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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 12 aprilie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței a fost examinat si aprobat 
RAPORTUL PRIVIND ANALIZA PE BAZĂ DE 
BILANȚ A REZULTATELOR OBȚINUTE PE ANSAM
BLUL ECONOMIEI NAȚIONALE, FORMAREA SI 
UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ÎN ANUL 
1984. Comitetul Politic Executiv a arătat că datele 
definitive de bilanț confirmă rezultatele bune obți
nute în îndeplinirea planului pe 1984, în dezvolta
rea susținută a industriei, agriculturii, a tuturor 
sectoarelor de activitate economică și socială. Ast
fel, față de anul 1983, avuția națională a crescut 
cu 7,4 la sută, produsul social cu 6,6 la sută, iar 
venitul național cu 7,7 la sută. Ca rezultat al 
mai bunei organizări a producției și a muncii, 
al promovării progresului tehnic în toate ramu
rile de activitate, productivitatea muncii în indus
trie a crescut în 1984 cu 7,1 la sută. S-a apre
ciat că succesele înregistrate anul trecut eviden
țiază justețea și realismul politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor de producție pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contempo
rane, factor hotărîtor în creșterea nivelului de trai 
al poporului, in ridicarea patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație.

în concordanță cu realizarea indicatorilor eco
nomici, a fost îndeplinit planul financiar centra
lizat, asigurindu-se o circulație bănească sănătoa
să, precum și echilibrul financiar, bugetar, mo
netar și valutar, pe ansamblul economiei națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că reali
zările dobindite in cursul anului trecut sint ro
dul muncii creatoare a întregului popor, care, 
strîns unit in jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acțio
nat cu abnegație, cu spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea prevederilor de plan, pentru sporirea 
avuției naționale și buna gospodărire a resurselor 
materiale și umane ale țării, asigurind astfel îna
intarea fermă a patriei pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

în același timp, s-a arătat că rezultatele obți
nute în anul 1984 nu sint încă pe măsura con
dițiilor și a posibilităților pe care le avem. Ele ar 
fi putut să fie și mai bune dacă in toate sec
toarele de activitate s-ar fi manifestat o înaltă 
exigență și răspundere față de îndeplinirea nea
bătută a sarcinilor stabilite. într-o serie de între
prinderi, cheltuielile de producție se mențin încă 
mari, nu s-a realizat indicele de folosire a fon
durilor fixe la nivelul planificat, există imobili
zări de mijloace materiale, ceea ce a influențat 
negativ creșterea eficienței și rentabilității aces
tor unități.

Pornind de la această situație, de la conclu
ziile desprinse din analiza pe bază de bilanț, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit un program de 

econo-

și organizațiile de partid vor face totul pentru a 
asigura realizarea exemplară a prevederilor de 
plan pe anul 1985 și pe întregul cincinal, creind 
condițiile necesare trecerii cu succes la transpu
nerea in viață a obiectivelor stabilite 
greșul al Xlll-lea al partidului pentru 
1986-1990 și în perspectivă.

în continuare a fost analizat și

de Con- 
perioada

aprobat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA DE REDU
CERE A FORMULARISTICII. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că măsurile întreprinse in 
acest domeniu, in spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au determinat redu
cerea numărului de formulare potrivit sarcinilor 
stabilite, ceea ce corespunde mai bine necesită
ților actuale de informare, conducere și decizie 
la toate nivelurile. In cadrul acestor măsuri s-au 
avut în vedere eliminarea unor formulare inutile, 
comasarea altora cu conținut apropiat de infor
mații, adaptarea formularelor la cerințele prelu
crării automate a datelor. Ca urmare, volumul de 
formulare comune s-a redus cu 51,5 la sută, iar 
cel al formularelor specifice cu 56,4 la sută. S-a 
acționat, de asemenea, pentru extinderea siste
melor de prelucrare automată a datelor in 
domeniile planificării, financiar-contabil, infor- 
matic-bancar, prelucrarea automată descentrali
zată a datelor statistice la nivelul ministerelor, 
centralelor industriale și unităților, precum și 
transmiterea acestora.

Apreciind că în acest domeniu există încă im
portante rezerve, Comitetul Politic Executiv a ce
rut Comisiei guvernamentale să acționeze in con
tinuare, împreună cu ministerele și celelalte or
gane centrale, pentru îmbunătățirea evidenței in
dicatorilor economici, pentru dezvoltarea unui sis
tem informatic operativ și eficient, pentru utili
zarea riguroasă a formularelor tipizate comune și 
specifice stabilite pe domenii de activitate.

Comitetul Politic Executiv a indicat Comitetu
lui de Stat al Planificării, Ministerului Finanțelor, 
băncilor și Direcției Centrale de Statistică să a- 
sigure perfecționarea în continuare a sistemului 
informațional și, împreună cu celelalte ministere, 
organe centrale și locale, să elaboreze un pro
gram concret de realizare a sistemului de pre
lucrare a datelor cu mijloace moderne de calcul. 
S-a indicat, de asemenea, ca, pînă in luna mai, 
acțiunea de perfecționare a sistemelor de evi
dență să fie completată cu măsuri și prevederi 
corespunzătoare privind reducerea consumului de 
hîrtie și dimensionarea rațională a numărului 
personalului care execută asemenea lucrări, 
raport de reducerea volumului 
simplificării formularisticii și 
crării automate a datelor.

Comitetul Politic Executiv 
BALANȚA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BĂ
NEȘTI ALE POPULAȚIEI PE ANUL 1984, compa
rativ cu realizările anului 1983. în 
ședinței s-a subliniat că veniturile 
lației au înregistrat, în 1984, noi

în 
de munca pe baza 
a extinderii prelu-

a examinat, apoi,

măsuri privind îmbunătățirea activității 
mico-financiare în toate unitățile, care prevede 
sarcini și răspunderi concrete ce revin 
relor, centralelor, întreprinderilor în aplicarea 
fermă a noului mecanism economico-financiar, în 
vederea realizării integrale a planului pe 1985 
in condiții de eficiență și rentabilitate'' sporite. 
In mod deosebit, Comitetul Politic Executiv a sub
liniat necesitatea de a se acorda, în fiecare ra
mură și în fiecare întreprindere, o atenție deose
bită creșterii eficienței economice, lichidării 
pierderilor din activitatea unor unități produc
tive, măririi rentabilității producției, insă nu 
seama creșterii prețurilor, ci pe 
cheltuielilor materiale, sporirii 
muncii, a indicelui 
materiilor prime și 
dăriri a fondurilor 
dicat ca organele 
ministerele economice, să acționeze cu fermitate 

a 
au-' 
uni- 

să

de folosire 
materialelor, 
materiale și 
financiare,

ministe-

pe 
baza reducerii 

productivității 
valorificare a 

gospo- 
S-a in- 
inclusiv

și 
a 
bănești, 
băncile,

bunei

pentru aplicarea riguroasă in întreprinderi 
principiilor autogospodăririi, autofinanțării și 
togestiunii economice, astfel incit 
tate să se asigure rentabilizarea 
se obțină beneficii.

Comitetul Politic Executiv și-a
vingerea că oamenii muncii, comuniștii, organele

in fiecare 
producției,

exprimat con-

cadrul 
popu- 

Și impor
tante creșteri. Sporirea veniturilor personalului din 
întreprinderi și instituții s-a realizat, în exclusi
vitate, pe seama creșterii retribuției medii, ca ur
mare a încheierii acțiunii de majorare a retri
buțiilor Ia 1 august 1984, a sporului de vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate, a cotelor de pre
miere anuale, a fondului pentru rezultate deose
bite și pentru stimularea exportului. S-a arătat că 
utilizarea resurselor bănești ale populației în anul 
1984 a fost influențată în mod pozitiv de spori
rea veniturilor, de nivelul și structura fondului de 
marfă și a prestărilor de servicii, precum și de 
evoluția prețurilor și tarifelor. Disponibilitățile bă
nești ale populației la 31 decembrie 1984 au fost 
cu 8,7 la sută mai mari decît cele existente la 
începutul anului. *

Comitetul Politic Executiv a subliniat că înfăp
tuirea în bune condiții a prevederilor de plan pe 
acest an și pe întreaga perioadă 1981-1985, pre
cum și pregătirea temeinică a viitorului cincinal 
creează premisele necesare ca, odată cu creș
terea producției materiale, a avuției naționale, să 
se asigure sporirea in continuare a veniturilor oa
menilor muncii, ridicarea permanentă a bunăstă
rii și a gradului de civilizație al întregului po
por.

In cadrul ședinței a fost prezentată o INFOR
MARE PRIVIND REALIZAREA PRODUCȚIEI Șl A

LIVRĂRILOR PENTRU EXPORT. în legătură cu a- 
ceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca, în toate întreprinderile care au 
sarcini pentru export, să se ia măsuri ferme pen
tru realizarea in cele mai bune condiții a aces
tora, pentru recuperarea în cel mai scurt timp a 
restanțelor din primele luni ale acestui an. Secre
tarul general al partidului a cerut Biroului Consi
liului de Miniștri, organelor centrale, ministerelor să 
întreprindă acțiuni concrete pentru ca activitatea 
de export să cunoască o îmbunătățire radicală, 
în toate sectoarele, pentru onorarea integrală și 
la termenele 'prevăzute a obligațiilor la export, 
pentru soluționarea din timp a tuturor probleme
lor legate de derularea contractelor încheiate cu 
partenerii străini. în acest sens, s-a cerut ca pînă 
la data de 20 ale fiecărei luni să fie soluționa
te toate problemele care privesc buna desfășu
rare a producției pentru export, astfel incit din 
primele zile ale lunii următoare planul in acest 
domeniu să fie riguros îndeplinit și să se asigu
re livrarea la timp a tuturor comenzilor. S-a sub
liniat că există condițiile’tehnice și materiale, pre
cum și forța de muncă necesară pentru îndepli
nirea și depășirea planului de export in lunile 
următoare și pe întregul an și s-a cerut să se 
acționeze cu hotărîre în toate unitățile pentru o 
cit mai bună organizare a producției și a mun
cii, pentru întărirea ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă, astfel încît să se asigure 
respectarea strictă a termenelor de livrare pre
văzuse în contractele cu beneficiarii de peste 
tare, în condiții de calitate și eficiență cit 
ridicate.

în cadrul Comitetului Politic Executiv a 
prezentată, de asemenea, o INFORMARE ÎN 
GĂTURĂ CU DESFĂȘURAREA CAMPANIEI AGRI
COLE DE PRIMĂVARĂ. S-a apreciat că, in ulti
mele zile, lucrările de pregătire a terenului și de 
însămințări au fost intensificate în întreaga țară, 
că în marea majoritate a județelor acestea sînt 
de bună calitate. Totodată, Comitetul Politic Exe
cutiv a chemat organele și organizațiile de partid, 
oamenii muncii din agricultură, organele agrico
le să acționeze în continuare cu și mai multă 
energie pentru a folosi la maximum condițiile 
prielnice de umiditate din aceste zile, astfel in
cit printr-o bună organizare a muncii, prin mo
bilizarea tuturor forțelor de la sate, a mijloacelor 
mecanice existente să se asigure terminarea în 
timp cit mai scurt, pînă Ia 20 aprilie, a însămînță- 
rilor de primăvară. S-a cerut ca Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, comitetele jude
țene de partid, consiliile populare, odată cu buna 
organizare a muncii, să efectueze un control ri
guros pe teren asupra modului cum se execută 
lucrările agricole, cum sînt respectate condițiile 
de calitate și agrotehnice, pentru obținerea unei 
recolte sporite in acest an, care să satisfacă ce
rințele economiei naționale și ale aprovizionării 
populației.

Comitetul Politic Executiv a analizat o INFOR
MARE CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE SE 
REALIZEAZĂ PROGRAMUL DE CREȘTERE A PRO
DUCȚIEI DE CĂRBUNE. S-a apreciat că în acest 
sector continuă să existe serioase deficiențe, în
deosebi în folosirea capacităților existente și a 
forței de muncă, ceea ce face ca rezultatele ob
ținute să nu fie pe măgura condițiilor de care 
dispune industria noastra carboniferă, la nivelul 
cerințelor economiei naționale. Au fost indicate 
o serie de măsuri tehnice și organizatorice în ve
derea lichidării neajunsurilor care se mai ma
nifestă, pentru sprijinirea concretă a unor unități 
mari producătoare de cărbune, in vederea reali
zării 
zute 
scurt 
anului. Au fost stabilite, în acest sens, sarcinile 
și răspunderile precise ce revin unor membri ai 
guvernului, ai Comitetului Politic Executiv în le
gătură cu asigurarea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a programului de creștere a producției 
de cărbune și energie prevăzut pentru acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 12 aprilie, delegația parlamentară chineză, condusă de tovarășul Geng Biao, membru al Comitetului Permanent al Comisiei Centrale Consultative a Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, președintele Comisiei pentru relațiile externe a A.N.R.P., aflată în vizită oficială de prietenie in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise cele mai cordiale salutări din partea tovarășilor Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Peng Zhen, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari.Tovarășul Nicolae Ceaușescumulțumit-și a rugat să se transmită tovarășilor Hu Yaobang. Deng Xiaoping, Li Xiannian, Zhao Ziyang, Peng Zhen un salut călduros și cele mai bune urări.
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In timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost evidențiate cu satisfac-( ție bunele relații de prietenie și co-' laborare dintre cele două partide, țări și popoare, care, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, cunosc o continuă dezvoltare. A fost exprimată convingerea că există posibilități pentru extinderea și diversificarea în continuare a a- cestor raporturi pe. plan politic, economic. tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun, in folosul și spre binele popoarelor roman și chinez, al cauzei păcii, socialismului și colaborării în întreaga lume.Au fost abordate, de asemenea, o serie de aspecte importante ale vieții internaționale, reliefîndu-se că cele două țări au poziții identice sau foarte apropiate în toate marile probleme ale contemporaneității.,S-a subliniat că în actuala situație mondială, deosebit de gravă, se impune să se acționeze cu hotărîre pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru o lume a păcii și înțelegerii pe planeta noastră. în același timp, s-a arătat importanța soluționării globale a problemelor

economice, ale subdezvoltării, inclusiv ale datoriilor externe, ale instaurării unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul economic și social mai rapid al tuturor statelor, și în primul rînd al țărilor ■ în curs de dezvoltare.In cadrul întrevederii a fost relevată necesitatea încetării tuturor conflictelor militare, a rezolvării lor pe cale pașnică, prin tratative.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind' contribuția deosebită pe care parlamentai-ii din cele două țări au adus-o și o .aduc Ia dezvoltarea relațiilor bilaterale, a pus în evidență rolul important pe care parlamentele și parlamentarii trebuie să-l aibă în rezolvarea marilor probleme complexe ale contemporaneității, in interesul păcii, destinderii și conlucrării între națiuni.La primire au participat Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, Vasile Vîlcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., membru al Consiliului de Stat. Ilie Văduva, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.A fost de față Kang Jimin, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București.
40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

ritmurile și cantitățile prevă- 
recuperării in timp cit mai 
in urmă din primele luni ale

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

La 9 mai, poporul român, împreună cu întreaga omenire progresistă, aniversează împlinirea a 40 de ani de la victoria popoarelor asupra fascismului, eveniment de covîrșitoare însemnătate în istoria umanității. în acea zi lua sfîrșit, ca urmare a eforturilor materiale și umane, a luptei tuturor forțelor progresiste, cel mai dramatic capitol din istoria universală — războiul dezlănțuit de Germania nazistă.în această conflagrație mondială s-au înfruntat forțe armate de o cuprindere fără precedent în istorie, au fost provocate distrugeri de bunuri materiale și spirituale incalculabile, au fost sacrificate enorme vieți omenești, au fost săvîrșite atrocități inimaginabile. în acest măcel planetar au fost antrenate 72 de state de pe toate continentele lumii, efectivele beligerante însumînd 110 milioane de soldați, din care 67 000 000 au fost uciși, răniți sau mutilați ; alte milioane de oameni au fost exterminați sau au căzut victime bombardamentelor : cheltuielile destinate purtării acestui război s-au ridicat la cifra de aproximativ 930 miliarde dolari.Cel de-al doilea război mondial a fost rezultatul direct al politicii imperialiste de dominație și dictat, de asuprire a altor popoare, de reîmpărțire a lumii și a sferelor de influență. Declanșat de Germania nazistă. războiul a pus popoarele lumii în fata celui mai grav si mai mare

pericol care le amenințase vreodată libertatea și ființa lor națională : fascismul, cea mai brutală formă de subjugare, dominare și asuprire a altor popoare.Politica de cedare și capitulare față de pretențiile Germaniei naziste, promovată de cercurile conducătoare dintr-un șir de state ale Europei din acea vreme, lipsa lor de fermitate și unitate au încurajat acțiunile agresive ale hitleriștilor, care au dezlănțuit războiul, atacînd și cotropind,rînd pe rînd, numeroase state. A început astfel cea mai mare confruntare militară din cîte cunoscuse istoria omenirii, dintre forțele libertății, democrației și păcii, pe de o parte, și forțele agresiunii, reacțiunii și întunericului, pe de altă parte. înfruntare de care depindeau destinele în- ' tregii omeniri și ale fiecărui popor în parte, însuși viitorul civilizației umane. Tocmai această uriașă coaliție mondială în lupta pentru libertatea și independența popoarelor, pentru apărarea dreptului lor de a fi > stăpîne în propria tară, a avut rolul hotărîtor în desfășurarea evenimentelor istorice, a întregului curs al războiului, a asigurat victoria asupra celui mai periculos dușman al civilizației și progresului. Mari sau mici, aflate pe diverse trepte de dezvoltare. toate popoarele și națiunile încadrate în larga coaliție antihitleristă și-au adus contribuția — potrivit forțelor de care dispuneau și în for-

Planul la producția fizică 
și export - realizat ritmic, 
ia un înalt nivel calitativIntr-o atmosferă de puternică mobilizare, urmînd îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii muncii din toate domeniile și sectoarele de activitate întîmpină apropiata sărbătoare a muncii de la 1 Mai cu noi și prestigioase fapte de muncă. în mod special se remarcă eficiența acțiunilor întreprinse pentru recuperarea restanțelor acumulate în primele luni ale anului și îndeplinirea exemplară a planului la producția fizică și export. Din acest amplu și în- suflețitor tablou al muncii tenace, bine organizate, redăm astăzi citeva secvențe, citeva știri sosite ieri la redacție.

Campania agricolă de primăvară
Printr-o bună organizare a muncii, prin mobilizarea tuturor forțelor de la sate, a 
mijloacelor existente să se asigure terminarea, pînă la 20 aprilie, a însămînțărilor

Angajați cu toate forțele in ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai, oamenii muncii din INDUSTRIA 
JUDEȚULUI BUZĂU, ne transmite corespondentul nostru Stelian Chi- per, desfășoară o intensă tate, acționează răspundere, in spiritul subliniate Ceaușescu. restanțelor și îndeplinirea integrală, la un nivel calitativ superior a prevederilor de plan. în luna martie. spre exemplu, ca urmare a aplicării unuiz cuprinzător program de măsuri tehnico-organi- 

^zatorice. 71 de unități economice

activi- cu exigentă si sarcinilor de tovarășul Nicolae pentru recuperarea
A

și-au îndeplinit șî depășit planul, obținind suplimentar o producție- marfă industrială in valoare de 46 milioane lei. Totodată, 10 unități au livrat peste plan beneficiarilor externi produse in valoare de milioane lei.în ritm intens s-a muncit și prima decadă a lunii aprilie, această perioadă. întreaga producție de export a fost bricație, creîndu-se pentru onorarea în timp a contractelor— Unde s-au recuperat cele mai mari valori din restanțele înregistrate ?

41in Tnlansată în fa- astfel condiții cel mai scurt încheiate.

— La întreprinderea de contac- toare. bunăoară, restantele s-au diminuat in luna martie cu peste 4 milioane lei la produsele destinate industriei electrotehnice. După cum ne-a precizat rul unității. inginerul Gonțescu, ca urmare a productivității muncii. înprilie se vor recupera încă 6 milioane lei din restanțele înregistrate în primele două luni ale a- nului. în acest scop, s-a asigura*

directo- Cristian creșterii luna a-
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a III-a)

" 'A

mele dictate de cret-istorice — la cismului.
Poporul român șui Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale — 

va sărbători gloriosul jubileu de la 
9 Mai cu legitimă mintlrie patriotică, 
cu sentimentul și conștiința datoriei 
împlinite prin participarea, in a doua 
parte a războiului, cu toate forțele 
materiale și umane la uriașa bătălie 
purtată alături de armatele sovietice 
și ale întregii coaliții antihitleriste 
împotriva celui mai mare dușman 
al libertății și independenței popoare
lor, al păcii și progresului tuturor 
națiunilor.Măreața epopee a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 a fost rezultatul voinței întregului nostru popor, ăl acțiunii revoluționare a clasei muncitoare, a maselor largi populare, al unirii intr-un front larg a tuturor forțelor antifasciste. democratice, patriotice. Partidul Comunist Român, dînd clovadă de o înaltă responsabilitate revoluționară, a fost organizatorul și conducătorul luptei pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, împotriva războiului hitlerist contra Uniunii Sovietice, a luptei pentru libertatea și independenta patriei, pentru participarea poporului român la 1 zdrobirea Germaniei naziste și transformarea revoluționară a societății românești.Prin răsturnarea dictaturii mili- tare-fasciste și alăturarea la coaliția antihitleristă, prin numărul combatanților, amploarea operațiunilor militare la care a participat și eforturile economice, poporul român și-a demonstrat ura nestăvilită față de fascism, hotărîrea de a participă la nimicirea acestui periculos dușman al civilizației și libertății popoarelor. • a adus o prețioasă contribuție materială și de singe la marea victorie a popoarelor asupra fascismului.Evenimentul istoric de la 23 August 1944 a marcat nu numai actul de]vo- ință al unui întreg popor hotărît să-și recucerească independenta națională

împrejurările con- victoria asupra fas-— sublinia tovară-

Mircea MUȘAT
(Continuare in pag. a V-a)

STIL DE MUNCĂ

REVOLUȚIONAR,

STIL DE MUNCĂ

EFICIENT

PENTRU PRODUCȚII MARI, MUNCĂ EXEMPLARĂ!
^ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEH" TRANSMITE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI in pagina a 111-a

Cum acționați pentru creș
terea rolului muncii po- 
litico-organizatorice în în
deplinirea sarcinilor eco

nomice ? '
ANCHETA „SCÎNTEH"

în pagina a 11-a
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STIL DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, STIL DE MUNCĂ EFICIENT CITITORII NOȘTRI, A|
Cum acționați pentru creșterea rolului muncii politico

organizatorice in îndeplinirea sarcinilor economice?

la care răspund 
prim ■ secretari 
ai comitetelor 

municipale de partid

CORESPONDENȚII NOȘTRI

Publicăm in cadrul anchetei ziarului nostru alte răspunsuri ale unor 
prim-secretari ai comitetelor municipale de partid, înlesnind, pe această 
cale, un schimb de experiență asupra stilului si metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid privind mobilizarea tuturor- oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcinilor economice pe acest an.-

1. Ce experiență din stilul și metodele de muncă și-au 
dovedit eficiența practică in activitatea organului de partid 
și pe care vă propuneți să le perfecționați și generalizați ?

