzit-o de la tovarășul
Vasile Hosu. maistru la întreprin

derea de piese de schimb și utilaje
pentru industria chimică din Satu
Mare, deputat în consiliul popular
municipal. Deviză pe care cetățenii
din circumscripția electorală nr. 40
din cartierul „Someș” au adoptat-o
ca pe un principiu practic, călăuzi
tor, în activitatea gospodărească de
zi cu zi.
— Noi. cetățenii din cartierul „So
meș”. am făcut împreună multe lu
cruri bune pentru a crea aici o am
bianță cît mai plăcută — ne spunea
tîmplarul loan Lăpuște. de la între
prinderea de prelucrare a lemnului,
președintele uneia din asociațiile de
locatari. Spațiile de joacă pentru
copii, băncile confecționate din ma
teriale refolosibile și „plantate” in
preajma zonelor verzi de lîngă lo
cuințe, repararea' burlanelor si stre
șinilor la unele blocuri și altele au
fost la început gînduri, proiecte, fie
ale deputatului, fie ale cetățenilor,
azi fiind lucruri înfăptuite. Alte
proiecte urmează să le înfăptuim în
viitorul apropiat. Ceea ce aș dori
să reliefez este sistemul gospodăresc-organizatoric — bine pus la
punct — care ne-a permis să reali
zăm multe din ideile legate de în
frumusețarea și îmbogățirea zestrei
edilitare a cartierului. în frunte cu
deputatul, noi, cetățenii, ne-am or
ganizat în echipe pe două schim
buri. astfel incit să fie asigurată o
continuitate a activității de gospo
dărire a cartierului.
— Nu mai puțin important e să
știm să păstrăm zestrea edilitarurbanistică de care beneficiem și
căreia, în bună măsură, îi sîntem
coautori — a opinat locuitorul loan
Borbei. din blocul nr. 1—3 de pe
Aleea Tisa nr. 3. Găsind deteriora
te unele obiecte din zestrea parcu
rilor. ne-am consultat cu deputatul
nostru și am luat decizia să ne bi
zuim. în primul rînd. pe noi înșine,
în paza avuției obștești a cartieru
lui. instituind o supraveghere aten

tă a bunurilor din preajma blocu
rilor. Totodată, ne ocupăm mai in
sistent, mai „individualizat”, de mo
delarea civică a celor certați cu
comportamentul civic, cu spiritul de
răspundere față de avuția obștii.

Obiective de imediat
interes
Este de Ia sine înțeles că despre
hărnicia. spiritul gospodăresc și
responsabilitatea civică a locuitorilor
celor două orașe. în frunte cu de
putății lor. s-ar putea adăuga multe,
de pildă. în legătură cu realizarea
în 1984 a unui volum record de lu
crări valorînd 183 milioane lei —

efectuate prin muncă patriotică —
în municipiul. Satu Mare (1 500 lei
pe un locuitor) — și 40 milioane lei
în orașul Cărei (revenind pe un lo
cuitor 1 540 lei). Dar interlocutorii
noștri, aflați in fruntea celor două
consilii populare, realeși la 17 mar
tie. au ținut să menționeze că ceea
ce îi preocupă cu prioritate în pre
zent nu sînt retrospectivele, ci sar
cinile imediate. Printre ele. la loc
de frunte — propunerile formulate
in adunările cetățenești din timpul
campaniei electorale. Desigur, nu
toate sînt realizabile imediat, dar
cele mai importante au certe per
spective de materializare. Iată citeva asemenea valoroase idei gospo
dărești înscrise pe agendele de
lucru ale noilor deputati :

VÎLCEA : Ritm intens
de lucru pe șantierul
hidrocentralei
Gura Lotrului
La confluența Lotrului cu Oltul,
unde șe construiește ultima hidro
centrală prevăzută în etapa I de
amenajare energetică ă Oltului,
“ s-au încheiat lucrările de betonare
a prizelor de la cele două hidroagregate, ceea ce permite:începerea
operațiunilor de montare a statoa
relor și celorlalte echipamente.
Această realizare a colectivului din
cadrul Antreprizei de construcții
hidroenergetice Olt-Superior asi
gură condițiile tehnice de! punere în
funcțiune a celei de-a 14-a hidro
centrale de pe rîul Olt. la termenul
prevăzut în angajamentul asumat.
Cu noua hidrocentrală, puterea
energetică a Oltului va spori cu
încă 27 MW. (Ion Stanciu).

Un cartier
cît un oraș !

MEHEDINȚI :

în Consiliul popular al orașului Cărei :
© Cu sprijinul populației, prin muncă patriotică, să se efectueze să
patul și acoperirea șanțurilor la lucrările de canalizare propuse a se
executa pe străzile „Duzilor" și „Republicii". ® Tot prin aportul cetă
țenilor, să fie realizate lucrările pregătitoare in vederea reparației tro
tuarelor și a străzilor „Dobrogeanu Gherea", „Dimitrie Cantemir". „Plu
garilor", „Garoafelor". © Forarea unor noi puțuri la ștrandul termal, in
vederea extinderii bazei de agrement a orașului. 9 Supraetajarea școlii
generale nr. 3. 9 Urgentarea lucrărilor de investiții la noul amplasament
pentru fabrica de mobilă Crasna.

în Consiliul popular al municipiului Satu Mare :
® Cu participarea cetățenilor, să fie executate lucrările gospodărești
de primăvară — săpatul gropilor in care vor fi plantați pomi ornamen
tali. @ Nivelarea străzii „Muncitorilor" și a coronamentului digurilor
de pe malurile Someșului. G Extinderea plantărilor de pomi și amena
jarea de spații verzi prin munca patriotică a tineretului in zona de agre
ment Someș și in „Parcul pionierilor". 9 Construirea unui complex co
mercial in cartierul „Solidarității". 9 Urgentarea extinderii rețelei tele
fonice in noile cartiere „Micro 16" și „Unio" 9 Construirea unei școli
generale (a treia ca număr) in microraionul 16, unde se înregistrează o
continuă creștere a populației școlare.

Octav GRUMEZA

corespondentul „Scînteii"

In cele două decenii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al
partidului, în județul Mehedinți
s-au construit' și dat în folosință
pentru oamenii muncii 28 000 apar
tamente. S-au conturat cartiere noi,
cu o linie arhitectonică modernă,
între acestea, un loc aparte — prin
amploarea obiectivelor social-culturale și edilitar-gospodăreștl cu
care este dotat— îl ocupă cartierul
„Crihala” din municipiul DrobetaTurnu Severin. Numai în acest
cartier, în cele peste 15 000 aparta
mente înălțate în acești 20 de ani
locuiește in prezent o populație
egală cu cea pe care o avea întreg
orașul Drobeta-Turnu Severin in
anul 1965. Tot în această zonă, su
prafața comercială a unităților nou
construite însumează peste 18 400
metri pătrați. Din cele 11 750 noi
■ apartamente prevăzute a se con
strui in cincinalul 1986—1990, o par
te se vor înălța și în cartierul
„Crihala”, conferindu-i tot mal
mult atributele unui adevărat oraș.
(Virgiiiu Tătaru).
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AGRICULTURA - RAMURĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI
Orientările stabilite de Congresul al XIII-lea privind
înfăptuirea unei noi și profunde revoluții agrare
Este cunoscut faptul că pro
gresul ■ economic și social in lu
mea contemporană 'se află în
strinsă corelație și cu nivelul de
dezvoltare a agriculturii, cu ca
pacitatea acesteia de a satisface
Cerințele fundamentale de hrană
ale populației, de materii prime
ale industriei, de participare la
diviziunea internațională a mun
cii.
Datorită rolului important al
agriculturii, aceasta se bucură de
atenție deosebită in toate țările
lumii. Nici una din țările dezvol
tate din punct de vedere econo
mic nu și-a neglijat agricultura.
Dimpotrivă, aceste țări sint dez
voltate și pentru faptul că dispun
de o agricultură modernă, cu ran
damente ridicate.
Constituie un imens merit al
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fap
tul de a fi elaborat, pornind de
la realitățile economiei, românești,
conceptul privind locul agriculturii
— ca ramură de bază — în eco
nomia socialistă a României, rolul
și funcțiile sale economico-sociale
în accelerarea progresului econo
mic al țării, în ridicarea nivelului
de trai al populației. Definind
locul agriculturii în dezvoltarea
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.,;,
sublinia că: „In (ara noastră agri
cultura reprezintă o ramură de
bază a economiei socialiste ; este
limpede că fără o agricultură in
tensivă, modernă, de înaltă pro
ductivitate, organizată pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei
nu se poate asigura nici făurirea
societății socialiste
multilateral
dezvoltate, nici edificarea comu
nismului în patria
noastră". în
Raportul prezentat la cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„Agricultura va fi în continuare a
doua ramură de bază a economiei
naționale".
Această opțiune s partidului
nostru își găsește justificarea, pe
de o parte, în resursele mari de
care dispune agricultura în țara
noastră — 15 milioane hectare
agricole, aproape 10 milioane
hectare arabile, 11 la sută din to
talul fondurilor fixe și 27 la sută
din forța de muncă ; pe de altă
parte, în funcțiile social-economice
importante pe care agricultura
este chemată să . le Îndeplinească.
Măsurile adoptate, din inițiativa
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
pentru înlăturarea unor lipsuri
din domeniul agriculturii, pentru
dezvoltarea și modernizarea for
țelor de producție, prin alocarea
unui volum sporit de investiții,
pentru elaborarea unor programe
speciale privind ridicarea gradu
lui de . mecanizare, extinderea lu
crărilor de irigații, desecări și alte
îmbunătățiri
funciare, sporirea
efectivelor de animale sînt numai
cîteva dintre reperele esențiale ale
orientării, realiste- promovate : de
partidul' nostru în anii care au
trecut de la Congresul al IX-lea.
Astfel, dacă în 1965 investițiile
din agricultură au însumat doar
7,6 miliarde lei. în 1984 volumul
acestora s-a ridicat la 30 de mi
liarde, urmînd să atingă in acest
an aproape 52 miliarde lei. Agri
cultura dispune astăzi de 174 000
tractoare, față de 81 386 în 1965,
de 58 000 combine autopropulsate,
comparativ cu numai 242 in 1965.
Suprafața amenajată pentru iri
gat ajunsese în anul 1984 la 2 812
mii hectare, ceea ce reprezintă
pește 25 la sută din suprafața
arabilă a țării. Agricultura benefi
ciază în acest an de circa 250
kg/ha îngrășăminte chimice, fată
de numai 18 kg în anul 1965.
Datorită mijloacelor materiale
importanțe destinate dezvoltării
agriculturii, cit și muncii desfășu
rate de lucrătorii ogoarelor, pro
ducția vegetală și animală este în
continuă creștere. Astfel, dacă în
1965 au fost produse 12,6 milioane
tone de cereale, în 1984 s-au obți
nut 23,6 milioane tone, adică peste
o tonă de cereale pe locuitor. Ran
damentele medii la
hectar au
sporit simțitor. Comparativ cu
1965, cînd s-au realizat 1 450 kg
griu și 1 770 kg porumb la hectar,
in anul 1984 ș-au atins 3 200 kg
griu și 3 500 kg porumb la hectar.

La cultura griului, 216 unități au
realizat producții medii la hectar
de peste 5 000 kg, iar la porumb
78 unități au obținut peste 10 000
kg boabe la hectar.
In perioada 1966—1984, efecti
vele de animale au cunoscut, de
asemenea, o creștere importantă,
înregistrindu-se anul trecut 6,7
milioane taurine, față de 4,9 mi
lioane, 14,3 milioane porcine, față
de 5,3 milioane, 18,4 milioane
ovine și caprine comparativ cu
12,1 milioane. Ponderea zootehniei
în totalul producției agricole a
ajuns la 45 la sută.
Faptele dovedesc exemplar jus
tețea și realismul opțiunii parti
dului nostru pentru făurirea unei
agriculturi intensive, multilaterale
și de mare randament.
RIDICAREA AGRICULTURII PE
O TREAPTA CALITATIV SUPE
RIOARA — CERINȚA ESENȚIA
LA A DEZVOLTĂRII MULTILA
TERALE A SOCIETĂȚII NOAS
TRE SOCIALISTE. Cu toate re
zultatele. din ce în ce mai bune
obținute în ultimii 20 de ani, tre
buie subliniat faptul că produc
țiile medii realizate nu oglindesc
eforturile
însemnate făcute de
stat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii ; aces
tea nu reflectă, de asemenea, nici

tehnie va trebui să se ajungă, în
cazul unităților agricole de stat, la
4 500—5 000 litri lapte pe vacă, 5 kg
lină. 225—230 ouă, iar în ce priveș
te cooperativele agricole de pro
ducție la 2 700—2 800 litri lapte pe
vacă. 3,5. kg lină și 220—225 ouă ;
— sporirea mai rapidă a produc
tivității muncii și pe această bază
a eficientei economice ;
— amplificarea contribuției agri
culturii la mărirea avuției națio
nale și a venitului național.

