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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!

a
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit scrisorile de. acreditare a ambasadorului 
Republicii Populare Congo

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, joi, pe Albert

Servais Obiaka. care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tențiar al Republicii Populare Congo 
in țara noastră. (Continuare in pa
gina a IlI-a).
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RITMUL SEMĂNATULUI -
INTENSIFICAT LA MAXIMUM!

La semănat, lucrări de cea mai bună calitate pe terenurile C.A.P. 
Cetatea, județul Giurgiu

în județul Giurgiu - fapte, atitudini, 

preocupări care vorbesc despre

TEMEIURILE UNEI 
RECOLTE BUNE

DE LA ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEII"

De la început,

vești îmbucurătoare!

In întîmpmarea zilei de 1 Mai

REZULTATE REMARCABILE 
IN ÎNTRECERE

De pe întreg cuprinsul țării sosesc vești care ilustrează rezultatele 
pe care numeroase colective muncitorești le obțin în îndeplinirea sarci
nilor economice pe acest an hotăritor al cincinalului actual. Răspunzind 
prin fapte vibrantelor chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
secretarul general al partidului, oamenii muncii din multe unități indus
triale raportează importante succese in realizarea planului la producția 
fizică și export, în sporirea productivității muncii și economisirea re
surselor materiale și energetice, în introducerea in fabricație a noi pro
duse de înalt nivel tehnic și calitativ, fiind hotăriți să intimpinC sărbă
toarea muncii de la 1 Mai cu noi și remarcabile realizări in întrecere.

Prima veste bună pe care o pri
mim cînd intrăm în județul Giurgiu, 
primele rezultate bune pe care le 
aflăm, prima experiență de care 
luăm cunoștință aveam să le regă
sim în forme și la dimensiuni dife
rite pe tot traseul străbătut miercuri, 
10 aprilie.

La I.A.S. Ciorogirla, directorul 
unității, inginerul Atanasie Teju, cu 
experiența specialistului care a în
cercat de mai bine de trei decenii 
emoțiile, tensiunile și bucuriile 
muncilor de primăvară, ne spune că 
atunci cînd ai avut timp de pregă
tire cîteva luni bune nu ai voie să 
te plingi că este greu. Aceeași idee, 
altfel exprimată, aveam să o aflăm 
ceva mai tîrziu la directorul I.A.S. 
Mihăilești, inginerul Gheorghe Nițu. 
„Nouă ne rămîne timp să mai fa
cem încă o campanie". ,

De la început, deci, vești bune !
La I.A.S. Ciorogirla sînt semănate 

mai mult de jumătate din suprafețe, 
într-o săptămînă se încheie semă
natul, și, fără îndoială, o să ajute 
■vecinii acolo unde va1 fi,"nevoie. „De 
mecanizatori depinde acum aproape 
totul — ne spune directorul întreprin
derii — iar noi facem tot ce trebuie 
pentru a le crea condițiile de mun
că necesare unui randament cit mal 
înalt". între altele, aici se aplică, în 
conformitate cu reglementările le
gale, premierea, la sfirșitul zilei, a 
mecanizatorilor care depășesc cu 
anumite procente viteza zilnică Ia 
pregătirea terenului sau semănat in 
condițiile respectării stricte a nor
melor de calitate. Duminică seara 
și luni seara au beneficiat, pe me
rit, de acest sistem 22 de mecaniza
tori. Asupra preocupării care există 
in mai toate unitățile din județ pen
tru a crea mecanizatorilor cele mai 
bune condiții de muncă, de a acorda 
stimulente morale ,și materiale, care 
să-i mobilizeze la executarea exem
plară a lucrărilor, vom mai reveni.

Rezultatele, nu numai în această

campanie, ci în general în creșterea 
producției agricole la I.A.S. Cioro
girla, ca și ale altor unități din 
această zonă agricolă a județului, 
chiar dacă nu sînt spectaculoa
se. au un rol foarte impor
tant în strategia stabilită de co
mitetul județean de partid pen
tru a schimba în bine — mult și cît 
mai repede posibil — starea de lu
cruri din unitățile cuprinse în spe
cial în consiliul Bolintin-Vale care, 
de multă vreme, datorită unor con
diții specifice, au stagnat; iar unele 
au regresat. Existența unei populații 
active mai puțin numeroase, nave- 
tismul, pămînt cu un grad de fer
tilitate mai scăzut sînt cîteva din 
elementele luate în considerație 
atunci cînd, cu mult înaintea înce
perii campaniei agricole de primă
vară, s-a stabilit ca de acest consi
liu și de fiecare unitate în parte să 
răspundă cadrele cele mai calificate, 
cu munci de răspundere din condu
cerea agriculturii județului, iar, pe 
de altă parte, să se acorde un spri
jin substanțial din toate punctele de 
vedere — tehnic, material — aces
tor unități, pentru ca actuala cam
panie să însemne și începutul re
dresării activității de producție și 
economice în întreg consiliul agro
industrial.

Cu aceste prime constaturi .ne în- 
dreptăm spre sudul județului,

„Nouă ne rămîne timp

să facem încă

o campanie11

TIMIȘ

Livrări suplimentare 
la export

Întîmpinînd cu noi și remarca
bile succese ziua de 1 Mai. colec
tivele muncitorești din unități
le economice ale județului Ti
miș cu sarcini la export, înfăptuind 
exemplar indicațiile secretarului 
general al partidului de a situa în 
centrul întregii activități realizarea 
la termen și la un înalt nivel ca
litativ a producției destinate par
tenerilor de peste hotare, și-au 
onorat integral contractele sca
dente pe perioada scursă de la în
ceputul anului. . Mai mult decît 
atit, la cererea unor firme străi
ne, au fost livrate suplimentar pro
duse . in valoare de peste 52 mi
lioane lei. Cu cele mai bune 
rezultate se prezintă unitățile 
aparținînd Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, între 
care „Electromotor", „Electroba- 
nat“, „Electrotimiș" și. întreprinde
rea de aparate electrice de măsu
rat, unde se realizează produse 
ale tehnicii de virf. Prin or
ganizarea superioară a activității 
în secțiile, atelierele și formațiile 
de lucru specializate pentru pro
ducția de export, înnoirea, diver
sificarea gamei sortimentale și a- 
daptarea operativă a fabricației la 
cerințele pieței externe, colectivele 
din aceste întreprinderi au reușit 
să-și onoreze de pe acum obliga
țiile contractuale pe luna aprilie. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scîn- 
teii").

SIBIU Producție fizică 
peste plan

în lntîmpinarea zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii din industria ju
dețului Sibiu raportează succese 
importante în realizarea planului 
la producția fizică. Astfel, colecti
vul întreprinderii mecanice Mîrșa 
a livrat peste plan, de la începu
tul anului. 921 autobasculante, cel

al întreprinderii „Automecanica" 
Mediaș — utilaj complex pentru 
construcții și lucrări de drumuri în 
valoare de 28 milioane lei. iar cel 
al întreprinderii „Steaua roșie" 
din Sibiu — confecții . textile în 
valoare de 13,4 milioane lei. în
semnate depășiri ale planului la 
producția fizică au obținut, de. ase
menea. colectivele de la întreprin
derea de relee din Mediaș. între
prinderile „Vitrometan" Mediaș și 
„Sticla" din Avrig. „Balanța". în
treprinderea de piese auto. „Liber
tatea", „Record" din Sibiu ș.a. 
(Nicolae Brujan. corespondentul 
„Scînteii"). -

ARGEȘ

Angajamente îndeplinite
Minerii din Cîmpulung rapor

tează realizarea, peste prevede
rile de plan, a 25 000 tone cărbune, 
cantitate egală cu aceea prevăzută 
în angajamentul asumat de. acest 
harnic colectiv în întrecerea socia
listă. Succesul este rodul unei bune 
organizări a muncii și producției, 
extinderii mecanizării cu complexe 
mecanizate, combine de abataj și de 
înaintare,' utilaje pentru transportul 
cărbunelui. Este demn de notat că 
toate sectoarele unității și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan, 
în fruntea întrecerii se află cariera 
Aninoasa, care și-a. depășit planul 
cu peste 13 000 tone. (Gheorghe 
Cîrstea, corespondentul „Scînteii").

BUCUREȘTI

Produse de mare 
complexitate tehnică

La întreprinderea „Vulcan" din 
București a început fabricația unui 
nou produs de mare complexita
te tehnică destinat energeticii. Este 
vorba de moara-ventilator pentru 
măcinarea cărbunelui în centralele 
electrice. Față de vechile mori, 
care macină cărbunele cu ajutorul 
ciocanelor, noua moară realizează 
prepararea cărbunelui pentru ar

dere prin rotirea palelor unui ven
tilator. Această soluție originală a- 
sigură, in primul rind. o creștere 
sensibilă a fiabilității produsului, 
datorită faptului că bucățile de fier 
sau pietre dure intrate in moară 
pot fi eliminate printr-o fantă si
tuată în partea inferioară a utila
jului. De asemenea, moara-venti
lator macină cu 10 tone mai mult 
cărbune pe oră decît moara cu cio
cane și cîntărește cu 20 tone mai 
puțin, jrenunțîndu-se la ciocane și 
blindaje — costisitoare și dificil de 
înlocuit. Moara, denumită MV-50, 
este destinată echipării cazanelor 
de 420 tone abur pe oră de la Cen
trala Ișalnița — Craiova. Primele 
componente, după o exigentă veri
ficare in întreprinderea producă
toare, sînt acum pregătite pentru a 
fi livrate beneficiarului. (Dan Con
stantin).

CLUJ

Locuințe pentru oamenii 
muncii

Colectivul Trustului de antrepri
ză generală de construcții-montaj 
Cluj a terminat în aceste zile con
strucția a 150 de apartamente în 
cartierele „Aurel Vlaicu-Sud" și 
„Crinului" din Cluj-Napoca și în 
orașul Cîmpia Turzii. în diferite 
faze de execuție se află peste 1 600 
de apartamente din cele 4 318 pla
nificate să fie realizate în județ în 
acest an. Constructorii clujeni s-au 
angajat să finalizeze în cinstea zi
lei de 1 Mai 300 noi apartamente. 
Ritmul de execuție a fost accele
rat pe toate șantierele pentru re- 
cuperarea_ rămînerilor în urmă,„și |; 
predarea înainte de termenele pre
văzute a locuințelor planificate, a 
spațiilor comerciale și de prestări I! 
servicii pentru populație. în supra
față de 23 517 metri pătrați, a șco- ■ 
Iilor generale din Dej și Gherla, a 
unităților hoteliere din Cluj-Na
poca, Huedin și Izvorul Crișului, 
precum și. a altor obiective edili
tare din municipiul Turda și ora
șul Cîmpia Turzii. (Marin Oprea, 
corespondentul „Scînteii").

Un obiectiv prioritar f 
al economiei naționale >.

Pot fi prezentate multe argumente 
care să susțină necesitatea asigurării 
și dezvoltării în continuare a bazei 
de materii prime și resurse ener
getice a țării. Dar orice, demonstra
ție nu ar face, altceva decît să re
pete un adevăr axiomatic, evident 
și bine cunoscut în absolut toate u- 
nitățile economice. Nu există proces 
de producție care să. se poată des
fășura fără consumuri materiale și 
de energie. Desigur, aceste consu
muri trebuie să fie cît mai mici, dar 
baza materială a producției trebuie 
oricum asigurată. De altfel, însăși 
fundamentarea indicatorilor de plan 
ai dezvoltării economico-sociale a 
patriei pornește în primul și în pri
mul rind de la asigurarea materiilor 
prime și materialelor, a energiei ne
cesare desfășurării in condiții nor
male a activității productive. Ecua
ția dezvoltării nu se poate deci re
zolva fără determinarea resurselor 
materiale și energetice disponibile la 
un moment dat și în perspectivă.

Tocmai pornind de la necesitățile 
dezvoltării economiei naționale. 
In ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 9 
martie s-au examinat și aprobat pro
grame de excepțională însemnătate 
— elaborate pe baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ccaușescu, secre
tarul general al partidului — pentru 
realizarea planului Ia producția de 
cărbune, țiței, energie electrică pe 
anul 1985, precum și pentru asigu
rarea alimentării cu energie electrică 
a consumatorilor industriali. Cerința 
realizării întocmai a tuturor preve
derilor acestor programe a fost sub
liniată pregnant în cadrul Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 26—27 martie și 
la recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale, sarcinile stabilite ocupîiid 
un loc important în cadrul progra
mului de măsuri adoptat pentru în
deplinirea 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,

Ce prevăd, în esență, aceste pro
grame 1 în general, putem spune că 
sînt stabilite măsurile necesare pe 
care trebuie să le ia conducerile mi
nisterelor și unităților economice, or
ganele și organizațiile de partid din 
Industria extractivă, și energetică 
pentru realizarea, integrală și in bune 
condiții a planului pe acest an. Tot-

Ajungem Ia I.A.S. Mihăilești. Di
rectorul unității, tovarășul Gheorghe 
Nițu, ne-a spus dintr-un început cu 
siguranța omului care și-a evaluat

Ancjhel PARASCHIV 
Aurel PAPADIUC 
Iosif POP

Fotografii : Euqen Dschiseanu
(Continuare în pag. a II-a)
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Dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime și resurse energetice

Ca urmare a muncii bine organizate, a eforturilor făcute in ultima perioadă, colectivul întreprinderii Elec
trotehnica ’ din Capitală și-a realizat și depășit planul la export pe primul trimestru al acestui an. In foto
grafie : standul de reglare și testare a blocurilor electronice, unde se face o ultimă verificare a calității 

echipamentelor electronice destinate exportului 

odată, sînt puse mai bine de acord 
nivelurile producției de resurse de 
materii prime și energie cu cerințele 
și ritmul activității productive din 
celelalte sectoare de activitate ale 
economiei naționale, pe de o parte, 
iar pe de altă parte cu evoluția con
dițiilor naturale. Așa, bunăoară, pro
ducțiile planificate de cărbune, țiței 
și energie electrică se reeșalonează 
pe luni, în funcție de perioada de 
vară și de iarnă.

înfăptuirea întocmai a tuturor 
prevederilor acestor programe de
pinde acum, înainte de toate, de ac
tivitatea susținută a oamenilor mun
cii din industria extractivă și ener
getică, de capacitatea organelor și 
organizațiilor de partid de a mobi
liza toate forțele umane și materiale 
in ampla acțiune de sporire a bazei 
de materii prime și resurse energe
tice. Pornind de la aceste comanda
mente, să detaliem cîteva din sarci
nile imediate și de perspectivă ce re
vin oamenilor muncii din aceste sec
toare prioritare ale economiei națio
nale. ,

REPUNEREA GRABNICA ÎN 
FUNCȚIUNE A TUTUROR UTILA
JELOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN 
INDUSTRIA EXTRACTIVA. Vre
mea s-a îmbunătățit și atit în uni
tățile miniere, cît și în schelele de 
foraj și producție petrolieră.— care 
după cum se știe sint răspîndite pe 
suprafețe întinse, multe instalații lu- 
crind sub cerul liber — activitatea 
se poate desfășura in condiții nor

male. Totuși, consecințele iernii care 
a trecut nu au fost eliminate cu de
săvârșire.' Unele utilaje, instalații și 
sonde afectate de timpul nefavora
bil din primele luni ale anului sint 
in continuare inactive. Iată de ce se 
impune ca în unitățile miniere să se 
intervină cu maximă operativitate și 
eficiență pentru repararea și repu
nerea in funcțiune a tuturor utila
jelor și excavatoarelor, a benzilor, 
transportoare, astfel incit ritmul pro
ducției de cărbune să crească sub
stanțial. De asemenea, este necesar 
să fie repuse în funcțiune, într-un 
timp cît mai scurt, toate sondele 
inactive. Pentru aceasta, una din 
primele condiții se referă la îmbu
nătățirea activității formațiilor de 
intervenții.. Potrivit măsurilor stabi
lite, trebuia ca, de mai multă vreme, 
pe ansamblul ramurii, să se înfiin
țeze încă 18 echipe de intervenție și 
una de reparații capitale. Dar timpul, 
a trecut și nu s-au îndeplinit inte
gral obiectivele prevăzute, din a- 
ceastă cauză întîrziindu-se efectua
rea lucrărilor necesare pentru repu
nerea în funcțiune a unor sonde 
inactive.

