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DINAMISM
ȘI RESPONSABILITATE
1N NUMELE ȘI PENTRU 

CAUZA PĂCII 
ȘI ÎNȚELEGERII 

INTERNAȚIONALEPoate nicicînd în frămîntata. ei existență omenirea nu a cunoscut un moment mai dramatic decît cel pe care-1 străbate în prezent, poate nicicînd destinele planetei nu s-au aflat la o asemenea grea răspîntie. Mai mult ca oricînd, în fata statelor, popoarelor, a conducătorilor politici se ridică răspunderea de a acționa cu vigoare, cu luciditate, cu nestrămutată voință, de a pune totul în joc pentru a bara calea care duce spre o catastrofă nucleară, de a imprima vieții internaționale un curs nou de pace, încredere, cooperare, care să salvgardeze existența generațiilor de azi, să garanteze viitorul generațiilor de mîine. Și se poate afirma cu mîndrie că acestui suprem comandament România socialistă, sub impulsul hotă- rîtor al gîndirii și acțiunii revoluționare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a consacrat toate forțele, întreaga energie și în cursul anului trecut, intenționînd să depună eforturi tot atît de energice și pe viitor, așa cum oglindește pregnant fiecare rînd al documentului care sintetizează ACTIVITATEA IN
TERNAȚIONALĂ A PARTIDULUI 
ȘI STATULUI ÎN ANUL 1984 
ȘI PRINCIPALELE ORIENTĂRI 
ALE POLITICII EXTERNE RO
MANEȘTI ÎN 1985 — dezbătut și aprobat de PLENARA C.C. AL 
P.C.R. din martie a.c.Și în anul încheiat, ca și în toți ceilalți ani de la Congresul al IX-lea, activitatea internațională a țării noastre s-a distins prin aceleași trăsături — profunzimea și realismul analizei, largă deschidere politică, implicarea energică in cele mai arzătoare probleme ale contemporaneității, dinamismul și consecvența demersurilor și inițiativelor pentru soluționarea constructivă a acestor probleme — care i-au conferit și îi conferă profilul inconfundabil, locul și poziția unice pe eșichierul politic mondial. Din- totdeauna, criteriul care validează justețea unei politici a fost și este concordanța orientărilor sale cu cerințele fundamentale ale dezvoltării sociale, cu interesele cauzei păcii și colaborării între popoare, și în tot ceea ce a întreprins România socialistă în planul vieții internaționale această concordanță s-a realizat cu o exemplară vigoare și în cursul anului trecut, și se poate spune că tocmai aceasta explică răsunetul de care s-a bucurat politica externă românească.

Pe toată durata anului s-a evidențiat astfel, ca una din marile linii de forță, preocuparea constantă pentru amplificarea relațiilor și dialogului cu toate țările lumii, avînd ca momente-cheie, ca principale puncte de relief întîlnirile și convorbirile la cel mai înalt nivel.
Extinderea și aprofundarea ra

porturilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, și în primul rînd cu cele vecine, s-au aflat în continuare, cum este și firesc, pe primul plan al atenției. Pentru că de aceste țări ne leagă comunitatea de. orânduire, de ideologie și aspirații, pentru că sîntem convinși că problemele de mare importanță ale progresului economic- social pot fi mai lesne soluționate prin forțele unite ale țărilor care zidesc noua orînduire, pentru că avem și am avut totdeauna în vedere că socialismul și pacea sînt de nedespărțit. La fel de firească a fost și preocuparea pentru întărirea solidarității și colaborării, a unității și coeziunii țărilor socialiste,- cu conștiința profundă că aceasta este un factor de importanță hotărîtoare pentru construcția socialistă, pentru afirmarea și prestigiul socialismului în lume.Preocupări comune de accelerare a propășirii economice și sociale, într-o lume a echității din care să dispară prăpastia dintre bogați și săraci împărtășește România socialistă cu marele grup al țărilor în curs de dezvoltare, nealiniate ; în virtutea acestei comuniuni de interese a acționat în continuare țara noastră pentru amplificarea și 
întărirea relațiilor cu statele lumii 
a treia, a participat activ la activitățile și manifestările „Grupului celor 77“ și ale mișcării de nealiniere, componentă importantă a luptei mondiale pentru un curs nou, democratic și pașnic în viața planetei.în fine, promovarea, în spiritul coexistenței pașnice, a raporturilor 
cu țările capitaliste dezvoltate, a schimburilor economice și a dialogului politic cu aceste țări in problemele majore ale contemporaneității vine să întregească tabloul dinamic al relațiilor, intr-un continuu proces de expansiune, ale României cu toate statele globului, fără deosebire de orînduire socială.Ce poate fi mai concludent pentru această largă deschidere planetară decit faptul că România întreține astăzi ‘ relații diplomatice și
(Continuare în pag. a Vl-a)

în toate unitățile agricole, 
printr-o organizare 
temeinică a muncii

LA SEMĂNAT-VITEZE SPORITE, 
LUCRĂRI DE CALITATE ÎNALTĂ!

STADIUL INSĂMINȚARII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, în procente 
pe județe, în seara zilei de 9 aprilie (date furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare).

Pentru obținerea producțiilor 
mari prevăzute a se realiza in acest 
an, important este ca însămînțarea 
tuturor culturilor de primăvară să 
se efectueze în termene foarte 
scurte și la un nivel calitativ su
perior. Desprimăvărarea mult mai 
tirzie față de alți ani și creșterea 
bruscă a temperaturii au determi
nat atît suprapunerea diferitelor 
epoci de semănat, cit și uniformi
zarea condițiilor climatice între zo
nele agricole. Ca atare, acum se 
însămînțează mazărea, ovăzul, inul, 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
precum și plantele agricole care 
necesită în sol o temperatură mai 
ridicată, cum sînt porumbul și soia. 
Volumul mare de muncă ce tre
buie efectuat într-o perioadă foar
te scurtă impune ca, în aceste zile, 
organele județene de partid, con
siliile populare, direcțiile agricole 
și conducerile unităților agricole să 
acționez'e cu hotărîre pentru reali
zarea unor viteze superioare la se
mănat, astfel încît această impor
tantă lucrare să se încheie pînă la 
20 aprilie, așa cum a indicat con
ducerea partidului. Care este situa

ția la zi a lucrărilor agricole, acum, 
la începutul celei de-a doua de
cade a lunii aprilie ? lată ce arată 
datele furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare.

Pînă în seara zilei de 9 aprilie 
au fost însămînțate, în total, 
1 340 000 hectare cu diferite culturi, 
reprezentind 28 la sută din supra
fețele prevăzute a se cultiva în a- 
ceastă primăvară. Pe culturi, situa
ția Se prezintă astfel :

MAZĂREA BOABE a fost însă- 
mînțată pe 98 la sută din suprafa
ța prevăzută, unitățile agricole din 
30 de județe au încheiat această 
lucrare. Restanțele la semănat sînt 
localizate în județele Botoșani, Su
ceava, Sălaj și Harghita.

SFECLA DE ZAHĂR. Din cele 
270 000 hectare prevăzute a se cul
tiva în unitățile agricole, 217 835 
hectare au și primit sămînța. Lucră
rile s-au încheiat în județele Dolj, 
Olt, Constanța, Timiș, Arad, Mehe
dinți, Bihor, Alba și în sectorul a- 
gricol Ilfov. Cele mai mari restanțe 
se înregistrează în județele Tulcea, 
Satu Mare, Prahova, Neamț, Boto
șani, Harghita și Suceava.

FLOAREA-SOARELUI a fost însă- 
mințată pe 53 la sută din suprafa
ța prevăzută în planul unităților 
agricole de stat și cooperatiste. In 
județele Arad, Caraș-Severin și în 
sectorul agricol Ilfov semănatul a- 
cestei culturi s-a încheiat. Restan
țe mari la efectuarea lucrării se 
înregistrează în județele Constanța, 
Bihor, Satu Mare, Gorj, Neamț, 
Botoșani, Cluj și Sălaj.

PORUMBUL, însămînțarea acestei 
culturi este la început, realizîndu-se 
doar 6 la sută din cele 2,2 milioa
ne hectare prevăzute a se cultiva în 
unitățile agricole. In județul Dolj, 
suprafețele care au primit sămînța 
reprezintă 21 la sută din prevederi, 
iar în sectorul agricol Ilfov - 22 la 
sută.

Situația la zi a însămînțărilor 
Impune să fie luate în continuare 
măsuri energice în vederea intensi
ficării la maximum- a lucrărilor, 
astfel încît condițiile favorabile din 
această perioadă — rezervă bună 
de apă în sol — să fie folosite pe 
deplin în vederea obținerii de re
colte mari în acest an.

In întreaga economie-puternică mobilizare de forțe 

PENTRU REEMEA RESTANTELOR SI REWAHED INTfGRflLft A PLANULUI!

Actul crucial pentru destinul istoric al poporului român, făurit in august 1944, a fost rezultatul unui consens național, realizat în cadrul unui proces îndelungat, în condițiile interne și internaționale de la sfir- șitul anului 1943 — prima jumătate a anului 1944. La baza acestui consens au stat propunerile repetate ale Partidului Comunist Român de făurire a unui Front Național 
Antihitlerist.întreaga evoluție a situației interne și externe pe plan politic și militar din toamna anului 1943 și primăvara anului 1944 demonstra că lupta de eliberare a poporului român intrase într-o etapă decisivă. Organele represive semnalau că în rîndurile muncitorilor din principalele întreprinderi bucureștene și din țară exista „o permanentă 
atmosferă de dușmănie împotriva 
actualului regim", precum și faptul că aceștia „ar privi cu ochi buni 
o răsturnare a actualei ordini so
ciale". Atitudini similare manifesta țărănimea, greu lovită de calamitățile și ororile războiului. Cele mai valoroase elemente din rîndurile intelectualității românești, purtătoare ale tradițiilor progresiste, pa-

Rezultatele obținute în prima decadă din cel de-al doilea trimestru al anului confirmă hotărîrea colectivelor de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul țării de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce le revin în acest ultim an al actualului cincinal. Acțiunile întreprinse,' măsurile ce se iau în fiecare unitate economică în vederea desfășurării normale, ritmice, la nivelul prevederilor a producției poartă amprenta vibrantelor chemări și îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- tarea la Plenara C.C. al P.C.R. din 26—27 martie a.c. După cum sublinia secretarul general al partidului, este necesar ca toate organele de partid și de stat, comitetele județene, ministerele, consiliile oamenilor muncii să organizeze în așa fel activitatea incit, în toate domeniile, planul pe 1985 să fie îndeplinit în bune condiții, ceea ce va asigura și realizarea întregului cincinal 1981—1985.Activitatea economică în primele luni ale anului s-a desfășurat, intr-adevăr, in condiții mai grele, determinate de evoluția vremii. Din această cauză, planul de producție în unele întreprinderi și sectoare de activitate nu a putut fi îndeplinit integral. Nu-i mai puțin adevărat însă că rezultatele pe ansamblul economiei naționale puteau

fi totuși mai bune dacă în toate unitățile s-ar fi acționat cu mai multă hotărîre și răspundere pentru organizarea superioară a muncii, pentru folosirea rațională, eficientă a puternicei baze tehnico-materiale de care dispunem. Tocmai de aceea, între documentele adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al partidului și Marea Adunare Națională — în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului — se înscrie și programul de măsuri privind sarcinile guvernului, ministerelor, celorlalte organe centrale și locale de stat, centralelor și unităților socialiste pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Planului național unic de dezvoltare economico- socială a țării pe anul 1985 și pregătirea înfăptuirii în bune condiții a planului pe anul 1986.Luna aprilie trebuie să fie din acest punct de vedere o perioadă de maximă mobilizare a tuturor forțelor umane și materiale din întreaga economie, astfel încît restanțele înregistrate la producția fizică în unele ramuri și unități să fie cît mai grabnic recuperate, să se asigure realizarea exemplară a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi. în prim-planul acestei adevărate bătălii trebuie să se situeze, fără îndoială, sporirea producției de cărbune,

țiței, gaze naturale și energie electrică, precum și înfăptuirea sarcinilor de economisire a resurselor materiale și energetice, în ansamblul mecanismului economic, fiecare produs are insă importanța și destinația lui precisă. Este limpede că buna aprovizionare tehnico-materială și realizarea ritmică, integrală a planului în fiecare unitate depind de modul în care se îndeplinesc prevederile la producția de materii prime și resurse energetice, dar și la aceea de metal, laminate, utilaje, instalații, ma- șini-unelte, piese de schimb, materiale de construcții ș.a. Deosebit de important este, totodată, ca planul la export pe luna aprilie să se realizeze integral, în fiecare întreprindere și să se recupereze toate restanțele din luna martie.De aici necesitatea ca oamenii muncii din toate unitățile și ramurile economiei naționale, în frunte cu comuniștii, să acționeze cu întreaga lor pricepere și răspundere, într-un climat de deplină ordine și disciplină, pentru a întîmpina ziua de 1 Mai cu rezultate cît mai bune în îndeplinirea planului la producția fizică, și în primul rînd la export, asigurînd înflorirea continuă și multilaterală a patriei noastre so-

CONSENSUL NATIONAL, 
UNITATEA DE ACȚIUNE 

-temelia victoriei poporului 
romântriotice și umaniste ale oamenilor de știință și cultură din țara noastră, au luat și ele atitudine împotriva continuării războiului alături de Germania. în 1943, poetul Tudor Arghezi a atacat fățiș, in pamfletul intitulat „Baroane", pe ambasadorul Germaniei la București, baronul Manfred von Killinger ; în iunie 1944, la inițiativa Partidului Comunist Român, un număr de 65 de oameni de știință, membri ai Academiei Române, profesori universitari, printre care Constantin I. Parhon, Radu Cernătescu, Mihail Ralea, Simion Stoilov, Dumitru Bagdasar, Nicolae Gh. Lupu, Daniel Danielopolu, Alexandru Ro- setti, Gheorghe Nicolau, Nicolae Profiri, Șerban Țițeica, Constantin Daicoviciu, Istrate Micescu, Andrei Oțetea, Dumitru Bădărău, Franctsc Iosif Rainer, au adresat lui I. Antonescu un memoriu ce fusese întocmit încă din aprilie 1944, prin care cereau ieșirea României din războiul hitlerist.în situația nouă din anii 1943— 1944, în condițiile internaționale nou create, ale înaintării victorioase a Armatei sovietice, ale acțiunii celorlalte forte ale coaliției antifasciste, în jurul monarhiei s-au grupat oameni politici, generali și ofițeri superiori, care, din diferite motive, erau nemulțumiți de regim si ad

versari ai „alianței*1 cu Germania. Caracteristica acestor cercuri era graba în a găsi orice soluție care, fără a provoca schimbări esențiale pe plan intern, să desprindă și să distanțeze monarhia de soarta guvernării antonesciene.în ceea ce-i privește pe politicienii grupați în jurul lui I. Maniu și al lui C. I. C. Brătianu, aceștia își ancoraseră speranțele în „varianta balcanică", referitoare la deschiderea. de către aliații occidentali, a unui nou front în Balcani și nu în Franța, variantă susținută cu tenacitate de Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii. I. Maniu a continuat să spere în realizarea — fie și parțială — a acestei va-- riante, chiar după respingerea ei de către I. V. Stalin și F. D. Roosevelt, la Conferința de la Teheran, din toamna anului 1943.Sub impulsul evenimentelor politice. și militare interne și internaționale, al presiunilor grupărilor burgheze nemulțumite, lovite în interesele lor economice de relațiile inegale cu Germania, I. Maniu și C. I. C. Brătianu și-au înmulțit memoriile către Ion Antonescu. Ei s-au opus însă oricăror tendințe de dezvoltare a forțelor active de rezistență care ar fi implicat acțiuni energice din partea populației, de a cărei ridicare Ia luptă armată se

temeau. O notă aparte făcea gruparea liberală de sub conducerea lui Gh. Tătărescu, care a și acționat, în cursul anului 1943. pe linia organizării unei așa-numite „Uniuni sacre" — o alianță de partide politice burgheze — în vederea scoaterii țării de sub autoritatea Germaniei ; el a făcut demersuri la șeful guvernului cehoslovac din emigrație, Eduard Beneă. de a tatona pe lîngă guvernul U.R.S.S. posibilitatea începerii unor tratative în acest sens. Propunerile de colaborare făcute de Gh. Tătărescu au fost respinse de I. Maniu. acesta refuzînd orice discuție cu liderul liberal.Existența unor poziții diferite în rândul partidelor politice burgheze — cum erau cele susținute de gruparea lui Gh. Tătărescu, la liberali, sau de cea a lui Gh. Pop și Gr. Niculescu-Buzești, la țărăniști — demonstra însă că situația începea să devină favorabilă coalizării forțelor ce se pronunțau pentru ieșirea României din alianța cu Germania, în pofida divergentelor de clasă și ideologice. în acest scop, P.C.R. a stabilit contacte cu Gh. Tătărescu și cu cercurile Palatu-
Gheorqhe ZAHARIA

(Continuare în pag. a IV-a)

ARGEȘ. Depășiri 
însemnate la producția 

fizicăColectivele unităților economice din județul Argeș raportează importante depășiri ale planului la producția fizică. Astfel, colectivul întreprinderii miniere din Cîmpulung a livrat peste plan termocentralei de Ia Doicești 25 000 tone lignit, iar cel al Combinatului de articole tehnice din Pitești a produs în plus 300 tone cauciuc sintetic. La cererea unor beneficiari interni și parteneri externi, colectivele Combinatului petrochimic Pitești și întreprinderii „Electroargeș" din Curtea de Argeș au produs 250 tone polietilenă și respectiv însemnate cantități de articole electronice și electrotehnice. Depășiri însemnate la producția fizică au înregistrat și colectivele întreprinderilor de textile Pitești și I.F.E.T. Argeș. (Gheorghe Cîr- stea, corespondentul „Scînteii").
MUREȘ. Energie 

electrică peste planEnergeticienii de pe cele trei mari platforme ale întreprinderii electrocentrale Mureș — Ier- nut, Fîntînele și Tîrnăveni — care realizează aproape o cincime din . producția de energie a țării, înregistrează noi fapte ale muncii Și hărniciei. în perioada care a trecut din acest an ei au livrat sistemului energetic național, în plus fată de sarcinile de plan, 80 milioane kWh energie electrică. Este de remarcat că acest succes, dobîn- dit în principal pe seama exploatării judicioase a utilajelor și agregatelor, a fost obținut în condițiile în care au fost economisite aproape 200 tone combustibil convențional, iar consumul propriu a fost diminuat cu 617 000 kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

CHEIA COMUNEI
Odată cu venirea 

primăverii, întreg sa
tul prinde a înflori. 
Miroase a pămînt 
reavăn, a iarbă și 
flori. Străbatem cu 
nostalgia orășeanului 
drumurile de (ară ale 
Timișului, atrași de 
liniștea și prospeți
mea pe care le in
tuim a sălășlui aici. 
Și tot aici există truda 
din zori pină-n sea
ră, de fiecare zi...

Pe pereții căminu
lui cultural zăresc 
niște tablouri deose
bite : „Fiii satului 
Tormac" la reintilni- 
rea de zece, două
zeci de ani... Oamenii 
privesc, cu vizibilă 
emoție, în obiectiv, 
cu un licăr sărbăto
resc în ochi. Ei ilus
trează într-un fel a- 
nume legătura cu lo
cul natal, comuniu
nea cu locul și colec
tivitatea în care au 
vrut și au știut să se 
reîntoarcă.

Casele sînt proas
păt văruite, primă
vara este întimpi- 
nată pretutindeni cu 
prospețime și cură
țenie. Ce n-aș da să 
pot deschide, la în- 
tîmplare, o poartă, să 
pășesc prin curtea 
inundată de lumină 
și să intru în odaia 
„bună" unde se adună, 
ce e drept, rar, întreaga 
familie. Rar, dar con
stant, la toate eveni
mentele înscrise pe 
un răboj al inimii. 
Părinți și bunici, co
pii, frați, cumnați și 
cuscri, nași și fini cu 
copii zgomotoși, bă- 
trîni care izbucnesc
in aduceri aminte 
parcă fără sfîrșit, oa- yment preocupați de

grijile fiecărei zile și 
alții apăsați de răs
pundere, de impor
tanța reală a pro
priei meniri, tineri în 
prag de opțiune și 
alții, cu cerneala abia 
uscată pe diplome, se 
adună sub același o- 
blăduitor acoperiș, al 
căminului familial. 
ACASĂ!

E sărbătoare, o săr
bătoare a familiei. 
Sărbătoare sătească. 
In tindă, puzderie 
de cizme din cauciuc, 
salopete, unelte gos
podărești. Femeile

Un fapt, 
o semnificație 

intră cu castroane 
aburinde, de pe pla
touri vine un miros 
îmbietor... La geamu
rile larg deschise 
stau bărbați cu țigă
rile aprinse ce îm
prăștie un fum dens, 
cenușiu spre albas
tru. Copiii și-au pier
dut de mult răbdarea și zburdă prin curte, 
pe uliță : cînd și 
cînd se aud frînturi 
de cîntec...

Vșa e larg deschisă 
în semn de bun ve
nit și totuși parcă nu 
te încumeți să-i treci 
pragul. Te prinde do
rul de casa din care 
tu însuți ai pornit 
spre lume, de căldura 
familiei tale, de for
ța și puterea de cu
prindere a acesteia. 
Fără veste îți treci în 
revistă micile și ma
rile „stații" ale vieții, 
de cînd ai pornit de

acasă și pînă acum. 
Siringi la un loc su
medenie de cărări și 
drumuri, incercînd să 
pui ordine în ele. 
Porți cu tine, pretu
tindeni și întotdeau
na, specificul locului 
de unde ai plecat, fie 
el sat sau oraș.

Amintiri se duc, 
altele vin... Satul, al
tul decit al tău, se 
apropie, ți se apro
pie. Cu planurile sale 
de a obține recolte 
mai îmbelșugate, de a 
construi noi case, 
școli... Înțelegi entu
ziasmul, certitudinea 
din cuvintele tinărului 
primar conturează a- 
ceste coordonate ale 
dezvoltării... Și ți se 
înminează o cheie, 
simbolică, masivă, dăl
tuită din lemn, cu 
arabescuri și încrus
taturi, cu patru cifre 
indicînd acest an. Și 
ți se spune solemn, 
cu abia ascunsă emo
ție, că ești și tu ce
tățean al acestei co
munități. O cheie ță
rănească, cioplită, o 
cheie care nu poate 
descuia nici o poartă, 
nici o ușă. Un o- 
biect pentru aducere 
aminte.

Un simbol al aces
tei sărbători rurale, 
al primăverii care 
inundă curți, grădini 
și case, odăi; un 
semn că ai și tu un 
loc în sinul acestor 
familii cuprinzătoare 
de oameni care cin
stesc truda brațelor. 
Cel mai frumos dar 
care i se poate inmi- 
na unui oaspete.

