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STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe, in seara zilei de 18 aprilie (date furnizate 
de Ministerul Agriculturii și • Industriei Alimentare)

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ
A ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI

9

O VALOROASĂ INIȚIA
TIVĂ MUNCITOREASCĂ. 
Pentru a întîmpina ziua de 1 Mai 
cu realizări deosebite în activitatea 
productivă, numeroase colective 
muncitorești din județul Suceava 
organizează „Zile de producție re
cord". Prin aplicarea acestei iniția
tive, lucrătorii de la întreprinderea 
de tricotaje „Zimbrul", Combinatul 
de prelucrare a lemnului, întreprin
derea de piele și încălțăminte 
„Străduința" și întreprinderea de 
confecții Suceava, precum și cei de 
la Filatura de in și cînepă din Făl
ticeni au realizat peste plan, în 
această săptămînă, 5 000 tricotaje, 
100 000 mp placaj și 100 000 mp plăci 
fibrolemnoase, i 000 perechi încăl
țăminte, 1 000 cămăși și altele. 
(Sava Bejinariu, 
„Scinteii").

livreze beneficiarului înainte de 
termen. (Constantin Căpraru, co
respondentul „Scinteii").

și altele, 
corespondentul

METALE NEFEROASE 
PESTE PREVEDERI. Colectivul 
de oameni ai muncii de la Exploa
tarea minieră Cavnic, județul Ma
ramureș, deținător al titlului de 
Erou al Muncii Socialiste, raportea
ză obținerea unui frumos bilanț de 
producție în cinstea apropiatei săr
bători de la 1 Mai. Astfel, de la 
începutul anului, de aici s-au li
vrat economiei naționale, peste 
prevederile de plan, metale nefe
roase în concentrate îrisumînd peste 
700 tone, precum și peste 500 tone 
sulf. Aceste rezultate bune se da- 
toresc, in primul rînd, sporirii 
productivității muncii, al cărei in
dicator a fost depășit în primul tri
mestru al anului cu 1 245 lei de fie
care om al muncii. (Gheorghe Susa, 
corespondentul „Scinteii").

PRODUCTIE SUPLIMEN
TARĂ, CU CONSUMURI 
REDUSE DE ENERGIE. Ac‘ 
ționînd cu forțe sporite pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan la toate sortimentele, co
lectivele de oameni ai muncii de 
pe tinăra și moderna platformă in
dustrială a orașului Roșiori de Vede 
au livrat suplimentar, în perioada 
care a trecut din acest an. o serie 
de produse utile economiei națio
nale. Este vorba de mașini și uti
laje agricole, material rulant, tri
cotaje și altele. De remarcat că a- 
ceste sporuri de producție au fost 
obținute în condițiile economisirii a 
1 390 MWh energie electrică și a 
peste 1 000 tone combustibil con
vențional. (Stan Ștefan, corespon
dentul „Scinteii").

PRIN AUTODOTARE - 
UTILAJE LA NIVELUL TEH 
NICII MODERNE. în cadrul 
programului de dezvoltări și mo
dernizări prevăzute pentru acest ul
tim an at actualului cincinal, la în
treprinderea de rulmenți din mu
nicipiul Bîrlad a fost pusă în func
țiune, în cinstea zilei de 1 Mai, o 
nouă capacitate de producție. Reali
zată pe spațiile existente, noua ca
pacitate de producție de 800 000 rul
menți pe an este dotată în cea mai 
mare parte cu mașini și utilaje la 
nivelul tehnicii moderne, construite 
prin autodotare. (Petru Necula, co
respondentul „Scinteii").

• Pînă în seara zilei de 18 aprilie a fost însămîn- 
țată cu diferite culturi 70 la sută din suprafața pre
văzută

© Cu 650 000 hectare este mai mare suprafața 
semănată față de aceeași dată din primăvara trecută 
- dovadă a capacității tehnice de care dispune agri
cultura, a nivelului mai înalt de organizare a muncii

© Porumbul a fost însămînțat pe 61 la sută din 
terenurile destinate acestei culturi *

© Trebuie acționat energic pentru creșterea vite
zelor de lucru, astfel încît însămînțările să se încheie 
în toate județele

Insămînțarea culturilor de. primăvară Intră. în sta
diul final. In cursul zilei de joi, 18 aprilie, unitățile 
agricole din județul Vrancea au încheiat această lu
crare. Și în alte județe lucrările agricole de primăvară 
sînt într-un stadiu avansat. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
pină în seara zilei de 18 aprilie au fost însămînțate 
cu diferite culturi 3 306 650 hectare, reprezentînd 70 la 
sută din suprafața prevăzută a se cultiva. Dovadă a 
capacității tehnice de care dispune agricultura, a ni
velului mai înalt de organizare, suprafața semănată 
este cu 650 000 de hectare mai mare față de aceeași 
dată din primăvara trecutp.

In aceste zile, principalele forțe din agricultură sînt 
concentrate la semănatul porumbului, lucrare efectuată 
pe 61 la sută din suprafețe. Așa cum rezultă din da
tele înscrise pe harta publicată în ziarul nostru de 
ieri, temperatura medie diurnă a solului la adincimea 
de 5—10 cm se menține favorabilă însămînțării porum
bului. De asemenea, meteorologii apreciază că. în zi-

lele următoare, temperatura solului, în cea mai mare 
parte a tării. Va crește, înregistrînd valori de 9—12 gra
de. In asemenea condiții trebuie să se acționeze ener
gic în vederea încheierii grabnice a însămînțării po
rumbului. Precipitațiile care au căzut în unele zone 
ale țării au încetat,, astfel încît lucrările în cîmp pot 
fi reluate și continuate în ritm intens.

Pentru încheierea grabnică a însămînțărilor sînt ne
cesare o organizare temeinică a muncii formațiilor de 
mecanizatori, folosirea fiecărei ore bune de lucru in 
cimp. Ca atare, cadrele de conducere și specialiștii din 
unitățile agricole au datoria să dirijeze operativ trac
toarele și utilajele de pe solele unde semănatul s-a 
încheiat pe cele care mai trebuie să primească să
mânța. Pretutindeni, concomitent cu măsurile ce se în
treprind în vederea încheierii grabnice a însămînțării 
porumbului, trebuie să se acorde cea mai mare atenție 
calității lucrărilor, astfel încît să se asigure densită
țile prevăzute Ia hectar, condiție hotăritoare pentru 
realizarea de recolte mari în acest an.

MASINI-UNELTE DE 
ÎNALTĂ TEHNICITATE. c°- 
lectivul Fabricii de mașini-unelte 
din cadrul întreprinderii „1 Mai" 
Ploiești raportează în cinstea zilei 
de 1 Mai o nouă și remarcabilă re
alizare tehnică. în colaborare cu 
Institutul de proiectări laminoare 
din București, a fost fabricată, pen
tru prima dată în țară și într-un 
termen de două ori mai scurt decît 
prevedea documentația tehnică, o 
mașină de tras țevi la rece cu dia
metru de 75 mm. Acest nou pro
dus, cu înalți parametri tehnico- 
funcționali, fiind competitiv pe 
plan mondial, a și fost livrat în
treprinderii ..Republica" din Bucu
rești. O a doua mașină de acest 
gen este în curs de finalizare, co
lectivul de aici angajîndu-se ca în 
întimpinarea zilei de 1 Mai să o

ÎNNOIREA SI MODER
NIZAREA PRODUCȚIEI. In 
întimpinarea zilei de 1 Mai, la în
treprinderea metalurgică Bacău se 
desfășoară o amplă acțiune pentru 
realizarea unor noi tipuri de ar
mături industriale din fontă și oțel. 
Se reproiectează și se modernizează 
cele aflate în fabricație, sporin- 
du-li-se fiabilitatea și competitivi
tatea pe piața internă și externă. 
De la începutul anului au fost asi
milate și introduse în fabricație 22 
de noi tipodimensiuni de armături 
industriale, iar alte 15 tipodimen
siuni au fost modernizate, toate a- 
cestea îmbunătățindu-și substan
țial parametrii tehnico-funcționali. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scinteii").

40 de mi de la victoria asupra fascismului

Amplu ecou, largă recunoaștere

antihitlerist
In secția montaj a Întreprinderii de rulmenți grei din Ploiești

Foto : Sandu Cristian

Internațională a contribuțieiJ

României la scurtarea războiului
s ,

Angajarea României în războiul 
antihitlerist, urmare directă a actu
lui revoluționar de la 23 August 1944, 
operă istorică săvîrșită de poporul 
român condus de eroicul partid co
munist, a avut un puternic răsunet 
în lume și a cunoscut deopotrivă o 
binemeritată recunoaștere interna
țională. „Intrarea României în răz
boiul antifascist, alături de Uniunea 
Sovietică și celelalte țări ale coali
ției antihitleriste, a avut un puternic 
ecou internațional și a fost salutată 
ca un eveniment de o importanță

deosebită pentru desfășurarea victo
rioasă a luptei pentru zdrobirea fas
cismului?— sublinia secretarul ge
neral alj partidului, președintele 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. încă din noaptea de 
23—24 august 1944, posturile de ra
dio și agențiile de presă au’ transmis 
știri despre acțiunea curajbasă a na
țiunii române. Ele subliniau toate 
impactul deosebit pe care alăturarea 
țării noastre la coaliția Națiunilor 
Unite și întoarcerea armelor împo
triva Wehrmachtului aveau să-1

i , i >

Foto : S. CristianCtitorii in beton și sticlă la Zalău

A

Cetățile industriale
ale Zalăului

© Zalăul de azi, de 60 de ori mai puter
nic © Populația școlară actuală 
numeroasă
localității în urmă cu 20 de ani • Apar
tamente în blocuri
100 ; acum 
viața nouă în noua lor cetate @ Decorat 

pentru trecut, prezent și... viitor

mai 
decît întreaga populație a

în anul 1965 —
17 000 ® Zălăuanii despre

Pulsul socialist al stră
vechiului oraș. Da, se știe, 
Zalăul este un oraș stră
vechi. Cu 512 ani în urmă 
era atestat documentar ; 
dar martor este muntele 
Meseș, care ține orașul în 
poală, și martoră este is
toria că acest pitoresc

colț de țară românească 
a fost locuit încă din... 
neolitic și că. la doi pași, 
a fost după anul 124 capi
tala Daciei Porolissensis. 
Socotind după îndelungatul 
și frumosul său trecut (pe 
aici a trecut armata lui 
Mihai Viteazul spre vic-

toria de la Guruslău a- 
supra lui Sigismund Bă- 
thory, pe aici și-au avut 
sălașul AI. Papiu-Ilarian 
Simion Bărnuțiu și alți 
luptători români pentru 
libertate națională și drep
tate socială), Zalăul ar fi 
meritat o soartă mai bună 
din partea apuselor orîn- 
duiri. Ar fi meritat, dar 
n-a avut-o. A rămas o 
urbe de opt mii de locui
tori, prăfuită, animată doar 
în simbetele de tîrg, lăsa
tă parcă să-și continue în 
tihnă amintirile, la umbra 
unor mari orașe care creș
teau în jur.