CREȘTEREA GRADULUI DE FO
LOSIRE A CAPACITĂȚILOR DE 
PRODUCȚIE. Fără îndoială, se cu
vine remarcat faptul că, in luna 
martie, datorită măsurilor luate, s-a 
extras cu aproape un milion tone de 
cărbune mai mult decît media înre
gistrată în lunile ianuarie și februa
rie. Practic, cu excepția combinate

lor miniere Rovinari și Motru (care 
și ele au obținut o creștere a pro
ducției cu 30—40 la sută), toate cele
lalte unități din industria extractivă 
a cărbunelui și-au realizat sarcinile 
de plan pe luna martie și au început 
să recupereze din restanțele acumu
late in lunile de iarnă. De aseme
nea, producția medîe zilnică de țiței 
a sporit cu peste 3 000 tone față de 
primele luni ale anului. Ritmul ex
tracției în schelele petroliere Țicleni, 
Marghita și Moșoaia a atins nivelul 
planificat și asigură acum recupera
rea treptată a restanțelor. în fine, 
producția de energie electrică înre
gistrează și ea o dinamică ascen
dentă.

Totuși, pe ansamblul economiei 
naționale, nici producția de cărbune 
și nici cea de țiței nu se situează 
încă la nivelul planului. Potrivit pro
gramului stabilit, producțiile medii 
zilnice de cărbune trebuie să ajungă 
Ia 170 000—194 000 tone in trimestrul 
II și la 210 000—222 000 tone în tri
mestrul III. Importante sporuri de 
producție s-au planificat în perioada 
următoare și la producția de țiței. 
Sint sarcini deosebit de mobilizatoa
re, care nu vor putea fi îndeplinite 
decît printr-o mobilizare exemplară 
a tuturor forțelor umane și materia
le. prin creșterea în primul rind a gra
dului de folosire a capacităților de 
producție existente.

Ion TEODOR

Schimbul de miine, 

la înălțimea 

zilei de mîine

(Continuare în pag. a IlI-a)

concluzii istorice, învățăminte de stringentă actualitate
PACEA ÎN EUROPA — condiție esențială 

pentru PACEA ÎN ÎNTREAGA LUME 
în pagina a IV-a

De curînd, am luat parte 
la conferința U.T.C. de 
dare de seamă și alegeri 
de la întreprinderea de 
mecanică fină din Bucu
rești. Aceleași fete și 
băieți pe care, cu o zi 
în urmă, l-am cunoscut la 
strung, la freză, in labora
tor, abordau acum proble
me de bază legate de par
ticiparea lor la viata între
prinderii, de formarea lor 
ca specialiști și revoluțio
nari. Vecinul meu, un om 
pe care „sarea" tîmplelor 
îi trădează ca nemaifiind 
de mult utecist, îmi șop
tește :

— Uite, și băiatul care 
a luat acum cuvîntul e al 
meu. Lucrează la „plă
cuțe". secția fruntașă a în
treprinderii în întrecerea 
socialistă. Si fata aceea 
care a vorbit mai înainte 
e tot de la mine. Pină 
acum, patru dintre vorbi
tori sînt copiii mei ! $i, 
ghicindu-mi nedumerirea :

Știți, eu sint șeful secției. 
Uteciștii mi-au făcut cin
stea să mă invite la con
ferința lor.

— Văd că sîntețl mîndru 
de ei, tovarășe inginer...

— ...Stolnicu. Gheorghe 
Stolnicu este numele meu. 
Sigur că sînt mindru de 
ei. Schimbul de miine este 
la înălțimea zilei de miine.

— Să vorbim despre el 
in lumina acestei zile. A 
prezentului.

— în secția noastră, mai 
bine de jumătate dintre 
muncitori sint tineri. Este 
o secție cu un înalt grad 
de complexitate a muncii, 
fapt ce presupune o bună 
specializare pentru fiecare 
meserie. Avem -aici zeci de 
meserii, care, în accepția 
lor „clasică", se învață in 
profesională. Dar există în 
secția noastră solicitări 
specifice, utilaje specifice, 
deci se cer lucruri care 
numai aici se învață si

numai aici se pot aplica. 
Pentru adaptarea rapidă la 
aceste cerințe, noi, cei din 
secție, in primul rind co
muniștii, ne facem o dato
rie de onoare din a-i ajuta 
pe tineri să se integreze 
cit mai repede, să deprindă 
în timpul cel mai scurt 
tainele meseriei. Și vă spun 
eu mîndrie că multora, la 
scurtă vreme, le poți în
credința fără teamă utilaje 
de mare complexitate, une
le unice în țară. Acesta e 
un aspect. Altul este că 
băieții noștri nu se mulțu
mesc nici un moment cu 
ceea ce știu. Săptămînal, 
toți tinerii din secție, fie
care în meseria lui. parti
cipă la cursurile de per
fecționare și policalificare.

Deodată, interlocutorul se 
oprește, devine brusc a- 
tent ; unul din băieții lui 
critică un aspect al muncii 
din secția respectivă.

— Are dreptate, îmi spu
ne șeful secției : E vorba 
de o instalație prost con
cepută. De altfel, țin să vă 
spun că prezența șefilor de 
secție și a secretarilor dte 
partid la adunările organi
zațiilor U.T.C. nu au deloc 
un caracter „simbolic". Ti
nerii ne invită aici pentru 
a dezbate împreună cu noi 
problemele, pentru a găsi 
împreună căile participării 
lor și mai active, mai efi
ciente la viața uzinei.

— Și cu critica lor cum 
vă' împăcați ? De pildă,, în 
acest moment...

— Are dreptate băiatul 
ăsta și îmi place că nu 
umblă cu jumătăți de mă
sură. Cresc frumos tinerii 
noștri și cred că este

Anîca FLORESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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UL SEMĂNATULUI - INTENSIFICAT LA MAXIMUM!
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bine posibilitățile : „Pe 18 aprilie 
încheiem campania. Pe această dată 
vom da disponibile toate formațiile 
de tractoare și utilaje de semănat, 
pentru a lucra în alte unități. Altfel 
spus, fără a părea că forțez lucru
rile, ne rămîne timp să facem încă 
o campanie, comparativ cu perioada 
cind încheiam de obicei însămînță- 
rile de primăvară în anii anteriori". 
Certitudinea directorului ne-a su
gerat firesc întrebarea : pe ce vă 
bazați ? „Zilnic depășim ritmul de 
lucru planificat cu 25—30 la sută — 
primim drept explicație. Cum reu
șim ? Sînt multe de spus. Dar cîm- 
pul vă oferă cel mai bun răspuns". 
Și directorul unității ne invită să 
albgem unul din cele șapte puncte 
de lucru.

în toate fermele se lucrează con
comitent la însămînțarea porumbu
lui, soiei și a fasolei. Oprim la fer
ma nr. 7. Aici se seamănă porumbul 
pe ultimele 75 hectare prevăzute în 
planul fermei. O privire de ansam
blu ne dă din primul moment o 
imagine fidelă a ceea ce înseamnă 
organizarea temeinică, în cele mai 
mici amănunte, a întregii activități 
din cîmp. Toate lucrările sînt exe
cutate în flux neîntrerupt. După 
mașinile care fertilizează terenul 
urmează îndeaproape instalațiile 
de erbicidare, iar apoi, la mică dis
tanță, semănătorile. lngrășămintele 

■chimice și sămința au fost aduse din 
timp, iar încărcarea utilajelor durea
ză doar cîteva minute. Sînt de față 
Gheorghe Neamțu, directorul teh
nic al întreprinderii care răspunde 
de această formație complexă de 
mecanizare, și Adam Ionescu, șeful 
fermei. Privind modul în care se 
desfășoară lucrările ai impresia că 
timpul pentru fiecare operație a 
fost dinainte cronometrat. Nu se 
irosește nici o clipă. Directorul în
treprinderii ne privește cu subîn
țeles. „Iată răspunsul ce vi-1 da
toram. în competiția cu timpul, de
cisivă este acum organizarea temei
nică a fiecărui loc de muncă. Adică 
să eliminăm orice pauze în utilizarea 
mijloacelor mecanice. Procedînd ca 
aici reușim să folosim din plin 
timpul și utilajele și, implicit, să de
pășim substanțial viteza stabilită la 
semănat. Acest mod de organizare 
ne-a adus și... neajunsuri. La un mo
ment dat ne-am confruntat cu o lip
să de front de lucru la semănat. De 
aceea a trebuit să organizăm schim
bul doi, de noapte, la pregătirea te- r 
renului cu 35 de tractoare".

La toate acestea mai trebuie adău
gat un fapt nu lipsit de importanță. 
Preocuparea pentru grăbirea semă
natului este însoțită de o grijă per
manentă, severă, pentru realizarea 
lucrărilor la un înalt nivel calitativ. 
Expresia unuia din mecanizatorii cu 
care am discutat : „Facem lucrări de 
finețe" își are o deplină acoperire în 
fapte. Și toate acestea sînt nemijlo
cit legate de faptul că în această- u- 
nitate munca este organizată și se 
desfășoară după principiul „noi pre
gătim terenul, noi semănăm, noi pră
șim, noi recoltăm". Un principiu să- 

’■■fiătos care a' Sporit mult răsp'uriderea 
mecanizatorilor pentru calitatea lu- 

-crărilor, pentru -realizarea producți
ilor planificate. în plus;1 ia^niveltil 
unității a fost pus la punct un ade
vărat sistem menit să asigure reali
zarea lucrărilor la indicii de calitate 
prevăzuți.

Am insistat asupra modului' de or
ganizare și desfășurare a însămîn- 
țărilor la I.A.S. Mihăilești pentru că 
multe din elementele experienței de 
aici pot fi larg generalizate. •

Cind nu vezi câmpul,

Și aflăm că se lucrează pe o solă 
mare, numită „La sondă", de Ia pri
ma oră a dimineții la semănatul flo- 
rii-soarelui, că pină seara vor fi gata 
30 hectare pentru că lucrează acolo 
două semănători...

... — Cu părere de rău vă între- 
rupem și cu și mai multă părere de 
rău vă informăm că în locui de care 
vorbiți nu se seamănă. La 11,30 cele 
două semănători nu lucrau pentru 
că nu aveau front de lucru. La fer
tilizat, un singur tractor nu face față, 
cel de-al doilea fiind defect de ieri.

îl mai informăm că deși era de 
față inginerul Nicolae Naghen — 
șeful fermei — pregătirea terenului 
se face necorespunzător.

Și îi relatăm inginerului-șef dis
cuția cu șeful fermei. îl întrebasem 
pe șeful de fermă :

— Sînteți mulțumit de calitatea lu
crării, tovarășe inginer ?

de unitate stăplnește efectiv șl per
manent situația, cînd știe și vede, 
cum se spune, „tot ce mișcă" în raza 
lui de activitate, nu se poate ca 
treburile să nu meargă bine.

Nu numai în grădini se

lucrează „grădinărește"

De sus. de pe terasă, una din 
noile culturi de varză ale Asociației 
legumicole din Vedea se dezvăluie 
privirilor în toată splendoarea. Cei 
45 de legumicultori care lucrează în 
brigada lui Laurențiu Pătrașcu 
plantau In solul afinat și mărunțit 
ultimele mii de fire din cele aproa
pe 2 milioane răsaduri de varză 
repicate în ghivece nutritive. In

se vor cultiva cu sfeclă, floarea- 
soarelui si soia.

Pe una din solele cooperativei a- 
gricole din Cetatea, mecanizatorii 
Dumitru Manda și Nicolae Marin 
însămînțau soia sub directa Îndru
mare a șefului de fermă. Pentru 
a se respecta cu strictețe normele de 
calitate, cu deosebire cele privind 
densitatea, specialistul a dispus blo
carea vitezelor de înaintare la trac
toare. Și totuși cei doi mecanizatori 
au reușit să-și îndeplinească și chiar 
să-și depășească normele de lucru 
stabilite. Cum ? Intrînd în brazdă 
odată cu ivirea zorilor și semănînd 
fără întrerupere pină seara cînd se 
mai poate vedea urma marcatorului.

Și încă un fapt ce reține atenția. 
Pentru a preveni atacul culturilor 
de către dăunători, întreaga cantitate 
de sămînță de sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui și porumb este tratată, 
iar în cazul seminței de soia aceasta

TEMEIURILE UNEI RECOLTE BUNE
*>•

vorbești din.,, hîrtii

Intrăm în sediul cooperativei agri
cole Mihăilești la ora 12,10. „Bună 
ziua, tovarășe inginer-șef. Unde și 
la ce se lucrează astăzi în coopera- 

dumneavoastră ?“ — întrebăm.

— Mulțumit, se face o ztreabă te
meinică.

Mergem împreună pe urmele trac
toarelor cu discuri și îi atragem a- 
tenția că unele din elș lasă în urmă 
adevărate ravene, iar altele abia 
zgîrîie bulgării la prima trecere.

— Nu vă faceți probleme, ne li
niștește specialistul. Pină să intro
ducem sămința sub brazdă mai fa
cem o lucrare cu discul și încă una 
cu combinatorul.

— Indicația este să nu se facă mai 
mult de două treceri la pregătirea 
terenului, atît pentru a realiza o 
creștere a ritmului de lucru, cît mai 
ales pentru a preîntîmpina evapora
rea rezervei de apă din sol și a face, 
totodată, economie de carburanți, îi 
replicăm noi.

— Nu comentez aceste indicații, dar 
în ■ situația de față inginerul-șef al 
cooperativei a dispus că aceasta-, este 
tehnologia ce trebuie aplicată.

— Nu înțelegem de ce trebuie să 
procedați astfel, cînd în mod nor
mal prin două treceri ale agregatelor 
se poate realiza un pat germinativ 
foarte bun. Dacă, de exemplu, la 
prima trecere cu discul în urma a- 
cestora ați fi atașat o simplă șină 
care să niveleze terenul.

— De acord, dar nu dispunem de 
asemenea bare.

La fața locului aveam să ne con
vingem că unele tractoare nu erau 
echipate nici măcar cu grape cu colți 
reglabili, iar cele care dispuneau de 
astfel de utilaje lucrau necorespun
zător.

După ce îi relatăm toate acestea, 
inginerul-șef se arătă peste măsură 
de mirat și ne dă unele „explicații". 
Astfel aflăm, cu stupoare, că nu au 
găsit niște bare de fier în ditamai 
secția de mecanizare pe care să le 
atașeze la utilajele care nivelau te
renul, că nu au... grape'și că nu au 
putut să-și dea seama că nu au gra
pe, să zicem, din luna decembrie sau 
ianuarie, sau februarie,, sau măcar 
din martie, ci chiar acum, în plină 
campanie agricolă.

Și l-am mai întrebat pe tovarășul 
inginer-șef dacă situațiile statistice 
foarte importante Ia care lucra nu 
puteau fi făcute seara...