Maria 
PONGRACZ
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' \1965?j DOUĂ DECENII DE LA CONGS.ESUL ĂL IX-LEA AL PARTIDULUI,-!S1985..:;

ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE ~ ~~

ANII TEHNICII DEUn salt în timp și......Sîntem în iulie 1965. Sub cupola încărcată de istorie a Congresului al IX-lea răsunau vizionar cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Va trebui lărgită baza 
industriei electronice, deosebit de 
importantă pentru dezvoltarea în 
perspectivă a economiei, de ea de- 
pinzind extinderea automatizării 
proceselor de producție în pas cu 
cerințele revoluției tehnico-științi- 
fice“.Ce se cuprinde, în această ordi- de de idei, în arcul de timp al celor două decenii 7 întrebarea o adresăm inginerului Eugen Roland 
Ionescu, directorul întreprinderii „Electronica“-București. Din promptitudinea cu care formulează răspunsul înțelegem că a meditat nu o dată asupra acestei realități.— Două decenii — timpul curs de la Congresul al IX-lea al partidului — reprezintă o picătură pe scara istoriei. Dar ce etapă de istorie bogată în împliniri ! Avem satisfacția și mîndria patriotică de a constata că tot ce se prefigura acum douăzeci de ani a devenit realitate. Realitatea de azi, construită cu brațele și cu mintea noastră, într-un efort tenace, uniți și hotărîți să punem întocmai în operă ideile novatoare ale partidului, ale secretarului său general, idei formulate încă în urmă cu 20 de ani. Revenind la domeniul meu de activitate, vreau să arăt că orientarea de acum douăzeci de ani a avut valoare de strategie pe termen lung pentru domeniul nostru. „Copacul" electronicii românești a crescut viguros în acest răstimp, constituindu-se într-o puternică și modernă ramură industrială, creatoare de tehnică de vîrf. „Copacul" are acum ramificații de la Iași la Timișoara, de la Tîrgu Mureș la Buzău, de la București la Botoșani ori Urziceni. A fost creată. în acești ani, o adevărată industrie pe verticală, procesul continuînd cu desăvîrșirea industriei pe orizontală. Da. privirile de atunci, din 1965, ținteau departe : industria românească, în pragul celui de-al treilea mileniu, avea nevoie de motorul propulsor al ramurii de avangardă — electronica. Timpul a dat cîștig de cauză acestei strategii lansate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Cum s-a săvîrșit accesul Ia electronică ? Vă întrebăm, deoarece sînteți unul din miile de oameni care au trăit acest proces.— Deasupra tuturor lucrurilor — a modernei baze materiale create. promovării tehnologiilor competitive etc — eu aș pune încrederea în potențialul de creație tehnică românească. S-a petrecut și în electronică ceea ce se intîm- plase. mai înainte, în industria tractorului, ori autocamionului românesc. ori a chimiei etc : sădirea • cu tenacitate, cu patriotic cura.i. a încrederii în capacitatea novatoare. în forța de creație a muncitorilor și specialiștilor noștri. Este pîrghia care a pus în mișcare mari energii, a stimulat competiția au- todepășirii. După anii ’70 în electronică s-au dat numeroase bătălii. A fost etapa asimilării componentelor pasive și subansamblelor specifice fabricației de radio-t.v. Apoi, a componentelor active semiconductoare. Apoi, etapa circuitelor integrate (tehnică de calcul, echipamente de automatizare nume- 

La lași - un nou cartier de locuințe

rice etc.). Dintr-o bătălie am trecut. fără pauze. în altă bătălie, a prezentului.— Să revenim la idee : ce rol joacă, după părerea dv., încrederea în drumul ales atît pentru progresul general, cît și al ramurii industriale de avangardă în care lucrați ?— ...Fiecare dialog de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu în industria electronică a conținut și această valoare de care aminteam : 
a încrederii în forțele proprii. De fiecare dată ni s-au formulat noi răspunderi și direcții de acțiune. Jaloanele viitorului au fost mereu mutate mai departe. Și mai departe. Pentru noi. de exemplu, astăzi nu mai constituie un vis al... viitorului utilizarea în fabricația de serie a microprocesoarelor, circuitelor microintegrate și optoelectronice. Etape ale drumului nostru de la modestele radioreceptoare de tip popular la sistemele electroacustice stereofonice de în- registrare-redare. Un drum care măsoară doar două decenii...

MARTORI Șl PARTICIPANT!
LA FĂURIREA UNUI TIMP MĂREȚ

— De la motivația de ordin mai personal vă rugăm să treceți la mptivațiile pentru care electronica reprezintă teritoriul de luptă al prezentului și, deopotrivă, al viitorului.— E un fenomen universal. Ceea ce conferă și mai multă consistentă spiritului românesc de previziune. gîndirii vizionare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Motivațiile dezvoltării electronicii 1 
O econorhie modernă, așezată pe temeliile tehnologiilor competitive, nu poate fi concepută fără aportul electronicii. Rezumînd. acestea din urmă determină mari creșteri ale productivității muncii, costuri de producție scăzute. în două cuvin
te : modernitate, competitivitate. Privită din acest unghi, orientarea formulată încă la Congresul al IX-lea al partidului, de înzestrare și dezvoltare a industriei electronice. capătă valoare de concept fundamental. în raport firesc cu tendințele ce se cristalizează pe plan mondial într-o etapă sau alta a progresului industrial, economic în genere. Și încă un argument în măsură să lumineze și mai mult, după părerea mea, aceâstă idee : dacă în 1965, ramura electronicii compusă doar din... două, trei întreprinderi avea un singur institut de specialitate, azi ea dispune de un eșalon valoros de cercetare, proiectare șl inginerie tehnologică grupat în vreo 6—7. unități specializate. Sistemul bine închegat — proiectare, cercetare, producție — arată, de asemenea, gîndirea de ansamblu, armonios articulată, care a generat această realitate. .— Un argument și despre dorința performanței oamenilor de la „Electronica".— îndemnul spre performantă, competitivitate a fost rostit de nenumărate ori de secretarul general al partidului, formulat limpede în documentele de partid. 

Reflexul firesc aici, la „Electronica" ? în 1984, de exemplu, noi am exportat 278 000 de televizoare din cele circa 388 000 produse. în ce privește producția de radioreceptoare, aceasta a mers aproape în întregime la export. Proces firesc, deoarece radioreceptoarele românești sînt cele care au deschis pittie în exportul electronicii. Vorbesc aceste rezultate despre performanță ? Eu afirm că da.— Timpul presează, se spune curent. Cum presează el în electronică ?— Iată o întrebare la care, pentru a da răspunsul, oricine lucrează în acest domeniu nu are nevoie de timp de gîndire. Este povara. dar și marele privilegiu al celor care muncesc în această ramură de avangardă a progresului tehnic de a simți necontenit, în ceafă, răsuflarea, biciuirea timpului.— Concretizați afirmația.— Acum, pe piața mondială, există o cerere importantă de televizoare alb-negru. Timpul a pre

sat — și încă mal presează — și în această direcție. Am căutat să răspundem prompt cerințelor. Știind limpede că pe creasta de val a acestei conjuncturi se află și alți producători. Cum am reușit ? Reușita a venit pentru că. în timp, am răspuns exigentelor pieței. în timp oamenii de la „Electronica" nu au cunoscut odihnă și și-au propus parametri calitativi superiori, au produs la costuri aliniate prețurilor medii mondiale, și-au consolidat poziția pe piețele cîștigate. Adică, tot timpul au lucrat sub 
presiunea timpului. Așa cum acționează și acum, impulsionați de îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu adresate nouă la ultima vizită de lucru din 1984. îndemnuri care cuprind în ele și adevărul potrivit căruia nici o conjunctură favorabilă nu tine la nesfîrșit. Lansezi azi o noutate, trebuie neapărat să ai în rezervă, pentru mîine, altele și mai noi, care să țină piept competiției. Creație nonstop, mobilitate, știința prevederii — iată cîteva din legile aspre ale competitivității.— Poate că nu întîmplător se spune că cea mai strînsă concurență este aceea pe care singur ți-o impui.— Deloc întîmplător.— în cît timp se naște un produs nou la „Electronica" ?— în 5—6 luni, față de 2—3 ani cit ne trebuia cu ani în urmă. De altfel. în 1984 am ajuns ca nici un produă realizat aici să nu aibe o vechime mai mare de... un an de zile. întinerim necontenit tot ceea ce producem în proporții de masă.— Un motiv de satisfacție.... — Da și nu. Da. pentru că în- tr-adevăr am accelerat viteza de înnoire a producției. Nu. pentru că lucrînd într-un domeniu al noului sîntem conștienti că niciodată nu ne putem declara mul-

VÎRF
uțumiți. „Arma secretă" aici este inovarea non-stop, cum afirmam mai înainte. Tocmai de aceea noi am numit acest ultim an al actualului cincinal un an al înnoirilor de structură. Cheia miraculoasă care să ne deschidă aceste uși 1 Microelectronica...— ...căreia, metaforic vorbind, văd că-i acordați rolul de torpilă cu efect întîrziat.— Ba cu „efect" de zi cu zi. Antrenamentul cu exigențele viitorului cincinal — Directivele Congresului al XIII-lea al partidului stabilesc ritmuri dinamice de dezvoltare a electronicii — îl facem acum. Cu alte cuvinte, al optulea cincinal a și început pentru ramurile care deschid drumul revoluționar al progresului. Avem decalaje de recuperat, ambiția ca, la sfîrșitul acestui deceniu, circa 5 la sută din totalul producției aflate în fabricație să se situeze tehnic peste nivelul celor mai avansate de pe piețele externe.— Mai concret despre ambiția puternicului colectiv al „Electronicii" în următorii ani.— Ea se integrează firesc direcțiilor fundamentale ale evoluției pe plan mondial : televizoare color din generația a IV-a. cu prelucrare numerică a semnalului, televizoare color portabile și videocase- tofoane. iar în domeniul audioradio. abordarea unor variante din generația echipamentelor de înaltă fidelitate.— Cum va arăta omul de miine din această ramură industrială de vîrf ?— Nu cred că se poate vorbi despre un om al viitorului dintr-o ramură industrială ori alta, ci de omul din patria noastră. în genere. La o asemenea întrebare, documentele de partid, opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu dau un răspuns clar. Omul viitorului se va distinge printr-un grad și mai ridicat de profesionalitate și. în egală măsură, cu calități morale înaintate. Electronica va determina progresul accelerat al tehnicii în ansamblu, mărirea productivității muncii și, de aici, consecința firească, timp liber mai mult pentru desăvîrșirea spirituală, pentru înflorirea personalității umane.— Cu alte cuvinte, omul viitorului integrat firesc în exigențele drumului spre viitor pe care-1 parcurgem în prezent.— Nici nu s-ar putea altfel. Așa cum s-a spus nu o dată, edificînd noua societate, omul zilelor noastre se construiește pe sine. Sîntem unanimi în convingerea că ultimii douăzeci de ani sînt anii celor mai mari accelerații economice și sociale din toată istoria României. Sînt anii de aur ai „Epocii Ceaușescu". Ani care prin rodnicia lor arată cît de just, cît de bine ales a fost drumul pentru care am optat, pe care am mers. în același timp, cele două decenii au însemnat și mari progrese în desăvîrșirea omului nou, constructor devotat al socialismului, cu o viață spirituală bogată, cu o personalitate distinctă. Strategia progresului, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, este atotcuprinzătoare și reprezintă o mare mîndrie pentru noi să fim contemporani cu acest timp eroic, de fundamentale împliniri.

Hie TANASACHE

^SCRISORI ALE OAMENILORMUNffll 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile

eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Prin întărirea ordinii și disciplinei s-a îmbunătățit 
activitatea cooperativeiBucureștenij, și nu numai ei, cunosc bine unitățile cooperativei „Artă și precizie", răspîndite pe tot cuprinsul Capitalei. Fie că au de reparat un ceas, un stilou sau de pus lentile la o pereche de ochelari, ei apelează la serviciile meșterilor de la această cooperativă, în marea majoritate a cazurilor fiind serviți prompt și conștiincios. Ceea ce nu se știe este că dacă în activitatea unor unități ale cooperativei mai sînt anumite deficiențe, aceasta se datorează, în bună parte, unor cadre din conducerea acesteia care, după cum se afirma într-o scrisoare adresată tovarășului. Nicolae Ceaușescu, nu-și fac datoria cu responsabilitatea cerută^ Astfel, în scrisoarea menționată se arăta că în unități și depozite sînt mari stocuri de lentile, imobilizîndu-se în acest fel importante fonduri, activitatea economică a cooperativei fiind afectată de neînțelegerile dintre diferiți factori de conducere. Autorii relatau o seamă de date și de fapte concrete și solicitau sprijinul conducerii partidului pentru reîntro- narea ordinii1 și disciplinei in cooperativă.La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. scrisoarea a fost dată spre rezolvare unui secretar al C.C. al P.C.R. și viceprim-minis- trului de resort al guvernului.Din cercetările întreprinse a rezultat că majoritatea aspectelor sesizate se confirmă. în primul rînd.

Rezultatele pozitive nu pot justifica abaterile„Dorim să vă informăm despre unele fapte de încălcare a legalității care se petrec la noi. în unitate— întreprinderea de stat pentru creșterea și industrializarea porcilor Băilești — Dolj", se afirma in introducerea unei scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. Autorii afirmau, în esență, că în întreprindere se fac cheltuieli neeconomicoase. neprevăzute în plan, că a început ridicarea unor construcții fără aprobările necesare și că au fost sustrase diferite produse. în scrisoare se mai menționa că au fost adresate sesizări și unor foruri județene, dar nu s-au întreprins cercetările cuvenite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a hotărît ca scrisoarea să fie repartizată spre rezolvare secretarilor de resort ai Comitetului Central. Din raportul de cercetare întreprins rezultă că, în ansamblu, faptele sesizate corespund . realității. La începutul raportului se fac înșă și unele., aprecieri la adresa 'directorului, care merită reliefate. Astfel, se arată că pentru redresarea activității economice și de
Respectarea legalității — obligație permanentăActiviști ai Comitetului Central al P.C.R. au verificat, sub îndrumarea secretarilor de resort ai Comitetului Central, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, o scrisoare care aducea la cunoștință existenta unor nereguli în acțiunea de recuperare a unor terenuri agricole din județul Vilcea.După cum rezultă din raportul de cercetare, sesizarea s-a dovedit întemeiată, faptele derulindu-se astfel : întreprinderea Electrocen- trale Rm. Vîlcea a primit sumele necesare pentru a reda în circuitul agricol o suprafață de teren de peste 26 hectare. Lucrările au fost preluate pentru execuție de unitatea agroindustrială a Comitetului județean Vilcea al P.C.R., care avea calitatea și de beneficiar al terenului. Pînă aici toate bune. Numai că cei însărcinați cu realizarea acestor lucrări n-au urmărit realitățile de pe teren și n-au respectat prevederile legale, fapt pentru care s-au putut sustrage importante fonduri bănești. Iată cum : terenul era plin de cioate și, pentru scoaterea lor, unitatea 

s-a constatat că au fost importata un mare număr de preslinguri colorate (materie brută pentru confecționarea lentilelor de vedere), or din materialele aduse nu se pot face lentile speciale cu dioptrii mari, solicitate de populație. Din cantitatea primită pînă la data verificării, de 193 000 bucăți, s-au valorificat doar 2 290 lentile, valoarea celor aflate în stoc ridicîndu-se la aproape 1,5 milioane lei. Vinovat de această situație este în primul rind ing. Voinea Ion, conducătorul tehnic al cooperativei, care, fără să aibă competența necesară, a semnat oferta-contract, angajînd cooperativa pentru acest import.Se mai precizează că în depozitul cooperativei și centrele de prestări servicii — Optica —: se mai află incă 878 674 lentile în valoare de peste 20 milioane lei. O bună parte din acestea au fost aduse de la întreprinderea „Securit" București, fără a se ține seama de stocurile existente și fără să fie contractate.Un fapt cu totul paradoxal este că în timp ce la cooperativa „Artă și precizie" București, care aprovizionează și unitățile din țară, există un asemenea mare stoc de lentile, contractele cu uniunile județene ale cooperativelor meșteșugărești au fost realizate numai în proporție de 34 la sută, fapt ce a influențat negativ nu numai realizarea planului, dar și satisfacerea nevoilor populației. S-a adeverit și 
producție a acestei unități, care încheiase activitatea în ultimii ani cu mari nerealizări de plan, în octombrie 1983 a fost instalat ca director Constantin Găvan. îndreptățind așteptările, acesta a contribuit la îmbunătățirea activității întreprinderii. în ceva mai bine de un an mortalitatea la porcine a scăzut cu 34 la sută, iar sporul mediu zilnic în greutate al animalelor a crescut simțitor, reducîndu-se și pierderile în producție. Sînt rezultate legate de faptul că munca a fost organizată mai bine, că s-au luat o seamă de măsuri pentru respectarea normelor de furajare și îngrijire a animalelor, pentru întărirea disciplinei în muncă.Firește însă, că rezultatele pozitive obținute nu-i puteau da directorului dreptul să nesocotească unele prevederi legale și chiar. să comită unele abateri. Cu toate acestea, el a dispus construirea unor obiective fără documentația necesară și fără finanțare deschisă, încâlcind prevederile legii privind investițiile ; a dispus ilegal procurarea de mobilier și obiecte de inventar în valoare de peste 75 000 
agroindustrială Vîlcea a încheiat un contract cu... un particular din județul Satu Mare, care se autointitulase „șef de echipă". în raport se precizează insă că în documentația tehnică figurează cu peste 11 000 mai multe cioate decît au existat în realitate, fapt ce a determinat plăți în plus de manoperă, însumind mari sume de bank. Deși in deviz s-a prevăzut ca lucrarea să se execute manual, in realitate au fost folosite buldozere închiriate de ia stațiunea de mașini agricole. în mod abuziv, „șeful de echipă" a fost desemnat de directorul și de contabilul-șef al unității agroindustriale să efectueze direct plăți de manoperă : casierii plătitori. împuterniciți de conducerea unității, au permis semnarea statelor de plată de către alte persoane decît cele înscrise. Din păcate, în aceste nereguli a fost implicat și primarul comunei Ionești, care, încercînd să creeze aparente de legalitate, a confirmat, prin semnătură, că plățile s-ar fi făcut în prezenta sa. Or, în realitate, după cum s-a constatat cu 

afirmația că există o stare de spirit necorespunzătoare in cadrul conducerii cooperativei, datorită neînțelegerilor și discuțiilor neprincipiale. I. Voinea, conducătorul tehnic, a mers pină acolo incit a reclamat diverselor foruri unele aspecte din activitatea cooperativei care se afla în directa lui coordonare ; după mai multe verificări, sesizările făcute de el nu s-au confirmat.Pentru toate aceste motive el a fost destituit din funcție, urmînd să fie sancționat și pe linie de partid. A mai fost destituit și șeful serviciului aprovizionare, schimbat apoi și din funcția de secretar de partid și discutat in adunarea generală a organizației de bază. Au fost sancționate și alte cadre răspunzătoare de neregulile constatate.S-a stabilit un program de desfacere a lentilelor, pentru lichidarea stocurilor existente și aprovizionarea corespunzătoare a unităților județene. Contractele economice de aprovizionare cu lentile de vedere vor fi întocmite numai cu I.O.R., unitate autorizată să le livreze în raport de nevoile unităților, pentru a preveni formarea de noi stocuri ■ supranormative.Concluziile cercetării și măsurile adoptate au fost prelucrate cu toate cadrele de conducere din unitățile cooperativei, pentru ase preveni apariția în viitor a unor astfel de deficiente.
lei, folosite în birourile personalului tehnico-administrativ ; anul trecut organele de miliție au constatat că mai multe persoane au sustras aproape 5 tone nutrețuri combinate.întrucît, indiferent de rezultatele obținute în domeniul activității productive, nimeni nu-și poate îngădui să încalce legile tării, au fost adoptate măsuri de reîntronare a. spiritului de ordine și legalitate in toate compartimentele. A fost, astfel, imputată contravaloarea mobilierului și a obiectelor de inventar directorului și altor persoane vinovate ; de asemenea, directorul și ceilalți vinovați au fost sancționați pe linie, de partid și de stat pentru diferitele ilegalități să- vîrșite.Problemele abaterilor ce au avut loc la această unitate, măsurile luate șl acțiunile preconizate pentru întărirea în continuare a ordinii și disciplinei au fost dezbătute în adunarea generală a oamenilor muncii, la Care âu participat și reprezentanți ai Comitetului județean Dolj al P.C.R.
prilejul verificărilor. în statele de plată au fost trecute persoane fictive, iar alte plăți au fost efectuate la niveluri mult mai mici decit cele înscrise în documentele de plată, creîndu-se astfel un surplus de 280 000 lei.Tinînd seama de abaterile săvîr- șite și de încălcarea prevederilor legale, directorul, contabilul-șef, tehnicianul constructor, precum și casierii plătitori ai unității agroindustriale. Vîlcea au fost scoși din muncă, hotărîndu-se. totodată, discutarea în organizația de partid și sancționarea lor statutară. S-a hotărît ca organele de stat să extindă cercetările pentru recuperarea pagubelor produse și stabilirea răspunderii materiale sau penale, după caz, a tuturor persoanelor vinovate. Comitetul județean de partid va asigura ca de acum: înainte toate recuperările de terenuri agricole prevăzute în plan să fie executate de întreprinderi specializate, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Neculal ROȘCA

Gazda dezbaterii pe această temă a fost Comitetul municipal de partid Craiova. Iar modul de desfășurare ca și în cazul altor teme, dialogul pe bază de întrebări și răspunsuri. Cu o completare. Tovarășul Virgil 
Boboc, secretar al comitetului municipal de partid, a prefațat schimbul de experiență prin prezentarea, în sinteză, a principalelor sarcini ce revin secretarului adjunct cu probleme organizatorice. Prezentare binevenită. Pentru că acest dialog nu și-a propus să abordeze întreaga problematică, atît de vastă și de complexă, a muncii organizatorice, ci cîteva aspecte cu caracter mai mult metodologic. Ceea ce i-a ajutat pe secretarii adjuncți cu probleme organizatorice nou aleși (Elena Mihai, comitetul de partid de la întreprinderea „Chimica", Ion Dincă, comite? tul de partid de la Regionala C.F.R., 
Sofia Diaconu, comitetul de partid de la întreprinderea de confecții, 
Aristica Marin, comitetul de partid de la „Electrocentrale") să solicite răspunsuri numai Ia acele probleme pe care nu au reușit să le clarifice îndeajuns în răstimpul de cînd îndeplinesc această funcție.

