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40 de ani de la victoria asupra fascismului
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ÎN CONDUCEREA TUTUROR SECTOARELOR VIEȚII SOCIALE

Activiști bine pregătiți politic,
de înaltă competență,
cu profund spirit revoluționar
în cronica devenirii noastre so
cialiste. in conștiința întregului
popor, anul 1984. anul celei de-a
40-a aniversări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă, a înscris cu majuscule de aur
un eveniment memorabil — cel
de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Retrospec
tiva drumului parcurs — prilejui
tă de acest moment important în
viata politică a tării — a conturat
o impresionantă imagine a trans
formărilor din temelii petrecute in
structura economică și socială a
României ; imagine ilustrată printr-o industrie puternică, modernă,
printr-o agricultură in continuu
progres, prin creșterea
nivelului
de trai material și spiritual al în
tregului popor. Sub conducerea în
țeleaptă a partidului comuniștilor,
oamenii muncii, transformîndu-și
propriile condiții materiale, s-au
transformat pe ei înșiși, au deve
nit pe deplin încrezători în forțele
lor, în capacitatea lor constructi
vă. pe deplin conștienti de rolul
lor în dimensionarea prezentului și
viitorului națiunii noastre socia
liste.
în această clocotitoare activitate
pentru înflorirea economico-socială a patriei s-au distins, prin re
marcabile fapte de muncă, expre
sie concretă a unui înalt patrio
tism. zeci și sute de mii de co
muniști — muncitori, țărani și in
telectuali. Din rîndul lor s-a for
mat un puternic detașament de ca
dre de conducere, cu o temeinică
pregătire
politică, profesională,
tehnică și științifică, capabile să
facă fată răspunderilor încredin
țate. în acest sens, la marele fo
rum al comuniștilor' români, se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„Au fost promovați in toate sec

în

toarele mii de activiști și cadre cu
bună pregătire profesională, tehni
că și politică. Se poate spune că
pretutindeni dispunem de cadre
temeinic pregătite din toate punc
tele de vcderc“.
Un strălucit exemplu pentru ca
drele de partid și de stat, pentru
toti comuniștii. pentru întregul
nostru popor il reprezintă însuși
secretarul general al partidului,
care, prin
calitățile de excepție
ale puternicei sale personalități,
prin consecvența în înfăptuirea
hotăririlor stabilite. înalta răspun
dere fată de prezentul și viitorul
țării, dinamismul și cutezanța re
voluționară în abordarea și soluțio
narea problemelor ridicate în anii
edificării orinduirii socialiste, și-a
făcut din slujirea devotată a parti
dului, patriei și poporului țelul
suprem al întregii sale vieți și ac
tivități revoluționare. Iată de ce,
din perspectiva imperativului de a
asigura mersul neabătut înainte al
patriei noastre pe calea progresu
lui și civilizației socialiste, a răs
punderii colective față de destine
le de azi și de mîine ale tării. în
consens cu dorința unanimă a po
porului,
realegerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la cel de-al
XIII-lea Congres in fruntea parti
dului a semnificat un act politic
fundamental pentru partidul și po
porul nostru, ceea ce conferă ga
ranția sigură a înaintării României
spre viitorul său comunist. Iar rea
legerea
secretarului general al
■partidului in funcția supremă de
președinte al Republicii Socialiste
România a reprezentat o nouă și
puternică dovadă a unității de ne
clintit a .poporului în jurul parti
dului. al strălucitului său conducă
tor. a sentimentelor de fierbinte
dragoste, de nețărmurită recunoș
tință și adincă prețuire pe care ie
nutresc comuniștii, toti oamenii

muncii fată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Istoricele hotărâri adoptate de
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului. magistralul Raport prezen
tat marelui forum al comuniștilor
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
fundamentează cu clarviziune. în
mod științific, direcțiile principale
spre care trebuie concentrate prio
ritar. în cincinalul 1986—1990 și în
deceniul următor, eforturile parti
dului. ale întregului popor — creș
terea puternică și modernizarea
forțelor de producție, accentuarea
laturilor intensive ale dezvoltării
economiei, afirmarea puternică a
științei și tehnicii, perfecționarea
relațiilor de producție și sociale,
continuarea cu fermitate a
pro
cesului de transformare revoluțio
nară a societății. Realizarea aces
tor obiective majore presupune
existența unor cadre cu o înaltă
pregătire politică și profesională,
capabile să conducă cu o înaltă
competentă, să utilizeze eficient,
în slujba societății, uriașul poten
țial creator al maselor. în acest
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia : „Este necesar ca și in
viitor să acționăm cu hotărire pen
tru înfăptuirea unei politici juste
de promovare a cadrelor de partid,
de stat, ale organizațiilor de masă
și organismelor democrației socia
liste, asigurînd permanent cadre cu
pregătire corespunzătoare, în stare
să îndeplinească în cele mai bune
condiții misiunile încredințate".
tn acest context, o importanță
deosebită au avut-o lucrările Ple
narei C.C. al P.C.R., din
26—27
martie a.c. care, printre alte docu
mente, a adoptat și pe cel privind
activitatea desfășurată de către or
ganele de partid, de stat și orga(Continuare in pag. a IlI-a)
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Realizări
ale constructorilor
de mașini
Acționind cu maximă respon
sabilitate pentru
infăptuirea
sarcinilor de plan ce le-au fost
încredințate, pentru realizarea
la termen și în condiții de cali
tate superioară a producției fi
zice, colectivele de oameni ai
muncii din unitățile economice
ale Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini au obtinut,
în perioada care a trecut din
acest an, o serie de rezultate
remarcabile. Astfel, au fost
puse suplimentar la dispoziția
economiei naționale 1148 auto
camioane, autotractoare, autoșasiuri și autobasculante, 295
combine autopropulsate pentru
agricultură, 12 strunguri caru
sel, mijloace de automatizare electronice și electrotehnice însumind peste 100 milioane lei,
importante cantități de aparataj
electric de inaltă și joasă ten
siune, mijloace electronice pen
tru tehnica de calcul, alte pro
duse solicitate de beneficiarii
interni și externi. (Agerpres).

Livrări suplimentare
la export
Realizarea ritmică și inte
grală a sarcinilor la export
constituie o preocupare de
prim ordin a tuturor colective
lor de muncă din economia ju
dețului Bacău. în acest scop,
specialiștii, toti muncitorii din
întreprinderi
depun eforturi
susținute pentru innoirea și
modernizarea producției, îm
bunătățirea continuă a calității
acestora. Urmare . a acestor
strădanii, textiliștii din Buhuși,
bunăoară, au livrat suplimen
tar partenerilor externi, numai
in luna martie, 13 000 metri
pătrați țesături din lină și tip
lină și alte mărfuri in valoare
de aproape 3 milioane de lei,
iar metalurgiștii din Bacău
și-au depășit planul pe luna
respectivă cu 2,5 milioane lei.
Un număr de 14 unități econo
mice din județ. între care în
treprinderea mecanică și între
prinderea de utilaj chimic Borzești, au livrat în plus față de
planul lunii martie mărfuri in
valoare de peste 16 milioane
lei, recuperind astfel o bună
parte din restanțele înregistra
te in primele două luni ale
anului. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scinteii").

toate unitățile agricole, in toate județele

LA PREGĂTIREA TERENULUI
Șl LA SEMĂNAT SĂ SE LUCREZE
LA ÎNTREAGA CAPACITATE I
® în toate
de lucru care
mînțărilor cel
în condiții de

unitățile să se asigure viteze
să permită încheierea însămai tîrziu pînă la 20 aprilie
cea mai bună calitate

© Ritmul de lucru poate și trebuie să
crească mult prin organizarea schimburilor
de noapte la pregătirea terenului și a
schimburilor prelungite la semănat
© Să se respecte cu strictețe normele
de densitate stabilite la fiecare cultură,
prin reglarea corectă a utilajelor, prin con
trol permanent pe teren

® Condițiile bune de umiditate din sol
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adresat poporului român de a face
„totul pentru front, totul pentru
sprijinirea armatelor care luptă
pentru existența noastră națională"
devenise cuvintul de ordine căruia
i s-au raliat toate forțele naționale
patriotice din România. Ideile și
exemplul său au influențat și au
fost urmate de celelalte forțe poli
tice democratice din tară, demonstrindu-se prin aceasta meritul
partidului comunist în elaborarea
strategiei celei mai adecvate intere
selor naționale fundamentale ale
poporului român — aceea a mobili
zării tuturor forțelor umane și ma
teriale ale țării in lupta pentru eli
berarea întregului teritoriu național
și zdrobirea definitivă a hitlerismu
lui. Consensul general național pen
tru sprijinirea fără rezerve a războ
Angajarea plenară a României cu
iului s-a reflectat in conduita ire
un efort maxim in războiul anti
proșabilă a armatei române pe front
hitlerist a fost’ un act de voință a
și in dimensiunea eforturilor umane
poporului român, act înlesnit de evo
și materiale cu adevărat uriașe, ra
luția relațiilor internaționale, de si
portate la potențialul militar și eco
tuația generală de pe fronturi, fa
nomic al României, in masiva parti
vorabilă coaliției antihitleriste. La
cipare a populației civile alături de
data semnării, la 12 septembrie 1944,
armată Ia lupta pentru eliberarea
a Convenției de armistițiu hotărirea
patriei și îndeosebi pentru apărarea
de a purta războiul antifascist cu
întreprinderilor și
toate forțele ubunurilor obștești,
mane și materia
împotriva distru
le devenise o rea
gerilor preconiza
litate, care con
Imediat după înfâptuirea insurecției, în condițiile
te de trupele hi
centra eforturile
tleriste și horexcepțional de grele ale ruinei economice, imenselor
poporului român
thyste.
și speranțele sale
distrugeri și foametei, întreaga populație a țârii, însu
împreună
cu
de viitor.
oștirea, care a
Odată cu de
flețită
de
fierbinți
simțăminte
patriotice,
s-a
situat
cu
reprezentat prin
clanșarea
insu
cipala forță com
recției la- 23 Au
cinste la înălțimea eroismului ostașilor de pe frontul
bativă
a
țării
gust 1944 și in
antihitlerist,
făcînd
uriașe
eforturi
și
sacrificii
pentru
noastre în răz
trarea in război
boiul antihitlerist,
împotriva Germa
sprijinirea războiului, dînd răspuns prin înălțătoare
ale cărei efective
niei naziste, toa
participante
la
te resursele uma
fapte chemării partidului comunist „TOTUL PENTRU
ne și materiale
campanie s-au ri
ale țării au fost
dicat la peste o
FRONT, TOTUL PENTRU VICTORIE I"
concentrate pen
jumătate de mi
lion
de oameni,
tru
sprijinirea
au luptat sau au
luptei de elibe
sprijinit acțiunile trupelor române,
ror forțelor politice, naționale și pa
rare a întregului teritoriu național
într-o deplină unitate de voință și
triotice,
capabile să contribuie la
și participarea, in continuare, la
acțiune, mii și zeci de mii de „luptă
eliberarea țării și zdrobirea, fascis
războiul antihitlerist pinâ la inchetori fără uniformă", care au consti
mului, la organizarea eforturilor în
ierea sa victorioasă. Curățirea teri
tuit elementele componente ale
tregului popor pentru participarea
toriului național de trupele hitleriste
„oastei celei mari" a României anilor
la războiul antihitlerist. In concor
și eliberarea părții de nord-vest a
1944—1945. Mii și zeci de mii de ce
danță cu linia sa strategică și tac
Transilvaniei, restabilirea indepen
tățeni patrioți s-au încadrat în
tică privind rolul hotăritor al forțelor
denței și suveranității naționale a
„frontul muncii", au sporit rindurile
interne in lupta de eliberare a po
României, grav lezate în conținutul
celor din fabrici și uzine, de pe oporului român, Comitetul Central al
lor de pe urma dominației hitleriste,
goare, înlocuind pe cei plecați sau
partidului chema • clasa muncitoare,
garantarea posibilităților de dezvol
aflați pe front.
țărănimea, intelectualii, pe toti ce
tare pașnică, democratică, prin inPrin munca și elanul tuturor for
tățenii români să lupte, în ciocni
fringerea definitivă a hitlerismului,
țelor
națiunii noastre, întreaga țară
rea inevitabilă cu forțele hitleriste,
constituiau scopuri de război 'ce
a devenit un al „doilea front", do
„fără cruțare, cu toate armele, îm
corespundeau in cel mai înalt grad
vadă a totalei angajări a României
potriva
dușmanului de moarte al
intereselor întregii națiuni, interese
în război împotriva celui de-al trei
poporului român, pentru asigurarea
lor de stat ale României.
lea Reich. Participarea maselor
viitorului său".
Aceasta explică adeziunea largă,
populare la susținerea, într-o formă
îndemnul
partidului
comunist
sprijinul masiv pe care populația
sau alta, a războiului antihitlerist a
amplificat succesele armatelor ro
mâne in lupta impotriva Germaniei
naziste
și
Ungariei
horthyste.
România a fost in măsură să asi
gure pe toată durata războiului un
ridicat potențial de luptă. La efortul
militar
deosebit, ce și-a găsit o
largă recunoaștere internațională,
inclusiv din partea marilor puteri
învingătoare, s-a adăugat contribu
ția tuturor ramurilor economicei
întreaga economie a fost subordo
nată efortului pentru susținerea
frontului. Obiectivul principal al
activității economice l-a constituit,
cu precădere, asigurarea procesului
de producție în intreprinderile care
lucrau pentru nevoile frontului, a
transporturilor militare și a celor
necesare desfășurării producției in
dustriale și aprovizionării popu
lației. Baza pentru aprovizionarea
armatei române cu subzistente, pre
cum și dotarea sa cu tehnică de
luptă, echipament și muniții a con
stituit-o in exclusivitate economia
națională, fără nici un ajutor ex
tern.
Căile ferate, care ocupau
locul
principal in sistemul transporturilor
pentru aprovizionarea trupelor ro
mâne și sovietice, au fost puse in
l-a acordat războiului împotriva
Germaniei naziste și Ungariei horthyste, acest sprijin popular consti
tuind o formă superioară, principală
a luptei antifasciste a poporului
nostru. Concordanța deplină dintre
acțiunea armatei
și
interesele
populare, legătura strînsă dintre
telurile războiului și perspectivele
dezvoltării libere și democratice a
țării au imprimat participării Româ
niei la războkil antihitlerist trăsă
turile unui adevărat război popular.
Mobilizarea
tuturor
resurselor
economice ale țării pentru spriji
nirea masivă a războiului împotriva
Germaniei naziste a constituit unul
din factorii de primă mărime care
au stat la baza marilor succese re
purtate de armata română pe fron
tul antihitlerist. Oștirea română în
lupta sa s-a bucurat de concursul
întregului popor român. Eforturile
națiunii noastre au fost concentrate
în direcția organizării și susținerii
armatei,
asigurării sale cu hrană,
muniții și tehnică de luptă.
Consecvent cu atitudinea sa ante
rioară, P.C.R. a militat pentru men
ținerea și dezvoltarea unității tutu