2. Care sint direcțiile in care vă propuneți să acționați 
imediat pentru eliminarea unor neajunsuri, pentru creșterea 
eficienței muncii politico-organizatorice ?

Organizațiile de partid - puternic 
implicate în soluționarea problemelor 

realizării planului

1

Petre MOȚ prim-secretar al Comitetului municipal Timișoara al P.C.R.In prim planul activității pe care o desfășurăm in această perioadă se situează mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea cu fermitate și spirit revoluționar a sarcinilor de inaltă răspundere ce ne revin din documentele istoricului Congres al XIII-lea al partidului și, in primul rind, a planului pe acest ultim an al cincinalului. Conștienți că așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, există încă rezerve însemnate de potențial in toate domeniile de activitate ale muncii noastre, ne preocupăm în permanență de implicarea mai profundă a organizațiilor de partid în activitatea productivă. Pornind de la imperativul cunoașterii în fiecare moment a situației economice din fiecare întreprindere. am luat măsura de a urmări zilnic modul de realizare a principalelor produse fizice și. in special, a celor destinate exportului. De asemenea, săp- tăminal. organizăm comandamente la principalele obiective de investiții și capacități de producție, efectuăm analize la fața locului, luîrid astfel operativ măsurile ce se impun. O atenție deosebită am acordat in cadrul acestor acțiuni creșterii productivității muncii, prin mai buna organizare a producției și introducerea pe scară largă a progresului tehnic. creării de produse noi de • înalt nivel tehnic și calitativ. In acest, sens, numai in anul 1984 ponderea produselor noi și reprdiectate din ' totalul producției municipiului a reprezentat 52 Ța sută. O pîrghie esen- . țială in obținerea acestui rezultat a constituit-o experiența bună înregistrată de . organizațiile de partid din multe unități economice: in ce privește perfecționarea pregătirii

profesionale a întregului personal muncitor, cerință de bază a revoluției tehnico-științifice. Organizația municipală de partid a inițiat, totodată,. ample acțiuni devenite de acum tradiționale, de generalizare a experienței pozitive prin schimburile de experiență organizate in cadrul instruirilor lunare cu activul de partid, al instruirilor trimestriale cu secretarii adjuncți cu probleme economice ai comitetelor de partid din întreprinderi, prilej cu care sint vizitate unități fruntașe, unde se discută căile prin care colectivele respective au obținut rezultate bune.

deosebi a celor cu condiții grele de muncă — turnătorii, forje etc. Programul de investiții al municipiului pe acest ultim an al actualului cincinal, in valoare de circa 2,8 miliarde lei. prevede punerea in funcțiune a unui însemnat număr de obiective și capacități de producție, precum și modernizarea celor existente. Iată de ce ne-am propus ca in perioada următoare să sprijinim puternic. îmbunătățirea activității politico-orga- nizatorice desfășurate de organiza-

țiile de partid din întreprinderile și șantierele de construcții. Urmărim de asemenea, îndeaproape, înfăptuirea sarcinilor ce ne revin in ce' privește materializarea indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în municipiul Timișoara, în special cele referitoare la participarea municipiului nostru la înfăptuirea programelor prioritare ale economiei naționale. Cunoscind deficiențele și neajunsurile ce continuă să se manifeste in unele întreprinderi, am luat măsura să sprijinim direct organizațiile de partid pină.la rezolvarea definitivă. a problemelor. Ne preocupă îndeaproape modul în care se realizează sarcinile la export în unele întreprinderi, avind în vedere că în acest domeniu mai sînt unele ră- mineri in urmă, intensificarea acțiunilor inițiate de organizațiile de partid pentru diversificarea producției, ridicarea continuă a nivelului tehnic și'calitativ al produselor, pentru creșterea competitivității acestora. Un obiectiv important in munca noastră îl constituie, de asemenea, generalizarea experienței pozitive dobindite de colectivele fruntașe și unde s-a acumulat și o bogată experiență în munca dș partid, ceea ce ne va da posibilitatea să ridicăm pe o treaptă superioară întreaga activitate economică a municipiului. ■
Răspundere comunistă pentru înfăptuirea 

exemplară a sarcinilor încredințate
Manole BIVOL prim-secretar al Comitetului municipal Pitești al P.C.R.

1 Cu nenumărate prilejuri. dar mai cu seamă in magistralul Raport prezentat la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că organele și organizațiile de partid trebuie să acorde toată atenția creșterii productivității muncii prin folosirea mai eficientă a bazei tehnico- materiale, prin antrenarea specialiștilor- in această importantă acțiune. Pornind de la cerința formulată de secretarul general al partidului și de la posibilitățile mari existente, comitetul municipal de partid a acționat pentru ca în centrul atenției fiecărei organizații de partid să stea permanent mobilizarea colectivelor de muncă — in mod deosebit a specialiștilor — la asigurarea creșterii permanente a productivității muncii. Cum s-a acționat ? In urma unor largi și ample consultări eu inginerii. tehnicienii, eu muncitorii eu ex- perință, organele și organizațiile de partid din fiecare unitate economică au elaborat programe speciale ppjyind creșterea productivității mun- -"i,,:în care au fost cuprinse ,:o :șerie,; de. probleme prioritare, legate ■ ele

2 Pornind de la cunoașterea aprofundată a problematicii economice și in dorința de a găsicele mai bune modalități pentru înlăturarea . unor neajunsuri, comitetul municipal de partid a analizat în spirit critic și autocritic propria activitate, stabilind măsuri care să ducă la creșterea eficienței întregii munci politico-organizatorice desfășurate de organizațiile de partid. Din chemarea la întrecere adresată de organizația județeană de partid Timiș tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București, economiei municipiului nostru îi revine angajamentul de a realiza suplimentar in acest an o produc- ție-marfă industrială în valoare de 500 milioane lei. o prdducție-marfă vîndută și încasată în valoare de 250 milioane lei, un beneficiu în valoare de 100 milioane lei și livrarea la fondul pieței peste prevederi a unor produse în .valoare de 70 milioane .lei. Pentru asigurarea înfăptuirii exemplare a acestor obiective, am acționat și acționăm'cu perseverență in direcția introducerii mai energice ,l'ii . .in producție a unor tehnologii avan- de probleme prioritare. 1_„................sate. înfăptuirii programelor de mo- modernizarea și automatizarea uti- dertiizare. automatizare'și robotizare lajeior și liniilor tehnologice, intro- unor sectoare productive și în- ducerea de tehnologii avansate și irn-

bunătățirea celor existente ; de asemenea, au fost elaborate programe privind reducerea consumurilor e- nergetice și de materii prime, perfecționarea calitativă și constructivă a produselor, introducerea unor concepții și soluții noi în' realizarea SDV-urilor, îmbunătățirea transportului uzinal ș.a. Aceste programe — care, evident, au fost susținute prin acțiuni politico-educative întreprinse de organizațiile de partid — s-au regăsit și in dezbaterile din cadrul adunărilor generale, ale plenarelor comitetelor de partid și, bineînțeles, au ocupat un loc aparte in dezbaterile adunărilor generale ale oamenilor muncii. Consider că o bună experiență am obținut mai ales în ce privește urmărirea înfăptuirii acestor programe. Au fost stabilite sarcini și atribuții precise pentru fiecare specialist, responsabilități și termene de rezolvare pentru fiecare prevedere a programelor, acestea fiind defalcate pe colective, pe sectoare de producție. pentru a se urmări mai bine modul de finalizare a problemelor. Acțiunea respectivă s-a transformat cu timpul intr-o adevărată emulație creatoare, în care au fost soluționate multe sute de teme de cercetare, s<au înregistrat importante economii de metal și energie. Ca să dau un exemplu. Ia Combinatul petrochimic Pitești s-au aplicai, in perioada 1983—1985. 850 tehnologii de inaltă productivitate,

cu consumuri minime de materii prime și energie.Prin activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru unirea tuturor forțelor existente, sarcinile importante privind creșterea productivității muncii și a eficienței economice in întreprinderile municipiului nostru vor fi înfăptuite in mod exemplar.în aprecierea muncii organelor și organizațiilor de partid, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se pornească întotdeauna de Ia modul în care se îndeplinesc programele de dezvoltare economico-socială și de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Judecind prin această prismă propria noastră activitate, putem spune că în înfăptuirea sarcinilor celui de-al 7-lea cincinal am obținut importante realizări. De pildă, anul trecut, in întreprinderile municipiului a fost obținută în plus o producție-marfă industrială în valoare de 1,4 miliarde lei. Cu toate realizările bune obținute trebuie să arăt însă că in unitățile economice din municipiul nostru sînt incă mari rezerve. Iată de ce ne propunem pentru acest an, ca un obiectiv important, sprijinirea 4activității organelor și organizațiilor de partid pentru implicarea mai directă în rezol- ■ varea problemelor producției, pentru sporirea eficacității tuturor acțiunilor politico-organizatorice.în 1985, oamenii muncii din municipiul nostru au de realizat o producție industrială în valoare de 45 miliarde lei, in condițiile creșterii mai accentuate a productivității muncii și reducerii mai substanțiale a cheltuielilor materiale. Pentru traducerea in viață a sarcinilor economice, comitetul municipal de partid va sprijini in mai mare măsură fiecare organizație de partid pentru stimularea inițiativelor muncitorești, dezvoltarea spiritului' gospodăresc la fiecare loc de muncă, în vederea recuperării restanțelor care mai există, îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan, concomitent cu încadrarea îA , normele de consumuri specifice de energie electrică și termică.Pentru a asigura creșterea răspunderii comuniștilor in rezolvarea problemelor producției, vom încredința in continuare sarcini concrete fiecărui activist și membru de partid, punind mai mult decit pină acum accentul pe modul in care își îndeplinește fiecare sarcinile încredințate. Pentru că din acest punct de vedere trebuie să arătăm deschis că nu peste tot activiștii și cadrele de conducere care au primit diferite sarcini sînt puși să raporteze și, mai ales, să fie trași la răspundere cînd se constată că au uitat de ele. Iată de ce, pentru buna activitate a unităților economice, vom asigura ca o cerință obligatorie raportarea în fața organelbr de partid despre mb'dul.'în care fiecare și-a îndeplinit sarcinile încredințate, indiferent de funcția cu care este investit. ■ )

Preocupări rodnice 
pentru îmbunătățirea calificării 

forței de muncăDupă cum se știe, în industrie, în anul 1990 productivitatea muncii va trebui să fie de două ori mai mare decit cea realizată în 1980. Un motiv în plus ca exigențele privind ridicarea continuă a calității forței de muncă să fie mult sporite, în consens cu introducerea și extinderea progresului tehnic, cu aplicarea tot mai largă a cuceririlor .științei și perfecționarea organizării producției și a muncii. Introducerea mașinilor șl liniilor automate complexe, promovarea de noi tehnologii, înzestrarea cu mașini și utilaje de inaltă performanță implică, un personal muncitor de cea mai inaltă calificare.Pentru aprofundarea cunoștințelor de specialitate legate de dotarea tehnică actuală și de perspectivă a secțiilor de producție, organele de partid și de conducere colectivă de la întreprinderea de autoturisme .— Pitești au elaborat pentru acest an un program unitar pentru perfecționarea pregătirii profesionale a unui număr de 20 841 oameni ai muncii, grupați în 447 de cursuri.Din totalul personalului cuprins în acest an la una din formele de perfecționare. 1 481 sint cadre cu studii superioare, din care 680 ingineri, 586 subingineri, 173 economiști și 42 universitari.Spre deosebire de anul trecut, cînd diul măr anul „Cabinetul metodic pentru perfec-
cursurile se desfășurau la se- CEPECA, cuprinzînd un nu- mult • mai redus de cursanți, acesta ele se desfășoară la

Producții sporite

ționarea pregătirii profesionale", din incinta intreprinderii, cabinet dotat cu aparatură audiovizuală, de proiecție, filmare și înregistrare, bibliotecă de carte tehnică etc.De la începutul acestui an se desfășoară a treia etapă a cursurilor de perfecționare, plicare in producție a propunerilor stabilite Facem precizarea că, aplicarea completă in . proiectelor, cursanții vor putea să' se prezinte în fața comisiei de examinare stabilită de Academia „Ștefan Gheorghiu" și conducerea intreprinderii.Organizarea unor astfel de cursuri are mai multe avantaje, dintre care trebuie precizat faptul că, in primul rind, acest număr mare de cursanți nu au mai fost nevoiți să facă deplasarea la București, lipsind producția de contribuția lor. In al doilea rind, tematica a fost mai bine legată de activitatea specifică unității, existind astfel o mai puternică corelare intre învățământ, producție și cercetare.Pe viitor, conducerea întreprinderii are in vedere și alte colaborări cu Academia „Ștefan Gheorghiu"- CEPECA, pentru a ridica nivelul propriei noastre activități in domeniul perfecționării pregătirii profesionale.
Angliei R, ION, . șeful biroului invățămînt,Uzina de autoturisme Pitești

aceea de a- soluțiilor și in proiecte, numai după producție a

prin promovarea
progresului tehnicIn laminorul de profile al întreprinderii „Oțelul din localitatea omonimă aplicată recent o nouă, tehnologie de laminare a profilelor cu secțiune rotundă și diametre între 16—26 mm. Se cuvin menționate importantele economii de energie ce se realizează prin acest procedeu : prin oprirea completă a trenului de laminare mijlociu se economisesc, intr-o singură oră. 750 kWh, iar într-o campanie de laminare a oțelurilor rotunde (care durează circa 10 zile pe lună)' se economisesc astfel peste 180 000 kWh. In acejași timp, se reduce minare și rebuturile diminuate de perioada iar orele de stagnare din fecțiutiilor utilajului au: duse cu cel puțin 37 ore pe campanie.Prin1 nolbgii ^ginerul

ușoare Roșu“ a fost

uzura cilindrilor de la- a barelor de de prelucrare cu peste 95 la anterioară cuplare : au fost sută față aplicării, cauza de- fost. renoi teh-aplicarea acestei concepute de către subin- Ilie Soare, șeful lamino-

rului de profile ușoare, se produc în plus, numai într-o singură lună, peste 300 tone laminate.Pornind de la necesitatea îmbunătățirii condițiilor de prindere a laminatelor de cilindrii de laminare cu ajutorul aparatelor, tot in laminorul de profile ușoare, dar la linia finisoare, a fost conceput. de către același subinginer, un dispozitiv mecanic de reglare a liniei finisoare cu ajutorul căruia se elimină in proporție de 80 la sută rebuturile cauzate de prinderea defectuoasă a laminatelor la cajele finisoare.In atenția laminoriștilor noștri se găsesc și alte proiecte de îmbunătățiri tehnologice, pentru promovarea progresului tehnic : modificarea sistemului de cuplare intre caje, modernizarea fălcilor de ghidare, introducerea controlului automat calitativ și defectosco- pic al țaglelor și produselor finite.
Ion HURTUPANtehnician. Caraș-Severiny

a
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UN ANSAMBLU URBANISTIC PENTRU

CAPITALĂ45000 DE LOCUITORI DIN

Constructorilor

Modernul roto : S. Cristian

servicii pentru popu- contribuit la sporirea
GiuleștiCrîngasiAn de an. Capitala și-a sporit și . modernizat zestrea locativă și social-culturală, rețeaua edilitară, de transport, comercială. înnoirile urbanistice, intervenite îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, intr-un ritm nemaiintilnit in trecutul metropolei noastre, au schimbat vechiul peisaj bucureș- tean, conferindu-i modernitate și confort. Dîipă realizarea unor mari ansambluri de locuințe, cum sint Titan, Drumul Taberei. Berceni, după remodeiarea unor artere de circulație majoră ca Pantelimon, Colentina, Ștefan cel Mare, Moșilor, Titulescu, Turda, sintem martorii radicalelor prefaceri din vechiul Cringași. Intr-un singur cincinal, acest cartier a recuperat o perioadă de stagnare de citeva decenii, impresionind astăzi prin an-, vergura și dinamismul reconstrucției. De fapt, ea are o extindere mult mai mare, cuprinzind întregul perimetru delimitat de arterele Mehadiei, Flăminda, Giulești, N. Fi- limon și Cringași. unde se realizează un ansamblu de locuințe pentru o populație de circa 45 000 locuitori. Slujindu-i drept cale de acces, superbul arc din oțel și beton Grant, oferă o largă perspectivă spre cartierul-șantier.Asemeni unei așezări de sine stătătoare. ansamblul Cringași — Constructorilor — Giulești se structurează in jurul unui centru situat în zona actualei piețe Cringași, precum și de-a lungul celor trei mari artere.Pină in prezent au fost construite peste 11 000 apartamente din cele 14 000 planificate, astfel că se pot distinge trăsăturile definitorii ale ■ ansamblului, care, mai cu. seamă in ultima vreme, a dobindit accente particularizatoare imprimate de o reușită plastică arhitecturală. Asemenea trăsături distinctive sint rodul strădaniei țecți din secția lui „Proiect" — lectivului de la strucții-montaj București hr. 1 de a traduce in fapt prețioasele indicații Și cerințele formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in Capitală. Să mai preocuparea lor plus de confort fort in locuințe, ai calității vieții, blocuri înalte dedin microcvartaluri mai intime, mai la scara omului, cu clădiri pe cinci niveluri, ansamblul are prevăzute parcaje in fiecare microraion, spații verzi, locuri de ioacă pentru copii. Ca să nu mai vorbim de ^dotările tehnico-edilitare. rețelele

grupului de arhi- a V-a a Institutu- București și a co- Antepriza de con-

consemnăm și de a realiza un urban și de con- factori definitorii Constituit atit din 8—10 etaje, cit și

de comerț și lație. care au _________________ _________gradului de civilizație și in această fostă „periferie". Totodată, s-a cristalizat, in linii generale, și noua tramă stradală. Din conglomeratul de ulițe, fundături și străzi insalubre, unele au fost desființate, altele au fost păstrate și modernizate, iar străduța Răcoasa a devenit bulevardul de importanță orășenească Ceahlău, cu cite două benzi de circulație pe sens. Odată cu aceasta, și în rețeaua de transport in comun au intervenit îmbunătățiri. Sint de semnalat intrarea in circuitul funcțional a stației de metrou, precum și prelungirea liniei de tramvai 41 pină în piața Cringași.Pentru a finaliza ampla operă de sistematizare a intregului ansamblu, realizatorii acestuia mai au de trecut citeva examene. Ei consideră chiar că a rămas de executat partea cea mai reprezentativă și pretențioasă. Pe lingă definitivarea intersecției Cringași — Ciurel — Constructorilor, care va fi Încadrată de blocuri bine realizate din punct de vedere constructiv și estetic, se are in vedere continuarea frontului de blocuri de-ă lungul șoselelor Cringași — Ciurel. La capătul dinspțe pasajul Grant al acestei coloane vertebrale a cartierului, de o parte și de alta a șoselei Cringași, două blocuri ele colț, monumentale, vor marca intrarea în arteră. Cu celălalt capăt, această arteră va pătrunde într-o frumoasă zonă de agrement, bogat plantată și bine dotată pentru destindere, sport, distracții, ce se va amenaja la Ciurel. La parterele blocurilor de locuințe sint prevăzute noi unități comerciale, de alimentație publică si de prestări pentru populație. Totodată, în completarea dotărilor culturale, sociale și sportive: existente — teatru, stadion, sală de sport, unități de invățămînt — au fost rezervate amplasamente pentru altele noi : două complexe școlare alcătuite din școală generală, ateliere, săli de sport, grădinițe, un dispensar policlinic. De peste un an de zile. în acest cartier funcționează o nouă spălătorie și curățătorie „Nufărul", va fi completată cu unități de mire-predare.Anul acesta, activitatea de strucție se va concentra asupra frontului de clădiri cuprinse între podul Grant și piața Cringași. Viitoarele edificii vor avea o volu- metrie variată, elemente de detaliu atrăgătoare, o gamă cromatică in nuanțe vesele, sugerind prospețime, tinerețe, înnoire urbanistică.

li

calitățiiconstituie unul dinContinua îmbunătățire a prestațiilor obiectivele prioritare ale organizatorilor de servicii publice, prin noțiunea de calitate înțelegindu-se ansamblul condițiilor de servire ; de la execuția propriu-zisă a lucrărilor pină la comportamentul meseriașilor. Prin urmare, un serviciu de calitate inseamnâ. între altele, si un serviciu corect taxat. Care este situația din acest punct de vedere ? Iată ce ne-a relevat o recentă anchetă în unități ale cooperației meșteșugărești bucureștene.

care pri-con*

Gabriela BONDOC
______________y

Cît de complexe sînt.., „orele 
de complexitate" ?Se știe, moda in materie de obiecte de îmbrăcăminte și tricotaje este schimbătoare. Iată de ce unitățile : chemate să execute astl'el de obiecte sint obligate să-și organizeze nieră mers" țărilor tru aceasta, in principal, de o atitudine mobilă, de o mentalitate dinamică, receptivă la nou. la proaspăt și, în același timp, de asigurarea unei dotări corespunzătoare, de materiale adecvate, de o bună pregătire profesională a meseriașilor. Și, trebuie spus, în ultimul timp, unitățile cooperației, meșteșugărești specializate in confecționarea de produse „la comanda clientilor" au făcut progrese notabile în materie de organizare, aprovizionare și dotare, de pregătire a lucrătorilor, reușind să răspundă la un nivel superior cerințelor.Cum este însă rezolvată problema tarifelor pentru executarea respectivelor produse ? Fiind vorba de lucrări intr-o continuă modificare, ar fi dificil să se stabilească, de fiecare, dată. la fiecare schimbare, pentru fiecare nou model, noi tarife. S-a adoptat de aceea o soluție mai practică. operativă s-au stabilit „tarife standard" — pentru modele standard — urmind ca. de fiecare dată, meseriașii să prevadă, pentru ceea ce execută în plus față de modelul standard, un număr de ore suplimentare. în funcție de complexitatea " operațiunilor efectuate. '(în limbă-'

activitatea de asemenea ma- încit să se adapteze „din diferitelor modificări, soliei- noi care apar. E nevoie pen-

Sfeii cartier bucurestean Crîngasi
wr-

jul de specialitate, fost numite „ore de ele avind fixat un ________ ______Cum funcționează acest sistem de tarife in practică ?...Unitatea de croitorie din Calea Victoriei nr. 101—103. Răsfoim rapoartele de producție întocmite aici lunar (rapoarte în care sînt luate in calcul orele necesare pentru executarea modelelor standard, plus „orele de complexitate") și constatăm că meseriașii ar lucra — chi-

aceste ore au complexitate", anume tarif). îmbrăcămintei"). Deși uni-„Avintultățile erau de aceeași categorie, tarifele stabilite au fost diferite, cu- prinzind un număr diferit de „ore de complexitate".tn cșntrele de tricotaje în care am făcut un test asemănător (bineînțeles cu un model specific), tarifele calculate au fost pretutindeni corecte, meseriașii făcînd o apreciere uniformă și exactă a „orelor de complexitate"....Cine controlează insă corectitu-

minarea corectă a tarifelor la modelele supuse probei.
Cum apare controlul 

pe ecranele televizoarelor 
reparate la „Radio-Progres" ?în ultimii ani se constată, ca o tendință generală in procesul de imbunătățire a serviciilor, extinderea celor prestate la domiciliul solicitantelor. Este vorba, in special, de