Evident. în anii socialis
mului. și Zalăul s-a trezit 
la o viată nouă. Au început 
să se implanteze indus
trii. s-au extins construc
țiile edilitare. Zălăul a 
început să arate și el a 
oraș. Dar „explozia indus
trială" și — ca reflex al 
acesteia — „explozia urba
nistică" le-a cunoscut abia 
din anii '70.

tării — ne 
Duma, de- 
acei ani de 
unui nou

„Așa cum arată astăzi, 
practic de nerecunoscut, o- 
rașul nostru este o creație 
a politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor 
spunea Ileana 
putată încă din 
construcție a
Zalău. Ce nu s-a realizat 
aici timp de secole s-a 
făcut în mai puțin de două 
decenii, Zalăul puțind fi 
considerat, și el printre cti
toriile -Epocii Ceaușescu». 
Secretarul general al parti
dului ne-a vizitat în anul 
1970, apoi in 1973, în 1976, 
în 1981. După fiecare vizi
tă de lucru se mai înființa 
o mare și modernă între
prindere, mai ; 
cartier de noi 
mai ridica un 
cial-edilitar".

Mai detaliat 
vechea cetate 
lissum — păstrată 
servată, s-a înălțat 
cetate — cetatea 
trială a Zalăului.

apărea un 
locuințe, se 
edificiu so-
spus, lingă 

Poro- 
și con- 
o nouă 
indus- 

Cu nu

mai puțin de 14. întreprin
deri republicane : de ar
mături industriale din fon
tă și oțel, de anvelope, de 
conductori electrici emai
lați. întreprinderea „Elec- 
trocentrale". „Integrata de 
in" și altele — unele dintre 

în tară. Va- 
investițiilor făcute

și altele 
ele unicate 
loarea i*. ........ ...... .......
de stat în anii 1965—1985 
pentru 
mică a ----------.- ------- —
peste 16,6 miliarde lei. Iar 
producția industrială a o- 
rașului a crescut, în conse
cință, de 60 de ori în a- 
ceeași perioadă. In zona 
industrială, modelată din 
fier, beton și otel, în în
tregul Zalău — nou aproa
pe sută la sută — se simt 
acum pulsațiile puternice 
ale unor prefaceri econo-

dezvoltarea econo- 
Zalăului a fost de

Gheorghe MITRO1
Eugen TEGLAS
corespondentul „Scinteii

(Continuare in pag. a II-a)

aibă asupra desfășurării celei 
doua conflagrații mondiale.

Toate mijloacele de informare au 
subliniat în chip unanim, in primul 
rînd, implicațiile militar-strategice 
ale revoluției române. S-a remarcat, 
astfel, cu perfectă îndreptățire, că 
trecerea României, cu întregul ei 
potențial militar, economic si uman, 
de partea forțelor antifasciste va 
antrena prăbușirea iminentă a dis
pozitivului nazist din Balcani și va 
deschide trupelor aliate drumul spre 
centrul Europei.

„Acțiunea României (de la 23 Au
gust 1944 — n.n.) — se arăta într-o 
sinteză a serviciului 
purtînd chiar data de 23 august 
1944 —- deschide o ' „" ' . ” *
frontul balcanic al lui Hitler. [...] 
Ea pune in pericol poziția garnizoa
nelor germane aflate in insulele din 
Marea Egee, în Grecia și Iugoslavia". 
Comandamentul hitlerist a recepțio
nat, și el, consecințele militare ime
diate și de perspectivă, rezultate 
nemijlocit din opțiunile României, 
într-un raport confidențial înaintat 
lui Hitler de către W. Keitel, șeful 
O.K.W.-ului, și H. Guderian, șeful 
Marelui Stat Major al armatei te
restre germane, se menționa că ho- 
tărîrea României, pe „lingă conse
cințele imediate de ordin militar, a 
produs, în același timp, și o răstur
nare de fronturi extrem de pericu
loasă, ce va duce la pierderea teri
toriului nu numai al României, ci 
și al Bulgariei, Iugoslaviei și Gre
ciei, punind in pericol toată armata 
germană din Balcani". Agenția Reu
ter, intr-un comentariu din zorii 
zilei de 24 august 1944, considera că 
repercusiunile „cotiturii" petrecute 
în România cu o zi înainte erau 
„incalculabile" pentru mersul ulte
rior al operațiilor militare și apre
cia ca sigure- următoarele ciștiguri : 
„Drumul spre Balcani, Iugoslavia de 
est și Ungaria este deschis. De ase
menea, Dunărea nu este mai puțin 
deschisă Armatei Roșii, iar Cimpia 
ungară și Budapesta sînt acum direct 
amenințate".

Treptat, surse dintre cele mai di
verse rețin și difuzează această pri
mă principală consecință strategico- 
militară a 
gust 1944. 
ției create 
România, 
Evening Star, 
nota : „Ea (revoluția română — n.n.) 
năruie întregul front balcanic și pune 
in pericol oricare din trupele ger
mane din Grecia, Iugoslavia, Bulga
ria, Ungaria, Cehoslovacia și Polo
nia de sud". In aceeași zi, sursele 
suedeze de informare înregistrează 
urmările grave ale insurecției româ
ne asupra frontului nazist din sud- 
estul Europei : „Din punct de ve
dere militar, evenimentele din Bal
cani înseamnă o descoperire a flan
cului german de sud-est. Armatele

naval al S.U.A.,
largă breșă în

revoluției române din au- 
Făcînd o analiză a situa- 
pe front de insurecția din 
cotidianul american The 

din 24 august 1944,

Constantin CAZĂN1ȘTEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

MESAJUL MILITANT
AL

Numai acea institu
ție ' a artei cuvintului 
rostit merită să-și 
poarte pe frontispiciul 
său numele 'de teatru, 
care, măsoară fiecare 
bătaie de ■ inimă a 
publicului. Care este 
o școală a moralei. 
Care . este o oglindă

■ a cotidianului. Care 
înlătură inerția și 
propulsează forța crea
toare. Care slujește 
clipa trăită, iar din ce 
s-a înfăptuit ieri sau 
azi clădește ziua de 
miine, fiecare mani
festare a sa fiind con
firmarea menirii 'ei.

Slujitorii teatrului, 
cei care poartă pe 
merit denumirea a- 
ceasta, care prin forța 
caracteristică a jocu
lui lor înnobilează su- 

. fletul. omului, sînt 
obligați să-și exercite 
chemarea 
ca munca lor de zi cu 
zi să fie

. in cronica timpurilor..
Teatrul însă nu tră

iește în vid. El este 
înconjurat de viața 
efervescentă, clocoti
toare, este parte inte
grantă a existenței 
contemporane. Exis
tența este dialectică, 
totul se supune totali
tății ideilor, acțiunilor 
care definesc cursul 
unei modalități de via-

■ ță. Armonia dialecti
cii dintre viață și tea
tru o atestă și calita
tea dramaturgiei au
tohtone contemporane. 
Viabilitatea spiritului 
creator iși găsește ex
primarea in modelele 
dramaturgice care asi
gură o notă specifică 
condeiului teatral ro
mânesc pe paleta uni
versală și prin longe
vitatea montărilor, a- 
jungind chiar și la 
miraculoasa durată de 
un deceniu. Teatrul 
românesc de azi, co
lectivele artistice ale 
instituțiilor de specta
cole, aceste vetre ale

y^spiritulul creator al

în așa fel
consemnată

CULTURII
poporului, poartă pe 
merit inscripția de 
teatru pe clădirea lor, 
exercitindu-și din plin 
misiunea asumată. Prin 
toate manifestările lor, 
ele optează pentru 
prezentul nostru, pen
tru epoca trăită, reali
tățile cele mai preg
nante și idealurile 
contemporane cele mai 
fierbinți sînt cele care 
le inspiră și stimu
lează.

încadrate organic 
circuitul ' spiritual 
țării, reprezentînd 
culoare specifică 
relieful policrom

In 
al 
o 

in 
al

ÎNSEMNĂRI

culturii noastre socia
liste, teatrele maghia
re din România silit 
angajate și ele in ope
ra măreață de con
strucție a tării, sînt 
cuprinse in efortul co
mun de a deveni fău
ritoare ale istoriei.

Epoca ai cărei mar
tori sintem, contem
porani pasionați și 
părtași activi la tot 
ce se întreprinde, este 
„Epoca Ceaușescu". 
Emblemă emoționantă 
a acestor timpuri, ea 
este expresia colecti
vității și denumește 
cele mai adinei senti
mente cu care po
porul, întreaga națiu
ne' îl înconjoară pe 
secretarul general al 
partidului nostru. Iată 
de ce și noi, oamenii 
de teatru, in acest an 
în care se împlinesc 
două decenii de la 
Congresul al IX-lea, 
de cind în fruntea 
partidului se află 
mult stimatul nostru 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne 
exprimăm din adîncul 
inimii voința noastră 
de angajare revoluțio-

nară la înflorirea spi
rituală a națiunii, a 
civilizației socialiste.

Un asemenea legă- 
mint presupune con
știința finalității artei 
pe care o practicăm, o 
artă ce exprimă atitu
dinea umană, politică 
și filozofică a artis
tului.

Trebuie să transfor
măm procesul de crea
ție intr-un șir de cău
tări pentru a desco
peri mijloacele de ex
presie adecvate, exi
gențelor vremii, să 
devenim intr-adevăr 
contemporanii contem
poranilor noștri.

Să propagăm 
autenticității, 
modalitățile 
inspirate din 
le țării pot 
problemele 
ale existenței, nu im
portul și copierea mo
delelor străine, j

Să respingem cu ho- 
tărîre concepțiile re
gizorale comode. Ac
tul teatral să fie el 
însuși — dar să-i 
oblige și pe spectatori 
la o trăire intensă 
și convingătoare a 
timpului prezent. Va
lorile umane trebuie 
să înlăture impresia 
improvizației, a 
melnicului, pentru 
întrupa 
terne.