Dr. Ion ALEXANDRESCU
Imagine din Piteștiul de azi

pot și trebuie să fie folosite în primul rînd
prin grăbirea lucrărilor

@ Specialiștii, cadrele de conducere
din unitățile agricole să constituie un exem
plu de muncă, de organizare care să de
termine mobilizarea tuturor forțelor, a tu
turor mijloacelor în realizarea exemplară
a lucrărilor

® Organizațiile de partid și organele
agricole, conducerile de unități au datoria
să acționeze cu cea mai mare răspundere
pentru a se asigura toate condițiile de care
depinde intensificarea semănatului, să con
troleze permanent cum se realizează mă
surile stabilite

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
—-----------------------------------------------------------------------OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI
IA INFRÎNGEREA HITIERISMULUI
- UN EFORT EROIC ȘI PE PIAN ECONOMIC
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Pentru a încheia semănatul pînă la 20 aprilie, așa [
cum a indicat conducerea partidului, folosiți din plin
utilajele, fiecare oră bună de lucru în cîmp. Executați ;
lucrări de cea mai bună calitate — condiție hotărîtoare j
pentru realizarea de recolte mari în acest an!
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Paralel cu dezvoltarea
economico-socială, care a
așezat la temeliile Româ
niei socialiste înfăptuiri
demne de o epocă glo
rioasă, pe care o numim
cu legitimă mindrie Epo
ca Ceaușescu, pe harta
spirituală a patriei s-au
întemeiat ctitorii care atestă continuitatea noastră
milenară pe aceste melea
guri și permanenta in
istoria civilizației univer
sale, dar și marile pro
grese de care sintem
capabili.
Păstrind o permanentă
grijă față de valorile pa
trimoniului cultural na
țional, partidul nostru,
secretarul său general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, au elaborat
orientări și acțiuni ferme,
consecvente, menite să
conserve și să restituie
generațiilor de azi și de
miine bogata zestre de
sensibilitate și gind. de
trăire artistică și filozo
fică a poporului român.
Ampla colecție „Din
gîndirea social-politică a
președintelui
României"
tezaurizează
concepția
secretarului general al
partidului nostru cu pri
vire la istoria
patriei,
valorificarea
moștenirii
culturale și a tradițiilor
progresiste, rolul și func
țiile literaturii și artei in
societatea socialistă, a
criticii literar-artistice și
teoriei estetice in orien
tarea activității de crea
ție. Așezind la loc de
cinste cunoașterea isto
riei și cultivarea limbii
române, tovarășul Nicolae
Ceaușescu orientează in
opera sa politica noastră
culturală in direcția va
lorificării
patrimoniului
național și pentru conti
nua
dezvoltare a aces
tuia.
Numai în ultimii ani
zestrea culturală a tării
s-a înnobilat cu fapte
care se regăsesc in co
lecțiile de arheologie și
artă populară ale mu
zeelor sau in politica editorială care a readus

în atenție un bogat fond
de carte. Mă gindesc la
importantele lucrări de
istorie, la „Getica" lui
Vasile Pârvan. la „Tra
diția istorică despre în
temeierea statelor româ
nești"
de Gheorghe I.
Brătianu. la „Etnogeneza
romanilor" de I. I. Russu,
sau la valoroasa lucrare
„De la statul geto-dac la
statul român unitar" de
Mircea Mușat și Ion Ardeleanu. deosebit de bo-

Foto : Gh. Vintilă

(Continuare în pag. a III-a)

mădeală despre vechimea
limbii și civilizației noas
tre. despre dascălii de
cuget și simțire româ
nească. dar nici restitui
rile lui N. Cartojan. Lazăr Șăineanu sau Ovid
Densusianu, temeinici cu
noscători ai literaturii
vechi și creației popu
lare. O lucrare monu-.
mentală a
timpurilor
noastre va fi colecția de
folclor și folcloristică ro
mânească. in curs de e-

A

întemeieri
ale spiritualității
socialiste
gata în documente. Au
revenit în atentia gene
rațiilor de azi Tudor
Vianu (..Studii de filosofia culturii"). P. P. Negulescu („Geneza forme
lor culturii"). Victor Papacostea („Civilizație ro
mânească si civilizație
balcanică"). Mircea Flo
rian
(..Recesivitatea ca
structură a lumii"). C.
Rădulescu-Motru (..Per
sonalismul energetic și
alte scrieri"). Tot in acești ultimi ani a fost
retipărită
monumentala
„Istorie a literaturii ro
mâne de la origini pină
in prezent" de G. Călinescu. au fost editate operele complete ale lui
Alecsandri și Rebreanu,
publicistica si teatrul lui
Eminescu , Eugen Lovinescu. Eftimiu și Mușatescu. Blaga. Tudor Via
nu. Mihai Ralea. Alice
Voinescu, Camil Petrescu,
Ion Sava, Vasile Pârvan,
Mircea Eliade, Constantin
Noica. Nu putem trece cu
vederea lucrările lui Ion
Coman și Antonie Plă-

ditare. precum și tipări
rea exhaustivă a operei
eminesciene.
Neavînd pretenția că
am reamintit integral bo
gatul fond de restituiri
din patrimoniul național,
fond intrat in beneficiul
generațiilor de azi, nu
putem să nu remarcăm
politica de integrare a
culturii universale in spi
ritualitatea noastră, valo
rificarea pentru, publicul
românesc a celor mai re
prezentative opere din te
zaurul artei și literaturii
universale.
în această perioadă,
cum e și firesc, au con
tinuat să se dezvolte cul
tura și arta contempora
nă. implicindu-se mai ac
tiv in realitatea socialpolitică. Festivalul națio
nal „Cintarea României"
dovedindu-se un cadru
fertil de stimulare a crea
ției și de atragere a ma
selor la viata spirituală a
societății. A crescut in ca
litate și eficientă carac
terul educativ și forma

tiv al manifestărilor cultural-științifice. legătura
creatorilor cu realitatea,
cu eroii zilelor noastre.
Istorica Plenară a C.C. al
P.C.R. din iunie 1982,
Consfătuirea de la Man
galia din august 1983, lu
crările celui de-al XIIIlea Congres al partidului
au orientat creația către
noi teme și subiecte, spre
o mai temeinică cunoaș
tere și reflectare a reali
tăților construcției socia
liste. revoluționare. Ro
manele, piesele de teatru,
filmele, expozițiile de
artă au căpătat forța de
expresie a epocii pe care
o construim. Este in curs
de configurare o nouă
geografie literară ce se
extinde în toate zonele
țării. Democrația culturii,
parte integrantă a demo
crației socialiste, se con
firmă și prin faptul că
scriitorii, oamenii de tea
tru și muzică, artiștii
plastici și-au găsit un
spațiu generos de afirma
re și împlinire. La Bacău,
spre exemplu, locul unde
trăiesc și muncesc, scrii
torii au editat peste o
sută de cărți de poezie,
proză, teatru si critică
literar-artistică.
Teatrul
..Bacovia" a valorificat
scenic piese ale autorilor
locali, filarmonica susți
ne concerte într-o sală de
audiții nouă, artiștii plas
tici dispun de galerii
adecvate pentru expoziții
și reuniuni colocviale. iar
la Tescani a căpătat viață
testamentul lui George
Enescu. Aici își desfă
șoară, cu bune rezultate,
activitatea așezămîntul de
cultură ce poartă numele
ilustrului muzician ro
mân. La Tescani, unde
Enescu a creat universa
la operă „Oedip". publi
cul de azi este prezent la
activitățile de educație
muzicală. iar creatorii
îmbogățesc artele cu ope
re ce poartă însemnele
timpului nostru socialist.

Georqe GENOIU
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LÂ ^EMĂNAT-VITIZE DE LUCRU MAXIME!

Așa trebuie să se lucreze pretutindeni pentru a grăbi
lucrările și a preveni pierderea umidității
din sol
>
-1

în noaptea de vineri spre sîmbătă
și Bărăganul ialomițean a fost stră
juit de lună plină. O lună venită în
sprijinul
mecanizatorilor aflați in
brazdă în schimbul II.
Cind am ajuns in raza de activi
tate a consiliului agroindustrial Mo
vila, in Lunca Ialomitei. pe malurile
riului cu același nume, in liniștea
nopții se auzeau pulsațiile tractoa
relor aflate la pregătirea terenului
pentru insămîntarea sfeclei de za
hăr in cooperativele agricole Săveni
și Platonești. Este miezul nopții si
munca se desfășoară normal. Este
ora zero. Pe malul drept, formația
de 11 mecanizatori conduși de Ion
Dumitrache, de la secția Săveni. Pe
ccl sting. 7 mecanizatori, in frunte
cu Constantin Mirică, de la secția de
mecanizare Platonești.
In apropierea pădurii Ciunga ajungem cu puțin inainte de ivirea
zorilor. Aici, mecanizatorii lui Gică
Badea dădeau zor ca pină la sosi
rea schimbului să termine pregătirea
solei de 120 hectare, așa cum se an
gajaseră cind începuseră lucrul.
împreună cu președintele consiliu
lui agroindustrial Movila, tovarășul
Nicolae Duma, comparăm asemănă
rile și deosebirile acestei campanii
față de cele din anii trecuți.
— Unii vor începe cu diferențele.
Că pe cea din acest an am inceput-o
mai tîrziu cu aproape două sâptămîni. Este adevărat. Dar condițiile
pe care le avem sint incomparabil
mai bune. Cum s-ar spune, întirzierea are și părțile ei bune. Deosebi
rile sint insă de fond, de esență. în
primul rind, la noi campania a în
ceput miercuri. Da. miercuri. 3 apri
lie. Din această miercuri și
pină
cind vom incheia semănatul, după
socotelile noastre pe 19 sau 20
aprilie, casa și masa noastră o să fie
cîmpul. Cimpul și numai
cîmpul.
Ceea ce vă spun nu-s vorbe. Ați
putut să vă convingeți.
Da, ne-am convins că întreg setul
de mașini agricole aflate în brazdă
au fost bine pregătite, că se lucrea
ză cu agregate complexe, păstrinduse în acest fel umiditatea in sol și
înlăturîndu-se tasarea terenului, s-a
redus simțitor timpul de lucru și
consumul de carburanți’ și lubrifianți. Agregatele complexe sînt for
mate din grapă cu disc și grapă re
glabilă. care fac prima lucrare. A
. doua lucrare, care dă „bun- de semă
nat" se execută cu combinatorul plus
instalații pentru erbicidat sau fer
tilizat și nivelator. La semănat, tot
în agregat se lucrează. O organizare
riguroasă, absolut necesară pentru
această campanie urgentă.
Tovarășul Nicolae Duma continua
enumerarea deosebirilor de esență
ale acestei campanii. „Dacă în pri
măvara trecută, în consiliul nostru,
Movila, se pregăteau pe zi 280—300
hectare și se semănau 250 hectare,
acum, cu aceleași forțe, in 24 de ore
realizăm pat germinativ pe 500 hectare și punem sămînța sub brazdă
pe 400—420 hectare. Dacă în alți ani
unii își permiteau să mai facă rabat
calității, chiar dacă suportau refa
cerea lucrării, de data aceasta nu
mai poate fi vorba de așa ceva. La
semănat, de exemplu, acum se intră
în brazdă la 6,30 și se merge șnur,
pină cind se întunecă. în primăverile trecute realizam cu o semănă
toare SPC-9 10—12 hectare pe zi.
Acum am ajuns la 16 hectare. în
timp ce mecanizatorii de pe semă
nători servesc masa, mecanicii din
cadrul atelierelor mobile și mecanici
de atelier îi suplinesc în brazdă,
Dar poate mai presus de ritm, de
" vitezele atinse, cel mai mare cîștig
lucrărilor
este calitatea. Calitatea
este rodul unei bune organizări, al
înțelegerii și conștiinței demonstrate
de către mecanizatori și specialiști".
Inginerul Alexandru Raicu. direc
torul trustului pentru mecanizarea
agriculturii Ialomița, prezent cu noi
^în această documentare. remarca :

„Zilele cind nu s-a putut ieși in
cimp nu au fost zile de așteptare,
în această perioadă, tractoarele și
mașinile agricole, mai bine zis agre
gatele complexe, au fost pregătite,
verificate și testate nu numai de
noi. dar și de specialiștii din uni
tățile beneficiare. La ora actuală, in

în unități agricole
din județul Ialomița
județul Ialomița se lucrează la pre
gătirea terenului și la semănat cu
4100 tractoare, insumind aproape
300 000 cai putere. Că sint in cimp
este bine, Dar că sint in brazdă
toate, dar absolut toate, este foarte
bine. Iar pentru 50 la sută din
tractoarele repartizate la pregătirea
terenului am asigurat schimbul II,
și nu cu oameni care să știe doar
conducerea tractorului, ci mecanizatori-mecanizatori. Acesta e un mare
cîștig. Dovadă că. deși sintem după
primele trei zile bune de lucru (dis
cuția a avut loc sîmbătă. 6 aprilie
— n.r.), am ajuns la un ritm zilnic
de 15—16 mii hectare Ia pregătiri
și la 12 000 hectare la semănat".

ZOOTEHNIȘTII

I

LA

în 'județul Ialomița, campania insămințării celor 221 000 ha a început
mai tîrziu decît în alți ani. Dar mo
dul în care se muncește, organiza
rea la fiecare punct de lucru, parti
ciparea tuturor forțelor la realizarea
unor lucrări de calitate superioară
sint tot atîtea garanții că va fi cu
adevărat cea mai scurtă si cea mai
eficientă campanie. După finalizarea
insămințării suprafețelor planificate
cu mazăre, in și plante furajere,
acum se acționează la semănatul
sfeclei de zahăr ce va fi încheiat
pînă miercuri seara.
Au crescut și ritmurile zilnice la
semănatul florii-soarelui (din 36 500
hectare s-au insămințat 14 300 hec
tare) și a început însămințarea
porumbului și soiei, lucrare ce’ s-a
realizat pe 4 500 hectare și respectiv
2 000 hectare din cele 91 000 hectare
și respectiv 17 800 hectare planificate.
Pe măsură ce semănătorile eliberate
de la semănatul sfeclei de zahăr și
florii-soarelui vor trece la însâmințarea porumbului și soiei, in urmă
toarele zile viteza va ajunge la
8 000 hectare și respectiv 3 500 hec-

Mihai V1ȘOIU

Plantarea cartofilor pe tere
nurile asociației economice
Cireșu, județul Brăila
Foto : Corneliu Ifrim

corespondentul „Scinteii

SEMANAT I

Gheorghe Balan, Ion Balan și Costică Balan. Trei
frați. Toți trei foarte buni gospodari și lucrători
fruntași în sectorul zootehnic al C.A.P. Vulturești,
județul Vaslui. Datorită lor și altora ca ei, planul
unității la producția de lapte înregistrează acum
substanțiale depășiri. Dar cei trei frați — și nu
numai ei — știu foarte bine că succesul in zootehnie il asigură, deopotrivă, buna îngrijire și hrana
îndestulătoare a animalelor. Iată de ce, încă din
prima zi cind au început să se însămînțeze cultu
rile furajere, cei trei frați au răspuns „prezent la
datorie". împreună cu ceilalți cooperatori, ei s-au
urcat pe semănători, lucrând efectiv și veghind ca
lucrările de însămînțare a culturilor furajere să
se facă la timp și în condiții de înaltă calitate.
(Petru Necula).