DIRECȚIILE ȘI CAILE DE AC
ȚIUNE PENTRU ÎNFĂPTUIREA
OBIECTIVELOR ȘI SARCINILOR
TRASATE AGRICULTURII DE
CONGRESUL AL XIII-LEA AL
P.C.R. Pentru realizarea obiective
lor noii revoluții agrare. Congresul
al XIII-lea al P.C.R. a stabilit un
complex de măsuri sintetizate în
Directivele Congresului al XIIIlea. In cincinalul viitor, agricul
turii 1 se va aloca un volum de
investiții de peste 190 miliarde lei
pentru dezvoltarea bazei tehnicomateriale. punindu-se accentul pe
creșterea potențialului productiv al
pămîntului, pe mecanizarea com
plexă a lucrărilor agricole — in
1990. unitățile agricole vor dispune
de 180 000 tractoare și de o siste
mă de mașini de înalt randament

CONSULTAȚIE IN SPRIJINUL iNVĂȚĂMlNTULUI
POLITICO-IDEOLOGIC DE LA SATE
marile rezerve de care dispun uni
tățile agricole socialiste, Exemplul
unităților fruntașe este edificator
în acest șens.
în etapa actuală, ridicarea ni
velului de trai al poporului —
obiectiv suprem al politicii parti
dului — este ștrîns legată și con
diționată de trecerea de la acu
mulările cantitative la o nouă ca
litate în dezvoltarea agriculturii,
care trebuie - să se materializeze
într-o
creștere
substanțială a
producțiilor, concomitent cu spo
rirea eficienței, în apropierea con
dițiilor de muncă și viață ale celor
ce lucrează în această ramură de
bază a economiei de cele din
industrie. „Ne propunem, de fapt
— arăta tovarășul Nicolae
Ceaușescu — să realizăm o adevă
rată revoluție agrară în ee pri
vește producția, productivitatea
muncii, nivelul tehnic, eficiența
economică, activitatea socială ge
nerală din satele noastre".
Conceptul de nouă revoluție
agrară, elaborat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, reflectă, în
tr-o formulare extrem de sinte
tică.,. , transformările. . complexe,
adinei care trebuie înfăptuite atît
in, domeniul forțelor de producție,
cît și al relațiilor de producție, în
organizarea și conducerea agri
culturii, în modul de a gindi și
de a acționa al oamenilor muncii
din această ramură, pentru creș
terea masivă a- producției vege
tale și animale, ridicarea generală
a civilizației
materiale și spiri
tuale a localităților rurale, apro
pierea condițiilor de muncă și de
viață din agricultură, de la sate,
de cele' din industrie, de la orașe.
Dacă socializarea agriculturii a
avut drept scop crearea sectorului
socialist in agricultură, noua re
voluție agrară are menirea să
pună
în
valoare
acumulările
create, resursele existente. Obiec
tivele noii revoluții agrare sînt
așadar atit de ordin tehnic, orga
economic, cît și de
nizatoric și
natură socială.
In baza acestui concept, obiec
tivele fundamentale ale noii re
voluții agrare au în vedere:
— creșterea mai
accentuată a
producției vegetale și animale,
prin ridicarea
randamentului la
hectar și pe animal, astfel incit în
1990 să se obțină pe ansamblul țării
recolte medii la hectar de 4 000—4 200
kg la griu, 5 500—6 000 kg la porumb,
2 60(1—2 800 kg la floarea-soarelui,
2 600—2 800 kg la soia, 40 000—42 000
kg la sfecla de zahăr. 28 000—30 000
kg la legumele de cimp. în zoo

— pe dezvoltarea zootehniei. Can
titatea de îngrășăminte chimice de
care va beneficia agricultura va
ajunge la 3,5 milioane tone. Su
prafața amenajată pentru irigat se
va extinde cu alte 1,8—2,3 milioa
ne hectare, astfel ca la sfîrșitul
cincinalului suprafața totală iriga
tă să fie de 5,5—6 milioane.
Continuind să aloce resurse tot
mai multe agriculturii. în condi
țiile crizei mondiale de energie,
partidul nostru a pus problema re
considerării unor factori de pro
gres. Astfel, realizarea unei agri
culturi moderne nu trebuie să fie
condiționată neapărat de tehnolo
gii costisitoare, mari consumatoa
re de energie. Desfășurarea noii
revoluții agrare cere specialiștilor
din agricultură să-și pună mai pu
ternic în valoare inteligența crea
toare. spiritul organizatoric.
Efortul
investițional
orientat
spre creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului prin aplica
rea consecventă a Programului
pentru asigurarea unor producții
agricole mari și stabile — .pro
gram care este fără precedent în
istoria agriculturii noastre — tre
buie susținut prin măsuri care nu
solicită cheltuieli suplimentarei-'Ci
doar eforturi de inteligentă și o
judicioasă organizare a producției
si a muncii. Trebuie avut în ve
dere, în primul rind, rolul impor
tant pe care poate să-l joace apli
carea unor asolamente bazate pe
o rotație rațională a culturilor. în
ce privește chimizarea proceselor
agricole, trebuie acționat, de ase
menea. cu multă responsabilitate
datorită atît consumului mare de
energie ce-1 necesită fabricarea
îngrășămintelor chimice, cit și
costului tot mai ridicat al acestora,
ceea ce influențează asupra efi
cienței producției agricole. în acest
context, este de datoria fiecărui
specialist din agricultură să se
preocupe îndeaproape de produce
rea, păstrarea și utilizarea pe sca
ră largă a îngrășămintelor organi
ce. Nu trebuie să trecem cu vede
rea că o tonă de în.grășămînt or
ganic conține pînă la 5 kg azot. 2,5
kg fosfor. 6 kg potasiu și alte muîte microelemente care contribuie
din plin la creșterea humusului în
sol. la îmbunătățirea structurii acestuia. Un simplu calcul ne arată
că dacă am utiliza rațional1 cele
40 milioane tone de gunoi ce se
tîroduc anual în țara noastră s-ar
putea încorpora în plus în sol cir
ca 200 000 tone azot. 100 000 tone
fosfor și 240 000 tone potasiu.

Este un adevăr de necontestat. că
Înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare nu poate fi despărțită
de aplicarea pe scară largă a cu
ceririlor științei agricole, ca prin
cipală forță de producție în etapa
actuală. Cultivarea celor mai bune
soiuri, hibrizi, rase de animale ne
impune să cunoaștem tot ce este
nou în ingineria genetică. în re
voluția chimică, biologică, în or
ganizarea producției și a muncii.
înfăptuirea noii revoluții agrare
este opera a milioane de oameni.
Competența profesională, calitatea
pregătirii oamenilor, nivelul de
conștiință, gradul de cointeresare
materială sînt de asemenea factori
cu rol important în realizarea
obiectivelor noii revoluții .agrare,
Iată de ce se impune ridicarea pe
o nouă treaptă calitativă a muncii
mecanizatorilor, care, de fapt, re
prezintă, în «tapa actuală, primii
colaboratori ai specialistului.
O direcție esențială de acțiune
in care acționează partidul nostru
pentru înfăptuirea noii revoluții
agrare o constituie pregătirea și
perfecționarea calificării: forței de
muncă, Aceasta a fost, rațiunea în
ființării liceelor agroindustriale, a
pregătirii pentru agricultură în
viitorul oincinal a 590 000 de oa
meni.
O agricultură intensivă, moder
nă nu poate fi concepută -fără o
zootehnie modernă. Creșterea efec
tivului la toate speciile și spori
rea substanțială a producției ani
maliere atît în unitățile agricole
socialiste, cit și in gospodăriile
populației se impun în mod obiec
tiv. Este însă necesar ca în ali
mentația animalelor să-și facă loc
o concepție rațională bazată pe
obținerea a cel puțin 10 000—12 000
unități nutritive Ia hectar în tere
nul arabil, pe valorificarea cu efi
ciență maximă a pajiștilor natu
rale și folosirea integrală a pro
duselor 'secundare.
O deosebită importanță acordă
partidul nostru in dezvoltarea
unei agriculturi intensive aplicării
corecte a noului mecanism economico-financiar. pentru gospodări
rea cu maximum de eficiență a
tuturor
mijloacelor.
reducerea
cheltuielilor, asigurarea autofinan
țării și sporirea beneficiilor în ve
derea rentabilizării fiecărei uni
tăți, pentru stimularea materială
și morală a celor harnici. Crește
rea competenței și a răspunderii
cadrelor de conducere, formarea
unei gîndiri economice de buni
gospodari slnt astăzi factori de
cea mai mare însemnătate în aplicarea principiilor, autoconducerii
și autogestiunii economico-financiare. Desfășurarea unei largi ac
tivități politico-organizatorice de
generalizare a experienței bune
cîștigate de ' Unitățile fruntașe se
impune, de asemenea, ca o , nece
sitate stringentă,
■.Experiența ■ acunjulâtă în con
strucția socialistă demonstrează că
nu se pot obține rezultate supe
rioare decit în condițiile asigurării
unei stricte discipline a muncii,
emanație a înaltei conștiințe so
cialiste a țărănimii noastre. .în afirmarea unei agriculturi moderne,
de mare randament, o deosebită
importanță au întărirea democra
ției socialiste, sporirea participării
țărănimii la conducerea agricultu
rii. creșterea rolului consiliilor oa
menilor muncii, al consiliilor de
conducere și al adunărilor generale
în dezbaterea și soluționarea tu
turor problemelor.
Marile resurse alocate de stat
pentru creșterea producției agrico
le, experiența cîștigată de nume
roase unități din fiecare județ,
conducerea științifică. în spirit re
voluționar a agriculturii, hărnicia
și priceperea lucrătorilor ogoare
lor constituie garanția înfăptuirii
sarcinilor pe acest an, -cit și a ma
rilor obiective prevăzute în Di
rectivele celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, certitudinea ridi
cării României în rîndul țărilor
dezvoltate din punct de vedere
economic, cu un nivel superior de
civilizație și bunăstare.

Prof. univ. dr.
Constantin ANDERCA

Institutul agronomic Timișoara

r Vocația universală a culturii române
Instaurind un nou climat în întreaga noastră viată
socială, politică și spirituală, orientările Congresului
al IX-lea al P.C.R. au deschis un vast orizont afir
mării valorilor culturii, artei și literaturii românești,
contactului larg dintre creația spirituală a poporului
nostru și expresiile reprezentative ale geniului creator
al altor popoare, practic, cu toate marile valori ale
umanității. Accesul maselor la tezaurul artistic pro
priu și universal a cunoscut. în acești 20 de ani. o des
chidere și un ritm fără precedent, proces întemeiat
pe o concepție profund umanistă despre funcția edu
cativă a literaturii și artei, pe necesitatea obiectivă a
dialogului dintre culturi, pe spiritul deschis și recep
tivitatea față de valorile progresiste, care pun in cen
trul atenției omul și devenirea lui.

— Care este raportul din
tre național și universal
privit din unghiul dialogu
lui dintre culturi 7
— S-a vorbit mult, Încă
din secolul trecut, despre o
utopică „limbă universală",
dar încercările de a o con
figura s-au dovedit nefer
tile, caduce : ceea ce este
universal sau pretins uni
versal, fără sevă națională
se usucă, n-are șanse de-a
trăi. Ramurile care năzu
iesc la cer trebuie să aparțină unui copac cu rădăcini
puternic înfipte în pămînt.
Numai din solul vieții și
aspirațiilor naționale poate
crește valoarea universală
aptă de a aduce ceva nou,
original, care să intereseze,
lumea și să se înscrie în
tezaurul ei de valori.
— Ar trebui poate să
exemplificați...
— Ce numesc universal ?
Nu, desigur, adaptarea la
universalitate. în secolul al
XIX-lea literatura noastră
a dat și unele comedii in
spirate din Moliere : acesta
este un fenomen de adap
tare la universalitate, ce
exprimă o concepție imper
fectă. Adevărata universa
litate a uhei culturi este
mensurabilă după contribu
ția efectivă, originală cu
care îmbogățește patrimo
niul de valori al lumii. Așa
cum au făcut marii noștri
clasici și, in primul rind,
folclorul românesc. Bineîn
țeles, indicele de universa
litate al creației populare
românești rămine înalt cu
condiția păstrării specificu
lui și autenticității sale.
Folclorul trșbuie să-și păs
treze nealterată rădăcina
naturală, națională.
Eu
sînt. in toate, un om al
rădăcinilor, un adept al va
lorilor cu un bogat conți
nut specific, inconfundabil : un folclor la „modă"
nu există, ei el, cel adevă
rat, este etern ca și oămintul românesc din care
a ieșit. Numai astfel, cu
această condiție, poate el
influența cultura universa
lă ; numai ceea ce este cu
adevărat autentic și repre
zentativ poate da seamă
lumii de chipul nostru spi
ritual. După cum știți, mo
tivul ce stă la baza legen
dei Meșterului Manole porneștej'din'Giieciaj.s.i ajunge
pină în Ungaria. Sint cu
noscute șapte variante ale
acestui motiv folcloric, dar
este un fapt unanim admis
că variantele românească
și sîrbească sînt cele mai
apte de a fi active pe plan
universal. Spre exemplu,
acest motiv folcloric româ
nesc. respectiv. Legenda
Meșterului Manole a ajuns
la un moment dat să in
spire pe un mare drama
turg portughez. Julio Dantas, care a scris, pornind
de aici, o dramă intitulată
„Catedrala" (apărut în 1970
la Lisabona, pe coperta vo
lumului respectiv putem
admira ctitoria de la Curtea
de Argeș). Piesa respectivă
respectă liniile legendei
noastre, Iar numele perso
najelor sînt românești (Petr'ică, ■ Leana, Zinca etc.).
Iată doar un exemplu care
ne arată că numai valorile
profund naționale pot pă
trunde și influenta cultura
și arta universală. Cultura
română deține numeroase
asemenea valori. In vechea
noastră cultură, care pe
nedrept se numește „feu
dală".
avem
bunăoară
exemplul lui Dimitrie Cantemir care I-a influențat
pe Voltaire, iar înflorirea
noastră culturală din seco
lul al XVII-lea este conco
mitentă cu barocul general

al acelui secol. Ce vreau să
spun 7 Se crede Și se afir
mă uneori că noi am intrat
in cultura universală cu
secolul al XIX-lea : în
realitate ne-am înscris cu
mult înainte in universali
tatea culturii Orientului.
— Adevărul este că toa
te popoarele și toate cul
turile au o potențialitate și
dimensiune universală ce
se cer puse in valoare. în
ce ne privește, G. Călinescu
spunea că nu putem fi uni
versali Iară a fi profund
naționali și a demonstrat
strălucit această idee în
„Istoria literaturii române
de la origini pînă în pre
zent".
— Marile opere ale cla
sicilor noștri ies. Intr-ade
văr, cu mult din cercul unui mărginit interes local.
Contribuția unor opere na
ționale la tezaurul literatu
rii universale are loc cu
atit mai accentuat cu cit ele
nu sînt produse de adap
tare a unor formule circu
lante din afară, ci se alcă
tuiesc direct din însăși oglindirea realităților încon-

dauna universalității cultu
rii ignorate, ci numai a
circulației sale la un mo
ment dat. Nu mai spun că
Occidentul prezintă în des
tule cazuri simptomele unui
declin al culturii umaniste.
Iar cind atitea continente
și popoare s-au trezit la
viață, cind atitea regiuni
ale lumii de azi încep să-și
facă cunoscute marile va
lori. multă vreme ignorate
si cu nimic mai prejos
decit ale altora, in aces
te condiții, a închide ochii
la ceea ce nu vine doar
dintr-im anume Ioc menit,
chipurile, să „valideze" universalitatea valorilor re
prezintă o adevărată orbi
re politică și culturală.
Mărturisesc, pe de altă par
te, că am fost bucuros, de
osebit de impresionat de
marele succes al operei lui
Panait Istrati in America
Latină, arie culturală ex
trem de interesantă, aflată
într-o puternică afirmare.
— în dialogul culturilor,
a asimila de la alții si a
da altora propriile valori
este o condiție esențială,