Azi, despre calitatea serviciilor în unitățile cooperației meșteșugărești

Cînd tarife riguroase
- - ♦sînt respectate cu... aproximație

® Un test al conștiinciozității • Șase meseriași - șase criterii de apre 
ciefe ® Unde nu apare controlul apar defecțiunile

purile — cite... 14—16 ore (ore-ore) in fiecare zi ; in unele luni ale anului chiar și mai mult — cite... 18 ore. fără întrerupere, zi de zi. Sînt consemnate oare corect „orele de complexitate" ? — ne-am întrebat. Si pentru a afla răspuns am efec- 'tuat un test, solicitind la șase meseriași din unitate să stabilească „orele de complexitate" pentru executarea unor modele (aceleași pentru toți cei șase lucrători). Rezultatul ? Ni s-au prezentat... șase calcule diferite. Cu diferente între ele de la 1 la 5 ore, care — în lei — însemnau diferente între 28 și 140 Iei. (De notat că testul respectiv l-am făcut în prezenta specialiștilor de la forul coordonator al cooperației meșteșugărești bucureștene — U.C.M.B.)....Repetăm testul (tot în prezenta specialiștilor de la U.C.M.B.) la croitoriile nr. 20. 35 și 51 (apartinînd de cooperativa „Sporul") și nr. 2 (aparținînd de cooperativa „îmbrăcămintea"). nr. 3 (cooperativa

dinea determinării „orelor de complexitate" în unități ? Ni s-a spus de la U.C.M.B. că organe de control sint suficiente, dar în primul rind această obligație revine fiecărei cooperative. Am verificat de aceea registrele unice de control din unităti. caietele interne de control, pentru a constata acestor controale, reglementările verificarea, cel fiecărei unităti. locuri pe unde de preturi și tarife n-au trecut de ani și ani de zile.Dar cei care trebuie sa controleze corectitudinea aplicării tarifelor in unităti posedă cunoștințele necesare? în legătură cu acest aspect am solicitat conducerii U.C.M.B. să organizeze’o probă practică cu lucrătorii compartimentelor de preturi și tarife din cele șase cooperative de confecții din Capitală. Cum -s-a soldat . „examenul" ? Doar o singură persoană — una 1 — a făcut deter-

frecventa și caracterul Concluzia ? Deși în vigoare prevăd puțin trimestrial, a ara constatat că sint organele de control

întreținerea bunurilor casnice mai voluminoase si de lungă folosință : televizoare, frigidere, mașini de spălat. de cusut etc. O asemenea tendință zindu-se pe această ; cale sirea rea la noua formulă organizatorică impune însă măsuri corespunzătoare pe toate planurile, inclusiv in ce privește controlul corectitudinii taxării lucrărilor.— Cite reparații de televizoare execută meseriașii la domiciliul clientilor ? — l-am întrebat pe Stefan Popină, președintele cooperativei „Radio-Progres" din Capitală.— Din cele circa 100 000 de intervenții anuale, aproape 75 la sută se efectuează ratele care sînt aduse ților.— Cum este

este un lucru pozitiv, reali- economi- tim pului cetățenilor. Trece-

la domiciliu ; doar apa- nuîn se pot depana pe loc laboratoarele unită-asigurat controlul aplicării corecte a tarifelor la prestațiile efectuate la domiciliul. clientilor ?

Lucrătorii compartimentului de preturi și tarife din cooperativă merg periodic prin unități și constată dacă sumele inscrise în bonurile de plată corespund cu tarifele legale.— Dar aceasta este o verificare pur contabilă, care, nu permite aprecierea concordanței dintre lucrările efectiv realizate și sumele încasate!— Avem oameni împuterniciți! să verifice- și acest aspect pe teren, la fata locuiui.— Și se fac asemenea verificări ?— Precis nu pot spune.Am discutat și cu coordonatorul unităților de reparații radio-TV din cadrul cooperativei. Al. Hartung, unul dintre cei împuterniciți să verifice pe teren lucrările meseriașilor.— De cite ori ați fost în control in ultimul timp ? — l-am întrebat.— în lunile ce au trecut din 1985 nu am reușit incă să merg nicioda- Anul trecut însă am fost, de 7 ori pe urmele tot atitor sesizări.-- Ați așteptat doar Din proprie prin sondaj fost ?— Sincer săApreciind sinceritatea interlocutorului, nu putem să nu ne exprimăm nedumerirea asupra modului în care se desfășoară controlul la cooperativa „Radio-Progres". Insistăm asupra întronării ordinii in activitatea acestei cooperative, ținind seama de specificul prestațiilor efectuate de meseriașii săi. în timp ce la alte categorii de servicii cetățenii pot să constate ei singuri dacă într-adevăr lucrările taxate în bonurile de plată au fost executate în realitate, la reparatul televizoarelor — ca de altfel și la alte lucrări de tehnicitate mai ridicată — e mai greu să se priceapă oricine. Tocmai de aceea este necesară efectuarea unor verificări |de către oameni de specialitate.
*Sperăm că uniunile coordonatoare ale cooperației meșteșugărești din Capitală — și nu numai de aici — vor trage concluziile de rigoare din constatările măsurile ce

tă. sesizările ? inițiativă, cercetind anumite lucrări, lățifiu. nu.

de mai sus și vor lua se impun.
Mihaî IONESCU

%

*
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Planul 
la producția 

fizica 
si expert

- realizat ritmic, la h inalt 
nivel calitativ

întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești. Control final al coloanelor de turlă de foraj înaintea expedierii la exportFoto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)încărcarea judicioasă, pe toate schimburile, a mașinilor și utilajelor, aprovizionarea ritmică cu materii prime, stabilindu-se un sistem de urmărire zilnică, pe bază de grafic, a producției. Eficiența măsurilor luate? în prima decadă a acestei luni au fos't livrate suplimentar economiei naționale produse ale industriei e- lectrotehnice și de mecanică fină în valoare de peste 50 000 lei.Trebuie' să nemarcăm însă și faptul că. deși s-a confruntat cu serioase greutăți determinate de condițiile atmosferice nefavorabile de la începutul anului, colectivul întreprinderii de materiale de construcții a realizat în primul trimestru o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 2 milioane lei, concretizată în peste 1 000 mc panouri mari din beton armat, 1,7 țnilioane blocuri ceramice și de zidărie. 6 000 tone dia- tomit și 4 000 mc de agregate de balastieră.Planul pe primul trimestru a fost îndeplinit integral și la ÎNTRE
PRINDEREA DE CONFECȚII DIN 
TÎRGU SECUIESC, intervine Păl- jănos Maria. Mai mult, prevede
rile de plan au fost depășite cu 6,9 
Ia sută Ia producția fizică și cu 
1,6 la sută Ia export. După cum ne-a relatat directorul unității economistul Măgori Attila, aceste sporuri de producție au fost obținute în condițiile în care s-au e- conomisit — prin reducerea consumurilor specifice — 20 000 mp stofă și alte materiale auxiliare, în valoare totală de peste 2 milioane lei. Potrivit preliminărilor făcute, în ziua de 15 aprilie va fi îndeplinit planul la producția pentru export pe întreaga lună. în felul acesta se -vor realiza în continuare importante cantități de produse pesie plan. Si, să nu vă mire, deși sîntțm în plină primăvară, ca urmarea avansului de timp cîștigăt. colecivul întreprinderii intenționează', să devanseze termenul de începere a fabricației modelelor de toamm-iarnă, pentru care toată producța este contractată pe devize convertibile.Intr-o adevărată competiție cu timpul Snt și oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" 
DIN PLQEȘTI, ne relatează co- respondenul nostru Constantin Căpraru. lilnlc, pe porțile uzinei sînt expedite direct partenerilor txterni sau spre portul Constanta c»ca 25 de vagoane încărcate cu utlaj petroier. în portul Constanța se întarcă în' prezent patru insalații de oraj F-320-3 DII. Din sectoral de erpediție al întreprinderii. ’n ultinele zile au plecat spre Ur.s.S. cele din urmă an- sambleientru cinci instalații F-320 EC. cuicționrre electrică. In prima d:adă a lunii aprilie a mai fost expiata c instalație F-320-3 DH în R|.G„ iar alta este in curs de împaGfare iivrare. Cel mai recent tpsport îl reprezintă un lot de țOfone piese de schimb livrate taurcia. De la începutul 
I anului și in prezent au fost

expediate ftenerilor externi din 
12 țări alemjj pCste io 000 tone 
de utilaj pețjel..In condițj in care 70 ja sută din product^ se va j-eaRga acest an ÎNTREPRINDEREA 
DE RULMEI DIN ALEXAN
DRIA este inată exportului, precizează co>ondentul nostru Stan Ștefan, aja întregului colectiv de aici COncentrează în mod firesc^ ast onorani contractelor incn\ cu partener.ii externi. După tge știe_ în lu_ nile ianuarie și .uarie s_au, jn_ tîmpmat unele -n desfă.șurarea Products.. ,ngă că în luna martie, K la export a fost depășit cu ■ recupe-rîndu-se o mare ț djn restan_ țele înregistrate nma parte a anului. După spus tovarășul Nicolae Rofî?zectoriil comercial al î"tr®P”y ritmul de execuție a Pr0^u°Ktru export va crește m coif mare p aplicării uie “ ” special de măsuri. c«K.eazx jn principal extinderea a inautomatizam, organic supe_lar nnul uietntP1ati°Uutea continua. Toate aceste fapte de muncă se constit „„„bătut'turii a^e hotărîrii clasei noastre muncitoare rdm susținuta bonomi? Partidului, de a asigura dezvoltarea în , .,i material *=i  stfnale ~* temelia sigura a creșterii niveluri culmi de progres și cit. al întregului popor, a înălțării patriei pe
__——------

rioară a muncii, întărirea ordinii și disciplinei. Obiectivul principal și permanent îl constituie însă, in continuare, realizarea producției la un înalt nivel calitativ.Importante succese în producție s-au obținut și la COMBINATUL 
MINIER CLUJ, ne transmite corespondentul nostru Marin Oprea, în perioada care a trecut de la începutul anului, plănui la produc- 
ția-marfă a fost depășit cu 8,3 mi
lioane lei, fiind extrase și livrate 
suplimentar 12 600 tone cuarț gra
nulai, 2 900 tone inasă de ștam- 
pare, 32 tone calcar, precum și alte 
substanțe miniere intens solicitate 
de economia națională. Minerii clujeni s-au angajat ca. in această lună, să extragă peste plan 7 0,00 tone calcar, 1 700 tone cuarț granulat, 1 700 tone masă de ștampa- re. angajament care fără îndoială va fi îndeplinit integral.Este, într-adevăr, impresionant acest efort colectiv — am putea spune — al oamenilor muncii din întreaga țară de a întîmpina ziua de 1 .Mai cu succese de prestigiu în producție. Iată, fie și pe scurt, alte relatări ale corespondenților noștri, care consemnează importante depășiri ale planului la producția fizică și export.• Muncitorii și specialiștii de la 
EXPLOATAREA MINIERĂ CAV- 
NIC au extras și livrat suplimen
tar economiei naționale peste 700 
tone metale neferoase în concen
trate și 500 tone sulf.

O FORESTIERII VÎLCENI, care de patru ani consecutiv se situează pe un loc fruntaș in întrecerea socialistă pe ramură, continuă seria , succeselor livrînd suplimentar 
Ia export în primul trimestru din 
acest an 3 350 metri cubi cherestea 
de fag, 9 000 metri pătrați par
chete, 154 metri cubi celuloză, 30 
tone mangal ș.a.
• MINERII DIN CÎMPULUNG 

au extras suplimentar pină la în
ceputul celei dc-a doua decade din 
luna aprilie 26 000 tone cărbune 
energetic.• Oamenii muncii din INDUS
TRIA JUDEȚULUI HARGHITA au 
realizat peste plan mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, pre
cum și produse ale industriei elec
tronice și de mecanică fină în va
loare de 1,5 milioane lei, *73  tone de 
utilaje metalurgice, 140 metri cubi 
de prefabricate din beton armat, 
4 760 metri cubi de cherestea ș.a.• în luna martie și prima decadă din luna februarie, la ÎNTRE
PRINDEREA „LAMINORUL" DIN 
BRĂILA s-au realizat peste pre
vederile de plan circa 440 tone 
laminate finite pline din oțel, 2 900 
tone oțel beton, 1 200 tone sirmă 
laminată și alte produse solicitate de economia națională.
• LA ÎNTREPRINDEREA 

„FEROEMAIL" DIN PLOIEȘTI a fost dată in producție o nouă capacitate : linia de conveier pentru turnarea automată a elemenților de radiatoare, obiectiv destinat îmbunătățirii calității produselor, concomitent cu reducerea consumului de metal și de cocs cu circa 500 și, respectiv. 1 000 tone pe an. Noua tehnologie o inlocuiește pe cea manuală folosită pină acum, productivitatea muncii crescînd de circa două ori.©‘ Ca urmare a eforturilor întreprinse pe linia diversificării producției. colectivul ÎNTREPRINDE
RII DE TRICOTAJE DIN FOC
ȘANI a lansat in fabricație, de la începutul acestui an. 160 de modele noi de tricotaje. Cea mai mare parte din acestea sînt destinate exportului. Ca noutate in domeniu este combinația tricot-țesături. care oferă rezistentă sporită, tuseu plăcut și elegantă. Colectivul de aici s-a angajat să realizeze în 1985 circa 600 de noi modele de tricotaje.® Nomenclatorul de fabricație al 
ÎNTREPRINDERII MECANICE 
DIN CUGIR, județul Alba, se va îmbogăți in cursul acestui an cu noi produse de uz casnic. Reprezentanților comerțului le-au fost prezentate recent 4 noi modele de mașini de cusut. 4 tipuri' de mașini de spălat rufe. între care și a mașinii cu program automat de lucru, un ministrung universal cu care se pot prelucra piese din metal. lemn și mase plastice.

PENTRU PRODUCȚII MARI, 
MUNCĂ EXEMPLARĂ!

DE LA ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEH"

In județul Călărași, ca și in județele Teleorman și Giurgiu, din 
care am relatat zilele trecute, există, începînd de la comitetul jude
țean de partid, pină la ultima formație de lucru din agricultură, 
dorința, ambiția de a încheia în cele mai bune condiții această im
portantă campanie agricolă de primăvară, de a situa în acest an 
județul pe un loc de frunte în ce privește nivelul recoltelor. Deși este 
un fapt absolut normal, merită să subliniem că, alături de specialiști, 
de cadre de conducere din unitățile agricole, activiști de partid de 
la comitetul județean, de Ia consiliile agroindustriale, de la comune 
sînt permanent prezenți acolo unde se desfășoară activitatea, spriji
nind direct, eficient (în cele mai multe cazuri) unitățile agricole in 
soluționarea numeroaselor probleme care apar zi de zi. Nu a fost 
cooperativă, fermă, formație de lucru, unde să nu fi întîlnit sau să 
fi fost înaintea noastră activiști de partid care, așa cum notam, in 
general, au lăsat in urma lor rezolvate problemele care au apărut, 
ori au luat măsuri pentru rezolvarea lor ulterioară.

Cantitățile și termenele de livrare a combustibilului

să fie respectate și pentru județul Călărași

înainte de a lua cunoștință direct de activitatea ce se desfășoară în unitățile agricole din județul Călărași, ne-am pus întrebarea : De ce oare în acest județ procentul realizărilor la semănat este mult mai mic decît, să spunem, in județele vecine ? Vom încerca în relatarea noastră să dăm răspuns la această întrebare. De la inceput menționăm că la originea răminerilor în urmă sînt și cauze subiective, dar și obiective. Vom începe cu cele obiective, de fapt una singură, pe care o socotim, așa cum am constatat in numeroase unități pe care le-am văzut, în zecile de sole pp care le-am străbătut, a avea ponderea cea mai importantă. Pentru agricultura județului Călărași s-au stabilit, și pe bună dreptate, indicatori de producție înalți, fiind planificate a se obține cele mai mari producții dintre toate județele țării. Aici sînt. într-adevăr, cum bine se știe, condiții pentru producții mari la toate culturile și, practic. în toate unitățile. Dar chiar de la intrarea in județ. în prima unitate la care ne oprim, . cooperativa agricolă de producție Frumușani. constatăm că deși mecanizatorii se aflau in cimp de la ora 6.30. nu se lucra. Cauza : lipsa motorinei. Această situație aveam să o întîlnim in foarte multe locuri pe unde am trecut. Să precizăm de la început că. așa cum ni s-a demonstrat la comitetul județean de partid si la direcția agricolă a județului nu este vorba ele 
depășirea normelor de consuni pe 
lucrările prevăzute în tehnologii, ci de dereglări — ale căror cauze nu le cunoaștem — in livrarea cantităților de combustibil programate de foru
rile centrale de resort. Concret : joi, 11 aprilie, prima zi . a documentării noastre,, aproximativ 500 de tractoare din 5 S.M.A.-uri nu au lucrat absolut deloc din pricina lipsei de combustibil. Din cota lunii aprilie de 3 880 tone pentru lucrările agricole, pînă în ziua de 11 s-au livrat 1 390 tone. Ni s-a prezentat un telex, pri
mit ea răspuns la insistențele orga
nelor județene de a se trimite canti
tatea de combustibil planificată prin 
care erau anunțate că în ziua de 11 
aprilie vor sosi in județ 767 tone de 
motorină. Nu au sosit decît 18,6 tone. Socotim că este necesar să se analizeze urgent ce s-a întîmplat cu motorina livrată (sau nelivrată, dar promisă) in aceste zile, dacă intr-adevăr a fost încărcată sau nu în cisterne, ce drum a apucat, pentru că in unitățile PECO din județ nu a sosit. Unui județ care trebuie să fie pe primul loc în ce privește nivelul producțiilor trebuie să i se asigure combustibilul necesar, atunci cînd are nevoie, pentru că, altfel, există riscul de a diminua intr-un mod foarte serios producțiile ce se așteaptă din acest județ. Deja umiditatea din sol a scăzut foarte mult în ultimele zile, iar suprapunerea multor lucrări face extrem de dificilă organizarea normală a execută-

Cind campania de primăvară începe... toamna,

are cîștîg de cauză calitatea!

Sus, pe terasă, pe terenurile C.A.P. Vărăști, unde se află la lucru o formație complexă de mecanizatori, vîntul bate atît de puternic incit cu greu putem auzi vocea tinerei inginere Lucia Ncagu, inginera-șefă a cooperativei. Praful, care învăluie totul in jur, îi „pudrează" obrajii înnegriți deopotrivă de vînt și de soare. Nu lucrează în această cooperativă decît de o săptămînă de zile, dar, fapt notabil, cunoaște cu de-amănuntul problemele campaniei din această unitate și atunci cînd, în mod firesc, datele concrete nu le-a înregistrat pe deplin, o ajută fidel caietul liniat ordonat și frumos pe care-1 poartă sub braț. Se află de la prima oră a dimineții în cîmp, la semănat, îndeplinindu-și obligațiile de specialistă numărul unu ă cooperativei, iar acum la vremea prîn- zului abia servise masa împreună cu mecanizatorii, cu ceilalți lucrători a- flați și ei in cîmp de la primele ore ale dimineții. Se poate 6pune că sînt lucruri absolut firești. Perfect adevărat. Le relatăm și noi tot ca pe lucruri absolut firești, dar și cu intenția de a sublinia cerința de atî- tea ori subliniată ca specialiștii, cadrele de conducere ale unităților a- gricole să se afle în aceste zile, ca și în focul altor lucrări agricole, mereu acolo unde se lucrează efectiv, unde este nevoie de priceperea, de spiritul organizatoric și de autoritatea lor. Pentru că, pe parcursul a două zile, în unitățile agricole din județul Călărași am întîlnit și situații în care specialiștii nu-și exercitau cu răspunderea și competenta pe care le-o impun funcția, calificarea pe care le aU.Dar asupra acestor aspecte vom reveni.Notăm în continuare, la cîțiva zeci de kilometri distanță de cooperativa din Vărăști, la I.A.S. Pietroiu, opiniile și preocupările directorului acestei unități, Ștefan Poenaru.— Cînd a inceput campania aici în „baltă", tovarășe director ?— Toamna trecută.Nu. nu este o metaforă, ci o reali- 

rii lor și poate avea, și de fapt are, influențe negative și asupra calității acestora, dată fiind graba cu care se încearcă recuperarea răminerilor în urmă. La comitetul județean ni s-a sugerat, intre altele, că această situație se datorește faptului că, spre deosebire de alte județe vecine, unde există „guri de conductă", aici se trimite combustibilul prin cisterne și din această pricină, probabil, pe parcurs cisternele s-ar putea să capete altă destinație. Nici nu infirmăm, nici nu confirmăm această presupunere, întrucît nu este de competența noastră. Există în același timp unele anomalii, nu foarte greu, ci imposibil de înțeles. De exemplu, S.M.A. Fundeni trebuie să-și facă aprovizionarea cu combustibil tocmai de la PECO Călărași, distanță de aproximativ 135 km. Este lesne de înțeles, nu numai că se produce risipă de combustibil cu transportul, dar și întîr- zieri absolut nejustificate în aprovizionare.
OAMENI DE LINIA ÎNTÎI A LUPTEI PENTRU RECOLTĂ

La I.A.S. Pietroiu, în „baltă", se desfășoară cu toată intensitatea, cu grijă deosebită pentru calitate, bătălia pentru recolta acestui an. în imaginile de sus înfățișăm pe cîțiva din oamenii aflați în prima linie a luptei pentru recoltă. De la stînga la dreapta : Vasilica Otozbir, șefa fermei nr. 8 Albina ; Costică Mustață, mecanizator la ferma 8 ; Micu Panait, mecanizator la ferma 8 ; Costică Vișan, mecanizator, șef de formație la ferma 8 ; Ion Grigore, mecanic la fermele nr. 9 și 10, și Ion Mitea, mecanic la fermele nr. 8 și 11.