REPARAȚII DE MÎNTUIALĂ. Pent™ »«sămînțarea celor 1 000 de hectare ale C.A.P. Da
rabani. județul Constanta, secția de mecanizare a
S.M.A. Negru Vodă este dotată cu 31 tractoare,
8 semănători și întregul set de mașini și echipa
mente pentru pregătirea terenului. Toate au fost
scoase din timp in tabăra de cimp. Numai că, în
momentul cind a început semănatul, nu mai pu
țin de 4 semănători (deci jumătate dintre ele) și
9 (nouă) tractoare au rămas pe loc. Fapt pentru
care, nici vorbă să se poată realiza viteza zilnică
prevăzută la pregătirea terenului și la semănat.
„Deocamdată — ne spune inginerul-șef al coope
rativei. Ion Florea —- tractoarele și mașinile în
, cauză sînt defecte și mecanizatorii se căznesc să le
«re-repare» aici, în cimp". Ce-or fi făcut mecanicii
dumneavoastră toată iama, tovarășe director al
S.M.A.. Dumitru Marcu ? Și ce alte griji or fi avut
cei cu controlul și recepția mașinilor, tovarășe
Nicolae Gherase. președinte al consiliului unic
agroindustrial Negru Vodă ? (George Mihăescu).

SOLUȚII INGENIOASE. în Cimpia Birsei din județul Brașov se desfășoară în ritm sus
ținut plantatul cartofilor. O contribuție de preț la
executarea în condiții optime și de înaltă eficientă
a acestei lucrări au adus-o inginerii Hans Tizer și
Andrei Szasz. șefii secțiilor S.M.A. din Prejmer și.
respectiv, Săcele. Prin soluții ingenioase, ei au
reușit să aducă îmbunătățiri eficiente mașinilor de
plantat cartofi. Este vorba de modificarea transmi-

siei acestora, ceea ce le permite să realizeze acum
o densitate de pină la 80 000 plante la hectar, in
loc de 50 000 cit era prevăzut inițial. Totodată, cei
doi ingineri au dotat respectivele mașini și cu fer
tilizatoare pentru distribuirea îngrășămintelor chi
mice direct la... rădăcina plantelor. Soluțiile lor au
fost preluate imediat și de alte unități S.M.A.
(Nicolae Mocanu).

CREȘTE VÂZÎND CU OCHII, w
zoriți cu lucrările de primăvară, _______________
mecanizatorii_____
de
la C.A.P. Sarichioi. județul Tulcea. n-au uitat mei
culturile de griu. și orz. „Pentru a ajuta griul și
orzul să crească mai repede — ne spunea Mihai
Rațiu, inginerul-șef al cooperativei — am început
să «tăvălugim» suprafețele semănate in toamnă,
în felul acesta, spargem crusta formată, iar griul,
beneficiind de umiditate și de razele soarelui, creș
te văzînd cu ochii". Experiența de la Sarichioi a
fost preluată de toate unitățile din consiliul agro
industrial Babadag. Cind va fi „văzută" și de alți
conducători de unităti ? Că tăvăluguri se găsesc
peste tot. (Neculai Amihulesei).

SEMNAL RECEPȚIONAT. Județul Ma
ramureș are de însămîntat 4 000 hectare cu in pen
tru fuior, suprafață pentru care i s-au repartizat
din timp cantitățile corespunzătoare de îngrășă
minte chimice și erbicide. De repartizat i s-au re
partizat. dar de sosit nu au sosit încă decît jumă
tate din cantitățile prevăzute. Delegații maramu
reșeni. trimiși la combinatul „Azomureș" din Tirgu
Mureș, s-au întors cu promisiunea că se vor expe
dia urgent 400 din cele 700 de tone. Dar nici cele
400 de tone nu sosiseră încă pînă sîmbătă. 6 aprilie.
Acest semnal, primit de la corespondentul nostru Gheorghe Susa, cu precizarea că insămîntarea
inului pentru fuior nu mai poate suferi aminare,
datorită specificului acestei ludrări, i l-am adus
la cunoștință corespondentului nostru din județul
Mureș, Gheorghe Giurgiu, care ne-a transmis luni
dimineața, de la „Azomureș", următoarele : „în
jurul orelor 8,30 au fost expediate spre Maramu
reș cele 400 tone. Directorul comercial al combi
natului. inginerul Horia Petra, ne-a asigurat că. in
cel mult două zile, această cantitate va putea fi
utilizată de unitățile maramureșene cultivatoare
de in pentru fuior".

PLANTAREA CARTOFILOR
io limpul opta, io condiții fe calitate!
Județul Sibiu este unul din jude avut o dovadă in plus a grijii pen
țele mari producătoare de cartofi. tru buna organizare a lucrului in
Este deci normal ca in această peri această unitate fruntașă. O ploaie
oadă să se acorde cea mai mare care incepuse să cearnă mărunt a
atenție plantării cartofilor, astfel in determinat pe inginerul șef să re
cit să se obțină producții mari la facă planul operativ, mecanizatorii
această valoroasă cultură.
Pînă fiind transferați la transportul gu
luni. 8 aprilie, in cooperativele a- noiului de grajd in cimp. N-a tre
gricole au fost plantate 1 427 hectare, cut insă mult și a apărut soarele, in
din cele 3 500 . hectare prevăzute în cit planul de lucru avea să fie replan, in multe unități, această lucrare făcut din nou, toate mașinile acțiodesfășurindu-se simultan cu insâmin- nind pină spre seară la plantarea
tarea culturilor din prima epocă. în cartofilor, De altfel, aici s-au și
cooperativele agricole din consiliile plantat 48 hectare cu cartofi.
agricolă Porumbacu
agroindustriale Avrig, Axente Sever,
Cooperativa
Basna, Tâlmaciu, Roșia ș.a., prin efec
de Jos este o altă mare unitate
tuarea încă din toamnă a unui im
cultivatoare de cartofi din consiliul
portant volum de lucrări pregătitoare agroindustrial Avrig. Aici, pină
— arat, discuit, fertilizat — cit și duminică au fost plantate 70 hectare
prin buna organizare a muncii au din cele 120 hectare _prevăzute a se
fost plantate cele mai mari suprafețe cultiva cu cartofi. „Pentru grăbirea
de cartofi. Un
lucrărilor, zilnic
detaliu semnifi
cel puțin 70—80
cativ privind hocooperatori parti
în unități agricole
tărirea de a în
cipă la sortarea
din județul Sibiu
cheia
plantarea
cartofilor din si
cartofilor inainte
lozuri — ne spu
de termen il con
ne loan Nistor,
stituie faptul că vitezele plani fipreședintele cooperativei agricole.
cate au fost atinse în multe din
Avem sămintă bine sor.tată. necesa
aceste unități la numai două-trei zile
ră mașinii de plantat pe 6 rinduri
de la începerea lucrărilor.'
cu care lucrăm. Viteza zilnică de
Raidul întreprins marți și miercuri
lucru a ajuns la 7—8 hectare și va
în cele opt cooperative agricole din spori, in schimburile prelungite pe
consiliul agroindustrial Avrig, unde
care le-am organizat din această
se cultivă cele mai mari suprafețe
săptămină, la 10 hectare".
cu cartofi din județ, ne-a prilejuit
„Și in alte unități agricole din
constatarea că peste tot se execută consiliul agroindustrial Avrig munca
lucrări de bună calitate. De altfel, la plantarea cartofilor este bine or
trebuie subliniat faptul că din cele ganizată — ne spune Toma Drago930 hectare prevăzute a se cultiva cu mir, inginerul'șef al consiliului. Ca
cartofi in acest consiliu agroindus atare. în 6—7 zile întreaga lucrare
trial 400 hectare sînt în cultură inten
va putea fi încheiată. Nu se face
sivă. suprafață de pe care urmează
însă nici un rabat calității. Tehno
să se realizeze cite 40 000 kg la logiile de lucru — între care rinduri
hectar.
la distanță de 70—75 cm — sînt res
C.A.P. Racovrța. Privind cu satis pectate întocmai printr-o permanen
facție cele 15 hectare plantate din tă asistență tehnică a specialiștilor".
parcela de 30 hectare pe care lu
Din cite am aflat de la Direcția
crau din plin 3 mașini pe 4 rîn- agricolă județeană, reiese că în
duri, inginerul șef Erich Schell, ne-a
toate unitățile agricole se lucrează
spus : „Speranțele noastre de a în
intens și cu răspundere la plantarea
cheia plantarea cartofilor pe toate cartofilor de toamnă pentru înche
cele 120 hectare, din care 50 hectare ierea acestei lucrări înainte de
în cultură intensivă. în această săp- 20 aprilie. Se semnalează insă i-a
tămină. se leagă in primul rind toc
sint incă unități care trebuie să aș
mai de buna organizare a muncii. tepte, in continuare, onorarea can
Stabilim programe operative -încă tităților repartizate de îngrășăminte
din seara zilei precedente, iar meca complexe. Sint, de asemenea, unități
nizatorii lucrează în schimburi pre care nu dispun de fertilizatoare
lungite. Mașinile rămîn peste noapte pentru mașinile de plantat pe 6 rin
in cimp și de la prima oră a dimi duri, acestora recomandindu-li-se să
neții au asigurați la marginea par aplice
ingrășămintele
complexe
celei cartofii de sămință. Pe parce odată cu primul rebilonat. Sînt pro
lele destinate culturii intensive am bleme care trebuie soluționate re
repartizat pe cei mai buni mecani
pede, astfel incit, peste tot, să poată
zatori : Nicolae Morărescu,, Ion Ște- fi executate numai lucrări de cea
fănuță și Teofil Ionuț. împreună cu mai bună calitate.
echipele de cooperatori, totdeauna
complete, ei fac numai lucrări de
Nicolae BRUJAN
bună calitate". în aceeași zi am
corespondentul „Scinteii"

„Fișa biografica" a comunistului
Florea P. Călin cuprinde aproape
două decenii de muncă neîntreruptă
la S.M.A. Fur.culești — Teleorman,
una dintre cele mai mari unități
de profil din Cimpia Burnasului.
L-am intilnit pe Florea P. Călin
intr-unui din „punctele fierbinți"
ale insămințărilor de primăvară,
mai exact pe o solă, a cooperativei
agricole din comună, mânuind se
mănătoarea pe terenul bine afinat,
în urma mașinii lui, șefa de fermă,
inginera Liliana Pană, verifică incă
o dată calitatea lucrării, cu ajuto
rul ruletei. Ni se adresează numai
zimbet: „Ca la carte! De fapt, nici
nu mă mir. Nea Călin, cum ii spu
nem noi, ne-a obișnuit numai cu
lucrări la cel mai inalt nivel cali
tativ".
Aflăm că, acum, lui „nea Călin"
ii revine marea răspundere de a
lucra pe solele destinate culturilor
intensive. Și mai
aflăm că, in
timpul recoltării, la griu sau la
porumb, minuiește cu aceeași pri
cepere combina.
tntr-un scurt răgaz, cit durează
alimentarea mașinii cu semințe,
l-am rugat să ne vorbească despre
el, despre munca și viața lui.
— Păi, ce să vă spun 1 De ani de
zile, de cind lucrez in acest „foc
continuu" al agriculturii, am învă
țat să minuiesc toate mașinile și
utilajele pe care le avem la dispo
ziție. Sigur că nu mi-a fost ușor,
dar fără muncă și învățătură nu
realiza nimic.
Astăzi
.poți
.
____
a
fi un bun meseriaș agricol nu
mai înseamnă să știi să conduci
doar un tractor și să ari timpul in
lung și-n lat. Este o profesie pre
tențioasă, care îți impune un per
manent contact cu noutățile știin
ței agricole. Altfel, nici nu ar fi
fost posibil să ne propunem să ob
ținem, de exemplu, in anul acesta,
producții de 20 tone porumb știuleți, 50 tone sfeclă de zahăr și 3 000
kilograme floarea-soarelui la hec
tar. Privită din afară, munca noas
tră nu pare spectaculoasă — și nici
nu este. Dar pentru noi, cei care
o practicăm, ea își are frumuse
țea ei. Fără mecanizare, agri
cultura nici nu mai poate fi con
cepută. Cerințele sint tot mai mari
și trebuie să le facem față, indi
ferent de-i zi sau noapte, cald sau
frig. Și mai e ceva, la fel de important: dacă nu muncești cu pasiune și dăruire, nu poți să te numești mecanizator agricol".
Modest — atunci cind vorbește
despre sine, entuziast — cind evi
dențiază faptele
tovarășilor
de
muncă, serios și competent in în
deplinirea indatoririlor profesio
nale, mecanizatorul Florea P. Că
lin este, așa cum il definea pre
ședintele cooperativei agricole din
Furculești. un luptător neobosit pe
frontul piinii.