Convorbire cu Edgar PAPU
jurătoare. în proza clasică
românească din veacul al
XX-lea, de exemplu, există
două mari conștiințe care
au cuprins suprafața -cea
mai extinsă și volumul cel
mai adine al vieții noastre
sociale : Sadoveanu și Rebreanu. Temperamente cu
totul deosebite, situate pe
linia unor filiații literare
cu totul opuse, ei au ajuns
să se întîlnească pe piscul
aceleiași cuprinzătoare for
te creatoare, neatinsă de
nici un alt prozator pînă la
ei. Această posibilitate și
conștiința comună, îndru
mată de caracterul integral
al realităților românești, a
concurat să-i ridice pe
amindoi către punctul final
al activității lor artistice :
creația epopeică. Aici și
astfel ajung ei să îmbogă
țească
constelația
unor
creații literare care pri
vesc .întreaga lume con
temporană.
Problema care se pune
este aîlume aceea a unei
■ cunoașteri mai cuprinzătoa
re a tuturor valorilor, din,
toate ariile naționale, mai
'"'afes în secolul nostru cînd,
iată, s-au făcut și se fac
auzite (citite și răspîndite)
opinii potrivit cărora uni
versalitatea este cantonată
într-un spațiu îngust și
exclusiv. Pentru unii este
universal ceea ce are ecou
la Paris ori, să zicem. Ia
Londra. Un tînăr sociolog,
Ilie Bădescu, a vorbit în
tr-o carte recentă, extrem
de interesantă, despre acea
sociologie „metropolitană"
a Occidentului care face
abstracție de ceea ce s-a
creat în afara centrelor amintite, dînd astfel dovadă
de o limitare provincială,
în Evul mediu, cînd se dă
dea peste texte grecești, se
spunea : „graecum est, non
legituț-" („este grecește, nu
se poate citi").
O atare mentalitate, cu
adevărat „provincială", se
face azi simțită în „europocentrism", în concepția
‘profund dăunătoare a așaziselor „centre" culturale
închise și exclusiviste. Dacă
mentalitatea „metropolita
nă" in stabilirea unor prio
rități și recunoașterea unor
valori ignoră mari spații
culturale, acest lucru nu
este, de bună seamă, în

Cum vedeți această asimi
lare ?
— Nu poate fi vorba
despre
asimilarea altor
valori decit cu condiția ca
ea să fie creatoare și nu
servilă. Nu imitînd mode
ori modele ale altora avem
acces la universal, ci ofe
rind lumii ceea ce este
specific, nou, definitoriu
pentru noi înșine. Este,
dacă vreți, și o chestiu
ne de demnitate națională
a Ie înfățișa altora nu pro
priile lor produse altfel
ambalate, ci chipul strălijcitor și viu al spiritualității
poporului căruia îi apar
ținem. De altfel, avem în
fată și exemplul marilor
noștri clasici,' Eminescu, In
primul rind, la care, in
fluența culturii germane a
acționat catalitic, ca un
reactiv pentru declanșa
rea originalității, a specifi
cului și nu ca un model de
imitat. Așadar, atunci cînd
valori ale altor culturi ser
vesc drept instrumente ale
descoperirii propriilor noas
tre valori putem vorbi pe
drept cuvint ..despre o asi
mila re creatoare și benefi
că. O atitudine narcisistă
n-ar fi rodnică fiindcă
dialogul despre care vor
bim are tocmai menirea
unei mai bune cunoașteri
reciproce, a unei mai adinei
cunoașteri de sine. Dar da
aici și pînă Ia ploconirea în
fața a tot ce vine din altă
parte este o distanță pe
care demnitatea națională
ne împiedică să o par
curgem. Servilismul cultu
ral a fost întotdeauna trist
și dăunător. Respingerea
lui are considerabile rădă
cini in cultura română.
Maiorescu însuși l-a con
damnat : ce altceva este
„forma fără fond" decit
tentativa unui împrumut
pasiv, a unei asimilări for
țate și formale 7 Asimila
rea creatoare este, din
contră, o răscolire profun
dă a fondului nostru spre
a scoate la iveală ceea ce
ne exprimă pe plan spi
ritual și moral.
Aș dori să subliniez și
următorul lucru : în acești
ani fertili, in România so
cialistă’ se petrece un fe
nomen cu totul nou. im
presionant :
învătămîntpl

tV

-

Mă prenumăr printre acei anima
tori cultural-artistici și comentatori
ai vieții, noastre spirituale care au
^considerat poezia ca un factor artis
tic formativ deosebit de eficient pe
plan educativ. E vorba nu numai
de o pledoarie pro-domo (dat fiind
faptul că și eu îmi încerc de pește
trei decenii condeiul in acest dome
niu). Ba. pot afirma că principalul
impuls in a scrie mi l-a dat poe
zia, recitarea ei fie ea cea clasică,
fie ea contemporană copilăriei mele,
scrisă la noi sau aiurea. Poate de
aceea am și rămas credincios unei
direcții predominante Ia începuturile
mele — poeziei angajante, scrisă fie
de Maiakovski sau Neruda, de Mihu
Dragomir, Mîhai Beniuc, Victor Tul
bure, sau Maria Banuș. Multe s-au
schimbat de atunci fie în receptarea
canalelor poeziei universale, fie pe
lungimile de undă ale poeziei româ
nești datorate uneori chiar unor to
varăși de generație — Nicolae Labîș
sau Ion Gheorghe, lui Nichita Sțănescu sau Grigore Hagiu. Este fi
rească așadar atracția mea pentru
spectacolul de poezie, devenit, prin
Festivalul național „Cintarea Româ
niei", una din
prioritățile acestei
mari scene. Trebuie să spunem de
la început că tocmai acest spectacol,
la îndemina tuturor, fie ei interpret!
literari sau formații de montaj li
terar, se află adesea cel mal mult
în suferință, in ciuda existenței unor
texte antologice și a unei anumite
priceperi de a le pune in scenă.
Semnalăm acest decalaj tocmai din
unghiul bogăției și varietății recu
noscute a poeziei noastre patriotice
din trecut și din prezent, al marilor
jzbînzi cu care literatura noastră
se mîndrește pe drept cuvint. Desi
gur, nu ppt fi negate în acest sens
o seamă de satisfacții pe care ni
le-au furnizat ultimele patru ediții
ala marii
manifestări artistice.
Nu putem să nu amintim în
\ acest sens evoluția de ritual ar

încă din zorii ei, cultura română a năzuit către dia
logul cu alte culturi, către schimbul de valori re
prezentative. manifestindu-și astfel vocația universală,
spiritul deschis către lume și năzuind să înscrie pe
cerul valorilor universale propria sa constelație de
valori.
Intr-adevăr — ne-a spus la începutul convorbirii
noastre EDGAR PAPU — nu se poate vorbi despre
vocația universală a unei culturi fără a sesiza și a lua
în discuție specificul național, capacitatea ei de a
primi, dar și de a da lumii opere care să dezvăluie
în plină lumină profilul spiritual al poporului căruia
îi aparține.

tistic a formației din Slulpicanii Bu
covinei, tineri purtind costumul lor
de o rară noblețe artistică și cu
simple crenguțe de brad in mină,
pe minunății rapsozi ai Iancului de
la cooperația meșteșugărească din
județul Alba sau pe pateticii decla
matori de poeme-manifest din Smirdioasa Teleormanului. Emoția artis
tică m-ar tenta să-i evoc pe alcă
tuitorii lor de text, cel mai adesea
original, ca și pe îndrumătorii sce-

I.A.S. Urlați, Vălenii de Munte,
Slănic, Ciocărăștii Misii, Podenii
Noi, iar dintre ploieșteni îndeosebi
cei de la cooperativa „încălțămin
tea" sau Casa sindicatelor. Poeții
preferați erau dintre clasici, pe lin
gă poezia populară, Eminescu și
Coșbuc, iar dintre contemporani Geo
Dumitrescu, Al. Andrițoiu, Adrian
Păunescu, Gh. 'Tomozei, Corneliu
Șerban.
Nu-i mai puțin adevărat că și

O primă calitate a acestui specta
col liric — implicarea lui cu talent
și eficiență' în plină actualitate po
litical Majoritatea colectivelor au
ținut să celebreze alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în fruntea
partidului în urmă cu 20 de ani, să
aducă astfel omagiul lor plin de
dragoste și recunoștință conducăto
rului patriei și partidului nostru. De
la căminul cultural din Dumbrava,
care a ținut să ne reamintească plin

Marile resurse educative
ale poeziei patriotice
nici. Am urmărit recent un specta
col în județul Prahova, la Casa de
cultură a armatei, gazdă primitoare
a unor asemenea manifestări din care
n-au lipsit propriile formații. Mai
intii, trebuie spus că la Ploiești
există încetățenită o anumită tra
diție in ce privește promovarea
montajului literar, din moment ce,
in cadrul festivalului cultural pra
hovean, încă din .1974, in luna de
cembrie se reuneau aici intr-un
concurs interjudețean de montaje
cite 60—70 de colective, pe prim
plan situindu-se cele locale, excelind îndeosebi acelea din Cîmpina,
îndrumate de regretatul maestru și
animator al talentelor din rîndurile
oamenilor muncii, regizorul Mihai
Dimiu. După cum nu mai prejos se
prezentau recitatorii din Timișoara,
Iași, București, Pitești. Dintre co
lectivele prahovene predominau, pe
lingă Cîmpina, interpreta de la

atunci, ca și acum, toate aceste co
lective de recitatori aveau ca prin
cipali animatori și excelent! îndru
mători artistici pe actorii Eusebiu
Ștefănescu, Radu Dumitrescu, Ale
xandru Pândele, Olga Dumitrescu,
Bogdan Stanoevici, Marian Rilea, ea
să cităm numai pe cei mai harnici
dintre discipolii Thaliei locale și ai
zeiței Melpomene.
Antecedentele
acestui gen de spectacol aveam să
ie aflu post-festum de la președinta
Gabriela Marinescu și colaboratorul
său Nicolae Dumitrescu, activiști ai
aceluiași comitet județean de cul
tură și educație socialistă, după ce
ele îmi apăruseră ca evidente din
desfășurarea întregii confruntări ju
dețene. Un număr de vreo 40 ds
colective, între care unele de la că
mine culturale, mai ales, au pre
zentat timp de 8 ore — zi muncă de
poezie — p-gini lirice dintre cele
mai bine alese.

de patos că „la al XIII-lea Congres,
Eroul Ceaușescu fost-a reales", la
„situarea noastră pe cei mai înalt
plațou al iștoriei — epoca Nicolae
Ceaușescu", in viziunea lirică sem
nată de Gh. Jigărea din cenaclul
Fabricii de anvelope Florești și con
figurat de colegii șăi interpreți, am
fost martorii unor emoționante măr
turii de dragoste și prețuire față de
arhitectul României moderne și eroul
păcii, ai angajamentului hotărît de
a-1 urma neabătut, de a face totul
pentru înaintarea țării pe noi trepte
de progres și civilizație. Recitatorii
plini de vervă ai suitei „Anotimpu
rile", de la „Încălțămintea“-Ploiești,
au prefațat colajul lor folcloric ex
celent conceput și pus în scenă de
actorii Olga și Radu Dumitrescu.
Casa de cultură Slănic și-a înscris
omagiul liric sub lozinca „Trăiască
Ceaușescu*', impunînd prin măiestria

interpretării, prin emoția comunicată
în spectacolul prezentat.
Fără îndoială, printre altitudinile
la care s-a ridicat confruntarea lirico-politică de la Ploiești a fost spec
tacolul pe versuri de Nichita Stănescu, construit de poetul și activis
tul cultural Tudor Stănescu, intitu
lat „Patrie sîntem ai tăi după cum
tu ești a noastră", pus in scenă de
un excelent și sensibil colectiv de la
Casa de cultură a sindicatelor. Pa
latul culturii nu s-a lăsat nici el mai
prejos, aducînd Ia rampă un text de
fapte diverse selecționate de Eusebiu
Ștefănescu, pe teme antirăzboinice
și împotriva societății de consum,
realizat pe baza publicisticii lui Radu
Cosașu. A fost un spectacol neobiș
nuit în asemenea contexte, dar demn
de susținut atunci cînd regizorul și
interpreții dispun de inteligentă, de
pricepere și bun gust. O reintîlnire
extrem de plăcută ne-a produs poe
zia de adîncime ideatică și patos po
litic a lui Lambros Zogas, autorul
grec care a ținut să fie prezent la
premiera lirică de la Casa de cultură
a armatei din Ploiești.
Pe scurt, reducînd priveliștea liri
că la numai cîteva linii, aceasta a
fost faza județeană a montajelor li
terare din județul Prahova. Unele
accente critice s-ar impune dacă
n-am fj convinși că de cauzele lor
sint conștienți înșiși interpreții, re
alizatorii acestor frumoase spectaco
le care dovedesc cit de fertil poate
fi cadrul oferit de marele festival în
fructificarea valențelor educative ale
poeziei patriotice românești scrise in
acești ani de mari și profunde mu
tații în viața țării, a poporului. Nu
putem decît aplauda o asemenea
preocupare de înaltă ținută artisti
că, fiind siguri că ea nu se reduce
la întrecerile artistice bianuale ale
Festivalului
național
„Cintarea
României".