Numai 
cest mod vom reuși ca 
reprezentațiile noastre 
să se înscrie 
manențe ale 
socialiste, să ... ... 
presia conștiinței de 
artist-cetățean, parti
cipant la mesajul mi
litant al culturii le
gate de cele mai înal
te idealuri social-poli- 
tice ale poporului nos
tru, ale tuturor fiilor 
României socialiste.

ideea 
Numai 

teatrale 
realități- 
exprima 

de fond

atitudini

vre- 
a 

x-

gîndind în a-

ca per- 
culturii 
fie ex-

KOTO Jozsef 
directorul Teatrului 
maghiar de stat 
din Cluj-Napoca
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Omagiind două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului, care 
l-a ales în suprema funcție de 
secretar general al partidului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, congres 
care a inaugurat epoca realizărilor ce
lor mai mari din întreaga istorie a 
țării, ce poartă numele ctitorului 
României moderne, oamenii muncii 
hunedoreni — mineri, siderurgiști, 
energeticieni, constructori de mașini, 
constructori, lucrători din agricultu
ră, din industria ușoară, chimie etc. 
— trăiesc din plin sentimentul satis
facției pentru profundele transfor
mări înnoitoare pe care le-a cunoscut 
în această perioadă județul, viața și 
munca lor.

Potrivit orientărilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, județul nostru 
și-a îmbunătățit necontenit locul și 
rolul în economia națională, prezen- 
tînd o dinamică ascendentă pe toate 
planurile. în cadrul acestei dina
mici de anvergură au avut și au 
loc importante mutații de ordin 
calitativ. Demn de remarcat este 
faptul că economia hunedoreană 
a cunoscut creșteri considerabile de 
natură cantitativă și calitativă în 
domenii importante cum sînt pro
ducția de huilă, oțel aliat și inalt 
aliat, energie electrică pe bază de 
cărbune, minereuri metalifere, fontă 
cenușie etc., realizate în deplină 
concordanță cu orientările majore 
date de partid. în același timp, 
în economia județului au avut și au 
loc și alte schimbări calitative 
determinate de nevoia sporirii efici
enței economice.

Ținînd seama de o asemenea dina
mică, altminteri mult mai comple
xă și revelatoare, organic integrată 
în viziunea generală a partidului 
privitoare la înfăptuirea noii calități 
în toate domeniile, comitetul jude
țean de partid consacră o importantă 
parte a activității sale muncii perse
verente pentru formarea omului 
nou, capabil să înțeleagă și să acțio
neze deplin conștient pentru înfăp
tuirea politicii partidului și-statului 
nostru, dedieîndu-și eforturile și ca
pacitatea creatoare creșterii conti
nue a eficienței muncii în toate sec
toarele de activitate.

Conceperea și desfășurarea activi
tății de formare și afirmare a gîn
dirii și acțiunii cu profunde efecte 
economice le-am întemeiat statornic 
pe măsurile și acțiunile întreprinse 
necontenit de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
vem în vedere orientările care au 
fundamentat treptat și ferm necesi
tatea așezării economiei socialiste ro
mânești pe temeiuri științifice soli
de, în care să se dimensioneze pre
cis, economic și social, efortul crea
tor și rezultatele acestuia, principiile 
eticii și echității socialiste, ale auto- 
conducerii și autogestiunii muncito
rești. într-un astfel de context au 
căpătat o importanță deosebită, 
mai cu seamă în unitățile mi
niere din Valea Jiului și Brad,

în combinatele siderurgice Hune
doara și Călan, în brigăzile antre
prizelor de construcții, adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., învățămintul po
litico-ideologic, dezbaterile largi, 
consultațiile pe brigăzi și echipe, în 
care propagandiștii, cadrele cu func
ții de răspundere, economiștii au 
purtat dialoguri vii, antrenante, pe 
bază de întrebări, asupra conținutu
lui concret al mecanismului econo- 
mico-financiar și al acordului glo
bal.

în dezbaterile de acest fel un 
accent important a fost și este pus 
pe înțelegerea clară a legăturilor 
nemijlocite dintre nivelul realizării 
sarcinilor de plan și cel al retribuției.

producție, precum și satisfacerea 
unor necesități generale ale statului, 
apărării țării".

Concepînd și organizînd formele și 
modalitățile muncii politico-educa
tive, am pornit permanent de la pre
misa că formarea gîndirii economice 
trebuie să reprezinte o activitate teo
retică și practică științific fundamen
tată, cu un bogat conținut -de idei, în 
care să se releve convingător că e- 
conomia socialistă presupune ca fie
care membru al sooietății să se în
trebe mereu ce și cit dă societății, 
cu cîtă hotărâre, dăruire și eficaci
tate lucrează pentru dezvoltarea 
producției materiale, pentru crește
rea avuției naționale, cane, la rîndul 
lor, 6ă asigure cursul de valori ma-

organele ți organizațiile municipale 
Hunedoara, Petroșani, Deva, cele 
orășenești Brad, Orăștie, Simeria, 
Hațeg, ca și covîrșitoarea majoritate 
a organizațiilor de partid din între
prinderile industriale și de construc
ții au făcut și fac un efort conside
rabil pentru împletirea cît mai ar
monioasă a preocupărilor consacrate 
formării gîndirii economice cu in
tensificarea activității politico-educa
tive, considerând permanent că actul 
educației nu trebuie să fie un scop 
în sine, ci, dimpotrivă, să se mani
feste viguros prin acțiuni consisten
te, continue și eficiente, care să de
termine mutații vizibile, certe în 
atitudinea și comportamentul oa
menilor față de valorile social-e-

A

Dezvoltarea gîndirii economice 
a oamenilor - obiectiv prioritar

al activității de partid
în contextul afirmării reale a prin
cipiilor autoconducerii muncitorești 

■și autogestiunii economico-financiare, 
ale datoriei și echității sociale. Fo
losim în această privință, cu rezul
tate bune, „Momentul economic", ca 
punct distinct pe ordinea de zi a a- 
dunărilor generale de partid și gra
pelor sindicale, în care se pune 
accent nu atît pe informarea In sine 
privind rezultatele obținute în spo
rirea producției, cît mai ales pe în
țelegerea nevoii de a acționa mai 
hotărât, mai organizat, mai gospodă
rește pentru creșterea productivității 
muncii, a producției nete, reducerea 
consumurilor materiale, a cheltuieli
lor de producție pe unitatea de pro
dus, spre a pune cît mai deplin în 
valoare capacitatea creatoare, com
petența și inițiativa oamenilor.

Permanent, în abordarea acestei 
problematici majore am avut în 
vedere orientarea dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Oamenii mun
cii dintr-o întreprindere trebuie să 
înțeleagă faptul că ei sînt proprie
tarii acelei întreprinderi, că ei poartă 
direct răspunderea pentru păstrarea 
și apărarea proprietății, pentru dez
voltarea ei, că datoria lor este de 
a obține, cu mijloacele de care 
dispun, creșterea continuă a efici
enței economice, asigurind pe 
această cale și mijloacele necesare 
retribuirii lor și participării la be
neficii, și mijloacele necesare 
acumulării, dezvoltării forțelor de

teriale și spirituale spre oamenii 
muncii în proporții echitabile și 
echilibrate, rezonabil dimensionate.

în consecință, am acordat și acor
dăm o atenție deosebită ridicării 
competenței profesionale, tehnice și 
economice a tuturor oamenilor mun
cii, ca premisă a unei participări 
efective și rodnice la activitatea de 
ansamblu a unităților. Numai în 
1984, în județ au funcționat cursuri 
de calificare, policalificare și recicla
re frecventate de 72 341 muncitori, 
maiștri, ingineri, subingineri, tehni
cieni și economiști, în care ne-am 
străduit să realizăm interferența cu
noașterii politico-sociale a proble
melor de fond ale orientărilor mo
derne date de partid privitoare Ia 
organizarea producției și a muncii 
cu cerințele esențiale și concrete ale 
mecanismului eficienței economice, 
ținîndu-se seama de toate articula
țiile pe care le presupune. Acestei 
preocupări i-au fost subordonate și 
alte forme și mijloace de instruire, 
între care cercurile politico-econo- 
mice intensive cu cadrele de con
ducere din economie, lectoratele teh
nice organizate de sindicate, univer
sitățile politice și de conducere, 
concursurile profesionale și olimpia
dele pe meserii organizate de orga
nizațiile U.T.C., acțiunile în spriji
nul orientării profesionale din școli, 
creația tehnico-științifică de masă, ca 
și multe alte asemenea acțiuni.

Organizația județeană de partid.

conomice ale societății, între care 
esențiale sînt munca rodnică, dezvol
tarea și apărarea proprietății socia
liste.

Potrivit orientărilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1982, la 
Consfătuirea de la Mangalia din au
gust 1983, precum și cu alte prile
juri, organizațiile de partid din ju
dețul Hunedoara au așezat mai 
ferm în centrul activității politico- 
educative cerințele și exigențele ce 
definesc mecanismul eficienței eco
nomice. Considerăm că se lucrează 
mai sistematic pentru relevarea pîr- 
ghiilor acestuia — producția fizică 
sortimentală, productivitatea mun
cii, reducerea mai aocentuată a con
sumului de materii prime, materiale, 
energie și combustibili, recuperarea, 
recondiționarea și refolosirea în pro
porții mai mari a materialelor, pie
selor de schimb și subansamblelor, 
reducerea importului prin asimilarea 
de noi mărci de oțeluri speciale, 
mașini și instalații, organe de ma
șini, produse chimice etc. Această 
arie problematic*  se află în strictă 
actualitate în mai toate formele pro
pagandei audio-vizuale, dezbaterilor, 
simpozioanelor, meselor rotunde or
ganizate în unități economice, între 
care uzinele și secțiile de bază ale • 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
întreprinderile mecanică și chimică 
Orăștie, pzinele de preparare a mi
nereurilor Gurabarza și Deva, între

prinderea de utilaj minier Petroșani, 
precum și în institutele de proiectare 
și cercetare de profil minier și side
rurgic.

Se poate aprecia că activitatea po- 
litico-educativă pentru formarea u- 
nei gîndiri economice receptive la 
exigențele majore ale orientărilor 
date de partid, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a integrat cu bune rezultate in an
samblul muncii politico-organizato- 
rice desfășurate de comitetul jude
țean de partid pentru mobilizarea 
colectivelor hunedorene în vederea 
îndeplinirii sarcinilor economico-so- 
ciale ce revin județului nostru în ac
tualul cincinal. Tot atît de adevărat 
este faptul că în economia județului 
6-au înregistrat rămîneri în urmă 
față de plan la producția fizică, pro
ducția netă, în privința reducerii 
consumului de materii prime, mate
riale, energie și combustibil, ceea 
ce a afectat negativ eficiența econo
mică. Faptul este de natură să re
leve existența unor lipsuri și în do
meniul educației economice a oa
menilor muncii.1' Principalele neajun
suri vizează conținutul, insistența și 
aria de cuprindere a acțiunilor pe 
care le întreprindem. Se mai inițiază 
încă analize, simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde, ca și acțiuni de masă 
organizate superficial, cu un sărac 
conținut în idei și argumentare, ceea 
ce le scade forța de convingere, ca
pacitatea mobilizatoare. Unele orga
ne de partid, sindicat și consilii ale 
oamenilor muncii pun un accent 
exagerat pe manifestările cu carac
ter restrâns și din comoditate negli
jează acțiunile în care să fie impli
cate masele largi de producători de 
bunuri materiale — mineri, siderur
giști, energeticieni, constructori, me
canizatori. alte categorii de oameni 
ai muncii. în același timp, este ne
voie ca în ampla activitate pentru 
formarea gîndirii economice, tehni- 
co-științifice, 6ă folosim cu intensita
te sporită puternicul potențial știin
țific reprezentat de marele detașa
ment de cadre tehnico-inginerești, 
economice, juridice, precum și mij
loacele de care dispunem.