Stan ȘTEFAN
„Scinteii

corespondentul

Produsele pentru export - livrate prompt, la un înalt nivel calitativ!
utilajele, muncitorii și specialiștii
de la secția uzinaj, intre care Simon
Iosif. Dumitru Mihanoș. Vasile Mol
dovan și alții, au propus decaparea
chimică a suprafețelor. Cum ? Prin
executarea in timp record a unor
băi de decapare chimică, la dimen, siunea utilajelor. Avantajele ? Sint
Din experienfa întreprinderii de utilaje și piese de schimb
multe: creșterea productivității mun
cii la această operație de 10—12 ori;
din Reghin
îmbunătățirea substanțială a''calită
ții
produselor; eliminarea unei munci
condiții au pornit atît consiliul oa
Dintr-o simplă unitate de reparat
manuale grele și cu productivitate
menilor muncii, cit și organizațiile
locomotive forestiere, întreprinderea
redusă. Bineînțeles că, acum, obliga
de partid în stabilirea programului
de utilaj și piese de schimb din Re
țiile contractuale vor fi onorate in
de fabricație a producției pentru ex
ghin a ajuns să fie in prezent tot
avans față de termenul prevăzut și
port in acest an. Ca urmare a mă
mai mult solicitată de numeroși par
în condiții de înaltă calitate".
surilor luate, planul de export pe
teneri de peste hotare. Practic, in
Asemănător s-a procedat si în pri
primul trimestru a fost depășit cu
anul 1965. întreprinderea exporta un
vința altor utilaje. în cazul trans
1,5 milioane lei, existînd condiții ca
singur produs : instalația automată
portului
articulat forestier, de pildă,
activitatea să se desfășoare în bune
de sortat bușteni. Efortul permanent
s-au modificat forma cabinei, pre
condiții și în continuare. Practic,
făcut pentru înnoirea și moderniza
cum și izolarea ei fonică și termică.
avem capacitatea și pregătirea teh
rea producției a permis insă ca. in
Totodată, pentru creșterea exportu
nică necesare pentru a realiza pro
ultima perioadă, să se livreze la ex
lui. producția este permanent înnoi
duse in valoare mai mare decît sar
port circa 70 tipodimensiuni de ma
tă și modernizată. în acest an. cel
cinile de plan stabilite pe întregul
cini și utilaje specifice exploatări
mai nou produs exportat este mași
an. Cu condiția ca în semestrul al
lor forestiere, care au fost expuse la
na de șlefuit si calibrat cu contacte,
doilea
și
în
continuare.
împreună
cu
17 tîrguri internaționale, unde s-au
tip „IMEAS", utilaj de un mare
întreprinderea de comerț exterior și
bucurat de aprecieri pozitive din
randament proiectat de specialiștii
centrala de resort, să acționăm pen
partea specialiștilor.
centralei de resort și realizat aici, la
tru asigurarea unui volum mai mare
— în acest an — ne spune tova
de contracte.
Reghin. De reținut este și faptul că
rășul Dorin Cenghcr, directorul co
la solicitarea unei firme din S.U.A.,
Dar să ne oprim asupra cîtorva
mercial al întreprinderii — produfapte care dau dimensiune mate
colectivul întreprinderii a asimilat
sele noastre vor fi exportate in ași fabricat vibratoare pneumatice
proape 15 țări. Iar valoarea pro
rială a efortului făcut de întregul
colectiv pentru îndeplinirea și depă
pentru betoane. Tot din categoria
duselor exportate de întreprindere
șirea planului la export. '„Chiar
produselor noi fac parte și telesora cunoscut o dinamică de-a dreptul
acum pregătim un lot de utilaje des
tatoarele. funicularele tip FIU-500,
spectaculoasă : de la numai citeva
tinate echipării unui număr de 11
sute de mii de lei în 1965, la peste
circularele cu pinză înclinată si al
linii tehnologice de producere a plă
tele. „Ținem mult ca prestigiul nos
60 milioane lei în acest an. Adică,
cilor aglomerate din lemn, care vor
mai precis, in acest interval de timp
tru. cîștigat prin muncă de calitate,
fi livrate, in zilele următoare. în
exportul a înregistrat o creștere de
in fața unor parteneri externi — ne
R.P. Chineză — ne spune Ioan
peste 80 de ori.
spune inginerul-șef al unității — să
Oprea, inginerul-șef al întreprinde
— Rezultatele obținute in activi
fie reconfirmat și consolidat in anul
rii. La încheierea contractului s-au
tatea de export — ne spune ingine
1985. Pentru aceasta, muncitorii din
rul Vasiîe Herta, directorul între
stabilit termene de livrare foarte
întreprindere acordă. în caz de ne
scurte și citeva condiții de calitate
prinderii — se datoresc respectării
voie, asistență tehnică, la fata lo
speciale. Bunăoară, în tehnologia
a cel puțin trei condiții de bază :
cului. la montajul și punerea in
inițială era prevăzută curățarea su
adaptarea operativă a producției la
prafețelor pieselor prin sablare cu
cerințele partenerilor externi, promp
funcțiune a instalațiilor și utilajelor
nisip. Or. avînd în vedere că aceas
titudinea în livrări și calitatea su
exportate".
tă operație dura mult în compara
perioară a utilajelor fabricate. De
Gheorghe GIURGIU
ție cu data cind trebuia să livrăm
la necesitatea respectării acestor

PRIN EfORTURILE RESPONSABILE ALE COLECTIVULUI,
PLANUL PE PRIMUL TRIMESTRU A FOST DEPĂȘIT

ATENȚIE PRIORITARĂ, BUNĂ ORGANIZARE,
TERMENE RESPECTATE CU STRICTETE
Din experiența întreprinderii de ferite Urziceni
întreprinderea de ferite Urziceni
face parte din marile realizări ale
„Epocii Ceaușescu", muncitorii și
specialiștii acestei citadele a elec
tronicii românești reușind să se im
pună pe piața externă, intr-un in
terval de timp relativ scurt, in
tr-un domeniu al tehnicii de vîrf.
Practic, toate problemele producției
au fost rezolvate' prin gindire teh
nică originală și inventivitate, prin
munca asiduă și pasiunea întregu
lui colectiv. în urmă cu două dece
nii, în acest orășel din Bărăganul
ialomitean nu numai că nu exista o
industrie de mare tehnicitate, cum
este electronica, dar nici chiar o
anumită tradiție muncitorească nu
putea fi pusă in discuție.
Concludent pentru evoluția aces
tei întreprinderi este faptul că de la
două produse realizate in 1970 s-a
ajuns ca in prezent să se fabrice
peste 200 de sortimente. Și toate pe
baza unor tehnologii originale. La
ora actuală. întreprinderea acoperă
întregul necesar de ferite al indus
triilor electrotehnice si electronice
din țara noastră. Ea fabrică, prin
tre altele, dispozitive de magnetoterapie. dispozitive de magnetizare a
apei, circuite cu magneți din ferită
pentru diverse, aplicații, pompe
pentru lichide corozive. cuplaje
magnetice, dopuri magnetice, ferite
magnetice dure și moi. utilaje și li
nii tehnologice pentru prelucrarea
pulberilor magnetice, perii, demarori
pentru autoturismele „Dacia", dispo
zitive de fixare magnetică pentru
filme radiografice. ventilatoare pen
tru autoturisme, micromotoare. o

gamă variată de închizători magne
tici pentru uși. Diferite produse fa
bricate aici sint tot mai mult soli
citate la export, deși concurează cu
firme cu experiență în acest dome
niu. Și incă un fapt ce trebuie reți
nut. Dacă in anul 1970 majoritatea
instalațiilor erau din import, acum
multe din utilajele din dotare sint
executate prin autoutilare.
Ca urmare a muncii pline de pa
siune a întregului colectiv, planul
Ia producția-marfă a fost depășit
anul trecut cu 1,3 milioane lei, iar
exportul cu 75,9 la sută. Rezultate
bune se obțin și în acest an : planul
la productia-marfă pe primul tri
mestru a fost îndeplinit la 20 martie,
iar la export s-au livrat suplimen
tar produse în valoare de aproape
3 milioane lei. „Atit anul trecut, cit
și în acest an am luat toate măsu
rile necesare pentru obținerea unei
producții maxime, de înaltă eficien
tă. ne spune tovarășul Aurel Ghiu,
directorul întreprinderii. Indicatorii
de plan au fost fundamentați prin
analize de mare profunzime și înaltă
competență, pregătindu-se condițiile
necesare pentru realizarea lor. Co
lectivul nostru s-a angajat ca. in
acest an. să obțină un spor la producția-marfă de 2,6 milioane lei. iar
planul la export să fie depășit cu
20 Ia sută. în paralel se acționează
pentru reducerea consumurilor nor
mate de combustibil și energie cu
cel putirt 1 la sută, pentru recupe
rarea și reintroducerea in circuitul
tehnologic a unei cantități de peste
3 tone de materiale refolosibile.
Tehnicienii, inginerii, muncitorii în

treprinderii noastre și-au propus să
asimileze in fabricație 20 de produ
se noi și reproiectate. să aplice
patru noi tehnologii, să realizeze
prin autoutilare 30 mașini și utilaje
pentru dotarea unității".
Pentru îndeplinirea exemplară a
acestor obiective au fost organizate
cu rigurozitate o serie de acțiuni ce
vizează
desfășurarea
ritmică
a
producției, creșțerea productivității
muncii, dar mai ales înnoirea și mo
dernizarea produselor. Printre altele,
în cadrul întreprinderii s-a- initial
un concurs de creație tehnico-științifică. Tematica propusă prevede
realizarea unui nou tip de ferită
magnetică pură pe bază de oxid de
stronțiu, în scopul eliminării impor
turilor de magneți pentru micromo
toare ; elaborarea unei tehnologii
de valorificare a materialelor refo
losibile și a unei tehnologii de mar
care a produselor pentru identifi
carea rapidă a tipului și a caracte
risticilor
magnetice ;
proiectarea
unor sortatoare automate pe bază
de calibre optico-mecanice Ia mag
neți mici ș.a.
în . același timp, pentru o cit mai
bună coordonare a activității, con
ducerea unității a concentrat pro
ducția destinată exportului în ca
drul atelierului 3 ferite, condus de
maistrul Alexandrina Ghiu. Aici
s-au constituit echipe specializate,
alcătuite din cei mai destoinici mun
citori și specialiști. Execuția finală
a fost încredințată formației copduse
de maistrul Constantin Georgescu,
iar verificările și testările se fac. cu
maximă exigentă și competență, de
cei mai bine pregătiți controlori de
calitate. în sprijinul atelierului 3 fe
rite, în vederea
asigurării bazei
tehnico-materiale. au fost reparti
zați tehnologi cu o vastă experiență

i

profesională și muncitori cu înaltă
calificare din cadrul atelierului de
scule, dispozitive și verificatoare.
La încheierea contractelor cu par
tenerii externi și stabilirea terme
nelor de livrare s-a avut, in vedere
folosirea intensivă, la întreaga ca
pacitate. a mașinilor și utilajelor din
dotare. Ca urmare a măsurilor luate,
la ora actuală se exportă, în devans
față de -contracte, o serie de produ
se în R.P.D. Coreeană. Polonia,
Bulgaria. Ungaria și Italia. De re
marcat că se exportă nu numai pro
duse. ci și instalații complexe pentru
fabricarea feritelor și chiar tehno
logii. Acum este gata de expediție
o linie tehnologică de fabricație
pentru ferite dure în R.P. Chineză,
„încă de anul trecut, ne spune in
ginerul-șef al întreprinderii, tova
rășul Valentin Ionijă. s-a trecut la
organizarea de grupe mixte, alcătui
te din muncitori și specialiști din
cercetare, proiectare și producție,
care au început o analiză critică a
activității și organizării liniilor de
fabricație. în urma acestor analize
s-au luat o serie de măsuri pentru
reorganizarea secțiilor de producție,
dotarea cu noi scule și dispozitive,
cu noi mijloace de transport și de
investigare a calității. Chiar în această perioadă sint in curs de rea
lizare programele
stabilite pentru
liniile de fabricație din atelierele I,
II, III de ferite, S.D.V.-uri, autouti
lare ș.a.“.
Eficienta măsurilor luate este de
monstrată de faptul că, in perioada
care a trecut din acest an, planul la
export a fost depășit
substanțial,
existînd baza tehnică și materială
necesară pentru obținerea de rezul
tate și mai bune.

V. MIHAI
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Domnului general MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian,
Președintele Republicii Mali
în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu
personal, vă transmit cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de
secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian cele mai calde
felicitări.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre partidele, țările și popoarele
noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și întărire, spre binele lor, al
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare adresat cu ocazia aniversării
victoriei Revoluției islamice iraniene.
îmi exprim speranța că relațiile cordiale dintre popoarele iranian și
român se vor adinei in continuare.
Doresc să urez multe succese poporului țării dumneavoastră.

KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Islamice Iran,
Mir Hussein Moussavi,. prin care ii

mulțumește pentru felicitările adre
sate cu prilejul Zilei naționale a
Iranului, exprimînâu-și speranța că
relațiile româno-iraniene se vor dez
volta in continuare spre binelejtelor
două popoare.

40 de ani de la victoria asupra fascismului

Efort eroic și pe plan economic
pentru infringerea hitlerismului
(Urmare din. pag. I)
intregime la dispoziția frontului.
Parcul de vagoane și locomotive a
fost utilizat in proporție de 90 la
sulă pentru trebuințele frontului.
Circa 80 la sută din capacitatea de
lucru a atelierelor căilor ferate a
fost folosită pentru repararea mate
rialului rulant destinat transportu
lui militar. Flota maritimă a fost
întrebuințată in . exclusivitate, iar
flota fluvială intr-o proporție covîrșitoare de comandamentul aliat (so
vietic) pentru nevoile frontului.
Porturile maritime și fluviale, pre
cum și șantierele navale au fost
utilizate, de asemenea, pentru ne
cesitățile războiului. Numai în mă
sura în care rămîneau disponibile,
unele din aceste mijloace au putut
fi folosite și pentru cerințele eco
nomiei românești. în acest fel, în
tregul transport de trupe, arma
ment, muniții, subzistente, evacua
rea răniților, atit pentru armata
română, cit și pentru armatele alia
te care luptau • în aripa de sud a
frontului sovieto-german, îndeosebi
a Frontului II Ucrainean, a fost
efectuat pe căile ferate române.
O contribuție de excepție a adus-o
industria petrolieră. Deși suferise
mari pagube, prin munca și sacri
ficiile muncitorilor și specialiștilor
români au fost repuse în funcțiune
rafinăriile avariate, au fost degaja
te spatiile de depozitare și instala
țiile de manipulare a produselor
petroliere. Cantitatea de țiței extras
și prelucrat a crescut substanțial
față de lunile anterioare, cea mai
mare parte a acesteia fiind utilizată
pentru aprovizionarea frontului anti
hitlerist.
Industria carboniferă a livrat mai
mult de 80 la sută din producția sa
netă de cărbune pentru aproviziona
rea căilor ferate, a căror activitate
era subordonată cerințelor războiu
lui. Prin eforturile minerilor, în
pofida existenței unui număr insu
ficient de brațe de muncă, resimțită
cu o acuitate crescindă in întreaga
perioadă a războiului, producția de
cărbune era, la sfîrșitul lunii martie
1945, de aproape două ori mai mare
decit cea obținută în septembrie 1944.
Asigurarea necesităților de echipa
ment și subzistente ale ostașilor de
p'e front și întreținerea trupelor so
vietice ce luptau împotriva hitleriștilor și horthyștilor au pus grele
sarcini industriilor ușoară și alimen
tară. Cea mai mare parte a produc
ției alimentare, a industriei textile
și de pielărie a fost îndrumată pen
tru satisfacerea nevoilor armatei.
Statisticile arată că masele țără

nești au dat pentru nevoile frontului
zeci și sute de mii de tone făină de
griu, carne, grăsimi, zarzavaturi și
alte produse alimentare, grăunțe și
furaje. De asemenea, in cadrul rechizițiilor țărănimea a dat sute de
mii de cai. Populația satelor a par
ticipat, în condiții de muncă deosebit
de grele, la repararea drumurilor și
șoselelor, la refacerea căilor ferate,
la transportul de muniții, furaje și
alimente pentru armată.
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și
oamenii de știință din domeniul pro
ducției pentru nevoile armatei; în
suflețiți de profunde sentimente
patriotice, au reușit să realizeze
aprovizionarea trupelor luptătoare pe
toată durata războiului antihitlerist
cu cantități sporite de armament și
muniții. După 23 August 1944, cind
importul de tehnică de luptă, de ar
mament și muniții a încetat total,
au fost introduse în fabricație noi
■tipuri de armament. S-au asigurat
repararea și perfecționarea celui
existent.
Pentru sprijinirea războiului, popu
lația a acceptat în mod conștient
privațiuni de durată, mari sacrificii,
ceea ce a făcut ca în numai 9 luni
totalitatea efortului material pentru
infringerea Germaniei naziste să
depășească un miliard de dolari,
valuta 1938. ceea ce echivalează cu
de două ori venitul national al
României realizat în anul 1945 sau
de patru ori veniturile bugetului
României pe exercițiul 1937—1938.
Mărimea contribuției tării noastre
la victoria asupra fascismului poate
fi evaluată la adevărata sa dimen
siune numai dacă luăm in considerare
și nivelul relativ scăzut de dezvolta
re a potențialului productiv al țării,
dificultățile datorate distrugerilor
provocate de operațiile militare, pre
cum și consecințele anilor de război
anteriori, în atari condiții, asigurarea
nevoilor frontului s-a făcut pe seama
reducerii producției destinate satis
facerii cerințelor elementare ale
populației și prin diminuarea avu
ției naționale, ceea ce a avut urmări
negative asupra ritmului și duratei
procesului de refacere economică
postbelică.
Efortul economic uriaș pe care
poporul român l-a făcut cu lucidi
tate pentru eliberarea patriei și
infringerea definitivă a nazismului
s-a situat la înălțimea eroismului
armatei române pe cimpul de luptă.
El reprezintă o mărturie de necon
testat despre aportul remarcabil al
României la apropierea, victoriei
asupra nazismului, obținută de Na
țiunile Unite în urmă cu patru de
cenii.