Niculae STOIAN

In jurul orei 10 — TRANSMISIUNE
DIRECTA DE LA LUCRĂRILE
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M.A.N.

românesc este un invățămint deschis către lume, in
universitățile noastre înva
ță zeci, mii de studenți
din diverse țări ale lumii.
Nicicind n-a existat o cu
noaștere atît de întinsă ca
astăzi a limbii române și
trebuie să spunem că aceasta poate însemna foar
te mult și pentru cunoaște
rea și răspîndirea valorilor
românești în lume. Rezul
tatele au și început să se
vadă, intre altele, un fost
student al meu, cunoscut
literat la el acasă, l-a tra
dus în Japonia pe Sado
veanu. Si exemplele s-ar
putea înmulți.
— Care este rolul criticii
literare în sfera proble
melor pe care le discutăm?
— Rolul criticii literare
ar putea fi unul mai mare,
mai consistent. Tudor Vianu a depășit comparatismul „sursierist" sugerînd
situarea adecvată in acest
domeniu : punerea pe plan
de egalitate a motivelor
semnificative din creații
românești cu cele aparținind altor literaturi. Eu
observ că, din acest punct
de vedere, criticii actuale
îi lipsește, partial, o per
spectivă îndrăzneață care
în momentul de fată este
perfect posibilă și natura
lă. Prin ceea ce a creat,
mai ales în ultimii ani,
literatura noastră poate
vorbi de la egal la egal cu
toate literaturile lumii. Or,
există încă, după părerea
mea, un decalaj între com
plexul de superioritate per
sonală al unor critici și
complexul de inferioritate
de care ei dau dovadă
în fața unor opere româ
nești. De aici cred că pro
vine lipsa de îndrăzneală
de a ne compara într-un
fertil dialog cu scriitori si
valori aparținînd altor li
teraturi. Arh sentimentul că,
uneori, valorile devin nu
atît obiecte de studiu onest
și temeinic cit mai mult
unelte auxiliare ale supe
riorității personale a unor
critici și exegeți care pri
vesc „de sus" creația. G.
Călinescu a privit, este adevărat, „din avion" lite
ratura română, dar numai
după ce ne-a dat o monu
mentală „Istorie...", expre
sie a devotamentului său
față de literatura română,
pe care a socotit-o com
parabilă cu oricare alta.
Datorăm respectul nostru
nesfîrșit înaintașilor cultu
rii și literaturii române,
marilor ei realizări de azi.
— Revenind la punctul
de pornire al acestei con
vorbiri : care este șansa
dialogului de astăzi cu va
lorile culturale de pretu
tindeni 1
— Fără îndoială : afir
marea biografiei spiritua
le a acestui timp, a demni
tății poporului român, așa
cum și-a cîștigat-o el as
tăzi prin opere vii, durabi
le, nu țăcînd curte altora,
ci fiind noi înșine. Sîntem
într-o epocă favorabilă și
trebuie să fructificăm șansa
oferită culturii române prin
deschiderea atît de gene
roasă reprezentată de Con
gresul al IX-lea al partL
dului. congres care și in
domeniul culturii a pus
capăt practicilor dogmatice
din trecut. Este o direcție
din care arta și literatura
românească au toate moti
vele să privească eu dem
nitate spre cerul valorilor
universale pe care ele se
înscriu cu multe realizări
de seamă.

C. STANESCU

y

20,00 Telejurnal
21,00 Timp al marilor împliniri: Epoca
Nicolae Ceaușescu. Reportaj-doCumentar
21,20 țn frunte cu al tării Iubit condu
cător. Emisiune literar-muzlcalcoregrafică
21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

In cadrul Institutului de subingineri Pitești funcționează două catedre de
automobile, T.C.M., precum și o catedră de tehnică generală. Institutul
dispune de o unitate de cercetare in cadrul căreia își desfășoară activitatea
cadrele didactice și studenții. După terminarea studiilor, absolvenții insti
tutului sint repartizați în cea mai mare parte la întreprinderile constructoare
de automobile din Pitești și Cîmpulung
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BOTOȘANI :

Locuințe mai multe pentru specialiștii
satelor
Practic, nu există comună In care
să nu se fi construit în ultimii ani
măcar un bloc de locuințe. Pe
seama acestui fapt, ca și a ampla
sării unor obiective ale industriei
republicane, micii industrii și agrozootehnicii. unele dintre comu
nele județului, cum sint Flămînzi,
Bucecea, Trușești, Ștefănești, Mihăileni. Sulița, Vorona și altele, pre
zintă de pe acum un grad ridicat
de urbanizare. în acest an se con
struiesc în satele noastre încă 335
apartamente, în dorința de a asigu
ra locuințe în blocuri pentru toți
specialiștii de la sate. (Silvestri
Ailenei).

Un nou bloc de locuințe a fost
pus ieri la dispoziția specialiștilor
care lucrează în comuna Stăuceni.
Și cum același eveniment s-a înre
gistrat în aceste zile și în comu
nele Răuseni, Vlăsinești, Văculești
și Hănești, i-am solicitat tovarășu
lui Nicolai Ureche, vicepreședin
te al Consiliului popular județean,
să ne prezinte situația „la zi“ a
construcțiilor de locuințe în satele
botoșănene :
— Dispunem, la ora actuală, în
mediul rural, de un fond locativ
însumînd peste 2 000 apartamente,
distribuite pe întreg teritoriul.

CLUJ-NAPOCA :

SLOBOZIA :

Mii de cetățeni
la acțiunile
de înfrumusețare edilitară

Produse cu caracteristici superioare
metalizare destinate recondiționării pieselor uzate. Produse noi,
cu parametri tehnici superiori și
cu consumuri reduse de materii
prime, materiale și combustibil au
fost introduse în fabricație și de
către Fabrica de mașini de recti
ficat, întreprinderile „Sanex" și
„Farmec", Institutul de chimie,
Institutul de cercetări și proiec
tări miniere pentru substanțe ne
metalifere. în prezent, ponderea
produselor noi și modernizate în
valoarea producției-marfă reali
zate de unitățile clujene este de
peste 60 la sută, superioară pre
vederilor de plan. (Marin Oprea).

în întreprinderile, unitățile de
cercetare și în cele de. învățămint
superior din Cluj-Napoca se des
fășoară ample acțiuni de înnoire
și modernizare a producției și a
tehnologiilor de fabricație. Astfel,
colectivul întreprinderii „Tehnofrig" a asimilat, omologat și in
trodus în fabricație cinci produse
noi, între care separatorul de
combustibil și ulei pentru nave,
compresorul frigorific semiermetic și un nou tip de linie de îm
buteliat lichide fără presiune. De
asemenea, la întreprinderea „Sinterom" a fost finalizată tehnolo
gia de fabricare a sirmelor pentru

Acum, la sfirșit de martie, lo
cuitorii municipiului Slobozia fac
o primire de buni gospodari pri
măverii. Pretutindeni, pe străzi și
în parcuri, la porțile de intrare
ale orașului, pe aleile din jurul
blocurilor, cetățenii au ieșit în
număr impresionant la curățirea
terenului, la săparea viitoarelor
brazde- pentru legume și flori, la
plantarea de noi pomi fructiferi,
și arbori ornamentali. Majoritatea
îhaterialului săditor este asigurat
de pepiniera consiliului popular
municipal. Se vor planta 3 milioa
ne de flori. 50 000 de arbori și ar
buști ornamentali, zeci de mii de
trandafiri. In fiecare după-amiazăț
mii de cetățeni. în frunte cu de
putății nou aleși, pot fi întîlnitj
mînuind cu pricepere grebla, caz
maua? ferăstrăul, foarfecă, lopata,
sapa sau săpăliga. Magazinele de
desfacere a articolelor de uz cas
nic și metalo-chimice sint bine
aprovizionate cu uneltele necesare
unor astfel de activități gospodă
rești.
Aceeași hărnicie întîlnești în
aceste zile în toate așezările ialomițene. pentru tot mai buna lor
gospodărire și înfrumusețare. (Mi
hai Vișoiu).

Se extinde
rețeaua de transport
cu troleibuze

BRAȘOV :
GALAȚI :

Instalație industrială prin autodotare
torul de electronică navală. Noua
Instalație, realizată prin autodota
re, contribuie la ridicarea calității
reperelor respective incluse în pro
dusele destinate exportului. (Dan
Plăeșu).

Da întreprinderea mecanică na
vală din municipiul Galați a fost
pusă în funcțiune o instalație de
eloxare a tuturor reperelor necesa
re produselor confecționate în sec-

SATU MARE :

„Someșul “ — un nou și modern
magazin universal
loare de peste 250 milioane lei.
După cum ne-a informat tovarășul
Octavian Bumbuluț. directorul în
treprinderii comerciale de stat
mărfuri industriale, fiecare nivel
al magazinului este profilat pe des
facerea anumitor categorii de măr
furi, ceea ce scurtează timpul de
efectuare a cumpărăturilor dorite
de cei care-i trec pragul. (Octav
Grumeza).

La Satu Mare s-a dat in folosință
magazinul universal „Someșul", un
impunător edificiu care se înscrie
armonios în peisajul arhitectural
modern al noului centru civic al
municipiului. Avînd o suprafață de
peste 10 000 metri pătrați, desfășu
rată pe șase niveluri, care însumea
ză 39 de unități încadrate cu per
sonal calificat, magazinul desface
anual un volum de mărfuri in va-

S-a dat în exploatare, în muni
cipiul Brașov, o nouă linie de
troleibuze. Este vorba de linia 16,
care face legătura între Schei, ve
chiul cartier al Brașovului, și noile
cartiere „Mihai Viteazu", „PasajBarto-lomeu" și „Bartolomeu-Nord“.
Acum, numărul liniilor de trolei
buze a ajuns Ia 13, cu o lungime
totală de 185 kilometri. Pînă la sfîrșitul anului, în municipiul Brașov
va fi dată in folosință încă o li
nie de troleibuze, care va lega cel
mai tînăr cartier al Brașovului
— „Valea Cetății" — cu celelalte
cartiere ale municipiului. Totoda
tă. vor începe lucrările de dublare
a liniei de troleibuze de pe „Calea
București" și „Strada Berzei". în
acest fel, ponderea călătorilor
transportați cu troleibuze va crește
in ■ municipiul Brașov la 70 la sută.
(Nicolae Mocanu).

DIN VIAȚĂ PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

zilei
în aceeași zi, Filarmonica „George
Enescu" din Capitală a inaugurat, în
rotonda Ateneului Român, ciclul de
manifestări dedicate marilor ani
versări ale anului muzical 1985 printr-un concert vocal-simfonie sub genericul „Bach-Hăndel“, dirijat de Mi
hai Brediceanu.

La Ateneul Român din Capitală a
fost, deschisă, joi. sub egida Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
expoziția fotodocumentară „Bach —
Hăndel — Schiitz", marcînd aniver
sarea tricentenarului nașterii lui
Johânn Sebastian Bach și Georg
Friedrich Hăndel, precum și împli
nirea.a patru sute de ani de la naș
terea lui Heinrich Schiitz.
Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Exter
ne, Uniunii compozitorilor și muzico
logilor, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
Au participat, de asemenea, Her
bert Plaschke, ambasadorul R.D.
Germane la București, alți șefi de
misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră.

★

Galeria de artă a Muzeului jude
țean Argeș din Pitești găzduiește, în
perioada 28 martie — 7 aprilie, ex
poziția de artă fotografică — „China
în imagini", care înfățișează aspecte
din viața și activitatea oamenilor
muncii din țara prietenă, peisaje,
imagini ale unor monumente arhitec
tonice, istorice și de artă.

(Agerpres)

Vîntul va sufla moderat, cu intensi
ficări din sectorul vestic, în zona de
munte și, izolat, în rest. Temperatu
ra aerului în creștere. Minimele vor
fi cuprinse între minus 2 și plus 8
grade, mal coborîte în prima noapte,
iar maximele între 8 și 18 grade, mai
ridicate in sudul țării, în a doua par
te a intervalului. în primele nopți, pe
alocuri, se va produce ceață. în Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă, cu -cerul variabil. Vîntul va
sufla moderat, cu intensificări
de
scurtă durată. Temperaturile minime
vor oscila între 2 și 5 grade, iar cele
maxime Intre 12 și 15 grade.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică, timpul probabil pentru
intervalul 29 martie, ora 20 — 1 apri
lie, ora 20. In țară : Vreme în ame

liorare. Cerul va fi schimbător, mai
mult senin în sudul tării. Vor cădea
precipitații de scurtă durată, sub for
mă de ploaie, în nordul țării. în prima
noapte, trecător, precipitațiile vor fi și
sub formă de lapoviță și
ninsoare.