Ce sarcini concrete revin secreta
rului adjunct cu probleme organiza
torice în domeniul planificării mun
cii de partid 7 Aceasta a fost prima întrebare. Răspunzînd, tovarășul Ion 
Rogoveanu, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj greu, arăta : „Despre criteriile 
generale ce trebuie avute in vedere 
la elaborarea planului de muncă s-a 
mai vorbit în cadrul acestei rubrici. 
Credem, de aceea, că ar fi bine să 
spunem colegilor noștri de curind 
aleși in această funcție cîteva lucruri 
practice. Planificarea muncii de 
partid nu este atributul unui singur 
om, ci al organului de partid in în
tregul său. Dar, în cadrul atribuțiilor 
ce-i revin, secretarul adjunct cu pro
bleme organizatorice răspunde de în
tocmirea, in colaborare cu ceilalți 
membri ai biroului comitetului sau 
organizației de bază, a planului de 
muncă trimestrial. De aici și necesi
tatea ca el să cunoască temeinic ce

rințele esențiale pentru asigurarea 
unei planificări judicioase a muncii 
de partid.

Activitatea de planificare trebuie 
să aibă ca fundamentare hotărîrile 
de partid și legile țării, sarcinile și 
orientările reieșite din cuvintările 
secretarului general al partidului, 
hotărîrile proprii ale organului de 
partid și, bineînțeles, tematica orien
tativă anuală elaborată din timp. In 
același timp, ea trebuie să aibă o 
viziune clară și cuprinzătoare asu
pra tuturor domeniilor activității de 
partid, asupra sarcinilor de ansamblu 
ale unității în care iși desfășoară 
activitatea organul de partid, ca și 
asupra celor specifice principalelor 
sectoare, pentru a se putea asigura 
Cum lucrează secretarul adjunct cu probleme organizatorice?

astfel o îmbinare armonioasă intre 
sarcinile curente și cele de perspec
tivă. Corolarul acestor cerințe trebuie 
să-l constituie realizarea, in final, a 
unui echilibru corespunzător in mo
dul de abordare concretă de către 
organele și organizațiile de partid a 
sarcinilor economice, ale activității 
organizatorice, precum și ale muncii 
politico-educative. In practică, aces
te cerințe se materializează prin în
suși modul in care este structurat 
orice plan de muncă. El trebuie să 
conțină — în mod obligatoriu — 
ședințele de birou, plenarele și acțiu
nile cu activul de partid prevăzute 
in trimestrul respectiv. De aseme
nea, el trebuie să conțină în mod 
distinct sarcinile și obiectivele pre
văzute pe domenii de activitate — 
economic, organizatoric și politico- 
educativ. Consistența unei planificări 
bune depinde insă nu numai <de sta
bilirea unor sarcini, obiective și ac
țiuni bine gîndite, care să cuprindă 
toate domeniile muncii de partid, ci 
și de modul în care se asigură, chiar 
prin planul de muncă, o repartizare

(TRIBUNA ACTIVITĂȚII DE PARTID)----- ,

judicioasă a forțelor chemate să 
contribuie la realizarea lor".Pentru că ne aflăm la un dialog- schimb de experiență, e necesar, credem, să facem o completare. Metoda despre care s-a vorbit mai înainte, privind stabilirea prin planul de muncă a unor colective de comuniști care să răspundă de ela

borarea unor materiale, studii, analize sau controale — și pe care în timpul documentării pentru această dezbatere n-am întîlnit-o și la celelalte comitete de partid ai căror secretari adjuncți sînt prezenți aici — se dovedește a fi deosebit de eficientă. Bunăoară, pentru plenara comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj greu Craiova din luna martie, un colectiv de comuniști, condus de inginerul-șef, a elaborat un studiu privind contribuția comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Fiecare utilaj ce se realizează aici a fost analizat prin comparație cu cele mai bune produse similare fabricate pe plan mondial. A fost o analiză care, pregătită din timp, pe baza unei documentări temeinice, a dat o orientare clară atît activității organizațiilor de partid, cît și organului colectiv de conducere al intreprinderii.
Este nevoie ca secretarul adjunct 

cu problemele organizatorice să aibă 
uu sistem informațional, care să-1 

ajute în îndeplinirea sarcinilor complexe ce-i revin ? întrebarea a necesitat mai multe răspunsuri. Tovarășul Alexandru Bojin, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de tractoare și mașini agricole, arăta : „Există de mult, in 
activitatea de partid, un sistem in
formațional bine pus la punct. Cel 

pe baza căruia se fac raportările, 
în fața organelor ierarhic superioare, 
asupra îndeplinirii lunare a principa
lelor cerințe statutare. Acesta este 
un sistem unitar — care ne furni
zează toate informațiile statistice 
privind evoluția vieții de organiza
ție — și el ne este indispensabil atît 
pentru planificare, cît și pentru ac
tivitatea generală privind organiza
rea muncii de partid, creșterea efi
cienței ei. Dar a ne baza în activita
tea practică numai pe informațiile 
furnizate de el nu este suficient. 
In sistemul nostru informațional 
sint necesare și alte elemente. Am 
în ■ vedere obligativitatea fiecă
rui membru al biroului comite
tului de partid de a participa la mai 
multe adunări generale de partid pe 
lună, în cazul organizației noastre în 
medie 2—3. Am in vedere, de aseme
nea, organizarea, o dată pe săptă
mână, a „operativei secretarilor de 
partid" — o întîlnire de 20—30 de 
minute în care comitetul de partid 
transmite sarcinile principale ce tre
buie avute în atenție pentru etapa 

următoare și reține problemele 
deosebite apărute in săptămi- 
na încheiată. Am in vedere, în 
fine, „fișa-operativă" de urmărire a 
hotărîrilor de partid proprii și ale 
organelor superioare. Fără a intra 
în detalii, cred că toată lumea în
țelege că aceste elemente, conjugate 
cu cele ale sistemului informațional 

de ansamblu, bine stabilit, sînt ab
solut necesare atît pentru planifica
rea, pentru conceperea activității de 
partid, cît și pentru asigurarea unei 
eficiențe practice in desfășurarea ei".Alți tovarăși, ca Nicolae Bărbu- 
lescu, comitetul de partid de la întreprinderea de avioane, Dumitra 
Antonie, comitetul de partid de la „Electroputere", și Grigore Neagoe, comitetul de partid de la Combinatul chimic, au arătat că, în activitatea practică, au îmbogățit sistemul informațional și cu alte elemente : „Tablou de bord" al secretarului adjunct cu probleme organizatorice, folosirea calculatorului în ținerea evidenței propunerilor făcute de comuniști cu diverse prilejuri, urmărirea modului de îndeplinire a propriilor hotărîri printr-o evidență pe calculator ș.a. Iar tovarășul Gherase 
Crețu, de la Școala interjudețeană de partid Dolj, sublinia că, pe baza respectării principiilor generale după care se conduce activitatea ds partid, există posibilitatea — și do

cumentele de partid îndeamnă la o asemenea cerință — de a introduce mai multă creativitate în munca de partid. Intervenția sa a dat naștere, de altfel, unei propuneri deosebit de interesante. Și anume, ca la viitoarea instruire a secretarilor adjuncți cu probleme organizatorice, comitetul municipal de partid să pregătească o dezbatere, în colaborare cu Școala interjudețeană, pe tema : „Creativitate și șablon în activitatea de partid ; afirmarea noului, cerință a dinamizării vieții de organizație".
Cum lucrează secretarul adjunct 

cu comisia pe problemele activității 
organizatorice, de cadre și ale or
ganizațiilor de masă și obștești 7 Și 
această întrebare a avut mai multe 

răspunsuri. Primul a fost al tovarășului Ion Ruica, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid din cadrul Trustului antrepriză generală de construc- ții-montaj : „Comisia amintită a co
mitetului nostru de partid este for
mată din 15 comuniști. Ea este con
dusă, așa cum . prevăd instrucțiunile 
C.C. al P.C.R., de secretarul adjunct 
cu probleme organizatorice. Comisia 
iși desfășoară activitatea pe baza 
unui plan de muncă trimestrial, care 
este elaborat odată cu cel al comi
tetului de partid și in spiritul obiec-, 
tivelor acestuia pe aceeași perioadă. 
Fără să absolutizăm, dar pentru a 
ne ordona munca și în această pri
vință urmărim ca planul să cuprin
dă : un studiu pe lună ; două con
troale — unul pe linia organizațiilor 
de partid și altul vizînd activitatea 
uneia din organizațiile de masă ; o 
acțiune dirijată de analiză pe lună 
(de pildă pentru luna aprilie ne-am 
propus să analizăm modul in care 
se desfășoară primirea în partid în 

spiritul noilor cerințe formulate la 
Congresul al XIII-lea al partidului).

Intrucit practica a dovedit că nu 
se poate lucra permanent cu în
treaga comisie in plenul său, noi 
am alcătuit colective care se ocupă 
de problemele esențiale ale activită
ții comisiei. Aceste colective abor
dează următoarea problematică : pla
nificarea activității de partid și îm
bunătățirea stilului de muncă ; evi
dența cotizației și creșterea nume
rică și calitativă a rindurilor parti
dului ; elaborarea hotăririlor pro
prii' și urmărirea îndeplinirii lor; 
pregătirea adunărilor generale, șe
dințelor de birou și a plenarelor ; 
pregătirea și desfășurarea discuțiilor 
individuale cu comuniștii ; coordona
rea activității organizațiilor de masă 
și obștești ; activitatea de pregătire 
și promovare a cadrelor. Sint colec
tive aprobate in plenara comitetului 
de partid odată cu componența co
misiei, Structura lor ne permite să 
asigurăm o abordare sistematică a 
problematicii atît de complexe de 
care se ocupă comisia".Explicația tovarășului Ion Ruica a declanșat aproape simultan întrebarea mai . multor tovarăși:: 
„Și ați reușit într-adevăr să anali
zați într-un an toate problemele 
pentru care ați constituit colective ?“. Iar răspunsul argumentat al respectivului secretar i-a. determinat pe unii secretari să recunoască că, în alte locuri, comisiile se concentrează într-o măsură mai mare sau mai mică pe activitatea organizatorică a organizațiilor de partid. Ceea ce, firește, limitează clmpul de cuprindere, eficiența activității lor și, indirect, a comitetului de partid, intrucit astfel rămin necuprinse sarcini importante ale muncii de partid. Concluzie importantă, ale cărei învățăminte s-au impus pe loc atenției și receptivității participanților la dialog. Ca de altfel și alte învățăminte prilejuite de acest schimb de experiență. Și poate — ne face plăcere să credem — nu numai pentru secretarii participant! la această dezbatere.

Constantin PRIESCU
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Sporiți viteza zilnică la semănat!
Ce suprafață trebuie însămînțată zilnic pentru 

încheierea lucrărilor pînă la 20 aprilie 
în județe din zona a ll-a

Suprafața însămînțată

Județul

Viteza zilnica 
(in hectare)

în hectare

Cît a rămas necesară
— în de semânat pentru încă-
pro- (in hectare) drarea lucră-
cente rilor în peri-

oada optimă

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE

Mehedinți 31 836 36 56 024 5 093
Bihor 43 306 31 94 208 8 564
Satu Mare 22 802 21 87 110 7 919
Prahova 13 775 22 49 969 4 542
Dîmbovița 17 048 23 57 373 5 215
Argeș 20 122 28 52 440 4 767
Vîlcea 9 340 29 23 152 2 104
Gorj 4 588 13 30 859 2 805
Caraș-Severin 17812 34 34 898 3 172
Galați 29 013 19 124 169 11 288
Vrancea 16 183 26 44 887 4 080
Bacău 26 506 35 48 584 4 416

Situația lucrărilor agricole, in seara zilei de 9 aprilie, 
întocmită la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Munciți cu hotărîre și răspundere, 
printr-o bună organizare a lucrului, pen
tru a încheia însămînțările pînă la 20 
aprilie! Executați lucrări de cea mai bună 
calitate, pentru a obține în acest an re
colte cît mai mari!

I 
V

I*

I
t.

PENTRU A CÎȘTIGA TIMP. Și în acest an, prin părțile comunei Cristești, pe Valea Moldovei, din județul Iași, unde de regulă vremea este mai rece, primăvara a venit cu intîrziere. Pentru a cîș- tiga timp prețios, mecanizatorii M. Crăciun, D. Bîrgăoanu. A. Buciu- man. V. Vîrvăroi și V. Andrieș s-au mutat cu ...casa în cîmp, lu- crînd în două schimburi la pregătirea patului germinativ și în schimburi prelungite la semănat. într-un timp record, de numai cîteva zile, ei au terminat de semănat întreaga suprafață cu mac, mazăre, sfeclă de zahăr și plante furajere pe cele peste 350 hectare planificate. La lumina farurilor dau zor acum la pregătitul terenului, pentru a încheia cît mai grabnic însămînțarea flofii-soarelui și a porumbului. Nu degeaba și-au mutat ei „casa" iii cimp. Hărnicia face ...casă bună cu spiritul de răspundere și grija pentru hambarul obștii. (Manole 
Corcaci).

AU COBORÎT, CA SĂ... URCE ! Amplă concentrare de forțe, ritm înalt de lucru. în acest fel se desfășoară campania de primăvară și pe ogoarele consiliului unic agroindustrial Valea lui Mihai. județul Bihor. In ajutorul unităților agricole din această parte' a județului, unde primăvara și-a intrat mai devreme în drepturi, au venit, coborând din munți și dealuri, aproape 200 de mecanizatori, unul mai harnic și mai destoinic decât altul. „Ți-e mai mare dragul să-i vezi. cum lucrează — ne spune președintele consiliului. Valentin Fodor. Cu dăruire și abnegație. într-o perfectă ordine și disciplină. Un ajutor neprețuit. Sau. mai bine zis, al cărui preț îl vom constata la toamnă, cînd vom număra roadele strădaniilor noastre de acum".Auzind aceste aprecieri, nu poți să nu.te gîndești că cei 200 de mecanizatori au coborît din munți și dealuri, dar au... urcat în stima celor de la șes. (loan Laza).
„LECȚIA BOBOCILOR". Pe ogoarele C.A.P. Odoreu (Satu Mare) lucrează la pregătirea terenului și elevi de la Școala profesională de mecanizatori din Cărei, aflați în practică în localitatea natală. Hărnicia și priceperea elevilor în conducerea tractoarelor și a celorlalte mașini agricole au depășit toate așteptările. Elevii Mihai Tira, Vasile Barnici. Ștefan Veg și alții i-au întrecut chiar pe mecanizatori cu experiență, cum sînt Vasile Silaghi și Anton Lipcsei, în condițiile executării tuturor lucrărilor de o calitate ireproșabilă. Șeful secției mecanizare. Victor Pintea. speră că „lecția bobocilor" ii va ambiționa .. și pe cei doi mecanizatori, ca și pe ceilalți, pentru ca lucrările să se desfășoare într-un ritm și mai intens. (Octavian Grumeza).

)
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CLU-i: Specialiștii — permanent prezenți in cîmp mehedinți: Exigență pentruPînă marți seara, in unitățile a- gricole din județul Cluj au fost in- sămințate 27 200 hectare, reprezentând 30 ia sută din suprafața destinată culturilor de primăvară. S-a încheiat semănatul la orzoaică, ovăz și se însămințează ultimele suprafețe cu mazăre. Ceea ce am remarcat in toate unitățile agricole prin care, am trecut este preocuparea față de calitatea înaltă a fiecărei lucrări. Specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole acționează organizat în vederea respectării normelor tehnice la pregătirea terenului și semănat. Cîteva constatări făcute pe teren sînt edificatoare in această privință.La cooperativa agricolă „înfrățirea" din consiliul agroindustrial Cluj, inginera Elena Ușate, președinta unității, străbatea pas cu pas terenul unde urmau să intre tractoarele pentru semănatul culturilor furajere. „Am încheiat semănatul la mazăre, borceag și orzoaică, iar acum ne grăbim să încheiem semănatul la ceapă și sfeclă furajeră — ne-a spus președinta. Cu o . semănătoare SUP-29, pe un teren mărunții și nivelat cu combinatoriii insămințăm ultimele suprafețe . cu ceapă. ; Ciștigăm timp , depistând terenurile . zvintate, este obligația noastră, a specialiștilor „să prindem" momentul optim pentru in- sămințarea fiecărei culturi. Cum se poate vedea, calitatea lucrărilor este reflectată de densitatea uniformă a semănăturilor de toamnă care cresc viguros. Cînd nu am putut lucra cu tractoarele, am fertilizat manual o sută de hectare de griu și orz".Străbatem, in continuare, un traseu în zonele agricole de pe valea Someșului și cea a Arieșului. Remarcăm prezența în cimp a specialiștilor care asigură aplicarea diferențiată a tehnologiilor stabilite, fără nici ■ un rabat la calitate. Inginerul Gheorghe Mureșan, directorul I.A.S. Poiana, ne arată terenul proaspăt însămîn- țat cu orzoaică, pe 110 hectare, unde mașinile au fost adaptate condițiilor de pe fiecare parcelă. „Dacă veneați mai devreme cu o zi puteați vedea că in locul unde ne aflăm, pe acest

teren în pantă, am Însămânțat orzoaică cu semănătoarea SUP-29, deci cu o lățime de lucru mai mică. Dar haideți mai încolo, pe teren plan, unde ne-am putut desfășura in voie, folosind semănătoarea SUP-48, cu randament maxim și la același nivel calitativ — ne-a spus directorul întreprinderii. Și să știți, așa am pregătit de pe acum semănătorile și

pentru culturile de tomate, ardei și altele. Da. la Poiana, mecanizatorii și specialiștii se străduiesc să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a insămința fiecare palmă de teren in condiții optime. încercăm să aflăm ce probleme nu sint incă rezolvate. Directorul ne spune : „A sosit vremea semănatului la soia și nu avem nici un kilogram de erbicide. Potri-

La cooperativa agricola Poiana, județul Cluj, se plantează mecanizat ultimele 
suprafețe cu cartofipentru porumb. Lucrăm în funcție de configurația terenului, astfel incit să rezulte o cultură încheiată, cu o densitate superioară de plante la hectar". Alături, mecanizatorii, cu a- gregatele formate din grapă cu disc, nivelator, grape fixe, efectuau trei operațiuni concomitent.Ne îndreptăm apoi spre fermele legumicole, unde munca nu contenește nici o clipă. Acum se recoltează și se livrează spanacul cultivat pe 17 hectare. Alături, rindurile de varză timpurie, deja plantate pe 13 hectare, ilustrează preocuparea pentru a obține și livra pe piețele orașelor din județ cit mai multe trufandale. S-a încheiat și însămînțarea celor 39 hectare cu rădăcinoase, în cea mai mare parte morcovi, și se pregătesc 3;5 milioane de răsaduri în solarii

vit planului, vom cultiva 350 hectare cu soia, dar cine nu știe că pentru această cultură erbicidele sint necesare ca aerul și apa. Avem ambiția să scoatem recolte cit mai mari la această cultură, să demonstrăm prin fapte că soia nu este doar o cultură de Bărăgan, că poate da rezultate bune și in condițiile noastre. De altfel. in anii trecuți am obținut aproape 2 000 kg la hectar și avem convingerea că se poate realiza o producție mai mare". O problemă pe care organele agricole de specialitate trebuie să o rezolve cît mai repede.Străbatem apoi cîteva tarlale ale întreprinderii agricole de stat Mihai Viteazu,. unde, de asemenea, se remarcă preocuparea pentru aplicarea corectă a tehnologiilor specifice culturilor intensive. în timp ce șapte

mecanizatori pregăteau terenul gră- dinărește, alți patru insămînțau sfecla furajeră. Aici lucrau mecanizatorii fruntași Virgil Gărduș, Grigore Nicula, loan Cociș, Ionuț Căbulea. In cimp se aflau inginerul-șef loan Vesa, ing. Teodor Blaga, șef de fermă. „La noi, calitatea lucrărilor se reflectă în modul în care muncim să câștigăm 50 hectare — ne-a spus inginerul-șef al întreprinderii. Și iată cuni : insămințăm ca la carte terenul suprafertilizat cu îngrășăminte naturale și chimice pentru creșterea recoltei de la 120 tone de sfeclă furajeră la hectar, cît am realizat anul trecut, la cel puțin 150—180 tone. în acest mod reducem suprafața de la 150 hectare planificate, la 100 hectare, restul suprafeței destinînd-o trifolienelor, în acest lei asigurăm un plus de proteine fermelor noastre zootehnice".„Acum, la semănat, vrem să nu se mai repete greșelile din anul trecut, care au determinat diferențe mari de recoltă de la o fermă la alta, ne spunea ing. Vaier Mican. președintele C.A.P. Cășei. Mă ocup personal de brigada 2 Urișor și l'iți siguri că la sfecla furajeră în loc de 40 tone, cît am recoltat anul trecut, vom realiza cel puțin 100 tone, aplicând riguros normele de calitate". La insămințarea trifoiului in cultură ascunsă, terenul a fost străbătut, pas cu pas, de către specialiști. Trifoiul se insămința perpendicular față de rindurile de griu, iar in urma semănătorilor au fost cuplate grape ușoare penlru încorporarea semințelor. O scurtă analiză în cimp, în urma constatărilor făcute, este urmată de o decizie operativă : toate cele 90 hectare destinate sfeclei de zahăr pot fi pregătite numai cu combinatorul la o singură trecere a tractorului.Eforturile mecanizatorilor pentru a menține ritmul înalt la semănat și calitatea lucrărilor reflectă hotârîrea lor de a pune baze sigure viitoarei recolte.
Constantin BORDEIANU 
Marin \OPREA 
corespondentul „Scînteii"

calitatea lucrărilorJudețul Mehedinți. Sîn- tem intr-o zonă unde nisipurile se întind pe mii de hectare. Mecanizatorii si cooperatorii știu din proprie experiență că numai realizînd fiecare lucrare într-un timp cit mai scurt se menține rezerva de apă din sol. Ajungem pe un teren ce aparține I.A.S. Burila Mare. Patru tractoare cu discuri și două semănători lucrează din plin. Un om se oprește din loc in loc. scormonește pă- mîntul și apoi face semn cu mina unuia dintre mecanizatorii care pregătesc terenul. Cel de la volan a ințeles ce a vrut să spună inginerul Pantelimon Rotaru. directorul întreprinderii: discul din față trebuie lăsat mai jos. Inginerul face citi va pași in dreapta, pe unde âu trecut semănătorile. Verifică a- dincimea de încorporare a seminței in sol. Apoi, cu pași grăbiți, ajunge lingă un mecanizator și. tot prin- tr-un semn, ii atrage atenția că viteza de înaintare este prea mare. „Timpul ne obligă să ne grăbim, spune directorul. Trebuie însă să manifestăm multă grijă pentru calitate. Semănăm lucerna, iar pentru a nu avea probleme la cositul mecanic, la pregătirea terenului dăm o atenție deosebitii nivelării. Cele 30 hectare prevăzute în plan le vom insămința într-o singură zi. Cu două zile în urmă am încheiat semănatul borceagului si sfeclei furajere".Pe o altă solă din apropiere se află o formație de tractoare care lasă în urma lor un păt germina

tiv bine pregătit, unde se însămințează floarea-soare- lui. Inginerul-șef al întreprinderii, Boancă Viorel, supraveghează lucrarea. „Cele 150 hectare cu floa- rea-soarelu.i le insămințăm in cel mult două zile și jumătate, ne spune inginerul-șef. Realizăm

sulta cu mecanizatorii cum anume să procedeze mai bine. S-au încercat mai multe variante și s-a optat pentru cea care dă rezultate mai bune : o lucrare cu discul, două treceri cu grupele in agregat cu lamă de nivelare.— Ați făcut un calcul