Prin măsurile adoptate de comite
tul județean de partid, pe baza sar
cinilor și orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, vom ac
ționa astfel ca anul 1985 să reprezin
te o perioadă de pregătire multilate
rală a tuturor colectivelor hunedore
ne în vederea transpunerii neabătu
te în viață a obiectivelor ce le re
vin în viitorul cincinal, imprimînd 
întregii activități un înalt spirit re
voluționar, așa cum cer exigențele 
actuale și de perspectivă, răspundere 
deplină în finalizarea cu eficiență 
sporită a tot ceea ce întreprindem.

Maria MITROFAN
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

continua îmbunătățire
a indicatorilor

După cum este cunoscut. în cadrul 
unei recente ședințe, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
luat, din nou, în dezbatere evoluția 
indicatorilor demografici, accentuind 
necesitatea îmbunătățirii, în conti
nuare, a activității unităților sani
tare, a tuturor factorilor cu atribuții 
și răspunderi în menținerea tinereții 
și vigorii poporului, a unui echili
bru între vîrste. Este o dovadă în 
plus a preocupării permanente și 
sistematice cu care conducerea 
partidului urmărește îndeplinirea 
programelor elaborate în scopul spo
ririi natalității, al perfecționării ne
încetate a ocrotirii mamei și copi
lului. Este limpede că aceasta se 
constituie ca o preocupare de durată 
și amplă perspectivă pentru toate 
cadrele sanitare, pentru toți factorii 
cu răspunderi și atribuții în acest 
domeniu.

O evoluție demografică 
pozitivă. județul nostru, Bacău, 
ca urmare a 
în condițiile 
trai material 
lației, principalii indicatori demogra
fici au avut, în anul 1984, o evolu
ție favorabilă. Astfel, natalitatea a 
crescut de la 17,2 născuți vii la 1 000 
de locuitori, în 1983, la 18,2 născuți 
Vii la mia de locuitori în 1984, si- 
tuînd județul nostru, din acest punct 
de vedere, printre primele din țară. 
Creșteri mai importante s-au înre
gistrat, mai ales, în orașele Comă- 
nești și Slănic Moldova, dar și în 
comunele Horgești, Lipova, Colonești, 
Cleja ș.a. în același timp, mortali
tatea infantilă se situează sub media 
anului precedent. Rezultate mai 
bune, la acest important indicator 
de sănătate, s-au înregistrat în lo
calitățile Huruiești, Glăvănești, Stru- 
gari, Bogdănești și Brusturoasa, unde 
nu s-a înregistrat nici un deces de 
copil sub vîrsta de un an. în acest 
fel, sporul natural al populației' a 
înregistrat o valoare de 9,8 persoa
ne la mia de locuitori, cu mult peste 
media pe țară, de 5,2 persoane. Este 
consecința directă a creșterii nata
lității concomitent cu reducerea 
mortalității infantile.

măsurilor întreprinse, 
creșterii nivelului de 
și spiritual al popu-

demografici
organizat, In unitățile industriale cu 
pondere feminină (Fabrica de pos
tav Buhuși, întreprinderile „Pro
letarul", „Partizanul", de confecții 
din Bacău și altele), ca și în 
majoritatea celorlalte întreprinderi 
— simpozioane, dezbateri, expozi
ții și proiecții de filme cu tema
tică demografică (despre riscurile 
grave ale avortului și consecințele 
sale nefaste, despre vindecarea ste
rilității, despre creșterea și îngriji
rea copiilor și altele), manifestări 
care s-au bucurat de o largă parti
cipare și de un interes deosebit din 
partea femeilor. Concomitent, au 
fost organizate numeroase activități 
de educație sanitară pentru tineretul 
din școli, din întreprinderi și insti
tuții.

Ne străduim să găsim forme cît 
mai convingătoare și mai eficiente 
de răspindire a unor cunoștințe de 
mare utilitate pentru păstrarea să
nătății tuturor membrilor familiei, 

. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. în 
acest sens, se cuvin menționate con
vorbirile și conferințele ce au avut 
loc în unitățile sanitare, în căminele 
culturale și 
deri.

cluburile din întreprin-

imediate și ac» 
perspectivă. De3i 

o serie de rezultate no- 
indicatorilor

SOLUȚIONAREA SCRISORILOR
- m interesul cetățenilor și împreună cu ei

Din experiența Comitetului municipal Focșani al P.C.R
Un om adresează o scrisoare organizației de partid 

sau organelor de stat din municipiul, orașul sau co
muna sa. Ea cupținde gînduri și idei pentru mai 
bine. Se referă la fapte care ii nemulțumesc și care 
afectează bunul mers al treburilor obștești. în con
dițiile societății noastre, cînd problemele omului stau 
in centrul politicii partidului și statului, cind cetățe
nii sînt chemați să participe într-o măsură cit mai 
mare la conducerea treburilor obștești, scrisorile re
flectă convingerea că părerile exprimate vor fi luate 
în considerație în modul cel mai serios de factorii 
competenți, că propunerea, cererea ori sesizarea vor 
fi soluționate în concordanță cu dreptatea, cu legile 
țării. Pentru că soluționarea scrisorilor, a probleme-

lor ridicate de oamenii muncii în audiențe constituie 
o parte integrantă a funcționării democrației noastre 
socialiste. Recenta Plenară a C.C. al P.C.R. a cerut 
organelor și organizațiilor de partid, conducerilor in
stituțiilor centrale, organizațiilor economice și social- 
administrative să îmbunătățească activitatea de so
luționare a scrisorilor, să ia toate măsurile pentru 
promovarea și generalizarea a tot ceea ce este nou, 
înaintat, să înlăture orice manifestare de nesocotire 
a lipsurilor existente în acest domeniu.

Cum se materializează aceste 
cipiul Focșani, localitate care a 
multilaterală dezvoltare în anii 
ales în ultimii 20

imperative în niuni- 
cunoscut o rapidă și 
socialismului — mai

de ani? Locuri la odihnă și tratament în lunile aprilie și mai

Propunerile, sesizările 
sînt rezolvate 

de cadre de răspundere
Anul trecut, la comitetul municipal 

de partid au sosit peste 600 de scri
sori, iar peste 2 000 de cetățeni au so
licitat audiențe. Activitatea de solu
ționare a scrisorilor, a problemelor 
ridicate de oamenii muncii în audien
țe reprezintă o preocupare de seamă 
a organizației de partid, a activiști
lor cu munci de răspundere. Și pe 
bună dreptate, căci problemele abor
date în scrisori și audiențe sînt im
portante și de larg interes cetățe
nesc : mai buna organizare a activi
tății în unitățile economice ; reparti
zarea judicioasă a unităților comer
ciale, prestatoare de servicii și buna 
lor aprovizionare; gospodărirea și 
înfrumusețarea străzilor, cartierelor ; 
înlăturarea unor deficiențe din acti
vitatea unor instituții municipale ; 
combaterea unor manifestări de bi
rocratism ; soluționarea unor cereri 
îndreptățite ale oamenilor muncii 
adresate conducerilor unor întreprin
deri și

Toate 
scrisori 
— care 
șani al 
precise, 
răspundere 
matic în plenare ale comitetului mu
nicipal de partid, în ședințe de birou 
și secretariat, în sesiuni și ședințe ale 
comitetului executiv al consiliului 
popular. Pe baza evidențelor riguroa
se, de fiecare dată se analizează ce 
probleme au fost ridicate, ce măsuri 
s-au întreprins pentru soluționarea 
lor, concluziile ce se desprind în 
vederea generalizării a ceea ce este 
pozitiv ori a prevenirii repetării unor 
deficiențe asemănătoare. Primul se
cretar al comitetului municipal de 
partid, tovarășul Grigore Dima, re
partizează personal toate scrisorile 
adresate comitetului, dispune modul 
lor de soluționare, controlează răs
punsurile la termenele stabilite prin 
îege, verifică personal acele scrisori 
mai deosebite prin tematica și conți
nutul lor. La data documentării noas
tre, în dosarul său de „probleme im
portante" se aflau și unele scrisori 
rezolvate, urmînd să comunice auto
rilor soluțiile, altele în curs de solu
ționare. Bunăoară, o scrisoare sem
nată de mai multe persoane sesiza 
calitatea necorespunzătoare a unor 
lucrări de finisare a construcțiilor la 
blocuri situate în strada Mărăști. La 
fața locului s-au deplasat, împreună 
cu proiectanții, constructorii, arhitec- 
ții care au participat la realizarea 
acestor construcții, si reprezentanți 
ai asociațiilor de locatari. S-au con
firmat, în mare parte, faptele rela
tate în scrisoare și s-au dispus pe 
loc măsuri de remediere, cu terme
ne precise și responsabilități concre
te. Dar întrucît la comitetul munici
pal de partid au mai sosit și alte 
scrisori care, în esență, se refereau 
la aceeași problemă, comitetul mu
nicipal a organizat Ia întreprinde
rea antrepriză de construcții-montaj 
Vrancea o dezbatere avînd ca temă 
calitatea construcțiilor. Pentru ca 
dezbaterea să fie cît mai convingă-

unități social-administrative, 
aceste probleme oglindite în 
sau prezentate în audiențe 
la Comitetul municipal Foc- 
P.C.R. se țin zilnic, la ore 
de către cadre cu munci de 

- sînt dezbătute siste-

toare și eficientă, s-au prezentat dia
pozitive care, cu forța de convingere 
a imaginii, redau defecțiunile con
statate . la unele clădiri și chiar în 
apartamente. S-a adoptat un plan de 
măsuri tehnice și organizatorice și 
politico-educative cu certe rezultate 
pozitive.

Nu o dată însă, în scrisori și la 
audiențe oameni ai muncii au relatat 
și un alt aspect, privind insuficienta 
grijă a unor cetățeni față de buna 
întreținere a locuințelor în care tră
iesc. La inițiativa comitetului muni
cipal de partid, membrii cineclubului 
de amatori „Zboina" au mers pe 
străzi, în cartiere, au vizitat locuin
țele. filmînd aspecte de neglijență. 
A avut apoi loc o mare adunare ce
tățenească la Casa de cultură a sin
dicatelor la 
bine de 800 
filmul, s-a 
legătură cu .
cuințelor, subliniindu-se ce trebuie 
făcut de către asociațiile de locatari, 
organizațiile de partid din cartiere, 
deputați în vederea întăririi răspun
derii cetățenilor pentru păstrarea, 
îngrijirea locuințelor, înfrumusețarea 
spațiilor din jurul construcțiilor, a 
străzii, a cartierului.