INFORMAȚII SPORTIVE
minariile Campionatului mondial, a
aliniat următoarea formație : Jen
nings. — Nicholl, McLelland. O’Neill,
Donaghy, Armstrong, Ramsey. Ste
ward. Whiteside, Quinn, Hamilton.
Alte meciuri amicale : Elveția —
Cehoslovacia 2—0 (2—0) ; U.R.S.S. —
Austria 2—0 (1—0).
Rezultate din preliminariile Cam
pionatului mondial — zona europea
nă : la Glasgow. Scoția — Țara Ga
lilor 0—1 (0—1), prin golul marcat
de Jan Rush ; R. F. Germania —
Malta 6—0 (5—0).
\
• Pe stadionul „Dunărea" din Ga
lați. în prezenta a peste 12 000 de
spectatori, intr-un meci amical de
fotbal, reprezentativa secundă de
tineret a României a întrecut selec
ționata similară a U.R.S.S. cu scorul
de 2—0 (0—0), prin golurile marcate
de Tănase (min. 54) și Veișcovici
(min. 79). în minutul 30, Veișcovici
a ratat o lovitură de la 11 m.
în primul meci dintre cele două
■formații, disputat marți la Focșani,
scorul fusese egal : 1—1.

RUGBI. în vara anului viitor,
echipa națională a României are de
pe acum fixat în programul său
internațional un turneu în Austra
lia. Acest turneu va cuprinde in
total 12 partide, dintre care trei
meciuri-test. împreună cu partida
România — Scoția (martie 1986 —
București), meciurile din turneul
australian vor contribui in măsură
simțitoare la rodarea unei formații
puternice și experimentate. în ve
derea importantelor întreceri inter
naționale din primăvara anului
1987.

BOX. Se apropie ziua începerii
popularului turneu internațional de
box „Centura de aur", care se or
ganizează anual in țara noastră. El
este programat între 8 și 14 aprilie,
in Capitală, la Palatul sporturilor și
culturii. Pînă în prezent, și-au con
firmat participarea, în formații
complete, cu boxeri la toate cate
goriile de greutate, echipele Cubei
și Bulgariei. De asemenea, s-a con
firmat participarea unor pugiliști
din R.P.D. Coreeană. U.R.S.S., Mon
golia, R. D. Germană. R. F. Ger
mania ți Siria • Pentru turneul
„Centura de aur" se pregătesc la
cluburile noastre cîteva zeci de bo
xeri români ® La întreceri va
participa și un grup de cinci pugi
liști din lotul reprezentativ lărgit
care se află în pregătiri pentru
campionatele mondiale de tineret pe
care le va găzdui țara noastră în
septembrie viitor • Din același lot
lărgit de tineret, participă în 'aceste
zile la turneul de la Bydgosz (Po
lonia) opt boxeri români, printre
care Daniel Măieran (Metalul Bis
trița). Daniel Dumitrescu (DinamoBucurești) și Mihai Leu (Metalul
Hunedoara).
I
FOTBAL. La Palma de Mallorca
a avut loc înttlnirea amicală dintre
echipele Spaniei și Irlandei de Nord.
Scor : 0—0.
Selecționata Irlandei de Nord, una
dintre adversarele noastre In preli

JUDO • La campionatele balca
nice de judo, desfășurate la Istan
bul, sportivii români au obținut
cinci victorii prin George Ciuvăț
(ușoară). Costel Năftică (semigrea),
Mihai Cioc (open) — la seniori și
Mihai Țirlea (superușoară) și Adrian
Clinei (semigrea) — la juhiori, cla
sați pe primul loc la categoriile
.respective. • în zilele de 6 și 7
aprilie, în sala Floreasca din'Capi
tală. se .vor desfășura întrecerile,
campionatelor-internaționale de judo
ale României.
La concurs ți-au anunțat partici
parea sportivi din Bulgaria. Ceho
slovacia, Franța. R. D. Germană,
Polonia. Siria și Ungaria.
(
HOCHEI.
Echipele
României,
Olandei, Poloniei și Bulgariei s-au
calificat in faza finală a campiona
tului european de hochei pe gheață
(grupa B) pentru juniori, competi
ție ce se desfășoară în aceste zile
la Sofia.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18; (sala Atelier) : Intre 5 și
7 — 18,30; (sala ,,VasiIescu“, 11 07 57):
Idolul și Ion Anapoda — 18.
® Filarmonica
„George Enescu'4
(15 68 75. Ateneul Român) :
Marile
aniversări ale anului muzical
1985.
Tricentenar BACH-HANDEL. Concert
vocal-simfonic. Dirijor : Mihai Bre
diceanu — 19, (sala Studio) : „Laureați ai concursurilor internaționale".
Lucian Ciorîță — contrabas — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) :
Don
Quijote — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Vinzătorul de păsări — 18,30.
e A.R.I.A. (113 53 75, la Palatul spor
turilor și culturii) : Concert extra
ordinar de muzică disco cu „MIDDLE
OF THE ROAD» (Marea
Britanie)
, — 17; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

faze, cu un total de 72 de nu
mere. în absența celor întregi,
variantele sfert pot obține cîștiguri cu valori de pînă la pla
fonul maxim inclusiv, atît la
faza I, cit și la faza a Il-a. Va
riantele de 25 lei pot obține
cîștiguri
cumulate la ambele
faze ale tragerii. Agențiile LotoPronosport
stau la dispoziție
pentru procurarea biletelor pînă
sîmbătă 30 martie 1985.

Duminică 31 martie, Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport organizează cea de-a doua
tragereX MULTIPLĂ LOTO din
acest an, oferind un nou prilej
participanților de a obține im
portante cîștigurf în autoturis
me „DACIA 1300", mari sume
de bani și excursii în U.R.S.S.
Se vor efectua 8 extrageri „le
gate", două cîta două, in două

Noul magazin „Someșul" din Satu Mare

(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 16; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44): Anchetă asupra
unui tînăr care nu a făcut
nimic
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard
al III-lea — 17.
0 Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Pețitoarea — 18.
© Teatrul „Nottara» (39 31 03, sala
Magheru) :
Karamazovii —
17,30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18,30.
© Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Anonimul venețian — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Jean, fiul Iui
Ion — 18.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna
se» (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18.
© Ansamblul „Rapsodia română*
(13 13 00) : Voci tinere ale cîntecului
popular românesc (premieră) — 18,30.
@ Teatrul „Ion Creangă» (50 26 55) :
Și dacă se învîrtește — 9; Nota zero
la purtare — 18.
• Teatrul „Țăndărică44
(15 23 77) :
Frații Criș — 15,30; (sala „Vasilescu») : Punguța cu doi bani — 10.
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• Circul București (10 4195) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

cinema
• Sosesc păsările călătoare : SCA
LA (tl’l 03 72) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;
19,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.

• Rămășagul : LUMINA <14 74 16) —

9; 11; 13;
15; 17; 19,
GRIVITA
(17 08 58) — J; 11; 13; 15; 17; 19.
• Concurs : STUDIO (59 53 15) —
9,30 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Imposibila iubire : TIMPURI NOI
(15 6110) — 10; 14; 18.

• Aventurile maimuței Nury — S;

11; 13: 15,15; 17, Adela — 13,45 : DOI
NA (16 35 38).

•

Răpirea

fecioarelor :

DACIA

(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
LIRA (317171) — 15; 17; 19.
• Rtdeți ca-n viață : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19.

• Fapt diver* : VIITORUL (10 67 40)
• Lovitură fulgerătoare — 9; 11; 13;
15,
O lumină la etajul rece — 17;
19 : COSMOS (27 54 95).
— 15; 17; 19.

• Viteza : SALA MICA A
PALA
TULUI : 17,15; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
• Săptămina nebunilor — ÎS; 17,

Pislcuța da catifea — 18 : FLACĂRA
(20 33 40).
• Frați de cruce : FESTIVAL

(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
117; 19.
• Pirații secolului XX ; BUZEȘTI
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.
• Vraciul: UNION (13 49 04) — 3,45;
13,30; 16; IS,SO, VOLGA (79 71 26) —
9; 12; 15; 18,30.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18,30.
• Neînvinsul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
• Pastorala eroică : PACEA (71 30 85)
— 15: 17; 19.
• Nick Carter «uperdetectiv : CUL
TURAL (83 50 13) — I; 11; 13; 15; 17;
19.

•

Surorile

AURORA

medicale :

(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rîpa : POPULAR (3115 17) — 15;
18,30.

• 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 sint liberi : CAPITOL
(16 29 17) — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30;
19,45.

• Jandarmul șl extraterestrii : VIC

TORIA (16 28-79) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.

® Iubirea are multe fețe :

FERO

VIAR (50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30.
• Un șerif extraterestru : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. TO
MIS (2149 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 16; 18;
20.

• Aventuri in

Marea

Nordului :

ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.

P.C. GERMAN

în centrul activității
— lupta pentru pace
Referindu-se Za preocupările principale ale P. C. German în ac
tuala etapă, Willi Gerns, membru al Prezidiului și al Secretariatului
conducerii P.C.G., relevă, între altele, într-un articol publicat recent:
Cel de-al VII-lea Congres al P.C.
German s-a desfășurat sub lozinca
„Pacea trebuie să triumfe !“ în pre
zent este mai necesară ca oricînd
înainte lupta sub lozinca „Locuri de
muncă în loc de rachete !". Congresul
a avut loc imediat după începerea
amplasării în R.F.G. a noilor arme
nucleare americane și în condițiile
menținerii șomajului de masă. In
centrul atenției lucrărilor acestuia
s-au aflat problemele luptei pentru
pace și muncă. Aceste probleme
determină întreaga activitate a co
muniștilor din R.F. Germania.
De la începerea amplasării pe te
ritoriul țării a rachetelor americane
Pershing II și a rachetelor de croa
zieră s-a creat o situație nouă, a
sporit pericolul izbucnirii unei ca
tastrofe nucleare. Sarcina P.C. Ger
man constă în a arăta limpede acest
pericol crescînd, a explica cauzele
acestuia și, prin aceasta, a întări în
așa măsură mișcarea partizanilor
păcii incit să nu permită dezlăn
țuirea unui război nuclear de pe
teritoriul Republicii Federale Ger
mania.
în fața comuniștilor vest-germanl
se află sarcina de a explica cetățe
nilor din R.F.G. că oprirea amplasă
rii rachetelor și lichidarea sistemelor
nucleare deja amplasate au o mare
însemnătate pentru existența în
continuare a poporului nostru. în
același timp, este necesar să se ex
plice oamenilor conținutul și sensul
politicii de coexistență pașnică a
statelor cu orinduiri sociale diferite.
Răspunsul la pericolul pe care-1
prezintă noile arme nucleare ameri
cane l-a constituit, în ultimii ani,
avintul considerabil al mișcării pen
tru pace. Ea s-a transformat în cea
mai puternică mișcare democratică
de masă din istoria R.F.G.
Comuniștii trebuie să explice fără
răgaz că niciodată pericolul nu a
fost atît de mare : dar, în același
timp, că niciodată nu au fost atît, de
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mari posibilitățile de a împiedica
dezlănțuirea unui război. Această
concluzie se va afirma tot mai mult
în conștiința oamenilor și se va
transforma într-un important izvor
al forței în cursul luptei viitoare
pentru pace.
Comuniștii trebuie să se ocupe, de
asemenea, de întărirea legăturilor
mișcării pentru pace cu mișcarea
muncitorească.
P.C. German își propune sarcini
noi și în domeniul politico-economic.
In R.F.G. continuă procesele de
criză din economia capitalistă. Șo
majul de masă nu încetează, ci crește,
ia amploare ca urmare a folosirii
capitaliste a microelectronicii, roboți
lor industriali, a introducerii compu
terelor în producție și proiectare.
Este necesar să se obțină înfăp
tuirea eficientă a dreptului clasei
muncitoare și al sindicatelo.r de a
participa la conducerea producției.
Este necesară naționalizarea ramurilor-cheie ale economiei, sub control
democratic. Este necesar să se ducă
în continuare lupta pentru reorientarea politicii economice de stat, cu
precădere spre creșterea calitativă a
economiei.
Punctele 3e pornire ale acestei
concepții au fost formulate în pro
gramul de bază al Uniunii Sindica
telor Germane și în hotărîrile ulti
melor sale congrese. Comuniștii au
elaborat în acest sens propuneri pro
prii, care și-au găsit oglindirea in
programul partidului și în raportul
de activitate Ia cel de-al VII-lea
Congres.
Acum, cînd devine mai evidentă
ca oricînd perimarea capitalismului,
forța de atracție a politicii comuniș
tilor va fi cu atît mai mare cu cit
ei vor putea să dezvăluie mai con
vingător, iri fața oamenilor muncii,
alternativele politice, aplicabilitatea
concepției lor despre lume la reali
tățile contemporane.
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Decizia de amplasare a rachetelor
în Belgia nu elimină incertitudinile...
In cazul în care vor prelua conducerea guvernului după
• alegerile din decembrie, socialiștii vor expedia din țară
rachetele de croazieră
Aprobarea de către parlamen
tul Belgiei a hotărîrii guvernului
de a desfășura rachetele „Cruise"
pe teritoriul țării constituie o
miză deosebit de importantă pen
tru coaliția guvernamentală de
centru-dreapta, in perspectiva ale
gerilor generale din decembrie.
Cu 116 voturi pentru și 93 împo
trivă, membrii parlamentului și-au
exprimat sprijinul pentru decizia
primului ministru Wilfried Mar
tens de a amplasa un număr de
48 de rachete „Cruise". Primele
16 rachete au și fost instalate la
o bază aeriană din sudul Belgiei,
iar celelalte 32 au fost programate
pentru sfîrșitul anului 1987.
Dar votui a arătat că pentru
coaliția cvadripartită a lui Mar
tens par să înceapă vremuri
grele, șl in ultimă instanță victo
ria sa. și cea a N.A.T.O. ar putea
ti o „victorie ă la Pyrrhus". în
cursul dezbaterii, care a durat 15
ore, socialiștii din opoziție au
avertizat că, în cazul In care vor
reuși să formeze un guvern după
alegerile din 8 decembrie, rache
tele „Cruise" vor fi expediate
înapoi in Statele Unite. „Ceea ce
a făcut un guvern poate întot
deauna să fie desfăcut de altul",
a declarat liderul socialist Louis
Tobback. „Aceste rachete trebuie
să dispară din țară".
în ciuda angajamentului N.A.T.O.
din 1979 de a amplasa rachetele
in Belgia,
faptele
evidențiază
scindarea pe care problema am
plasării rachetelor a provocat-o în
tară și pun sub semnul întrebării
problema rachetelor neamplasate
Încă, în cazul în care Belgia va
avea, începind din luna decem
brie, un guvern de stingă.
Cea mai puternică opoziție față
de rachete se manifestă din par
tea flamanzilor, care formează ju
mătate din populația acestei țări.
Sondajele recente au arătat că
socialiștilor le revin 18,6 la sută
din voturi, față de 17,1 la șută
cite revin creștin-democraților lui
Martens. Socialiștii lui Tobback,
care reprezintă cel mai mare