Pe terenurile cooperativei cgricole Scăpau, județul 
Mehedinți, specialiștii verifică cu atenție calitatea insă- 

mintărilorzilnic pînă Ia 20 hectare cu o semănătoare, dacă lucrăm din zori și pină seara". Ce înseamnă pentru cei din Burila Mare exigența față de calitatea muncii din aceste zile? O dovadă că munca, controlul calității lucrărilor au fost bine organizate.Pe inginerul Vasile Galea. directorul S.M.A. Gruia, l-am întilnit pe una din tarlalele C.A.P. Pristol. Venise să vadă cum se pregătește terenul. Cunoștea din ziua precedentă că din cauza umidității se lucrează mai anevoios și se con-

pentru a vedea ce se cîști- gă prin organizarea taberelor în cîmp ? — ne adresăm directorului S.M.A.— Da. înainte de a porni la lucru e bine să faci un astfel de calcul. Dacă tractoarele s-ar întoarce în fiecare seară in secțiile de mecanizare și ar reveni a doua zi, s-ar însuma sute și chiar mii de kilometri. Eliminînd aceste deplasări, ciștigăm mult. Vă pot spune precis și cit : 280 hectare pregătite și .semănate. Asemenea calcule le pot face și cei care încă n-au înțeles că motorina

trebuie să fie chibzuit gospodărită.La C.A.P. Pătulele organizarea muncii lasă de dorit. Unitatea urmează să planteze 37 hectare cu cartofi timpurii. Șase tractoare lucrau la pregătirea terenului. Trei discuri mergeau cu partea din față ridicată și nu atingeau șp- lul. Ce rost avea atunci prezenta șefului fermei, inginerul ion Roman, alături de mecanizatori dacă nici nu urmărea calitatea lucrării. nici nu le făcuse ordine de lucru ?Pe o parcela dc 30 hectare de la C.A.P. Izvoarele se aflau peste 150 oameni. Mai rămăseseră de plantat cu cartofi Iimpurii doar cîteva hectare. Sămința fusese adix<i in cimp dc dimineață. Se lucra cu a- tenție. mai ales pentru respectarea densității stabilite. Ritmul insă era anevoios. De ce ? Cooperatorii, in șiruri lungi, cărau lădițele cu cartofi de la locul unde fuseseră aduși pină la mașinile de plantare. Nu s-ar fi putut transporta cu atelajele ? Bineînțeles că da. S-ar fi cîștigat timp prețios. Numai că lipseau caii. Conducătorii de atelaje plecaseră, chipurile, să a- dape caii. Și de patru ore cooperatorii tot așteptau. Pe unde or fi umblînd. că doar izvorul era în apropiere ? Lucrul acesta însă nu l-au văzut cei din conducerea unității, pentru că nici ei n-au fost găsiți în cîmp în timpul cît ne-am aflat in unitate.
Vircjilin TĂTARU 
corespondentul „Scînteii”

PUTERNICĂ MOBILIZARE DE FORȚE PENTRU
RECUPERAREA RESTANȚELOR Șl REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI

Muia lie Muie - le creștere de la a lună la alia Organizarea superioară - la temelia Mor rezultatePerimetrul de activitate al întreprinderii miniere Jilț, din bazinul carbonifer al Gor.jului, se întinde pe o mare suprafață și este deosebit de divers, cuprinzînd patru mine subterane, o carieră de mari proporții in continuă extindere, o carieră unde se execută lucrări de deschidere, două microcariere, patru puncte de lucru în zona altor cariere mici. „în aceste condiții — ne-a spus 
Constantin Rovența. secretarul comitetului de partid din întreprindere — desfășurăm o muncă susținută pentru realizarea sarcinilor de producție curente și pregătirea noilor capacități, pentru creșterea continuă a volumului extracției de lignit, concomitent cu atragerea și calificarea unui număr tot mai mare de muncitori, la nivelul cerințelor acestui centru minier de mare perspectivă".Eforturile făcute de minerii întreprinderii s-au concretizat, in pofida condițiilor grele din prima parte a anului, intr-o serie de realizări meritorii. Minele de la Mătăsari, Dra- gotești, Tehomir și Cojmănești, bunăoară, și-au realizat ritmic sarcinile de plan pe primul trimestru, ex- trăgind suplimentar peste 12 000 tone cărbune. In aceeași perioadă, producția de cărbune pe ansamblul unității a crescut de la o lună la alta, in martie livrindu-se termocentralelor peste 300 000 tone lignit, adică de două ori mai mult decit in luna ianuarie. „Aproape zilnic tăiem cu combina 5—6 fișii de cărbune, ceea ce înseamnă, in cele trei schimburi, o producție de peste 1 000 tone — ne-a precizat maistrul Constantin 
Pirvoi, șelul brigăzii din abatajul 43/9, de la mina Mătăsari. Ca urmare, realizăm o avansare lunară de peste 70 metri liniari și un randament de 18 tone pe post. Este primul abataj de la Jilț în care am introdus susținerea mecanizată a intersecțiilor. Odată cu creșterea siguranței in exploatare, acest sistem 

elimină timpii neproductivi pentru operațiile netehnologice de la capătul abatajului și asigură un randament ridicat în folosirea complexului mecanizat".Măsuri asemănătoare s-au luat și în alte brigăzi din minele Jilțului, ceea ce oferă garanția unor rezultate tot mai bune in viitor. Sporirea considerabilă a producției de cărbune in perioada de vară, impulsionarea activității în cariere și microcariere, unde se înregistrează mari restanțe, solicită o amplă mo
La întreprinderea minieră Jilț

bilizare a forțelor, în vederea creșterii randamentelor la fiecare utilaj și linie tehnologică. Cum se acționează in acest sens ?— Problemele ce trebuie soluționate în această perioadă — ne-a spus inginerul Gavril Baican, directorul întreprinderii, sînt diferite in minele din subteran față de carierele de la suprafață. Intrucît în perioada următoare vor fi puse in funcțiune o serie de noi capacități de producție, acordăm o deosebită atenție asigurării forței de muncă. Pină la începutul lunii aprilie au fost recrutați din județele țării 1 200 muncitori, din care 1 000 vor fi repartizați în activitatea din subteran. Prin cursuri de 6—9 luni, vom recalifica acești oameni în meserii adecvate — miner, mecanizator, electrician, lăcătuș de mină — asi- gurind astfel numărul de muncitori necesar atît în perioada actuală, cit mai ales în perspectivă. Ceilalți 200 de muncitori au fost repartizați să lucreze pe liniile tehnologice din cariera Jilț-Sud, unde în prezent se depun eforturi susținute pentru punerea la punct a celor 7 circuite de excavare și transport.

începînd cu luna aprilie, producția din subteran va crește, de la o medie lunară Ade 95 000 tone in trimestrul I, la 140 000 tone cărbune. Pentru aceasta, in curind vor fi puse in funcțiune două noi abataje la minele Tehomir și Mătăsari. Totodată, se acționează pentru creșterea numărului mediu de abataje active, de la 8 în prezent, la 11. Deși există unele rămineri în urmă la lucrările de deschidere și de pregătire, prin completarea locurilor de muncă din abataje cu forțele nou sosite.
activitatea de investiții va fi mult impulsionată. în acest sens, prin aportul gândirii, tehnice proprii s-au efectuat unele modificări constructive la combinele de înaintare, pentru aplicarea sistemului de tăiere circulară care permite creșterea cu 20 la sută a vitezei de săpare.Sarcini deosebit de complexe revin în această. perioadă colectivului de muncă de la cariera Jilț-Sud, unitate care trebuie să asigure in anul 1985 o producție de aproape 3 milioane tone cărbune. „Din cauza solicitării intense a liniilor tehnologice in lunile de iarnă grea — ne-a relatat inginerul Ion Mihai, șeful carierei — au apărut o serie de defecțiuni pe circuitele de benzi, începind cu luna martie, ne-am bucurat de un sprijin substanțial din partea unităților constructoare de utilaj minier și de reparații, care au trimis oameni cu înaltă calificare pentru înlăturarea defecțiunilor de pe liniile tehnologice. Acțiunea este de acum încheiată, urmînd ca in prima parte a lunii aprilie să finalizăm un program de revizii la linia a doua de haldă. Ca rezultat al acestor intervenții, nivelul 

extracției — atît la steril, cît și la cărbune — s-a dublat față de primele două luni ale anului și avem condiții ca, incepind cu luna aprilie, să realizăm integral volumul planificat de masă minieră".în acest an, o cantitate de 3,5 milioane tone cărbune urmează să fie extrasă din microcariere. Odată cu îmbunătățirea timpului, extracția din aceste perimetre s-a intensificat. astfel că in luna martie s-au livrat zilnic peste 2 000 tone cărbune. Ca primă măsură, incepind de la 1 aprilie s-a trecut la programul de lucru în două schimburi. In raport cu nivelul sarcinilor de plan prevăzute, microcarierele nu dispun însă de un număr suficient de oameni și utilaje. Tocmai de aceea, cu sprijinul ministerului de resort s-a stabilit ca.. în scurt timp, aici să fie concentrate importante forțe tehnice și umane, să fie aduși muncitori calificați de pe tot cuprinsul țării. Este necesar deci ca această acțiune să fie ,cît mai grabnic finalizată, astfel îneît microcarierele de la Jilț, împreună cu minele subterane și marile cariere să asigure alimentarea ritmică și crearea stocurilor prevăzute la termocentrale.Totodată, din partea organelor și organizațiilor de partid se cere o amplă și susținută muncă politico-educativă pentru instaurarea la fiecare punct de lucru a unui climat de ordine și disciplină ferme, de înaltă responsabilitate pentru întreținerea și folosirea judicioasă a complexelor utilaje și mașini din dotare, cale sigură pentru sporirea producției de cărbune la nivelul marilor resurse ale acestui puternic centru minier al țării.
Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii" 

întreprinderea de subansamble și piese pentru mijloace de transport Oradea este unul dintre cei mai mari furnizori din țară de subansamble și piese destinate echipării mijloacelor de transport. Colectivul acestei unități este recunoscut și a- preciat pentru hărnicia și responsabilitatea cu care acționează în direcția diversificării și ridicării nivelului tehnic al producției, pentru promptitudinea de care dă dovadă in onorarea contractelor și comenzilor primite. O nouă dovadă concludentă in acest sens : în primul tri
mestru al anului, planul la producția 
fizică a fost depășit cu 6,8 Ia sută, 
livrindu-se suplimentar produse in 
valoare de 4,5 milioane lei.— Rezultatele constant bune obținute în perioada care a trecut din acest an — ne spune ing. Gheorghe Măduța, directorul unității — au la bază măsurile luate pentru pregătirea judicioasă, din timp, a producției. Dintre măsurile inițiate aș a- minti omologarea și lansarea in fabricație a produselor noi, reorganizarea unor fluxuri tehnologice, realizarea unui însemnat volum de S.D.V.-uri, creșterea gradului de mecanizare a unor procese tehnologice.Deosebit de eficientă s-a dovedit măsura luată pentru centralizarea execuției unor, subansamble în ateliere integrate, unde aceleași formații efectuează atît lucrările de pregătire (presaj, prelucrări mecanice ș.a.), cît și montajul. Se asigură astfel un spor de productivitate de circa 15 la sută, fiind înlăturate transporturile Încrucișate de piese și subansamble între secțiile de fabricație. Oferind un cadru optim de desfășurare a proceselor tehnologice, ușor adaptabile la cerințele, fiecărei comenzi în parte, atelierele integrate înlesnesc o mai bună programare și urmărire a producției, stimulând deopotrivă interesul lucrătorilor pentru policalificare. Nu întîmplător, numă

rul acestor ateliere a sporit permanent in ultimul timp, ajungînd în prezent la 12. „Ritmicitatea producției o analizăm zilnic — ne spune ing. Adrian loan Pantei, inginer-șef cu pregătirea fabricației. Avem astfel oglinda muncii noastre, cunoaștem permanent cu ce probleme ne confruntăm, adoptăm operativ măsurile cele mai adecvate, urmărind apoi îndeaproape aplicarea lor".Fiecare om al muncii din întreprindere știe bine că depășirea planului la producția fizică, realizarea
La întreprinderea 

de subansamble și piese 
pentru mijloace 

de transport Oradea

unei Înalte eficiențe economice pot fi obținute numai printr-o muncă mai productivă, de înaltă calitate, prin promovarea unor tehnologii de înalt randament. Așa cum sublinia maistrul Emil Tenț, secretarul comitetului de ' partid din întreprindere, sînt numeroase exemplele care a- testă răspunderea muncitorească pentru promovarea noului. Numai în perioada care a trecut din acest an, de pildă, s-a extins procedeul de iri- dizare pentru efectuarea acoperirilor electrochimice la unele produse. E- fectul ? Noua tehnologie elimină consumul de cupru, nichel și crom la operațiile de acoperire electrochi- mică, asigură o precizie mult superioară pieselor executate, precum și o substanțială creștere a productivității muncii.O alta problemă care stă permanent în atenția specialiștilor din întreprindere se referă la aprovizionarea cu materii prime și materiale, intervenindu-se operativ, ori de cite 

ori este nevoie, la furnizori. Din discuțiile purtate cu maiștri, tehnicieni și ingineri din diferite secții de producție a rezultat că o asemenea modalitate de lucru este esențială pentru asigurarea îndeplinirii ritmice, integrale, la toate sortimentele a planului. Cum se acționează practic pentru eliminarea unor greutăți în aprovizionarea tehnico-materială ? Nu o dată, in ultimul timp, o serie de subansamble — îndeosebi cele în a căror componență . intră piese turnate din zamac —■ nu au putut fi ,realizate ritmic din cauza neajunsurilor existente în aprovizionarea cu acest aliaj. A devenit aproape o regulă ca întreprinderea „Neferal"- București să livreze cea mai mare parte din aliajul contractat în ultima decadă a fiecărei luni. In consecință. fluxurile tehnologice se dereglează și, uneori, există chiar pericolul ca planul la producția fizică să nu poată fi îndeplinit.— Știm bine că zamacul este un material scump și deficitar — ne spune ing. Gheorghe Toth. Tocmai de aceea, pentru reducerea consumului de zamac am început încă de anul trecut, cu bune rezultate, acțiunea de înlocuire a acestui aliaj cu mase plastice de proveniență indigenă. Am finalizat deja reproiecta- rea constructivă a 8 produse, aflîn- du-ne în stadiu avansat cu pregătirea de fabricație a acestora. Efectul ? Urmează să economisim pe această cale 85 tone de zamac.Iată, așadar, că atunci cînd muncitorii și specialiștii, întregul colectiv acționează cu inițiativă și spirit gospodăresc pot fi puse în valoare însemnate resurse de natură să asigure realizarea și depășirea planului la producția fizică.
loan LAZA
corespondentul „Scînteii"
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REALITĂȚILE VIEJII Șl MUNCII
sursă de inspirație a creației
contemporaneGenerată șl nutrită de noile noastre realități, angajată să contribuie prin relevare artistică la îmbogățirea universului uman, la educarea în spiritul înaltelor idei ale timpului, dramaturgia contemporană românească este firesc să situeze în centrul ei epoca actuală și pe făuritorii acesteia. Receptînd dominantele și comandamentele vremilor noi socialiste, creația literar-dramatică transfigurează în imagini, artistice realitățile și idealurile, ritmurile specifice și dinamica dezvoltării, energiile in acțiune, așadar valorile care duc la climatul caracteristic acestor ani, generator de mari înfăptuiri materiale și creații spirituale. Sînt valori care prin dramaturgie, ca și prin celelalte modalități artis- tice-literare, stimulează disponibilități pozitive prin cultivarea conștiințelor, impulsionează trăirea vibrantă. Sînt valori care fac ca teatrul nostru — creația literar-artis- tică în general — să-și îndeplinească menirea, rațiunea de a fi, o prezență activă în contemporaneitate, 

de a contribui prin educarea oamenilor la desăvîrșirea modului socialist de existență. Pentru literatură și artă, epoca noastră reprezintă o sunsă de o generozitate și o bogăție fără seamăn, prin intensitatea trăirilor și amploarea înfăptuirilor, prin- tr-o tensiune a conștiinței de sine a colectivității și a componenților ei și o înălțime a responsabilității traduse în fapte care o definesc prin eroică unicitate, o marchează și o fac să intre în istorie odată cu făuritorul ei : poporul român. în țara noas.tră, sub flamura Partidului Comunist Român,, dăruindu-și fapta responsabilă zilei de azi și celei de miine, oamenii își manifestă civismul și patriotismul în modalități proprii epocii, într-un proces care se îmbogățește continuu prin noi valențe și în care se manifestă uriașa energii.în acest climat. In relație cu tot mai generoasele fapte și năzuințe contemporane, cu nobilele lor semnificații, dramaturgia — și prin ea mișcarea .teatrală românească — este chemată ca- în .spirit revoluționar- umanist să se' implice tot mai profund in marele proces prin care se desăvîrșește un mod superior de a concepe viața și a o trăi. Și aceasta în primul rînd prin îndreptarea către principalele domenii care dinamizează și îmbogățesc viața, către sectoarele unde eroismul angajării se manifestă ca mod de existență a făuritorilor noii societăți, și unde înfăptuirile excepționale au devenit cotidiene. în industrie, pe șantierele de muncă patriotică, în alte sectoa
re de activitate se trăiește, se muncește și se înfăptuiește astfel. Acolo, oamenii, tineri sau vârstnici, se definesc într-o nobilă luptă cu timpul și cu aparentele limite, cu rezistențele materialului care trebuie să devină bun necesar și cu prejudecățile — rezistente în mentalitate, ca intemperiile ; cu dificultățile din înălțimi și cu griul din adîncuri. Acolo, există dramatism autentic și autentic eroism, acolo oamenii se confruntă în încercări definitorii, sint ei înșiși și mulți, tot mai mulți — sînt frumoși, pilduitori — ca se

meni făurari de ev nou, eroi ai epocii noastre. Aici, în aceste domenii „fierbinți" ale vieții, muncii, creației, se găsește principala sursă, aici se întilnesc adine semnificative resurse de dramatism. Este sigur că astăzi nici un dramaturg nu se mai gindește la uzine și fabrici, la șantiere ale tineretului, la încordarea din zi și din noapte din abataje, la exactitatea electroniștilor sau a energeticienilor ca la simple surse documentare, ci ca la medii, 
ambianțe absolut necesare aprofun
dării si redării unor procese' uma
ne definitorii in împrejurările sem
nificative ale muncii. în procesul muncii in industrie, pe marile șantiere, pe ogoare și în laboratoare, în toate sectoarele productive — și sînt atîtea ! — ale muncii libere și înfrățite, ale muncii pentru marile împliniri socialiste, se întâlnesc confruntări dramatice, de bogată semnificație. Acestea pot fi făcute să aibă impresionant efect artistic prin zugrăvirea expresivă a oamenilor angajați in asemenea situații, prin calitatea revelatoare a acțiunilor și atitudinilor lor. Virtualitățile dramatice ale acestor aspecte sînt nesfârșite și, tot astfel, materialul de inspirație pentru dramaturgi, care, va- lorificindu-le artistic, vor asigura teatrului caracteristica și mereu necesara legătură cu viața adevărată și cu realele ei probleme.Oglindirea în dramaturgia contemporană românească a transformărilor înnoitoare cunoscute în țară noastră după revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă constituie o preocupare majoră, iar acum, după trecerea a 40 și mai bine de ani de la evenimentele din august 1944, a devenit o valoare tradițională. Printr-o multitudine de piese trăiesc aspecte specifice ale vastului proces de edificare revoluționară ; prin ele poate fi urmărită evoluția oamenilor, se simte „viul vremurilor noastre", în cele mai bune sălășluiesc capacități de impulsionare peste vreme. Sînt calitatea și capacitatea specifică a operelor în care trăiesc eternele resurse ale umanității și vibrează dramatic marile adevăruri ale timpului nostru, în care se transpune artistic convingător adevărul suprem al socialismului făurit în patria noastră sub conducerea partidului, faptul că tot. ceea ce se face este spre binele și mai binele omului, al individului și al colectivității. Și de aici căldura participării, impresionanta dăruire a faptei. De aici un patetism caracteristic în existența tuturor, al nostru și al epocii, care poartă tot mai marcat emblema conștiinței comuniste, patetismul epocii și al făuritorilor ei. Sînt. acestea, caracteristici emblematice, de natură să dea vibrație aparte operelor literar-dra- matice, creației literar-artistice în general, să acționeze stimulator, în epocă și să-și păstreze potențialul peste vreme ca expresie artistică a adevărului unor timpuri eroice.Viața nouă produce valori care se relevă în fa.pte și atitudini, valori și aspecte ce reprezintă virtualități de generoase perspective pentru dramaturgie — reprezentativă, adevărată, vie, necesară și așteptată cînd

pleacă de la viața și faptele de muncă ale oamenilor de pe șantiere, din cetățile industriale, de pe ogoare, de la cei ce taie drumuri noi pe pămînt și aduc din adîncurile pă- mîntului surse de putere și lumină. Apropiindu-se, cunoscînd și aprofun- dînd problemele cu care muncitorii se confruntă și împrejurările in care se definesc ca făurari, în care intelectualii se manifestă în calitate de creatori, în care țăranii pun sîrg, și drag în munca lor, sau își înscriu entuziasmul în fapte eroice, tinerii brigadieri își materializează memorabil entuziasmul, creatorii- de literatură și artă vor deduce afirmarea unor noi valori de conștiință, vor desprinde noi și tot mai bogate semnificații in vechi și nobile noțiuni. Patriotismul, spre pildă, noțiunea ce are in zilele noastre o mai mare bogăție și amploare a simțămîntului ca oricînd, se traduce in acțiune printr-o modalitate superioară de existență, responsabilă, dăruită țării și oamenilor ei, convertită în faptele cotidianului, în munca de zi cu zi și in perspectiva ei. Sînt aspecte și înțelesuri noi pe care le-a conferit vieții socialismul și le-a statornicit epoca noastră, în societatea bazată pe egalitate efectivă și echitate reală, în care oameni liberi își manifestă patriotismul prin fapte, cu eroică tenacitate și îndrăzneață perspectivă, își concep viața și o trăiesc în spiritul umanismului revoluționar, în condițiile democrației socialiste.Sînt în cele de mai sus tot atîtea aspecte, valori și sensuri pe care le conține viata noastră nouă, și le cultivă epoca mai ales după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea epocalului proces de transformări revoluționare se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Sînt aspecte, valori și sensuri de natură să fertilizeze creația literar-artistică, în speță dramaturgia, să asigure teatrului permanenta ritmare cu contemporaneitatea, relația complexă de reciprocitate activă cu epoca prin receptarea dominantelor, a energiilor ei și prin transfigurarea lor artistică. Sînt surse primordiale, direcții și obiective în creația dramaturgilor, sînt obiective principale pentru teatrele noastre chemate să stimuleze în acest sens creația, literar-dramatică și să o valorifice scenic prin spectacole convingătoare, prin creații actoricești de profund ...angajament, prin strălucire spectaculară. Publicul participă cu entuziasm la astfel de piese și la asemenea reprezentații, își manifestă călduros satisfacția față de piesele inspirate din marile procese contemporane, față de întâlnirile emoționante cu eroi ai zilelor noastre. Publicul este întotdeauna apt pentru întâlnirile și comuniunile cu eroi în care se regăsește, se bucură de existența lor. Iată de ce rămîne o da- ' torte mereu actuală aceea de a aduce pe scenă, de a transpune din viață, un climat sănătos, de vigoare morală și înălțime spirituală, capa- bil să -înalțe. și să îmbogâțească-prin 
el conștiințele.