Cîteodată se primesc, la organele 
locale de partid și de stat, scrisori 
care, prin tematica mai complexă 
abordată, impun pentru cercetare și 
soluționare constituirea de colective 
mai largi de activiști din diferite 
domenii de activitate. De pildă, pro
blema sistematizării „pe verticala" a 
noilor cartiere de locuințe, subiect al 
mai multor scrisori. Un colectiv 
condus de primul vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, din 
care au făcut parte specialiști de la 
sistematizare, I.J.G.C.L., de la între
prinderea de construcții, s-a deplasat 
în cartierul situat în zona sălii spor
turilor și a complexului de prestări- 
servicii, unde au fost analizate în 
detaliu aspectele sesizate, stabilin- 
du-se lucrări de amenajare a aleilor 
și străzilor, a spațiilor verzi, agre- 
mentarea zonei cu arbori și arbuști 
ornamentali.

Pornind de aici, a început în muni
cipiul Focșani o acțiune de amploa
re, cu participarea largă a cetățeni
lor pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localității. Acțiunea cu
prinde mai multe planuri : în primul 
rînd mobilizarea amplă a locuitorilor 
pentru executarea unor lucrări de 
sezon ; in al doilea rînd creșterea 
responsabilității unor întreprinderi 
industriale, unități economice, insti
tuții în gospodărirea unor străzi 
și zone din apropierea lor — ame
najarea de spații verzi, plantări de 
pomi și arbuști, a terenurilor de 
joacă pentru copii cu dotările nece
sare ș.a. Pentru început, au partici
pat aproape 15 000 de oameni la di
ferite lucrări. Merită subliniat că ac
țiunea nu are caracter de campanie, 
ci prevede măsuri și lucrări pe toată 
durata anului.

care au participat mai 
de persoane. S-a derulat 
prezentat un referat în 
problemele îngrijirii lo-

întreprinderea, cartierul, strada 
— locul audiențelor

Un loc aparte în activitatea comi
tetului municipal de partid îl ocupă, 
așa cum subliniam mai sus, soluțio-

narea problemelor ridicate de oame
nii muncii în audiențe. Acestea sînt 
organizate zilnic și sînt ținute de ca
drele de conducere ale comitetului 
de partid și consiliul popular muni
cipal la sediu și în întreprinderi, in
stituții 
biroul 
partid 
devină 
strada, 
dialogul nemijlocit și permanent cu 
oamenii muncii. De pildă. în urma 
unei asemenea audiențe ținută la 
întreprindereă de scule si elemente 
hidraulice de către primul secretar 
al comitetului municipal de partid, 
s-a adoptat un ansamblu de măsuri, 
incluzînd decalarea programului uni
tăților din zonă pentru o mai bună 
folosire a mijloacelor de transport in 
comun, înființarea unui magazin tip 
„Gospodina" pentru desfacerea pro
duselor semipreparate, amplasarea 
mai multor tonete destinate comer
țului stradal, organizarea desfacerii 
zilnice a produselor de patiserie în 
unitățile industriale din zonă. Tot pe 
baza unor asemenea audiențe s-a 
îmbunătățit organizarea asistenței 
sanitare locale prin mai buna aron
dare a cabinetelor medicale și înca
drarea acestora cu cadre medii și de 
specialitate necesare.

Procesul de ridicare a calității ac
tivității de soluționare a problemelor 
ridicate de oamenii muncii în scrisori 
și la audiențe nu înseamnă că totul 
se desfășoară cum trebuie, exemplar, 
că în această vastă și importantă 
activitate nu se mai manifestă încă 
deficiențe. Ne referim mai ales la 
necesitatea întăririi spiritului de răs
pundere al factorilor de conducere 
de la unele întreprinderi față de so
luționarea scrisorilor cu solicitudine, 
în spiritul echității, al legislației 
noastre socialiste. Din evidențele 
existente Ia comitetul municipal de 
partid rezultă că mai sînt conducă
tori de întreprinderi — filatura de 
bumbac, întreprinderea de tricota
je — care nu respectă orele de pri
mire în audiență, nu rezolvă opera
tiv probleme ridicate de lucrători 
din colectivele respective, deși aces
tea erau de competența lor, oamenii 
fiind obligați să-și piardă timpul la 
diferite organisme municipale. în 
multe unități, comisiile pentru scri
sori și audiențe de pe lîngă organi
zațiile de partid au o existență for
mală, nu sînt ajutate și îndrumate 
eficient, îneît să reprezinte un ade
vărat sprijin în soluționarea proble
melor pe care oamenii muncii le ri
dică în scrisori.

întărirea spiritului de răspundere 
al tuturor factorilor de conducere, 
începînd de la nivelul întreprinderi
lor și instituțiilor, manifestarea de 
maximă grijă și responsabilitate în 
rezolvarea scrisorilor oamenilor mun
cii în spiritul hotărîrilor de partid și 
de stat constituie o cerință 
fecționării acestui important 
de atragere si participare a 
lor la conducerea societății.

din municipiu. Practic însă, 
de audiențe al organului de 
și de stat municipal tinde să 
tot mai mult întreprinderile, 
cartierul, piețele, altfel spus,

Oficiile județene de turism și 
întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București oferă pen
tru lunile aprilie și mai locuri la 
odihnă sau tratament în urmă
toarele stațiuni balneoclimaterice î
• Amara. Borsec. Borșa. Buziaș, 

Covasna. Călimanești, Căciulata. 
Bușteni, Durău, Geoagiu, Govora. 
Felix, Herculane, Izvoarele. Mo- 
neasa. Olănești, Pucioasa, Poiana 
Brașov, Predeal. Sinaia. Sîngeorz.

Semenic, Slănic Moldova, Stîna de 
Vale, Sovata, Tușnad, Vatra Dor- 
nei. Eforie Nord și Mangalia.

® în unele din aceste stațiuni se 
acordă reduceri de pînă la 35 la 
sută la tarifele de cazare și masă. 
Posesorii biletelor beneficiază și 
de reducerea cu 25 la sută a tari
fului de transport pe C.F.R.

Informații și procurarea bilete
lor la toate oficiile județene de 
turism și I.T.H.R. București.

Acțiuni eficiente, pe mă
sura bazei materiale dispo
nibile. Rezultatele bune obținute 
sînt, fără îndoială, strîns legate de 
existenta unei bune baze materiale, 
incluzînd unități medicale moderne, 
bine utilate. Județul Bacău dispune, 
în prezent, de o puternică rețea de 
unități de ocrotire a mamei și copi
lului : 1 040 de paturi în maternită
țile și secțiile de nou-născuți din 
județ, 1 015 paturi în secțiile de pe
diatrie, iar în leagăne — 755 paturi.

Beneficiind de condiții materiale 
corespunzătoare am putut organiza și 
finaliza o serie de acțiuni eficiente, 
cuprinzătoare, în conformitate cu 
programul întocmit în urma orientă
rilor și sarcinilor ce ne-au revenit 
din cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită 
a Consiliului Sanitar Superior din 
1984.

în cadrul acestor preocupări, pe 
un loc de frunte s-a situat îmbună
tățirea asistenței medicale acordate 
femeilor, îndeosebi celor între 20—40 
de ani. Toate unitățile medicale din 
localitățile urbane și rurale ale ju
dețului au organizat acțiuni de pre
venire a îmbolnăvirilor, de depis
tare precoce a afecțiunilor, de 
combatere a sterilității. în acest 
context o mare atenție a fost acor
dată stării de sănătate a femeilor 
gravide, iar după naștere, îngrijirii 
noilor născuți la domiciliu. Un ac
cent deosebit a fost pus pe activi
tățile de educare sanitară a femeilor, 
în colaborare cu organizațiile sindi
cale, de Cruce Roșie, U.T.C., cu co
mitetele și comisiile de femei s-au

Măsuri 
țiuni de 
s-au obținut 
tabile, la majoritatea
demografici, în activitatea cadrelor 
sanitare din județul nostru s-au ma
nifestat și o serie de neajunsuri. 
Pentru înlăturarea lor am considerat 
necesară organizarea de noi acțiuni, 
care să ducă la creșteri mai accen
tuate ale natalității, la scăderea, în 
continuare, a morbidității și morta
lității infantile, a mortalității gene
rale. Printre măsurile recent apli
cate s-ar putea menționa instituirea 
unor analize lunare ale activității des
fășurate în acest domeniu pe întreg 
teritoriul județului ; mobilizarea în
tregului personal medico-sanitar în 
direcția îmbunătățirii continue a in
dicatorilor demografici ; măsuri de 
îmbunătățire a pregătirii personalu
lui, la nivelul tuturor spitalelor te
ritoriale ; organizarea periodică a 
unor cursuri de pregătire a moașe
lor în maternități și dispensare ; 
examinări medicale periodice și su
pravegherea atentă a gravidelor de 
către medicii de specialitate; mă
suri de îmbunătățire 
nătății nou-născuților 
lor etc.

Pentru asigurarea 
demografice pozitive 
următoare, în colaborare cu organi
zațiile de tineret, de Cruce Roșie, 
sindicat și femei, vom intensifica și 
îmbunătăți activitatea de educație 
sanitară, de propagandă demogra
fică, în sensul stimulării dorinței 
tinerelor familii de a avea copii, al 
prevenirii întreruperilor de sarcină, 
explicării riscului pe care acestea le 
comportă pentru sănătatea mamei. 
De asemenea, se va continua acțiu
nea de îngrijire a sănătății femeilor 
de vîrstă fertilă, pentru cunoașterea 
mai aprofundată a stării lor de să
nătate, depistarea din timp a afec
țiunilor și aplicarea tratamentelor 
recuperatoare. Avem intenția de a 
înființa cabinete de „Sfat premari
tal", de ginecologie infantilă, ca șl 
a unor cabinete de combatere a ste
rilității și infertilității feminine și 
masculine.

Sînt obiective ce polarizează aten
ția și puterea de muncă a cadre
lor sanitare din județ. Pentru că 
dorim ca activitatea noastră să se 
ridice la nivelul înalt al condițiilor 
materiale create de partid și de 
stat activității medicale, al cerin
țelor mereu crescînde de îmbunătă
țire a ocrotirii sănătății populației, 
așa cum se subliniază în hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidului.

a ocrotirii să- 
și prematuri-

unel evoluții 
și în perioada

Dr. Maria RUSU 
directorul Direcției sanitara 
a județului Bacău

(Urmare din pag. I)

a per- 
mijloc 
mase-

Neculai ROȘCA
Dan DRĂGU1ESCU

mico-sociale de spectacu
loasă anvergură.