Desigur, poate că este pur și sim
plu o întîmplare, că în mod obișnuit 
inginerul-șef lucrează bine. De alt
fel, în conducerea cooperativei agri
cole din Mihăilești sînt oameni des
toinici, iar anul trecut aici s-au ob
ținut producții foarte bune. Nu 
scriem pentru a face din această si
tuație un „caz", ci pentru a întări 
și prin, acest exemplu adevărul că 
atunci cînd specialistul, conducătorul

urma echipelor ce lucrau la plantat 
se desfășurau zeci și zeci de con
ducte pentru aspersiune care aduc 
apa atît de necesară acum dezvol
tării plantelor, reușitei culturii în 
general. Pentru că. așa cum ne spu-' 
nea șeful de brigadă, neste 2 luni 
în mod obligatoriu fiecare fir de 
răsad trebuie să producă o căpățină 
de varză. Adică pe puțin 60 000 că- 
pățîni la hectar, ceea ce înseamnă 
o producție de minimum 35 tone, 
cantitate a căr.ei valoare depășește 
100 000 lei la hectar. La adeste ni
veluri de randamente și eficiență se 
lucrează astăzi in legumicultura ju
dețului Giurgiu în cazul, culturii de 
varză timpurie.

Asemenea imagini ce atestă grija, 
răspunderea deosebită atît pentru 
dezvoltarea normală a zecilor de 
milioane de răsaduri de tomate, vi
nete, ardei repicate de acum sub 
foliile de polietilenă, cît și pentru 
pregătirea terenurilor unde urmează 
să jie plantate se pot întîlni și la 
Asociația legumicolă din Bolintin- 
Vale. la întreprinderea de legume 
Uzunu, în fermele proprii ale Fa
bricii de conserve de legume Giur
giu. precum și în fermele legumicole 
ale cooperativelor agricole din Vidra, 
Berceni, Vărăști, unde terenurile 
grădinilor legumicole sint afinate și 
mărunțite de parcă ar fi cernute 
prin sită. Nimic mai firesc cînd 
este vorba de legumicultura și încă 
de o legumicultura cum este aceea 
care se practică în multe unități 
agricole din județul Giurgiu. Cu 
bucurie notăm însă faptul că ima
gini aproape identice am întîlnit pe 
sutele și sutele de hectare ce se în- 
sămînțau cu porumb, soia sau floa- 
rea-soarelui aflate de o parte și de 
alta a drumurilor de hotar ce leagă 
terenurile, unităților agricole iăuprin- .. 
se într-un mare perimetru agricol 
— de la Bolintin-Vale pînă Ia Vedea, 
pe care l-am străbătut-■ i in docu
mentarea noastră. Se lucrează în- 
tr-adevăr în condiții optime de umi
ditate și ■ temperatură. Cu atît 
mai meritorie este însă grija 
mecanizatorilor, ’a cadrelor de con
ducere. a specialiștilor pentru calita
tea lucrărilor întrucit uneori tocmai 
în asemenea condiții pe care le oferă 
cu dărnicie natura există la unii 
tendința de a lucra superficial. La 
stațiunea de cercetări pentru cultura 
sfeclei de zahăr o întîlnim pe ingi
nera Floarea Dumitrașcu, a cărei zi 
începe și se încheie în cîmp alături 
de mecanizatorii care asigură aici 
însămînțarea celor 430 hectare cu 
diferite culturi. Urmărind cu cîtă 
meticulozitate de specialist, și am 
adăuga noi specifică mai ales femeii, 
verifică inginera calitatea lucrărilor 
înțelegem cum s-a ajuns la pregă
tirea „grădinărească" a solelor ce

este tratată cu vitragin spre a-1 a- 
sigura o germinație rapidă, condiție 
importantă pentru reușita deplină a 
acestei culturi.

Ziua 20, ora 12...

Nu, în titlu nu este vorba de o 
criptogramă, ci de un angajament. 
Amănunte primim de la Nicolae Ră- 
duță, președintele consiliului agro
industrial Vedea : „Ne-am propus ca 
pe data de 20 aprilie, la amiază, să 
încheiem însămînțarea culturilor de 
primăvară pe toate cele 8 048 hecta
re planificate. Este imperios necesar 
pentru noi să terminăm cit mai de
vreme — și de aceea ne-am propus 
această dată care exprimă real po
sibilitățile pe care le avem — pen
tru că vreau să vă spun că azi la 
prinz temperatura la soațe era de 36 
grade Celsius, iar în sol de 14 gra
de. Oricine înțelege că această tem
peratură, asociată cu vintul, care con
tinuă să bată destul de intens, ne ia 
apa din sol. Iată motivele grabei 
noastre, grabă care este însoțită de 
grija și răspunderea mecanizatorilor 
și a specialiștilor pentru o calitate 
ireproșabilă a lucrărilor".

Văzusem și noi semnele acestei 
grabe de care ne vorbește președin-

De ce mecanizatorilor de la I.A.S.

tele consiliului agroindustrial. Afla
sem de la cadrele din unități despre 
măsurile hotărite și aplicate, pe care 
acum președintele consiliului agro
industrial ni le înfățișează sintetic, 
gospodărește. Iată citeva din ele :
• Toate cadrele cu munci de răs

pundere de la consiliul agroindus
trial, consiliile populare și din uni
tățile agricole au fost repartizate pa 
formații de muncă, unde au sarcina 
de a rezolva operativ toate proble
mele ce se ivesc, astfel încît vitezele 
de lucru stabilite să fie realizate în
tocmai.
• Au fost alcătuite formații spe

ciale de atelaje și , tractoare cu cis
terne care asigură aprovizionarea 
ritmică pe tot parcursul zilei a locu
rilor de. muncă , cu semințe, îngră
șăminte chimice, apă pentru erbici
dare și combustibil. în felul acesta 
semănatul se poate desfășura neîn
trerupt, de cum se luminează și pină 
se lasă întunericul.

• Pentru a se crea un larg front 
de lucru la semănat, în toate unită
țile din consiliu a fost organizat 
schimbul doi, de noapte, Ia pregă
tirea terenului pe 25—30 la sută din 
numărul tractoarelor aflate în dota
rea secțiilor de mecanizare.
• Comandamentul de la „lăsatul 

lucrului". Este o inițiativă menită să 
asigure rezolvarea operativă a pro
blemelor ivite peste zi și pregătirea 
incă de seara a desfășurării în bune 
condiții a activității din ziua urmă
toare. De reținut, toată această ana
liză se face în cimp, la formația de 
mecanizare, cu participarea șefilor 
de formații și a' cadrelor de con
ducere din unități.

Iată deci doar cîteva modalități 
concrete de acțiune prin care în 
acest consiliu agroindustrial 6e asi
gură desfășurarea în ritm susținut 
a însămînțărilor. Acestea sînt cu atît 
mai importante dacă avem în vede
re că unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Vedea dețin o pon
dere însemnată în agricultura jude
țului — ele produc 35 la Sută din 
necesarul de semințe al județului Ia 
culturile de cîmp și 50 la sută din 
necesarul de semințe de legume — 
ceea ce impune ca semănatul să nu 
întirzie cu nici o zi față de perioada 
optimă.

P.S. De la Direcția agricolă a 
județului Giurgiu am aflat aseară 
că în ziua de joi, 11 aprilie, au 
fost însămînțate 8 810 hectare cu 
culturi de primăvară. La această 
dată, însămînțările erau efectuate 
pe 43 la sută din suprafața pla
nificată, iar pregătirea terenului 
pe 50,5 Ia sută din suprafață.

încercăm să ne ima
ginăm ce i-ar putea 
spune Năstase Ilie lui 
Tudor 1. Mihai dacă, 
să presupunem, s-ar 
intilni la toamnă in 
fafa unui lan de po
rumb din acelea care 
fac pe oricine să ex
clame cu admirație : 
„Dați naibii, ăștia !“. 
„Ăștia" fiind cei care 
au arat, au semănat, 
au prășit, cei care 
au suferit odată cu 
pămîntul cind l-au 
potopit arșița sau 
ploile și l-au ajutat 
cu mijloacele de ei 
știute să rodească to
tuși, să înflorească 
lanurile care smulg 
oricui exclamații ad
mirative. Omul cind 
vede ceva frumos, și 
trainic, și bogat se 
gindește in mod auto
mat și firesc la cei 
care au făcut acel 
„ceva" și de aceea 
exclamația admirativă 
care conține poate și 
un strop de invidie : 
„Ai naibii, ăștia !“

Năstase Ilie are 46 
de ani și este meca
nizator de la_ virsta 
de 16 ani. Acum este 
mecanic de întreține
re la I.A.S. Mihăilești.

Tudor I. Mihai are 18 
ani și este incă elev 
la Liceul agroindus
trial din Ciorogirla. 
L-am intilnit lucrind, 
cu răspunderi depli
ne, la pregătirea te
renului la C.A.P. Bo- 
lintinul din Vale. Ce 
i-ar putea spune deci 
tinărului Mihai cei 30 
de ani de experiență, 
de muncă și de viață 
ai lui Năstase ? Poate 
despre senzația pro
dusă de apariția in sa
tul românesc a pri
melor „băști albastre", 
despre rolul de pur
tători ai noului pe 
care l-au avut și îl 
au mecanizatorii in 
satul românesc, poate 
despre ceea ce ne 
spunea și nouă Năs
tase Ilie, și anume că 
mecanizator-artizan al 
marilor recolte nu 
poate fi decit cel care 
iubește pămintul, care 
se bucură și înfloreș
te in fiecare primă
vară odată cu plan
tele care sint udate 
să crească și cu su
doarea frunții lui : a- 
dică omul asemeni 
minerului care scoate 
la lumină energie și

putere, omul care 
scoate din pămint pii- 
nea țării.

Da, aceștia sint me
canizatorii : mineri ai 
plinii.

Peste 4 000 de ase
menea „mineri ai pli
nii" din județul Giur
giu măsoară acum tim
pul nu în ore, ci în hec
tare semănate. Aproa
pe 900 dintre ei încep 
lucrul Ia lumina lunii 
și îl termină la răsă
ritul soarelui, lăsind 
în urma lor, în fieca
re noapte, peste 2 000 
hectare gata pregăti
te să primească să- 
mința. 'Pe 2 400 dintre 
ei i-au găsit zorile la 
capătul solelor și au 
lăsat — de exemplu, 
miercuri 10 aprilie — 
în urma lor 9 000 hec
tare semănate. 800 
dintre ei. elevi (intre 
ei și Tudor I. Mihai), 
mecanici de atelier, 
motopompișt'i. combi
ned, veniți in spriji
nul mecanizatorilor 
permanenți, lucrează 
la pregătirea terenului 
14—16 ore pe zi și 
chiar mai mult.

Recoltă bună, mi
neri ai plinii !

ll
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Mihăilești le rămîne timp să mai facă încă o campanie ? Pentru că, așa cum se vede 
repede și bine

din fotografie, lucrează

J

fPLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZAT INTEGRAL, LA TOATE SORTIMENTELE llCantități sporite de produse prin creșterea productivității muncii Măsuri operative, eficiente pentru recuperarea restanțelor
Sub aspectul structurii fabricației, 

întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc Brașov are o situație 
deloc de invidiat. Explicația constă 
în faptul că nomenclatorul unității 
numără aproape 5 000 produse de 
bază, de la garnituri minuscule de 
citeva grame pină la benzi trans
portoare și plăci din cauciuc in 
greutate de zeci și sute de kilogra
me. Numai pentru întreprinderile 
constructoare de mașini se produc 

, anual 33—35 milioane bucăți gar
nituri presate. Marea diversitate a 
produselor ridică, evident, probleme 
deosebite în ce privește organizarea 
producției și a muncii. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cit cerințele eco
nomiei naționale sînt de așa natură 
încît multe sortimente se realizează 
în -serii mici sau mijlocii.

— Colectivul nostru s-a convins în 
ultimii ani că planul la producția 
fizică poate fi realizat numai in* 
condițiile creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, ne spune in
ginerul Victor Vartolomei, directorul 
întreprinderii. Iar această convin
gere s-a materializat în numeroase 
acțiuni și măsuri concrete. Ca atare, 
productivitatea muncii a sporit cu 
11,7 la sută în 1983 și cu 12,7 la sută 
în 1984, iar in acest an se prevede 
o creștere de 10.2 la sută. Eficiența 
măsurilor luate este dovedită și de 
faptul că. în luna martie, planul la 
producția fizică a fost depășit cu 
4,2 milioane lei. în condițiile în care 
productivitatea muncii a înregistrat 
o creștere de 2 500 lei pe fiecare om 
al muncii, față de prevederi.

Explicația rezultatelor obținute tre
buie căutată, în primul rînd, tn 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație și a sistemului de organi
zare a producției și muncii. în apli
carea corectă a acordului global. In 
perioada din urmă. în întreprindere 
au fost date în exploatare o serie de 
capacități noi și modernizate, cum V 

ar fi secția de preparare a amestecu
rilor din cauciuc. caTe prin gradul 
înalt de tehnicitate reușește să asi
gure necesarul de semifabricate cu 
numai două linii de malaxare in 
loc de-trei. Aceasta în condițiile uti
lizării unui număr mai redus de 
formații de lucru.

Hotărîtoare pentru sporirea pro
ductivității muncii s-au dovedit și 
numeroasele soluții tehnice aplicate 
în procesul de fabricație, mai ales al 
produselor de serie mare și mijlocie.

La întreprinderea 
de articole tehnice 

din cauciuc Brașov

Este vorba, printre altele, de repro- 
iectarea tehnologiei de malaxare, 
prin care s-a asigurat mărirea volu
mului și a greutății șarjelor de la 
120 kg la 160 kg. De asemenea, prin 
îmbunătățirea procesului de impreg
nare a firului de rezistență utilizat 
la fabricarea curelelor trapezoidale 
pentru autovehicule, s-a eliminat un 
„loc îngust" de pe fluxul tehnologic. 
La fel de eficientă s-a dovedit și se 
dovedește aplicarea unei noi tehno
logii de creogenare pentru debavura- 
rea garniturilor din cauciuc tip 
.,Oring". Efectul : scurtarea timpului 
de debavurare cu 20 la sută și eli
minarea muncii manuale.

Concomitent cu perfecționarea teh
nologiilor s-au luat măsuri și pen
tru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii. Printre altele, 
așa cum ne-a precizat ing. Rodica 
Cosma, s-au reorganizat unele 
fluxuri tehnologice, eliminîndu-se pe 
această cale încrucișările de piese si 
„locurile înguste". Deosebit de efi
ciente s-au dovedit acțiunile între
prinse pentru extinderea poliservirii 
mașinilor și utilajelor. Practic, s-a 

reușit ca numărul de mașini servite 
de un om. în medie pe unitate, să 
crească de la 2,76 la aproape 3.

Importante sporuri de producție 
s-au obținut și prin aplicarea siste
mului de retribuire a muncii în 
acord global. Exemplul cel mai con
cludent îl oferă atelierul de seme- 
ringuri. \

— Pentru atelierul nostru, a ținut 
să ne spună maistrul Gheorghe Se- 
ghete, șeful atelierului, primul tri
mestru din acest an a fost o perioadă 
în care s-au ' verificat și mai bine 
avantajele pe care le oferă acest 
sistem de organizare și retribuire a 
muncii. Introducerea și generaliza
rea acordului global au stimulat, de 
pildă, extinderea lucrului la mai 
multe mașini și utilaje. Avem 
oameni care lucrează acum la 4—5 
mașini și chiar mai multe. Funcțio
narea celor 30 de prese unitare, 
bunăoară, se asigură în prezent cu 6 
muncitori în loc de 8.

în general, extinderea poliservirii 
mașinilor a fost facilitată de doi fac
tori principali : perfecționarea teh
nologiilor de execuție și introducerea 
unui sistem de urmărire și apreciere 
exactă a muncii fiecărui membru al 
formațiilor de lucru. Iar efectele 
n-au întîrziat să apară : pe aceeași 
suprafață a atelierului semeringuri 
se obține acum o producție cu 30 la 
sută mai mare decit anul trecut. Șl 
aceasta în condițiile reducerii consu
murilor de materiale cu 30—40 la 
sută.