partid din Belgia, ar putea deci
forma viitorul guvern.
Socialiștii flamanzi și cei va
loni dețin in prezent 61 din cele
212 locuri in parlament, la fel ca
și creștin-democrații de, ambele
părți ale frontierei lingvistice care
împarte Belgia în două. Dar la
ultimele alegeri, creștin-demoarații
au pierdut 21 de locuri, astfel
incit, în prezent, dețin împreună
cu liberalii (conservatori) o majo
ritate de numai 7 locuri. Se con
sideră că în decembrie ar putea
obține un număr de locuri și ecologiștii și Volksunie (Uniunea
Populară) care, ca și socialiștii,
se opun rachetelor.
Afirmînd că, In cazul în care
socialiștii săi vor forma un nou
guVern, va desființa rachetele de
la baza aeriană Florennes, situată
la 64 km sud de Bruxelles, lide
rul socialist Tobback a apropiat
și mai mult poziția partidului său
de cea a Partidului Laburist din
Marea Britanie. In dezbaterea pri
vind rachetele, Tobback a apărat
schimbarea poziției partidului său
comparativ cu 1979, afirmînd că
Belgia „s-a înșelat" în legătură cu
decizia luată atunci. „Sîntenr
împotriva unei alianțe N.A.TiO.
in care toate hotărîrile sint luate
la Washington. Politica belgiană
a constat în a executa cu stric
tețe ceea ce au hotărit Statele
Unite", a afirmat la rîndul său
liderul Volksunie, Vie Anciaux.
Tobback, Anciaux și alți lideri cu
orientare
asemănătoare contează
pe mișcarea împotriva amplasării
rachetelor, care ia amploare,' în
special în Flandra, unde, începind
din 1979, au fost organizate mar
șuri de protest la care au luat
parte mii de participanți. Recent,
peste 100 000 de demonstranți au
participat la Bruxelles la un marș
împotriva rachetelor.
O eventuală victorie In decem
brie a partidelor care se opun ra
chetelor ar putea duce la o amînare a desfășurării celorlalte 32 de
rachete care, potrivit planurilor
N.A.T.O., ar urma să fie instalata
la sfîrșitul anului 1987.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MOTOARELE DIESEL IN AE) RONAUTICĂ Cercetătorii italieni au

® METODĂ DE SPORIRE A
PRODUCTIVITĂȚII
BUMBACU-

încheiat studiile de fezabilitate a primului
motor diesel din lume destinat propulsării
unor avioane — informează ziarul „Les
Echos". Puterea sa este de 150—300 CP, iar
alimentarea se face cu carburant folosit în
mod obișnuit în aviație. Pînă în prezent,
motoarele diesel nu au fost utilizate în
aeronautică din cauza dimensiunilor mari
și a raportului neeconomic dintre greutatea și puterea lor. Realizatorii noului prototip au rezolvat problema prin folosirea
unor materiale de construcție „alternative“, cum ar fi ceramica, și prin remodelarea supapei, utilizind un turbocompresor
și un circuit original de răcire a uleiului,
Motorul se va prezenta în două variante
— cu patru și șase cilindri, fiecare cilindru avînd o putere de 50 CP și 2 700 turații
pe minut.

[_[J| Oamenii de știință din R.S.S. Tadjikă au elaborat o metodă originală de
creștere a productivității bumbacului cu
7—8 chintale, la hectar. Este vorba de
capsularea semințelor. înainte de a fi in
troduse în. sol, semințele de bumbac sint
acoperite cu un strat din polimeri per
meabil pentru apă, care conține substan
țe de creștere și mijloace chimice de pro
tecție împotriva microorganismelor. Ca
urmare, bumbacul germinează mai repede
decit în mod obișnuit, se dezvoltă mai in
tens, ajunge mai devreme la maturitate și
are o fibră de calitate mai bună.
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• EMISIUNI RADIO PRIN TE
LEFON La Moscova a întrat experi
mental In funcțiune un sistem de emisiuni
radio prin telefon. Pentru acestea, în ca

drul centralei telefonice au fost. instalat*
aparate speciale care asigură pe patru ca
nale patru emisiuni radio monofonice și
două stereofonice. La domiciliul abonatu
lui se instalează un filtru de separare și
difuzoare mono sau stereo, după prefe
rință, cu un comutator de programe. La
sistem sint conectați deocamdată 200 de
abonați, numărul lor urmînd să crească
treptat.

• MINIAUTOMOBIL CU CON
SUM REDUS DE CARBURANȚI.
Pe șoselele din Japonia circulă un miniautomobil experimental cu motor de 50 cm
cubi care consumă 2 litri de benzină la
suta de kilometri. Caroseria mașinii este
realizată din mase plastice armate. Cutia
de viteze a automobilului este automată.
Realizat de firma „Suzuky", automobilul
este destinat unor cercetări privind redu
cerea consumului de carburanți.

• ÎNGRĂȘĂMINTE DIN ZGU
RA. în efortul de utilizare a materiale

rilor fiind prevăzută pentru 1995. Puțul va
avea la suprafață un diametru de 70—80 cm,
iar în profunzime — de 20 cm.

lor reziduale, In Iugoslavia se fac pregă
tiri pentru producerea de îngrășăminte din
zgură. Unitatea ce va folosi ca materie
primă aceste reziduuri ale producției de
oțel va fi construită de combinatul minier
și siderurgic din Zenița. Vor fi produse aici
250 000 tone de îngrășăminte bogate in fos
for, azot și calciu. în cursul experiențelor
efectuate cu îngrășămintele obținute din
zgură au fost obținute sporuri de recoltă
de 30 pînă la 55 la sută.

Specialiștii britanici au construit un aspi
rator circular, alimentat cu aer comprimat
la presiunea 6—7 bari, care, fixat pe orice
orificiu cu diametrul pînă la 61 cm, aspiră
orice fel de lichide sau solide. Aparatul
poate fi folosit la golirea cisternelor, la
curățirea de reziduuri și cenușă a cuptoa
relor sau la umplerea calelor vapoarelor
care transportă grîne.

• CERCETÎND ADÎNCURILE
SCOARȚEI TERESTRE. în RF-G- va
fi forat un puț de 14 000 m adîncime In
scoarța terestră, pentru efectuarea unor
cercetări geologice. Pregătirea proiectului
a început in 1982, cu participarea. a peste
200 de specialiști. Forarea propriu-zisă ur
mează să înceapă in 1988, încheierea lucră

® ASPIRATOR

UNIVERSAL.

• O INTERESANTĂ IPOTEZĂ
PRIVIND PRODUCEREA AURO
RELOR. Fizicianul american Lou Frank,
de la Universitatea Iowa, a lansat recent
teoria potrivit căreia o zonă invizibilă ge
neratoare de energie, situată la 648 000 km
de Pămînt, ar contribui la formarea auro

rei boreale și australe, relatează ziarul
„Internațional Herald Tribune". De formă
ovoidaiă, aceasta ar avea o dimensiune de
20—30 ori mai mare decît Pămîntul și ar
folosi forța magnetică pentru atragerea
particulelor încărcate electric din vîntul
solar. Imagini detaliate luate prin satelit
în momentul producerii aurorelor au permis cercetătorilor să calculeze locul unde
se află această zonă. Ea ar fi plasată spre
„coada" magnetică a Terrei, respectiv partea cîmpului magnetic terestru îndepărtată
de planeta noastră de suflul vîntului solar.

® AVANTAJE

DUBLE,

sp^3'

liștii sovietici au realizat un corp, de iluminat în care avantajele becului electric
obișnuit se adaugă celor obținute cu ajutorul tuburilor luminiscente. în noul tip
de bec, lumina se obține printr-o descărcare turbionară în cimp de înaltă frecvență. El are fiabilitatea celor luminiscente și mărimea becurilor cu fir incandescent.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Dezbaterile celei de-a 30-a sesiuni a Consiliului

acțiuni și luări de poziție j
} împotriva cursei înarmărilor

R. P. POLONA

jț Majoritatea
populației din Renania de Nord-Westfalia
I
este pentru încetarea amplasării de rachete nucleare
ț
pe teritoriul R.F.G.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). —
La Nowa Huța, cartier muncito
resc al orașului polonez Craco
via, au ,fost inaugurate „Zilele
culturii românești1', organizate
în colaborare cu centrul de
cultură din localitate, in prima
zi a manifestărilor a fost inau
gurată o expoziție documentară
de fotografii înfățișînd profun
dele transformări petrecute în
România în cei 40 de ani de
construcție socialistă. In mod
deosebit, este ilustrată activita
tea prodigioasă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România.
fn alocuțiunile rostite cu acest
prilej au fost evidențiate reali
zările remarcabile obținute de
poporul român în toate dome
niile de activitate, îndeosebi în
perioada celor douăzeci de ani
de cînd tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a fost ales în frun
tea partidului nostru.
In cadrul „Zilelor culturii ro
mânești" sînt prevăzute să se
desfășoare numeroase manifest
țări menite să facă cunoscute
în Polonia aspecte semnificati
ve ale culturii țării noastre.

j Noi

I BONN 28 (Agerpres). — Aproxiț mativ 75 la șută din populația celui

(
(

mai mare land vest-german — Renania de Nord-Westfalia — se pro
nunță pentru încetarea amplasării
de rachete nucleare americane cu
rază medie de acțiune pe teritoriul
R.F. Germania. Acesta este rezulta
tul unui studiu întocmit de un grup
de oameni de știință de la Insti
tutul pentru problemele social-economice din Koln, pe baza unui
sondaj cu tema „Pacea și dezarma
rea". Concluziile cercetătorilor rele-

vă că majoritatea populației din lan- )
dul Renania de Nord-Westfalia este
în favoarea unui moratoriu privind
rachetele nucleare din R.F.G., in
formează agenția D.P.A. De ase
menea, potrivit rezultatelor sonda
jului, citate de D.P.A., patru cin
cimi din locuitorii acestui land se
pronunță pentru reducerea bugetu
lui militar al. țării, pentru folosi
rea fondurilor astfel devenite dis
ponibile în vederea rezolvării unor
probleme sociale, mai ales cea a
șomajului.
ț

ț
Conferință a oamenilor de știință americani
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Timp de două zile, la Washington
s-au desfășurat — sub egida Aca
demiei nafionale de științe a S.U.A.
— lucrările unei conferințe a oa
menilor de știință americani in le
gătură cu urmările catastrofale pe
cate
le-arParticipanții
avea un eventual
război
nuclear.
au analizat

J
i

rezultatele ultimelor cercetări in
problema respectivă și au subliniat
că modalitatea eficientă de a se
preintîmpina • un .război nuclear
pustiitor este adoptarea^de măsuri
urgente pentru reducerea ?i apoi

lichidarea completă a stocurilor de
arme nucleare.
Pe de altă parte, luind cuvintul
tn cadrul unei conferințe a orga
nizațiilor clericale desfășurate la ț
Washington, senatorul american
Gary Hart a relevat că preintimpinarea unui război nuclear este cea
mai importantă problemă a omeni- I,
rii. In prezent, a spus el, in lume ț
s-au acumulat aproximativ 50 000 l
de,focoase nucleare. In asemenea >
condiții, a arătat el, este necesar să l
se ia măsuri neintirziate pentru a l
se preintîmpina acumularea de noi Ț
arme de distrugere in masă.
ț

V

l

Declarația P.C. din Belgia
BRUXELLES 28 (Agerpres). —
. Biroul Politic al Partidului ComuI nist din Belgia a dat publicității o
? declarație în care se pronunță pen1 tru crearea de zone denuclearizate
(în Europa, pentru retragerea raj chetelor nucleare cu rază medie de
’ acțiune de pe teritoriul țării. Do(cumentul subliniază că retragerea
( rachetelor nucleare americane de pe

teritoriul belgian trebuie să fie pro )
blema centrală a campaniei electo I
rale pentru alegerile parlamentare
din decembrie anul acesta. Partidul I
Comunist din Belgia, se spune în
declarație, își exprimă speranța că I
viitorul guvern ce va fi format Ia I
Bruxelles, după alegerile parla
mentare, își va aduce o contribuție )
mai însemnată la cauza dezarmării, )
la dialogul Est-Vest.