Virqil BRADATEANU

Biblioteca județeană - factor 
de educație patrioticăBiblioteca județeană din Bacău, prestigios lăcaș de cultură, care datează de peste nouă decenii, atrage în fiecare zi în sălile de lectură sau în cele de documentare un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. Numai în ultimul an, de exemplu, au pășit pragul bibliotecii aproape 20 000 de cititori, tineri și vîrstnici. „Explicabil — ne spunea directoarea VARVARA ALEXESCU — pentru că biblioteca noastră oferă celor interesați un fond bogat de carte, care numără peste 290 000 de volume. La acesta se adaugă tot felul de publicații mai vechi sau mai noi, benzi magnetice, discuri, diapozitive și alte materiale documentare de mare preț și interes. în același timp, am pus la dispoziția cititorilor un fond tradițional de carte românească, cu 18 000 de volume, din care multe fac parte din patrimoniul național".Am văzut, între altele, în rafturile bibliotecii un Seneca original —• „Rhetoris tom-3“ — tipărit la Lyon în 1649, „Noul testament de la Băl- grad" (Alba Iulia), datînd din 1648, mai multe exemplare din „Floarea darurilor", „îndreptarul legii" și alte, cărți rare, care formează fondul de aur al acestei instituții. Peste 465 500 de volume din această nestemată comoară au fost împrumutate cititorilor numai în decursul unui an. Ca atare, indicele de lectură a ajuns la 25,5 cărți pe cititor. S-o recunoaștem, este un indice bun, care vorbește de la sine despre faptul că la Bacău oamenii sint îndrăgostiți de carte, citesc mult.Dar băcăuanii vin la bibliotecă atrași nu numai de cărți și documente, ci și de manifestările culturale interesante care sint organizate aici. Aproape că nu există săptămînă în care să nu aibă loc ample acțiuni politico-educative și cultural-artis- tice : simpozioane, șezători literare, expoziții de carte, montaje audiovizuale, întâlniri cu scriitori, consultații juridice, manifestări prilejuite de evenimente importante din viața partidului și poporului. Cîteva exemple. în cadrul „Zilelor cărții social-politice" au avut loc simpozioanele „200 de ani de la izbucnirea răscoalei țărănești conduse de Horea, Cloșca și Crișan" și „Unirea — un ideal permanent al poporului nostru" — susținute de oameni de specialitate, istorici, muzeografi din Iași și Bacău. Ele au fost precedate de vernisarea unor interesante expoziții de carte social-politicâ, în care la loc de cinste se aflau operele tovarășului Nicolae Ceaușescu ; standuri -tematice destinate celor care frecventează învățămîntul politico-ideologic și emisurile universită

ților cultural-științifice. Sub genericul „Orizont tehnico-științific", colectivul bibliotecii a organizat, in centrele muncitorești de pe Valea Trotușului, simpozioane pe teme ca : „Noutăți în forajul sondelor și extracția țițeiului", „Creșterea puterii calorice a cărbunelui din bazinul Comânești", iar pentru cooperatorii din Sascut, Răcăciuni și din alte comune, simpozionul „Agricultura ecologică — agricultura viitorului".De o mare audiență la public se bucură șezătorile literar-artistice organizate în fiecare lună în sala mare a bibliotecii. Vin aici scriitori, oameni de cultură din toată țara. Au loc lansări și prezentări de cărți, recitaluri de poezie patriotică. Biblioteca județeană a organizat in marile cartiere de locuințe din Bacău — Cornișei, Bistriței, Mioriței, Republicii și 1 Mai — filiale dotate cu un fond de carte adecvat și cu săli de lectură corespunzătoare. Pentru copii, cei mai mici cititori, se organizează în fiecare săptămînă montaje audiovizuale în cadrul cărora sînt prezentate cărți în lectura autorilor sau diapozitive pe diverse teme, iar anual „Salonul cărții cu povești".Dintr-o evidență aflată la conducerea bibliotecii rezultă că, în ultimul an, la Bacău au fost organizate peste 150 de asemenea manifestări politico-educative și cultural-artisti- ce, la care au luat parte circa 12 000 de oameni ai muncii.In această perioadă, biblioteca județeană, în colaborare cu revista de cultură „Ateneu", organizează dezbateri și simpozioane pe tema realizărilor economico-sociale și gospodărești, din ultimii de ani. pe meleagurile între Bistrița, Șiret și Trotuș. Asemenea manifestări susținute de cadre cu munci de răspundere în economia județului, oameni de cultură și știință au avut loc atît la sediul bibliotecii, cît și în comunele Traian, Poduri, Mărgineni, Oituz, Tg. Trotuș. Cu alte cuvinte, biblioteca își face simțită prezenta în viața social- culturală a localităților județului, legind strins acțiunile ei de evenimentele politice marcante ale țării. Se confirmă, astfel, că locurile • fruntașe ocupate în precedentele două ediții ale Festivalului național „Cîntarea României" și „Diploma de merit" conferită de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cu prilejul aniversării a 90 de ani de lectură publică la Ba
cău, nu au fost întîmplătoare.

edili tar- douăzeci cuprinse

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)lui. Comuniștii au considerat că, in vederea folosirii tuturor posibilităților pentru asigurarea succesului acțiunii de scoatere a țării din războiul hitlerist și de sub dominația celui de-al Ill-lea Reich, contactul cu Palatul era util, regele, generalii și ofițerii superiori din anturajul lui putînd contribui, îndeosebi în direcția participării largi a armatei, la înfăptuirea acestei acțiuni, ceea ce era de importanță capitală. Adîncirea fricțiunilor și divergențelor dintre I. Antonescu și cercurile monarhice, transformarea lor în contradicții, odată cu desfășurarea evenimentelor politico-militare și cu consolidarea coaliției antihitleriste, au determinat aceste cercuri să accepte discuțiile cu partidul comunist.Un prim succes în direcția făuririi frontului politic larg l-a constituit crearea, în toamna anului 
1943, a Comitetului Frontului Pa
triotic Antihitlerist. Răspunzînd apelului din iunie 1943, al partidului comunist, în lunile septembrie- octombrie 1943 s-au aliat cu el, în. lupta pentru eliberarea patriei, partide și organizații patriotice ce se aflaseră și — de comuniști în tra i— cum erau FrontulUniunea Patrioților, Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România (M.A.D.O.S.Z.) și Partidul Socialist Țărănesc. Crearea Frontului Patriotic Antihitlerist a constituit o etapă importantă în procesul de unire a forțelor rezistenței românești, existența lui atestînd maturizarea condițiilor pentru ca lupta antihitleristă să ia cursul spre coordonarea tuturor acțiunilor și dezvoltarea lor, spre pregătirea efectivă a scoaterii țării de sub dominația Germaniei naziste.Urmărind lărgirea coaliției realizate prin crearea Frontului Patriotic Antihitlerist, pînă la cuprinderea tuturor partidelor, grupărilor și personalităților politice influente, comuniștii considerau că unitatea clasei muncitoare trebuia să fie coloana vertebrală a acestei alianțe

șifascismului erau
anterior alături acțiunile con- și nazismului. Plugarilor,

cinema
G Mușchetarii în vacanță : SCALA 
(1.1 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 Mărin miliardar : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30. 
G Acțiunea „Autobuzul** : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
G Roșcovanul: FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
© Revanșa : POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19.
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20,00 Telejurnal ® Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,15 Actualitatea în economie. Campa- 

l nia agricolă de primăvară. Ritm, 
calitate, eficiență.

i 20,25 Studioul tineretului. Generația 
epocii Nicolae Ceaușescu — Tine
rețe revoluționară @ înaltă încre
dere — deplină angajare. Repor-

taj-dezbatere 0 Rodesc preapline 
visele-n Carpați. Moment de mu
zică și poezie patriotică G Repere 
ale responsabilității ostășești. Re
portaj din activitatea tinerilor 
militari G Drum de vitejie și iz- 
bîndă. O nouă filă evocatoare a 
eroismului participării armatei 
române pe frontul antihitlerist 
@ Valori ale artei tinere-G Serial 
științific : „Călătorie în -Univers* 
© Cîntecele tinereții —- cîntecele 
păcii

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Tradițiile artei populare 
pe scena satului de aziUna din inițiativele de rezonanță al-e Comitetului județean de cultură și educație socialistă Ialomița este, fără îndoială, organizarea în municipiul Slobozia a celei dc a Vil-a ediții a „Zilei dansului ialomițean", manifestare coregrafică ce suscită un larg interes atit din partea formațiilor care s-au străduit, prin evoluțiile anterioare ce au avut loc la diferite niveluri, comună, oraș, municipiu, C.U.A.S.C., să îndreptățească invitarea lor la această sărbătoare a dansului, dar, mai ales, de un public deosebit de generos și exigent. La actuala ediție, cele 600 de locuri ale casei de cultură a sindicatelor s-au dovedit insuficiente pentru numărul mare de spectatori care s-au arătat dornici' să vadă „la lucru", în condiții de concurs, ce are mai valoros acest gen de artă, cu rădăcini seculare, și au ovaționat la scenă deschisă pe cei peste 1 000 de dansatori purtători ai unor vechi, dar mereu proaspete tradiții. Afluența de public a fost determinată și de faptul că puteau fi urmărite ansamblurile folclorice premiate la festivalurile internaționale din Franța, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Cehoslovacia, Iugoslavia și Turcia, de unde s-au întors, an de an, cu trofee ce le-au răsplătit talentul, munca și dragostea față de această artă.1 000 de dansatori, 30 de formații și 5 ansambluri. Cifrele spun suficient de mult, credem noi, despre seriozitatea cu care se muncește cu aceste formații in cadrul caselor de cultură, căminelor- culturale, cluburilor muncitorești, Întreprinderilor, instituțiilor, cooperativelor agricole de producție și I.A.S.-urilor din județul Ialomița. Profesorul Gheorghe Antonescu, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă Ialomița, în discuția purtată la puțin timp după încheierea acestei valoroase manifestări, ne-a spus :— Festivalul național „Cîntarea României" își onorează propriile-i tradiții ilustrate în creațiile culturale și artistice pe care poporul le-a făurit de-a lungul vremii. „Ziua dansului ialomițean" a pornit la prima ediție, în urmă cu șapte ani, cu stingăcia și timiditatea Începutului, fără a avea orgoliul diferențierii neapărate față de alte zone geografice, cerința primă fiind aceea de a fi relevate contribuțiile așezămintelor culturale la diversificarea preocupărilor pentru dansul popular, dansul cu temă etc. La fiecare ediție a sporit numărul formațiilor, am desprins concluzii noi, cu ajutorul unor maeștri coregrafi din Capitală sau din alte județe ale țării, s-a îm

bogățit repertoriul formațiilor, au apărut două volume ale cărții „Jocuri populare din Ialomița" de Mihai Runcanu.Ce a impresionat la actuala e- diție ? Mai multe lucruri. Formația Cooperativei agricole de producție din Gheorghe Doja s-a impus prin dezinvoltura dansurilor în care alternează ritmul alert cu cel domol, cele 10 perechi, soț și soție, dansînd împreună de mulți ani. Cei din Ciochina au adus hora, o „sultănică", „si.rba dogarilor" și alte dansuri preluate de la bătrîni, fiind foarte aproape de o mai veche „horă a satului", impunindu-se prin tehnică și vădita plăcere cu care au dansat. Din satul Luciu, comuna Mihail Kogălniceanu, a fost pi-ezen- tă o formație de 12 bărbați cu dansurile lor viguroase, exprimind bucuria mișcării, formînd un cerc permanent, din care nimeni nu poate ieși dedt dacă „nu poate tine pasul". Reținem ca un element de mare valoare morală că toți acești dansatori de la Gheorghe Doja, Ciochina, Luciu, Traian, Perieți, Scînteia și Gheorghe Lazăr, ca de altfel din toate formațiile de dansuri populare de la sate, sint membri cooperatori cu rezultate foarte bune în producție și mecanizatori, ei chemindu-i, să le fie alături, pe copii, pe rude, această atitudine garantând continuarea tradiției.Ansamblurile caselor de cultură ale sindicatelor din Urziceni și Slobozia, de la Clubul C.F.R. Fetești și I.P.I.L.F. Fetești, de la căminul cultural Girbovi sau Casa de cultură orășenească Țăndărei au ilustrat convingător ceea ce trebuie să fie „ansamblul folcloric", „ansamblul de cîntece și dansuri", „ansamblul de obiceiuri", „ansamblul de dansuri", valorificând dansurile locale, prezen- tind adevărate microspectacole.Dansul modern a dat Satisfacția diversității, a participării tinerilor, formațiile fiind din ce în ce mai numeroase, semn că trebuie 6ă se concentreze mai mult atenția asupra instruirii viitorilor coregrafi care se ocupă de acestea. Una din concluziile privind dansul cu temă vizează pe animatorul cultural, care, chiar dacă nu are specialiști pentru acest dans, trebuie să apeleze la colaboratori pricepuți pentru a-i da amplitudinea necesară. Deocamdată, dansul cu temă este o cerință, căreia trebuie să i se găsească rezolvări viabile, cu atit mai mult cu cît tinerii și-l doresc.
Mihaî VIȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Vă informăm despre:

politice largi. în acest sens, la 15 noiembrie 1943, C.C. al P.C.R. s-a adresat, din nou, C.C. al P.SfD., propunîndu-i „intrarea imediată in 
Frontul Patriotic Antihitlerist... și 
în Comitetul politic pe țară al a- 
cestui front. In același timp — se spunea, în continuare, în scrisoare 
— vă propunem să vă uniți cu noi 
și cu celelalte organizații antihitle
riste la lupta pentru ciștigarea con
ducerii partidelor național-țărănesc 
și național-liberal pentru ultima 
noastră platformă de luptă propusă 
acestor partide".Discuțiile purtate de activiști de

situația dată — intereselor vitale ale țării. Cu forțe unite, comuniștii și social-democrații au dezvoltat con-' tactele stabilite anterior, ceea ce a dus la încheierea, la 26 mai 1944, a unei înțelegeri cu gruparea liberală condusă de Gh. Tătărescu, cu reprezentanții grupării național-de- mocrate de sub conducerea lui Petru Topa (derivată din fostul partid naționalist-democrat, aflat, înainte, de război, sub conducerea Iui Nicolae Iorga), constituindu-se, astfel, Coaliția Național-Demoera- 
tică. Reprezentanții P.C.R. au semnat procesul-verbal al înțelegerii

lui comunist de înlăturare cu forța armelor a guvernului antonescian.Presiunea maselor, desfășurarea favorabilă a contactelor P.C.R. cu gruparea liberală condusă de Gh. Tătărescu și cu cercurile Palatului regal, atitudinea favorabilă realizării unei colaborări largi a tuturor forțelor antifasciste în chiar rindul partizanilor lui Maniu si Brătianu, le-au impus acestora o anume schimbare de atitudine. Ei au aderat, în sfîrșit. la platforma propusă de partidul comunist privind constituirea Blocu
lui Național Democratic. Aceasta,

CONSENSUL NATIONAL, UNITATEA DE ACȚIUNE 
- TEMELIA VICTORIEI POPORULUI ROMÂN

frunte ai celor două partide muncitorești au avut ca rezultat încheierea, în a doua jumătate a lunii aprilie 1944, a unui acord de Front Unic Muncitoresc. Manifestul programatic, dat publicității cu prilejul zilei de 1 Mai 1944, chema toate forțele patriotice antihitleriste să se unească in lupta hotărîtă pentru : pace imediată, răsturnarea guvernului Antonescu, formarea u- nui guvern național .din reprezentanții tuturor forțelor antihitleriste din țară, sabotarea și distrugerea mașinii de război germane, alianța cu coaliția Națiunilor Unite, pentru făurirea României libere, democratice și independente.Realizarea Frontului Unic Muncitoresc a constituit un eveniment de mare ‘însemnătate pentru organizarea detașamentelor înarmate muncitorești, denumite „formațiuni 
de luptă patriotice", și pentru lărgirea coaliției politice antihitleriste.Orientarea unor grupări politice și cercuri ale burgheziei spre ruperea alianței cu Germania, deși determinată de motive foarte diferite și contradictorii, corespundea — în

in numele tuturor organizațiilor politice din Frontul Patriotic Antihitlerist.In aceste împrejurări, în mai 1944, I. Maniu și C. I. C. Brătianu, fără a renunța la pertractările cu mareșalul Antonescu, au consimțit să participe la constituirea unui Comitet Central de Acțiune format din reprezentanți ai P.C.R., P.S.D., P.N.Ț., P.N.L. și a unui Birou ca organ executiv, alcătuit din reprezentanți ai P.C.R., ai P.S.D., P.N.Ț. și P.N.L. In cadrul de mai sus, s-au purtat numeroase discuții, cu rezultate concrete la sfirșitul celei de-a doua decade a lunii iunie 1944.Cercurile palatului regal care ajunseseră, încă în luna mai 1944. la concluzia că singura modalitate prin care monarhia ar fi putut fi absolvită de răspunderile ce îi reveneau era participarea monarhului la o acțiune de ieșire din războiul hitlerist. au acceptat la consfătuirea din noaptea de 13/14 iunie 1944, desfășurată într-o casă din Calea Moșilor nr. 103, cu participarea reprezentanților Partidului Comunist, ai Palatului și armatei, planul partidu

având un caracter antifascist, general-democratic-, conform Declarației publicate la 20 iunie 1944, prevedea : „1. încheierea fără întâr
ziere, in baza ofertei făcute de 
Aliați, a unui armistițiu cu Națiu
nile Unite (Uniunea Sovietică, Ma
rea Britanie și Statele Unite ale 
Americii), căutând a obține condi- 
țiunile posibile cele mai bune pen
tru interesele țării; 2. Ieșirea 
României din Axă, eliberarea țării 
de ocupația germană, alăturarea ei 
la Națiunile Unite și restabilirea 
independenței și suveranității na
ționale ; 3. In acest scop, înlătura
rea actualului regim, de dictatură și 
înlocuirea lui cu un regim consti
tuțional democratic, pe baza acor
dării drepturilor și libertăților 
civice tuturor cetățenilor țării ; 4. 
Prezentul acord intră imediat în vi
goare și obligă părțile contractante 
la organizarea și ducerea in comun, 
fără nici o întârziere, a acțiunii 
pentru realizarea punctelor mai 
sus stabilite". în Declarație se arăta, de asemenea, că formațiunile politice care alcătuiau Blocul Național Democratic își păstrau în

treaga independență ideologică și politică, „acordul intervenit nepri- vind decît punctele mai sus fixate".Prin constituirea B.N.D. se realizase in fapt Frontul Național Antihitlerist, deoarece, în toate înțelegerile stabilite prin consens, partidul comunist era prezent și acționa ca un liant și nucleu dinamizator, ceea ce nu a scăpat observației organelor informative germane care relatau, la 5 august 1944, că „evoluția politicii interne din 
ultimele săptămini arată clar o tre
cere a tuturor opozițiilor spre 
stânga, cu preluarea conducerii a- 
cestei opoziții de partidul comu
nist".Frontul larg ce se crease era expresia politicii de alianțe, inițiată și urmărită cu tenacitate de partidul comunist, ceea ce a angajat la o luptă hotărîtoare pentru interesele naționale fundamentale cele mai largi pături ale populației, întregul popor român. Rezultatul imediat al realizării acestui consens național l-a constituit insurecția din august 1944, prin care s-a obținut eliberarea țârii de sub. dominația Germaniei naziste și întoarcerea armelor contra acesteia. Insurecția a fost rezultatul acțiunii convergente, unitare a tuturor forțelor interesate in salvarea țării de pericolul grav care o amenința. Faptul că partidele burgheze, ca și cercurile Palatului, au acceptat în cele din urmă soluțiile și mijloacele propuse de Partidul Comunist Român pentru ieșirea din impas demonstrează că linia acestuia a fost singura viabilă, că P.C.R. era singura forță politică în măsură să asigure succesul unei acțiuni antifasciste decisive.Dînd o apreciere de largă perspectivă acestui moment crucial din istoria contemporană a poporului român, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că el „a marcat 
începutul revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, care a dus la cu
cerirea adevăratei independente a 
patriei, Ia transformarea revoluțio
nară, socialistă a României".

Un nou complex hotelier

Complexul hotelier „Pantelimon" (machetă)

G Artista, dolarii șî ardelenii t 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
G Răpirea fecioarelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
G Vulcanul : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 11; 16; 19,30.
G incendiu la Krong Yung : FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,30.
G Un colț de oraș : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 11; 13; 15; 17; 19.
G Frați de cruce : GRIVIȚA (17 08 58)
— 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 10; 12; 14; 16: 18: 20.
G Inimă rece : DACIA (50 35 94) —
9; 11; 13: 15; 17; 19.
G Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30: 18,30.
G Amintirea . unei mari iubiri s 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
0 Nick Carter superdetectîv : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
® Sus în cireș : PACEA (71 30 85) — 
15; 17; 19.
G Fata care vinde flori : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
G Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.

G Omul din înalta societate : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
G 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.
G Rocky II : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,30; 14; 16.30; 19.
G Program de desene animate — 
9,30; 11,15; 13.15: 17, Profesorul distrat 
— 15; 19 : DOINA (16 35 38).
G 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.
G Un șerif extraterestru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16: 18.
© Undeva, cîndva : COTROCENI 
(49 48 48) — 17,45: 19,45.
G 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.
G 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
G Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Fata din Andros — 14; Zbor 
deasupra unui cuib de cuci — 18,30; 
(sala Atelier) : Harap Alb — 18; (sala 
Cosmonauților, 11 07 57) : Idolul și 
Ion Anapoda — 18.
G Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. So
list : Gabriel Amiraș — 19; (sala Stu
dio) : „Laureați ai concursurilor in
ternaționale*. Dan Claudiu Vornicelu 
— vioară — 17,30.
G Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului pan — 15,30: 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 18,30.
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu- Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnații — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 18.

G Teatrul Mic (il4 70 81) : Fluturi, flu
turi — 18.
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mî- 
rîiala — 19.
G Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Olelie și Vînătorii — 18,30. 
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 18,30.
G Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
G Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Pe ulița satului — 18,30.
G Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18.
G Teatrul „Ion Creangă* (50 26 53) : 
Muzicanții veseli — 10: Cenușăreasa
— 14; Mary Poppins — 18.
G Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 10; (sala Cosmo
nauților, 11 07 57) ; Anotimpurile 
mînzului — 10.
® Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia —- 19.
G Estrada Armatei (13 60 64) : Aten
ție ! Estrada în emisie — 18.