Dar așa cum demonstrează reali
tatea. în întreprindere există încă 
însemnate rezerve de creștere* a 
producției fizice și a productivității 
muncii. întregul colectiv este hotă- 
rit să le pună intens în valoare pen
tru ca. în perioada următoare, pla
nul la producția fizică să fie nu nu
mai : îndeplinit, ci si substanțial de
pășit.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

După primele două luni din acest 
an, la întreprinderea metalurgică din 
Bacău se acumulaseră restanțe des
tul de mari față de prevederile de 
plan la producția fizică : 315 tone de 
piese turnate din fontă, 124 tone de 
armături industriale, pompe centri
fugale și alte produse în valoare to
tală de circa 10 milioane lei.

— Cauzele acestei situații, neobiș
nuite pentru noi — ne spune acum 
inginerul Neculai Leca, directorul 
unității — au fost atît de natură 
obiectivă, cit și de ordin subiectiv, 
care bineînțeles ne aparțin. Tocmai 
de aceea, împreună cu organizația de 
partid am făcut o analiză serioasă, 
la obiect, a activității desfășurate în 
fiecare secție și atelier, pe baza că
reia am luat o serie de măsuri teh
nice, organizatorice și politice ope
rative pentru recuperarea în cel mai 
scurt timp a rămînerilor în urmă la 
producția fizică și onorarea tuturor 
contractelor încheiate cu beneficiarii 
interni și partenerii externi.

Măsurile la care s-a referit direc
torul întreprinderii au .vizat, în pri
mul rind, organizarea mai bună a 
producției și a muncii, completarea 
dotării tehnice în unele sectoare, în
tărirea ordinii și disciplinei, deoarece 
tocmai în aceste domenii se și con
stataseră „verigi" mai slabe în me
canismul activității productive. Ca 
atare, au fost întărite atelierele de 
proiectare și compartimentele de 
pregătire a fabricației prin încadra
rea lor cu oameni cu o înaltă cali
ficare și cu multă experiență in pro
ducție; au fost dotate cu utilaje și 
instalații corespunzătoare unele sec
toare, s-a reorganizat compartimentul 
pentru controlul calității produselor. 
Totodată, in secțiile de fabricație au 
fost completate „din mens", cu teh
nicieni și muncitori cu o înaltă cali
ficare, toate formațiile de lucru, îm- 
bunătățindu-se în același timp asis
tenta tehnică în toate schimburile. 
De asemenea, s-au organizat echipe 
specializate pe grupe de produse, iar 
la anumite locuri de muncă din sec
torul de elaborare a fontei și de pre

parare a amestecurilor de pămînt 
pentru formele de turnare (unde se 
manifestau cele mai multe neajun
suri) au fost repartizați să lucreze 
comuniști cu experiență, oameni cu 
munci de răspundere în întreprin
dere.

Așa cum ne-a precizat inginerul 
Gheorghe Rădăvoi, care coordonează 
compartimentele de concepție, mul
te 'din măsurile luate au avut drept 
scop creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, sporirea fiabilității și a 
competitivității lor. In turnătorie, 

La întreprinderea metalurgică din Bacău

bunăoară, tinerii ingineri stagiari So
rin Ciubotaru și Gheorghe Leca au 
conceput și realizat în cadrul ac
țiunii de autodotare o mașină cen
trifugală de turnat bucșe pentru ar
mături, care a eliminat complet 
munca manuală și a asigurat tri
plarea productivității muncii, precum 
și reducerea simțitoare a consumu
lui de metal. Tot aici, formațiile de 
lucru de la cuptoarele electrice și 
modelare, ajutate de specialiști din 
atelierul de proiectare, condus de 
inginerul Radu Matei, au extins pro
cedeul de turnare cu rășini furanice, 
turnarea prin vidare și au pus la 
punct o nouă tehnologie de elaborare 
a fontei cu grafit nodular. Urmarea: 
productivitatea muncii la turnarea 
unor robineți-fluture cu acționare 
pneumatică și clapeți de reglare s-a 
dublat, iar calitatea pieselor s-a îm
bunătățit simțitor, procentul de re
buturi reducîndu-se la unele repere 
cu peste 5 la sută.

Cu deosebită operativitate s-a ac
ționat șl in sectoarele de prelucrări 
mecanice și montaj. Inginerul Emil 
Macarie, împreună cu maistrul Petru 
Romedea, de exemplu, au realizat o 
mașină-agregat pentru găurit multi- 

ax, care realizează o productivitate 
de două ori mai mare fată de cea 
obținută pînă acum la operațiile res
pective. La rindul lor, inginerii Ma
rinei Mironeasa și Lazăr Șerban au 
conceput și aplicat o nouă tehnolo
gie de rectificare a cilindrilor pentru 
mecanismele de acționare a robine- 
ților-fluture, ceea ce a determinat 
dublarea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produselor. în 
atelierul de montaj, ca urmare a 
măsurilor luate' de inginerii Constan
tin Condurache și Adam Lupașcu 
pentru adaptarea unor mașini și

SDV-uri, precum și prin specializa
rea unor oameni, s-a reușit să se pre
lucreze o serie de repere complexe 
pentru compresoare, repere care 
pînă de curind erau realizate prin 
cooperare cu alte unități din țară. 
Se evită astfel cheltuielile de trans
port șl se reduce simțitor ciclul de 
fabricație a pieselor respective.

Specialiștii din sectoarele de con
cepție „au coborît" în secțiile și ate
lierele de producție pentru a sprijini 
concret, la fața locului, asimilarea 
în fabricație a celor aproape 40 de 
produse noi și modernizate în acest 
început de an. După ce au reproiec- 
tat întreaga gamă de robineți-fluture 
pentru apă fierbinte, pompe duplex 
și compresoare, aducîndu-i la para
metrii tehnici prevăzuți de normele 
internaționale, specialiștii din atelie
rul de proiectare, conduși de ingine
rul Adolf Hanec, au mers in secțiile 
de producție. Aici, împreună cu 
maiștrii Ion Bejenaru, Gheorghe Ga- 
vrilă, Ion Sandu, s-au asimilat ope
rativ în fabricație robineții-fluture 
ebonitați pentru industria chimică și 
clapeții de siguranță pentru indus
tria siderurgică.

Măsurile tehnice și organizatorice 
au fost însoțite da o muncă politi

că susținută, concretă. „In toate or
ganizațiile de bază a fost analizată 
contribuția fiecărui com.unist la în
deplinirea sarcinilor de plan — ne 
spune maistrul Petru Hanganu, se
cretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Întreaga muncă poli
tică de masă desfășurată in ultima 
perioadă a avut drept obiectiv prin
cipal inobilizarea tuturor oamenilor 
din unitate pentru recuperarea res
tanțelor și realizarea ritmică a pla
nului la producția fizică și la ex
port".

Ca rezultat al tuturor acestor ac
țiuni, in luna martie și prima decadă 
din aprilie s-au obținut realizări 
deosebite în producție. Practic, în 
luna martie, planul de producție a 
fost realizat și depășit la, toate cele 
17 sortimente, recuperîndu-se mai 
mult de jumătate din restanțele acu
mulate în primele două luni ale anu
lui. Totodată, au fost onorate în în
tregime toate contractele încheiate 
pentru primul trimestru cu partene
rii de peste hotare, livrîndu-se su
plimentar mărfuri în valoare de 3,5 
milioane lei. De menționat că toate 
aceste rezultate au fost obținute în 
condițiile reducerii continue a con
sumului de energie electrică și com
bustibil, melalurgiștii băcăuani eco
nomisind in primul trimestru aproa
pe 500 MWh energie electrică și 
135 000 metri cubi gaze, față de co
tele prevăzute.

Muncitorii și specialiștii din între
prindere sînt în continuare mobilizați 
pentru recuperarea tuturor restanțe- . 
lor și realizarea integrală a planului 
la producția fizică și îndeosebi la 
export. După ritmul in care se mun
cește în aceste zile, există garanția 
că metalurgiștii din Bacău iși vor 
respecta angajamentul ca încă în 
acest trimestru să recupereze în în
tregime restantele la producția fizi
că și să-și onoreze exemplar obli
gațiile contractuale.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii*J
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Congo
(Urmare din pag. I)

Înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul ALBERT SERVAIS 
OBIAKA a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Populare Congo, 
Denis Sassou Nguesso, cele mai bune 
urări de -fericire, sănătate si viată 
Îndelungată, de prosperitate si suc
ces deplin poporului1 român in edi
ficarea noii societăți.

In cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se exprimă do
rința R.P. Congo de a întări și dez
volta in continuare bunele raporturi 
de cooperare economică cu Româ
nia. de a consolida prietenia exis
tentă între țările, partidele și po
poarele noastre. Totodată se dă o 
Înaltă apreciere politicii externe pro
movate cu consecventă de România 
socialistă pentru o pace trainică, 
pentru o largă colaborare si înțele
gere' între toate națiunile lumii.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a adresat, la rîndul 
său. președintelui Republicii Popu
lare Congo cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de

pace și prosperitate pentru poporul 
congolez prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român se evidențiază 
hotărirea tării noastre de a imprima 
un curs tot mai dinamic și a da un 
conținut bogat colaborării româno- 
congoleze, in spiritul înțelegerilor 
convenite împreună cu conducătorii 
Republicii Populare Congo. în vede
rea realizării acțiunilor de cooperare 
înscrise în documentele bilaterale. 
Se subliniază că. in mod deosebit, 
trebuie să se acționeze pentru inten
sificarea și lărgirea schimburilor co
merciale și a cooperării economice, 
pentru așezarea acestora pe bază de 
înțelegeri de lungă durată, care să 
le confere stabilitate și perspectivă.

Reafirmîndu-se poziția tării noas
tre în legătură cu evoluția situației 
pe plan mondial. în cuvîntare se evi
dențiază că România, partidul și sta
tul nostru socialist desfășoară o ac
tivitate susținută pe plan interna
țional. acționînd cu fermitate pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, și în primul, rînd pentru 
dezarmarea nucleară, pentru apăra
rea păcii — problema fundamentală 
a epocii noastre. „Dezvoltînd rapor-

f-
turi largi cu toate statele lumii — se 
arată în cuvîntare — România 
acordă o mare atenție întăririi priete
niei și conlucrării cu țările africane, 
cu toate țările în curs de dezvoltare 
și nealiniate. Sprijinim activ efortu
rile acestor țări pentru consolidarea 
dezvoltării lor economico-sociale in
dependente, lupta popoarelor lor 
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale. împotriva politicii im
perialiste și neocolonialiste. de do
minație și dictat, pentru respectarea 
dreptului fiecărei națiuni la dezvol
tare economico-socială de sine stătă
toare".

In încheiere, președintele României 
a urat ambasadorului congolez suc
ces deplin în îndeplinirea misiunii 
încredințate.

După solemnitatea lnmînării scri
sorilor de acreditare., președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Repu
blicii Populare Congo. Albert Servais 
Obiaka.

La solemnitate șl Ia convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

MESAJE K miClTftBI
OE PESTE MTME MKMTl

PBESEIMHTElHi NiCDLAE CEAUȘESCU
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România, doresc să vă adresez sincerele mele 
felicitări și cele mai bune urări.

CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

Vizita delegației parlamentare a R. P. Chineze
Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut o întrevedere cu 
delegația Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari ă Republicii 
Populare Chineze, condusă de tova
rășul Geng Biao, membru al Comi
tetului Permanent al Comisiei Cen
trale Consultative a Partidului Co
munist Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent, președintele 
Comisiei pentru relațiile externe ale 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate relațiile tradiționale de priete
nie, solidaritate și colaborare româ- 
no-chineze, evidențiindu-se dezvol

tarea și diversificarea lor continuă, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel.

S-a procedat Ia o informare reci
procă asupra activității parlamenta
re, a realizărilor obținute și preocu
părilor pentru înfăptuirea socialis
mului în cele două țări.

S-a subliniat că vizita delegației 
parlamentare chineze constituie o 
expresie elocventă a dorinței comu
ne de a spori contribuția celor două 
parlamente Ia întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare între țările 
noastre, în folosul ambelor popoare, 
spre binele socialismului și păcii In 
lume.

La întrevedere a participat Kang 
Jimin, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Chineze la București.

Cronica zilei

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI 
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII 

„SCINTEII"

MARAMUREȘ

Livezi intensive
Anul acesta, pomicultura jude

țului Maramureș se va extinde cu 
peste 500 hectare livezi intensive. 
Numai în gospodăriile populației 
se plantează în această perioadă 
peste 50 000 pomi și arbuști fruc
tiferi. Stațiunea de cercetare și 
producție pomicolă din Baia Mare, 
care asigura materialul săditor 
pentru toate aceste plantații, ofe
ră pomicultorilor puieți de măr 
din soiuri valoroase — creații pro
prii și ale altor stațiuni — care se 
potrivesc cel mai bine condițiilor 
din această zonă, fiind mai rezis- 
tenti și mai productivi. (Gheorghe 
Susa).

IAȘI 

împăduriri de primăvară
Ritmul împăduririlor de primă

vară se desfășoară cu intensitate 
pe raza tuturor celor opt ocoale 
silvice, precum și în perimetrul 
pădurilor comunale și în zonele 
unde se efectuează lucrări de com
batere a eroziunii solului. în total, 
vor fi împădurite nu mai puțin de 
1 150 hectare. Silvicultorii ieșeni, 
sprijiniți de locuitorii satelor, s-au-

angajat ca această suprafață pla
nificată pentru întreg anul 1985 să 
fie împădurită chiar acum, primă
vara. în acest scop, au fost asigu
rați în pepinierele ocoalelor silvice 
peste 6 milioane de puieți de ste
jar, gorun, cireș, paltin, frasin, 
plop și salcie. Totodată s-au asi
gurat și peste 10 milioane butași 
necesari înființării de noi răchită- 
rii pe 50 de hectare. (Manole 
Corcaci).

ALBA

Acțiuni 
edilitar-gospodărești

Mii de cetățeni ai orașului Aiud 
participă in ore de răgaz la acțiu
nile inițiate de primărie pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a localității. Pe străzi și în cartiere, 
cetățenii efectuează lucrări de cu
rățire a șanțurilor și rigolelor, re- 
amenajarea locurilor de joacă pen
tru copii, tăierea pomilor, planta
rea de flori și arbuști ornamen
tali. O lucrare de amploare o con
stituie curățirea și decolmatarea 
bazinului riului Aiudel, care stră
bate orașul. Se estimează că va
loarea lucrărilor efectuate pînă 
acum, marea majoritate în urma 
propunerilor din campania electo
rală, se ridică la citeva milioane 
lei. (Ștefan Dinică).

■ 

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 7 din 10 aprilie 1985
în acest număr sînt publicate ar

ticolele : „Unitatea indestructibilă 
dintre partid și popor", „Omogeniza
rea continuă a societății românești", 
„Rolul tipizării și standardizării în 
ridicarea productivității muncii și a 
calității produselor". Sînt publicate, 
de asemenea, dezbaterile : „Dezvol
tarea intensivă și eficiența activității 
economice" (I). „Contribuția Româ
niei la victoria asupra fascismului, 
învățămintele celui de-al doilea răz
boi mondial" (I).

Acest număr a! revistei mai cu
prinde consultația : „Orientările fun
damentale ale politicii externe a 
partidului și statului nostru", pre
cum și rubricile „Confruntări ideo
logice" și „Cărți și semnificații".

t V
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țarii
20,15 Actualitatea tn economie. Campa

nia agricolă de primăvară. Ritm, 
calitate, eficiență

20,30 Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României"

20,50 înfăptuirile de azi — temelii trai
nice pentru viitorul comunist al 
patriei • Aurul gîndirii — repor
taj

21,05 Cadran mondial. România șl pro
blemele lumii contemporane

21,20 Epopeea antifascistă în oglinda 
ecranului românesc. Partea I

. 21,50 Telejurnal •
. 22,00 închiderea programului ?■INFORMAȚII SPORTIVE

BOX — „Centura de aur". Com
petiția internațională de box „Cen
tura de aur" a programat joi. în Ca
pitală. ultimele două gale prelimi
nare. care au cuprins, din nou, me
ciuri spectaculoase, de bun nivel teh
nic. aplaudate de numerosul public 
aflat în tribunele Patinoarului „23 
August".