tate, un adevăr pe care numai cei care-1 înțeleg și țin seama de el pot ,.face cu adevărat agricultură la cel mai înalt nivel. A inceput toamna trecută, așa cum trebuie să înceapă oriunde, pentru că prima măsură pentru desfășurarea normală a lucrărilor de primăvară este arătura de toamnă bine făcută, curățirea terenului, pregătirea lui din toate punctele de vedere, astfel incit această „toaletă" să preîntîmpine unele lucrări în plus. în „baltă" pămîntul se lucrează greu, o arătură de toamnă făcută aici nu se poate compara, desigur, cu o arătură făcută într-un pămînt de Bărăgan, dar aici au fost bine făcute. In perioada pregătirilor, nu numai tractoarele, utilajele au fost reparate, verificate, puse în stare de funcționare, ci s-au avut in vedere toate elementele care pot ușura munca în primăvară și în perioadele care urmează. Să notăm în acest sens „amănuntul" care nu în puține unități este neglijat sau dat total uitării : repararea și întreținerea drumurilor de acces intre sole pînă în cel mai îndepărtat colt al incintei, astfel îneît la începutul primăverii deplasarea mașinilor și utilajelor să se facă fără nici un fel de greutate. Cum. de asemenea, merită a fi menționată preocuparea pentru a găsi variantele cele mai bune de alcătuire a agregatelor. De exemplu, pentru erbicidarea terenului au fost constituite aici două variante de agregate. Unul în care mecanizatorul execută dejunul singur, concomitent, atît administrarea substanței chimice, cît și încorporarea ei în sol cu ajutorul discului montat în spatele tractorului. într-o altă variantă, sint grupate la un loc trei tractoare echipate cu instalații de erbicidare, care acționează în flux cu 4 tractoare cu discuri. în această formulă lucrează în brazdă practic două tractoare care erbicidează împreună cu cele 4 tractoare cu discuri, acestea lucrînd de dimineața pînă seara tirziu fără întrerupere. Cel de-al treilea tractor, ou instalație de erbicidare, intră în flux în momentul în care una din cele două insta

lații se oprește pentru alimentare. Pe această cale, cu un număr mai mic de tractoare se poate realiza un volum de lucrări cu cel puțin 20 la sută mai mare decit dacă s-ar lucra după formula clasică. Am reținut aici și o interesantă idee organizatorică în ce privește modul de utilizare a tractoarelor și mașinilor agricole. Pornindu-se de la greutățile cu care s-au confruntat în anii trecuți specialiștii în constituirea formațiilor complexe de mecanizatori, s-a renunțat la practica coordonării și dirijării centralizate a forței meca-
Neglijențe care la recoltare pot... cintări

zeci de toneSubliniam de la începutul acestei relatări că prezenta in cimp, alături de formațiile de lucru, a specialiștilor. a cadrelor de conducere, a activiștilor de partid, mai mult decît în oricare din campaniile agricole cunoscute pînă acum, asigură desfășurarea normală a activității. Există însă, din păcate, unele stări de lucruri, unele fapte „mărunte" care n-ar trebui să scape atenției celor care organizează și conduc această activitate și care creează dificultăți destul de serioase lucrărilor. Vom relata cîteva din ele. nu cu intenția de a face din fiecare un „caz", ci pentru a sublinia încă o dată adevărul că într-o asemenea bătălie contracronometru nu este îngăduit să se piardă din vedere nici un amănunt pentru că orice „mărunțiș" joacă și aici rolul bulgărelui de zăpadă. Și mai notăm faptul că am întîlnit in unele locuri situații nefirești, anormale în ce privește atitudinea unora din cei implicați. în sensul de a minimaliza neajunsurile semnalate, ceea ce desigur nu este de natură să îndrepte lucrurile.La ferma nr. 1 „Pasărea" a I.A.S. Buciumeni nimic nu era clar.Nici măcar... dezordinea. în sensul că după multe, după foarte multe întrebări, la care s-au primit răs

punsuri pe alături, tot nu s-a putut intelege cum vrea să organizeze activitatea la semănatul soiei șeful acestei ferme, inginerul Nicolae Ar- senescu. Să încercăm să descilcim lucrurile nu pentru că acestea ar avea o importantă capitală pentru activitatea I.A.S. Buciumeni; ci pentru a sublinia cum unele mărunțișuri pot crea cele mai serioase încurcături. pot duce la pierderea de ore și de zile întregi, atît de prețioase acum la semănat. .Cînd am sosit acolo la ora 9,30, mecanizatorul Vasile Dragnea și ceilalți care se aflau împreună cu el ne-au spus că sint prezenți în cimp de la ora 6. în acest timp, șase tractoare, practic, n-au făcut nimic, exceptînd o semănătoare, care a întors o dată in brazdă. Un tractor care lucra cu combi- natorul, creînd front de lucru pentru singura semănătoare în funcțiune. a fost luat și trimis să pregătească. chipurile, front de lucru pentru cealaltă semănătoare, care oricum nu putea lucra pentru că terenul nu era erbicidat și nu era asigurată nici sămînța. Pe singurul mecanizator care trebuia să lucreze la erbicidat l-am întîlnit plecînd grăbit cu, tractorul să-și aducă discul, deoarece dimineața fusese nevoit să transporte soluția de erbicidat, soluție care în mod normal trebuia adusă de la centrul de pregătire, dar în nici un caz de către mecanizatorul care trebuie să se afle la lucru. Rezultatul acestei „organizări" : de Ia 6 pînă la ora 10, patru tractoare nu au lucrat nimic, iar pentru ca a doua semănătoare să poată începe lucrul i-au mai trebuit cel puțin două ore'.La ferma nr. 2 a C.A.P. Gruiu, la ora 10,20, era 'forfotă mare : oameni, tractoare și șareta șefului de fermă care tocmai se pregătea să plece, încercăm, împreună cu șeful fermei, inginerul Ion Stroe, să stabilim pentru fiecare tractor cauzele pentru care nu lucrează. Rezultă că 3 sint defecte, iar pentru celelalte explicațiile se schimbă de la un minut la altul, pentru ca pînă la urmă să nu se înțeleagă nimic. Șeful secției de mecanizare, aflat undeva mai alături, ne dă altă variantă : un tractor este în rodaj, două sînt 

nice. în acest sens, s-a trecut la o asemenea redimensionare a fermelor. incit acestea să aibă' în dotare cel puțin un număr de 12 tractoare, în măsură să execute, în flux. între-: gul volum de lucrări din fiecare fermă în parte. Un asemenea mod de organizare este de natură să refacă acea coeziune specifică fermei agricole care îmbină, deopotrivă, cointeresarea individuală cu cea de grup, ambele cu efecte dintre cele mai pozitive asupra calității lucrărilor, in fond asupra sporirii producției agricole.

defecte, unul a fost trimis după altul care se afla undeva mai departe, unde urma să încarce și să împrăștie îngrâșămintele, dar care trebuia retras de acolo întrucît șeful fermei nu a asigurat 5—6 oameni care să participe la această lucrare. Să nu lungim nici noi povestea, pentru că au lungit-o prea mult interlocutorii noștri, o încheiem cu răspunsul dat de inginerul-șef al cooperativei, pe care l-am întîlnit ceva mai tirziu la locul unde se făceau pregătirile pentru începerea insămințării porumbului. „Da, așa am stabilit aseară, să fie repartizați oameni la administrarea îngrășămintelor chimice, dar văd că șeful fermei nu a asigurat forțele necesare. Știți, la noi, aici, e greu cu forța de muncă". Adică ar trebui să se înțeleagă că în satul respectiv nu mai sînt cooperatori, că nu se cunosc reglementările legale cu privire la munca în agricultură ? Că nu există în
Un secret pe care-1 împărtășim cu plăcerePreședintele C.A.P. Ștefan Vodă, Ivan Constantin, înainte de a fi ales în această funcție a lucrat 15 ani pe tractor. Fapt, desigur, deloc neobiș

nuit, dar care a avut și are o mare influență pozitivă nu numai asupra modului in care se desfășoară actuala campanie agricolă de primăvară, ci și asupra întregii activități a acestei cooperative agricole. Emil Vlante, inginerul-șef al aceleiași cooperative agricole, om tînăr, stabilit ca gospodar în această comună, împreună cu soția lui, de profesie tot inginer agronom, este tipul de agricultor care, prin modul în care gîndește și acționează, îți dă certitudinea că in orice condiții pămîntul pe care-1 gospodărește ca specialist va rodi așa cum trebuie.Nu întimplător am creionat pe scurt portretul acestor doi oameni cu munci de răspundere la C.A.P. Ștefan Vodă. Faptul că această unitate, care pînă nu de mult (cu șase ani în urmă) era ținta criticilor oricui trecea pe acolo, este acum una din unitățile agricole de frunte ale județului se datorește și muncii desfășurate de cei doi specialiști. în- trebîndu-1 pe președinte : cum lucrează mecanizatorii, cum se desfășoară însămînțările ? — ne-au răspuns de fapt doi oameni prin vocea unuia singur, a președintelui, care este în același timp și șeful secției de mecanizare. Această dublă calitate este unul din factorii care asigură o ireproșabilă conlucrare între mecanizatori și cooperatori. Sau mai bine spus asigură realizarea cerințelor privind executarea lucrărilor la timp, de calitate și cu cheltuieli minime, în modul cel mai fericit, fapt de care ne-am convins pe deplin la punctele de lucru vizitate.Aici, ca de altfel în întregul consiliu agroindustrial Dragalina. impresionează starea de puternică mobilizare. de răspundere cu care oamenii au lucrat și lucrează în continuare în această primăvară. Iar cind spunem „mobilizare", nu avem în vedere acea activitate prin care brigadierul, șeful de fermă sau alte cadre cu munci de răspundere din cooperativele agricole asigură, cum se mai întîmplă. participarea la muncă, tră- gînd de mînecă pe cîte unii sau bătindu-le la poartă la primele ore ale dimineții. Oamenii, ni s-a spus, și am avut prilejul să constatăm direct în cîmp. vin de Ia ivirea zorilor acolo unde au răspundere precis stabilită pentru această campanie. 

comună preocuparea necesară să stăpinească întreg procesul de organizare a unei asemenea importante campanii agricole, să aducă lucrurile pe făgașul normal ? Am fi dorit să punem aceste întrebări și vicepreședintelui Consiliului popular Bu- dești, tovarășul Gheorghe Bucur, pe care din motive independente și de voința lui. și de voința noastră nu l-am întilnit, dar este in afară de orice îndoială că organele comunale de partid și de stat iși vor pune asemenea întrebări și vor da răspunsul corespunzător.Pe o solă din' apropierea șoselei, aparținînd fermei nr. 1 a I.A.S. Mănăstirea, ne atrag atenția niște fire, ca o urzeală, intinse de-a lungul tarlalei, pe pămîntul proaspăt răscolit de brăzdarele semănătorilor. Străbatem cu pasul de la un capăt la altul sola respectivă și constatăm că pe multe rînduri, unele chiar de la un capăt la altul, sămînța de •soia era rămasă la suprafață. Se putea observa, fără nici o greutate, că terenul nu era bine nivelat și că, probabil, semănătoarea nu a fost bine reglată. îl întrebăm pe șeful fermei, inginerul Nicolae Badea, cum apreciază calitatea lucrării. Ne răspunde, fără nici o ezitare, că este satisfăcut. La această scurtă discuție este prezent intre alții și activistul comitetului județean de partid, tovarășul Dumitru Șurianu. La plecarea noastră au pornit și dinșii de-a lungul solei să vadă cele semnalate. A doua zi activistul comitetului județean ne-a transmis următorul răspuns : că s-a tăvălugit și că de fapt lucrurile nu stau chiar așa rău. Greu de înțeles cum un activist de partid poate minimaliza un fapt care, oricum ar fi inters, nu poate fi minimalizat.
în cîmp l-am găsit și pe organizatorul de partid, președintele consiliului agroindustrial, tovarășul Ion Trifon. De la ora 6 și pină la ora 9.30 trecuse pe la șapte puncte de lucru principale de la unitățile din consiliu, unde sînt concentrate peste 90 la sută din forțele mecanice repartizate la însămințări. Care este . concluzia? — l-am întrebat. Tovarășul Trifon ne trage deoparte și ne spune pe un ton confidențial, ca să știm doar noi. nu pentru tipar. „Față de anii trecuți se lucrează excelent, clin toate punctele de vedere. Mecanizatorii. specialiștii și cooperatorii sînt porniți sa tacă treabă, si nu oricum. ci de foarte bună calitate. Zi de zi am controlat și m-am convins că tractoarele intră in lucru cel tir- xiu la ora. șapte, iar. seara ies de la semănat după ce s-a lăsat întunericul. Am certitudinea că dacă vom primi la timp combustibilul, pentru că azi, de exemplu, majoritatea tractoarelor nu lucrează, pe 19 sau pe 20 aprilie pină la prinz încheiem semănatul culturilor de primăvară pe toate cele 13 900 hectare planificate în consiliul nostru agroindustrial. Dar mulțumirea nu mi-am arătat-o însă față de nici un cadru de conducere din unitățile agricole. Mai întîi să terminăm. Avem încă mult de lucru".Facem ' totuși publică mulțumirea președintelui consiliului agroindustrial. cu convingerea că aceasta nu va demobiliza, ci. dimpotrivă, va constitui un motiv în plus pentru urgentarea și mai mult a însămînță- rilor. Și putem afirma, fără teama de a greși, că modul de organizare și desfășurare a lucrărilor in unitățile agricole din acest consiliu agroindustrial constituie un exemplu demn de urmat și in alte locuri. Cîteva date sînt edificatoare. La semănat. viteza zilnică realizată pe ansamblul consiliului a variat intre 800 și 900 hectare, față de 706 hectare planificate, iar la pregătirea terenului s-au făcut pină la 1 000 hectare pe zi și noapte, in loc'de 800 stabilite inițial. Unul din secretele ritmurilor înalte realizate la semănat constă în crearea unui larg front de lucru pentru cele 42 de semănători, în acest scop, pregătirea terenului se face și ziua și noaptea. în schimbul doi lucrînd 88 de tractoare. Pe întreaga durată ă zilei, și apoi pe timpul nopții la schimbul doi, specialiștii și celelalte cadre din comandamentele comunale repartizate pe formațiile de mecanizare stau tot timpul în cîmp. alături de mecanizatori, iau masa cu ei și rezolvă direct problemele ce se ivesc.Vorbeam la început de calitatea deosebită a lucrărilor din acest consiliu agroindustrial. lucru pe care oricine, chiar și un nespecialist. il poate constata pretutindeni. „Este tocmai ceea ce am introdus și am pretins in activitatea fiecărei unități agricole incă din faza de'pregătive a campaniei de primăvară — ne explica Ana Stoichiță. inginera-șefăl a consiliului agroindustrial Dragalina. Nici nu concepem să muncim altfel. Vrem să devenim un consiliu portdrapel al producțiilor reale ce se pot obține in Călărași. De altfel, pe aproape 4 000 hectare semănăm porumb în sistem superintensiv și intensiv pentru a obține la hectar, pe diferite suprafețe, 32 tone știulețil 25 tone știuleți, 20 tone știuleți și| 10 tone de boabe. De asemenea/ avem o mare suprafață cu griu intensiv, la care am făcut toate lucrările recomandate de știința agricolă pentru a realiza în medie 8 tone la hectar. Iată de ce realizarea unor lucrări; de calitate este o condiție esențială, și nu admitem nici un rabat de la normele stabilite. Numai așa putem realiza producțiile mari pe care ni le-am propus".într-adevăr. cîmpul. oamenii, modul ireproșabil în care se muncește iți dau certitudinea că păminturile din consiliul agroindustrial Dragalina vor rodi pe măsura așteptărilor.
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PROPAGANDA VIZUALĂ
concretă, mobilizatoare, strîns legată

ajore ale producțieiîn cadrul formelor și mijloacelor muncii politico-educative de masă, desfășurate de organele și organizațiile de partid, propaganda vizuală ocupă un loc deosebit de important, prin puterea de influențare și in- riurire pe care o exercită asupra conștiinței oamenilor muncii, prin stimularea inițiativei și concentrarea eforturilor acestora asupra transpunerii in viată a obiectivelor stabilite, a sarcinilor pe care le au de îndeplinit. în această perioadă, un asemenea obiectiv esențial il constituie. pentru toate organele și organizațiile de partid, înfăptuirea sarcinilor economice stabilite pentru acest an — ultimul din actualul cincinal — și crearea, pe această bază, a condițiilor pentru realizarea celor din cincinalul viitor. Ancheta de fată a fost întreprinsă în citeva mari unități economice din municipiul Suceava.
O actualizare necesară 

realizată cu promptitudine, întreprinderea de tricotaje „Zimbrul". Unitate modernă a industriei ușoare românești. Produsele ei. datorită calității și atractivității lor. sint cunoscute astăzi în peste 20 de țări. încă de la intrarea in unitate, in holul principal, privirile iți sint reținute de panouri, grafice, afișe mari, frumoase, atractive. Alături de panourile cuprinzind principalii indicatori ai dezvoltării economiei naționale în cincinalul 1986—1990 și detaliat, asupra dezvoltării industriei ușoare, stabiliți la Congresul al XlII-lea al partidului, se află grafice care înfățișează dinamica indicatorilor de plan ai întreprinderii pe 1985. La .loc central se află panoul „întrecerea socialistă", pe care sini înscrise angajamentele principale și realizările la zi, precum și fruntașii întreprinderii.Dar dincolo de holul centra] ? Cum arată, cum este folosită, ce eficientă are propaganda vizuală ? în ancheta întreprinsă, prin secțiile întreprinderii constatăm că. intr-adevăr. aici propaganda vizuală nu este folosită doar de „ochii lumii", pentru cei ce se opresc in timpul vizitei doar in holul central al întreprinderii. Dimpotrivă — în secțiile productive formele propagandei vizuale sint mai atractive, mai diverse și. foarte important, sint strins legate de activitatea nemijlocită a locurilor de muncă — de sarcinile de producție ale acestui an. de problemele cu care se confruntă colec- tiveje respective. Chiar la intrarea în secția bobinat-tricotat sint afișate grafice cu sarcinile de plan și urmărirea zilnică a realizării acestora, diverse chemări și calcule economice mobilizatoare, se află vitrina calității și altele. Pe unul dintre pereți, la loc vizibil, se află panoul „Știința și tehnica în slujba educației" și cel intitulat „Codul etic in acțiune. Să reflectăm și să luăm atitudine !“, care „vorbesc" succint și sugestiv despre muncă, meserie, cinste, hărnicie, omenie, eduoație. răspundere, inițiativă, dar și despre lene, minciună, lăcomie, etc. Și, firește, în toate cazurile, cu exemple concrete.Diversă și atractivă este propaganda vizuală și în secția croit- corifecții. ca și în celelalte secții și ateliere ale întreprinderii pe care le-am vizitat. Explicația o găsim in preocupările sistematice, in atenția aparte pe care comitetul de partid din întreprindere le acordă aici folosirii propagandei vizuale. Nu de mult, din inițiativa biroului co

mitetului de partid, consiliul de educație politică și cultură socialistă și comisia de propagandiști și agitatori au realizat studiul : „Cum răspunde propaganda vizuală cerințelor actuale și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea acesteia in continuare". Acesta a fost dezbătut intr-o plenară a comitetului de partid, care a relevat atît experiența dobindită pînă acum, cit și concluziile ce se impun pentru activitatea imediată a organizațiilor de bază în acest domeniu.
Obiectiv esențial : mobi

lizarea colectivului Ia înde
plinirea sarcinilor de plan. 
..Pentru a răspunde mai bine cerin
țelor producției — spune tovarășul Ștefan Cșiminschi. secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid din cadrul Combinatului de celuloză și hîrtie — 
pentru a contribui mai eficient la 
mobilizarea, comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la îndeplinirea

însemnări din municipiul 
Suceava

sarcinilor de plan, in ședințele bi
roului comitetului de partid se pre
zintă. trimestrial, informări referi
toare la starea propagandei vizuale,! 
la modul in care ea influențează 
sau nu rezultatele obținute de colec
tivul nostru. Pe baza acestor infor
mări. membrii birourilor organiza
țiilor de bază completează experien
țele reușite, fac propuneri pentru 
dezvoltarea lor, iau măsuri pentru 
îndreptarea neajunsurilor semna
late. Așa se reușește ca propaganda 
vizuală să fie permanent in pas cu 
cerințele efective ale producției". Că este așa ne convingem pe parcursul anchetei. Combinatul de celuloză și hirtie este, unul dintre marii consumatori de energie. Cum răspunde propaganda vizuală mobilizării comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii la reducerea consumului și economisirea energiei ? în toate sectoarele de activitate întîlnim afișate la locuri vizibile panouri intitulate : „Consumurile energeticenormate, consumurile energetice realizate". Sint trecute aici rezultatele fiecărui schimb in gospodărirea și economisirea energiei electrice, a aburului tehnologic și apei calde. Depășirea consumurilor prevăzute angajează „dialoguri" Ia sfîrșitul schimbului, care se încheie de cele mai multe ori cu intervenții operative din partea conducerii tehnice a combinatului. în fiecare atelier, la fiecare instalație și loc de muncă mai' important sint afișate grafice, calcule economice, chemări la economisirea materiilor prime și energiei. Iată citeva, exemple „Un singur procent de maculatură folosită în plus la fabricarea hîrtiei aduce o economie de 3 300 metri eubi lemn, 323 640 metri cubi gaz metan, 136 800 kWh energie electrică" (la atelierul hîrtie) : „Știați că pentru a se fabrica o tonă de hirtie se consumă 700 klVh energie electrică ?“ (la atelierul de carton ondulat).Deosebit de eficiente se dovedesc a fi și raidurile efectuate de colectivul gazetei de perete „Confecțione- rul" din secția confecții, realizate bilunar pe cite o problemă strin

gentă a producției — economia de energie electrică, de materiale, folosirea timpului de lucru. Întreținerea utilajelor, disciplina tehnologică — ale căror concluzii argumentate. concrete, la obiect, contribuie substanțial atît la stimularea eforturilor oamenilor, cit și la combaterea stărilor de lucruri negative. De asemenea, din multitudinea formelor propagandei vizuale folosite in secțiile combinatului s-au impus atenției afișele și panourile : „Exemple demne de urmat", „Hărnicie și pasiune", „Exemplu comunist", „Știți ce avem de făcut luna aceasta „Cine n-a știut să afle că in luna... codașii codașilor au fost..." Și ceea ce merită reținut e faptul că toate aceste panouri, afișe sau rubrici ale gazetelor de perete din secții sint completate la zi cu exemple concrete.Dar să mergem mai departe. „Uni
tatea noastră, creată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui in anii pe care cu mindrie 
ii numim -Epoca Ceaușescu» — arată maistrul loan Cioroianu, secretarul comitetului de partid din întreprinderea de utilaje și piese de schimb — are ca prin
cipală sarcină asimilarea și introdu
cerea in fabricație a unor mașini și 
utilaje de mare tehnicitate și efi
ciență economică, precum și reali
zarea unor diverse piese de schimb, 
altădată importate". Cum răspunde propaganda vizuală acestui obiectiv central al colectivului ? Spre exemplificare, ne invită să vizităm citeva secții. în fiecare intîlnim panouri mari, interesante și ilustrativ prezentate. intitulate: „Produse asimilate din import", „Produse noi de a- similat". Sint publicate tabele comparative privind caracteristicile tehnice, de eficiență, ale produselor respective, economiile ce se realizează prin asimilarea utilajelor, cine a contribuit la realizarea lor și altele. Aceeași problematică, a asimilărilor, este abordată pe larg, pornind de la sarcinile stabilite de Congresul al XlII-lea și de la cele ce revin colectivului prin planul pe 1985. și de gazeta volantă „Informația u- zinei".