„Aici am venit, aici 
rămin". Dezvoltarea eco
nomică a determinat și 
impulsionat, atrăgînd după 
sine, dezvoltarea socială și 
urbanist-edilitară. Indus
tria a creat peste 32 000 
locuri de muncă. A crescut 
deci, a trebuit să crească, 
populația : de la 15 000 la 
62 000 locuitori. Astăzi, nu
mai populația școlară a 
municipiului (17 000 elevi) 
este mai numeroasă decît 
era întreaga populație a 
localității în urmă cu două
zeci de ani. Desigur. în 
primă urgență au fost con
struite locuințe : în anul 
1965, fondul locativ nou, 
număra mai puțin de 100 
apartamente ; acum nu
mără circa 17 000. Ele al
cătuiesc șapte cartiere to
tal noi — numite „Păcii". 
„Simion Bărnuțiu", „Dum
brava", „Porolissum" „Mi- 
hai Viteazul", „Brădet". 
„Dumbrava Nord". îm
preună cu artera-ax (de
venită o magistrală mo
dernă străjuită de siluete
le semețe și elegante ale 
blocurilor de locuințe cu 
magazine la parter). îm
preună cu noul centru 
civic — amenajat conform 
schiței de sistematizare 
inspirată personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în timpul vizitei de lucru 
din anul 1981 — cartie
rele de locuințe și cele
lalte edificii social-cul- 
turale (casă de cultură, 
marele magazin „Silva- 
nia", școli, cinematogra
fe, hoteluri — toate creații 
ale ultimilor ani), dau 
Zalăului o înfățișare atît 
de schimbată, îneît cineva 
care n-a mai fost pe aici 
de vreo opt-zece ani ar în
treba. dacă ar reveni, cum 
se numește această locali
tate pe care nu a mai vă
zut-o niciodată !

Se înțelege că „explozia 
Industrială" a Zalăului nu 
se putea produce, și nu 
putea fi susținută numai

cu cîteva mii de localnici, 
de baștină. Oameni dornici 
de muncă din celelalte așe
zări sălăjene, din Ardeal, 
Moldova sau Oltenia, au 
venit aci de bunăvoie — și 
aci au rămas. Azi își zic și 
ei — cu o mîndrie lesne de 
înțeles — zălăuani. Alexan
dru Onac — inginer-șef la 
I.A.C.M. — ne relata cum 
a sosit la Zalău în 1968, a 
participat efectiv cu forma
țiile sale de constructori, la 
înălțarea fiecărui cartier, la 
edificarea practică a unui 
oraș, în care numai numele 
este cel de odinioară. Alt

cea mai bine gospodărită, 
ci și cea mai frumoasă. (De 
altfel, deține și locul întîi 
în întrecerea pe munici
piu). Ne vorbește cu pasiu
ne și ne arată cu mîndrie 
cîte au făcut împreună — 
cetățeni și deputați. Chiar 
acum, în acest început de 
primăvară : au curățat po
mii, au reamenajat locurile 
de joacă pentru copii și 
locurile de parcare pentru 
autoturisme, au vopsit fața
de. gărdulețe etc., etc. Dar 
cel mai încîntat este pen
tru că au plantat și mai 
multi trandafiri decît anul

18 gospodării-anexă ale în
treprinderilor realizăm ima
ginea (reală) a unui oraș- 
grădină : grădină cu flori, 
grădină cu legume. Acesta 
este Zalăul, Zalăul 
trial de azi !

Priorități pentru 
vin. Ce obiective 
tare vizează Zalăul 
tinuare ? — l-am 
pe loan Mureșan, primarul 
municipiului.

— Pentru un oraș-3 ca al 
nostru, dezvoltat în numai 
cîțiva ani atît de impetuos 
și spectaculos (practic, o 
citadelă industrială pe locul

indus-

anii ce 
priori- 
în con- 
întrebat

Cetățile industriale ale Zalăului

Inginer — Cornel Miclea — 
ne-a spus, fir cu fir. toată 
povestea vieții sale de ză- 
iăuan adoptat (definitiv 
adoptat 1) pînă. iată, a 
ajuns director la „Emai
lați". Pavel Păușan — me
canic de locomotivă 
zona 
bea 
său 
pe 
cu 
vocal, .. __
României" (este cîștigător 
al trofeului „Crizantema 
de aur" — Tîrgoviște, 1984). 
„Aici am venit de la Bucu
rești, și n-aș da acum Za
lăul pentru alt loc — 
ne mărturisea și Mircea 
Tutovan, reputatul jucător 
internațional de volei. Aici 
rămîn pentru totdeauna, si 
după ce n-o să mai joc 
volei. Cu o singură condiție 
— menționa el apoi, mai în 
glumă mai în serios : con
structorii să facă balcoanele 
mai mari !“.

62 000 de trandafiri pentru 
62 000 de locuitori. Deputa
tul Ferenczi Gabor este bi
ne cunoscut și bine apreciat 
In tot orașul 
cumscripția sa 
irul Păcii)

de locomotivă în 
industrială — ne vor- 
îneîntat despre noul 
oraș de 
care îl
succes, 

și în

domiciliu, 
reprezintă 

ca solist 
„Cîntarea

fiindcă cir- 
(din cartie- 

este nu numai

trecut. „Știți, se destăinuie, 
noi. toți deputății de cir
cumscripție, ne-am vorbit 
să avem în acest an cel 
puțin cîte un trandafir pen
tru fiecare suflet de zălă- 
uan. 62 000 de trandafiri 
pentru 62 000 de locuitori. 
Și vom avea !“.

Și alte exemple, la fel de 
concludente, probează că 
locuitorul de azi al Zalăului 
este deopotrivă un iubitor 
de frumos și un bun gospo
dar. „Cetățenii noștri 
ne spunea Makai Este- 
ra, secretară a comitetu
lui de partid la filatura de 
bumbac — nu au uitat, și 
nici nu vor să uite, că mai 
toți provin de la sate. în 
timpul liber, mulți dintre ei 
se ocupă cu dragoste si 
pricepere de grădinărit, ăsi- 
gurîndu-și singuri necesa
rul de legume".

într-adevăr. din totalul 
de aproape 19 000 familii 
cîte locuiesc în Zalău, mai 
mult de un sfert (5 000) de
țin cîte 1—2 ari de teren 
agricol nemecanizabil (în 
perimetrul deluros al ora
șului), pe care îl cultivă 
în interesul autoaprovizio- 
nării personale și a orașu
lui. Dacă adăugăm și cele

unui fost tîrg ceva mai 
mare), foarte important, 
esențial este de acum îna
inte să fructificăm la ma
ximum marele potențial e- 
conomic creat. Cu alte cu
vinte. Zalăul are datoria să 
producă pe măsura uriașe
lor investiții pe care statul 
socialist le-a făcut în el. 
Sigur, vom efectua o seamă 
de structurări și moderni
zări în economia orașului, 
în alte domenii, vom con
strui și o întreprindere de 
confecții (pentru a asigura 
mai multe locuri de muncă 
soțiilor și fiicelor muncito
rilor din zona industrială), 
dar. urmărind nu atît dez
voltarea economică extensi
vă cît pe cea intensivă, va 
trebui să ajungem ca toate 
unitățile din Zalău să pro
ducă în mod constant la pa
rametrii proiectați. în do
meniul social-edilitar însă, 
anii care vin — ani ai noii 
legislaturi electorale în care 
am intrat după alegerile 
la 17 martie — vor 
bogați în alte realizări : 
continua construcția de
partamente noi, nu prin ex
tinderea orașului, ci prin 
îndesirea lui (ocuplnd și 
plombînd spatiile libere din

de 
fi 

va 
a-

zona centrală, finisînd car
tierele Dumbrava Nord și 
Stadionului, deja .începute), 
astfel că în 3—4 ani pro
blema locuințelor va fi so
luționată, in linii mari, la 
Zalău ; va fi dată în folo
sință o școală nouă în car
tierul Brădet ; cetățenii vor 
avea la dispoziție o mare 
și modernă piață agroali- 
mentară ; va fi înălțat încă 
un impunător hotel — în 
centrul vechi ; pe străzile 
Zalăului vor începe să cir
cule troleibuzele (probabil, 
la început, pe o linie în 
circuit între Brădet și Ga
ră) etc., etc. Cetățenii mu
nicipiului nostru pot fi în
credințați că toate aceste 
priorități, și încă altele pe 
care nu le-am amintit, dar 
pe care 
vor fi 
proiecte

...Ceea ce 
adăugăm noi, 
oraș Zalău (tînăr pentru că 
a suportat prefaceri radi
cale în ultima vreme, dar 
și pentru că media de 
vîrstă a locuitorilor săi 
nu depășește 25 de ani 1) 
va prospera în continua
re, asigurind zălăuanilor 
— români și cetățeni ro
mâni de alte naționali
tăți, care muncesc și tră
iesc înfrățiți în acest colț 
de țară — o viată înflori
toare. pe măsura vremuri
lor socialiste ce le trăim cu 
toții in România de azi. în 
felul acesta, Ordinul 
„Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I — 
primit de Zalău în anul 
1973 — se dovedește, și
se va dovedi în'continuare, 
o înaltă distincție acor
dată atît pentru pre
țuirea trecutului istoric, 
pentru contribuția adusă 
de locuitorii săi la reali
zarea idealurilor de liber
tate și progres social, cît 
și pentru participarea ac
tivă, de azi și de mîine, la 
înfăptuirea politicii parti
dului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintare a 
țării pe coordonatele ci
vilizației comuniste.

le avem în plan, 
transformate din 
în realizări certe, 

va însemna, 
că tînărul
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Activitate intensă, bună organizare pentru

ALBA

Randamente superioare, 
lucrări de calitate

Semănatul porumbului nu mai 
poate intirzia. Pentru aceasta însă, 
specialistul trebuie să fie mereu în 
cîmp, să cerceteze starea terenului, 
să stabilească tehnologiile adecvate. 
Cum se îndeplinește această cerin
ță în unitățile agricole din județul 
Alba ?

„în unitatea noastră, terenul care 
se poate lucra mai devreme este si
tuat în șesul Țelnei, ne spune Cor
nel Dumitru, inginerul-șef al coope
rativei agricole din Ighiu. în mod 
firesc, acolo am început semănatul 
porumbului. Pînă în prezent, 50 din 
cele 205 hectare cîte sînt destinate 
acestei culturi au primit sămînța. 
Pregătirea terenului se execută în 
condiții de calitate deosebite, deoa
rece în toamnă am scarificat 150 
hectare”. Cele trei semănători de 
care dispune unitatea au fost încre
dințate celor mai buni mecanizatori 
ai secției —■ Gligor Costea, Daniel 
Pavel și Ion Florea, care muncesc 
cu multă răspundere.