tV
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Campa
nia agricolă de primăvară

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 aprilie, ora 20 — 12 aprilie,
ora. 20. în țară: Vremea va fi caldă.
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea
ploi locale, care vor avea și caracter de
aversă, însoțite de descărcări electrice
și izolat de grindină, la început în ves
tul și centrul țării, apoi și în celelalte
zone. Vîntul va prezenta intensificări
de scurtă durată din direcții variabile,
iar la munte din sectorul sud-vestic.
Temperaturile minime din timpul nop
ții vor fi cuprinse între 3 și 13 grade,
iar cele maxime din timpul zilei între
14 și 24 de grade, mai ridicate în sud.
Pe. alocuri,
cantitățile de apă
pot
atinge 15 litri pe metru pătrat în 24 de
ore.

cinema
@ Mușchetarii în vacanță :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15;
17,15; 19,30; CULTURAL (83 50 13) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
© Sosesc păsările călătoare : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Rămășagul : MIORIȚA
(14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13.
@ Legenda călărețului singuratic —
COSMOS — 15; 17; 19.
© Adela: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17'; 19.
© Nea Marin miliardar :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
©
Acțiunea
„Autobuzul** :
LIRA
(31 71 71) — 15; 17; 19.
@ Roșcovanul: FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

SEYYED AL1

lîffj ECONOMICO-SOCIALA

20,35 Ani 'bogați în multe biruinți
—
cintece patriotice și revoluționare.
Interpretează corul Radioteleviziunii
20,45 Teatru TV (color). „O viață pen
tru un surîs**, de Dan Văiteanu.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. Cea de-a XlV-â ediție a
popularului turneu internațional de
box „Centura de aur" începe astăzi,
la patinoarul „23 August" din Capi
tală. Prima gală va avea loc de la
ora 15,30. Festivitatea deschiderii
turneului se va desfășura de la ora
18. iar cea de-a doua reuniune a
zilei va începe la 18,30.
Pentru tragerea la sorți, care este
programată azi dimineață, s-au în
scris 84 de pugiliști de peste hotare.
Amintim că formațiile Cubei și Bul
gariei prezintă concurenți la toate
categoriile (12). iar Nigeria și R.P.D.
Coreeană cite 11 și. respectiv, 9
boxeri,

• Revanșa ; POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19.
• Artista,
dolarii
și
ardelenii :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
© Răpirea fecioarelor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
© Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 11; 16; 19,30.
© Incendiu la Krong Yung : FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 19,30.
© Un colț de oraș : TIMPURI NOI
(15 6110) — 11; 13; 15; 17; 19.
• Frați de cruce : GRIVIȚA (17 08 58)
— 11;' 13;
15; 17; 19,
FLAMURA
(85 77 12) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Inimă rece : DACIA (50 35 94)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 18,30.
© Amintirea
unei
mari
iubiri :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
© Nick Carter superdctectiv : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Sus în cireș : PACEA (71 30 85) —
15; 17; 19.

DIN VEȘTILE^TRANSMISE; IERI DE;-CG)RE^NDENȚH V,SC1NTEH^
ALBA : 30 000 de noi
apartamente
Orașele județului Alba au cu
noscut in ultimii 20 de ani o con
tinuă dezvoltare edilitar-gospodărească. Cel mai edificator pentru
ritmul înnoirilor este numărul
apartamentelor construite. Astfel,
de curînd, în ansamblul Parc-Cetate din cartierul „Platoul Roma
nilor" al municipiului Alba Iulia
a fost realizat apartamentul cu
numărul 30 000, construit în județ
în perioada amintită. Construcția
de locuințe din fondurile" statului
in orașele județului — Alba Iulia,
Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș, Ocna
Mureș, Zlatna, Abrud și Cimpeni
— a însemnat înălțarea unor mo
derne cartiere care au devenit
adevărate embleme ale procesului
de urbanizare. (Ștefan Dinică).

lui „Victoria". Importante forte
sint concentrate la repararea stră
zilor. precum și la finalizarea lu
crărilor de amenajare a unor noi
baze sportive. (Ncculai Amihulesei).

ALEXANDRIA: Produse
noi, de calitate
destinate exportului
La întreprinderea de rulmenți
din municipiul Alexandria au fost
asimilate în fabricație, șase noi
tipuri de role pentru benzi trans
portoare folosite în industria mine

ritului și industria siderurgică. Tot
aici a fost asimilată o nouă tehno
logie de forjare și laminare a ine
lelor exterioare pentru rulmenții
radiali. axiali și cu role conice,
care contribuie la reducerea sub
stanțială a consumurilor de metal
și energie electrică. în perioada
care a trecut de la începutul anu
lui și pină in prezent, la bine
cunoscuta întreprindere din reșe
dința județului Teleorman au fost
introduse in fabricație 30 de pro
duse noi destinate in cea mai mare
parte exportului, gradul de înnoire
și modernizare a producției depă
șind in acest an 65 la sută. (Stan
Ștefan).

BACĂU : Un nou și modern edificiu de sănătate

BRĂILA : Mașină
multifuncțională
pentru lucrări terasiere
Actionind cu forțe sporite pentru
înnoirea și diversificarea produc
ției. colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul"
din Brăila a realizat o mașină
multifuncțională pentru lucrări te
rasiere (MMT.-46), prima de acest
fel construită pînă acum în tară.
Realizată după un proiect al
I.N.C.E.R.C. București, mașina poa
te fi utilizată pentru o gamă largă
de lucrări : excavări, încărcări —
descărcări, operații de imprăștiere
și nivelare a pămintului, compactări
de pămînt. săpări pentru fundații
de betoane si altele. Este de re
marcat, totodată, că noua mașină
are un consum redus de combusti
bil. (Corneliu Ifrim).

TULCEA : Acțiuni
de înfrumusețare
și bună gospodărire
Locuitorii municipiului
Tulcea
participă la ample acțiuni de în
frumusețare a orașului de la Por
țile Deltei. Zilnic, după orele de
program, numeroși oameni ai mun
cii din unitățile economice tulcene
lucrează la baza de agrement „Tudor Vladimirescu", la plantarea po
milor și a arbuștilor ornamentali.
Pe strada Isaccea. odată cu acțiu
nile de gospodărire, se plantează
un mare număr de tei. Alți cetă
țeni participă la amenajarea parcu

în comuna Podu Turcului, viitor
centru agroindustrial, a fost dat în
folosință un nou și modern edificiu
de sănătate. Este vorba de un spi
tal care dispune de 232 paturi cu
plat cu policlinică. Noul edificiu
asigură asistența sanitară a popu
lației din Podu Turcului și din alte
comune învecinate.
în ultimul timp, au fost date in
folosință noi dispensare medicale și
jn comunele Valea Seacă, Tătărăști.
Sțănișești, Racova. Dealtminteri. în
cele două decenii care au trecut de
Ia Congresul al IX-lea al partidu
lui. in municipiul Bacău au fost
date in folosință, între altele, un
bloc medico-chirurgical cu policli
nică, o policlinică pentru copii și un
complex stomatologic, in centrele

muncitorești Moinești, Buhuși și
Comănești au fost construite spitale
moderne cuplate eu policlinică, la
Slânic Moldova s-a dat în folosință
o policlinică și un pavilion balnear,
iar în numeroase localități rurale
au fost construite dispensare uma
ne. în prezent. în județ funcțio
nează 8 spitale cu aproape 5 000 de
paturi, 13 dispensare-policlinici și
153 dispensare. Odată cu dezvolta
rea bazei tehnico-materiale. a cres
cut și numărul cadrelor medico-sanitare. La sănătatea oamenilor
muncii din acest județ veghează
un număr de 1195 medici și 3 311
cadre medii
sanitare, număr de
două ori mai mare decît în urmă
cu două decenii. (Ghcorghe Baltă).

Activiști bine pregătiți politic, de înaltă competență
(Urmare din pag. I)
nizațiile de masă in anul 1984 pen
tru înfăptuirea politicii de cadre a
partidului. în document se regă
sesc liniile de forță ale conceptu
lui revoluționar privind politica de
cadre a partidului afirmată în anii
de după Congresul al
IX-lea,
secretarului general al partidului
revenindu-i contribuția hotărîtoare
la elaborarea și înfăptuirea acestui
concept, la cristalizarea unor prin
cipii și criterii novatoare, care au
imprimat activității de perfecțio
nare, pregătire și promovare a ca
drelor rigoare științifică, dinamism,
perspective clare. Aceste principii
și criterii au in vedere promova
rea, cu prioritate. în organele și
aparatul de partid, de stat și ale
organizațiilor de masă și obștești a
cadrelor provenite din rindul mun
citorilor. pentru a se exprima cit
mai fidel rolul și poziția conducă
toare a clasei muncitoare; promo
varea femeilor in funcții de răs
pundere, în toate sectoarele, potri
vit capacității și contribuției lor in
întreaga viață economico-socială ;
îmbinarea organică a experienței
cadrelor mai vîrstnice cu dinamis
mul și elanul specifice cadrelor ti
nere; asigurarea
în organele de
partid și de stat, ale organizațiilor
de masă și obștești a unei compo
ziții corespunzătoare structurii pe
naționalități a populației; pregăti
rea multilaterală a cadrelor.
O concludentă ilustrare a aplică
rii principiilor politicii de cadre a
partidului a constituit-o, așa cum
s-a arătat la plenară. activitatea
desfășurată la toate nivelurile pen
tru cunoașterea, selecționarea, pre
gătirea și promovarea unui număr
mare de cadre necesare alegerii in
organele locale și centrale de partid,
ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, pre
cum și pentru candidații de deputați
in Marea
Adunare Națională și
consiliile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale. Ast
fel. comuniștii, membrii organiza
țiilor de masă și obștești, cetățenii
au avut posibilitatea să aleagă în
organele centrale și locale de partid
și de stat, ale organizațiilor
de
masă și obștești cele mai valoroa
se cadre, care s-au remarcat prin
buna lor pregătire politică și pro
fesională. competentă, prin spirit
de abnegație și dăruire, cu autori
tate în colectivele de muncă, dove

© Fata care vinde flori :
TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
© Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8,45; 11,45; 15; 18,15.
© Doar
un telefon :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Piedone în Egipt :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Rocky II : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Program de desene animate
—
9,30; 11,15; 13,15; 17, Profesorul distrat
— 15; 19 : DOINA (16 35 38).
© Provocarea dragonului :
EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19,30.
© Un șerif extraterestru : BUZEȘTI
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.
© Undeva,
cîndva :
COTROCENI
(49 48 48) — 17,45; 19,45.
O Kramer contra Kramer ; STUDIO
(59 53 15) — 9.30; 11,30; 13,30;
15.30;
17,30; 19,30. FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.

desc că au capacitatea de organi
zare și mobilizare in întreaga acti
vitate profesională și obștească.
Totodată, plenara a apreciat că
anul trecut a sporit preocuparea
pentru cunoașterea, selecționarea,
pregătirea și promovarea unui nu
măr mai mare de femei in funcții
de conducere. Astfel, în organele de
partid alese anul trecut ponderea
femeilor este de 38,3 la sută, față
de 32 la sută cit era în anul 1979.
De asemenea, în aceeași perioadă,
ponderea lor în totalul activiștilor
de partid a crescut de la 16,5 la
sută la 25.7 la sută. De asemenea,
corespunzător planului de dezvol
tare economico-socială a țării, in
1984 s-a acționat cu mai multă răs
pundere pentru pregătirea profe
sională a Jgrței de muncă prin învățămîntul profesional, tehnic și
liceal de specialitate, prin cursurile
de calificare la locul de muncă,
prin învățămîntul superior, numă
rul mediu al personalului muncitor
ajungind in prezent la 7 585 000 de
persoane.
Deși in activitatea de înfăptuire
a politicii de cadre a partidului
s-au obținut anul trecut, pe ansam
blu, rezultate bune, plenara a apre
ciat că in acest domeniu au conti
nuat să se manifeste și unele lip
suri, care au influențat negativ re
zultatele activității economice, în
deosebi în domeniile energiei, mi
nelor, petrolului și agriculturii. în
strînsă concordantă cu obiectivele
fundamentale ale dezvoltării economico-sociale elaborate de cel de-al
XlII-lea Congres și cu cerințele
pentru înfăptuirea' lor, plenara a
subliniat necesitatea inlăturării ne
ajunsurilor semnalate in munca de
cadre și indeplinirea in condiții ca
litativ superioare a sarcinilor in acest domeniu, adoptind o serie de
măsuri și stabilind răspunderi con
crete pentru organele de partid,
conducerile ministerelor și ale or
ganizațiilor de masă și
obștești,
printre care : analizarea și îmbu
nătățirea planurilor unice de per
spectivă, de selecționare și pregă
tire a cadrelor ; exercitarea unui
control permanent și exigent asu
pra activității și comportării cadre
lor cu funcții de răspundere ; asi
gurarea cuprinderii in rezerva de
cadre a femeilor și tinerilor care
au posibilități reale de promovare ;
examinarea planurilor anuale de
școlarizare și pregătire a forței de
muncă ; analizarea periodică a mo
dului de organizare și desfășurare
a reciclării forței de muncă.

© Iubirea are multe fețe : FLACĂ
RA (20 33 40) — 11,30; 14,30; 17,30.
® Program de vacanță : TIMPURI
NOI — 9; GRIVIȚA — 9;
COTRO
CENI — 9; 10,30; 12; 13,30; 15; 16,30.

teatre
© Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Despot Vodă — 18; (sala Ate
lier) : Farul și domnul Valentino —
14; D-ale carnavalului — 18,30, (sala
Cosmonauților) : Examenul — 18.
©
Filarmonica
„George
Enescu**
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de
sonate. Anda Petrovici — vioară, Ni
colae Licareț — pian — 19; (sala Stu
dio) : Comori ale artei vocale — Me
dalion ROSSINI. Recitalul mezzosopranei Steliaria Calos — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Aida —
17.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 18,30.