O victorie frumoasă la puncte a 
obținut, după o evoluție apreciată. în 
limitele categoriei cocos, boxerul ro
mân Relu Nistor, im fața redutabilu
lui Iu Ion Ho (R.P.D. Coreeană). La 
rindul său, Dumitru Șchiopu. la ca
tegoria semimuscă, l-a întrecut la 
puncte pe Alaka Gbadegesin (Nige
ria). La categoria semigrea. Dumitru 
Senciuc (România) a dispus la punc
te de Rusenov Sviljen (Bulgaria), iar 
Marcel Marcu (România) a fost de
clarat învingător, tot la puncte, în 
fața lui Andreas Knorr (R.D. Ger
mană).

Alte rezultate : categ. semimuscă : 
Ciang Ion Toi (R.P.D. Coreeană) b.p. 
Viorel Pop Encean (România) ; Kra
simir Ciolakov (Bulgaria) b. ab. II 
Virgil lordache (România) ; Pek Ian 
Nam (R.P.D. Coreeană) b. ab. II Sil
vio Valdes (Cuba); categ. cocoș: Ser- 
ghei Tomajenko (U.R.S.S.) b. K.O. II 
Ion Turcitu (România) ; Samson 
Akpabio (Nigeria) b.p. Biong Song 
(R.P.D. Coreeană) ; Aleksandr Hristo 
(Bulgaria) b.p. Secondo Ramos 
(Cuba) ; mijlocie mică ; Angel Espi
nosa (Cuba) cîșțigă prin neprezenta- 
rea lui Ștefan Drișcu (România) ; 
Mihai Takov (Bulgaria) b.p. Nicolae 
Motrogan (România).; Valentin Mi
hai (România) b.p. Cornel Mihăcea- 
nu (România) ; Aleksandr Samonin 
(U.R.S.S.) b.p. Mihai Ciubotaru 
(România).

Astăzi sînt programate cele două 
gale semifinale de la orele 15,30 și, 
respectiv, 18,30.

vremea
Institutul dc meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 12 aprilie, ora 20 — 15 apri
lie ora 20. tn tară : Vremea va fl insta
bilă in cea mai mare parte a interva
lului, cu cerul temporar noros. Va 
ploua Îndeosebi sub formă de averse, 
însoțite șl de descărcări electrice, în 
toate regiunile țării, îndeosebi In cele 
nordice. Vîntul va sufla slab pînă Ia 
moderat, cu unele intensificări din 
sectorul sudic. Temperaturile minime!, 
nocturne, vor fi cuprinse Intre 3 și 13 
grade, iar cele maxime, diurne, intre 
12 șl 22 de grade, local mal ridicate tn 
sud, pînă la 25 de grade, tn București : 
Vremea va fl ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. favorabil ploii trecă
toare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime, nocturne, 
vor fl cuprinse între 6 șl 10 grade, tar 
cele maxime, diurne, Intre 18 șl 22 de 
grade, mai ridicate- pînă la 25 de gra
de în ultimele două zile.

(Urmare din pag. I)
fi meritul nostru, al comu
niștilor.

— în întreprinderea noas
tră — ne spune tovarășul 
Mihai Ghiță, secretarul 
comitetului de partid — 
două treimi din numărul 
muncitorilor sînt de vîrstă 
utecistă. Mii de tineri, che
mați să stăpînească teh
nica de vîrf. Și o fac. vă 
asigur, cu- acea dăruire și 
pasiune a vîrstei,- de parcă 
nimic n-ar fi mai simplu.

— Și... nu e simplu ?
— Deloc. Sîntem înscriși 

cu o gamă foarte com
plexă de produse in pro
gramele prioritare ale eco
nomiei naționale — pentru 
industria minieră si petro
lieră, pentru programul na
val, pentru industria auto
turismelor „Dacia" și „Olt- 
cit", pentru programul nu
clear... Elanul lor, roman
tismul lor revoluționar gă
sesc în aceste programe 
cîmp deplin de afirmare ; 
ei. tinerii, sînt permanent 
implicați în tot ce ține de 
tehnica de vîrf, de promo
varea noului, de îndepli
nirea la timp șl în condiții 
de exigentă maximă a sar
cinilor ce revin intreprin-, 
derii noastre din aceste 
programe, din orientările 
și indicațiile secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Sarcini deosebite revin 
colectivului nostru și in ce 
privește producția pentru 
export. în 1985 ne-am pro
pus să realizăm dublul ex
portului din anul prece
dent și de trei ori mai 
mult decît acum doi ani.

— Și cum se regăsește, 
concret, munca tinerilor în 
Înfăptuirea acestei sarcini 
de prim ordin ?

— Munca lor este omni
prezentă în toate fazele si 
procesele de fabricație. 
Răspunderile. greutățile 
nu-i sperie. Dimpotrivă, le 
stimulează voința, ambi
ția. încrederea în proprii
le forțe...

Stăm de vorbă cu fre

zorul Tudor Traian. „Pe 
vremuri", adică în urmă 
cu șapte ani, acest băiat, 
acum în vîrstă de 28 de 
ani, era un nume cunos
cut în... fotbal, un sportiv 
de performantă, rîvnit de 
multe echipe din divizia 
B. Ca fotbalist a și venit, 
în primul rînd, la „Meca
nică fină". Ca frezor, aici 
și-a descoperit vocația. E- 
chipa de fotbal a între
prinderii era pe atunci în 
divizia C. în anul următor, 
și cu aportul lui. echipa a 
urcat în B, unde se men
ține și astăzi pe unul din

urmez, la seral, școala de 
maiștri...

Destinul lui Tudor Tra
ian nu este singular în 
această întreprindere bucu- 
reșteană. Ca în toate co
lectivele muncitorești, ti
nerii. găsesc aici drum 
deschis pentru a se afir
ma pe . plan profesional, 
politic, cultural — subli
niază secretarul comitetu
lui U.T.C., Augustin Como- 
roschi.

Foarte tînăr ca vîrstă
— are numai 23 de ani
— foarte tînăr în func
ție — a preluat mandatul

Schimbul de mîine
locurile fruntașe. Dar. In
tre timp...

— între timp m-am con
vins că fotbalul era pen
tru mine ceea ce numim 
un hobby, față de care 
meseria mea este mult mai 
captivantă. Poate și con
dițiile în care se practică 
aici meseria au făcut să 
mi se pară astfel. f

— în ce sens ?
— Este o întreprindere 

in care te poți ușor imagi
na in secolul douăzeci și 
unu. Se cere muncă de fi
nețe, vedere in spațiu, gîn- 
dire in spațiu. Este tot 
ce-și poate dori un tînăr 
pasionat de nou, de teh
nică. M-am așternut din 
nou pe învățătură, fiindcă, 
deși eram calificat, mi se 
părea că am învățat doar 
primele litere ale alfabe
tului... Am urmat liceul la 
seral. Am fost coleg de 
bancă, in liceu, cu soția și 
tot timpul ne-am disputat 
întiietatea la învățătură... 
M-am perfecționat continuu 
în meserie, mi-am „ordo
nat" urcușul cu aceeași pa
siune și consecvență pre
cum odinioară in domeniul 
sportiv. Acum, la 28 de ani, 
am categoria a Vil-a și

de secretar al comitetului 
U.T.C. la recenta conferin
ță — Augustin este bine 
cunoscut tuturor utecisti- 
lor din întreprindere prin 
exemplul său de dăruire 
profesională, de fermitate, 
de responsabilitate. Ne 
spune :

— Comuniștii ne privesc 
cu încredere, ne ajută să 
facem pași înainte în pro
fesie, în viată. încrederii, 
organizația noastră revolu
ționară de tineret ne în
vață să-i răspundem prin 
fapte, prin inițiativă ute
cistă. prin implicare ac
tivă în întreaga i viată a 
colectivului. Inițiative lan
sate in cadrul organizației 
noastre au avut drept re
zultat numeroase scurtări 
de termene în asimilarea 
unor produse, acordarea, 
de către O.S.I.M.. a unor 
brevete si mărci, perfecțio
narea unor procese tehno
logice... Acum ne propu
nem revitalizarea „Brigă
zii tineretului".

, — Despre ce este vorba ?
— Despre o inițiativă 

lansată cu ani în urmă în 
secția de sculărie și care a 
contribuit substanțial la 
scurtarea unor termene în 
modernizarea fluxurilor de

fabricație, la înființarea 
unor linii noi. pentru pro
duse în premieră națio
nală, dotate cu mașini si 
utilaje, de asemenea, in 
premieră. în brigadă sînt 
primiți numai muncitorii 
foarte buni, cu rezultate 
deosebite în muncă și cu o 
comportare care să facă 
cinste titlului de brigadier. 
De-a lungul timpului, briga
da utecistă. „brigada albas
tră", cum au botezat-o co
legii, a pus'umărul pretu
tindeni unde a fost nevoie, 
contribuind la echiparea 
modernă a uzinei. Astăzi, 
cînd „Mecanica fină" se 
poate considera drept una 
dintre cele mai modern uti
late din țară, brigada utecis
tă „renaște" cu scopul, clar 
precizat, de a contribui cu 
toate puterile la forțarea 
barierelor tehnicii de vîrf. 
Ia promovarea creației teh
nice originale. Vedeți, la 
noi aproape toți muncitorii 
sînt absolvenți ai liceului 
industrial, ai unor scoli teh
nice. multi sînt studenti la 
seral. De aceea țintim să 
ne implicăm cit mai activ 
în promovarea noului, a 
progresului tehnic, in reali
zarea noii calități, superi
oare. în întreaga noastră 
activitate, așa cum ne cere 
partidul, secretarul său ge
neral. părintele iubit si sfă
tuitorul tinerei generații.

Ascultîndu-le argumen
tele. ascultîndu-le gîndurile 
exprimate în conferință și. 
mai ales, văzîndu-i la lucru 
pe tinerii acestei puternice 
organizații revoluționare, 
implicați cu toate forțele în 
tot ceea ce colectivul lor 
are de înfăptuit, gîndul te 
poartă la frumoasa deviză ; 
„Participare, Dezvoltare, 
Pace". în acest an, intrat 
in conștiința lumii ca Anul 
International al Tineretului, 
sub această deviză care în
suflețește tot tineretul lu
mii, ei, tinerii de la „Me
canică fină", visează și în
făptuiesc, în pace, în liniș
te, viitorul. Un viitor lu
minos și cutezător, după 
chipul și aspirațiile vîrstei 
lor.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, vă adresez cele mai sincere felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și putere de muncă, de 
noi succese în activitatea desfășurată. in fruntea partidului și statului 
român, de realizări tot mai mari in opera de construcție a socialismului, 
pentru pace și progres social.

GEORGE HAWI
Secretar general al C.C. 

al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu multă plăcere că Marea Adunare Națională a Republicii 

Socialiste România, întrunită în prima sesiune a celei de-a IX-a legislaturi, 
v-a reales în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Vă prezentăm, cu această ocazie, sincere și vii felicitări și vă urăm 
noi succese in îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni în fruntea 
României socialiste.

Vă rugăm să primiți, stimate tovarășe, asigurarea sentimentelor 
noastre de prietenie frățească.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Progresului și Socialismului 

din Maroc 
Secretar general,

ALI YATA

Telegrame adresate primului ministru 
al guvernului

Cu prilejul realegerii In funcția 
de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășului Constantin Dăscălescu 
l-au adresat telegrame de felicita
re : președintele Republicii Indone
zia — Suharto; președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia — Milka Planint; pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S. Vietnam — Fam Van Dong; 
președintele Consiliului de.Miniștri

al R. P. Mongole — Dumaaghiin 
Sodnom; cancelarul federal al Re
publicii Austria — Fred Sinowatz; 
primul ministru al Republicii Tur
cia — Turgut Ozal; primul minis
tru al Republicii Islamice Pakistan
— Mohammed Khan Junejo; pri
mul ministru al Republicii Filipine
— Cesar Virata ; primul ministru 
al statului Israel — Shimon Peres; 
primul ministru al Malayeziei — 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad.

Dezvoltarea bazei proprii de materii prime
- >/ . ■ - , O.
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In carierele de extracție a lignitu
lui, bunăoară, gradul de folosire ex
tensivă a excavatoarelor cu rotor va 
trebui să ajungă la 65 la sută, fată 
de 53,9 la sută cit s-a realizat anul 
țrecut. La prima vedere, creșterea 
pare mare. Numai că acest indice 
trebuia atins de multă vreme. Apoi, 
este oare normal ca un excavator de 
mare capacitate, care costă milioane 
de lei, să lucreze mai puțin de 6 luni 
și jumătate pe an ? In medie, fie
care orâ de stagnare a unui exca
vator cu rotor echivalează cu o pier
dere de 850 tone lignit. Iar pînă a- 
cum, dintr-un motiv sau altul, nu
mărul opririlor accidentale a fost 
exagerat de mare. Fără să intrăm in 
prea multe amănunte tehnice, tre
buie totuși spus că prin mai buna 
întreținere și exploatare a utilajelor, 
prin executarea modernizărilor sta
bilite cu întreprinderile constructoa
re de mașini Ja excavatoarele cu ro
tor, mașinile de haldat și transpor
toarele magistrale, zestrea tehnică 
din unitățile miniere poate și tre
buie să fie mai bine folosită.

Și în industria extractivă a țițeiu
lui este pe deplin posibil ca gradul 
de utilizare a fondului existent de 
sonde să crească de la 93 la sută la 
94 la sută, cit s-a prevăzut. Solu
țiile ? Acestea sînt la îndemîna pe
troliștilor — mărirea duratei de 
funcționare a sondelor între două 
intervenții și reducerea duratei de 
execuție a lucrărilor de intervenție, 
repararea și repunerea în funcțiune 
a sondelor inactive, pentru a ne re
feri numai la citeva dintre ele — și 
fără îndoială că vor fi valorificate 
neîntîrziat.

TOATE OBIECTIVELE DE IN
VESTIȚII - ÎN FUNCȚIUNE LA 
TERMENELE PREVĂZUTE. O deo
sebită atenție trebuie acordată în a- 
ceastă perioadă și accelerării ritmu
lui de lucru pe șantierele noilor ca
pacități de producție. Timpul nefa
vorabil din primele luni ale anului 
a influențat negativ activitatea de 
investiții atît in sectorul minier, cit 
și in industria extractivă a țițeiului. 
Din datele centralizate de ministe
rele de resort rezultă că, la o serie 
de obiective, lucrările sînt rămase in 
urmă. Or, după cum se știe, noile 
capacități de producție au fost prinse 
in plan și pe intrarea lor în func
țiune la termen se contează in spo
rirea extracției de cărbune și țiței.

în vederea creșterii capacităților 
de producție, in programul aprobat

de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R;; in- -vederea realizării pro
ducției de cărbune pe acest an se 
prevăd măsuri speciale pentru ur
gentarea montajului și punerea in 
funcțiune a noilor linii tehnologice 
echipate cu 27 excavatoare cu rotor, 
12 mașini de haldat și 205 transpor
toare cu bandă de mare capacitate. 
Ca atare, pentru a. se evita neajun
surile manifestate pînă acum în ac
tivitatea de investiții este necesar 
ca ministerele furnizoare să asigure
— in ordinea montajului și de ca
litate corespunzătoare — piesele, 
subansamblele și echipamentele ne
cesare pentru punerea în funcțiune 
a liniilor tehnologice din carierele de 
lignit. De altfel, trebuie reținut că 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Construcți
ilor Industriale vor realiza cu forțe 
proprii montarea a 6 excavatoare cu 
rotor, 4 mașini de haldat și 29 trans
portoare de mare capacitate.