Și o sugestie. 1,1 mod intenționat. în cadrul anchetei noastre am stăruit asupra celor mai bune experiențe privind modul în care organizațiile de partid au reușit să imprime propagandei vizuale un caracter mobilizator, s-o lege strîns de sarcinile economice ale acestui an. Asemenea experiențe pot să constituie un exemplu de urmat și pentru alte organizații de partid din municipiul Suceava. Pentru că. pe ansamblu vorbind, in multe unități economice propaganda vizuală continuă să fie ternă, neinte- •resantă și neactuală, nelegată efectiv de obiectivele și sarcinile majore ce revin colectivelor respective de mun- «ă-.-. Există încă o viziune simplistă asupra propagandei vizuale.' manifestată prin aceea că diferitele forme ale acesteia (panouri, afișe, chemări, gazete de perete, grafice comparative etc.) se concep de la bun început cu un caracter general, permanent valabil. Iată de ce socotim necesar ca, in scurt timp. Comitetul municipal .de partid Suceava să’ examineze, pe ansamblu, modul în care este gindită și folosită propaganda vizuală in unitățile economice.
Sava BEJ1NAR1U 
AI. PINTEA

Formarea tineretului pentru muncă și viață 
-obiectiv esențial al învățămintului

ASTĂZI, DESPRE MISIUNEA SI RĂSPUNDERILE 
PROFESORULUI DIRIGINTE

Profesorul diriginte - principal coordonator și organizator al colectivului de elevi din fiecare clasă, educator și om cu înalt simț politic, îndrumător al organizației U.T.C., factor dinamizator al întregului proces instructiv-educativ... - astfel definesc, succint, interlocutorii noștri, oameni ai școlii din județele 
Sălaj, Teleorman, Timiș, statutul profesional și etic al acestui important și respectat detașament al personalului didactic. Și, tot succint, enumera unele dintre calitățile ce trebuie să-i definească profilul, personalitatea : conștiința răspunderii politice, profesionale, etice cu care este învestit de societatea noastră socialistă în opera de formare a tineretului patriei pen

tru muncă și viață, competență și tact pedagogic, pasiune pentru actul educativ, profundă înțelegere a dezideratelor vîrstei tinere, încredere și dragoste față de copii și tineri. Dezbaterea de față își propune, deci, să abordeze mai pe larg condițiile, modalitățile concrete prin care asemenea calități și deziderate ca cele prezentate mai înainte să se afirme plenar in viața colectivelor de elevi, determinînd permanent ridicarea calității întregii activități a școlii, îndeplinirea exemplară a înaltelor obiective formativ-educa- tive ce-i sint conferite de partidul nostru, de societatea socialistă.
— înțelegerea clară a rolului de educator al dirigintelui — ține să precizeze prof. Angliei Florea, directorul Liceului de matematică-fi- fică „Al. I. Cuza" din Alexandria — ne ferește de greșeala, care se mai intimplă incă. de a-1 privi doar ca pe un fel de „administrator" al clasei. care este obligat să tină fel de fel de evidente, să întocmească diferite situații, să rezolve problemele administrative curente etc. pier- zînd din atenție tocmai acele obiective educative principale, a căror rezolvare depinde. în primul rind, de el.— Și. am adăuga, de greșeala celorlalți profesori ai clasei de a-1 socoti pe profesorul diriginte „unic răspunzător" de tot ce se intimplă, sub raportul învățăturii și al disciplinei. in respectivul colectiv de elevi.— Bineînțeles 1 Dar cu prilejul analizelor și dezbaterilor din colectivul nostru didactic s-a relevat că prezența activă și competentă a dirigintelui in viața clasei, împreună cu ceilalți colegi profesori, cunoașterea temeinică a situației fiecărui elev și intervenția oportună și cu tact in soluționarea problemelor a- cestuia. exemplul personal de participare și comportare civică constituie cheia succeselor unor profesori diriginți ca Petre Gemălescu, Adriana Ghionea. Ștefan Brindușescu, Petrică Sora. Vasile Manolache, Maria Grigorescu. Valeria Păun. Care sint aceste succese : promovarea integrală a elevilor la finele anului școlar trecut : integrarea tuturor absolvenților treptei I de liceu în treapta a, II-a și’în învățămîntul profesional : numeroase premii obținute de elevi în concursurile școlare pe 

discipline de învățămînt și pe meserii etc.Profesorul diriginte, in calitatea sa de educator și om politic — apreciază ' interlocutorii noștri — imprimă fiecărei acțiuni organizate cu elevii un pronunțat conținut politic, patriotic, revoluționar. „Fie că e vorba de tematica orelor de diri- genție și a convorbirilor educative, de informările politice și invăță- mintul politic U.T.C., de orientarea școlară și profesională sau de alte îndatoriri educative — ne spune prof. Vasile Pușcaș, de la Școala generală Buciumi, județul Sălaj — profesorul diriginte pornește în organizarea activității sale de la sarcinile trasate școlii in documentele de partid și de stat. în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. O bogată sursă de idei și sugestii în fixarea obiectivelor educative am găsit-o și în „Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, al eticii și echității socialiste", pentru cultivarea la elevi a unor atribute morale care au caracterizat întotdeauna poporul nostru : înaltul patriotism. hărnicia, spiritul de dreptate, eroismul. modestia, setea de cunoaștere". „Amploarea și complexitatea activității sale — adaugă la rindul său prof. Viorica Delcea, de la Școala generală nr. 2 din Alexandria — impun profesorului diriginte, pe lingă o temeinică cunoaștere a politicii interne și externe a partidului nostru, a principiilor politicii sale în domeniul inyățămin- tului. și o stăpînire activă a modalităților specifice de lucru cu elevii, cu tinerii. In această optică, aș propune ca la cursurile de perfecționare a personalului didactic, la cercu

rile noastre pedagogice să se studieze și aprofundeze mai mult problemele de psihologie, condițiile de întocmire a fișei psiho-pedagogice a elevului". Activizarea comisiei diri- ginților din fiecare școală in direcția promovării experienței educative rodnice a unor profesori diri- ginți, o legătură mai strînsă, permanentă și activă cu familia, cu părinții elevilor, cu alți factori educativi din societatea noastră socialistă, care pot și trebuie să contribuie Ia îmbogățirea și diversificarea operei educative a școlii, la ridicarea calității actului educativ, promovarea ca diriginți a celor mai competenți și activi profesori — sint sugestii făcute în dezbatere de prof. Maria Grigorescu de la liceul de matematică-fizică „Al. I. Cuza" din Alexandria.Cei mai mulți dintre participanții la ancheta noastră s-au referit pe larg la condițiile și exigențele relației profesor diriginte-elev, profesor diriginte-colectiv de elevi, esențială pentru succesul și eficienta întregii opere educative a școlii. „Cu tact și cu răspundere, trebuie să creăm cadrul prdpice afirmării personalității elevilor noștri, a entuziasmului și pasiunii tinereții pentru învățătură și muncă, pentru cunoaștere și formare profesională — consideră prof. Dorina Mărgineanțu. de la Liceul de matematică-fizică nr. 1 din Timișoara. Nici tutela măruntă, de fiecare clipă, nici impunerea brutală a punctului de vedere al profesorului diriginte, după cum nici neglijarea atribuțiilor sale de îndrumător, nu pot da rezultatele educative scontate. Trebuie să fim receptivi la preocupările și interesele, elevilor noștri, la întrebările și sugestiile lor. să le stimulăm dorința 

de participare „directă" la propria formare, la propria educare". Ne-au fost enumerate, în această ordine de idei, numeroase acțiuni educative, cu profund caracter patriotic, revoluționar, dedicate marilor evenimente din viața politico-socială a țării, de omagiere a conducătorului iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de evidențiere a dorinței de pace și prietenie cu tinerii din lumea întreagă și participare activă la manifestările Anului Internațional al Tineretului — organizate de elevii timișoreni sub îndrumarea profesorilor lor diriginți.Deși unanime în privința rolului educativ preponderent al profesorului diriginte, opiniile interlocutorilor noștri, ca și ale oamenilor școlii în general, sint diverse în ce privește statutul „orei" de dirigenție. locului său în programul școlar al elevilor. „Activitatea noastră ca diriginți nu este și nu trebuie să i'ie văzută numai prin prisma orei de dirigenție — consideră prof. Florica Ruge, secretara organizației de partid de la Liceul agroindustrial din Șimleu Silvaniei. Lecția de dirigenție este numai un moment dintr-o activitate laborioasă, desfășurată continuu ; înainte și după ora de dirigenție, munca noastră este la fel de neostenită". La rindul său, prof. Florentin Cațan, de la Liceul industrial nr. 2 din Alexandria, apreciază că „trebuie definitivat locul orei de dirigenție săptămînal în orarul tuturor unităților școlare". Independent de acest punct de vedere diferit, cei doi interlocutori menționează, deopotrivă, îndatorirea profesorului diriginte de a fi permanent în mijlocul elevilor săi. „A trăi alături de elevi emoțiile tezelor trimestriale, ale concursurilor școlare, a fi in culise la serbarea școlară, a merge împreună cu ei la spectacole, a intîm- pina alături de ei pe părinții, sosiți uneori de la distanțe mari, la ședința cu părinții înseamnă a-I atrage pe elev de partea ta — menționează prof. Florica Ruge. în munca de educație puterea exemplului este mare. Cîștigăm elevul de partea noastră prin exemplul,nostru personal, prin conduita ireproșabilă nu numai în școală, ci și in familie și societate, prin entuziasmul, pasiunea și sinceritatea noastră". „Prezențî alături de elevi — adaugă prof. Florentin Cațan — nu numai în clasă ori in internat. Ci și la practica în producție, la diferite activități patriotice, în excursii".
Florica DINULESCU 
Stan ȘTEFAN 
Eugen TEGEAȘ

Rolul teatrului 
în educația 
tineretului

Cei mai talentati elevi
■>

in concursurile pe discipline 
de învățămînt și pe meseriipe dis-

Declararea.de către O.N.U.. la propunerea României, a anului 1985 ca ..An Internațional al Tineretului", importanța deosebită acordată realităților și problemelor acestuia au determinat, sub generoasa deviză : „Participare. Dezvoltare, Pace", numeroase preocupări, demersuri de analiză a condițiilor- de viată ale tineretului și de examinare a strategiilor îmbunătățirii vieții și educației lui.Alături de numeroase organisme internaționale care și-au înscris pe agenda de lucru ca punct prioritar: tînăra generație — și Institutul Internațional de Teatru (I.T.I.). organizație internațională sprijinită de UNESCO, și-a definitivat programul și in funcție de aceasta. Ziua internațională a teatrului (ajunsă in acest an la a 24-a sărbătorire) a fost pusă sub semnul legăturii teatrului cu tineretul, fapt subliniat și prin mesajul transmis pe întreaga planetă. 'Cu acest prilej. în incinta Asociației oamenilor de teatru și muzică — A.T.M. (un nou sediu. încăpător, luminos, apt să asigure un cadru adecvat nu doar dezbaterilor, ci și unor numeroase alte manifestări de cultură și educație teatrală) a avut loc un colocviu consacrat „Rolului teatrului în educarea tineretului în spiritul idealurilor umaniste". Manifestarea a pus în evidență prezența în viața noastră teatrală (paralel cu existenta unei bogate rețele de instituții de spectacole cu destinație specială — Teatrul tineretului din Piatra Neamț. Teatrul pentru copii și tineret din Iași, mulțimea teatrelor de păpuși și marionete etc.), a unor acțiuni de tradiție, sistematice, menite să apropie teatrul de tineri (și invers), sprijinind astfel eficiența modelatoare a scenelor românești.Sint grăitoare în acest sens festivalurile organizate de C.C.E.S.. comitetele județene de cultură și educație socialistă și nu în ultimul rind de către A.T.M. : Festivalul spectacolelor pentru tineret de la Piatra Neamț (ajuns la cea de-a XIII-a ediție). Festivalul spectacolelor pentru copii de la Focșani (ajuns la ediția a III-a). Festivalul teatrelor de păpuși — Constanta. Festivalul teatrului pentru tineret organizat bienal de către U.T.C.. ce a debutat acum doi ani la Tg. Mureș. Se cuvine a-

mintită, de asemenea. Înființarea (din inițiativa U.T.C. și a Biroului de turism pentru tineret — B.T.T.,precum și a A.T.M. — sub egida C.C.E.S.) in cadrul generos alstațiunii tineretului Costinești din perioada estivală a unui concurs al tinerilor actori, ajuns laediția a III-a. Un concurs, după cite știm, unic în Europa, prin structura specifică și prin validarea rezultatelor lui de către un numeros public tinăr. Acesta, ca și dezbaterile profesionale privind realizările studenților I.A.T.C., au pus în lumină noi talente, au stimulat manifestarea si afirmarea unor nume noi. (Un rol deosebit in aceeași direcție jucînd, desigur, și scenele dominate, de tineri — cum se intimplă cu secția Naționalului ieșean de la Suceava, inaugurată de aproape întreaga promoție a I.A.T.C., cum se în- timplă cu multe din echipele ce susțin spectacolele Teatrului Foarte Mic și Mic, ale celui de Comedie, ori cu importante inițiative — desfășurate in incinta instituțiilor teatrale de la Timișoara. Oradea, Reșița. Galați etc.). Manifestările festivaliere și co- locviale menționate permit momente de sinteză și bilanț referitoare la felul în care teatrul, prin tradiție oglindă a timpului și a societății, reflectă universul și aspirațiile generațiilor de care se leagă și prezentul dar și viitorul patriei.Legătura teatrului românesc cu tineretul este și pentru cel dinții fundamentală, hotărîtoare. Formind marea majoritate a spectatorilor, tinerii constituie categoria de public către care se îndreaptă în primul rind misiunea educativă a scenelor noastre. în funcție de „orizontul de așteptare" și mai ales de telurile formării prin teatru a acestui public (in spiritul dragostei de patrie, al prețuirii muncii, al dezvoltării multilaterale a gradului de conștiință morală, socială, politică, a spiritului său revoluționar) se elaborează cea mai mare parte a repertoriilor. Generației „schimbului de mîihe" îi sint destinate numeroase opțiuni repertoriale și acțiuni de educație teatrală (preocuparea formării estetice, pentru teatru fiind o primă etapă, subordonată. în fond, dorinței educației prin teatru).Din categoria acestora din urmă s-a făcut remarcată (paralel cu prac

tica programării intense a spectacolelor pentru tineret nu doar Ia sediu, ci și in turnee, in incinta caselor de cultură, pe platformele muncitorești) practica dialogului cu tinerii muncitori, tehnicieni, eievi. studenți. Excelente exemple oferă in acest sens Teatrul „Bulandra". al cărui spectacol cu „Anchetă asupra unui tinăr care nu a făcut nimic" de Adrian Dohotaru se apropie de spectacolul cu numărul 200, Teatrul „Nottara" cu „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu. Naționalul cu „Harap Alb" ori „Iubirile de-o viață", Teatrul Mic cu „O șansă pentru fiecare" de Radu F. Alexandru, „Mîrîiala" de Paul Cornel Chitic ș.a.. Teatrul Giulești cu piesa lui Nelu Ionescu intitulată „Cum a ajuns Catinca fată bătrină" și „Arta conversației" după Ileana Vulpescu etc. De asemenea. Naționalul ieșean cu importante texte de D. R. Popescu. M. R. Iacoban, Paul Everac. Naționalul timișorean cu lucrări semnate de același autor, de T. Mazilu sau Dina Cocea etc.Discuțiile au pornit de la problematica pieselor, dar au ajuns firesc la problemele vieții, la frămintările concrete ale tinerilor spectatori — recomandîndu-se atît ca momente de reflecție morală, socială, cît și ca modalități practice de sondare a gustului și interesului categoriei de public respective (demersuri utile in orientarea pe mai departe a repertoriilor). Nu o dată apropierea de arta teatrului s-a făcut prin intermediul spectacolelor de poezie, muzică și dans. „Poezia muzicii tinere" de la „Bulandra" a avut o astfel 'de funcție, de a deprinde pe tinerii iubitori ai muzicii cu drumul spre teatru. Recitalurile de la „Nottara" și „Mic", de la Naționalul timișorean si craio- vean. de la teatrele din Arad. Bacău și Piatra Neamț recomandînd marile talente poetice afirmate în anii socialismului. au jucat, totodată, un rol însemnat in accentuarea sentimentului demnității și mîndriei patriotice. în dinamizarea voinței de a contribui la înflorirea patriei socialiste, la îmbogățirea universului sufletesc al tinerilor. ■De o receptivitate deosebită s-au bucurat și spectacolele insolite de prelegeri, conferințe experimentale ce și-au propus scurte istorii ale dramei și artei spectacolului, facili

tarea accesului la opere de mai mare dificultate, dirijarea și nuanțarea actului percepției in vederea potențării reverberației ideatice, emoționale, a căror frecvență, ritmicitate s-a diminuat, din păcate, în ultima vreme, și matineele teatrale — nu doar organizate, ci chiar inițiate la soli-3’ citarea inspectoratelor de învăță- mint. Nu e vorba doar de spectacole cu piese pentru și despre tineri programate duminica sau în cursul după-amiezii, ci de spectacole-școală. (Și, desigur, nu este vorba nici despre acele montări improvizate, așa- zis pentru deplasări — dramatizări vulgarizatoare, în decoruri năinspi- rate și distribuții mediocre, simulacre artistice, cum mai intîlnim uneori, prin care teatrul nu favorizează contactul cu cultura, ci îl periclitează !). în Cluj-Napoca. de pildă, oraș atît de bogat in manifestări culturale, unul din centrele de interes ale zilei de duminică îl constituie montarea închinată lui B. P. Hasdeu. în care fragmente din opera dramatică se îmbină cu extrase din restul operei — transfigurarea teatrală fiind însoțită de un comentariu avizat. Nu e singurul exemplu cu care teatrul vine în sprijinul școlii, ilustrind scenic teme ce figurează in programa analitică, fără a o face strict utilitaristă, restrîngînd funcția scenei . la aceea de a oferi un „material didactic auxiliar".Instrumentul principal al eficientei adresei și educației prin teatru ră- mîne ponderea efectivă acordată — prin noile titluri alese pentru o stagiune și prin reprogramarea unor spectacole de ținută ale stagiunilor precedente — formării tinerei generații. Echilibrul repertoriului teatrului românesc, receptivitatea acestuia față de tot ce a dat mai valoros și semnificativ dramaturgia universală, mai veche sau contemporană, de la anticii greci la Ibsen și Cehov, constituie premise importante ale strădaniei familiarizării metodice a spectatorilor cu cele mai importante momente din dezvoltarea unoi' forme specifice de cultură, ale doritei rezonanțe spirituale a teatrului. Ca un fenomen pozitiv (asupra căruia merită să revenim cu un alt prilej), se ' cuvine relevată astfel prezenta mult mai substanțială a pieselor românești clasice — piese argumentînd o dată

cu votația etică tradiția patriotică și politică a teatrului românesc. Ciclul „Chirițelor" la' Naționalul ieșean, „Despot Vodă", alături de „Vlaicu Vodă" și „D’ale carnavalului" la Naționalul bucureștean, „Răzvan și Vidra" la Naționalul din Timișoara, numeroase montări ale lucrărilor lui I. L. Caragiale — pretutindeni in țară, redescoperirea unui interesant text al lui Barbu Delavrancea (la Cluj-Napoca), „Vlaicu Vodă" la Bir- lad, repunerea in atenție a unor scrieri de Camil Petrescu. G. Ci- prian, M. Sebastian etc., iată doar o parte din aceste realități teatrale concludente.Fără îndoială, tinerii sint receptivi și la opere cu teme și mesaje general umane. Atunci cind sint transpuse in spectacole bune, un ecou deosebit asupra sufletului și comportamentului lor o vor avea și ,,Romeo și Julieta". și ..Hamlet" (piese clasice, cu protagoniști de o virstă cu ei), și „Avarul", „Richard al III- lea“, „Regele Lear". „Stilpii societății" sau „Trei surori" etc. (cu eroi maturi). Ca să nu mai. vorbim de rezonanta unor lucrări de referință ale dramaturgiei noastre contemporane, precum, să zicem, „Citadela sfărâmată" și „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă" de Horia Lovi- nescu, „Puterea și adevărul" de Titus Popovici, „Cititorul de contor" de Paul Everac, „Mormîntul călărețului avar" de D. R. Popescu etc.Totuși, piesele despre tineri rămin nu numai mari favorite, dar și mijloacele cele mai însemnate ale stabilirii și înviorării dialogului ideal între scenă-sală, ale înriuririi educative urmărite.Care este locul tinărului în dramaturgia contemporană și care este locul piesei despre tineret în repertorii. ce se poate întreprinde pentru stimularea apariției unui, număr mai ridicat și mai substanțial de lucrări inspirate din viața de azi a tineretului studios, a tinerilor care muncesc pe șantiere, în uzine și pe ogoare, contribuind, prin exemplul lor. la afirmarea frumuseții idealurilor comuniste, la transformarea revoluționară a țării ? Iată întrebări care se cer puse și impun răspunsuri cit mai responsabile.
Natalia STANCU

Concursurile cipline de învățămînt și pe meserii din acest an școlar — manifestări educative de tradiție din viața școlii, ce se bucură de larg interes din partea elevilor — se află, in prezent, la etapa finală. de bilanț ’ între 15 și 20 aprilie se desfășoară pe țară (și pe tere), reunind la startul competiției mai nici" elevi VIII, anul fesionale.La semnificațiile educative ale actualei ediții a acestor prestigioase concursuri școlare, de adevărată creație științifică și profesională a tineretului, integrate organic in marele Festival național „Cîntarea României", se referă ing. Gheorghe Rușito- ru, director în Ministerul Educației și vățămîntului :— Concursurile lare sint menite contribuie, într-o dalitate interesantă și stimulativă, la fundarea predate activități lărgească cunoștințe, să cultive talentul, pasiunea elevilor pentru muncă și învățătură. După etapele pe clasă și școală, care au antrenat, practic, majoritatea e- levilor. etapele locale (pe comună, oraș, sector al municipiului București) și județene ale concursurilor școlare din acest an de studiu au selecționat pe cei mai talentați și harnici elevi, care au demonstrat temeinica însușire a noțiunilor înscrise în programele școlare, o reală capacitate de analiză, de ^sistematizare a cunoș-

rodnic.etapa minis-„celor talentați și har- citeva mii de din clasele VII- IX-XII și din I al școlilor pro-