)
(
■ Simpozion internațional consacrat transformării
| zonei Oceanului Pacific într-o zonă fără arme nucleare )
)
I TOKIO 28 (Agerpres). — La de intensificarea eforturilor forțe )
lor antirăzboinice in lupta pentru
Yokohama s-au desfășurat lucrări
le unui simpozion internațional cu
tema „Pace și independență in zona
Oceanului Pacific". La lucrări au
ț participat delegații din 12 țări din
Pacificului, intre care Aus
ț bazinul
tralia, Japoniei și Noua Zeelandă.
ț Au fost discutate probleme legate

ț
ț

destindere și pace trainică. In con
text, s-a subliniat necesitatea des
fășurării unei lupte intense pentru
transformarea zonei Oceanului Pa
cific intr-o zonă a păcii, fără arme
nucleare.

(
)
(
)

românești"
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost adresate
tovarășului Jănos Kădâr, cu prile
jul alegerii sale în funcția de secre
tar general al P.M.S.U., cordiale fe
licitări împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de succese poporului ungar
prieten în edificarea socialismului.
Tovarășul Jănos Kădâr, apreciind
prezența la Congresul al XIII-lea al
P.M.S.U. a delegației P.C.R. ca o
expresie a bunelor relații dintre cele

VIENA 28 (Agerpres). — OrganiL zațiile pentru apărarea păcii din
» Atistriâ Superioară au adresat un
1 apel locuitorilor din întreaga țară,
i chemîndu-i să-șl intensifice acțiuI nile pentru încetarea cursei înar4 mărilor, pentru dezarmare și pace.
? In cadrul conferinței naționale, or» ganizată în orașul Ried, participanții au elaborat programul de acti-

vltate al partizanilor păcii din
Austria pentru primăvara anului
acesta: Delegații Ia conferință s-au
pronunțat în favoarea reducerii
cheltuielilor militare, pentru utili
zarea fondurilor astfel recuperate
în vederea rezolvării unor proble
me sociale cu care se confruntă .
țara, în special lichidarea șomaju- l
lui.
J

I

Peste 13 milioane de șomeri
în țările Pieței comune
BRUXELLES 28 (Agerpres) — La
Bruxelles a fost dat publicității un
raport asupra evoluției șomajului
în Piața comună. Potrivit raportu
lui, citat de agențiile Reuter și
France Presse, numărul șomerilor
înregistrați oficial la sfîrșitul lunii
februarie în țările comunitare, fără
Grecia, era de 13,58 milioane, ceea
ce reprezintă 12 la sută din totalul
populației active.

în raport cu aceeași perioadă a
anului trecut, numărul șomerilor a
crescut cu 4,7 la sută.
Cele mai mari rate ale șomajului
se înregistrează în Irlanda (18,1 la
sută), Belgia (14,5 la sută), Olanda
și Italia (14,1 la sută), Marea Bri
tanie (12,6 la sută) și Franța (10,9
Ia sută).

două partide, a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
numele său și al C.C. al P.M.S.U.,
un salut călduros și cele mai bune
urări de sănătate, iar poporului ro
mân prieten, succese în construcția
societății socialiste multilateral dez
voltate.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul
general al P.M.S.U. a tovarășei Lina
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al
U.G.S.R., care a reprezentat P.C.R.
la Congresul P.M.S.U.

ÎNCHEIEREA lucrărilor celui de al xiii lea congres
AL PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR
Tovarășul Jănos Kădâr a fost ales secretar general
al P.M.S.U.
La Budapesta s-au încheiat, joi,
lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. Congresul a aprobat
raportul C.C. al P.M.S.U., precum și
celelalte rapoarte prezentate delegaților.
A fost adoptată, de asemenea, o
Hotărîre cu privire Ia sarcinile poli
tice și direcțiile de dezvoltare economico-socială a R. P. Ungare pe
drumul construirii societății socialiste
dezvoltate.
în încheierea dezbaterilor a luat
cuvîntul tovarășul Jănos Kădâr.

Congresul a ales noile organe de
conducere ale partidului.
Tovarășul Jănos Kădâr a fost ales
în funcția de secretar general al
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. în funcția de secretar general
adjunct al partidului a fost ales Karoly Nemeth.
C.C. al P.M.S.U. a oferit, joi seara,
o recepție în onoarea delegațiilor
partidelor comuniste și muncitorești,
a celorlalte delegații prezente la lu
crările Congresului ai XIII-lea al
P.M.S.U.

Deschiderea celui de-al II-lea Congres al Partidului Uniunea
Democrată a Poporului Malian (U.D.P.M.)
BAMAKO 28 (Agerpres). — La
Bamako s-au deschis lucrările celui
de-al II-lea Congres al Partidului
Uniunea Democrată a Poporului Ma
lian (U.D.P.M.).
Secretarul general al U.D.P.M.,
Moussa Traore, a prezentat rapor
tul cu privire Ia activitatea partidu
lui de la ultimul, congres și sarcinile
de viitor.
Din partea Partidului Comunist
Român a fost prezentat Congresului U.D.P.M. un mesaj.

Apreciind conținutul mesajului,
Moussa Traore a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co-,
munist Român, calde mulțumiri și
un cordial salut.
La congres participă reprezen
tanți ai unor partide dintr-o serie
de țări. Partidul Comunist Român
este reprezentat de tovarășul loan
Hadnagy. membru supleant al C.C.
al P.C.R.

|GENTIILE DE PRESA
W - pe scurt

Apel la intensificarea acțiunilor
pentru dezarmare și pace în Austria

' (

U.N.C.T.A.D

„Zilele culturii

TRATATIVELE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. Joi, la Geneva,
în cadrul tratativelor sovieto-americane cu privire la armele nucleare și
cosmice, a avut loc ședința grupului, de lucru privind armele nucleare
cu rază medie de acțiune, transmite agenția T.A.S.S.
LA VIENA a avut loc ultima șe
Enrique Iglesias a menționat că
dință plenară a actualei runde de
noul guvern Uruguayan acordă o
negocieri cu privire la reducerea
mare atenție relațiilor cu celelalte
forțelor armate și armamentelor,
țări din America Latină.
precum și măsuri adiacente în Eu
IN IRLANDA DE NORD CONTI
ropa centrală, Următoarea rundă
NUA ACTELE DE VIOLENȚĂ :
de negocieri se va desfășura în
explozia unei bombe într-un car
perioada 23 mai — 11 iulie, anul
acesta.
tier din Belfast s-a soldat cu
moartea unui soldat britanic și ră
URUGUAYUL VA RESTABILI
_ _________
nirea altor 9. Atentatul a fost re
IN SCURT TIMP RELAȚIILE DI
vendicat de Armata Republicană
PLOMATICE CU CUBA — a de
Irlandeză.
U.P.I. relevă că este
primul militar britanic omorît anul
clarat, la Montevideo, ministrul
Uruguayan de externe, Enrique
acesta în provincie. Numărul victi
Iglesias, după o reuniune a senato
melor valului de violență declanșat
rilor și deputaților consacrată acti
în 1969 se ridică la 2 433.
vității internaționale a țării, relevă
agenția Prensa Latina. El a arătat
DEMISIE. Președintele Republi
că deja au fost reluate legăturile cii Singapore, Chengara Veetil Decomerciale dintre cele două state.
van Nair, snitalizat in urmă cu o

L2°

0 nouă propunere vizînd

reglementarea pașnică
a problemei cipriote
NICOSIA 28 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, a elaborat o nouă pro
punere vizînd reglementarea pașnică
a problemei cipriote, după consultări
cu membrii Consiliului de Securitate,
precum și cu guvernele Greciei și
Turciei — informează agenția de
presă Taniug. Propunerea a fost tri
misă președintelui Ciprului. Spyros
Kyprianou, și liderului comunității
turco-cipriote. Raut Denktaș.
O nouă întâlnire între liderii celor
două ' comunități etnice ar putea, fi
stabilită in funcție de răspunsurile
pe care acestea le vor da secretaru
lui general al O.N.U. la propunerea
înaintată.

lună, a demisionat din motive de
sănătate — informează agențiile
France Presse și Reuter. Președin
tele interimar al țării este Wee
Chong Jin, care va exercita func
ția pînă la alegerea de către forul
legislativ a noului șef al statului.
ATLASUL BĂNCII MONDIALE.
Potrivit buletinului Națiunilor Uni
te, „Nouvelles en bref", la Washing
ton a apărut cea de-a 18-a ediție a
Atlasului Băncjț Dlondiale. Ătlusul
relevă că trei sferturi din populația
lumii trăiește in țări in curs de
dezvoltare. Speranfa de viață la
naștere în aceste țări este de 60 de
ani, față de numai 45 de ani in
1960. In țările industrializate, spe
ranța de viață este de 76 de ani.
De asemenea, datorită unei relative
îmbunătățiri a condițiilor sanitare
și de nutriție în țările în curs de
dezvoltare, mortalitatea infantilă a
scăzut.

INTERZICEREA
INSTALĂRII
DE MEDICI STRĂINI ÎN MAREA
BRITANIE. Guvernul britanic a
adoptat o reglementare legală prin
care interzice .total instalarea de
medici străini pentru a lucra în
Marea Britanie, O anchetă, publi
cată recent de Asociația medicală
britanică și citată da
agenția

GENEVA 28 (Agerpres). — în
cadrul dezbaterilor celei de-a 30-a
sesiuni a Consiliului U.N.C.T.A.D.,
ale cărei lucrări au loc la
Geneva, delegația tării noastre a
arătat că România 'Se pronunță pen
tru reglementarea globală a proble
melor economice și financiare, pen
tru instaurarea unei noi ordini ■ eco
nomice internaționale, care să con
ducă la stabilitatea și dezvoltarea
armonioasă a economiei mondiale,
în acest context a fost subliniată
necesitatea lansării fără intîrziere in
cadrul O.N.U. a negocierilor , globale,
al căror obiectiv principal trebuie
să-l constituie restructurarea relații
lor economice internaționale pe baze
echitabile'și democratice. Conferința
Națiunilor Unite pentru Comerț și

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
TEHERAN 28 (Agerpres). — Agen
ția iraniană I.R.N.A. — citată de
France Presse — informează că. joi,
avioane de luptă irakiene au efec
tuat raiduri asupra a șase localități
iraniene. S-au înregistrat victime la
Baneh, Ilam. precum și lntr-o serie
de sate din regiunea Salehabad.

s

România socialistă, profund inte
resată în asigurarea condițiilor de
liniște și pace necesare operei de
edificare a socialismului, acordă o
atenție primordială luptei pentru
abolirea vechii politici, de forță și
dominație, se pronunță și acționea
ză consecvent pehtru o politică
nouă, de destindere și colaborare,
pentru eliminarea forței și a ame
nințării CU forța din relațiile inter
naționale, pentru întronarea și res
pectarea normelor dreptului inter
național, Conceptul susținut cu
neobosită energie de președintele
CEAUȘESCU
privind
NICOLAE
sarcina istorică a edificării unei
lumi mal bune și mai drepte inclu
de, ca o componentă esențială, toc
mai făurirea unei lumi a justiției
și legalității — ceea ce este sino
nim cu o lume a păcii, echității, a
libertății și progresului tuturor po
poarelor. „Se impune să facem to
tul — declara secretarul general al
partidului, președintele Republicii —
pentru a deterjnina o cotitură isto
rică în viața internațională, pentru
a impune renunțarea cu desăvîrșire
Ia politica de forță sau amenințare
cu forța, la amestecul în treburile
interne ale altor state. Trebuie să
realizăm relații noi. bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe res
pectul independentei și suveranită
ții, pe neamestecul In treburile in
terne și avantajul reciproc, să
creăm un climat internațional in
care fiecare stat și națiune să fie
la adăpost de orice agresiune".
Necesitatea asigurării unei dez
voltări a vieții și evenimentelor in
ternaționale pe fundamentul stric
tei respectări a principiilor de jus
tiție și legalitate își află un trainic
suport în învățămintele istoriei, in
clusiv în ale celui de-al doilea
război mondial.

„Lumea forței" — o lume
a războaielor, a „legilor"
junglei. A?a cum este bine
declanșarea celui de-al doilea răz-

bol mondial a fost rezultatul
politicii imperialiste de forță și
dominație promovată în mod fă
țiș și brutal de Germania li itleristă.
Urmărind instaurarea dominației
,
mondiale, aservirea și exploatarea
tuturor popoarelor lumii, hitleriștii.

comise de fasciști, mergînd de la
schingiuirile în plină stradă pină
la organizarea lagărelor de concen
trare, imense uzine ale morții, unde
milioane și milioane de oameni au
fost condamnați la moarte și exe
cutați fără nici o vină, fără nici un

la principiile prietenești și coopera
rea intre state", adoptată de Aduna
rea Generală a O.N.U. în 1970, în
Actul final de la Helsinki din 1975,
precum și în alte numeroase docu
mente internaționale.