Ample lucrări de investiții sînt 
prevăzute și în industria petrolului. 
Ministerul de resort trebuie să ia 
toate măsurile necesare in vederea 
recuperării pină la 30 iunie a rămi- 
nerilor in urmă in îndeplinirea pla
nului dc foraj. In general, este nece
sar ca lucrările de foraj să fie ori
entate și concentrate în zonele cu 
cele mai bune perspective, cum sînt 
Slâvuța, Vîrteju, Stoenița, Văluța, 
Bibești și Brădești. Prin mecanizarea 
și transportul instalațiilor în blocuri 
mari, organizarea mai bună a mun
cii, extinderea aplicării acordului 
global, este pe deplin posibil și ne
cesar ca durata lucrărilor de foraj 
și dare în exploatare a noilor sonde 
să fie redusă cu 25 la sută față de 
realizările anului trecut, așa cum se 
prevede 'in programul stabilit, obți- 
nindu-se și pe această cale/ impor
tante sporuri de producție.

Recuperarea rămînerilor în urmă 
șl asigurarea tuturor condițiilor ne
cesare pentru dezvoltarea in conti
nuare a bazei de materii prime și- 
resurse energetice constituie acum 
unul din obiectivele prioritare ale în
tregii economii naționale. Sigur. în 
prima linie a acestei bătălii se află 
minerii, petroliștii, energeticienii. Ac
tivitatea lor trebuie să fie însă spri
jinită — așa cum a subliniat în re
petate rinduri conducerea partidului
— și de oamenii muncii din celelalte 
ramuri de producție, din industria 
construcțiilor de mașini, metalurgie, 
chimie, practic din toate sectoarele 
economiei.

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 14: Zbor deasupra 
unui cuib de cuci — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 88 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. So
list : Gabriel Amiraș — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artis
tice". Lucian Morariu — violă, Andrei 
Codreanu — chitară — 17,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Giselle 
- 18.
0 Teatrul „Lucia S.turdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julleta la sfîrșit de noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei, 

‘11 95 46) : Intr-un parc pe o bancă —
18.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
intîmplător — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-

se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — t9: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert In... haz major — 
10,30: 18.30.
e Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 10; Muzican
ții veseli — 14; 18.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bo
roboață — io.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

cinema
• Mușchetarii In vacanță : SCALA
(11 03 72) : - 9; II; 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 : LU
MINA (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 s 
COSMOS — 15; 17; 19.

în sala Universității cultural-știin- 
țifice din Capitală a fost deschisă, 
joi, expoziția „Artizanat și afișe pa
lestiniene". După cum s-a subliniat 
in alocuțiunile rostite la vernisaj, 
expoziția este o expresie a preocupă
rilor artistice, a aspirațiilor de liber
tate aie poporului palestinian, a 
luptei dirze pentru redobindirea 
drepturilor sale legitime la autode

terminare, la constituirea unui stat 
propriu, independent și suveran.

Au fost prezenți Ibrahim Tamlm, 
vicereprezentant permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
la București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)„Ziua aviației și cosmonauticii"
Sărbătorirea „Zilei aviației șl cos

monauticii" la 12 aprilie, dată la 
care în 1961 cosmonautul sovietic 
furi Gagarin deschidea larg omului 
porțile Cosmosului, constituie și in 
acest an un prilej pentru o retros
pectivă privind realizările obținute 
de umanitate intr-una din cele mai 
deosebite activități ale sale : știința 
și tehnica aerospațială.

Este și acum demn de relevat că, 
la numai patru ani dppă lansarea 
primului satelit artificial al Pămintu- 
lui („Sputnik 1" la 4 octombrie 1957), 
specialiștii sovietici au rezolvat pro
blemele majore ale zborului cosmic 
al omului : lansarea și readucerea 
intactă pe sol a unei cabine cosmice 
cu pilot la bord, în continuate nu
mărul zborurilor cosmice cu echipai 
s-a înmulțit, momente deosebite 
fiind marcate de evoluția pe orbită 
a primei femei-cosmonaut (Valenti
na Tereșkova-Nikolaeva. 1963), pri
mele ieșiri in afara cabinei cosmice 
(A, Leonov, martie 1965). ajungerea 
omului pe Lună în cadrul progra
mului „Apollo" (Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin, 20/21 iulie. 1969), zbo
ruri tot mai îndelungate pe orbite 
circumterestre (recordul de 237 zile în 
Cosmos este deținut de echipajul so
vietic format din L. Kizim. VI. So
loviov. Oleg Atikov, 1984). Pe orbite 
circumterestre au fost lansați peste 
5 000 de sateliți ai Pămîntului. avind 
destinații din cele mai variate : te
lecomunicații, meteorologie, descope
rirea resurselor terestre, depistarea 
unor calamități care se produc în u- 
nele regiuni ale Terrei. dirijarea în 
spațiul aerian sau pe mări și oceane, 
studierea schimburilor energetice 
dintre atmosfera Pămîntului și- ocea
nul planetar, cercetări geofizice, as
tronomice, astrofizice, medico-biolo- 
gice etc.

Dezvoltînd continuu mijloacele și 
metodologiile de transport spațial, 
omul actualului sfîrșit de mileniu — 
numit și „Homo cosmicus" — bene
ficiază de posibilități tehnice a- 
vansate in scopul menținerii pe 
orbită a unor echipaje cosmice, 
cărora le sînt încredințate sarcini 
științifice din cele mai complexe ; 
acesta este cazul versatilului sistem 
sovietic format din stația laborator 
științific orbital „Saliut" și navele 
„Soluz" (cu echipaj) și „Progress" (de 
transport, navă automată). în mod 
similar, a fost pus la punct un mij
loc de zbor spațial folosind vehicu
lul recuperabil cosmic american, cu
noscut sub denumirea de naveta 
spațială, fiind deja operaționale na
vetele „Columbia", „Challenger" șl 
„Discovery".

Despre amploarea acestei activități
— compatibilă cu finele de mileniu
— poate fl făcută următoarea apre
ciere sintetică :- la fiecare 80 de 
zile are loc ne glob lansarea unui 
echipaj cosmic, la fiecare 3 zile 
zboară un nou satelit al Terrei, la 
fiecare 24 de ore apare o publicație 
științifică care tratează un domeniu 
conex cosmonauticii, la fiecare 15 
minute este primită ori transmisă o 
informație via-sateîit sau stație cos
mică !...

în aceste condiții, cu atît mal re
gretabile sînt încercările de trans
plantare și în spațiul cosmic a cursei 
înarmărilor, ceea ce creează noi pri
mejdii la adresa păcii, a civilizației. 
Militînd consecvent pentru limitarea 
acestei curse pe Pămînt, țara noastră 
se pronunță în același timp consec
vent pentru oprirea ei și în Cosmos. 
Cit de vibrantă este chemarea rostită 
recent de președintele României : 
„Să facem totul pentru a opri mili
tarizarea spațiului cosmic ! Să în
dreptăm cercetarea științifică nu 
spre un «război al stelelor»; aceasta 
ar însemna . dispariția sau întuneca
rea, în general, a Universului ! Să 
facem totul pentru a păstra planeta 
noastră așa cum a creat-o natura, 
pentru a păstra Universul liber de 
orice arme nucleare !“.

Acestea sînt gîndurile împărtășite 
de toți fiii patriei noastre, tară 
care, așa cum arăta cîndva marele 
inventator care a fost Henri Coandă, 
....a adus o contribuție deosebit de 
mare în domeniul aviației".

Cu o tradiție de excepție, In care 
începuturile aviației române se în
trepătrund cu cele ale aviației mon

diale, iar aportul în cosmonautică 
se pierde în puțin studiatul ev me
diu, poporul român a fost in per
manentă în primele rinduri în ce 
privește elaborarea și folosirea mij
loacelor de zbor aerospațial. Dacă 
în tțecut am fost una di-n primele 
țări cu transport comercial aerian, 
precum și cu o industrie aeronau
tică avansată (1925. I.A.R. — Bra
șov), fără a mai vorbi de pleiada de 
inventatori de renume mondial sau 
european (Conrad Haas, Alexandru 
Ciurcu. Gheorghe Botezatu, Traian 
Vuia, Henri Coandă, Aurel Vlaicu, 
Gogu Constanținescu, Herman O- 
berth, Elie Carafnli etc.), tara noas
tră se menține și în prezent în pri
mul eșalon al țărilor constructoare 
de aeronave, ultimele două decenii 
constituind perioada cea mai fertilă 
din istoria veche de peste trei secole 
a tehnicii aerospațiale românești.

Începînd de la Congresul al IX-!ea, 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ctitorit industria aeronautică româ
nă modernă, au fost obținute succe
se demne de o societate socialistă 
avansată : au fost amplificate și 
specializate capacitățile de produc
ție existente, altele noi fiind edi
ficate și profilate corespunzător, a 
fost înființat și dotat la cel mai 
înalt nivel institutul de profil, ac
tualul Institut national pentru crea
ție științifică și tehnică (INCREST) 
— pepinieră a cadrelor de specialiști 
cercetători și ■ proiectanți de aerona
ve — a fost înființată Comisia ro
mână pentru activități spațiale din 
subordonarea Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

în prezent, industria noastră aero
nautică produce, pentru necesitățile 
economiei și pentru export, avioane 
cu reacție de pasageri (ROMBAC), 
de antrenament și militare, elicop
tere reactive mici și mijlocii, pla
noare și motoplanoare, avioane uti
litare și de turism, școală sau acro
bație aeriană, motoare cu reacție 
pentru avioane și elicoptere, fără a 
mai aminti că întregul parc de aero
nave este integral întreținut și re
parat în unitățile centralei de profil.

Răspunzînd cu entuziasm sarcinii 
trasate de conducerea partidu
lui. personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia nenumăratelor 
vizite de lucru cu care a onorat co
lectivele de muncitori ale întreprin
derilor constructoare de tehnică 
aerospațială, specialiștii din acest 
domeniu au trecut rapid la asimila
rea de noi procedee, tehnologii, echi
pamente și materiale destinate aces
tui domeniu de vîrf al construcțiilor 
de mașini, reducind substantial im
portul, făcînd cu precădere loc uti
lizării inteligentei tehnice autohtone. 
Apreciată ca un partener serios șl 
competent, industria aeronautică ro
mână cooperează cu firme sau in
dustrii de profil din U.R.S.S., Iugo
slavia, Anglia, Franța, Polonia etc.

Ca o urmare firească a rezultate
lor obținute în domeniul aerospațial 
de tara noastră, specialiștii români 
au fost invitați să participe, prin 
instituțiile în care activează, la di
verse programe spațiale internațio
nale ; de un larg ecou intern și in
ternațional s-a bucurat participarea, 
coordonată de Comisia română pen
tru activități spațiale, la programul 
Intercosmos, în cadrul căruia, tn a- 
fara unui aport științific de marcă 
adus de specialiștii români (în chi
mie, fizică, medicină etc.), un mo
ment de satisfacție națională l-a 
marcat zborul pe orbită al cosmo
nautului Dumitru-Dorin Prunariu, 
inginer de aviație.

Mobilizați de istoricele documente 
adoptate la Congresul al XIII-lea, 
specialiștii care lucrează în domeniul 
aerospațial consideră că astăzi, mai 
mult ca oricînd,. trebuie să fie uniți 
in jurul conducerii partidului, al 
iubitului nostru conducător suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de- 
monstrînd prin fapte de producție că 
doresc și luptă pentru a menține 
pacea pe „minunata planetă albas
tră" numită PAMÎNT 1 ■

Conf. dr. lnq.
Florin ZĂGÂNESCU 
secretar științific al Comisiei 
de astronautică a Academiei 
Republicii Socialiste România

• Adela: VIITORUL (10 67 40) - 15; 
17; 19.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,38.
• Acțiunea „Autobuzul" : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
• Roșcovanul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17;, 19.
• Revanșa î POPULAR (35 15 17) —
15; 17: 19.
• Artista, dolarii și ardelenii : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Răpirea fecioarelor : PROGRESUL 
(23 94 10) —. 15; 17; 19.
• Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 11; 16; 19,30.
• Incendiu la Krong Yung : FESTI
VAL (15 63 84) - 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,30.
• Un colț de oraș : TIMPURI NOI 
(15 81 10) - 11; 13: 15: 17; 19.
• Frați de cruce : GRIVIȚA (17 08 58)
— 11; 13; 15; 17; 19. FLAMURA
(85 77 12) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Inimă rece : DACIA (50 35 94) —
9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 10,30.
• Amintirea unei mari Iubiri :
UNION (13 48 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Nick Carter euperdetectlv : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.

• Sus tn cireș : PACEA (71 30 85) —. 
15; 17; 19.
• Fata care vinde flori : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11.30; 14: 16,30; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Omul din înalta societate : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Piedone fn Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11: 13; 15; 
17,15; 19.30, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Rocky II : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11.30: 14; 16,30; 19.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,15; 13,15: 17, Profesorul distrat 
— 15; 19: DOINA fl6 35 38).
• Provocarea "tlragonului : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, AURORA (35 04 66) : 9; 11; 13; 15: 
17,15; 19.30.
• Un șerif extraterestru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.
• Undeva, cîndva : COTROCENI 
(49 48 48) — 17,45; 19,45.
• Kramer contra Kramer : STUDIO
(50 53 15) — 9,30; 11,30: 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : FLACARA 
(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.
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ÎNCETAREA DIN VBAȚÂ A LUI ENVER HODJA HU.R.S.S. dorește ca relațiile sovieto-americane să revină
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania («TELEGRAMA

Tovarășului RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania

Declarații ale secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul primirii președintelui Camerei Reprezentanților 

a Congresului S.U.A.

Am primit cu regret știrea despre încetarea din viață 
a tovarășului Enver Hodja, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Albania, președintele 
Consiliului General al Frontului Democratic.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist

Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă adresez sincere condo
leanțe pentru pierderea suferită prin încetarea din viață 
a tovarășului Enver Hodja.

Vă rog să transmiteți întreaga mea compasiune familiei 
celui dispărut.

NICOLAE CEAUSESCU
» ■»

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste' România

• ............... -<;■ ■ '

★ ★ ★

TIRANA 11 (Agerpres). — Agen
ția albaneză de presă A.T.A. a 
transmis un comunicat al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Albania. Prezidiului Adunării Popu
lare. Consiliului de Miniștri si Con
siliului General al Frontului Demo
cratic ale Republicii Populare Socia-

liste Albania, prin care anunță că 
Enver Hodja, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Albania, președintele Con
siliului General al Frontului Demo
cratic. comandant suprem al Arma- 

. tei populare albaneze, a încetat din 
viată la 11 aprilie.

de
— care vor 

aprilie — 
membru al 
al C.C. al 
Prezidiului 
' Republicii

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

A fost constituită o comisie 
organizare a funeraliilor 
avea loc in ziua de 15 
prezidată de Ramiz Alia. 
Biroului Politic, secretar 
P.M.A.. președintele

* Adunării Populare a
Populare Socialiste Albania.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Con
ducerea sovietică năzuiește în mod 
sincer spre readucerea relațiilor so- 
vieto-americane pe un făgaș normal 
— a declarat Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., cu 
prilejul întîlnirii avute la Moscova 
cu președintele Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A.. Tho
mas O’Neill, șeful delegației congres
menilor americani aflate în Uniunea 
Sovietică, la irîvitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. — relatează agen
ția T.A.S.S. Popoarele noastre pot 
ciștiga mult de pe. urma dezvoltării 
unei colaborări largi și rodnice. Deo
sebirile dintre sistemele sociale și 
ideologiile țărilor noastre nu consti
tuie un motiv de deteriorare a rela
țiilor — a arătat el. Pentru o îmbu
nătățire reală a raporturilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. este necesară vo
ința politică a conducătorilor acestor 
țări — a subliniat M. Gorbaciov. Din

există o asemenea

MOSCOVA

\ Să fie oprită cursa înarmări lor, \

\
\
\
\

i anul în care omenirea marchează
1 cea de-a 40-a aniversare a Națiu-
l nilor Unite este necesar să se re-
/ afirme adeziunea la principiile li-
V
î

î
I

să fe asigurată pacea!
„Este 

pentru
BELGRAD 11

4

necesară intensificarea eforturilor 
împiedicarea unui război nuclear"
(Agerpres). — în

I

I
Liga

Conferința științifică dedicată celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra fascismului

MOSCOVA 11. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu. transmite : La 
Moscova s-a desfășurat o conferință 

celei de-a 40-a 
i asupra fascis- 

doilea război 
i au participat, 
■ știință și isto- 

învitați din 
membre

dedicată < 
a victoriei 

cel de-al 
La lucrări

bertății, prieteniei, coexistenței paș
nice active și cooperării între toa
te țările membre ale O.N.U., între 
toate popoarele — se arată în Ape
lul pentru pace, dezarmare și în
țelegere între națiuni, adresat Adu-

nării Generale a O.N.U. de J 
iugoslavă pentru pace, indepen- i 
dență și egalitatea popoarelor. !