țintelor, priceperea și talentul expunerii cursive și riguroase a temelor propuse, realizarea cu indeminare a lucrărilor practice prevăzute în regulamentul concursurilor) Disciplinele de invă- țămint la care concură elevii sint cele tradiționale : limba și literatura română, limba și literatura maternă (maghiară și germană), matematica, fizica, chimia, biologia, istoria României, economia politică — po-
între 15 și 20 
aprilie, etapa 

finală

Inșco- să moapro- noțiunilor în lecții practice, să orizontul deși

educative — exrursii, vizite in unităț/ economice cultură, oameni creatori artelor, generație,Aceste vor fi dediate marilor eveninsnte aniversare ale vieții po- litico-sociaS a țării apropiatul» Forum națio'nal a tinerei gi- nerații, tor marca prezența ictivă a tile- retului jomân h acțiunile .inului rter- național al Tirretu- lui. Diitre prnianți vor fi selection» elevii care ne vofepre- zenta țara concursurile șccfe internaționale fizică (Iugoslavia), latema- tică (Finlaa), la Balcaniada “ matematică (Buf13).Localitâți-tai'e găzduiesc etaj finală a concursuri) Pe_ discipline d<lvătărnint sint urmăi'e‘e: limba și litcJra română, limb: hteratura maternă (maghiară, germane , Brăila, pentru iae e VII- VIII, n9oara — pentru£seie IX— XH • ematică — 
TulceProbeta-^ur- 
nu Sln ’ fizică — 
Bistr chimie — 
Piatr,eaml : biologie 1r<2zoy° : istoria ‘aniei. ~ W ; ecoc Politică, po— liti economică a p filozofie — / geografie — 
Q.nța, limbi mo- c (engleză, fran- ,rusa, germană) — 
Mare. Etapa fi- a unor concursuri neserii se va des- ra în localitățile : 

șani — mecanică. 
inicu Vilcea ___

și instituții de întilnri cu de ștință și din tbmeniul cu «legi de spectacole, nanifestări

litica economică a P.C.R., filozofia, geografia, limbi moderne (engleză, franceză, rusă, germană). Concursurile școlare pe meserii acoperă o arie foarte largă de domenii, unele dintre aceste competiții finalizîndu- se in etapa pe ministere.Participanții la eta- pa finală concursuri susțin probe scrise 
practice, care sint apreciate de comisii — prezidate de personalități ale vieții culturale și științifice,. de cadre didactice universitare — din care fac parte profesori, reprezentanți ai societăților științifice ale cadrelor didactice, specialiști, reprezentanți ai Ministerului Educației și învăță- mintului și ai ministerelor economice, ai organizațiilor U.T.C. și —de pionieri. Pentru ti- Recitanerii participant, or- ganizatorii au pregăti, e_ Mu~numeroase premi" arta‘ precum și bogate pre grame recreative

a acestorși lucrări aplicative,

D. FLORICA

Declararea.de
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări și urări ps care mi l-ați adresat cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Elene.Realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România îmi oferă, de asemenea, prilejul și plăcerea de a vă adresa cele mai vii felicitări și urări de sănătate și succes în îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.Sînt convins că raporturile tradiționale de prietenie dintre Grecia și România vor continua să se dezvolte in toate domeniile, în interesul reciproc al popoarelor noastre și spre binele păcii, securității și cooperării in Balcani, în Europa și în lume.
CHRISTOS SARTZETAKIS

Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm onoarea de a transmite Excelenței Voastre cordiale felicitări cu ocazia realegerii unanime a dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.Sînt încredințat că, sub conducerea dumneavoastră, relațiile prietenești care există între Republica Socialistă România și Republica Filipine se vor consolida in continuare.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea reînnoirii înaltei mele considerații.
CESAR VIRATA

Prim-ministru 
Republica Filipine

Conferință de presă consacrată 
Anului Internațional al Tineretului

Primire Ia primul ministru al guvernului 40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

Vineri, 12 aprilie a.c., a avut loc, in Capitală, o conferință de presă, consacrată marcării Anului Internațional al Tineretului — „Participare, Dezvoltare, Pace“. La conferință — organizată sub egida Comitetului. Național Român pentru A.I.T. — au luat parte corespondenți de peste hotare acreditați în țara noastră.Luind cuvîntul în cadrul conferinței, tovarășul Nicu Ceaușescu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Național Român pentru A.I.T.. a relevat semnificația politică a Anului Internațional al Tineretului, a cărui marcare la cele mai diferite niveluri — local, național, regional și mondial — constituie dovada inaltei responsabilități cu care guvernele, toți factorii de decizie. Organizația Națiunilor Unite și instituțiile specializate din sistemul său, organizațiile neguvernamentale de tineret sau avînd preocupări în domeniul tineretului abordează problematica actuală a generației tinere.De asemenea, vorbitorul s-a refe
Cronica zileiCu prilejul aniversării zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Zo Iâng Guk, a oferit, vineri, o recepție.Au participat tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic . Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, președintele Asociației de prietenie ro- mâno-coreene, reprezentanți ai conducerii altor ministere, ai unor organizații de masă și' obștești, activiști de partid și de stat, oameni de artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.
vremea

Institutul tie meteorologie și hidrolo
gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 13 aprilie, ora 20 — 16 apri
lie, ora 20. In țară : Vreme instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
se însoțite de descărcări electrice în
deosebi in primele zile. Vîntul va su
fla moderat predominînd din sectorul

cinema
0 Mușchetarii în vacanță : SCALA 
(11 03 72) : — 9: 11: 13: 15; 17,15; 19.30. 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19.30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11; 13: 15: 17: 19.

Sosesc păsările călătoare : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16.30; 
19. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
0 Rămășagul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11: 13; 15: 17: 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13.
0 Legenda călărețului singuratic : 
COSMOS — 15: 17: 19.
• Adela: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19.
0 Nea Mărin miliardar : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30.
© Acțiunea „Autobuzul* * : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 14; Ploșnița — 19; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi (A)
— 18.30; (sala Cosmonauților, 11 07 57): 
Comedie de modă veche — 18.30; Ca
voul de familie — 14.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
vocal simfonic. Tricentenar Bach- 
(Iăndcl. Dirijor : Mihai Brediceanu
— 18.
• Opera Română (13 18 57) : Lucia <11 
Lammermoor — 10.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Pa
rada melodiilor — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 13.
0 Teatrul Mic <14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 13.
• Teatrul Foarte Mio (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19; (la clubul M.A.I.): 
Mitică Popescu — 18,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17; (sala 
Studio) : EX — 18,30.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18.
O Teatrul satiric-muzica] „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimio 
despre elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) ; Băiatul eu stielețî — 19.
• Ansamblu) „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) 1 
înțelepții din Helem — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 10; Mary Poppins — 
14; 18. /
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) 1 
Noul nostru vecin — 10.
0 Circul București (10 41 93) ; Vede
tele circului din Varșovia — 15,30; 19. 
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tinăr 
care nu a făcut nimic — 18,30.

0 Roșcovanul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
0 Revanșa : POPULAR (35 15 17) —
15: 17; 19.
0 Artista, dolarii șl ardelenii : MUN
CA (21 50 97) — 15: 17; 19.
0 Răpirea fecioarelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
0 Vulcanul : SALA MICA A PALA
TULUI — 11; 16: 19,30.
0 Incendiu Ia Krong Yung : FESTI
VAL (15 63 84) — 8.45: 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,30.
0 Un colț de oraș : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 11: 13; 15; 17; 19.
0 Frați de cruce : GRI VIȚA (17 08 58)
— 11: 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 10: 12: 14; 16: 18; 20.
0 Inimă rece : DACIA (50 35 94) —
9: II: 13; 15; 17: 19.
0 Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15.30: 18,30.
0 Amintirea unei mari iubiri : 
UNION (13 49 04) — 9: 11 ; 13; 15; 17;
19.
0 Nick Carter superdetectîv : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19.
0 Sus în cireș : PACEA (71 30 85) — 
15; 17; 19.
0 Fata care vinde flori : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Cidui : 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. 
0 Piedone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19.30. MELODIA (11 13 49) — 9; 
11: 13: 15; 17,15; 19,30.
0 Rocky II : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.30: 14; 16,30: 19.
0 Program de desene animate — 
9,30: 11,15: 13.15; 17. Profesorul distrat
— 15: 19: DOINA (16 35 38).
0 Provocarea dragonului : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 

rit la rezultatele celei de-a IV-a se- .siuni a Comitetului Consultativ al -O.N.U. pentru A.I.T., organism in- terguvernamental larg reprezentativ, reunit recent la Viena, care a elaborat și adoptat, prin consens, liniile directoare pentru programe de viitor in domeniul tineretului și urmărirea punerii lor în aplicare. Documentul consacră un ansamblu substanțial de recomandări de natură să asigure și să stimuleze continuitatea preocupărilor și eforturilor în acest domeniu și după încheierea Anului Internațional al Tineretului.Tovarășul Nicu Ceaușescu a prezentat. în continuare, activitățile întreprinse de Comitetul Național Român pentru A.I.T., consacrate marcării anului. în acest context, a fost evidențiată inițiativa organizării, in septembrie a.c., in România, a Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru A.I.T.. cu tema „Tineretul anului 2000 — Participare,Dezvoltare, Pace“.Președintele Comitetului Național Român pentru A.I.T. a răspuns la întrebările ziariștilor participant! la conferința de presă.

Cu această ocazie, s-a toastat în sănătatea tovarășului Kim Ir Sen, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și adîncirea continuă a relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre cele două., partide, țări și guverne. în. conformitate cu înțelegerile .convenite la cel mai înalt nivel, în interesul reciproc dl popoarelor român și coreean, al cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării în întreaga lume.
★La Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc, vineri, o conferință de presă cu tema „Căile progresului tehnico-științific accelerat în U.R.S.S.".Au participat reprezentanți ai presei centrale. Agenției • române de presă Agerpres, Radioteleviziunii și ai unpr instituții. (Agerpres)

sud-estic la început, iar spre sfirșit 
din nord-vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izo
lat mai coborîte, iar cele maxime între 
12 și 22 de grade, mai ridicate spre 
sfirșit în regiunile vestice. La munte, 
precipitațiile pot fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. In București : Vre
me instabilă in cea mai mare parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar no
ros. Va ploua. Vînt slab pînă la mode
rat, cu intensificări trecătoare. Mi
nimele vor oscila între 5 și 9 grade, 
iar maximele intre 16 șl 20' de grade.

VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. AURORA (35 04 66) : 9;*  11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
0 Un șerif extraterestru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12: 14; 16; 18.
0 Undeva, cîndva : COTROCENI 
(49 48 48) — 17,45; 19,45.
0 Kramer contra Kramer : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30: 11,30; 13.30; 15.30;
17,30; 19,30. FLOREASCA (33 29 71) — 
9: 11; 13: 15; 17; 19.
0 Iubirea are multe fete : FLACĂRA 
(20 33 40) — 11,30; 14.30; 17,30.
0 Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9: GRIVITA — 9: COTRO
CENI — 9; 10.30: 12: 13.30; 15; 16.30.

teatre

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe tovarășul Svatopluk Potac, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării.în cadrul întrevederii a fost subliniat rolul determinant al întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak în dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, în folosul reciproc, al cauzei socialismului și păcii. S-a
TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, Zeid Rifai, prin care îi adresează, cu prilejul desemnării în a- ceastă funcție, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire. Totodată, se

Sesiuni de constituire a consiliilor populareîn urma alegerilor de deputați de la 17 martie, zilele acestea au avut loc in întreaga țară sesiuni de constituire a consiliilor populare județene, municipale, ale sectoarelor Capitalei, orășenești și comunale.în cadrul sesiunilor au avut loc solemnități de depunere de către deputați a jurămîntului de credință și devotament față de Republica Socialistă România, au fost alese comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, precum și comisiile permanente.Desfășurate într-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, sesiunile — eveniment politic cu profunde semnificații în viața fiecărei localități — au marcat inaugurarea noii legislaturi, a unei noi și importante perioade de activitate a organelor locale ale puterii de stat, au prilejuit dezbaterea și adoptarea programelor de măsuri privind sarcinile ce revin consiliilor populare pentru realizarea integrală a planului de dezvoltare economico-socială pe anul 1985 în profil teritorial și pregătirea înfăptuirii în bune condiții a planului pe anul viitor, realizarea la timp și la un nivel calitativ superior a lucrărilor din actuala campanie agricolă.Participanții la dezbateri au evidențiat necesitatea sporirii răspunderii consiliilor populare în înfăptuirea planului, a participării lor mai active la valorificarea superioară a resurselor existente pe plan local, la dezvoltarea bazei energetice a țării și gospodărirea judicioasă a combustibililor și energiei. S-a subliniat, totodată, necesitatea antrenării tot mai largi, cu sprijinul deputaților, a maselor la realizarea treburilor obștești, la buna gospodărire și ridicarea gradului de civilizație al tuturor localităților patriei, Ia asigu
Conferințe județene aleIntre 12 și 26 aprilie au loc conferințele județene și a municipiului București ale organizațiilor pionierilor.Conferințele vor dezbate, în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, modul în care organizațiile de pionieri acționează pentru' realizarea sarcinilor ce le revin din documentele de partid și de stat, din orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii.Participanții la conferințe, pionieri și cadre care muncesc cu pionierii și șoimii patriei, analizează rezultatele obținute în înfăptuirea obiectivelor stabilite la Conferința a IV-a a Organizației Pionierilor, precum și măsurile cuprinse în programul unitar privind educarea comunistă, revoluționară prin muncă și pentru muncă a tinerei generații din patria noastră. Totodată, se dezbate proiectul programului tinerei generații ce va fi prezentat in cadrul Conferinței Naționale a Organizației Pionierilor care va avea loc în luna mai.O atenție deosebită se acordă dezvoltării în rîndul tuturor copiilor a dragostei.și devotamentului nețărmurit față de patrie, partid și popor, a respectului față de tradițiile glorioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, a mîndriei față de realizările dobindite de oamenii muncii în anii socialismului și în mod deosebit în ultimii douăzeci de ani,

INFORMAȚII SPORTIVE

BOX: Rezultatele galelor 
semifinale. In prima gală semifinală a competiției internaționale de box „Centura de auri1, desfășurată ieri după- amiază la patinoarul „23 August" din Capitală, pugilistul român Doru Ma- ricescu a obținut a treia victorie consecutivă înainte de limită, cîști- gind, prin abandon. în repriza a Il-a. meciul cu Fiulko Ruschiev (Bulgaria). în finala categoriei mijlocie. Doru Maricescu îl va întîlni pe campionul mondial Bernardo Comas (Cuba),, care a dispus la puncte de Vasile Florian (România).în limitele categoriei semiușoară, boxerul român Ion Stan, mai insistent in final, l-a întrecut la puncte, cu o decizie de 3—2, pe Idei Torrien- te (Cuba), urmînd să dispute finala in compania bulgarului Emil Ku- prenski, învingător prin rănire in fața Iui Gaar Dambadomodgin (R.P. Mongolă).Alte rezultate : categoria semî- muscă : Ciang Iun Toi (R.P.D. Coreeană) b.p. Krasimir Ciolakov (Bulgaria) ; Pek Iun Nam (R.P.D. Coreeană) b.p. Dumitru Șchiopu (România) ; categoria cocoș : Serghei To- mașcenko (U.R.S.S.) b.p. Akpabie Samson (Nigeria) ; Relu Nistor (România) b.p. Aleksandr Hristov (Bulgaria) ; categoria scmimijlocie : Rudei Obreja (România) b.p. Tihon Roman (România) ; Candelario Du- vergel (Cuba) b.p. Aleksandr Bogu- mil (Bulgaria) ; categoria grea : Hermengindo Baes (Cuba) b.p. Gheorghe Preda (România) ; Vladimir Dolguni (U.R.S.S.) cîștigă prin rănire III la Dijan Kirilov (Bulgaria).în cea de-a doua gală semifinală s-au înregistrat următoarele rezultate : categoria muscă : Kim Ci Hen (R.P.D. Coreeană) b.p. Brahid Brahimi (Algeria) ; Luis Felipe Valdes (Cuba) b.p. Marin Vișan (România); categoria pană : Nicolae Talpoș (România) ciștigă prin rănire III Ionel Panaite (România) ; Edilberto Quialâ (Cuba) b.p. Nam Hung long (R.P.D. Coreeană) ; categoria ușoară : Leontin Sandu (România) b.p. Dănuț Nicolae (România) ; Ilie Dra7 gomir (România) cîștigă prin nepre- 

evidențiat, totodată, că succesele obținute de România și Cehoslovacia în construcția socialistă creează posibilități tot mai largi pentru intensificarea și diversificarea cooperării in producție, creșterea volumului schimburilor comerciale, precum și a conlucrării în alte domenii de activitate.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost prezent Jan Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
exprimă convingerea că, prin eforturile comune ale guvernelor țărilor noastre, raporturile de strinsă cooperare dintre Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei se vor dezvolta în continuare, în spiritul hotărîrilor convenite la cel mai înalt nivel, în interesul popoarelor prietene ale țărilor noastre, al cauzei păcii și colaborării în lume.
rarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii țării. în legătură cu toate aceste probleme a fost relevată însemnătatea transpunerii cit mai operative în practică a numeroaselor propuneri făcute de oamenii muncii în cadrul întilnirilor și adunărilor cetățenești ce au premers alegerile de deputați de la 17 martie.Prin telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, participanții la sesiuni au dat expresie sentimentelor de dragoste și recunoștință. de înaltă prețuire ale tuturor cetățenilor patriei față de conducătorul partidului și statului nostru pentru tot ceea ce a făcut și face in scopul înfloririi necontenite a tării, al ridicării nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. Totodată, in telegrame este exprimată nețărmurita bucurie pentru reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România — elocventă reflectare a voinței unanime a tuturor ’ fiilor patriei. garanție sigură a înaintării neabătute a României pe drumul socialismului și comunismului.în telegrame este subliniată hotă- rîrea fermă a deputaților, a tuturor oamenilor muncii de a-și consacra toate forțele, capacitatea și energiile creatoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1985 și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale celui de-al XIII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, pentru realizarea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru continua înflorire a orașelor și satelor patriei și ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.
perioadă de profunde înnoiri econo- mico-sociale, numită cu îndreptățită mîndrie „Epoca Ceaușescu".Un accent deosebit se va pune pe analiza modului in care s-a acționat pentru ridicarea continuă a nivelului la învățătură, antrenarea pionierilor Ia activitatea cercurilor din școli, la acțiunile de creație tehnico- științifică. Se dezbate, de "asemenea, preocuparea consiliilor și comandamentelor pionierești pentru organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice, sportiv-turistice și de pregătire pentru apărarea patriei, evidențiindu-se i participarea pionierilor și școlarilor la Festivalul național „Cîntarea României" și competiția sportivă „Daciada".Totodată, conferințele analizează activitatea desfășurată pentru creșterea calitativă a întregii munci po- litico-organizatorice, dezvoltarea democrației pionierești și a gradului de participare a pionierilor la organizarea și conducerea propriilor acțiuni.Conferințele județene vor alege noile consilii județene ale Organizației Pionierilor, vor constitui comisiile pentru îndrumarea activității Organizației Șoimii Patriei și vor desemna candidații pentru Consiliul Național al Organizației Pionierilor, precum și delegații pentru cea de-a V-a Conferință Națională a Organizației Pionierilor. . (Agerpres)
zentarea lui Florian Țîrcomnicu (România); categoria mijlociemică: Angel Espinosa (Cuba) b.p. Mihail Țakov (Bulgaria) ; Aleksandr Samo- nin (U.R.S.S.) b.p. Valentin Mihai (România) ; categoria semigrea : Marcel Marcu (România) b.p. Dumitru Senciuc (România).Cea de-a 26-a ediție a campionatelor europene de box, programate la Budapesta între 25 mai și 2 iunie, va reuni sportivi din circa 30 de țări, se anunță de la comisia de organizare a competiției. Echipele Bulgariei, R.D. Germane. Iugoslaviei, Poloniei, Italiei și U.R.S.S. au confirmat participarea cu loturi complete, la toate cele 12 categorii de greutate.

0 ȘAH. în turneul internațional de șah de la Vîrșeț (Iugoslavia), după cinci runde, conduc maeștrii Parik Ștefanov (România) și Striko- vici (Iugoslavia), cu cite 4 puncte, urmați de Emil Ungureanu (România) și Braga (Argentina) — cu cite 3,5 puncte. Ilijin (România) totalizează 3 puncte.în runda a 5-a, Ștefanov l-a Învins pe bulgarul Peev, iar partidele Ungureanu—Ilici (Iugoslavia) și Ilijin—Stekovski (Iugoslavia) s-au încheiat remiză.
★Turneul zonal feminin da șah de la Veliko Tîrnovo (Bulgaria) a continuat cu runda a 11-a, în care maestra româncă Dana Nuțu a cîști- gat la Hana Modrova (Cehoslovacia). Cristina Bădulescu la Stefka Savova (Bulgaria), Gabriela Olărașu a învins-o pe Pavlina Anghelova (Bulgaria), iar Elisabeta Polihroniade a pierdut la Margarita Voiska (Bulgaria).