Semănatul porumbului nu este 
doar preocuparea inginerilor agro
nomi și a mecanizatorilor. Primarul 
comunei Ighiu, tovarășul Nicolae 
Fenișer, ne încredințează că toată 
comuna contribuie, intr-un fel sau 
altul, la buna desfășurare a lucră
rii. „în toate cele trei cooperative 
agricole din satele comunei, de di
mineața pînă seara, semănătorile 
sînt în mișcare. în' aceste zile hotă- 
ritoare pentru nivelul recoltei de 
porumb, noi nu avem treburi mai 
importante de rezolvat decît buna 
desfășurare a însămințărilor”. în ce 
mod rezolvă primăria problemele 
semănatului ? — îl întrebăm pe pri
mar. Primul gospodar al acestei co
mune fruntașe din județ ne răspun
de prompt : „în zori începem cu 
asigurarea efectivelor ; mecanizato
rii au venit ? Bun. Șămînța este în 
saci ? Bun. Unde sînt oamenii pen
tru alimentarea semănătorilor ? Aici. 
La ce oră să fie în cîmp al doilea 
transport de sămînță ? La 9 ? Bun. 
La magazie sînt oamenii necesari, 
așa cum ne-am înțeles ? Atunci, 
spor la treabă ! Peste zi — control. 
Seara o luăm de la capăt cu pregă
tirile pentru a doua zi”.

Fără îndoială, în buna desfășura
re a lucrărilor agricole de primă
vară, mecanizatorii au cea mai mare 
contribuție. Ca și în celelalte cam
panii agricole, ei sînt mereu la da
torie. După o ploaie binevenită pen
tru culturile de toamnă și necesară 
pregătirii în condiții bune a terenu
lui, Ia cooperativa agricolă Blaj se
mănatul s-a reluat. „Am încercat de 
trei ori pînă acum, dar terenul era 
moale. Nu am abandonat încercările. 
Aici, locul pare mai zvîntat și, în 
urma combinatorului, semănatul poa
te fi făcut perfect. Puteam să re
nunț ? Clipele pe care le irosim a- 
cum costă la toamnă**.  Interlocutorul 
nostru, mecanizatorul Francisc 
Schuster, se bucură că bate puțin 
vîntul, chiar dacă în cabina tracto
rului aerul s-a răcorit. La rîndul său, 
directorul S.M.A. Blaj, Onoriu Roș- 
culescu, este preocupat de asigura
rea asistenței tehnice în cîmp, de 
efectuarea operativă a intervențiilor, 

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE

de primăvară. (Marin*

*

La începutul acestei 
județul Constanța, a

ultimele zile, în zona consi- 
județul Cluj, ploile au pus 

a mecanizatorilor. Unii spu- 
Octavian Penea. in- 

,Sâ

Șl CE-I DACĂ PLOUĂ ? In 
liului agroindustrial Cîmpia Turzii din 
Ia încercare priceperea specialiștilor și 
neau că- semănatul nu mai poate continua, 
ginerul-șef al consiliului agroindustrial, a fost de altă părere 
mergem în unități și acolo să verificăm parcelă cu parcelă. Unde 
se poate lucra în ferestrele dintre ploi, să se lucreze...”. Și au fost 
găsite destule terenuri care pot fi pregătite și însămînțate în bune 
condiții. La C.A.P. Cîmpia Turzii, mulți tractoriști semănau de zor. 
Aflăm că aici au fost însămînțate 270 hectare, adică 68 la sută din 
suprafața planificată, unitatea ocupînd primul loc pe consiliul agro
industrial la executarea lucrărilor agricole 
Oprea).

ÎNGRĂȘĂMINTE CU PAGUBĂ, 
luni, din stația de cale ferată Negru Vodă, 
pornit spre cooperativa agricolă Darabani avizul : „V-au sosit 20 
tone de îngrășăminte chimice, grăbiți preluarea”. Nici un răspuns. 
Conducerea cooperativei a fost reavizată apoi zilnic, dar nu s-a 
sinchisit să ridice îngrășămintele din gară. După ce vagonul a in
trat în locație, aceeași conducere a cooperativei a sugerat celor de 
la gară : „Dați-le cui le-o vrea, noi n-avem chef să le plătim”. Și 
astfel. în loc de sporuri de recoltă, îngrășămintele produc pagubă. 
(George Mihăescu).

PRIMARUL PE TRACTOR. După ce a lucrat toată noaptea la 
pregătirea terenului, mecanizatorul Gheorghe Crețu. de la coopera
tiva agricolă Tătaru, județul Brăila, și-a rezervat pentru odihnă 
doar două ore. Apoi a reluat lucrul. După-amiază, primarul comunei 
Dudești. Florin Mocanu, l-a obligat să coboare de pe tractor, trimi- 
țîndu-1 să se odihnească. Și el, primarul, i-a luat locul, pregătind pînă

pentru a se preveni risipa de timp, 
stagnările din lucru. „Pentru buna 
funcționare a tractoarelor, a fost 
creat un stoc de piese recondiționa
te — ne spune directorul. Este vor
ba de piesele care, din experiență, 
cedează uneori în timpul lucrărilor. 
Deocamdată, nu au existat solicitări. 
Semn că reparațiile din iarnă au 
fost de calitate bună”.

A trecut de ora 16. La cooperati
va agricolă din Vingard, patru se
mănători ies din brazdă. Au încheiat 
activitatea la această oră? „Nu, nici
decum. ne răspunde Marin Barna, 
inginerul-șef al cooperativei. Le 
transferăm pe o altă solă. în unita
tea noastră cultivam porumbul pe 
șase sole. Cea mai mică are 10 hec
tare, iar cea mai mare — 80 hectare, 
în total cultivăm 300 hectare cu po
rumb, din care 50 au și fost semă
nate”. Informarea telegrafică a in- 
ginerului-șef ne pune în temă. Ce mă
suri ați luat pentru încheierea se
mănatului în epoca optimă ? „Se
mănătorile «merg» dacă au teren 
pregătit. Aceasta este preocuparea 
mea principală. Avem un avans de 
50 hectare. Dispunem de cinci for
mații de discuri care lucrează după 
program special — încep munca la 
lumina farurilor și tot așa o în
cheie seara”.

Și în alte cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Cunța — 
Spring, Drașov, Ungurei — a început 
semănatul porumbului. După cum se 
lucrează, se pare că avansul cîștigat 
se va menține pînă Ia încheierea 
campaniei. Această dorință este ex
primată de Nicolae Oprita, inginerul- 
șef al consiliului : „Nu avem nici 
un motiv să întîrziem. La pregătirea 
terenului avem un avans de două 
zile, iar la semănat, cele 32 semănă
tori de care dispunem sînt folosite 
zi-lumină. Am însămînțat 500 hecta
re din totalul de 2 030 și în cîteva 
zile încheiem această lucrare”. în 
cîte zile ? „Să facem o socoteală; 
cu forțele existente, randament ma
xim. da, în 20 aprilie terminăm se
mănatul porumbului”.

înfățișînd eforturile care se de
pun în județ pentru intensificarea 
semănatului, trebuie arătat că nu în 
toate unitățile agricole munca este 
organizată temeinic, cu spirit de 
răspundere. De altfel, deficiențele 
manifestate în activitatea unor coo
perative agricole sînt evidențiate de 
unele rămîneri în urmă la însămîn- 
țări, pe total județ. Deficientele exis
tente în organizarea și conducerea 
activității sînt pregnant reliefate de 
diferențele mari dintre consiliile a- 
groindustriale privind stadiul însă- 
mînțării porumbului. Astfel, la 16 
aprilie, în timp ce în consiliul agro
industrial Lopadea Nouă porumbul a 
fost semănat pe 30 la sută din su
prafață. iar în consiliile unice Și- 
bot, Fărău — 28 la sută, în consiliul 
unic Jidvei s-a realizat doar 8 la 
sută. Acest fapt evidențiază totodată 
necesitatea ca peste tot să se acțio
neze energic pentru grabnica înche
iere a însămînțărilor.

Ștefan BUNICA
corespondentul „Scînteii”

Plantarea cartofilor pe terenurile cooperativei agricole Sînmartin, județul
Harghita Foto : Șzakăcs Sândor

COVASNA

Exigență sporită 
Ia plantarea cartofilor

Anul trecut, unitățile agricole din 
județul Covasna au realizat în medie 
cite 24 800 kg cartofi la hectar. Oa
menii muncii din agricultura jude
țului sînt deciși să consolideze acest 
6ucces. Astfel, în 1985, unitățile agri
cole din județ vor cultiva 10 500 hec
tare cu cartofi de pe care, potrivit 
planului, urmează să se realizeze 
cite 26 070 kg la hectar. Din su
prafața amintită, pe 5 000 hectare în 
cultură intensivă trebuie să se 
recolteze peste 45 000 kg la hectar.

Cum se acționează acum pentru 
obținerea producțiilor planificate ? 
începem cu fruntașii — cooperativa 
agricolă din Mărtineni, unitate care, 
anul trecut, a realizat o producție 
medie de 41 193 kg cartofi la hectar 
pe o suprafață de 450 hectare. „Anul 
acesta cultivăm 450 heotare cu car
tofi — ne spune inginera-șefă a 
unității, Hencs Gyongyi. Vrem să 
reedităm rezultatul bun de anul tre
cut. Ce facem în acest scop ? Apli
căm întocmai tehnologiile prescrise. 
Menționez, între altele, respectarea 
asolamentelor, alegerea celor mai 
bune plante premergătoare, fertili
zarea abundentă a solului în toam
nă. Pentru recolta acestui an arn 
aplicat cîte 80 tone gunoi de grajd 
la hectar. Din păcate, pînă la ora 
actuală nu a fost asigurată decît 30 
la sută din cantitatea de îngră
șăminte chimice necesară. Avem 
promisiuni să le primim, după 20 
aprilie, deci după terminarea plan
tării cartofilor, astfel că le vom a- 
plica înainte de rebilonare. O altă 
cerință a obținerii unor recolte bune 
este executarea, plantării in timpul 
optim. De "aceea am lucrat intens în 
zilele cu timp favorabil. Ritmul me
diu zilnic planificat era de 40 hecA 
tare, dar am avut zile în care am 
realizat 45—50 hectare. La plantat 
lucrează 8 mașini, servite zilnic de 
peste 100 cooperatori, materialul ,să- 
ditor fiind transportat la parcelele 
mai apropiate cu 20 atelaje, iar la 
cele mai îndepărtate — cu mijloa- 
oele de transport mecanizate pro
prii. Astfel, am reușit să grăbim 
plantarea cartofilor* 1.

în seară 4 hectare de teren. Cum să nu-1 mamnee palmele pe prima
rul din Dudești cînd zorul lucrărilor e atît de, mare ? 1 Doar timp de 
mai multi ani a fost mecanizator. (Corneliu Hribi).