Intr-un alt mesaj al ligii adre- l 
sat Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și se- ț 

.curitate și pentru dezarmare în ' 
Europa se subliniază necesitatea 
ca aceasta să 
turile vizînd 
război nuclear.

științifică 
aniversări 
mului în 
mondial, 
alături de oameni de 
rici militari sovietici, 
țări socialiste, din statele ______
ale coaliției antihitleriste și ai miș
cărilor de rezistență din Europa. Din 
România au luat parte reprezentanți 
ai ’Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Institutului de științe istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. și ai Academiei de științe 
sociale și politice.

în cadrul conferinței au fost re
liefate rolul Uniunii Sovietice, care 
în anii celui de-al doilea război

mondial a dus greul luptei împotriva 
Germaniei fasciste, aportul coaliției 
antihitleriste, al mișcărilor de rezis
tență și al forțelor patriotice euro
pene la zdrobirea nazismului.

Comunicările susținute de repre
zentanții români, subliniind impor
tanța pe care victoria obținută in 
urmă cu 40 de ani a avut-o asupra 
întregii evoluții postbelice în lume, 
au evidențiat participarea poporului 
și armatei române la eliberarea țării, 
contribuția nemijlocită umană și ma
terială a României și a armatei sale, 
dincolo de fruntariile ei. alături de 
forțele armate ale Uniunii Sovietice, 
la eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei 
și a unei părți a Austriei, pînă Ia vic
toria finală a ■ coaliției antihitleriste 
asupra Germaniei fasciste.

partea sovietică 
voință.

Referitor la 
americane de la 
ciov a afirmat că Uniunea Sovietică 
dorește realizarea unor înțelegeri 
concrete și revenirea relațiilor so
vieto-americane pe un nou făgaș al 
colaborării reciproc avantajoase și al 
respectului reciproc. Conducătorul 
sovietic a rugat să se transmită a- 
ceastă dorință Congresului și Admi
nistrației S.U.A., precizează T.A.S.S.

Amintind de recentele propuneri și 
acțiuni întreprinse de U.R.S.S., in
clusiv de moratoriul instituit de că
tre Uniunea Sovietică asupra ampla
sării rachetelor sale cu rază medie 
de acțiune și 
înfăptuirii altor 
Europa pină 
M. Gorbaciov 
propuneri, care 
întreaga lume 
bunăvoință important și constructiv, 
ar fi trebuit acceptate. Dar Adminis
trația S.U.A., manifestind o grabă cu 
totul de neînțeles, și-a. făcut imediat 
cunoscută poziția negativă, calificînd 
acțiunile noastre drept „propagandă".

Thomas O’Neill și ceilalți- congres
meni americani s-au pronunțat pen
tru îmbunătățirea relațiilor dintre
S. U.A. și U.R.S.S., pentru succesul 
negocierilor de la Geneva, apreciind 
convorbirea cu M. Gorbaciov drept 
deschisă și utilă — subliniază
T. A.S.S.

tratativele sovieto- 
Geneva, M. Gorba-

de suspendarea 
contramăsuri în 

noiembrie a.c., 
spus că aceste 
fost apreciate în 

gest de

în
a
au
drept un

contribuie la 
împiedicarea

efor- 
unui

împotriva militarizăm spațiului cosmic

r

Obiective ale politicii externe a R. P. Chineze
O declarație a secretarului general al C.C. al P. C. Chinez

BEIJING 11 (Agerpres). — R. P. 
Chineză dorește sincer îmbunătăți
rea relațiilor cu Uniunea Sovietică 
— a declarat, la o conferință de 
presă, secretarul general al C.C. al 
P. C. Chinez, Hu Yaobang. R. P. Chi
neză — a subliniat el — s-a pro
nunțat întotdeauna, pentru relații de 
prietenie cu alte state, pe baza prin
cipiilor coexistentei pașnice. Politi
ca de deschidere internațională a

R. P. Chineze se referă nu numai 
la .țările capitaliste, ci, de asemenea, 
la ’statele socialiste.

China — a adăugat secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Chinez 
movează o 
dentă. Noi 
o altă tară 
vreun bloc 
ția China Nouă.

pro- 
politică externă indepen- 
nu ne vom alinia la nici 
și nici nu vom adera la 
de țări, relatează agen-

în favoarea rezolvării pe cale politică 
a situației conflictuale

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Președintele Republicii Pa
nama. Nicolas Ardito Barletta, s-a 
pronunțat pentru analizarea tuturor 
elementelor pozitive care pot con
tribui la soluționarea prin dialog a 
stării conflictuale din America Cen
trală — transmite agenția E.F.E. El 
a subliniat însă că inițiativele 
Grupului de la Contadora — concre
tizate in proiectul Tratatului de pace, 
securitate și cooperare în America 
Centrală — constituie baza regle
mentării pe cale politică a situației 
din regiune, ele bucurîndu-se de 
sprijinul majorității statelor inte
resate.

Președintele panamez s-a pronun
țat. totodată, pentru încetarea ori
cărui amestec străin în treburile 
interne ale statelor.

★
BOGOTA 11 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la încheierea tur
neului întreprins in statele membre 
ale Grupului de la Contadora și in 
America Centrală, președintele Co
lumbiei, Belisario Betancour Cuartas. 
a apreciat inițiativele de pace ale 
Grupului de la Contadora drept 
singurele căi esențiale pentru reali
zarea păcii în America Centrală —

din America Centrală
relatează agenția Prensa Latina. Via
bilitatea și justețea acestor iniția
tive rezidă în faptul că ele se ba
zează pe principiul negocierilor, al 
dialogului politic și ințelegerii in 
regiune — a spus președintele co
lumbian.

★
SAN SALVADOR 11 (Agerpres). — 

Propunerea formulată de Frontul Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională — Frontul Democratic Revo
luționar (F.M.L.N.—F.D.R.) din Sal
vador privind reluarea dialogului cu 
autoritățile guvernamentale in vede
rea soluționării pe cale pașnică a 
conflictului intern a fost acceptată 
de președintele țării. Jose Napoleon 
Duarte, informează agenția Prensa 
Latina.

F.M.L.N.—F.D.R. a propus ca cea 
de-a treia rundă de convorbiri să 
aibă loc la 21 aprilie. în departamen
tul Morazan.

Intr-o emisiune a postului de ra
dio „Venceremos" al insurgenților. 
Joaquin Villalobos, membru al con
ducerii F.M.L.N., a arătat că. dat 
fiind momentul dificil în care se află 
procesul inițiat anul trecut, reluarea 
dialogului trebuie să se realizeze la 
cel mai înalt nivel.
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Situația din Sudan
Conferința de presă a președintelui Consiliului militar 

de tranziție
damnă orice încercare de escala
dare a acestei curse, inclusiv în 
domeniul spațial.

Pe de altă parte, in document se 
relevă 
lui — 
lioane 
nitare, ... .
stituie principala prioritate a „ce- ț 
lor zece".

MADRID 11 (Agerpres). — Con
gresul Uniunii partidelor socialiste 
și social-democrate din țările mem
bre ale C.E.E., ale cărui lucrări 

i s-au încheiat la Madrid, a adoptat 
1 o rezoluție în care se arată că in- 
i tensificarea cursei înarmărilor a 

atins in Europa „un nivel intole- 
yrăbil", informează agențiile inter- 
i naționale de presă. Participanții, se- 
’ menționează în document, con-

i „Pentru reducerea drastică a arsenalelor atomice" j 
<-«-STOCKHOLM IT (Agerpres). •; — ț Singura cale pentru asigurarea se- 
i curității popoarelor și pentru re- 
’ ducerea pericolului unei catastrofe 
ț nucleare este frînarea cursei înar- l mărilor și diminuarea radicală a
> arsenalelor atomice, a declarat, în- 
1 tr-un interviu acordat publicației 
/ ,.Pax“, ce apare la Stockholm, re- 
) prezentanta Suediei la Conferința 
1 pentru dezarmare de Ia Geneva,
> May Britt Theorin. Pentru atinge- 

rea acestui- țel, a subliniat ea, un

că lupta împotriva șomaju- 
flagel ce afectează 13,6 mi- 
de persoane în țările comu- 
cu excepția Greciei — con-

rol important revine mișcării de i 
luptă pentru pace, care a devenit ■ 
in prezent o puternică forță poli
tică. ce reunește milioane de oa
meni de pe toate continentele. Ca 
măsuri concrete în această direcție 
au fost amintite acțiunile in fa
voarea creării de zone denucleari- 
zate pe continentul european, de
clararea a zeci de orașe și locali
tăți ca regiuni lipsite de arme nu
cleare.

KHARTUM 11 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă des
fășurate la Khartum, președintele 
Consiliului militar de tranziție din 
Sudan, generalul Abdel Rahman 
Swar Eddahab. comandantul-șef al 
forțelor armate, a declarat că obiec
tivele prioritare avute în vedere in 
actuala perioadă sînt unitatea națio
nală, depășirea dificultăților econo
mice, inclusiv a problemelor provo
cate de secetă, precum și transfera
rea puterii către popor, informează 
agenția M.E.N. El a arătat Că forma
rea unui nou guvern va avea loc 

.după încheierea consultărilor.:.cu.-.re
prezentanții sindicatelor.

Referindu-se la situația din sudul 
țării, vorbitorul a subliniat că aceas
ta este stabilă, mentionînd că va a- 
nunța în curind măsuri pentru a- 
ceastă regiune.

Generalul Abdel Rahman Swar 
Eddahab a reafirmat, totodată, prin
cipiile de bază ale activității inter
naționale a Sudanului — neutralita
tea și nealinierea, menținerea acor
durilor și tratatelor regionale/ și in
ternaționale, respectarea politicii de 
bună vecinătate, continuarea, spriji- 
nului acordat cauzei palestiniene și 
mișcărilor de eliberare din sudul 
Africii.

PRIMIRE LA FRAGA. Președin
tele R.S. Cehoslovace, Gustav 
Husak. l-a primit pe ministrul de 
externe al Marii Britanii. Geoffrey 
Howe, care a întreprins o vizită 
oficială Ia Fraga. în cadrul convor
birii, părțile au subliniat că este 
necesar să se facă tot posibilul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
crearea unei atmosfere de încrede
re intre state cu orînduiri sociale 
diferite, pentru însănătoșirea si
tuației internaționale în ansamblu 
și întărirea păcii in întreaga lume, 
relatează agenția C.T.K. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două. țări.

genția A.P.S., citată de F.A.N.A. 
Documentul, care — potrivit agen
ției A.N.S.A. — urmează să fie de
pus la Națiunile Unite, a fost sem
nat la Alger de ministrul algerian 
de interne, M’Hamed Yala, și omo
logul său mauritanian, Djibril Ould 
Adballah.

de publicații neonaziste „Halt“ au 
fost difuzate în ultimul timp în fața 
școlilor din Viena sau prin poștă.
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ORIENTUL
BEIRUT 11 (Agerpres),. — Trupe

le israeliene de ocupație s-au re
tras joi din orașul Nabatiyeh din 
sudul Libanului și din zona situa
tă ■ în jurul acestuia, a anunțat un 
purtător de cuvint militar libanez, 
citat de agențiile internaționale de 
presă. în același timp, se precizea
ză că Israelul continuă să contro
leze majoritatea teritoriului situația

MIJLOCIU
nord de Litani, unde se află în pre
zent aliniamentele armatei israe
liene. '

în aceeași zi. blindate israeliene 
au încercuit tabăra de refugiați pa
lestinieni de la Rachidiya. la sud 
de orașul Tyr, iar soldații au pro
cedat la percheziții și interogatorii, 
informează agenția France Presse.

ȘEDINȚA. Joi, în cadrul convor
birilor sovieto-americane cu pri
vire la armamentele nucleare și 
cosmice, a avut loc o nouă ședință 
a grupului pentru armamentele 
nucleare cu rază medie de acțiune.'

L

ACORD DE FRONTIERA. Alge
ria și Mauritania au încheiat un 
acord privind delimitarea frontie
rei comune, în urma unor nego
cieri care s-âu desfășurat pe o pe
rioadă de trei ani, informează a-

NOUL GUVERN MAROCAN. 
Regele Hassan al II-lea al Marocu
lui a numit joi noul guvern maro
can, anunță agenția M.A.P. Prim- 
mînistru a fost numit din nou Mo
hamed Karim Lamrani. Majorita
tea titularilor de ministere și-au 
păstrat portofoliile.

ÎMPOTRIVA
NEONAZISTE. Primarul Vienei, 
Helmut Zilk, a adresat ministrului 
austriac al justiției. Herald Ofner, 
o scrisoare prin care îi cere să ac
ționeze pentru adoptarea unei le
gislații mai severe în vederea 
preîntîmpinării propagandei neona
ziste și pedepsirii celor vinovați de 
răspindirea ei in Austria. În- 
tr-o conferință de presă organi
zată după dezbaterea acestei pro
bleme in senatul municipal, prima
rul vienez a informat că autoritățile 
au descoperit că un mare număr

PLENARA. La Addis Abeba s-au 
încheiat lucrările plenarei C.C.. al 
Partidului Muncitorilor din Etio
pia. Au fost adoptate rezoluții care 
se pronunță pentru dezvoltarea în 
continuare a sectorului de bază al 
economiei naționale — agricultu
ra — și intensificarea procesului 
cooperativizării. Au fost examinate, 
de asemenea, probleme privind 
construcția de partid, precum și 
proclamarea Republicii Populare 
Democrate Etiopia.

PROPAGANDEI ÎN CHILE a fost declanșată 
„Ziua națională pentru apărarea 
dreptului Ia viață", manifestare 
organizată de Comandamentul Na-

I
organizata ae comanaamentui is a- , 
țional al Muncitorilor și sprijinită 
de toate grupările de opoziție din I 
țară — informează agenția. Prensa 
Latina. Participanții își exprimă I
protestul față de acțiunile repre- |
sive lansate de autorități împotri
va persoanelor cu vederi demo- .
cratice, pronunțîndu-se pentru 
adoptarea de măsuri urgente prin •
care să se pună capăt violenței 
politice. J

PATRU II IA ASUPRA FASMULUI

Retrospectiva istorică pe care o 
prilejuiește apropiata a 40-a aniver
sare a victoriei asupra fascismului 
impune, ca unul din marile învăță
minte pentru generațiile de azi și 
cele viitoare, adevărul ineluctabil că 
destinele Europei sînt organic împle
tite cu destinele întregii lumi. Este 
o realitate că, așa cum subliniază 
partidul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un conflict în 
Europa. în condițiile existentei ac
tualelor arsenale nucleare, ar deveni 
inevitabil un conflict mondial.