CICLISM. Etapa a 3-a a cursei cicliste internaționale „Turul Nieder- sachsen", ce se desfășoară în aceste zile în R.F. Germania, a revenit rutierului sovietic Igor Sumnikov, înregistrat pe traseul Wilhelmshaven- Meppen (175 km) în 4 h 19’02”. Lider al clasamentului general se menține Uwe Raab (R.D.G.), secundat la 03” de Rosimae (U.R.S.S.). Pa echipe, conduce selecționata U.R.S.S., urmată de R.D. Germană la 53”. Echipa României ocupă locul 9, la 5’07”.(Agerpres)

Revoluția din August 1944 - moment hotărâtor 
in lupta antifascistă a poporului român

(Urmare din pag. I)și să-și salveze fijnta de stat, ci a schimbat cursul istoriei generale a României, inaugurind epoca împlinirii idealurilor de dreptate socială și națională ale poporului, epoca socialismului și comunismului. Definind dimensiunile acestui eveniment crucial din istoria noastră națională, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că el „a marcat începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a dus Ia cucerirea adevăratei independențe a patriei, Ia transformarea revoluționară, socialistă a României. Masele populare și-au dobindit, cu arma în mină, dreptul de a fi stăpine pe bogățiile naționale, de a-și făuri destinele potrivit intereselor și aspirațiilor proprii, precum și posibilitatea de a construi pc pămintul patriei cea mai dreaptă și mai înaintată orinduire socială — orinduirea socialistă și comunistă".Privită in contextul larg al istoriei noastre multimilenare, revoluția de eliberare socială și națională din august 1944 reprezintă o expresie nepieritoare a puterii și voinței poporului român de a se ridica peste vitregiile istoriei. încorporează peste secole mesajul de dreptate al tuturor generațiilor care au luptat pentru apărarea gliei strămoșești, pentru apărarea și dezvoltarea valorilor materiale și f. spirituale făurite și păstrate cu atîta trudă și sacrificii de către înaintașii noștri. în acest fel se dezvăluie în întreaga sa complexitate măreția actului eroic de voință și demnitate națională de la 23 August lj)44, cu adinei rădăcini în istoria poporului român și în istoria universală, adevăratele sale valențe de eveniment istoric crucial, care a pus temelii trainice României de azi — tară prosperă, liberă, independentă si suverană între popoarele și națiunile lumii.întreg acest drum de luptă demonstrează că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 — suprema expresie a voinței de independență națională la români — a fost concepută și organizată în solul national și a fost opera revoluționară a maselor populare, conduse de partid, încununarea trecutului glorios’ de luptă purtată de poporul român pentru dreptate socială și națională, progres si civilizație.Actul istoric de la 23 August 1944 a fost dictat de voința întregului popor român, de întreaga națiune română mobilizată și condusă la luptă de partidul comunist. Declanșarea revoluției la 23 August 1944 — ale cărei comandamente supreme erau redobîndirea independentei și suveranității naționale, dezvoltarea democratică a țării —- a luat prin suprindere ambele tabere angajate în război. De altfel, chiar Jurnalul de război al înaltului Comandament al Wehrmachtului consemna că

Verificarea tehnică a autovehiculelorO contribuție însemnată la diminuarea. in ultimii ani. a accidentelor rutiere, deși numărul de mașini proprietate personală și al posesorilor de permise de conducere auto este în continuă creștere, a adus și aduce menținerea autovehiculelor într-o foarte bună stare tehnică de funcționare. Potrivit normativelor legale, verificarea tehnică trebuie efectuată în fiecare an. în luna in care autoturismul, motocicleta sau motoreta au fost înmatriculate, cu excepția celor noi. a căror verificare tehnică se face în al doilea an de la cumpărarea lor. Datorită iernii deosebit de aspre, cind circulația rutieră a fost întreruptă, verificarea tehnică n-a putut să fie efectuată la autovehiculele înmatriculate în lunile ianuarie, februarie si martie. în aceste condiții, ele pot fi prezentate la verificarea tehnică a- nuală chiar în această perioadă. Pînă cind ? întrebare la care ne-a răspuns tovarășul colonel-inginer Mi- halache Stoleru, locțiitor al șefului Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției :— Pină la sfîrșitul primului semestru al anului, tuturor autovehiculelor înmatriculate în oricare din aceste luni li se va efectua verificarea tehnică, după care se va intra în normal, adică operația va fi executată în lunile în care acestea au fost înmatriculate în circulație. Firește, în această perioadă, unitățile autoservite autorizate de organele de miliție pentru a face verificarea tehnică au datoria să respecte riguros programarea autovehiculelor, dar mai ales să execute lucrări de cea mai bună calitate. Nu întîmplător au fost autorizate în acest scop numai acele unități care dispun de toată aparatura necesară și de meseriași foarte bine pregătiți, care să execute cu conștiinciozitate și cu înalt simt de răspundere absolut toate operațiile prevăzute în fișa de diagnoză.— Care sînt aceste operații și cum pot fi ele urmărite de posesorii de autovehicule ?— Foarte simplu. în fișa de diagnoză. sint trecute, în ordine, toate verificările care se cer făcute. Fiecare lucrător, prin semnătura sa, atestă calitatea operațiunilor efectuate și, in același timp, iși asumă întreaga răspundere, inclusiv cea penală, în cazul în care se constată că un accident de circulație s-a produs ca urmare a neglijentelor sale în efectuarea verificărilor tehnice. în afară de obligația lucrătorului de la atelier, o mare răspundere revine și posesorului de autovehicul, care are nu numai dreptul, dar șl obligația să consulte fișa de diagnoză și să pre
tv

13,00 Telex
13,03 La sfirșit de săptămină 0 De 

drag și de dor — melodii popu
lare 0 Gala desenului animat 0 
Micile povești ale marelui ecran 
O Atlas muzical 0 Clntecul cu
vintelor — recital de poezie 0 Me

„evoluția evenimentelor din Româ
nia a fost o completă surprindere".Intrarea României în război de partea coaliției Națiunilor Unite s-a făcut intr-un moment cind Germania hitleristă era departe de â fi învinsă. Conform voinței naționale, România a ridicat armele pentru apărarea independenței, suveranității și unității sale, pentru a-și afirma interesele naționale fundamentale. însemnătatea deciziei-, naționale a întoarcerii armelor împotriva fasciștilor a fost amplu subliniată în întreaga lume. Ea a fost, astfel, recunoscută de guvernul U.R.S.S. și prin acordarea celei mai înalte distincții de război sovietice, ordinul 
„Victoria", șefului statului român, brevetul de decorare apreciind că România intrase în război împotriva Reichului „in clipa cind încă nu se 
precizase clar infringerea Germa
niei".Prin actul istoric, înfăptuit de întregul popor român, de la 23 August 1944, dispozitivul german din Peninsula Balcanică a devenit dintr-o dată, din punct de vedere strategic, imposibil de menținut. Ziarul „Nete 
York Times" a subliniat, intr-un comentariu publicat în acele zile, această consecință majoră a revoluției române : „Ieșirea României din 
război a creat pericolul izolării ce
lor 15 divizii germane aflate in Gre
cia și sudul Iugoslaviei. Această ie
șire a transformat Valea Dunării, 
din Deltă pînă la frontiera româno- 
iugoslavă, dintr-o zonă prietenă, în
tr-o zonă ostilă pentru germani". Rezultatele strategice ale actului românesc asupra dominației hitleris- te în Balcani s-au vădit foarte cu- rind. Bulgaria a ieșit din război la 9 septembrie. Hitler a fost nevoit să ordone, rînd pe rînd, retragerea din insulele din Marea Egee (15 septembrie), din Grecia, Albania și Macedonia de sud (la 10 octombrie). La 13 octombrie Belgradul a fost eliberat de forțele Armatei populare de eliberare iugoslave.Consecințele militare și politice ample ale actului românesc pentru centrul și sud-estul Europei au fost recunoscute și de premierul britanic Winston Churchill.Revoluția de eliberare socială și națională de la 23 August 1944 a avut o importanță extraordinară și pentru sfărîmarea dominației naziste în centrul Europei. Forțele române au deschis, odată cu intrarea în război împotriva celui de-al treilea Reich, un nou front în Podișul Transilvaniei și în Banat, dincolo de Carpați, pe care l-au menținut singure, timp de aproximativ 3 săptă- mini, pînă la sosirea trupelor sovietice.Consemnînd principalele evenimente legate de ieșirea României din războiul hitlerist și întoarcerea armelor împotriva Germaniei, generalul de corp de armată Hansen informa statul major în seara zilei de 23 august afirmînd că : „nu trebuie 
să ne lăsăm pradă iluziei... in 
spatele guvernului se află în

tindă executarea Întocmai a tuturor operațiilor prevăzute, de la cele esențiale, cum sint sistemele de frinare. direcție, iluminat și semnalizare. pină la cele aparent minore, cum ar fi ștergătoarele de parbriz sau nivelul de poluare al gazelor de eșapare. De aici, necesitatea ca autovehiculele să fie prezentate la verificarea tehnică numai după ce Ii s-au efectuat reparațiile cerute unei bune funcționări în trafic și corespund din punct de vedere estetic, inclusiv în ceea ce privește starea plăcuțelor pentru numerele de înmatriculare.— Din păcate, această conlucrare dintre posesorul de autovehicul și meseriaș degenerează uneori într-o primejdioasă tîrguială. „la mica înțelegere". în sensul că primul, de obicei grăbit, vrea să scape cit mai „ieftin", iar al doilea închide ochii, astfel că unele operații se execută de mîntuială.— într-adevăr, din această cauză, unele autovehicule, cărora abia li se făcuse verificarea tehnică, au fost depistate pe drumurile publice cu defecțiuni grave, fapt care atrage după sine sancțiuni, inclusiv retragerea autorizației de funcționare date unității respective. Tocmai de aceea, în toate instructajele cu factorii de resort, în acțiunile noastre de prevenire și control am insistat și insistăm asupra necesității organizării temeinice a verificării tehnice anuale, care să ofere garanția unor lucrări de calitate și asumarea de răspunderi precise din partea conducerii unităților respective. Lucru care se face în multe din unitățile în care am efectuat sondaje în aceste zile. Numai din București putem exemplifica în acest sens autoservice „Dacia" — Pantelimon. centrul de pregătire profesională și documentare tehnică al A.C.R., atelierul de specialitate al Facultății de transporturi din cadrul Institutului politehnic București și altele, unde derularea fluxului tehnologic asigură, efectiv, executarea unei verificări tehnice de înaltă calitate. Ne-am convins de. acest fapt atît cu ocazia ultimelor acțiuni gen „filtru", organizate de formațiunile noastre de circulație, cît și în cadrul activităților comune organizate de Inspectoratul General al Miliției cu organele de resort ala Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Automobil Clubului Român și Uniunii Generale a Cooperativelor Meșteșugărești, activități pe care le vom permanentiza.— în ce constă aceste activități ?— Pe diferite trasee și In puncte fixe din București și din toate ju
lodia săptăminli 0 Telesport 0 
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căpățînată" cu Bette Davis
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tregul popor român și mai ales în
tregul corp al generalilor". La rîndul său, postul de radio Londra aprecia, la 24 august, că : „Efectul 
strategic al acestui act extraordinar 
va fi prăbușirea sistemului german 
de apărare, din punct de vedere 
militar, iar din punct de vedere po
litic înseamnă îndepărtarea influen
ței germane în sud-estul european".După alungarea trupelor hitleristo- horthyste de pe întreg teritoriul țării, armata română, împreună cu .armata sovietică — care a dus pe umerii săi greul celui de-al doilea război mondial — a continuat acțiunile militare dincolo de hotare, participînd activ la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Austriei, pînă la infringerea definitivă a Germaniei fasciste și Încheierea victorioasă a războiului in Europa.Zecile de mii de ostași români care și-au dat viața în luptele duse alături de Armata Sovietică pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, mormintele lor împrăștiate pe pămintul acestor țări vor evoca de-a pururi spiritul de jertfă al armatei noastre, constituind o expresie elocventă a solidarității militante manifestate de poporul nostru față de cauza libertății naționale a acestor popoare, pentru salvarea lor de sub dominația hitleristă și fascistă.. Vitejia armatei române în marile încleștări cu mașina de război germană. contribuția României la războiul antifascist s-au bucurat de o caldă și binemeritată apreciere din partea întregii opinii publice internaționale. Este cunoscută aprecierea făcută în acea perioadă că. prin forțele armate și potențialul cu care a participat la lupta împotriva Germaniei. România a ocupat locul al patrulea în rîndul țărilor coaliției antihitleriste. Prin lupta dusă alături de Armata Sovietică împotriva fascismului, poporul român a demonstrat că nu a avut nimic comun cu războiul antisovietic, că el era ferm de partea acelora care s-au opus fascismului, ridieîndu-se pentru libertatea popoarelor, pentru dezvoltarea lor democratică.Bărbăția și abnegația neînfricată a armatei române in fața dușmanului. încrederea nestrămutată in dreptatea cauzei și în biruință, dragostea nemărginită față de patrie. toate aceste înalte virtuți de care au dat dovadă înaintașii noștri în luptele duse de-a lungul veacurilor au căpătat o nouă strălucire în crîncenele bătălii purțate pe frontul antihitlerist.Armata română s-a Întors în țară cu steagurile de luptă acoperite de glorie nemuritoare, trecînd pe sub Arcul de triumf ca o armată biruitoare care și-a făcut cu prisosință datoria față de patria și poporul său. care și-a dobindit recunoștința binemeritată a altor popoare, a întregii umanități.

dețele țării se asigură echipe de mecanici și electricieni însoțite de autovehicule de depanare, cu aparatură și piese de schimb necesare verificării și remedierii pe loc, contra cost, a unor defecțiuni constatate, iar în cazul în care acestea sint mai grave, autovehiculele respective sînt îndrumate spre unitățile autoservice.— Ce alte recomandări se pot face, tovarășe colonel, posesorilor de autovehicule cu ocazia verificării tehnice ?— Cei care nu și-au putut face, din motivele obiective arătate, verificarea tehnică a autovehiculelor înmatriculate in primele trei luni ale anului să se reprogrameze, în timp util, Ia unitățile autorizate în acest scop, iar cei care trebuie să execute verificarea tehnică in lunile aprilie, mai și iunie, să nu aștepte sfîrșitul lunii respective sau al semestrului intîi. In acest fel, se evită aglomerația și, implicit, lucrări superficial executate. Fiecare posesor de autovehicul să ceară oricărei unități autoservice să i se poansoneze numărul de înmatriculare pe jenți, iar cei care au autoturisme din familia „Dacia" sînt obligați să poansoneze și seria motorului pe blocul motor. De asemenea, este bine de reținut de către toți posesorii de autovehicule că la verificarea tehnică atestată pentru anul 1985 de ecusonul de culoare roșie, este absolut obligatoriu ca autovehiculele respective să fie prezentate numai de posesorii certificatului de înmatriculare al acestora. Nici una din unitățile autoservice autorizate de organele de miliție nu vor elibera dovezi de verificare tehnică pentru autovehiculele echipate cu accesorii suplimentare contrar prevederilor legale, cum sint lămpile pulsato- rii și rotative la acționarea frînei, faruri suplimentare, claxoane multi- tonale, sirene, jaluzele, perdeluțe, obiecte de artizanat și tot felul de abțibilduri aplicate în diverse locuri, care fac din mașină o... sorcovă pe roți. De prisos să mai spunem că ela vor fi stopate ori de cite ori vor fi depistate pe drumurile publice. în plus, nici un posesor de autovehicul să nu considere că. odată făcută verificarea tehnică, obligatorie prin lege, totul merge ca pe roate. El are datoria să remedieze orice defecțiune ivită, să facă periodic reglajele de rigoare. Este în interesul fiecăruia în parte și al tuturor, ca pe drumurile publice ale țării să circule numai autovehicule în perfectă stare da funcționare și în deplină siguranță.
Petre POPA

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 12 APRILIE 1985EXTRAGEREA I : 66 67 87 65 83 37 5 61 13.EXTRAGEREA a Il-a : 48 7 24 2373 74 44 58 25.
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) Noi acțiuni și luări de poziție j 
\ pentru oprirea cursei înarmărilor\ 
i 

ț

( La Stockholm s-au deschis lucrări-
1 le unui seminar international in

în locul „iernii nucleare" - „primăvara vieții". Sub acest deziderat, care afirmă opțiunea fundamentală a oamenilor, au avut loc și continuă i să se desfășoare in multe țări ale lumii, îndeosebi în Europa, ample i acțiuni in favoarea păcii, împotriva cursei înarmărilor, a acumulării de ’ noi arme nucleare, pentru edificarea unui climat de încredere și securitate pe întreaga planetă. în cadrul unor întîlniri bilaterale între diverse personalități politice, cu prilejul unor reuniuni, precum și in numeroase alte împrejurări sint condamnate cursa înarmărilor și transferarea acesteia în---- ------------ ' ' ...... . .la spațiul cosmic, ignorarea dreptului fundamental al omului - dreptul viață.
Seminar internațional în problemele păcii 

și dezarmării
STOCKHOLM 12 (Agerpres). Idezvoltării fi egalității. El a arătat 

că principalul pericol la adresa o- 
menirii ii reprezintă armele nuclea
re, subliniind că este inacceptabil l 
ca viitorul civilizației, al omenirii) 
să fie hotărît de cei ce posedă ar- ț 
mament nuclear. \

Reuniunea abordează posibilită- J 
Iile, contribuțiile și responsabilită- 1 
file pe care femeile le au în —~ ‘ 
rarea păcii și dezarmării.

Primejdiile militarizării spațiului cosmicAutorii declarației evidențiază pentru obținerea de progrese tratativele pentru dezarmare ____ _necesară bunăvoința tuturor părți- ț lor participante la negocieri.

■ ov. Iivuivu.1 OIOVC-1 CIL
1 problemele păcii și dezarmării, la 
/ care participă membre ale parla- 
* mentelor din peste 20 de state ale 
l lumii, Deschizînd lucrările acestei 
’ 'întruniri, premierul suedez, Olof

. WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
1 Comitetul american pentru înțele-

TOKIO (Agerpres). — La Tokio 
l au luat sfîrșit lucrările unui se- 
1 minar international consacrat pro- 
l blemelor dezarmării nucleare, or- 
’ ganizat la inițiativa universității 
1 din capitala ■ niponă, cu prilejul 
l lansării cărții ,,Numărătoarea in- 
1 versa" (Countdown), care averti- 
l zează asupra pericolelor in creștere 
^generate de continuarea cursei —

Palme, fi-a exprimat speranța că 
femeile își vor aduce contribuția la 
eforturile de consolidare a păcii,

apa-

că la estegene intre Est și Vest a dat publicității o declarație subliniind pericolul pe care îl comportă cunsa înarmărilor în spațiul extraterestru.
Opinia publică — factor hotărîtor în promovarea 

dezarmării
cantitative și calitative — a înar
mărilor nucleare. Participanta la 
seminar au salutat intensificarea 
acțiunilor împotriva cursei înarmă
rilor și a pericolului nuclear, 
subliniind că opinia publică mon
dială trebuie să aibă un rol tot 
mai mare in promovarea dezarmă
rii și salvgardarea păcii pe planeta 
noastră.

I

Convorbiri economice româno - sovieticeMOSCOVA 12 (Agerpres). — tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, aflat la Moscova cu ocazia. participării la lucrările Comitetului C.A.E.R. pentru construcții de mașini, s-a întîlnit cu A.K. Antonov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S.în cadrul întîlnirii au fost examinate probleme ale dezvoltării colaborării româno-sovietice in domeniul construcțiilor de mașini.
*Tovarășii loan Avram și Ion M. Nicolae, viceprim-miniștri ai guvernului, au avut, la Moscova, convorbiri cu N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., precum și cu B.E. Șcerbina, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor româno-sovietice la cel mai înalt nivel, au fost examinate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre cele două țări în acest an și în cincinalul viitor.Cu prilejul vizitei la Moscova, vi- ceprim-miniștrii români au avut, de asemenea, întilniri la conducerile ministerelor energeticii și electrificării, gazelor, țițeiului și petrochimiei, cărbunelui, construcțiilor de întreprinderi ale industriei petrolului și gazelor, căilor de comunicație.
Contacte politico-dîpSomatice 

în problemele Orientului MijlociuAMMAN 12 (Agerpres). — La Amman a avut loc o întilnire între regele Hussein și o delegație de con- gresmani americani care efectuează o vizită în Iordania. In cadrul discuțiilor — arată agenția U.P.I. — suveranul iordanian a cerut inițierea de convorbiri între Administrația S.U.A. și o delegație iordaniano-pa- lestiniană, ca un prim pas în direcția unor negocieri de pace globale în Orientul Mijlociu.Regele Hussein a subliniat, totodată, că pacea în Orientul Mijlociu 3 trebuie să ducă la realizarea dreptului la autodeterminare al poporu

lui palestinian și la soluționarea „tuturor aspectelor" problemei palestiniene. El a opinat că în procesul de realizare a păcii ar trebui să participe S.U.A., U.R.S.S., cit și ceilalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate, precum și toate părțile interesate.Agențiile M.E.N. și U.P.I. transmit că la Amman a avut loc, totodată, o întilnire între Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, și grupul de congresmani americani.

Povara datoriilor externe 
in America latinăLIMA 12 (Agerpres). — America Latină trebuie să-și unească eforturile pentru depășirea dificultăților generate de datoria externă, care prin dimensiunea sa politică afectează suveranitatea statelor continentului — se arată in declarația adoptată de participanții la cea de-a treia reuniune a Comitetului executiv al Asociației economiștilor din America Latină și bazinul Caraibilor, ale cărei lucrări s-au încheiat, ieri, la Lima.Documentul subliniază că actuala criză economică și socială gravă cu care se confruntă țările continentului impune intensificarea cooperării regionale și acțiunea conjugată a tuturor statelor din zonă in lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în declarație se menționează necesitatea reducerii dobînzilor excesiv de mari, a înlăturării măsurilor protecționiste practicate de o serie de state industrializate și a stabilirii unor termeni de schimb echitabili pe piața mondială.

CHILE

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak

PROBLEMELE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A U.R.S.S.
IN PERSPECTIVA CONGRESOLOI AL XXVII-LEA AL P.C.U.S.

O cuvîntare □ tovarășului Mihail GorbaciovMOȘCOVA 12 (Agerpyes). — După cum transmite agenția T.A.S.S.. la Comitetul Central al P.C.U.S. a avut loc o întilnire a lui Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și a altor conducători de partid sovietici cu cadre de conducere din centrale industriale și întreprinderi, colhozuri și sovhozuri, brigăzi producție și oameni de știință, fost analizate probleme legate de deplinirea cu succes a planului anul în curs și pe întregul cincinal, precum și modalitățile de rezolvare a celor nomice și sociale ce stau in fața societății XXVII-lea Congres al P.C.U.S.în cuvîntul său. Mihail Gorbaciov a menționat că sint necesare creșterea spiritului organizatoric, mobilizarea tuturor forțelor creatoare și folosirea tuturor rezervelor pentru a ' i

de Au în-
pe

mai importante sarcini ecdrîn preajma celui de-al

asigura o dezvoltare social-economi- că sigură și dinamică a țării.în ce privește sarcinile de perspectivă. a afirmat secretarul general al C.C. al P.C.U.S., in prim-plan stau problemele trecerii producției pe baze intensive. îmbunătățirii structurii acesteia, sporirii însemnate a calității ei. perfecționării, in continuare. a mecanismului economic și a . conducerii în general. Se cere creșterea hotărîtă a responsabilității cadrelor. a spiritului organizatoric și a disciplinei in muncă — a spus el.O altă problemă importantă — a arătat M. Gorbaciov — este intensificarea regimului de economii, lupta împotriva risipei, folosirea rațională a tuturor resurselor de care dispun colectivele de muncă — utilaje, pă- mint, alte resurse materiale și financiare. Toate acestea, a precizat el. se referă și la agricultură, căreia i se acordă o importanță deosebită.
Congresul Partidului Muncii din Olanda

Dreptul tuturor statelor de a dispune liber 
de propriile resurse naturale

- subliniat în dezbaterile de la Națiunile UniteNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).— La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă lucrările'celei de-a IX-a sesiuni a Comitetului1. O.N.U. pentru resursele naturale. Membrii acestui organism au misiunea de a elabora o serie de recomandări privind respectarea dreptului statelor de a dispune de resursele lor minerale, energetice și de altă natură, recomandări ce vor fi înaintate Consiliului Economic si Social al O.N.U. Dezbaterile asupra acestei' problematici se desfășoară pe baza unui raport al secretarului general al O.N.U. intitulat „Resursele minerale— probleme și perspective".

în luările lor de cuvînt, reprezentanții unui mare număr de state au evidențiat dreptul inalienabil al tuturor țărilor. în primul rînd al celor în curs de dezvoltare, de a dispune in mod suveran — conform intereselor naționale proprii — de bogățiile lor naturale. în context, s-a subliniat că garantarea dreptului țărilor in curs de dezvoltare de a fi deplin stăpîne asupra resurselor solului și subsolului lor constituie o condiție indispensabilă a afirmării independenței și suveranității lor. a progresului lor economic și social.