Un imperativ primordial
— întronarea legalității in
ternaționale. Iată de ee lnche‘

Pentru eradicarea mani
festărilor politicii de forță.

ierea celui de-al doilea război
mondial a cunoscut o afirmare
fără precedent a dorinței po
poarelor de a trăi într-o lume a
dreptății și justiției. însăși crearea
Organizației Națiunilor Unite s-a
născut ca expresie a acestei năzuințe

Evoluția ■ vieții internaționale de
monstrează însă că simpla formu
lare a unor principii nu este
de ajuns, că esențialul îl repre
zintă stricta lor respectare. Or, dacă
ne referim numai la acești din urmă
ani, realitățile învederează nu puține

O cerință fundamentală a epocii:

De

la „dreptul forței" la forța dreptului

in general fascismul, au ridicat po
litica de forță la rangul de politică
de stat, au transpus în domeniul
vieții sociale și al relațiilor inter
naționale „legile" junglei, declarindu-și fățiș si cinic disprețul total
fată de principiile de legalitate in
ternațională.
încă din perioada de ascensiune
a fascismului, liderii naziști au pro
pagat și aplicat aberantele teorii
despre „rasa superioară", căreia
i-ar reveni misiunea de a-și impune voința și supremația după bunul
plac, potrivit propriilor interese.
Potrivit acestei ideologii, cel puter
nic. ca individ sau ca stat, ar avea
dreptate in orice ar face, cel slab,
ca individ sau ca popor, n-ar avea
nici un alt drept decît acela de a
fi sclav. Hitlerismul a preluat fu
nestele teorii ale eutanasiei, susținînd că ființele slabe ar fi infe
rioare și n-ar avea nici măcar drep
tul să trăiască — la fel ca și po
poarele considerate inferioare și pe
care hitleriștii voiau să le exter
mine.
Această concepție și-a găsit expre
sie în înseși metodele folosite de
naziști pentru a ajunge la putere,
în șirul violentelor si samavolniciilor

motiv, fără nici o justiție sau jude
cată.
Cultul forței și negarea oricărei
ordini de drept au fost transplantate
și pe planul relațiilor externe. No
țiunea de drept internațional a fost
negată, cu „motivareâ" că „dreptul
reprezintă arma celor slabi, sortiți
pieirii", tratatele internaționale au
fost declarate „petice de hîrtie". Pe
bună dreptate, marele diplomat ro
mân Nicolae Titulescu arăta că „pe
această cale, prin denunțarea unila
terală a tratatelor, prin negarea
dreptului, se intră intr-o lume din
care am crezut că am ieșit pentru
totdeauna și care va fi guvernată nu
de către forța dreptului, ci prin drep
tul forței".
Așa cum se știe, omenirea avea să
plătească un greu tribut faptului că
politica de forță a Germaniei hitleriste a putut găsi condiții de înfăp
tuire. Numărul victimelor celui de-al
doilea război mondial s-a ridicat la
peste 50 de milioane de oameni, la
care s-au adăugat imensele distru
geri și pagube materiale, transfor
marea în ruine a unei mari părți a
continentului — rezultate directe
ale unui veritabil climat de „crimi
nalitate internațională". Experiența

generale, de a se feri generațiile vii
toare de flagelul războiuftii. de a se
întrona și statornici legalitatea și
dreptatea în relațiile dintre state, in
diferent de mărimea și potențialul
lor. Se poate, de altfel, afirma că mo
bilul esențial al întregii activități
desfășurate de-a lungul celor patru
decenii în cadrul O.N.U. și în alte
organizații internaționale mai ales de
către statele mici și mijlocii, care
au fost și rămîn primele victime ale
agresiunilor și actelor de forță, l-a
constituit înlocuirea definitivă a
„dreptului forței" cu forța dreptului.
Așa cum o dovedește întreaga ex
periență internațională, înfăptuirea
acestui mare deziderat presupune
statornicirea unor relații interstatale
noi, întemeiate pe principiile depli
nei egalități în drepturi, independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și
avantajului reciproc, nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu forța, res
pectului dreptului fiecărui popor de
a fi stăpîn pe propriile destine —
principii care formează un ansamblu
unitar, de nedespărțit. Consemnate
încă de la început în Carta O.N.U.,
aceste principii au fost îmbogățite și
dezvoltate în „Declarația referitoare

acte de forță, de la măsuri de constrîngere economică, presiuni diplo
matice, ingerințe, pînă la intervenții
armate și agresiuni fățișe. Nu puține
dintre conflictele și confruntările
militare care însîngerează numeroase
zone ale planetei, angrenînd astăzi
aproape o treime din cele 164 de
state ale lumii, sînt tocmai rezulta
tul unor încălcări deschise ale le
galității internaționale.
Baza materială, principalul punct
de susținere al politicii de forță, sub
diferitele sale ipostaze, și totodată
principalul ei instrument, îl constituie
înarmările, atît în forma lor clasică,
dar mai ales în noua lor dimensiune
nucleară. Iată de ce înfăptuirea de
zarmării, eliminînd gravele primejdii
care _ planează asupra omenirii și
anulînd uriașa risipă de resurse ma
teriale și umane irosite prin cursa
înarmărilor, ar asigura, implicit, în
lăturarea instrumentelor de bază ale
politicii de forță, crearea condițiilor
pentru făurirea unei lumi a dreptății
și legalității.
Un corolar necesar al nerecurgerii
la forță îl reprezintă soluționarea
exclusiv pe cale pașnică a tuturor
problemelor litigioase. De altfel, via
ța, desfășurarea evenimentelor evi
dențiază cu claritate, așa cum sub
liniază în permanență țara noastră,

BAGDAD 28 (Agerpres). — Avlația irakiană a întreprins. în cursul
zilei de joi. o .serie de raiduri asu
pra unor „obiective vitale" din ora
șele iraniene Ispahan. Tabriz. Ilam
și Salehabad — a anunțat la Bagdad
un purtător ■ de cuvînt. militar ira
kian. citat de agențiile Franc®
Presse și Associated Press.

Sesiunea Consiliului ministerial al Ligii Arabe
TUNIS 28 (Agerpres). — La Tunis
s-au încheiat lucrările celei de-a 83-a
sesiuni a Consiliului ministerial ăl
Ligii Arabe, consacrată examinării
unbr probleme politice și economice
actuale, care preocupă statele mem
bre ale organizației. In declarația fi
nală, participanții reafirmă, între al
tele, necesitatea încetării neîntîrziate .

a conflictului dintre Iran și Irak, în
așa fel incit, cele două țări să poată
angaja negocieri, pentru a se putea
ajunge la soluționarea lui pașnică,
justă și onorabilă. Totodată, decla
rația face cunoscut că țările membre
ale Ligii Arabe au hotărlt să declare
o i„săptămînă . de solidaritate" cu
populația din sudul ocupat al Liba
nului-,
, r . '
■ ,

Manifestații împotriva represiunilor regimului
rasist

de

la

JOHANNESBURG 28 (Agerpres).
— Frontul Unit Democratic, cea
mai amplă mișcare de luptă antiapartheid din Africa de Sud, a or
ganizat joi mal multe manifestații
pentru comemorarea celor 19 negri
uciși de poliția regimului de la P.re-

Reuter, arată că, în ultimii doi ani,
20 la sută din medicii tineri din
Marea Britanie au șomat.
UN NOU ZBOR IN COSMOS
AL NAVETEI „DISCOVERY". După
cum a anunțat un purtător de cuvînt al N.A.S.A., naveta spațială
americană „Discovery" va efectua
uri nou zbor în Cosmos în perioada 12-17 aprilie a.c., avînd la bord
șapte gș|rpnauți, Jn. timpul misiunii
for In spațiu, care va dura 5 zile
și 9 minute, astronauții vor lansa
doi sateliți artificiali de telecomunicații și vor efectua o serie de
experiențe științifice, între care
unele referitoare la efectele stării
de imponderabilitate asupra organismului uman.

ACCIDENT AVIATIC MILITAR.
Un avion de tip „Starfighter F-104"
aparținind forțelor navale vestgermane s-a prăbușit miercuri in
Marea Nordului^ la 20 kilometri
nord de Helgoland, informează agenția A.P. Pilotul a reușit sâ se
salveze. Acesta este cel de-al 210lea aparat „Starfighter" aparținind
forțelor armate vest-germane care
s-a prăbușit de la începutul ani
lor ’60.
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toria în urmă cu o săptămînă în apropierea orașului-ghetou Langa. La
chemarea organizației amintite a
fost declarată o zi de doliu în așe
zările locuite de persoane de culoa
re. La Capetown a avut loc o de
monstrație antiapartheid la care au
luat parte cîtăvâ mii- de persoane.

HELSINKI 28 . (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe ai Suediei,
Norvegiei, Islandei și Finlandei —
țări' membre ale Consiliului Nordic
— au început astăzi o reuniune de
două zile in cadrul căreia va fi exa
minată problema impunerii unor
măsuri economice comune împotri
va regimului de apartheid din Re
publica Șud-Africană, transmite agerițîa Reuter. Va fi discutată. în
acest sens, o propunere norvegiană,
care preconizează încetarea livrării
deUicențfi căițe ..KS-A.;-'ca șl a ori
căror - credite, paralel cu creșterea
ajutorului economic destinat orga
nizațiilor populației majoritare de
culoare, care luptă pentru abolirea
discriminării rasiale.

ț

• NOTE*
„Atomul
în ranița4'...

J

$
a demonstrat că „o lume a forței nu
poate fi decît o lume a agresiunii și
războiului, a abuzurilor și nedreptă
ților, a înrobirii popoarelor*'.

Dezvoltare — a spus vorbitorul —
are datoria să depună toate efortu
rile și să contribuie efectiv la găsi
rea de soluții viabile pentru proble
mele ce confruntă în prezent econo
mia mondială, în special reducerea
și eliminarea tuturor restricțiilor în
calea comerțului internațional și pu
nerea în aplicare, fără nici o discri
minare, a unui tratament special mat
favorabil pentru țările în curs de
dezvoltare.
Delegația română a reiterat propu
nerile concrete ale țării,noastre, între
care anularea și reducerea în anumi
te limite a datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare. în functie de nivelul, de dezvoltare economică a țărilor debitoare.

că nu există probleme, oricit de com
plicate și dificile ar fi, care să nu
poată fi rezolvate prin negocieri, că
aceasta este singura cale rațională,
sigură, care servește intereselor fie
cărui popor, în concordanță cu cerin
țele generale ale păcii.

România socialistă — pro
motoare consecventă a unei
lumi a dreptului și colabo
rării Este ° realitate fundamen
tală a zilelor noastre că în lupta
dintre cele două tendințe fundamen
tale care se manifestă în prezent în
viața internațională, cea reprezenta
tă de politica imperialistă de forță
și dictat și tendința spre eradi
carea acestei politici și asigurarea
dreptului fiecărui popor la dezvol
tare liberă și independentă, aceasta
din urmă cîștigă tot mai mult teren.
Tocmai acesta este cadrul în care
a acționat și acționează in mod stă
ruitor România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu, militind pen
tru întronarea dreptului și legalității
în relațiile dintre state, pentru in
terzicerea folosirii forței, pentru re
zolvarea pe cale pașnică, prin trata
tive a tuturor problemelor litigioase.
Activitatea neobosită, depusă în
deosebi, cu o puternică strălucire, in
cei 20 de ani de la Congresul al
IX-lea, în sprijinul promovării și'
respectării noilor principii de relații
între state, multiplele propuneri
avînd ca scop întărirea rolului și
prestigiului O.N.U., pentru soluționa
rea pe cale pașnică a tuturor proble
melor litigioase, demersurile nenu
mărate pentru adoptarea unui cod de
conduită al statelor cu caracter uni
versal, poziția statornică în favoarea
încheierii unui Tratat general euro
pean de nerecurgere Ia forță și la amenințarea cu forța, neobosita activi
tate pentru trecerea la dezarmare,
împotriva practicilor imperialiste de
dominație și dictat, de presiuni mi
litare sau constrîngeri economice —
sînt numai cîteva aspecte din tabloul
vast al eforturilor țării noastre pen
tru asigurarea primatului absolut al
dreptului în întreaga viață politică
mondială.
în acest fel înțelege să răspundă
țara noastră îndatoririi internaționa
le de a contribui activ la făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte,
o lume în care popoarele să stator
nicească între ele relații de încre
dere și colaborare pașnică.

Ați auzit de „bombele de ra
niță" 1 Existența lor a fost dez
văluităin cadrul unei emisiuni
organizate de televiziunea vestgermană cu participarea unor
. reputați specialiști. Avînd o..
greutate de 25 de kilograme,
un asemenea dispozitiv — de
fapt, o mină încărcată cu ex
plozibil nuclear — poate fi
transportat in raniță de un sin
gur militar. Iar explozia minei
atomice poate fi declanșată de
la distanță, prin radio.
Participanții la amintita emi
siune au făcut cunoscut că
„bonibele de raniță" au depășit
de mult stadiul experimentări
lor. De fapt, ele se și află in
stalate pe teritoriul R.F.G. Și
se desfășoară din plin -si activi
tatea de perfecționare in mâ
nuirea tor. H. Jungman, depu
tat in parlamentul vest-german
din partea . Partidului SocialDemocrat, a. comunicat fapte ce
atestă că o companie cu aceas
tă specializare funcționează. in
cazarma de pe lingă arsenalul
nuclear de la Kellenhusen.
Sensibilizate de transforma
rea treptată, a țării intr-un
uriaș depozit de arme nucleare,
cercuri largi ale opiniei publice
vest-germane au fost șocate de
noile dezvăluiri. Si este firesc,
deoarece și, fără' prezența mine
lor atomice' țâra era suprasatu
rat^ • de mijloace . de distrugere
in masă. Numai în landul Rhenania de Nord-Westfalia exis
tă 34 de puncte în care sînt dis
locate asemenea arme. Iar ex
periența tragică a celor două
orașe japoneze care au. cunoscut
ravagiile armei atomice, ca si
cercetările tot mai concludente
ale oamenilor de știință profi
lează clar imaginea de apocalips
pe care ar produce-o explozia .
chiar și numai a unei infime
părți din stocul de bombe si
rachete nucleare existent pe te
ritoriul țării.
Nu este de mirare că demonstranțiilor de protest față
de instalarea rachetelor cu rază
medie de acțiune li se adaugă
acțiuni
împotriva
prezenței
„bombelor de raniță". Intr-o
scrisoare semnată de profesorul
dr. Uta Ranke-Heinemann și li
derul social-democrat H. Han
sen, fost vreme îndelungată
membru al Comitetului pentru
apărare al Bundestagului, gu
vernul este chemat-,să impună
retragerea ■ minelor atomice, in
general a armelor nucleare de
pe teritoriul țării. Intr-adevăr,
numai pe această cale se pot
asigura liniștea și securitatea,
dreptul la pace și viață al oa
menilor și popoarelor.

Al. CAMPEÂNU

Radu BOGDAN
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