Ca un corolar al tuturor acestor
măsuri, plenara a cerut organelor
și organizațiilor de partid, de masă
și obștești, organelor de stat
să
asigure, prin întreaga lor activitate
politico-ideologică și cultural-educativă, cunoașterea aprofundată și
aplicarea de către toți
oamenii
muncii a istoricelor hotărîri adopta
te de cel de-al XlII-lea Congres
al P.C.R., a ideilor, tezelor și ori
entărilor cuprinse în opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, dezvol
tarea spiritului revoluționar al ca
drelor de conducere, al
tuturor
comuniștilor, sporirea exigentei și
fermității în selecționarea, pregăti
rea și promovarea de cadre cu un
ridicat simț al datoriei, devotate
cauzei partidului, patriei și socia
lismului. Astfel. în viziunea pro
fund umanistă promovată in ulti
mele două decenii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, cadrele de
partid și de stat trebuie să repre
zinte un model de patriotism, de
înaltă răspundere în înfăptuirea
politicii partidului, a tuturor sarci
nilor încredințate, de dăruire fată
de cauza poporului, punind
mai
presus de interesele lor personale
interesele societății.
în anul împlinirii a două decenii
de la cel de-al IX-lea Congres al
partidului, care a deschis epoca ce
lor mai grandioase realizări din în
treaga istorie a României, pe care
națiunea noastră o asociază cu nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strategul strălucitelor noastre victo
rii, partidul comuniștilor se pre
zintă cu realizări deosebite și în
ceea ce privește formarea și pre
gătirea temeinică, multilaterală a
cadrelor de partid și de stat, ca
pabile să asigure mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii la reali
zarea obiectivelor stabilite de cel
de-al XlII-lea Congres, la înălțarea
patriei socialiste, în demnitate și
libertate, pe noi trepte de civili
zație și progres. Prin măsurile
adoptate de recenta plenară a C.C.
al P.C.R, se creează noi condiții
prielnice spre a face din selecțio
narea, pregătirea și promovarea ca
drelor o pîrghie importantă a întă
ririi rolului conducător al partidu
lui. a afirmării mai puternice a
spiritului muncitoresc, revoluționar,
a infăptuirii cu succes a marilor
obiective din actuala etapă de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Labyrintul — 18; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Gustul parvenirii — 18.
© Teatrul „Nottara** (59 31 03,
sala
Magheru) : Insomnie — 18; (sala Stu
dio) : Variațiuni pe tema
dragostei
— 18,30.
© Teatrul
Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul
varietăților — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română**
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; La popasul drumeției
—
18,30.
© Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) :
Mary Poppins —• 10; Muzicanții ve
seli — 14; Cenușăreasa — 18.
© Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala
Cosmonauților) : încotro,
căluțule?
— 10.
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
© Estrada Armatei
(sala
C.C.A.,
13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 18.

Un nou contingent de tineri
a depus jurămintul militar
Duminică dimineața, in atmosfera
de vibrantă niindrie patriotică și pu
ternică însuflețire revoluționară, in
care întregul nostru popor, și îm
preună’ cu el oștirea țării, oma
giază realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in suprema funcție de pre
ședinte
al
Republicii Socialiste
România și comandant suprem al
Forțelor Armate, act politic ele în
semnătate fundamentală pentru în
florirea tot mai puternică a națiunii
noastre, in unitățile Ministerului
Apărării Naționale a avut loc depu
nerea jurămintului militar de către
tinerii contingentului recent incor
porat.
în acest cadru s-a relevat încă o
dată cu putere că reinvestirea, pen
tru a patra oară, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in cea mai înaltă
demnitate în stat reprezintă expre
sia elocventă a profundei stime și
prețuiri, nețărmuritei recunoștințe pe
care i le poartă conducătorului parti
dului și statului nostru toți cetățenii
țării, întregul personal al armatei
pentru tot ce a făcut și face pentru
binele și fericirea poporului român,
pentru gloria și măreția Romanici
socialiste, garanția cea mai sigură a
înfăptuirii istoricelor hotăriri ale
Congresului al XlII-lea, a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, a
întăririi permanente a capacității de
apărare a patriei.
Eveniment cu profunde semnifica
ții patriotice și cetățenești,
depu
nerea jurămintului s-a constituit într-o impresionantă manifestare a
dragostei și devotamentului nemărgi
nit pe care tinerii chemați să-și facă
datoria sub Tricolor le nutresc față
de patrie, partid și popor, față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al Forțelor noastre armate,
eroul României socialiste moderne,
care de două decenii conduce cu
inegalabilă cutezanță, dăruire, patos
comunist și înțelepciune
destinele
patriei noastre multimilenare.
La festivități au participat generalul-colonel Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al

C.C. al P.C.R.. ministrul apărării na
ționale, prim-adjunctul și adjuncții
ministrului apărării naționale, mem
bri ai Consiliului de conducere al
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, veterani din războ
iul antifascist, membri ai subunită
ților de gărzi patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei, pionieri, pă
rinți ai militarilor.
Jurînd credință patriei, poporului
și partidului, mindri că sint contem
poranii acestei- epoci încărcate de
lumină, numită cu justificată min
drie patriotică „Epoca Ceaușescu",
tinerii noului contingent au dat glas
cu toată ființa lor hotărîrii ferme de
a nu-și cruța forțele și puterea de
muncă, pentru a deveni apărători de
nădejde ai pămintului strămoșesc al
patriei. Sub faldurile Tricolorului, ei
s-au legat solemn să traducă neabă
tut in viață, în toate împrejurările,
politica internă și externă a gloriosu
lui nostru partid comunist, sarcinile
ce le revin din hotărîrile Congresu
lui al XlII-lea al partidului, din do
cumentele recentei Plenare a C.C.
al P.C.R.. ale sesiunii Marii Adunări
Naționale, din Directiva comandan
tului suprem privind pregătirea mi
litară și politică a armatei, să ac
ționeze astfel incit oștirea să se în
scrie cu noi și importante succese in
toate domeniile de activitate.
Purtind de-acum, in cuget și fap
te. cuvintele-lege ale supremului legămint al iubirii de țară,
ostașii
acestui contingent, asemenea tuturor
ostașilor, și-au exprimat entuziast hotărirea ca la școala politică, patrioti
că și revoluționară a armatei,
călăuziți permanent de
principiile
doctrinei militare naționale, al cărei
strălucit fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să-și formeze
trainice calități morale și deprinderi
de luptători, astfel incit să fie gata,
în orice moment, la chemarea țării
și ordinul comandantului suprem, să
apere cu fermitate. împreună cu în
tregul popor, cuceririle noastre revo
luționare, libertatea, independența,
suveranitatea și integritatea terito
rială a scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

JURĂMINTULUI MILITAR
IN UNITĂȚILE MINISTERULUI DL INTERNE
5

în unitățile Ministerului de Interne
a avut loc, duminică dimineață, de
punerea jurămintului militar de că
tre ostașii celui mai tînăr contin
gent.
Acest moment cu profunde semni
ficații patriotice și ostășești s-a des
fășurat într-o atmosferă de vibrantă
simțire românească, de înălțător en
tuziasm și profundă satisfacție prile
juite de actul istoric al realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit și stimat fiu al națiunii ro
mâne, în suprema funcție de pre
ședinte
al
Republicii
Socialiste
România.
La festivități au participat tova
rășul George Hdmoștean, membru al
C.C. al P.C.R., ministru de interne,
membri ai Consiliului de conducere
și ai Consiliului politic ale Ministe
rului de Interne, activiști de partid
și de stat, generali și ofițeri supe
riori, membri ai gărzilor patriotice și
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei,- pio
nieri, părinți ai tinerilor militari.
Rostind în fata drapelelor de luptă
cuvintele sacre ale legămintului ostă

șesc, cei mai tineri militari chemați
sub arme și-au exprimat hotărirea
nestrămutată de a sluji cu credința
și devotament interesele supreme ale
României socialiste, de a nu precupeți
nici un efort pentru a infăptui ho
tărîrile de partid și legile țării, sar
cinile deosebite ce decurg pentru ac
tivitatea lor din Directiva coman
dantului suprem, obiectivele de înal
tă răspundere pentru armată, cuprin
se în magistralul Raport prezentat de
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al
XlII-lea Congres al P.C.R.
în lumina cerințelor jurămintului'
de credință, , tinerii'niiî.itari s-au . an-1
gajat să ■acționeze ciiț fermitate și'
perseverență pentru a se forma, in
spiritul prevederilor doctrinei mili
tare naționale, ca luptători neinfricați, cu o temeinică pregătire de
specialitate și politică, cu alese vir
tuți morale și cetățenești, gata în
orice clipă să apere cu bărbăție și
pricepere, împreună cu întregul po
por, libertatea, independenta și su
veranitatea scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

VIBRANTUL LEGAMINT
AL IUBIRII DE ȚARĂ
Cei mai tineri ostași
ai patriei s-au ali
niat duminică dimi
neața în nesfîrșita co
loană a apărătorilor
de glie și neam, depunind, cu sufletele
încărcate de emoția
unei clipe unice, Ju
rămintul , militar —
supremul legămint al
iubirii de țară.
Pe platourile unită
ților, sub
faldurile
drapelelor de luptă —
simboluri ale onoarei. gloriei și vitejiei
ostășești — infante
riști. tanchiști. transmisioniști, artileriști,
vînători de munte, in
tr-un cuvînt ostași,
au rostit bărbătescul
JUR. Purtind în inimi
marea bucurie și sa
tisfacție prilejuite de
reinvestirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu
— comunistul de omenie, care de două
decenii conduce cu
înțelepciune și cu
tezanță destinele pa
triei — în
înalta
funcție de președinte
al Republicii Socia
liste România si co
mandant suprem al
Forțelor Armate, mi
litarii acestui contin
gent
au
prezentai?
onorul stimatului și
iubitului conducător,
care a fundamentat
strălucit doctrina mi
litară națională de apărare a patriei de
către întregul popor.
Ei, ostașii de azi,
s-au legat să ducă
mai departe. îmbogă
țite. tradițiile înainta
șilor. Ale celor care
au înserjs cu sîngele
lor pagini de cronică
nemuritoare la Plev
na și Grivița. la Ra
hova și Vidin. Ale ce
lor care și-au pus
piepturile — scuturi
in calea furtunilor la
Oituz și
Mărășești.
Ale celor care, cu pa
tru decenii în urmă,
au semnat la Oarba
de Mureș,
Oradea,
Satu Mare și Cărei și
mai departe, pe Tisa
și Hron, la Debrețin
și-n Tatra, VICTO
RIA. Ei, ostașii de
azi. crescuți o dată cu
Țara în anii de mă
rețe împliniri socia
liste
din
Epoca
Ceaușescu. s-au legat
să
fie
străjuitorii
neclintit! ai acestui
timp strălucitor ce
aureolează
existenta

unui popor harnic,
iubitor de pace.
Au jurat credință
nestrămutată patriei,
partidului, comandan
tului suprem, subor
donații locotenențilormajori Victor Enescu,
Nicolae Oțelea. Gheorghe Tudor, Ioan Micu,
Teodor Birsan. min
dri că
subunitățile
din care fac parte de
țin o performanță-jubileu : ele au cucerit,
pentru a zecea oară
consecutiv, titlul de
frunte, titlul hărni
ciei. responsabilității
și dăruirii ostășești.
Cu firească emoție au
rostit cuvintele solem
ne ale jurămintului
soldații Ion Apetroaie,
Constantin Seceleanu,
Victor
Braica,
Ion
Dumbravă. Toth Ist
van. Gerhardt Hann.
Veniți din colțuri di
ferite de tară și-au
unit glasurile tinere,
puternice.
bărbătești
in glasul comun al
iubirii de patrie. Ei,
și alții ca ei. fac
parte din puternice
colective
ostășești,
clasate pe locuri frun
tașe în cadrul acțiunii
tinerești : „Fiecare or
ganizație U.T.C. —
factor activ in reali
zarea unei noi calități
în pregătirea de luptă
și politică".
Nu au multe zile de
ostășie tinerii care au
depus duminică so
lemnul jurămînt. Dar
frumoasele
rezultate
la instrucția tragerii
cu armamentul de in
fanterie. la cea de

specialitate
obținute
pină acum de soldații
Laurian Hada, comu
nist. pină ieri electri
cian la întreprinderea
„Ardeleana" din AlbăIulia. Ion Zaharia ve
nit în armată din
mijlocul unui colectiv
de mineri din Sălaj,
Oliviu Groze. sculermatrițer la Combina
tul de utilaj greu din
Cluj-Napoca, sint ga
ranția că ei și alții ca
ei vor deveni luptă
tori temeinic pregătiți,
cu o înaltă conștiință
revoluționară, patrio
tică. așa cum le cer
partidul, patria, co
mandantul nostru su
prem.
Au jurat, pășind în
maturitate, cei mai
tineri ostași. Cuvinte
le legămintului so
lemn îi vor însoți deacum pe drumurile
lor în poligoane și
tancodromuri. pe cîmpurile aplicațiilor. în
misiuni executate in
economia
națională,
pretutindeni unde ii
cheamă datoria. Urcînd mereu treptele
măiestriei
ostășești,
răspunzind prin fapte
mobilizatoarelor
în
demnuri cuprinse in
Directiva comandan
tului suprem, vor pur
ta mereu în inimi
chemarea scumpă în
scrisă pe drapele :
„Pentru patria noas
tră — Republica So
cialistă România" 1

Maior
Ilie ZAVRAGIU
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U.R.S.S. a decis instituirea unui moratoriu
privind amplasarea rachetelor sovietice
cu rază medie de acțiune in Europa
o

O

O

țiile sovieto-americane confruntarea
nu este inevitabilă, ci ea reprezintă
mai curînd o anomalie — secretarul
general al C.C. al P.C.U.S. a spus :
„Apreciem că îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-americane este nu nu
mai extrem de necesară, dar și po
sibilă". în context el a relevat că
există de ambele părți o atitudine
pozitivă față de o întîlnire la nivel
înalt sovieto-americană. data și lo
cul desfășurării acestei întîlniri urmînd să facă obiectul unor înțele
geri ulterioare.
„Propunem guvernului S.U.A. ca
lucrurile să fie astfel orientate, in
cit popoarelor noastre, altor țări să
le fie .clar că politica U.R.S.S. și po
litica S.U.A. nu urmăresc învrăjbi
rea și confruntarea, ci căutarea de
înțelegeri
reciproce,
dezvoltarea
pașnică". De aceea, a spus el. „pro
punem ca U.R.S.S, și S.U.A, să in
stituie pe Întreaga durată a tratati
velor un moratoriu asupra produce
rii — inclusiv activitatea de cerce
tare științifică — testării și ampla
sării de arme cosmice de șoc. să în
ghețe armamentele strategice ofen
sive.
Totodată, trebuie încetată ampla
sarea rachetelor americane cu rază
medie de acțiune în Europa și, in
mod corespunzător, dezvoltarea contramăsurilor noastre".
în încheiere, Mihail Gorbaciov a
declarat : „Sintem pentru un dialog
onest. Sintem din nou gata să de
monstrăm bunăvoința noastră, și
din acest moment doresc să subli
niez că Uniunea Sovietică instituie
un moratoriu asupra amplasării ra
chetelor sale cu rază medie de ac
țiune, suspendă înfăptuirea altor
contramăsuri în Europa. Termenul
moratoriului este pînă în luna no
iembrie 1985. Hotărirea pe care o
vom lua după aceasta va depinde
de faptul . dacă S.U.A. vor urma
exemplul nostru ; dacă ele vor opri
sau nu amplasarea rachetelor lor cu
rază medie de acțiune în Europa.
în concluzie, voi spune următoa
rele : există posibilități pentru îm
bunătățirea relațiilor sovieto-ameri
cane, pentru însănătoșirea situației
internaționale generale. Aceste po
sibilități nu trebuie pierdute. Ele
trebuie transpuse în planul politicii
concrete, în hotărîri practice".