BAGDAD 12 (Agerpres). — După cum anunță un comunicat al înaltului comandament al forțelor armate irakiene, in ultimele 24 de ore, aviația irakiană a bombardat pozițiile armatei iraniene într-o regiune situată la .est de Tigru. Se precizează că avioane și elicoptere de luptă irakiene au efectuat 113 raiduri aeriene.în comunicat se arată, de asemenea, că artileria iraniană a bombardat orașele Basra, Mandali și «împrejurimile orașului El-Kurn.TEHERAN 12 (Agerpres). — In- tr-un comunicat privind situația de pe frontul de luptă, difuzat de agenția iraniană de știri I.R.N.A., se arată că, in cursul zilei de joi, apărarea antiaeriană iraniană a ripostat atacurilor avioanelor de luptă irakiene care au încercat să pătrundă

și să atace orașele Ilam, Dehloran, Guilan Gharb și Serbil-Zohab.în unele sectoare.ale frontului au continuat duelurile de artilerie și au avut loc lupte de importanță locală.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Organizația Națiunilor Unite este, în prezent, singurul canal activ de comunicație în cadrul eforturilor pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak — a declarat secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în cadrul unei cbnferințe de presă organizate la New York, după vizitele efectuate recent la Teheran și Bagdad. El a precizat că a avut „un schimb foarte sincer de opinii cu cele două părți" și a adăugat că, deși pozițiile acestora în problema reglementării conflictului au rămas neschimbate, își va continua eforturile pentru promovarea unei soluții politice, pașnice.

„Zi de protest 
național11SANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — La apelul Comandamentului Național al Oamenilor Muncii, in Chile a avut loc. joi, o nouă ..Zi de protest național" împotriva politicii regimului militar, pentru revenirea la un climat social-politic democratic. Acțiunile organizate cu acest prilej în capitala tării și în alte orașe chiliene au îmbrăcat forma unor marșuri și demonstrații populare, la care au luat parte mii de persoane. Manifestanții s-au pronunțat pentru instaurarea în Chile a unui guvern civil, de largă reprezentare a forțelor democratice, progresiste. Poliția a intervenit cu brutalitate, operînd numeroase arestări în rîndul parti ci- panților și rănind cîteva persoane.Acțiunile revendicative, avînd un pronunțat caracter politic, s-au bucurat de sprijinul majorității forțelor democratice chiliene.

HAGA 12 (Agerpres). — La Amsterdam au început lucrările Congresului Partidului Muncii din Olanda. . cea mai importantă formațiune politică de opoziție din această țară.în cuvîntul rostit la deschidere, Max Van Den Berg, președintele partidului, a reiterat poziția acestei formațiuni politice de a respinge ferm și categoric proiectul de am

plasare a rachetelor nucleare In Olanda. El a spus că. dacă va intra in viitorul guvern, Partidul Muncii nu va admite rachete nucleare pe teritoriul țării, opinia publică olandeză pronunțîndu-se tot mai ferm împotriva prezenței armelor nucleare, nu numai Sn Olanda, Ci și In întreaga Europă.
SUDAN

Masuri politice de tranzițieKHARTUM 12 (Agerpres). — După depunerea jurămîntului de către membrii Consiliului militar de tranziție din Sudan in fața generalului Abdel Rahman Swar Eddahab. președintele Consiliului și comandantul- șef al forțelor armate sudaneze, a avut loc o întilnire între noua conducere și reprezentanți ai diverselor organizații politice și profesionale din țară, consacrată analizării modului de acțiune în actuala perioadă, informează agențiile M.E.N. și United Press International.Potrivit agenției U.P.I.. s-a hotărît ca. într-o perioadă de tranziție de un an. puterea executivă și legislativă în stat să fie exercitată de un consiliu prezidențial — condus de generalul- Abdel Rahman Swar

Eddahab — și de un guvern de tranziție, alcătuit din civili. în afara ministrului apărării.Un purtător de cuvînt al reprezentanților principalelor organizații politice și profesionale, citat de M.E.N., a declarat că printre problemele propuse spre examinare figurează alegeri pentru o Adunare constituantă și adoptarea unei constituții.Se precizează, de asemenea, că militarii vor preda puterea la încheierea perioadei de 12 luni de la data formării guvernului menționat.Agențiile internaționale de presă transmit, pe de altă parte, că vineri a fost reluată activitatea aeroporturilor din Khartum și celelalte orașe ale tării.

Imperativul eradicării ultimelor vestigii 
ale colonialismuluiHAVANA 12 (Agerpres). — Accesul la independență al Namibiei, politica agresivă a regimului rasist de la Pretoria împotriva țărilor din sudul continentului, necesitatea continuării luptei pentru înlăturarea ultimelor vestigii ale colonialismului au constituit principalele probleme dezbătute în cadrul seminarului regional latino-american asupra decolonizării, ale cărui lucrări s-au încheiat la Havana. Participanții, re- prezentînd 30 de organizații neguvernamentale din state ale continentului, au subliniat necesitatea soluționării problemei namibiene în conformitate cu rezoluția 435 a Consiliului de Securitate și au cerut R.S.A. să pună capăt acțiunilor agre

sive împotriva țărilor independente din Africa australă. De asemenea, au relevat că una dintre cele mai îngrijorătoare expresii ale tendințelor neocolonialiste de astăzi o constituie împovărătoarea datorie externă a statelor lumii a treia, care îngrădește dezvoltarea liberă a acestora, deter- minînd accentuarea dependenței lor economice și financiare față de țările capitaliste.Seminarul de la Havana a avut loc în cadrul acțiunilor organizate pentru marcarea împlinirii; în acest an, a 25 de ani de la adoptarea, de către Adunarea Generală a O.N.U., a Declarației cu p«ivire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

DISCOVERY. De la Cape Canaveral a fost lansată vineri z naveta spațială americană „Discovery", relatează agențiile de presă. între cele șapte persoane care alcătuiesc echipajul figurează cinci astronauți, un inginer, precum și senatorul Jake Garn, președintele subcomitetului pentru supravegherea alocațiilor bugetare spațiale. Programul prevede lansarea a doi sateliți de telecomunicații și efectuarea unor experiențe medicale.

bin Batmunh, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, diului Marelui R. P. Mongole, actuale privind lui de stat al dezvoltării economiei naționale pe anul 1985, ultimul al celui de-al șaptelea cincinal. Tot-/ odată, au fost abordate probleme privind dezvoltarea agriculturii, e- laborarea și realizarea programului alimentar, sporirea producției de bunuri de consum, alte probleme ce stau în fața celor ce muncesc.

președintele Prezi- Hural Popular al a relevat sarcinile îndeplinirea planu-
R. F. GERMANIA

Extinderea fenomenului de pauperizare

Un
pe

în depărtare, Toronto — orașul trepidant, cu miile de blocuri și zecile de mii de ferestre îmbătate de lumina Nordului, severă, dar calmă, developînd prin delicate filtre trăirile zilei. în față, lacul Ontario, albastru și tăcut. Forțin- du-ți auzul, ți-ar fi ajuns probabil în urechi șoaptele nu prea depărtate ale Niagarei — dans halucinant de alb, miraculoase pre- lingeri de vers și cîntec venite sub fereastra lumii.în marginea lacului, în marginea orașului, dai- mai departe de acesta din urmă și foarte aproape de cel dinții, o centrală nucleară, complexul industrial Pickering. Cetate cu identitate aparte, o lume trăind pe picioarele sale, un cosmos imaginat din nevoia punerii la lucru, in scopuri pașnice, a atomului. Un eșantion al impulsului constructiv, intr-o țară in care construcțiile reprezintă principala industrie. Un avanpost al energeticii', într-o țară în care energetica înseamnă una din marile magistrale ale dezvoltării economice.Cine a avut prilejul să discute, in capitala federală, la Ottawa, cu factori de decizie în acest domeniu, al producției de energie, poate ușor realiza importanța expresă pe care energetica a dobîndit-o în spațiul canadian. însemnatele resurse naturale au favorizat în ultimele decenii o dezvoltare accentuată a acestui sector. Canada ocupă intre statele industrializate un loc privilegiat, decurgînd tocmai din mărimea rezervelor energetice de toate felurile ale acestei țări, a doua ca mărime din lume. în 1980, industria extractivă asigura peste 83 milioane metri cubi petrol brut și a- proape 70 miliarde metri cubi gaze naturale. Sînt de reținut în această direcție investițiile pentru a pune in valoare noi rezerve. Canada deține, după cum se știe, și un considerabil volum de nisipuri bituminoase. După evaluări de dată recentă, rezervele recuperabile de petrol brut sintetic din depozitele bituminoase din Alberta însumează 50 miliarde metri cubi. Producția de huilă se ridică, in 1980, la

REUNIUNEA BIROULUI FEDE
RAȚIEI INTERNAȚIONALE A 
REZISTENȚILOR și o serie de manifestări organizate de Federația națională franceză a deporta- ților și internaților rezistenți și patrioți pentru sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a eliberării din lagărele de concentrare naziste (11 aprilie 1945) și a victoriei asupra fascismului au avut loc la Paris. Au participat delegații din 18 țări, precum și din partea unor organizații internaționale. Din țara noastră a participat o delegație condusă de general-locot. (r) Nea- gu Andrei, președintele Comitetului român al foștilor luptători și

veteranilor de război împotriva fascismului, vicepreședinte al F.I.R.
TRATATIVELE SOVIETO-AME- 

RICANE. La Geneva a avut loc vi
neri o ședință plenară a delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele 
cu privire la armele nuclea
re și cosmice, informează agenția 
T.A.S.S.

ÎN CADRUL UNEI ÎNTÎLNIRI cu primii secretari ai comitetelor de partid de aimak și orășenești, cu miniștri și cadre de conducere din întreprinderi și trale, cu alți factori pe linie de partid și instituții cen- de răspundere de stat, Jam-

CONSILIUL NATIONAL AL P.C. 
DIN INDIA a hotărît, la plenara 
desfășurată in perioada 8—11 apri
lie, convocarea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului pentru luna 
februarie 1986.

CEA MAI RIDICATA TEMPE
RATURA DIN EUROPA 
grade Celsius — 
la 10 aprilie, la 
termometrelor a 
râturi neobișnuit 
această perioadă 
regiuni din sudul Iugoslaviei, evo
luție — apreciată de centrele me
teorologice locale — ca fiind dato
rată unui val de aer cald venit de 
pe continentul african.

.___ . plus 35
a fost. înregistrată 
Skoplie. Mercurul 
înregistrat tempe- 
de ridicate pentru 
a anului și in alte

I

BONN 12 (Agerpres). — în R.F. Germania ia o amploare tot mai mare fenomenul de pauperizare a unor largi categorii de oameni ai muncii. Potrivit unor oficialități ale Crucii Roșii vest-germane. un număr sporit de cetățeni vest-germani sint nevoiți să apeleze la ajutorul unor organizații sociale pentru a-și asigura traiul. în prezent. 4.4 milioane de persoane sint afectate direct de șomaj. Din acest număr. 2.5 milioane sint înregistrați oficial ca șomeri, peste 400 000 lucrează parțial, cu reducerea corespunzătoare a salariului. iar circa s 1,5 milioane nu

sint incluși pe listele oficiale de șomaj.Televiziunea vest-germană a relevat recent, în cadrul unei emisiunii că o excelentă pregătire tehnică sau un 'titlu universitar nu sint suficiente pentru păstrarea slujbei. Actualmente, circa 28 000 cadre didactice nu au unde să-și exercite profesia. Șomajul afectează, de asemenea. într-o mare măsură tînăra generație. în prezent 1,5 milioane de tineri fiind in căutarea unui loc de muncă. De asemenea, femeile reprezintă două treimi din totalul celor înscriși pe listele șomerilor.
Serialul contradicțiilor comerciale 

interoccidentale continuă...

avanpost al energeticii 
malul lacului Ontario

36.7 milioane tone, exporturile în- sumind aproape jumătate din cantitatea extrasă.Capacitatea productivă energetică a crescut, pe plan național, de la 133 MW in 1900 la 81 999 MW in 1980. Energia hidraulică a fost mereu sursa principală de electricitate in Canada. Deși preocuparea pentru construcția de termocentrale a crescut, tendința persistă. O- rientarea marcantă, din anii ’50, către centralele termoelectrice s-a datorat mai degrabă unui impas. A- menajarea cursurilor apropiate de consumatori avusese loc, iar mij-
însemnări de călătorie 

din Canada

loacele tehnice pentru transportul energiei la mare distanță nu evoluaseră îndeajuns pentru ca punerea în valoare a surselor energetice izolate să fie încurajată. Liniile de înaltă tensiune, intrate între timp „pe rol", și de atîta însemnătate în cazul depărtărilor canadiene, prefigurează o perspectivă ușor modificată.Oricum, marile cursuri de apă sînt puse în valoare în toate provinciile. Funcționează în Labrador centrala electrică de 5 225 MW, considerată dea mai mare din lume. Provincia Quebec deține un loc de vîrf, in perimetrul său găsindu-se 40 la sută din potențialul național canadian și cea mai mare parte din puterea instalată. în 1980, centralele canadiene au produs 367 305 670 MWh energie electrică. Din aceasta, 70 la sută s-a obținut în instalații hidroenergetice.Pickering este „mănușa aruncată" drumului clasic spre energie. Unul din creuzetele unde se consumă demonstrația în favoarea desferecării forței atomului în a- vantajul vieții de fiecare zi. Un monument clădit întru cinstirea vocației constructive a energiei nucleare — atît de opusă celeilalte

„vocații" atît de cumplite, cea distructivă. Cei ce vor să vadă pe dinăuntru anatomia vasculară a a- cestui monument al civilizației moderne își pot da lesne seama ce efort de construcție a presupus ridicarea sa : aproape 8 000 de piloni în solul umezit de Ontario și în bună măsură chiar pe vatra lui ; 25 000 tone structuri metalice, 600 kilometri de cablu; 160 kilometri conducte ; 250 de pompe. O muncă aspră, la interferența cu condiții de teren nu dintre cele mai priincioa- se, compensate însă de marele a- vantaj pe care îl constituie vecinătatea lacului. Opt turbine, făcute să asigure, prin însumare, 4 320 MW. în încăperile de la intrare, cu ajutorul unor machete simplificatoare, poți urmări drumul tehnologic gîndit să asigure „decorti- carea" combustibilului nuclear, descătușarea energiei nucleare; Reactorul folosit de binecunoscuta CANDU, . iată-1 la el acasă, în- tr-una din cele mai puternice instalații mondiale pe bază de uraniu natural.Producerea comercială de energie electrică cu ajutorul centralelor ce folosesc căldura produsă de reacțiile nucleare este una din cărțile de vizită cu care se prezintă Canada în cîmpul tehnologic modern al resurselor energetice. Piesă de bază, „resortul" vital, de mare performanță, îl constituie reactorul CANDU. Folosește uraniu natural, iar ca moderator apa grea, ceea ce asigură un randament energetic ridicat și facilitează controlul combustibilului consumat. Cel dintîi reactor nuclear experimental avea o putere de 20 MW și era pus în funcțiune in 1962 tot in provincia Ontario. Cîțiva ani mai tirziu, canadienii s-au lansat în proiecte de amploare pe terenul e- nergeticii moderne. La Douglas Point, pe malul lacului Huron, a început să funcționeze centrala dotată cu un grup de 220 MW. Aici, la Pickering, a fost amplasată cea de-a doua mare unitate cu primele patru grupuri pornite în 1971 și 1973, însumînd 2 160 MW. La Gen- tilIy-Quebec funcționează un sin-

O prezență caracteristică peisajului energetic al Canadei : barajele de pe marile cursuri de apăgur grup, de 250 MW, iar la Bruce, centrala prevăzută cu o putere instalată de 3 200 MW.Țară industrializată, Canada se arată preocupată de folosirea rațională a surselor de care dispune. Dar urmărește totodată restructurarea bugetului energetic național, aducerea în prim .plan a soluțiilor mai convenabile. Cererea de energie a fost mereu influențată de factori tehnologici, economici și politici. După șocul petrolier din 1973. consumatorii s-au îndreptat către alte surse decît petrolul, a cărui prezentă pe piață a scăzut de la 45 la 35 la sută intre 1973 și 1983. Transformările produse în această perioadă au constituit semnalul schimbărilor.Edificator pentru aceste schimbări este studiul întocmit de Consiliul economic al Canadei, avînd ca subiect consumul de energie, între multele secțiuni pe care le cuprinde, economia de energie ocupă un loc prioritar. Sînt propuse atenției metode economicoase de încălzire în clădiri, sisteme de producere simultană de energie electrică și vapori, recuperarea căldurii reziduale și multe altele. Informații' care rețin negreșit atenția: energia nucleară înseamnă un mare pas înainte, dar, iată, nici imensul său potențial n-a scos

din dicționar termeni care invită la folosirea gospodărească a energiei, la întrebuințarea ei cit mai economicoasă.Vizitarea centralei din apropierea apelor albastre ale lacului Ontario iți prilejuiește toate aceste reflecții. $i în același timp te duce cu gîndul la virtuțile cooperării, internaționale, întru folosirea, spre binele omului, a acestei uriașe resurse pe care o constituie energia atomică. Și este o realitate îmbucurătoare că. spre satisfacția reciprocă, relațiile româno-canadiene în acest domeniu cunosc un curs fructuos, cooperarea în vederea .realizării centralei nucleare de la Cernavodă fiind o mărturie elocventă in acest sens. Există, firește, și alte sectoare în spațiul larg al colaborării, cum ar fi construcția de mașini, electronica, electrotehnica și alte domenii ale tehnicii moderne de vîrf, fără a neglija agricultura — unde cele două țări beneficiază de o experiență bogată — care pot fi puse cu folos in valoare spre avantajul ambelor state. Și, neîndoios, apropiatul dialog româno-canadian la cel mai înalt nivel este menit să deschidă orizonturi noi în toate aceste direcții.
Neacju UDROIU

Guvernul de la Tokio a anunțat, zilele trecute, un nou „pachet de măsuri" privind deschiderea pieței nipone, pentru a dezamorsa criticile principalilor parteneri comerciali occidentali ai Japoniei, îndeosebi criticile vehemente ale S.U.A. Măsurile au fost anunțate de primul ministru Yasuhiro Nakasone. într-o alocuțiune televizată. Referindu-se la 
o serie de aspecte de ordin intern, ce ar putea contribui la procesul de deschidere a pieței nipone, el a reafirmat, totodată, hotărîrea Japoniei de a depune eforturi pentru eliminarea noilor tentative protecționiste, care amenință comerțul mondial și pentru promovarea unei noi runde de convorbiri comerciale multilaterale în cadrul G.A.T.T.Momentul ales de glrvernul de la Tokio pentru a prezenta măsurile anunțate este, în opinia multor observatori, legat direct de actuala reuniune interministerială a O.E.C.D., ca și de apropiata întilnire la nivel înalt a „celor 7“, in cadrul cărora Japonia dorește să se prezinte într-o postură cît mai bună. Tot atît de adevărat este însă că în ultima vreme „relațiile comerciale nipono- 
americane — așa cum -scria agenția France Presse — au traversat una 
dintre cele mai dificile perioade, ris- 
cind să determine o escaladare a 
sentimentului protectionist, pentru a 
nu spune antijaponez, în Congresul 
american".Astfel, Comitetul pentru probleme financiare al Senatului S.U.A. a adoptat un proiect de lege in virtutea căruia: președintele S.U.A. ar urma să instituie restricții la importurile din Japonia dacă aceasta nu va deschide piața pentru produsele americane. La această atitudine s-a raliat indirect și liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților, care, precizînd că, deși pentru moment, nu există intenția de a se prezenta în acest forum un proiect de lege similar celui adoptat în Senat, nil a exclus amenințarea promovării unei asemenea măsuri. A- ceste amenințări, de „război comercial" între cele două părți (care cumulează peste 30 la sută din produsul mondial braț). își au motivarea în perpetuarea dezechilibrului din comerțul bilateral, dezechilibru ce a dus la deficitul de aproape 40 de miliarde de dolari înregistrat de S.U.A. în schimburile sale cu Japonia în 1984.în fața considerabilelor presiuni, a: insatisfacției ce a răzbătut în primele comentarii americane, ale măsurilor anunțate, japonezii, re- piicînd că nu se poate face totul într-o singură zi, au arătat, în același timp, că deficitul se datorează într-o mare măsură și supraevaluării

dolarului, care pe de o parte face mai atrăgătoare și mai convenabile produsele nipone pentru consumatorii nord-americani, iar pe de altă parte duce la scumpirea produselor americane pe piața niponă, ingren- nind astfel desfacerea lor. De altfel, discutînd același aspect, William Brook, fost reprezei^-ant al președintelui S.U.A. pentru probleme comerciale, arăta că urcarea cursului dolarului a avut ca rezultat scăderea substanțială a prețurilor produselor importate, făcînd ca piața americană „să joace rolul unui burete, care absoarbe importurile". Brook, ca și alți critici ai actualei situații din schimburile comerciale dintre cele două țări, unii chiar din presa niponă, a acuzat tacticile di- latorii ale birocrației japoneze în aplicarea măsurilor guvernamentale de liberalizare comercială.Deși au avut ca adresă principală S.U.A., aceste măsuri ale guvernului de la Tokio includ și alți parteneri comerciali occidentali, intre care C.E.E., care, de asemenea, a înregistrat, anul trecut, un deficit comercial de 10 miliarde de dolari în schimburile cu Japonia. Recrudescența fricțiunilor, a contradicțiilor comerciale, situația existentă a făcut ca C.E.E. să se alăture S.U.A. în cererile pentru deschiderea pieței nipone față de produsele manufacturate occidentale, fapt concretizat intr-o scrisoare adresată recent de Jăcques Delors, președintele Comisiei C.E.E., primului ministru Yasuhiro Nakasone. Ca și în cafcul reacțiilor cercurilor comerciale și economice americane, față de noul pachet de măsuri nipone și cele vest-europe- ne sint departe de a se declara satisfăcute. considerînd că esențialul dispozitivului, anunțat constă | in orientări pe termen mediu de j la care nu se poate spera o inversare imediată a actualei tendințe în dezechilibrul din schimburile comerciale dintre C.E.E. și Japonia — ceea ce nu are cum să ducă la scăderea tensiunii relațiilor dintre cele două părți.Cu alte cuvinte, un nou episod în lungul serial al contradicțiilor economice din „triunghiul" S.U.A. — Japonia — C.E.E., un serial al cărui deznodămint este mereu aminat. Și nu poate să fie altfel, atît timp cit măsurile, indiferent din care parte vin, nu au ca obiectiv schimbări .Structurale, care să ducă la un co- z merț liber, nediscriminatoriu, nu numai în cadrul „triunghiului", ci la scara întregului sistem de relații economice internaționale, un comerț care să favorizeze progresul economic al tuturor națiunilor lumii.
Valentin PĂUNESCU
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