Am admirat adesea, în drumul nostru către însoritul Litoral, o insulă din zona de est a Capitalei, răsărită dintre apele limpezi ale lacului Pantelimon. Pentru pitorescul imaginii oferite de clădirile sale, acoperite vara aproape cu totul de perdeaua deasă a copacilor, pentru peisajul natural de o calmă frumusețe. în momentul de față, pe insula solitară a poposit un grup de constructori, cu echipamentul necesar, pentru a pune în valoare întregul complex de clădiri. Ei au misiunea de a reconstrui și adapta aceste clădiri în vederea amenajării unui complex hotelier. O misiune nu tocmai ușoară, dar pasionantă, mai ales pentru proiectanții acestei lucrări de anvergură, un colectiv de arhi- tecți și ingineri de la Institutul „Proiect" București, între care arhitectul Mihaî Nicolescu. inginerii Dragoș Badea, la partea de structură, Mihaî Ionescu, la partea de instalații. Șeful de proiect, arhitectul Horia Boian, fără să ascundă dificultățile -inerente unei astfel de întreprinderi, descrie entuziasmat cum va arăta în final casa cu arce înalte, coloane și intrare monumentală ; începînd de la demisolul acoperit cu bolți din cărămidă, unde s-a propus să fie instalate una din braserii, cca permanentă, o cramă, sala de reuniuni și terminînd cu etajele, unde se va amenaja cazarea hotelului, în rest, acest corp principal va găzdui un restaurant, bar de zi, sală video, sală de conferințe, bucătării, anexe. Una din clădirile joase va adăposti tot camere de hotel, iar cealaltă o braserie cu regim de funcționare sezonier, prevăzută cu o terasă acoperită și alta descoperită, precum și o unitate de cazare de tip han. Firește, în scopul asigurării funcțiunilor hotelului la cei mai înalți parametri, în ultimă instanță a confortului celor cazați, au fost prevăzute a- menajări complet noi de spații tehnologice — stație de hidrofor, centrală termică, de ventilație mecanică etc.— încercăm să refacem în clădirile existente niște elemente de arhitectură specifice — arată inter

locutorul nostru cu privire la finisajele hotelului — să folosim profile de ipsos trase, coloane stilizate, muluri, păstrînd imaginea veche și preiuînd-o modelată intr-un spirit estetic. Mobilierul, care este realizat în institutul nostru, cel de hol, de pildă, e gindit pentru a prelua un modei de desen din lam- brisaj intr-o imagine clasică. Sperăm ca și finisajele, lemnul natural. tapetele, mochetele, stofa folosite vor răspunde exigențelor. Ne străduim în același timp să conservăm și să îmbogățim cadrul natural deosebit de generos și îmbietor, parcul hotelului cu tei seculari viguroși, salcîmi și tuia. Plantația existentă va fi întregită cu amenajări peisagistice, spații de promenadă și odihnă.Hotelul, conceput ca unitate de tranzit la venirea dinspre sau la ieșirea spre mare pe traseul Călărași, va fi coqipletat cu mai multe amenajări turistice destinate, deopotrivă, călătorilor în trecere și populației din zonă : un popas turistic cu 40 locuri in corturi, un camping cu .20 locuri pentru rulote, avînd asigurate vestiare., oficiu pentru încălzirea hranei și recepție, o sală de jocuri mecanice, o plajă cu toate dotările — vestiare, garderobă, grupuri sanitare — și o remiză pentru ambarcațiuni de agrement, de asemenea cu vestiare, dușuri și cu unități pentru desfacerea răcoritoarelor, un teren de tenis etc., marea majoritate fiind investiții noi.Accesul pe insulă se face acum prin bd. Biruinței, pe un istm care o leagă de comuna Pantelimon. în viitor, aici urmează să fie construit un pod care să permită și circulația ambarcațiunilor. Tot în perspectivă, în apropierea hotelului, dar nu pe insulă, ci pe malul lacului Pantelimon, se va dezvolta o mare zonă de agrement cu baze sportive și multiple posibilități de destindere și distracții.în ce privește hotelul, termenul de intrare în circuitul turistic este destul de apropiat, și anume, sfîr- șitul anului viitor.
Gabriela BONDOC
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MESAJE BE FELICITĂRI 
BE PESTE HOTARE ADRESATE 

PREȘEDINTELUI NICOLRE CEAUSESCU
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România vă adresez sincerele mele felicitări.Doresc ca dialogul și cooperarea intre cele două țări ale noastre să se întărească în interesul reciproc al celor două națiuni.Totodată, adresez călduroase urări pentru prosperitatea poporului român și viitorul relațiilor franco-române.

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

TELEGRAMETovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului Abdel Rauf Al-Kassem, primul ministru al Republicii Arabe Siriene, o telegramă prin care îi a- dresează. cu ocazia reinvestirii în a- ceastă funcție, sincere felicitări și un cald salut prietenesc. Totodată, se exprimă încrederea că. prin e- forturile susținute ale guvernelor român și sirian, raporturile de strîn- să prietenie și colaborare rodnică dintre țările noastre se vor adinei și dezvolta în continuare. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. în interesul reciproc, precum și al cau

zei păcii șî Înțelegerii Internațio
nale.

★în legătură cu tragicul accident petrecut pe șoseaua Saraievo—Mostar, tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis tovarășei Milka Planinț, președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, o telegramă prin care îi adresează sincere condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești, precum și expresia sentimentelor de profundă compasiune pentru familiile celor dispăruți.
Acțiuni edilitar-gospodărești in Capitală

U.R.S.S.
Noi

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE A
R. P. MONGOLA

tehnologii în siderurgie Valoroase izvoare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFolosesc prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România pentru a vă adresa felicitările mele cele mai călduroase. încrederea reînnoită a partidului șl poporului român în persoana și politica dumneavoastră bucură pe toți prietenii dumneavoastră, printre care avem onoarea să ne numărăm și noi.Binevoiți să acceptați, domnule președinte, sentimentele mele distin

se și asigurarea prieteniei și considerației mele.
WALID JOUMBLATT

Președintele
Partidului Socialist Progresist din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, îmi este plăcut, stimate mare prieten, să vă exprim, în numele meu personal, al conducerii partidului și al organizațiilor sale de bază, sincere felicitări și cele mai bune urări.Reînnoirea încrederii poporului în conducerea dumneavoastră, prin hotărirea Parlamentului ales la 17 martie 1985, constituie o nouă garanție a continuității pe aceeași cale pe care a pășit România in direcția dezvoltării economice. în slujba păcii și cooperării intre popoare.Partidul Istiqlal exprimă dorința ca relațiile bilaterale să se consolideze tot mai mult în folosul celor două țări și al celor două popoare.

M'HAMED BOUCETTA
Secretar general 

al Partidului Istiqlal din Maroc

Odată cu venirea primăverii, cam tîrzie. e drept, cam prea mult așteptată. se știe, gospodarii Sectorului 6 l-au ieșit în întîmpinare. I-am întîlnit pe Bulevardul Ho-Și- Min. Piața Moghioroș. străzile Bodnaraș, Aleea Săndulești... I-am văzut în curțile întreprinderilor da mașini electrice, de confecții șî tricotaje, de radiatoare, de stofe și mobilă, ca să menționăm doar cîteva din sectorul amintit.în zona Podului Grant sau a Pieței Moghioroș. numeroși elevi cu însemnele liceelor industriale de chimie, poștă și telecomunicații declanșaseră o adevărată competiție a strîngerii pămîntuiui de pe carosabil și rigole. Se săpa în jurul pomilor, se însămînța iarbă, se nivela terenul, se pregăteau rondurile de flori, se plantau puieți. Numai simbăta și duminica ce au trecut, peste 30 000 de locuitori ai Sectorului 6 au răspuns cu promptitudine apelului de gospodărire a circumscripțiilor lor. a incintelor întreprinderilor și instituțiilor in care muncesc.De fapt, acțiunea de înfrumusețare a străzilor, cartierelor, parcurilor. unităților s-a declanșat mai organizat, mai responsabil, la 1 aprilie, în toate sectoarele Capitalei. Practic, sub îndrumarea comitetelor de partid au fost mobilizați pe șantierele muncii patriotice peste 200 000 de cetățeni.

Vizînd în principal arterele de circulație, numai în decursul săp- tămînii trecute locuitorii Capitalei au curățat 150 km rigole .și au evacuat pămîntul rezultat ; au săpat, nivelat și însămînțăt cu gazon peluzele degradate, au plantat 1760 arbori. 70 400 arbuști și peste 47 000 trandafiri.Echipe de tineri au fost concentrate în parcurile Tineretului. Libertății, Pantelimon II. Balta Albă, Dr. Petru Groza. Drumul Taberei, Plumbuita, Morarilor, pentru curățirea și amenajarea acestora și a bazelor de agrement ai căror beneficiari sînt cu prisosință.N-au fost neglijate nici gărdu- lețele de protecție a spatiilor verzi, nici spațiile de joacă pentru copii. Un merit în acest sens revine și Administrației domeniului public și colectivelor de oameni ai muncii, care au confecționat peste 1 000 de aparate noi de joacă destinate celor mici.Și încă un fapt demn de semnalat : la indicația comitetului municipal de partid, cluburile și asociațiile sportive . au amenajat grădini de zarzavaturi pe 32 800 mp din suprafața totală de 68 000 mp spatii verzi.Acțiuni gospodărești, demne de toată lauda, și care, fără îndoială, vor fi continuate.
Marta CUIBUȘ

La Combinatul siderurgic din Oskol a intrat în funcțiune o uzină de oțeluri speciale produse direct din minereu. întregul proces tehnologic este automatizat. începînd cu intrarea materiei prime și terminînd cu expedierea producției la depozit.De altfel, nici una dintre întreprinderile siderurgice intrate în funcțiune în Uniunea Sovietică începînd din a doua jumătate a anului . trecut nu mai are furnale sau topitorii de fontă, deoarece aici oțelul se produce direct din minereu, fără să mai treacă prin stadii intermediare. Fiind vorba de întreprinderi mari, cu
R.P. POLONA

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 11 aprilie, ora 
20 — 14 aprilie, ora 20. în țară : Vre
mea va fi instabilă cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale

mai ales sub formă de aversă însoțite 
și de descărcări electrice. în zona de 
munte și în nordul Moldovei, trecător, 
precipitațiile se vor transforma in la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări locale, din 
nord-vest. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, mai scă
zute în nord-est, iar maximele vor fi 
cuprinse între 12 și 22 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului.

PE AGENDA DE LUCRU A NOILOR DEPUTAȚI

-EXPERIENȚA LEGISLATORII ANTERIOARE

Larga participare a cetățenilor la înfăptuirea programelor
Ca pretutindeni în țară, bilanțul realizărilor dobîndite de locuitorii 

județului Teleorman în anii legislaturii recent încheiate este deosebit de 
bogat. Au apărut noi capacități de producție, noi cvartale de locuințe, 
roadele pămîntuiui du atins noi cote, în perimetrul fiecărei localități fiind 
vizibile însemnele modernizării.

- In toate aceste realizări se regăsește direct și aportul cetățenilor 
în dubla lor calitate de participant la actul de conducere și la cel de 
înfăptuire a programelor de dezvoltare în profil teritorial — ne spune to
varășul Zaharia Cărbunaru, prim-vicepreședinte al consiliului popular jude
țean. Pornind în noua legislatură, perioadă în care avem de înfăptuit 
obiective și mai mărețe, ne-arri propus să transferăm pe agenda de 
lucru a noilor deputați cele mai valoroase experiențe ale legislaturii an
terioare, găsind noi soluții de îmbogățire a acestora.

Despre ce experiență este vorba ?

ATRAGEREA ACTIVULUI OB
ȘTESC. în fiecare localitate există, după ; cum se știe.. un număr de deputați. cărora le revin sarcini de 
cea mai mare însemnătate în mobilizarea cetățenilor la diversele acțiuni de interes obștesc. A reduce însă contactul cu masele doar la asemenea acțiuni ale deputaților ar însemna o ingustaje a posibilităților de atragere a cetățenilor la activitățile de conducere socială, la înfăptuirea. sarcinilor dezvoltării economico-sociale. Iată de ce în orașele și comunele teleormănene s-a apelat la activul obștesc al consiliilor populare, care cuprinde un mare număr de cetățeni de toate profesiile și din toate categoriile sociale. La TURNU MĂGURELE, bunăoară, 23 de cetățeni activiști 
obștești au fost cooptați in cele 5 co
misii permanente ale consiliului 
popular. Aceste comisii au adus o contribuție substanțială Ia rezolvarea multiplelor probleme ale localității, prin efectuarea în legislatura trecută a unui număr de 24 de studii șî 
controale în unități economice, so- 
cial-culturale, comerciale și in alte 
sectoare, urmate toate de măsuri 
concrete.De pildă, comisia permanentă de industrie, gospodărie comunală și locativă. împreună cu organele de specialitate, a efectuat un studiu privind recuperarea resurselor energetice refolosibile de Ia combinatul de îngrășăminte chimice, studiu pe baza căruia s-a trecut ulterior la executarea unor ample lucrări ce au permis realizarea termoficării municipiului. Aceeași comisie permanentă a efectuat un control asupra

modului cum este organizat transportul’ în comun, propunînd în final măsuri de redistribuire a mijloacelor de transport pe unele trasee. în vederea creșterii cursivității circulației. Tot la Turnu Măgurele a devenit ° 
regulă procedeul de a se prezenta din 
timp cetățenilor — membri in comi
siile permanente — proiectele de ho- 
tăriri care urmează să fie supuse 
dezbaterii și adoptării în sesiunile 
consiliului popular municipal, asigu- rindu-se și pe această cale girul gîn- dirii și experienței colective.— Dar baza de masă a activității noastre la nivelul circumscripțiilor este considerabil mai largă — precizează primarul municipiului, tovarășul Paul Manole. Mă refer în primul rînd la cele 41 comitete de ce
tățeni, care numără 350 de membri. Prin grija deputaților s-a reușit ca în componenta acestor comitete să fie cuprinși cei mai activi și buni gospodari, din localitate. Periodic 
s-au organizat schimburi de expe
riență, iar președinții comitetelor de cetățeni cu cele mai bune rezultate în activitatea obștească sînt invitați să participe la sesiunile consiliului popular.— Un rol deosebit au în acest domeniu activiștii obștești din cadrul asociațiilor de locatari — adaugă vicepreședintele consiliului popular municipal, tovarășul Florea Udma. Dat fiind faptul că Turnu Măgurele este un oraș reconstruit în cea mai mare parte, fiind alcătuit din blocuri de locuințe, asociațiile de locatari aduc o contribuție importantă la buna întreținere și conservare a fondului locativ, atrăgînd cetățenii la toate acțiunile inițiate de primărie.

PERMANENTA CONLUCRARE 
DINTRE CETĂȚENI Șl DEPUTAȚI. „La noi în oraș — ne spune primarul localității VIDELE, tovarășul Ștefan Deculescu — exista cu ani în urmă obiceiul ca prezența deputa- ților să se facă simțită doar la sesiunile consiliului popular. în,.legislatura recent încheiată am reușit însă o schimbare radicală din acest punct de vedere, deputății consacrîn- 
du-și în prezent cea mai mare parte 
a timpului activității în mijlocul ce
tățenilor, devenind astfel cu adevărat realizatori principali ai conlucrării primăriei cu locuitorii orașului în rezolvarea treburilor obștești. Deputății sînt însă nu numai mesageri ai consiliului popular în rîndul alegătorilor și invers ; ei sînt în același timp participant activi la finalizarea tuturor acțiunilor de interes public, mobilizîndu-i pe alegători, aflîndu-se mereu alături de ei. De altfel, la noi s-a creat acum tradiția ca fiecare deputat să treacă 
pragul primăriei cel puțin o dată pe 
săptăraînă, pentru a se informa asupra sarcinilor „la zi" și pentru a face cunoscute factorilor de decizie de la consiliul popular problemele circumscripțiilor lor, propunerile care au apărut între timp din partea cetățenilor. modul cum se materializează aceste propuneri". Prin contribuția cetățenilor, în frunte cu deputății, s-au realizat lucrări edilitar-gospodă- rești, a căror valoare se ridică la peste 55 milioane lei.

LA „TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" — 
UN DIALOG AL FAPTELOR. Despre una dintre cele mai importante instituții ale democrației noastre socialiste, care asigură manifestarea responsabilității civice, participarea cetățenilor la viața localităților — am numit astfel „Tribuna democrației" — ne-a vorbit primarul comunei PERETU, tovarășul Constantin Popa.— Intîlnirile lunare din cadrul „Tribunei democrației", organizate de consiliul local al F.D.U.S., ne sînt de mare ajutor în cunoașterea detaliată a solicitărilor și propunerilor cetățenești, ca și a problemelor noi apărute în viața locuitorilor comunei. Așa cum o demonstrează experiența anilor din urmă, reușita „Tribunelor democrației", atragerea cetățenilor la dezbateri și, ulterior, la acțiune, depind în cea mai mare

măsură de modul în care propunerile cele mai judicioase iși găsesc materializarea faptică. De aceea, la noi 
s-a încetățenit procedeul ca la toate 
adunările de acest fel să participe 
activiștii primăriei și deputății, ceea ce conferă eficiență dialogului dintre cetățeni și reprezentanții organelor locale ale puterii de stat.Iată un exemplu. în urmă cu cîțiva ani tradiția grădinăritului era la noi pe cale de dispariție. Această situație anormală a fost supusă dezbaterilor din cadrul „Tribunei democrației", unde s-au analizat îndatoririle fiecărui cetățean prin prisma obiectivelor programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială. Revirimentul nu s-a lăsat așteptat. In această amplă acțiune, organele de specialitate ale consiliului popular. împreună cu deputății, au mers din casă în casă, au discutat cu oamenii, au identificat terenurile necultivate ’ și i-âu’ ajutat pe cetățeni în rezolvarea unor probleme privind aprovizionarea cu semințe, cu unelte agricole.Despre modul în care se asigură prin intermediul „Tribunei democrației" participarea cetățenilor la înfăptuirea programelor teritoriale de dezvoltare a localităților ne-a vorbit- și primarul comunei LISA, tovarășul Florea Oprea.— De fiecare dată, „Tribunele democrației" au prilejuit adevărate dialoguri de lucru cu cetățenii, primăria urmărind, cu ajutorul deputa- ților, ca toate propunerile realizabile, formulate de participant, să-și găsească o soluționare favorabilă. în acest fel, „Tribunele democrației" 
au devenit forme active ale conlucră
rii directe între primărie, deputați 
și cetățeni, pe care ne sprijinim în- ‘ deosebi în problemele legate de îndeplinirea programului de autoapro- viziopare, de efectuare a lucrărilor edilitar-gospodărești. Bunăoară, în domeniul autoaprovizionării am reușit în 1984, comparativ cu anul anterior, să valorificăm în plus Ia fondul de stat de la gospodăriile populației 16 tone de carne, 140 hl de lapte, 35 ton.e de legume și 40 tone de sfeclă de zahăr ; cantități pe care Ie vom spori în acest an. De asemenea, în legislatura trecută cetățenii au executat un important volum de lucrări edilitar-gospodărești, partici- pînd la construirea primului bloc de locuințe din comună, la extinderea rețelei de alimentare cu apă....Preluînd experiența legislaturii anterioare, îmbogățind-o cu noi inițiative, deputății aleși la 17 martie au datoria să asigure atragerea largă a maselor de cetățeni la înfăptuirea programelor locale de dezvoltare economico-socială. Pentru că în permanența conlucrării și dialogului cu cetățenii se află cheia reușitei tuturor acțiunilor ce privesc îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale oamenilor, înflorirea fiecărei localități.

Stan ȘTEFAN 
Mihai IONESCU

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
SCUTUL DE OZON ESTE 

ț ÎNCĂ INTACT. In anii ’70 au f03t 
I exprimate temeri că scutul de ozon, care 
i înconjoară Pămîntul în păturile superioa- * re ale atmosferei și care reține în mare 
l măsură radiația ultravioletă a Soarelui ’ periculoasă pentru biosferă, ar fi amenințat 
ț de compușii organici ai fluorului (freoni) 
i utilizați in baloanele aerosolice, în sprayuri,> ca agenți frigorigeni în frigidere. Ridicîn- 
l du-se la o înălțime de mai multe zeci dekm și acumulîndu-se acolo, freonii, după ț părerea specialiștilor, ar intra într-un lanț i complex de reacții chimice cu ozonul, re-> ducindu-i concentrația.Aceste temeri sînt infirmate de experien- 
i țele efectuate la stațiunea „Faraday", 
t aparținind serviciului antarctic englez, unde 
i conținutul in ozon al atmosferei a fost urmărit fără întrerupere in ultimii 30 de ) ani. S-a constatat că pot exista variații 
l destul de mari ale concentrației ozonului, în funcție de orele zilei, de anotimp sau

______________________

chiar de an, dar că în acest răstimp nu s-a produs nici o rarefiere semnificativă a stratului de ozon. Deci, cel puțin deocamdată, acest scut al Pămîntuiui este încă întreg.
DETECTOR AL RISIPEI DE 

ELECTRICITATE. Un grup de cercetători de la Universitatea din Riga au pus Ia punct o instalație care închide automat lumina cînd omul părăsește încăperea. Supranumită „Modra", instalația este de fapt un detector electronic de dimensiuni mici care percepe prezența omului într-o încăpere prin captarea cîmpului său termic și dă comanda aprinderii luminii. Atunci cînd omul iese din încăpere și cîmpul termic uman a dispărut, „Modra" deconectează automat lumina. Greutatea detectorului este de 1 kg, iar energia consumată este de numai 0,5 wați. După ce va trece probele tehnologice, instalația va intra în producția de serie la una din întreprinderile de aparate electronice din Riga.

• SISTEM DE VERIFICARE A 
ALTITUDINII SATELIȚILOR. Un sistem de verificare a altitudinii sateliților, funcționînd pe baza unor baterii electrice solare, a fost pus la punct de profesorii și studenții de la Universitatea Jiaotong, din Shanghai. Noul sistem, care a trecut cu succes probele tehnice, permite stabilirea altitudinii sateliților tereștri cu mai multă flexibilitate și exactitate de- cit metodele utilizate pînă în prezent, relevă agenția China Nouă. Dată fiind interferența unor factori diverși cu evoluția pe orbita inițială a satelitului, apare necesitatea reajustării, din timp în timp, a orbitei.