S.W.A.P.O. este gata să participe la negocieri privind
încetarea focului în Namibia
LUSAKA 8 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) este gata să par
ticipe la negocieri privind încetarea
focului în Namibia in cazul în care
acestea se vor desfășura în baza
Evoluției 435 â Consiliului de. Secu
ritate al O.N.U., a declarat Sam

Nujoma,
președintele S.W.A.P.O.
Vorbind la televiziunea zambiană,
el a reafirmat poziția S.W.A.P.O.
privind accesul la independență al
Namibiei și a adresat un apel tutu
ror țărilor să instituie sancțiuni eco
nomice împotriva regimului de la
Pretoria.

Pentru soluționarea pe cale pașnică
a situației din America Centrală
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Intr-un interviu acordat săptămînalului american „Newsweek", minis
trul de externe al Mexicului. Ber
nardo Sepulveda, a reiterat poziția
tării sale în favoarea unei regle
mentări pe cale pașnică a situației
din America Centrală. Ministrul de
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Interviu acordat de tovarășul
Mihail Gorbaciov ziarului „Pravda”
MOSCOVA 8 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Pravda", Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a abordat
aspecte legate de problemele dezar
mării și păcii, precum și relațiile
sovieto-americane. Pornind de la
realitatea existenței celor două siste
me sociale mondiale. Mihail Gorba
ciov a subliniat că trebuie avută in
vedere importanta coexistentei paș
nice, în cadrul căreia fiecare dintre
sisteme va dovedi prin forța exem
plului, și nu prin forță armelor, care
din ele este mai bun, necesitatea în
cetării cursei înarmărilor, a colabo
rării internaționale in stabilirea unui
dialog pentru căutarea de soluții rea
liste, care să reducă încordarea în
lume și să contribuie la bararea căi
lor cursei înarmărilor. La acest pro
ces — a evidențiat el — trebuie să
. participe toate statele, atît mari, cît
si mici, un rol deosebit revenind
statelor posesoare de arme nuclea
re, în primul rind Uniunii Sovietice
și S.U.A.
Referindu-se la relațiile sovietoamericane, secretarul general al C.C.al P.C.U.S. a arătat că raporturile
dintre cele două țări sint un factor
extrem de important al politicii in
ternaționale, „dar noi nu privim
deloc lumea doar prin prisma aces
tor relații. Noi înțelegem importanța
altor țări în relațiile internaționale,
ținem seama de aceasta în aprecie
rea situației din lume".
De negocierile sovieto-americane
de la Geneva consacrate armamente
lor nucleare și cosmice — a spus
conducătorul sovietic — pot depinde
evoluția viitoare a relațiilor sovie
to-americane și, în general, evoluția
situației din lume. Mihail Gorba
ciov. a subliniat că alternativa este :
„ori cursa înarmărilor în toate di
recțiile, creșterea primejdiei milita
re, ori întărirea securității generale,
o pace mai trainică pentru toți". „Și
— a spus el — așa cum nici apari
ția armei nucleare nu a înlăturat
tipurile clasice de arme, ci a gene
rat doar o cursă a armelor nucleare
și clasice, nici crearea armei cosmice
nu va avea drept rezultat decît că
va deveni tot mai intensă cursa
înarmărilor și ea va cuprinde noi
sfere".
După ce a evidențiat că în rela-

y

externe mexican a subliniat că ță
rile membre ale Grupului de la
Contadora consideră necesară relan
sarea procesului de negocieri între
părțile interesate pentru găsirea
unor soluții politice in problemele
din regiune.

Turneul secretarului
general al O.N.U.
în zona Golfului
TEHERAN 8 (Agerpres). — în ca
drul încercărilor de a realiza o în
cetare a conflictului dintre Iran si
Irak, secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a efectuat
o vizită la Teheran, transmit agen
țiile internaționale de presă. El a
avut convorbiri cu președintele Re
publicii Islamice Iran. Seyyed Aii
Khamenei, președintele
Adunării
Naționale Consultative. Akbar Has
hemi Rafsanjani, și ministrul afa
cerilor externe. Aii Akbar Velayati.
La plecarea din capitala iraniană,
Javier Perez de Cuellar a declarat
că în cadrul Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. vor fi examinate
propunerile sale privind încetarea
conflictului dintre Iran și Irak, adăugind că va continua eforturile în
vederea soluționării acestui conflict.

★
Secretarul general al O.N.U. a so
sit luni la Bagdad.

Conferința unor organizații
care se pronunță
pentru independența
„teritoriilor franceze
de peste mări"
POINTE-A-PITRE 8 (Agerpres). —
în capitala Guadelupei au luat sfîrșit lucrările primei conferințe a
delegaților unor, organizații care
luptă pentru independența „terito
riilor franceze de peste mări". Pe
agenda de lucru a dezbaterilor a fi
gurat un program de acțiuni comu
ne în vederea proclamării neîntîrziate a independentei acestor teri
torii din zona Oceanului Indian,
Pacific și Marea Caraibilor. Dele
gații la conferință au hotărît să pre
zinte O.N.U. problema decolonizării
teritoriilor franceze de peste mări.
Totodată, s-a decis crearea, la Pa
ris. a unui secretariat permanent de
informații și relații în acest do
meniu.
Reprezentanții teritoriilor respec
tive s-au pronunțat, de asemenea,
pentru promovarea unei politici de
nealiniere și de cooperare cu toate
țările.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi incidente la Beirut * Reuniune extraordinară a Ligii Arabe • Apel
la dialog adresat tuturor forțelor palestiniene

BEIRUT 8 (Agerpres). — Luni, la
Beirut și in zona portului Saida, din
sudul țării, au avut loc schimburi
de focuri intre milițiile creștine și
musulmane, iar în regiunea muntoa
să de la est de capitala libaneză
s-au produs ciocniri între milițiile
druze și unități ale armatei libaneze.

TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis
au început, luni, lucrările unei, reu
niuni extraordinare a Ligii Arabe,
la nivelul reprezentanților acestei
organizații în capitala Tunisiei,
transmite agenția M.E.N. Pe ordinea
de zi figurează, cu prioritate, situa
ția din sudul Libanului, ca urmare a
acțiunilor forțelor israeliene de ocu
pație
împotriva
populației
din
această zonă.

TUNIS 8 (Agerpres). — In decla
rația dată publicității la încheierea
reuniunii Consiliului Revoluționar al
Mișcării de Eliberare Națională . Pa
lestiniană „Al Fatah" — principala
componentă a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei — care a avut
loc la Tunis, Consiliul Revoluționar
al „Al Fatah" și Comitetul Executiv
al O.E.P. au lansat un apel la dialog
tuturor forțelor palestiniene care sint
dornice să mențină unitatea .organi
zației și independenta ej de decizie
— transmite agenția W.A.F.A.
Declarația reafirmă aprobarea de
către consiliu a planului iordanianopalestinian, ca un cadru de acțiune
pentru actuala etapă, și subliniază
necesitatea organizării unei confe
rințe internaționale asupra problemei
palestiniene.

Evenimentele din Sudan
KHARTUM 8 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă relatea
ză. citind surse diplomatice din
Khartum, că în Sudan situația con
tinuă să se normalizeze. In capita
la țării s-au redeschis magazinele și
a fost reluat traficul rutier. Luni au
fost restabilite legăturile telefonice
și telex cu exteriorul, dar aeroportul
internațional continua să fie închis.
Potrivit comunicatelor Comanda
mentului general al forțelor armate
sudaneze, condus de generalul Ab
del Rahman Swar Eddahab. care a
preluat sîmbătă puterea in Sudan,
toate personalitățile politice ale fos
tului regim au fost arestate — in
formează agenția M.E.N.
Intr-un comunicat anterior, gene
ralul Abdel Rahman Swar Eddahab,
comandantul-șef al forțelor armate
sudaneze, a anunțat că după reali
zarea obiectivelor stabilite pentru pe
rioada interimară, forțele armate vor
transfera puterea poporului, procedînd la organizarea de alegeri gene
rale.
Intr-un ..comunicat difuzat de pos
tul sudanez de radio și reluat de agenția egipteană M.E.N. se arată că
noile autorități se pronunță pen
tru „consolidarea unității naționale
în cadrul unui dialog direct, bazat
pe egalitate în drepturi și îndato
riri". în document se arată, tot-

odată, că autoritățile vor acționa
pentru păstrarea independentei de
pline, salvgardarea unității naționa
le. pentru libertăți democratice.
După ce se subliniază hotărirea de
a reface economia națională și a se
depăși consecințele secetei care a
afectat țara, este reliefată necesita
tea unei planificări științifice, a gă
sirii căilor care să permită dezvol
tarea tuturor provinciilor țării.
în domeniul politicii externe, co
municatul reafirmă, printre alte
orientări,
respectarea
tratatelor,
acordurilor și convențiilor încheiate,
respectarea
principiilor
Cartei
O.N.U., în special a celor referitoare
la suveranitatea națiunilor, neames
tecul în treburile altor state și re
zolvarea pe cale pașnică a conflic
telor. De asemenea, se reafirmă ata
șamentul față de principiile Organi
zației Unității Africane și ale Ligii
Arabe, menținerea și dezvoltarea
relațiilor cu Egiptul, sprijinirea
luptei poporului arab al Palestinei,
sprijinirea luptei popoarelor afri
cane. respectarea principiilor neali
nierii, adoptarea unei politici ex
terne care să nu se bazeze pe alianțe
și pacte militare, îmbunătățirea re
lațiilor cu statele vecine, inițierea
de acțiuni alături de țările în curs
de dezvoltare în scopul
realizării
unei noi ordini economice interna
ționale.

scurt
„7AUA DE ACȚIUNI COMUNE"
a oamenilor muncii pentru îmbu
nătățirea condițiilor lor de viață
s-a desfășurat in prefectura Kyo
to Ia apelul sindicatelor nipone.
La mitingul organizat la Kyoto —
ȘT la cârc âu luat parte peste 13 000
de persoane — vorbitorii au lan
sat un apel la unirea eforturilor
oamenilor muncii in lupta pentru
apărarea drepturilor lor și au ce
rut guvernului să sprijine progra
mele sociale destinate ajutorării
păturilor sărace ale populației.

DECLARAȚIE. Alianța Demo
cratică din Chile, care reunește
partide de opoziție de diverse
orientări politice, s-a raliat ape
lului Comandamentului Național al
Muncitorilor privind organizarea,

Salutul P.C.R. adresat Congresului
OTTAWA 8 (Agerpres). — La To
ronto au continuat lucrările Congre
sului al 26-lea al Partidului Comu
nist din Canada. Reprezentanții
partidelor comuniste și muncitorești
au transmis mesaje de salut.
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost
transmis participanților la lucrările
Congresului, Partidului Comunist din
Canada, tuturor comuniștilor și clasei
muncitoare canadiene un cald salut
tovărășesc, împreună cu cele mai
bune urări de succes in desfășurarea
lucrărilor, de către tovarășul Miu
Dobrescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Colegiului central de
partid.
Au fost subliniate interesul profund
și sentimentele de solidaritate cu
care comuniștii români urmăresc ac
tivitatea desfășurată de Partidul Co
munist, din. Canada, pentru apărarea
drepturilor fundamentale ale mase
lor, pentru promovarea unui proces
de transformări sociale în consens cu
aspirațiile democratice,
progresiste
și de civilizație ale poporului cana
dian. Folosim acest prilej — se arată
în mesaj — pentru a ne exprima sa
tisfacția față de raporturile de priete
nie și colaborare rodnică existente
între Partidul Comunișt Român și
Partidul Comunist din Canada, rela
ții ce . se . bazează pe deplină egali
tate. pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și elabora politica
internă și externă, strategia și tacti
ca revoluționară conform condițiilor
istorice naționale și sociale din pro
pria tară. Sintem convinși că dez
voltarea în continuare a relațiilor
prietenești dintre partidele noastre
va servi 'întăririi prieteniei și cola
borării dintre partidele comuniste
român și canadian, extinderii bune
lor relații dintre România și Canada,
cauzei păcii, securității și conlucră
rii între națiuni.
Arătîndu-se că anul trecut poporul
român a sărbătorit 40 de ani de la
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, a avut loc cel de-al
XIII-lea Congres al partidului nos
tru și că în 1985, la 17 martie, s-au
desfășurat alegerile de deputați în
Marea Adunare Națională, s-a rele

uriașe deficite ale balanței comer
ciale americane. „Măsurile protecționiste ale S.U.A. vor duce la pre
țuri ridicate in țară, rate înalte ale
dobînzilor, declanșind contramăsuri
din partea partenerilor noștri co
merciali", au declarat cei doi eco
nomiști, după cum arată agenția
Associated Press.

DE PRESA

în favoarea promovării
unor raporturi noi,
de cooperare
între țările lumii
BRASILIA 8 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Brasilia, minis
trul de externe brazilian, Olavo Setubal, a relevat că guvernul preconi
zează concentrarea tuturor eforturi
lor pentru depășirea dificultăților e-‘
conomice naționale și pentru inten
sificarea cooperării regionale și in
ternaționale. El a criticat măsurile
discriminatorii și restrictive la adre
sa produselor de export ale state
lor în curs de dezvoltare luate de
unele țări occidentale puternic in
dustrializate, arătînd că aceste mă
suri reprezintă o piedică în calea in
tensificării și diversificării schimbu
rilor comerciale și a cooperării in
ternaționale. Ministrul brazilian a
subliniat că se impun eforturi sus
ținute pentru promovarea unor ra
porturi noi de cooperare între țările
lumii.

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA

la 11 aprilie, a unei „Zile de pro
test pentru apărarea dreptului la
viață". în această zi, se arată în
declarația publicată de Alianța De
mocratică, poporul chilian este
chemat șă se pronunțe pentru de
mocratizarea vieții politice a țării.