Străvechi leagăn de civilizație, 
Europa a exercitat dintotdeau- 
na o covîrșitoare influență pes
te mări și oceane. Dar tot atît de a- 
devărat este că, nu o dată, armadele 
sale au dus cu sine, pe alte conti
nente, pustiiri și distrugeri. Și tot de 
aici, de pe continentul european, au 
-izbucnit, înalte și mistuitoare, flăcă
rile celor două războaie ce aveau să 
se întindă peste întregul glob teres
tru. Primul a avut epicentrul într-o 
mică localitate balcanică — și a cos
tat 10 milioane de vieți ; cel de-al 
doilea a avut ca pretext pretenția 
provocatoare a naziștilor pentru o 
palmă de pămînt, respectiv „cpri- 
dorul Danzigului" — și a costat 
peste 50 milioane de vieți.

De altfel, Ia începuturile agresiunii 
lor, hitleriștii nu agitau decît pro
blema unor revendicări teritoriale li
mitate, unor „rectificări ife frontie
ră" — ceea ce i-a făcut pe mulți să 
creadă că nu poate fi vorba decît de 
un conflict local, de o „gilceavă a 
europenilor", ce putea fi privită cu 
detașare de la distanță, cînd de fapt 
erau acțiuni tipic imperialiste, de 
intervenție și dictat. Se știe cu cîtă 
repeziciune conflictul a căpătat 
caracter mondial ; nici apele ocea
nelor, nici nesfîrșitele întinderi 
de nisip sau de gheață nu au putut 
împiedica vîlvătăile războiului să se 
întindă peste zeci și zeci de țări de 
pe toate continentele.

Cum se explică faptul că cel mai 
mic din cele cinci continente, cu o 
populație reprezentînd doar 15 la 
sută din populația lurpii, a avut de 
cîteva ori rolul de detonator mon
dial ? Este oare aceasta o tragică 
predestinare ? Și dacă nu este așa, 
ce învățăminte se pot desprinde din 
lecția — atît de scump plătită — a 
trecutului pentru a se împiedica de
clanșarea în Europa a unei noi con
flagrații, care s-ar transforma în- 
tr-un nou incendiu mondial, de data 

aceasta punind capăt existenței u- 
manității ?

Aprecierile României socialiste, ale 
partidului nostru au și în această 
problemă o bază științifică, sînt ex
presia unei aprofundate și cuprin
zătoare analize a unor realități 
obiective — a căror reliefare ne-o 
propunem în cele ce urmează.

O comunitate a destine
lor. Poziția partidului , nostru por
nește în primul rind de la realita
tea că au existat și există 
un șir de factori care determi
nă ihterdependența strînsă dintre 
destinele Europei și ale întregii lumi. 
Interdependență care, în zilele noas
tre, nu numai că nu s-a estompat 
sau redus, ci, dimpotrivă, s-a accen
tuat considerabil, ceea ce face ca a- 
sigurarea păcii în Europa să se im
pună ca un obiectiv de prim ordin 
ai actualității internaționale.

Europa este continentul ce de
ține o pondere covîrșitoare în 
economia mondială. Este, astfel, 
o realitate obiectivă faptul că în 
Europa, se află marea majori
tate a statelor puternic indus
trializate ale lumii. în plus, pe con
tinentul european sînt prezente, cu 
o bună parte a capitalurilor, firme 
industriale din America de Nord, 
respectiv S.U.A. și Canada, precum 
și Japonia. Cele 34 de state europe
ne, împreună cu Statele Unite ale 
Americii și Canada, dețin circa 89 la 
sută din producția lumii și o pro
porție asemănătoare în comerțul 
mondial. Este evident astfel că o 
conflagrație care ar afecta grav an
grenajul continentului european nu 
ar putea să nu se repercuteze, cu 
efecte explozive, asupra întregii e- 
conomii a globului. Practic, dacă în 
trecut orice conflict pe plan euro
pean a perturbat și lezat relațiile e- 
conomice a numeroase state in spa
țiul extraeuropean. în condițiile ac
tualelor întrepătrunderi și interde
pendențe. un conflict în Europa ar 
însemna „dinamitarea" ansamblului 
economiei mondiale.

Europa este în același timp conti
nentul cu o pondere deosebită în 
viața politică mondială. Spre deo
sebire de alte continente, relativ izo
late pe mapamond, ca Australia, sau 
America de Sud. Europa are o po
ziție geopolitică de placă turnantă 
între Asia, Africa. Orientul Mijlociu, 
America de Nord. Europa a fost vse- 

diul" marilor puteri coloniale, ale 
căror imperii acopereau aproape în
tregul glob — și chiar după destră
marea colonialismului nu puține din 
fostele metropole au păstrat și mai 
păstrează relații cu caracter special 
cu fostele colonii.

Tot sub raportul influentelor de 
ordin politic, este o realitate că în 
Europa s-au născut formele institu

PACEA IN EUROPA
- condiție esențiala pentru 

PACEA ÎN ÎNTREAGA LUME
ționale moderne de conducere a so
cietății — democrația burgheză, iar 
apoi orinduirea socialistă. Europa e- 
xercitînd o incontestabilă influență 
asupra climatului politic mondial în 
ansamblu. Deși după cel de-al doilea 
război mondial au mai apărut centre 
de putere în lume, totuși Europa 
și-a păstrat poziții preponderente, 
orice schimbare majoră pe plan po
litic în spațiul nostru geografic 
propagîndu-se la scara întregului 
glob. „Războiul rece" declanșat în 
Europa în perioada imediat urmă
toare marelui „măcel cald" de acum 
patru decenii și-a făcut simțit suflul 
congelator asupra relațiilor interna
ționale în ansamblul lor. Sau, pen
tru a ne. referi la o perioadă mai 
recentă, procesul de destindere în
ceput in anii ’70 în Europa a avut 
o puternică influență pozitivă in 
întreaga lume ; sub înrîurirea bine
făcătoare a acestui „golfstrom" po
litic european s-au topit ghețuri ale 
neîncrederii și suspiciunii, s-au nor
malizat relații și in alte regiuni ale 
globului. Tot astfel cum momentele 
de gravă încordare ce âu urmat în 
Europa, îndeosebi odată cu trecerea 
la instalarea noilor rachete nucleare 
cu raiză medie de acțiune, s-au re

percutat negativ și la mii de kilo
metri de hotarele continentului.

Se poate astfel afirma că un even
tual conflict in Europa ar face să 
se disemineze cu repeziciune în res
tul lumii 7nu numai particulele ra
dioactive, ci și „particulele războiu
lui", ar atrage, practic, asemeni unui 
virtej, toate statele globului. Fără 
îndoială că dacă timp de 40 de ani 
s-a putut asigura pacea mondială, 
aceasta se datorește în primul rind 
faptului că, datorită luptei forțelor 
progresiste, a popoarelor, s-a putut 
asigura pacea în Europa.

„Noaptea nucleară", un 
pericol planetar. Eur°Pa deține 
și un alt record : este continentul cu 

cea mai mare pondere in domeniul 
armamentelor. In spațiul european 
se află 24 000 avioane de luptă, circa 
100 000 de tancuri, iar apele ce 
scaldă țărmurile continentului, sînt 
brăzdate de peste 4 500 nave de 
război. In plus, chiar dacă din punct 
de vedere geologic pămîntul nu s-a 
schimbat, progresele pe plan tehno
logic au făcut ca lumea să devină 
„mai mică", distanțele să se micșo
reze simțitor. Raza de acțiune a ar
mamentelor a crescut spectaculos în 
acest secol. De la puștile și tunurile 
cu bătaie de cîțiva kilometri, sau de 
la avioanele cu o autonomie de zbor 
ce nu depășea o sută de kilometri — 
la armele-rachetă intercontinentale, 
la avioanele cu viteze supersonice, 
la fortărețele zburătoare avînd o 
autonomie de mii de kilometri, sau 
aparatele cu decolare verticală de 
pe portavioane, aprovizionate cu 
combustibil in zbor, la blindatele 
transportate de giganți aerieni și 
parașutate la locul stabilit, la sub
marinele cu rază lungă de acțiune, 
sau la sateliții militari, care fac în
conjurul globului în numai cîteva 
ore...

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au subliniat în 

acest sens că cea mai mare ame
nințare o reprezintă armamentele 
nucleare instalate sau in curs de in
stalare în Europa. Dacă rachetele 
din prima generație aveau nevoie de 
circa 30 de minute pentru a străba
te distanța de 4 000 de kilometri pină 
la țintă, eurorachetele cu rază medie 
de acțiune ce se instalează în prezent 
parcurg această distanță în numai 5—6 
minute, cu o deviere posibilă de la 
locul stabilit de numai cîteva sute 
de metri. Dar armele cu laser, dar 
armele nucleare preconizate a fi 
lansate din Cosmos ? In total, există 
pe continent peste 15 000 de încărcă
turi nucleare, avînd o putere explo
zivă de 13 000 de megatone ! Prac
tic, cea mai mare parte a arsenale
lor nucleare existente în lume sînt 

concentrate în Europa sau vizează 
continentul european.

Al „treilea" sau primul — 
și ultimul — război realmen
te mondial. Denumirea de „pri
mul" sau „al doilea" război mondial 
se referă. în principal, nu atît la 
cuprinderea teritorială, cît la impli
carea largă a popoarelor. în aceste 
conflicte au luptat, de pildă, trupe 
americane, canadiene sau neozeelan
deze. tiraliori senegalezi sau lăncieri 
bengalezi, insă țările respective nu 
au cunoscut deloc. în mod direct, 
războiul ; deși s-au înregistrat bă
tălii navale în Atlantic sau opera
țiuni militare în insulele Pacificu
lui. pe vaste întinderi ale globului 
nu s-a tras nici un foc de pușcă, nu 
s-a spart nici un geam sub suflul 
vreunei bombe. Cu totul alta ar fi 
însă situația unui al treilea conflict 
— care ar fi, intr-adevăr, mondial, 
căci el ar fi cu neputință de circum
scris la aria continentului și veci
nătățile acestuia.

Un conflict nuclear ar însemna, 
practic, iradierea tuturor zonelor 

globului. Pentru că ploile, vînturile, 
deplasarea fronturilor atmosferice 
nu cunosc frontiere. Nu intimplător 
țări ca Australia și Noua Zeelandă, 
țări situate la antipozi, pe care le 
despart de Europa și America apele 
oceanului pe distanțe de mii de 
mile, se simt grav amenințate de 
cursa înarmărilor nucleare, pornind 
de la faptul că în cazul unui con
flict racheto-nuclear ele, ca și ori
care dintre statele lumii, nu ar fi 
cruțate de radiațiile ucigașe.

Pe de altă parte, studii recente 
ale savanților din diverse țări ale 
lumii avertizează că norii de praf 
și fum, de miliarde de tone, formați 
la impactul bombelor cu solul te
restru șî ejectați spre stratosferă ar 
împiedica pătrunderea razelor soa
relui spre Pămint pentru mai 
multe luni de zile, declanșîn- 
du-se așa-numita „iarnă nuclea
ră". Omenirea s-ar cufunda ast
fel într-o îndelungată noapte, dis
părând înseși condițiile vieții pe Pă
mint. Este limpede că un conflict 
pe „teatrul european de operațiuni" 
ar avea consecințe ireparabile la 
scară mondială. Concluzia acestor 
studii este cutremurătoare : un con
flict nuclear în Europa ar însemna 
un genocid planetar.

Europa este, se știe, continentul 
celor mai mari concentrări de efec
tive militare. în spațiul geografic de 
10 milioane kmp cît înglobează con
tinentul european, 14 milioane de 
oameni se află sub arme. Aceasta 
înseamnă o .densitate pe kilometru 
pătrat de 6 ori mai mare decît în 
Asia, de 20 de- ori mai mare decît 
în America Latină și de peste 30 de 
ori mai mare ca în Africa. Europa 
deține ponderea net precumpănitoare 
în ce privește înarmările, statelor 
continentului, împreună cu S.U.A. și 
Canada (prezente cu trupe și arma
mente în Europa) revenindu-le 80 
Ia sută din totalul cheltuielilor .mi
litare mondiale. In Europa își au 
principalele dispozitive cele două 
blocuri politico-militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia. Numărul 
statelor direct angrenate în alianțe 
militare a crescut, la rîndul său. în 
mod considerabil. Dacă în timpul 
primului război mondial existau o 
Triplă înțelegere și o Triplă Alianță, 
dacă in timpul celui de-al doilea 
război a existat o axă tripartită 
Berlin — Roma — Tokio, în prezent 
numai cele două alianțe militare 
grupează 23 de state, iar aria lor de 
acțiune înconjoară ca un briu între
gul glob, traversînd Atlanticul și 
continentul nord-american, apoi Pa
cificul. acoperind în sud Meditera- 
na și întinzîndu-se pînă la Cercul 
Polar. în nordul unde Kamciatka și 
Alaska se află față în față.

La aceasta se adaugă cele peste 
1 000 de baze militare diseminate pe 

întregul glob — cu mult mai multe 
decît în timpul primului sau al ce
lui de-al doilea război mondial. Este 
adevărat, cea mai mare .parte -sînt 
tot în Europa respectiv circa 700 
de baze și instalații, militare sînt 
pe teritoriul a 18 state europene
— dar și celelalte, aflate pe alte 
continente, in imensitatea oceane
lor Pacific și Indian, aparțin in 
mare parte tot unor state europene 
ori legate strins de Europa. Este de 
la sine înțeles că toate aceste baze 
ar deveni în mod inevitabil primele 
ținte in cazul unui conflict pe con
tinentul european — ceea ce ar face 
ca flăcările războiului să cuprindă 
aproape instantaneu nu numai Eu
ropa, ci întregul glob terestru.

Cu fapta și gîndul la vii
torul planetei. Intre marile în- 
vățăminte ale cumplitei conflagrații 
ce a insîngerat întreaga omenire 
în urmă cu patru decenii se impune 
astfel cu deosebită forță necesita
tea stringentă a edificării unei păci 
trainice in Europa, ca temelie a pă
cii și securității in întreaga lume
— acesta fiind un obiectiv central 
al politicii externe a României socia
liste. Așa cum sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, este cu atît mai 
necesar a reaminti aceste adevăruri 
acum, cînd in situația internațională 
s-a ajuns la o agravare fără prece
dent. cînd acumularea de noi și noi 
arme nucleare sporește primej
dia reală a unui nou război mon
dial. care s-ar transforma ine
vitabil într-o catastrofă nucleară. 
De aceea, țara noastră, prin glasul 
președintelui ei. s-a pronunțat pen
tru realizarea securității europene, a 
militat și militează pentru înfăptui
rea dezarmării în Europa, a salutat 
începerea negocierilor sovieto-ameri
cane de la Geneva și a subliniat 
necesitatea ca, în același timp, să se 
oprească instalarea de noi rachete, 
facilitîndu-se astfel realizarea unui 
acord privind reducerea și apoi eli
minarea definitivă a armelor nuclea
re de pe continent și din lume.

...Europa, prin tot ceea ce ea re
prezintă, este vatra unei strălucite 
civilizații, are o contribuție inesti
mabilă la îmbogățirea tezaurului 
culturii universale. Și ea trebuie să 
rămînă patrimoniul comun al po
poarelor europene, al popoarelor în
tregii lumi, de care este inseparabil 
legată prin comunitatea destinelor. 
Iar in numele acestui nobil și su
prem ideal, cu gîndul la viitorul 
planetei, nici un efort nu poate fi 
prea mare.

Dumitru ȚINU
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