® INSTALAȚIE ROENTGEN 
PORTATIVĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ. Re- vista „Newsweek" anunță realizarea unui aparat Roentgen portabil, denumit „Lixis- cope". Este vorba de un tub conținînd izotopi (iod-125) și de un ecran cu diametrul

o producție anuală de pînă la 4 milioane tone de oțel, construcția acestor combinate marchează extinderea pe scară largă a tehnologiilor celor mai avansate de dezvoltare a siderurgiei sovietice. Noile procese tehnologice din aceste întreprinderi. din care vor lipsi furnalele, bateriile de cocsificare și depozitele de cărbune, permit economisirea unei importante cantități de mutică, energie și de materii prime. De asemenea, aceste tehnologii permit utilizarea minereurilor așa-zis sărace, a căror folosire în furnale pentru producția de fontă este foarte nerentabilă.

Intensificarea producției prin introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii este principala orientare a activității în toate ramurile economiei sovietice — scrie, intr-un amplu reportaj, ziarul „Pravda". în ultimul an, prin automatizarea a numai 1 000 de procese tehnologice la întreprinderile din tară, au fost economisite 9,5 milioane de tone de carburanți și s-au realizat suplimentar un milion de tone de oțel și fontă. O mare atenție se acordă robotizării industriei. La sfîrșitul acestui an, numărul roboților industriali în țară va ajunge la 40 000.
Microelectronica în transportul feroviarMicroelectronica, programarea computerizată iși găsesc o tot mai largă arie de utilizare în economia poloneză. Agenția poloneză de știri Interpress informează că in prezent se fac ultimele pregătiri pentru darea în funcțiune a sistemului de dirijare de la distanță, prin computer, a stației de triaj de la calea ferată Lublin- Tatary. Potrivit programului existent, pînă în anul 1990 toate cele 23 de mari stații de triaj din Polonia Vor fi treptat dotate cu sisteme de dirijare cu ajutorul microprocesoarelor, prin această modernizare obținîndu-se importante avantaje economice. între altele, capacitatea de triaj se va dubla.De introducerea microprocesoarelor în transporturile feroviare din Polonia se ocupă oamenii de știință de la Centrul principal de cercetări și dezvoltare a tehnicii căilor ferate. Ei și-au propus ca, prin soluții tehnice moderne, să contribuie la înlăturarea pierderilor și ridicarea simțitoare a eficientei activității în domeniul transporturilor pe calea ferată, ceea ce va constitui un cîștig important pentru întreaga economie națională.Dotată cu microprocesorul de tip ITEL 8080, stația de triaj Lublin- Tatary își va schimbă înfățișarea — arată, agenția de presă Interpress. Toate datele privitoare la fiecare vagon, numărul de osii, direcția în care va trebui dirijat vor fi înregistrate în memoria computerului. După sosirea vagonului pe platforma de triaj, fiecare mișcare a acestuia va fi observată de sistemul de radar al controlului de viteză, iar informațiile vor fi transmise computerului. Pentru micșorarea vitezei vagonului vor fi folosite frînele ușoare montate pa

ambele laturi ale șinelor și impulsionate hidraulic la comanda teleghidată a computerului, care dispune de o capacitate de reacție rapidă.
R.P. GERMANĂ

de cultură
ln Mongolia funcționează peste 

700 de biblioteci cu un fond total 
de 10 milioane de volume. în ca
drul întreprinderilor industriale și 
agricole, in școlile de diferite gra
de se creează, pe baze obștești, bi
blioteci și săli de lectură ce se 
bucură de largă popularitate.

Fără îndoială, cea mai de seamă 
unitate de acest gen este Bibliote
ca de stat din Ulan Bator, volume
le sale fiind consultate anual de 
peste 100 000 de cititori. în dotarea 
bibliotecii se află circa un milion 
de manuscrise din domeniul isto
riei, vechi tratate de medicină, 'fi
lozofie, astronomie, in limbile mon
golă veche și sanscrita. între lucră
rile deosebit de valoroase ale bi
bliotecii se remarcă culegerea uni
că de 108 volume a unei vechi en
ciclopedii mongole care, împreună 
cu comentariile la ea, totalizează 
226 de volume. Recent, biblioteca a 
făcut o nouă achiziție prețioasă, o 
hartă cerească întocmită irl secolul 
al XVII-lea, de mare exactitate. în 
fondul său se află, de asemenea, 
manuscrise vechi pe frunze de pal
mier, piele, textile și pe plăci de 
argint.

arhitectonice ale Berlinului

O treime din clădirile alcătuind fondul locativ al Berlinului erau 
distruse în mai 1945. Astăzi, după patru decenii, capitala R. D. Germane 
înfățișează imaginea unui oraș înfloritor, a cărui zestre edilitară se îm
bogățește cu fiecare an. S-au reconstruit, rînd pe rînd, magistrale și 
zone de rezonanță istorică — Unter den Linden, Hans-Loch-Viertel, 
Fischerinsel, Karl-Marx-Allee, Wohnrgebiet am Tierpark - s-au ridicat noi 
cartiere de locuințe. Zilnic sînt date în folosință 91 de apartamente. 
In fotografie : o secvență din noul peisaj arhitectonic al BerlinuluiINFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL: Steaua continuă seria victoriilorSteaua — devenită candidata n-r. 
1 la titlul național — iși continuă mersul spre obiectivul pe care și l-a propus în acest campionat. Ea a învins ieri pe A.S.A. cu 3—0 (1—0), înregistrînd a 19-a victorie și adu- cind totodată golaverajul propriu la 
o situație excelentă, 54—11.Două dintre rezultatele meciurilor din etapa a XXIV-a au ajutat de asemenea la consolidarea poziției Stelei. La București. Dinamo și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele, după o partidă încheiată cu 0—0. o partidă cam slabă calitativ, din care s-au salvat prin bună prestație numai puțini jucători — cei doi portari, Lung și Moraru. precum și Cămătaru. în același timp, la Baia Mare, echipa Sportul studențesc a reușit să ciștige un punct, rezultat 1—1 (0—1), conducînd pe tabela de marcaj pînă în minutul 75, dar n-a obținut si pe cel de-al doilea punct, care ar fi pus-o în- tr-o postură și mai favorabilă înaintea derbiului Steaua — Sportul studențesc. programat chiar duminica viitoare. Astfel. Steaua — 42 p — devansează în prezent cu cinci puncte pe Dinamo (37 p) și cu șase pe Sportul studențesc (36 p).Puncte deosebit de prețioase au obținut Rapid și F.C. Argeș pe terenurile unor adversare dificile din

BOX: „

cauza situației lor precare în clasamentul general : F.C.M. Brașov — Rapid 0—0 și S.C. Bacău — F.C. Argeș 0—0. în celelalte meciuri. învingătoare au fost ieri echipele gazde : F.C. Bihor — Chimia 4—2 (3—1). F.C. Olt — Gloria 1—0 (1—0); Corvinul — Jiul 4—2 (3—0) și Politehnica Timișoara — Politehnica Iași 2—1 (1—0).în clasament : Steaua — 42 p, Dinamo — 37 p. Sportul studențesc — 36 p. Universitatea Craiova — 29 p. Politehnica Timișoara — 25 p ; Corvinul — 24 p ; Gloria — 24 p ; Rapid — 22 p ; A.S.A. — 22 p ; F.C. Bihor — 21 p ; F.C. Olt — 21 p ; F.C. Chimia — 21 p ; F.C.M. Brașov — 20 p ; Jiul — 20 p ; F.C. Argeș — 19 P ; F.C. Baia Mare — 18 p ; S.C. Bacău — 17 p ; Politehnica Iași — 14 p.Etapa viitoare, ale cărei meciuri vor avea loc duminică 14 aprilie, este dominată de partidele inter- bucureștene Rapid — Dinamo, și Steaua — Sportul studențesc, programate in cuplaj pe stadionul „23 August". în celelalte jocuri : Universitatea Craiova — Gloria. Corvinul — S.C. Bacău. F.C.M. Brașov — F.C. Bihor. F.C. Baia Mare — F.C. Olt. Jiul — Politehnica Timișoara, Chimia — A.S.A. și F.C. Argeș — Politehnica Iași.
CCCentura de aurLa reuniunile competiției internaționale de box „Centura de aur", desfășurate miercuri la patinoarul „23 August" din Capitală, la categoria ușoară pugilistul român Ilie Dragomir a învins la puncte, cu o decizie de 3—2, pe sportivul bulgar Hristo Furnikov.în limitele categoriei mijlociemică, Mihai Ciubotaru (România) a obținut o victorie rapidă, prin KO în repriza a II-a. in meciul cu Goran Dinici (Iugoslavia), iar Aleksandr Samonin (U.R.S.S.) a dispus ia puncte de Julius Kodei (Nigeria).Alte rezultate : categoria muscă : Marin Vișan , (România) b.ab. III Madbooli Mandooh (Egipt) ; Victor

Enyika (Nigeria) b.p. Narantuia Niamagin (R.P. Mongolă) ; categoria semiușoară : Ion Stan (România) b.p. Isauii Farag (Egipt) ; Fidel Tor- riente (Cuba) b.ab. II Cornel Silitră (România) ; Dambad Omdogin (R.P. Mongolă) b.p. Eugen Preda (România) ; Emil Cuprenski (Bulgaria) b.ab. II Maachou Bonabdellah (Algeria) ; categoria ușoară : Cion Ki To (R.P.D. Coreeană) b.p. Mohamed Boubekri (Algeria) ; Radamez Castillo (Cuba) b.ab. III Gelu Hudișteanu (România) ; categoria mijlociemică : Cornel Lihaceanu (România) b.p. Pavel Cepelak (Cehoslovacia) ; Mihai Valentin (România) b.p. Meziane Nour- reddine (Algeria).

HANDBAL: Un frumos 
succes al reprezentativei 

BucureștiuluiCompetiția internațională de handbal masculin „Turneul orașelor", desfășurată la Palatul sporturilor din Bruxelles, s-a încheiat cu victoria e- chipei orașului București, care a întrecut, în finală, cu scorul de 19—15 (10—9), selecționata Zagrebului, după ce anterior handbaliștii români cîș- tigaseră cu 31—22 (14—10) întâlnirea cu reprezentativa orașului Budapesta.Ziarele belgiene publică ample comentarii care-subliniază evoluția echipei române și binemeritatul său succes. Astfel, ziarul „Le Soir" scrie: „Finala turneului de la Bruxelles, care a opus echipele Bucureștiului și Zagrebului, a atins un nivel deosebit datorită, în special, formației române, a cărei apărare a făcut adevărate minuni întrecute numai de eficiența „tunarilor" Dumitru (5 goluri înscrise din cele 10 din prima repriză) și Stingă (4 goluri din cele 9 marcate în repriza a doua), fără a-1 uita pe fantasticul portar care este Alexandru Buligan". Ziarul „La Libre Belgique" relatează Ia rîndul său : „Echipa Bucureștiului și-a impus tactica în meciul cu handbaliștii iugoslavi din Zagreb, datorită unui lot omogen din care se detașează un jucător de mare clasă, Vasile Stingă, pe bună dreptate considerat a fi unul dintre cei mai buni hand- baliști din lume".
★

ȘAH. A fost stabilită componenta celor trei turnee interzonale ale campionatului mondial masculin de șah. Marele maestru român Mihai Subă va evolua în turneul de la Tunis (26 aprilie — 20 mai), alături de alți 17 jucători, printre care marii maeștri Aleksandr Beliavski, Arthur Iusupov (ambii U.R.S.Ș.), Lajos Portisch (Ungaria). Pedrag Nikolici (Iugoslavia). Vlastimil Hort (Cehoslovacia) și Anthony Miles (Anglia).
Grupa] de
V. MIRONESCUs*

de 51 mm pe care apare imaginea organului investigat. Izotopul folosit fiind mai puțin activ, iar iradierea . afectînd doar . o . mică' parte a corpului, cu ajutorul aparatului pot fi realizate investigații de peste un minut fără adoptarea unor măsuri deosebite pentru protejarea medicului și a pacientului. „Lixiscope" permite și realizarea de radiografii.
• MICROBALANȚĂ DE PRE

CIZIE. ° microbalanță de precizie a fost realizată de cercetătorul olandez B.J. Mulder de la laboratorul din Eindhoven. Ea are capacitatea de a cîntări pînă la a o suta parte dintr-o miime de miligran). Aceasta s-a reușit prin folosirea unui fir de cuarț, extrem de subțire, pus în vibrație de un element piezoelectric, care acționează ca un convertizor al energiei mecanice în energie electrică. Obiectul care trebuie cîntărît este suspendat de acest fir : vibrația indusă este detectată de un al doilea element piezoelectric. Amplitudi

nea variației vibrațiilor este legată de masa obiectului suspendat, ceea ce permite detectarea variației masei acestuia și,. implicit, măsurarea greutății, lanța poate fi utilizată în diverse gazoase, la temperaturi și presiuni de variabile.
• ARGILA. „PATUL GERMI

NATIV" AL VIEȚII ? Cercetători americani au anunțat o descoperire care vine în sprijinul teoriei elaborate în anii ’60 de chimistul Graham Caims — Smith de la Universitatea din Glasgow (Scoția), potrivit căreia viața a apărut pe Terra în argilă și nu în „supa originală" a oceanelor. așa cum se considera pînă în prezent. Intr-adevăr, în cursul unui simpozion ținut la Centrul de cercetări de la Mountain View (California) al N.A.S.A. (Agenția americană pentru aeronautică și spațiul cosmic), s-a anunțat că argila obișnuită prezintă două proprietăți esențiale pentru nașterea vieții ; capacitatea de a stoca și de

Ba- medii extrem
a transforma energia. Datorită acestor proprietăți, argila ar fi putut juca rolul unei „uzine chimice" pentru a transforma materiile prime anorganice în moleculele mai complexe din care au luat naștere primele forme de viață cu patru miliarde de ani în urmă. Teoria potrivit căreia viața a luat naștere în argilă contravine teoriei general acceptate pînă în prezent, care susține că viața s-a născut în „supa originală" a oceanelor.

CARBON ÎN LOC DE CU
PRU. Fizicieni americani fibră specială alcătuită dincarbon alternînd cu straturi de diferite metale. în ce privește electroconductibili- tatea, noua fibră întrece de șapte ori carbonul și este comparabilă cu nichelul. Mai ieftină, mai ușoară și mai rezistentă decît cuprul, ea îl poate înlocui cu succes la bo- binarea motoarelor electrice, Ia fabricarea conductoarelor pentru liniile electrice de înaltă tensiune etc.

au creat ostraturi de
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Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru oprirea cursei înarmărilor

ORIENTUL MIJLOCIII

„Peninsula Iberică să fie proclamată zonă liberă 
de arme nucleare 1"

Apel adresat de Consiliul portughez al păcii și colaborăriiLISABONA — Intr-un apel adresat populației, Consiliul păcii și colaborării din Portugalia s-a pronunțat pentru acțiuni hotărîte de preîntâmpinare a unei catastrofe nucleare, cerind încetarea amplasării de rachete nucleare în Europa și retragerea celor deja instalate. Documentul, adoptat în cursul unei ședințe a prezidiului acestei organizații, evidențiază, de aseme

nea, necesitatea opririi acțiunilor de militarizare a spațiului cosmic.Adresîndu-se tuturor oamenilor de bună credință, tuturor forțelor democrate din țară, apelul cere să se facă tot ceea ce este posibil pentru ca teritoriul Portugaliei să nu fie folosit pentru amplasarea, transportarea sau depozitarea armelor nucleare, pentru ca Peninsula Iberică să fie proclamată zonă liberă de arme nucleare.
„Nu I militarizării Cosmosului"WASHINGTON — Cunoscutul om de știință american Carl Sagan a condamnat, din nou, programul american de cercetări vizînd militarizarea Cosmosului, cunoscut sub numele de „războiul stelelor'*, subliniind că — în afara ineficientei sale — acesta este „ruinător de scump'*, relatează agenția U.P.I. în cadrul .unei conferințe de presă ținute Ia St. Louis, el a arătat că

nimeni, nici chiar cei mai ardenți sprijinitori ai acestui program, nu consideră că el ar putea asigura un „scut** cu adevărat protector. în plus, a menționat Carl Sagan, procesul realizării programului va putea cu greu fi oprit și din cauză că el va aduce profituri însemnate întreprinderilor angajate în producția militară.
R.F.G.: Critici formulate de P.S.D. Ia adresa 

programului S.U.fî. de cercetări militare spațialeBONN. — într-un document de poziție. Partidul Social-Democrat din R. F. Germania a criticat programul american de cercetări militare in domeniul spatial si a cerut guvernului vest-german să nu colaboreze la realizarea acestuia. Documentul atrage atenția că programul S.U.A., -denumit Inițiativa de Apărare Strategică (S.D.I.). ar de

termina intensificarea cursei înarmărilor și ar crește pericolul unei confruntări Est-Vest. Asemenea programe trebuie respinse din cauza efectelor lor negative asupra încercărilor de dezarmare si asupra securității, ca și din cauza costurilor lor. excesiv de înalte, adaugă P.S.D., potrivit agenției Reuter.

Peste 100 000 de danezi au demonstrat, .în cadrul marșurilor de primă
vară și al manifestațiilor pentru dezarmare, pentru crearea unei zone 

denuclearizate in nordul Europei

• U.R.S.S. condamnă 
agresiunea israeliană 

in LibanMOSCOVA 10 (Agerpres).—Uniunea Sovietică condamnă continuarea agresiunii israeliene în Liban și reafirmă solidaritatea cu poporul libanez în lupta pentru apărarea intereselor sale legitime împotriva ocupației israeliene — se spune într-o declarație a agenției T.A.S.S. Documentul subliniază că Israelul trebuie să-și retragă imediat și necondiționat trupele sale de pe întreg teritoriul libanez, in conformitate cu ho- tărîrile Consiliului de Securitate al O.N.U. în această problemă.
• întrevedere a președinte
lui Amin Gemayel cu secreta
rul general adjunct al O.N.U.BEIRUT 10 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a avut convorbiri cu secretarul general adjunct al O.N.U., Brian Urquhart, care a făcut o vizită la Beirut. Au fost abordate probleme legate de reînnoirea mandatului Forței Interimare a O.N.U. în Liban — U.N.I.F.I.L. La întrevedere a participat și primul ministru al guvernului libanez de uniune națională, Rashid Karame.
• Propunere de convocare a 
unei conferințe naționale în 
vederea încetării războiului

civil în LibanLa încheierea unei conferințe a liderilor politici și religioși ai comunității creștine, participanții au cerut conducătorilor musulmani să participe la o conferință națională in vederea încetării războiului civil în tară. Ei și-au exprimat sprijinul față de președintele Amin Gemayel Și i-au criticat pe rebelii din cadrul milițiilor creștine, ale căror acțiuni au înrăutățit climatul politic intern.Noi schimburi de focuri au fost înregistrate, miercuri, în zona de est a orașului-port Saida din sudul Libanului, între milițiile creștine și musulmane, informează agenția Associated Press.Un bilanț dat publicității de poliția libaneză arată că în cele peste 10 zile de ciocniri din regiunea Saida au fost ucise 59 de persoane, iar alte 260 au fost rănite.SITUAȚIA DIN SUDAN

SALVADOR

Pentru reluarea dialogului privind încetarea 
stării conflictuale din țară 

Un document al F.M.L.N. — F.D.R.SAN SALVADOR 10 (Agerpres).— Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională — Frontul Democratic Revoluționar (F.M.L.N.— F.D.R.) din Salvador au propus oficial președintelui Salvadorului, Jose Napoleon Duarte, reluarea dialogului privind încetarea stării conflictuale din (ară și normalizarea vieții politice salvadoriene — transmit agențiile Taniug și Prensa Latina. Documentul dat publicității de F.M.L.N.—

F.D.R. menționează că Ia dialog trebuie să fie reprezentate toate sectoarele sociale din țară. Comunicatul forțelor insurgente salvadoriene reafirmă convingerea că starea conflic- tuală din Salvador poate fi depășită pri.ntr-o soluție politică.F.M.L.N.—F.D.R. au propus ca reluarea dialogului să aibă loc la 21 aprilie, în departamentul Morazan, din regiunea de est a Salvadorului.