CONSECINȚELE
MASURILOR
PROTECȚIONISTE. In cadrul unui
program al rețelei americane de
televiziune A.B.C., economiștii Alan
Greenspan și Charles Schultze,
foști consilieri prezidențiali in ad
ministrațiile Ford și Carter, au
afirmat că măsurile restrictive adoptate de S.U.A. în schimburile
comerciale cu Japonia ar putea
provoca „un război comercial glo
bal". Ei au subliniat, totodată, că
dolarul supraevaluat a determinat

CANALUL DE SUEZ. Din iunie
1975 cînd a fost reluată navigația,
prin Canalul Suez au trecut 200 000
de nave — a anunțat purtătorul de
cuvînt al Administrației canalului,
în urma lucrărilor de reconstruc
ție și modernizare, în prezent ar
tera navigabilă artificială este li
beră pentru trecerea supertancurilor petroliere încărcate.

vat că aceste evenimente au prilejuit
efectuarea unor analize ale rezulta
telor remarcabile obținute in toate
domeniile.
Evoluția evenimentelor demon
strează că ne aflăm intr-o etapă hotăritoare pentru viitorul umanității,
că in fata omenirii se pune proble
ma fie de a se continua cursa înar
mărilor. care ar duce inevitabil la
catastrofa nucleară, fie de a se opri
acest curs periculos, de a se relua
politica de destindere, de asigurare
a păcii.
P.C.R. consideră că trebuie făcut
totul pentru unirea eforturilor forțe
lor progresiste, realiste, ale tuturor
popoarelor, pentru promovarea fermă
a politicii de pace, de dezarmare, și
în primul rind pentru dezarmarea
nucleară, pentru apărarea dreptului
vital al popoarelor, al oamenilor la
existentă, la viață.
Avind în vedere perpetuarea feno
menelor de criză economică și în
deosebi situația gravă a economiei
țărilor în curs de dezvoltare, s-a
apreciat că se impun o abordare
nouă, realistă a problematicii dezvol
tării și a lichidării decalajelor, re
glementarea echitabilă a datoriei ex
terne și promovarea de acțiuni hotărite vizînd instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.
în concepția partidului nostru, la
soluționarea
tuturor
problemelor
care confruntă omenirea' trebuie să
se pornească de la respectarea
neabătută a principiilor de relații
dintre state.
In acest cadru, o importantă deo
sebită au înțelegerea și colaborarea,
pe bază de egalitate și respect re
ciproc. intre partidele comuniste și
partidele socialiste, social-democrate.
alte forțe muncitorești, democratice
pe platforma largă a luptei pentru
libertate și independentă națională,
pentru destindere și colaborare, pen
tru pace și progres în Europa și in
lume.
In încheiere, s-a adresat delegatilor succes deplin in înfăptuirea hotărîrilor ce urmează a fi adoptate de
congres, în activitatea de viitor a
Partidului Comunist din Canada pusă
în slujba intereselor oamenilor mun
cii, a cauzei păcii și securității, pro,gresului și socialismului.

CONGRESUL UNIUNII PARTIDELOR SOCIALISTE DIN TARI
LE PIEȚEI COMUNE. La Madrid
au inceput, luni, lucrările Con
gresului Uniunii partidelor sodaliste din țările C.E.E. Cei peste 200
delegați, reprezentind 21 partide,
examinează sarcinile partidelor so
cialiste pentru viitoarele alegeri ale
Parlamentului (vest-)european, pro
blemele decurgind din aderarea
Spaniei și Portugaliei la C.E.E., o
serie de chestiuni referitoare la ac
tualitatea politică internațională.
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ACȚIUNILE REPRESIVE ALE
POLIȚIEI SUD-AFRICANE împotriva manifestanților de culoare
care cer abolirea regimului de
apartheid s-au soldat cu noi viețiȘOMAJUL ÎN S.U.A. Potrivit da- ' me. La New Brighton, în apropie
re de Port Elizabeth, și în alte
telor difuzate de Ministerul Muncii
ghetouri ale provinciei Cape, unde
al S.U.A., în această țară 8 400 000
au avut loc demonstrații, interven
de persoane sint înregistrate ca
ția brutală a organelor „de ordine"
șomeri. Cea mai ridicată rată a
a generat incidente violente. O
șomajului se înregistrează în Vir
persoană de culoare a fost ucisă,
ginia de Vest, Oregon și Califor
iar alta rănit^.
nia.

.
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R.P.D. COREEANĂ

EDIȚIA 1985 A „MARȘURILOR DE PRIMĂVARĂ
-sub semnul înlăturării primejdiei nucleare și salvgardării păcii
Amplele manifestații pentru pace și dezarmare, împotriva cursei
înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, desfășurate, in ultimele patru
zile, in R. F. Germania, Anglia, Italia - cu participarea unor militanți
ai mișcărilor pacifiste și din alte țări occidentale — au demonstrat încă
o dată hotărirea sutelor de mii de participanți de a nu slăbi lupta pen
tru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru triumful politicii de |5ace și
colaborare internațională.
in discursul solemn rostit cu prilejul reinvestirii în înalta funcție de
președinte al Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, manifestindu-și incă o dată încrederea in capacitatea forțelor iubitoare de pace
și progres din întreaga lume, arată că „deși ne aflăm într-o etapă deo
sebit de gravă a situației internaționale, avem ferma convingere că,
acționind unite, popoarele, forțele progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni pot opri cursul periculos al evenimentelor spre ca
tastrofa nucleară, pot asigura afirmarea politicii de dezarmare, în primul
rind de dezarmare nucleară, de independență, securitate și pace în în
treaga lume".
Această convingere își găsește un puternic temei in însăși amploarea
noilor acțiuni antirăzboinice și antinucleare care au cuprins largi pături
ale populației din Europa occidentală, din numeroase state ale lumii.

R.F.G.: „Pentru pace și locuri de muncă“
intonat, la adunarea de la Duisburg,
La Bremen, o mare demonstrație
cintece muncitorești și de pace, re
pentru dezarmare s-a desfășurat în
luate cu entuziasm de miile de par
piața istorică a orașului „Marktticipanți, în timp ce la Saarbriicken,
platz", cu participarea a peste 100
liderul social-democrat și al mișcă
de organizații, reunite în „FORU
rii pentru pace din R.F.G., Jo LeiMUL PENTRU PACE" din această
importantă localitate vest-germană. ■ nen, s-a pronunțat pentru declararea
regiunii Saar ca „primul land vestVorbitorii au cerut „încetarea cursei
german denuclearizat", pentru opri
înarmărilor pe planeta noastră și îm
rea amplasării de rachete „Per
piedicarea transferării ei în spațiul
shing II" și „Cruise".
cosmic". „Să fie oprită amplasarea
rachetelor, să fie desființate siste
In landul
Baden-Wiirttemberg,
mele deja instalate, să se renunțe
militanții împotriva cursei înarmă
la militarizarea Cosmosului!“
—
rilor au organizat „o tabără a păcii"
astfel și-au formulat participanții la
la Heilbronn. La chemarea filialei
marea demonstrație de la Bremen
regionale a Federației sindicatelor
revendicările lor arzătoare, ca -o
vest-germane, grupuri de demons
condiție esențială a
salvgardării
tranți s-au îndreptat spre depozitul
păcii. Liderul sindical Peter Hoetje
de rachete nucleare de la Waldheia atras atenția asupra unui feno-. de, aflat în apropiere, unde recent,
men cu grave implicații pe plan so
s-a petrecut tragicul accident bine
cial, și anume : „fondurile crescunoscut Aici, peste 15 000 de per
cinde alocate pentru înarmare sint
soane au constituit un mare lanț
însoțite de cifrele record ale statis
uman în jurul bazei militare, scanticilor privind proporțiile șomaju
dind lozinci antinucleare și antirăz
lui în R.F.G.".
boinice. Participantii la marșul de
O preocupare subliniată și în alo
la Miinsterland purtau o mare pan
cuțiunea primarului general al ora
cartă cu inscripția „Pentru pace și
șului Duisburg, Josef Krings, locali
muncă — Stop rachetelor — Să fie
tate de. unde a pornit, sîmbătă, „mar
create locuri de muncă !". Un grup
șul pentru pace" din regiunea Ruhr —
ediția 1985 sub deviza „Pentru pace
și jocuri de muncă !“. El a atras
atenția asupra raportului direct in
tre șomaj
(a cărui rată este la
Duisburg de 16 la sută), exacer
bata cursă a înarmărilor și pericolul
de război. „Dezarmare și
pace
acum — acesta este imperativul mo
In MAREA BRITANIE, mii de
mentului" — a scandat el.
militanți, mobilizați de organizația
Compozitorul Dieter Sueverkruep a
pacifistă „Campania pentru dezar-

de oameni de știință au înscris pe
o uriașă bandă de pînză cuvintele
„Forumul oamenilor de știință pen
tru pace și dezarmare — NU !, mi
litarizării Cosmosului — Stop sta
ționării rachetelor !“.
Dată fiind amploarea demonstra
țiilor, conținutul cuvîntărilor rostite
și ale lozincilor purtate de. militanții
pentru dezarmare, presa vest-germa
nă de toate nuanțele și orientările,
chiar și cea care ignora sau denigra
mișcarea pentru pace, a consemnat
pe larg și comentat acțiunile de
masă consacrate păcii.
„Marșurile de primăvară — rela
tează agenția vest-germană de presă
D.P.A. — s-au bucurat de cea mai
largă participare. Printre organiza
tori, printre participanți și printre
vorbitori s-au aflat pacifiști, repre
zentanți ai cultelor, ai sindicatelor,
ecologiști, liberali, social-democrați,
comuniști și chiar membri ai U.C.D.
(partid de guvernămint). Spre deo
sebire de alți ani, a sporit participa
rea grupurilor formate din militanți
ai păcii, veniți din țările vecine.
Ministrul federal de justiție, Hans
Engelhard, a adresat participanților
la marșurile de primăvară și la ce
lelalte manifestații apelul de a-și
susține pașnic cauza lor".
„Marșurile de primăvară — scrie
la rîndul său „Westdeutsche Zeitung" — demonstrează că un anumit
sentiment de resemnare, ce părea
să pună stăpînire pe unii partici
panți la mișcarea pentru pace, după
începerea operațiunilor de instalare'
a noilor rachete americane, a fost
depășit. Noi lozinci și devize au
mărit coeziunea mișcării
pentru
pace, aducindu-i alături pe adver
sarii organizați ai războiului din
rîndurile cultelor, ’ pe sindicaliști,
ecologiști, comuniști și social-democrati de stingă".
Punctul culminant al marșurilor
de primăvară l-au constituit marile
mitinguri din orașele Hamburg, Hanovra, Koln, Dortmund, Frankfurt
pe Main, Heilbronn și Miinchen. Po
trivit organizatorilor, la marile de
monstrații pentru pace din ultime
le patru zile au participat aproxi
mativ 500 000 de persoane.

de acțiune, a extinderii cursei înar
mărilor în spațiul cosmic, pentru
adoptarea unor măsuri de natură să
elimine primejdia atomică, să salv
gardeze pacea — bunul
cel mai
de preț al tuturor popoarelor.
După Greenham Common, locali
tate în vecinătatea căreia se află
una din bazele americane unde s-a
trecut la desfășurarea rachetelor de
croazieră și unde au avut loc nu
meroase manifestații antirăzboinice,
baza' aeriană americană de la Molesworth — aflată pe un aerodrom
utilizat in anii celui de-al doilea
război mondial — și situată la nord
de Londra, a devenit, în aceste zile,
punctul central care polarizează
atenția opiniei publice. La sfîrșitul
săptămînii trecute și în cursul zilei
de luni în perimetrul bazei de la
Molesworth s-au aflat peste 20 000
de persoane — în ciuda barajelor de
sirmă ghimpată, ridicate pentru a
„proteja" lucrările de amenajare a
terenului, unde in toamnă vor fi
desfășurate primele din cele 64 de
rachete „Cruise". Lozinca de pe
pancartele purtate de demonstranți
„Să fie înlăturate rachetele morții"

a dat expresie dezideratului împăr
tășit de cercurile cele mai largi .ale
opiniei publice
britanice,
Por
nind din binecunoscutul centru
universitar Cambridge, din Leices
ter și Stevenage, ca și din alte lo
calități, participanții au organizat
cea mai mare demonstrație anti
nucleară din acest an, din Marea
Britanie.
Marșul păcii de la Molesworth a
fost precedat de prima conferință
națională a reprezentanților organi
zațiilor care se pronunță pentru în
lăturarea rachetelor cu rază medie
de acțiune din Marea Britanie și

Europa, desfășurată la Manchester
— oraș al cărui consiliu municipal a
inițiat mișcarea pentru proclamarea
orașelor și localităților rurale bri
tanice zone libere de arme nucleare.
Noile acțiuni pentru pace din
Marea Britanie se circumscriu unor
luări de poziție ale Partidului Labu
rist, a doua forță politică din țară.
Astfel,. recent, Neil Kinnock, lide
rul acestui partid, a afirmat — in
tr-un interviu acordat televiziunii —
că dacă laburiștii ar veni la pu
tere, „armele nucleare americane
vor fi evacuate de pe teritoriul bri
tanic și retrimise peste ocean".

ITALIA: „Un cer senin,
netulburat de amenințarea rachetelor!“
Un mare marș al păcii, cu parti
ciparea militanților împotriva înar
mărilor nucleare și a războiului, atît
din Italia, cît și din alte țări vest-europene, s-a desfășurat duminică la
Comiso, în Sicilia, unde a început
amplasarea noilor rachete nucleare
americane. Sub lozinca „Un cer
Grupaj realizat d«

senin, netulburat de amenințarea
rachetelor", coloanele de manifestanți pentru pace, întinse pe kilo
metri întregi, s-au pronunțat pen
tru oprirea amplasării de rachete și
au chemat la activizarea acțiunilor
împotriva pericolului războiului nu
clear.

P. STĂNCESCU și I. TIMOFȚE

ÎN NUMELE PĂCII, ÎN NUMELE VIEȚII!
/
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MAREA BRITANIE: De la Greenham Common
la Molesworth, un unic deziderat:
„să fie înlăturate rachetele morții
mare nucleară", au luat parte la nu
meroase acțiuni împotriva instalării
rachetelor americane cu rază medie

Tradiționalele marșuri de primăvară ale păcii din țările Europei occidentale au pus incă o dată în lumină forța și
amploarea marii mișcări populare împotriva primejdiei nucleare, pentru, apărarea dreptului suprem al tuturor națiu
nilor la viață, la existență pașnică

Curs ascendent al
dezvoltării economice
PHENIAN
(Agerpres). — Econo
mia R. P, D. Coreene a cunoscut:,
in cei aproape 40 de ani care au tre
cut de la eliberarea tării, realizări
remarcabile. După cum relevă un
comentariu al agenției A.C.T.C.,
cursul ascendent al dezvoltării eco
nomice a țării va continua. Se pre
conizează ca pînă la sfirșitul actua
lului deceniu să se atingă o serie
de obiective de mare importanță,
printre acestea figurină obținerea
unei producții anuale de energie
electrică de 100 miliarde kWh, a
120 milioane tone cărbune, 15 mili
oane tone oțel, 1,5 milioane tone
metale neferoase, 20 milioane tone
ciment, 7 milioane tone îngrășămin
te chimice, 1,5 miliarde metri țesă
turi — relevă agenția coreeană de
presă. ..
..
.. I

Datoriile externe o gravă problemă
pentru țările
continentului
latino-american
LIMA (Agerpres). — Problema da
toriei externe, principalul factor care
a generat pe continentul latino-ame
rican cea mai gravă criză din ultimii
50 de ani, constituie tema centrală
înscrisă pe agenda reuniunii de la
Lima a Comitetului executiv al Aso
ciației economiștilor din America
Latină și bazinul Caraibilor. Parti
cipantii vor examina căile de solu
ționare în comun a acestei probleme,
în condițiile deteriorării situației economice a țărilor din regiune ca
urmare a măsurilor restrictive impu
se în comerțul- internațional de unele state occidentale industrializate
și a exigențelor formulate de Fon
dul Monetar Internațional.

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la
Ciudad de Mexico, președintele Asociației Economiștilor din America
Latină, Roberto Davila Gome, a
menționat că. în acest an, țările din
regiune vor trebui.să folosească ex
cedentul balanței lor comerciale pen
tru plata dobinzilor scadente la da
toria lor externă (estimată global la
peste 360 miliarde dolari) — trans
mite agenția Prensa Latina. El s-a
pronunțat pentru schimbări structu
rale în ordinea economică interna
ționala.
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