KHARTUM 10 (Agerpres). în Sudan continuă procesul de normalizare a situației. Potrivit agenției France Presse, unitățile economice și instituțiile și-au reluat activitatea. Generalul Abdel Rahman Swar Eddahab, comandantul-șef al forțelor armate sudaneze, a numit un Consiliu militar de tranziție, pe care îl prezidează. Format din 15 membri, consiliul este însărcinat să asigure suveranitatea țării și să exercite puterea legislativă în cursul perioadei de tranziție, informează agențiile internaționale de presă.Agenția M.E.N. anunță că generalul Abdel Rahman Swar Eddahab a emis un decret, potrivit căruia toate legile în vigoare înainte de suspendarea Constituției vor fi menținute pină la anularea sau amendarea lor.Un comunicat al Comandamentului general al forțelor armate sudaneze, transmis de agenția S.U.N.A., citată de M.E.N., avertizează împotriva încercărilor celor ce . ar dori să îngrădească schimbarea înfăptuită în tară și de a pune sub semnul îndoielii credibilitatea celor realizate. Este reafirmat, totodată. în document, angajamentul Comandamentului general al forțelor armate de a preda puterea poporului.
Dinamism și responsabilitate în numele și pentru 

cauza păcii și înțelegerii internaționale
(Urmare din pag. I)economice cu peste 150 de state de pe toate continentele, că Partidul Comunist Român dezvoltă raporturi cu un număr impresionant de partide comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, mișcări de eliberare, partide de guvernă- mînt și alte organizații democratice și progresiste, după cum Frontul Democrației și Unității Socialiste, Marea Adunare Națională, organizațiile de masă și obștești au legături cu nu mai puțin de 1 750 formațiuni politice, organe legislative, uniuni sindicale, asociații profesionale și de creație, organizații de femei, tineret, stu- denți și copii, mișcări pentru pace ?Prezența zecilor și sutelor de delegații și reprezentanți de peste hotare la manifestările prilejuite de ce-a de-a 40-a aniversare a istoricului act de la 23 August și la lucrările Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român au oferit oglinda fidelă a densității, amplorii și bogăției fără precedent a relațiilor externe ale partidului și statului nostru.Amplă, perseverentă, neobosită a fost activitatea desfășurată ■ de România, de președintele ei in 
problema fundamentală a vremu
rilor noastre — apărarea păcii, în
lăturarea primejdiei nucleare, tre
cerea, de mult scadentă, Ia măsuri 
hotărîte de dezarmare. Cronica acestui sfîrșit de mileniu va consemna neîndoios în paginile ei cele mai luminoase că, în condițiile unei agravări fără precedent a climatului politic internațional, cînd pe teritoriul suprasaturat cu explozibil atomic al Europei au început să fie amplasate noile rachete nucleare, glasul României a răsunat cu putere, îndemnînd la rațiune, la luciditate — pină nu este prea tîrziu. A se acționa cu toată fermitatea pentru a se obține eliberarea continentului european și a lumii întregi de primejdia unei conflagrații nimicitoare, a se face totul pentru distrugerea armelor nucleare, pentru salvgardarea păcii și a civilizației — iată, lapidar expusă, esența poziției românești, esența demersului tenace, neobosit, al secretarului general al partidului, președintele Republi

cii, în numele și sub semnul unei înalte responsabilități față de soarta omenirii și civilizației. Sub acest semn, România s-a pronunțat de la început pentru desfășurarea de negocieri care să prevină amplasarea și desfășurarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, sub acest semn țara noastră a salutat acordul privind negocierile sovieto-americane de la Geneva asupra ansamblului problemelor armelor nucleare și cosmice. In același timp, România a pus în lumină necesitatea de a se opri imediat amplasarea de orice noi rachete și arme nucleare în Europa, de a se sista orice măsuri de militarizare a spațiului cosmic, de a se trece la reducerea armelor nucleare și a celorlalte armamente, la realizarea unui echilibru al forțelor la un nivel cît mai scăzut.Concomitent, actualele împrejurări internaționale impun, mai mult ca oricînd, să se intensifice colaborarea în forurile de tratative multilaterale — de la Stockholm, de la Viena și de la Geneva — asupra diferitelor aspecte ale securității și dezarmării, pentru realizarea de progrese în direcția așteptărilor popoarelor.în acest an, cînd se împlinesc patru decenii de la victoria istorică asupra fascismului, nu poate exista cale mai nobilă de a aniversa evenimentul decît sporirea necurmată a contribuției la evitarea unui nou război: acesta este sensul major al mesajului adresat lumii de România, de președintele Nicolae Ceaiișescu, acesta este țelul suprem și permanent spre care se vor concentra și în viitor eforturile țării noastre, activitatea diplomației românești.Cu aceeași putere a răzbătut din tot ceea ce a întreprins România anul trecut pe plan internațional, preocuparea neabătută pentru stin
gerea focarelor de conflict, indiferent din ce parte a globului — din Orientul Mijlociu, din zona Golfului, Cornul Africii, America Centrală, Asia de sud-est — pen
tru reglementarea litigiilor dintre 
state numai și numai pe calea tra
tativelor, ca unica modalitate rațională, de natură a evita popoarelor suferințe, distrugeri, vărsări de sînge. Cu pregnanță s-a desprins

în ansamblul politicii externe a României socialiste abordarea într-un spirit nou, realist, a problemelor care privesc dezvol
tarea economică a lumii contem
porane, stăruința pentru edificarea 
noii ordini economice internațio
nale, pentru reglementarea echitabilă a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, pentru înfăptuirea năzuințelor legitime de propășire ale tuturor popoarelor.Aceleași atribute ale umanismului și responsabilității față de soarta omenirii a caracterizat modul în care partidul și statul nostru au 
abordat celelalte mari probleme 
ale contemporaneității, de la imperativul dezvoltării de sine stătătoare a tuturor națiunilor, in lupta împotriva colonialismului, neocolonialismului și imperialismului, pînă la creșterea contribuției O.N.U. la apărarea păcii și dezvoltarea cooperării internaționale» de amplu ecou bucurîndu-se în acest larg for al națiunilor inițiativele promovate în asemenea aspecte de primă importanță cum ar fi reducerea bugetelor militare, întărirea bunei vecinătăți între state sau marcarea Anului Internațional al Tineretului.Fără îndoială, ansamblul acestor concepții, poziții, demersuri și inițiative, așa cum s-au manifestat ele și în cursul anului trecut, sînt tot atîtea materializări ale unei doctrine politice creatoare, dinamice, „doctrina Ceaușescu", ca aport de preț la tezaurul gîndirii revoluționare și, deopotrivă, al teoriei și practicii diplomației mondiale. Iar realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România reprezintă garanția cea mai sigură că, în acest moment de răspîntie pentru destinele civilizației, cînd omenirea se pregătește cu îngrijorare, dar și cu infinită speranță, să treacă pragul unui nou . mileniu, poporul român, manifestîndu-se ca o prezență tot mai dinamică și mâi activă în viața internațională, își va spori și mai mult contribuția la înfăptuirea marelui țel spre care au visat din- totdeauna popoarele — o lume a păcii, libertății și demnității tuturor națiunilor.
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Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. ChinezeBEIJING 10 (Agerpres). — La Beijing s-au încheiat, miercuri, lucrările sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze (A.N.R.P.), transmite agenția China Nouă, A fost aprobat raportul intitulat „Situația economică actuală și reforma structurii econo- mice“, prezentat, în cadrul sesiunii, de premierul Consiliului de Stat, Zhao Ziyang.A fost ratificată Declarația comună chino-britanică cu privire la vii

torul teritoriului Hong Kong, hotă- rindu-se constituirea unui comitet însărcinat cu elaborarea legislației de bază ce va reglementa activitatea regiunii administrative speciale Iîong Kohg a R.P. Chineze. Au mai fost adoptate rezoluția asupra planului național de dezvoltare economică și socială pe anul 1985, rezoluția asupra executării bugetului de stat pe 1984 și bugetul de stat pe 1985, alte hotăriri și rezoluții.
32 milioane șomeri în țările 

industrializate occidentale
O relatare a agenției italiene de presă ANSA

Armata șomerilor continuă să 
crească — constată agenția italiană 
de presă ANSA. Pentru anul 1984, 
in țările industrializate din Occi
dent a fost înregistrată, de oficiile 
de statistică, cifra-record de 32 mi
lioane de persoane lipsite de locuri 
de muncă.

Aceste cifre au fost publicate și 
de președinția Consiliului de Mi
niștri al Italiei pentru a sublinia 
actualitatea conferinței internațio
nale pe tema „Inovațiile tehnolo
gice și crearea de noi locuri de 
muncă", programată l<ț Veneția in 
zilele de 10 și 11 aprilie, forum or
ganizat sub auspiciile guvernului 
italian.

Promovind această . conferință, 
guvernul italian a evidențiat nece
sitatea unei strategii îndeosebi la 
nivelul Pieței comune, unde „de 
zece ani multe lucruri s-au schim
bat, dar nu totdeauna in bine pen
tru țările membre".

Rezultatele economice citate de 
guvernul italian vor constitui o

problemă ce va da de gîndit la 
reuniunea de la Veneția. Rata creș
terii economice in țările Pieței co
mune s-a redus de la 4,6 la sută, 
anual, în anii 1963—1973, la 1,7 la 
sută in anii 1973—1983. In același 
timp, rata șomajului in țările 
membre ale C.E.E. a crescut de la 
doi la sută în anii ’60, la 11,2 la 
sută din forța de muncă in prezent.

Astfel, în momentul de față, Pia
ța comună numără 13 580 000 de 
persoane lipsite de locuri de mun
că, dintre care 40 la sută sînt ti
neri intre 14 și 25 de ani.

★
TOKIO 10 (Agerpres). — Peste 

3 000 de muncitori și funcționari au 
participat in capitala niponă la un 
miting împotriva șomajului, pen
tru îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă și viață. Organizată din 
inițiativa Consiliului sindicatelor 
nipone, acțiunea a avut loc in ca
drul ofensivei de primăvară a oa
menilor muncii din întreaga Japo
nie.

DANEMARCA

Mari manifestații în apărarea drepturilor 
oamenilor munciiCOPENHAGA 10 (Agerpres). — în Danemarca s-a desfășurat miercuri o Zi de acțiune a oamenilor muncii organizată în semn de protest față de legile speciale adoptate recent de Parlament, la propunerea guvernului, care cer sindicatelor încetarea acțiunilor greviste — sub amenințarea unor sancțiuni — și instituie alte măsuri care lovesc în interesele maselor muncitoare. După cum relatează agențiile internaționale de presă, la Copenhaga, Aalborg, Aarhus, Ostende, precum și in alte localități daneze au avut loc mari mitinguri

și demonstrații ale muncitorilor și funcționarilor din sectoarele public și privat, la care au luat parte sute de mii de persoane. Agenția United Press 'International relatează că la Copenhaga, in fața Parlamentului, a avut loc o manifestație de protest de mare amploare, la care au participat peste 200 000 de oameni ai muncii, care au cerut anularea măsurilor care încearcă să arunce pe umerii celor ce muncesc efectele crizei pe care o traversează economia daneză.
r
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Obiective ale politicii externe 
a R. S.F. Iugoslavia

«BELGRAD 10 (Agerpres). — Promovarea unei politici active de nealiniere, lupta pentru reluarea cursului destinderii, amplificarea raporturilor de bună vecinătate, dezvoltarea cooperării economice, concomitent cu reducerea obligațiilor financiare față de străinătate constituie liniile directoare ale’ politicii externe a Iugoslaviei. definite de secretarul federal pentru afacerile externe. Raif Dizdarevici, într-un raport prezentat Adunării R.S.F.I. — informează agenția Taniug.Un obiectiv prioritar al politicii externe iugoslave — a relevat el — îl reprezintă dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate pe baza respectării principiilor egalității, independenței și neamestecului'. în context, se subliniază importanța depunerii, de noi eforturi pentru ca Balcanii să devină

o zonă a păcii, securității și cooperării. fără arme nucleare.Vorbitorul a evidențiat necesitatea creșterii rolului internațional al mișcării de nealiniere, precum si caracterul urgent al depășirii dificultăților economice ce confruntă țările în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe se apropie. în prezent, de enorma cifră de 1 000 miliarde de dolari.Referindu-se la actuala încordare din viața internațională, Raif Dizdarevici a salutat organizarea tratativelor sovieto-americane ăe la Geneva asupra armelor nucleare și cosmice. relevînd, în același timp, că instalarea armelor spațiale ar însemna o nouă escaladare a cursei înarmărilor, cu consecințe deosebit de periculoase pentru întreaga omenire.
O NOUĂ INIȚIATIVĂ A R.P.D. COREENE IN SPRIJINUL 

REUNIFICĂRII PAȘNICE A PATRIEI

Adunarea Populară Supremă propune convorbiri 
parlamentare între Nordul și Sudul CoreeiPHENIAN 10 (Agerpres). — în blemei proclamării unei declarațiicadrul sesiunii Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, care se desfășoară la Phenian, a fost adoptată o scrisoare adresată Adunării Naționale a Coreei de Sud în care se propune organizarea, cît mai curînd posibil, de convorbiri între cele două foruri legislative, menite să ducă la slăbirea tensiunii și la crearea de condiții favorabile reunificării pașnice a patriei, prin dialog, prin eforturile proprii ale Nordului și Sudului — transmite agenția A.C.T.C.Sîntem de părere — se arată în scrisoare — că aceste convorbiri trebuie să înceapă cu discutarea pro-

comune de neagresiune, pentru slăbirea încordării și îmbunătățirea relațiilor Nord-Sud. Sîntem gata să discutăm orice propunere prezentată de partea sud-coreeană la convorbirile parlamentare.în scopul organizării unei consultări premergătoare convorbirilor parlamentare între Nordul și Sudul Coreei, considerăm că este rezonabil să avem contacte preliminare cu caracter de lucru, la începutul lunii mai, la Panmunjon, între reprezentanți desemnați de președinții celor două parlamente — se relevă in scrisoare.
Măsurile protecționiste 

economia statelorPARIS 10 (Agerpres). — La Paris a fost dat publicității un studiu al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.C.E.D.) în care se relevă, între altele, că măsurile protecționiste luate în ultimul timp de unele state occidentale industrializate au afectat economiile țărilor în curs de dezvoltare, care au fost nevoite să-și restrîngă exporturile, transmite agenția France Presse. Noile bariere comerciale, se spune în studiu, au reprezentat „poveri deosebite** pentru țările în

occidentale afectează 
„lumii a treia**curs de dezvoltare, ce depun eforturi pentru a-și spori exporturile, in condițiile existenței uriașei lor datorii externe.Pe de altă parte, documentul arată că măsurile protecționiste nu au dus, așa cum se motiva la instituirea lor, la o reducere a șomajului in statele occidentale industrializate și, în plus, au generat creșteri de prețuri care au afectat și mai mult nivelul de viață al categoriilor sociale cu venituri reduse.

ĂGENȚIiLE DE PRESA
aggȘ - pescurt

TRATATIVELE SOVIETO-AME
RICANE. La Geneva, în cadrul tratativelor sovieto-americane cu privire la armele nucleare și cosmice, a avut loc miercuri reuniunea grupului de lucru pentru armele strategice — informează agenția T.A.S.S.

ÎNTREVEDERI SOVIETO-OLAN- 
DEZE. Problemele internaționale actuale, analizate prin prisma necesității frînării cursei înarmărilor, înlăturării pericolului de război, a consolidării păcii și securității în Europa, au stat în centrul convorbirilor de la Moscova dintre Andrei Gromîko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Hans Van Den Broek, ministrul olandez de externe, care a făcut o vizită în capitala sovietică. Ambele părți, menționează agenția T.A.S.S., au relevat importanta tratativelor sovieto-americane de la Geneva cu privire la armele nucleare și cosmice. Au fost examinate, totodată, relațiile dintre cele două țări, re-

liefindu-se dorința de a Ie extinde pe diverse planuri, precizează T.A.S.S.
AGENȚIA T.A.S.S. anunță că la 14 mai va avea loc la Viena o în- tîlnire între Andrei Gromîko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. și secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, pentru examinarea unor probleme de interes comun.
VIZITA IN R.D.G. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit pe ministrul de externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, aflat în vizită oficială la Berlin — trasmite agenția A.D.N. Cu acest prilej s-a apreciat că vizita mini strulpi britanic reprezintă un pas important în continuarea dialogului politic bilateral, oferind posibilitatea impulsionării, pe mai departe, a relațiilor dintre cele două țări. Erich Honecker și Geof

frey Howe au fost de acord că realizarea de progrese pe calea colaborării bilaterale contribuie, într-o măsură însemnată, la îmbunătățirea climatului politic în Europa, la sporirea încrederii în relațiile Est-Vest.
ANIVERSARE. Reprezentanți din 

70 de țări, precum și din partea 
unor mișcări de eliberare vor par
ticipa la a 30-a aniversare a con
ferinței de la Bandung din 1955, 
care a pus bazele mișcării de nea
liniere, au anunțat oficialitățile in
doneziene. Ministerul indonezian de 
Externe a anunțat că festivitățile 
vor începe la 24 aprilie in capitala 
Jawei de Vest — Bandung.

ACORD ELECTORAL. Președintele partidului Adunarea pentru Republică (R.P:R. — neogaullist), Jacques Chirac, primarul Parisului, și președintele partidului Uniunea pentru Democrație Franceză (U.D.F. — liberal-centrist), Jean Lecanuet, au semnat, miercuri, un „acord de guvernare** în perspectiva alegerilor

legislative din Franța, din 1986, informează agenția France Presse. Documentul menționează că cele două partide se angajează „să guverneze numai împreună'*, în eventualitatea ciștigării alegerilor de anul 'viitor, J și refuză să se sprijine pe o altă formulă majoritară cu alt partid.
REALEGERE. Tom Bradley a 

obținut 65 la sută din voturile ex
primate in cadrul alegerilor pentru 
postul de primar al orașului ameri
can Los Angeles, obținind pentru 
a patra oară acest mandat, relatea
ză agențiile de presă. Se amintește 
că Tom Bradley a devenit în 1973 
primul primar de culoare al mare
lui oraș american.

STAREA SĂNĂTĂȚII PRE
ȘEDINTELUI ALES AL BRAZI
LIEI, Tancredo Neves, s-a înrăutățit. în urma unei traheotomii făcute pentru a i se înlocui o sondă destinată facilitării respirației — informează agențiile de presă. în buletinul medical dat publicității se precizează că după intervenție au apărut complicații cardiovasculare, relevă France Presse.

UN GRAV ACCIDENT DE CIR
CULAȚIE s-a produs în Iugoslavia, soldat cu moartea a 37 de persoane. După cum transmite agenția Taniug, un autobuz, care circula pe ruta Saraievo—Mostar, s-a prăbușit într-un lac, ca urmare a coliziunii sale cu un camion, împrejurare in care majoritatea pasagerilor și-au pierdut viața.

Preocupări social-economice 
în tari în curs de dezvoltare A

NAIROBI 10 (Agerpres). — Guver
nul Kenyan a luat o serie de mă
suri pentru depășirea greutăților 
deosebit de serioase provocate de se
cetă, pentru sporirea producției de 
alimente, astfel incit să fie asigurată 
hrana necesară populației sale, de 19 
milioane de locuitori. Sînt continua
te acțiunile de creștere a cantităților 
de cereale și alte bunuri agroalimen- 
tare.

In vederea obținerii unor rezultate 
bune pe acest plan, guvernul a sta
bilit orientările de bază ale activi
tății organelor de resort. A început 
de asemenea, exploatarea organizată, 
pentru irigații, a bazinelor principa
lelor riuri ale țării. Aceasta va per
mite includerea în circuitul agricol a 
peste 16 000 ha de teren numai in 
delta rîului Tana. Unitățile agricole 
vor fi încurajate în amenajarea de 
mici sisteme de irigații.

CAIRO 10 (Agerpres). — in vede
rea creșterii producției de ciment, 
autoritățile din Egipt au hotărit să 
extindă liniile de producție la fabri

cile existente și să construiască al
tele noi, relatează publicația „The 
Egyptian Gazette". In prima catego
rie se înscriu unitățile de profil de 
la Assiut, El Kawmia și El-Katamia. 
De asemenea, a fost elaborat un plan 
de amplasare a unor fabrici noi in 
zone unde materia primă se află din 
abundență, cu capacități de produc
ție între 200 000 și 300 000 tone.

ISLAMABAD 10 (Agerpres). — In 
1983, industria îngrășămintelor chi
mice a Pakistanului cuprindea nouă 
unități, iar producția totală era de 
2,187 milioane tone. Dezvoltarea aces
tui sector industrial a permis redu
cerea importurilor de îngrășăminte 
chimice, a căror valoare era în 
1970—1980 de 3,888 miliarde rupii, la 
2,291 miliarde rupii în 1982—1983. In 
același timp, Pakistanul a trecut la 
exportul de îngrășăminte chimice 
(40 000 tone în perioada 1982—1983).

Actualul plan cincinal prevede in
vestiții in sectorul îngrășămintelor 
chimice in valoare de 6,48 miliarde 
rupii.

Seceta bate în retragere 
în anumite regiuni ale AfriciiROMA 10 (Agerpres). — în ultima perioadă s-a înregistrat o anumită ameliorare a situației alimentare în Africa, deși în numeroase țări ale continentului se mențin dificultăți serioase în acest domeniu, iar șase state africane se află într-o „stare critică", a arătat. într-un discurs rostit la sediul din Roma al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), directorul general al F.A.O.. Edouard Saouma.Vorbitorul a arătat. între altele, că într-o regiune întinsă din Africa australă „seceta a bătut în retragere". Astfel, a precizat el. în Zim

babwe există, în prezent, perspective bune pentru culturile de porumb, iar în Zambia noua recoltă se anunță bună. Totodată, se constată o ameliorare a situației în Africa de est, după strângerea recoltelor din acest an.Pe de altă parte, directorul general al F.A.O. a pus accentul pe gravitatea situației din alte țări ale continentului — situate în Africa australă, în estul continentului și în Sahel. EI a adăugat că se mențin incertitude nile și în legătură cu evoluțiile din nordul Africii, unde recoltele vor depinde în mare parte de ploile așteptate pentru sfîrșitul lunii aprilie.

Examenul fără promovațir-

Palatul sporturilor din Ferrara. 
■ Deși este luni dimineața, toate cele 

24 de intrări sint luate cu asalt. Nu 
este vorba însă, așa cum s-ar pu
tea crede, de vreo competiție spor
tivă deosebită. Ci de un examen 
neobișnuit : 3 417 absolvenți ai
facultăților de medicină, veniți din 
toate colțurile peninsulei, s-au pre
zentat la examenul organizat de 
regiunea Emilia Romagna pentru 
ocuparea a 65 de posturi de... asis
tent medical.

Primii intră in sală la ora 10 
(dar așteaptă la coadă de mai bine 
de două ore), ultimii — două ore și 
jumătate mai. tîrziu. Sosește un car 
de televiziune, care înregistrează 
imagini de la lungile cozi, formate 
la fiecare din cele 24 de intrări. 
„Aceste imagini ar trebui transmi
se in întreaga Italie — spune un 
medic din Ravenna — și repetate 
atunci cînd tinerii trebuie să alea
gă facultatea la care urmează să 
se înscrie. Comentariul as dori 
să-l fac eu : dragă tinere, dacă te 
înscrii la medicină, viitorul tău va 
fi acesta. După ce ai încercat să 
te integrezi în societate, să faci 
meseria pentru care ai studiat șase 
ani și ai petrecut alți patru pen
tru specializare, te vei găsi și tu 
într-un palat al sporturilor la fel 
ca și alte mii de medici. Vei primi 
un formular cu 50 de întrebări, ur- 
mind. să alegi între patru răspun
suri posibile. Dacă vei trece proba, 

1 vei fi admis pentru un post care 
1 necesită o pregătire inferioară ce- i lei pe care o posezi. La sfîrșit, 
> rezultatul : din 3 417 absolvenți de 
l facultate vor fi 65 șomeri mai pu- 
! țini. Și cu restul ce se va în- 
1 tîmpla ?“.
I Tinerii medici, scrie ziarul 
’ „L’Unită", care reproduce declara- 

ția de mai sus, reprezintă o cate-
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gorie specială de șomeri. Specială, 
pentru că este relativ nouă, dar, 
din păcate — după cum relevă zia
rul — destinată că crească in con
tinuare. S-a calculat că dacă toate 
facultățile do medicină din țară 
s-ar închide, actualii absolvenți ar 
fi excedentari pînă dincolo de anul 
2000.

în fața Palatului sporturilor este 
multă amărăciune. Cei prezenți i 
vorbesc de experiențele lor triste, > 
de tentativele făcute pentru a reuși ‘ 
să aducă acasă un salariu. „Dispe
rare, o neagră disperare, iată care 

' sînt sentimentele pe care le încerc 
— spune un tînăr medic din Ca.- 
tania. Sint absolvent de cinci ani 
și unicul lucru pe care am reușit 
să-l fac a fost de a recolta singe în- 
tr-un laborator de analize, timp de 
8 ore pe șăptămină. La 30 de ani 
sînt șomer șl nu văd nici o per
spectivă". „Vin de la Messina, de
clară un părinte. L-am însoțit aici 
pe fiul meu. E specializat în car
diologie, dar nu reușește să aducă 
acasă nici un ban. Este căsătorit 
și are și un copil. Întreținerea lor 
cade în continuare în sarcina mea".

„Examenele nu se sfirșesc nici
odată". Titlul cunoscutei piese pe 
care regretatul dramaturg italian 
Eduardo de Filippo a scris-o acum 
zece ani sună cum nu se poate 
mai amar pentru tinerii absolvenți 
ai facultăților italiene. Odată în
cheiate examenele și A.
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Odată in- i
____________ obținută di- > 

ploma, ei încep febrila căutare a ( 
locurilor de muncă. Iar aceste noi ’ 
examene se dovedesc, așa cum o ț 
ilustrează și cazul tinerilor medici l 
italieni, mult mai grele, deoarece j 
diploma reprezintă tot mai puțin o i 
garanție pentru a putea găsi o

R. BOGDAN
_ _ _ _ _ <

slujbă.
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