MECANIZATORI VREDNICI. Mai bine de o jumătate din 
cele 145 hectare prevăzute a fi cultivate cu cartofi la cooperativa 
agricolă din Misentea, județul Harghita, sînt situate pe pante de peste 
16 grade. E greu la deal, dar și aceste suprafețe, excelente pentru cul
tura cartofului, trebuie plantate repede și bine. Evident. în condiții 
deosebite se impun măsuri deosebite. Constatînd că un singur tractor 
nu răzbește, mecanizatorii au „înhămat” la mașinile de plantat cartofi 
cîte două tractoare. Așa i-am găsit deunăzi plantind. sub supraveghe
rea atentă a specialistului Alexandru Bomher, ultimele suprafețe din 
cele 75 hectare greu mecanizabile. Cei care înfruntă dealurile sînt 
mecanizatorii Nagy Erno, Hozo Lajos, Vasi Andrei și Denes Istvan, 
în asemenea condiții se verifică vrednicia mecanizatorilor. (LD. Kiss).

CASATE, DAR... REVITALIZATE. In unitățile agricole din
Consiliul unic agroindustrial Crasna vor fi plantate cu cartofi 910 hec
tare. Făcînd un calcul elementar, directorul S.M.A. din Crasna îm
preună cu alți specialiști și mecanizatori au ajuns la concluzia că nu 
vor încheia în timp optim lucrarea numai cu cele 20 de mașini-aflate 
în dotare. Se impunea găsirea imediată a unei soluții. Mecanizatori 
existau în număr suficient, datorită detașării în actuala campanie a 
unor oameni de meserie care își desfășoară acum activitatea în uni
tăți industriale. Dar de unde mașini de plantat ? într-un timp re
cord. nu mai puțin de 8 mașini, care fuseseră casate și aruncate la 
fier vechi, au fost reparate, repuse în funcțiune și merg excelent ! Ur
marea : viteza zilnică la plantarea cartofilor a crescut la 160 de hec
tare. în acest fel, acțiunea se va încheia cu cîteva zile mai repede. 
(Eugen Teglaș).

La indicația comitetului județean 
de partid, organele agricole urmă
resc îndeaproape ca producția me
die realizată pe județ să fie spori
tă prin creșterea recoltelor atît în 
unitățile agricole cu rezultate bune, 
cit mai ales în cele care au avut 
rezultate cu mult sub posibilități. 
Ne aflăm la C.A.P. Ojdula, unitate 
care dispune de terenuri de calita
te mai slabă și unde, anul trecut, 
s-a realizat o producție medie de 
numai 19 723 kg la hectar. Și nu în
tâmplător. Din cele 290 hectare cul
tivate ou cartofi, recolta a fost 
strînsă doar de pe 105 hectare, res
tul fiind distrusă de umiditatea ex
cesivă. Ce faceți pentru ca aseme
nea neajunsuri să nu se mai repe
te ? „Anul acesta, executăm lucrări 
de ameliorare a terenurilor slab 
productive pe 303 hectare — ne spu
ne președintele cooperativei. De 
asemenea, am înlocuit soiurile în
vechite, degradate, cu soiuri noi. fo
losind semințe din înmulțirea I 
și a II-a“. Desigur, lucrările de îm
bunătățiri funciare, care Se fac prin 
investiții de la stat, pe ansamblul 
județului ele însumînd 59 milioane 
lei, au un mare rol pentru crește
rea fertilității pămîntului. însă fac
torul hotăritor pentru sporirea ran
damentului la hectar îl constituie 
munca oamenilor, calitatea lucrări
lor. Atît la Ojdula, cit și în alte 
cooperative agricole în care nivelul 
recoltei de cartofi a fost sub posi
bilități — Mereni, Poian, Lemnia 
— pregătirea terenului și plantarea 
cartofilor se fac numai în prezența 
specialiștilor din unități, a activiști
lor de partid și de stat care au sar
cini în actuala campanie agricolă.

înainte de a încheia această rela
tare merită consemnat faptul că în 
cooperativele agricole Ghidfalău, 
Valea Crișului, Lunga și Ilieni car
tofii au fost plantați pe toate su
prafețele prevăzute.

Mârîa PĂLJANOS
corespondentul „Scinteii”

In Int'impinarea zilei de i mai

REMARCABILE REALIZĂR
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului

Antrenați în ampla întrecere socialistă, oamenii muncii din industrie, 
construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației 
mărfurilor și prestărilor de servicii, raportează în preajma zilei de 1 Mai 
noi și importante realizări în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe anul 1985, pe întregul cincinal. Pe baza rezultatelor obținute pe pri
mele trei luni ale anului și a punctajului general stabilit potrivit indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la 31 martie *),  
pe primele locuri se situează : ,

ÎN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Voivozi, județul Bihor, cu 858,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,8 la sută la 
producția fizică, 22 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
2 la sută la volumul de pregătiri 
miniere, 28,2 la sută la productivi
tatea muncii ; consumurile de ener
gie electrică și combustibil au fost 
sub cele normate cu 11,6 la sută ; 
de asemenea, consumurile de mate
riale au' fost mai mici decît cele 
normate.

Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 775,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Cîmpulung, județul Argeș, cu
469,6 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Deva, cu 275 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 9,6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor ; unitatea s-a 
încadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea muncii ; chel
tuielile realizate au fost mai mici 
decît cele prevăzute in buget cu
13,4 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Oradea, cu 69,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de elec
tronică industrială București, cu
819.9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,5 la sută la 
export, 2,1 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 2.7 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 14,8 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec
tronica” București cu 686,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
se radio și semiconductori Bă-, 
neasa-București, cu 614,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de me
dicamente București, cu 466 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la pro
ducția fizică, 2,3 la sută la export,
6.9 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 1,9 la sută la pro
ductivitatea muncii, 10,3 la sută la 
beneficii, 7,2 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de energie electrică și combus
tibili au fost sub cele normate cu 
15,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de anti
biotice Iași, cu 393,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA FIBRELOR, 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîrtie 
Petrești, județul Alba, cu 335,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
1,8 la sută la export, 1,7 la sută la 
productivitatea muncii, 23,3 la sută 
la beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de ce
luloză și cartoane „Mucart” Cluj- 
Napoca, cu 149,9 puncte.

ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : Întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rm. 
Vîlcca, cu 937,5 puncte.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile au fost calculați pe două 
luni. •

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 8 la sută la pro
ducția fizică, 2,7 la sută la produc
ția netă, 5,5 la sută la export, 2,6 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 4,6 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii și la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de energie elec
trică și combustibil au fost sub 
cele normate cu 9,8 la sută ; unita
tea s-a încadrat în consumurile 
normate de materii prime si ma
teriale.

Locul II : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova, cu
536,7 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani, cu 522,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(MĂTASE, IN, CÎNEPĂ, LÎNĂ)
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Dorobanțul” Ploiești. cu 697 
puncte.

Principalii indicatoi-i de plan au 
fost depășiți cu : 16,8 la sută la 
producția fizică. 22 la sută la ex
port, 4,7 la sută la productivitatea 
muncii. 21,3 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime si mate
riale au fost sub cele normate cu
1.2 la sută, iar cele de energie e- 
lectrică și combustibil cu 4.9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea ..Liber
tatea” Sibiu, cu 509 puncte.

Locul III : întreprinderea „Țe- 
sătoriile reunite” București, cu 85,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de pie

le, încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie” Sibiu, cu 720,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,4 la sută la 
producția netă. 2,3 la sută la ex
port. 2 la sută la producția fizi
că. 1.5 la sută la productivitatea 
muncii. 2,1 la sută la beneficii. 34,4 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 0,5 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 6 la 6ută.

Locul II : întreprinderea de pie
le și încălțăminte .,Pionierul” 
București, cu 711 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Progresul” 
București, cu 217,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI, 

PANIFICAȚIEI 
ȘI A PRODUSELOR 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Bacău, cu 431,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ; 15,4 la sută la 
producția fizică. 3,1 la sută la 
producția-marfă vîndută si încasa
tă. 1,1 la sută la productivitatea 
muncii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 1,2 lă sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu
21.2 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Neamț, cu 252.8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Teleorman 
cu 244,8 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
.,30 Decembrie”, județul Giurgiu, cu 
1 104,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,8 la sută la 
producția de carne, 1,4 la sută la 
efectivele de bovine la sfirșitul 
perioadei și cu 13,5 la sută la efec
tivele de porcine, 21,2 la sută la 
livrările de carne la fondul de stat; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția și livrările de lap
te de vacă la fondul de stat, pre
cum și la beneficii.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, cu
864.3 puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Strunga, județul Iași, cu
769.4 puncte.

ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ — 
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea antrepri
ză de montaj și reparații centrale 
termice București, cu 837,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,1 la sută la 
producția de construcții-montaj 
terminată, 24 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția netă 
și beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei de construcții-montaj au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 0,4 la sută, iar cele materiale 
cu 10 la sută ; consumurile de ci
ment au fost sub cele normate cu 
12 la sută, de metal cu 18 la sută, 
iar cele de combustibil și carbu
ranți cu 16,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București, cu
711.5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de trans

port naval și auto „Delta Dunării” 
Tulcea — Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare — cu 407 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,9 la sută la pro
ducția netă, 4,9 la sută la venituri 
brute, 7,4 la sută la productivita
tea muncii, 6,3 la sută .la' volumul 
activității ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; consu
murile de combustibil și energie 
electrică au fost sub cele normate 
cu 0,3 la sută.

Locul II : Compania TAROM — 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor — cu 375,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta — Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor — cu 291,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL, ALIMENTARE, 

NEALIMENTARE ȘI MIXTE
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat textile — încălțămin
te Craiova, cu 412 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,4 la sută la
desfacerea mărfurilor cu amănun
tul, 10,2 la sută Ia volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile de 
circulație la 1 000 lei desfacere au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 5,1 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tîrgoviște, cu 282,5 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Cîmpulung, 
județul Argeș, cu 251,8 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Prahova, cu 629,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1 la sută la 
prestări servicii către populație,
4,7 la sută la desfaceri de mărfuri 
cu amănuntul, 6,7 la sută la bene
ficii, 7,2 la sută la coeficientul de 
utilizare a capacității de cazare ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la încasări valutare ; cheltuie
lile de circulație la 1 000 lei desfa
cere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 7,9 la sută.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Gorj, cu 423,5 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Ialomița, cu 172,2 puncte.

(Agerpres)

în lumea întreagă se vorbește 
astăzi despre industria reciclării ma
terialelor ca despre una dintre cele 
mai prospere industrii. Cercetătorii 
a'u creat tehnologii noi, eficiente, 
care fac din reciclarea materialelor 
o industrie rentabilă. în țara noastră, 
industria reciclării s-a născut, există 
și, așa cum a stabilit conducerea 
partidului, va continua să se dezvolte 
tot mai mult.

Cit de eficiente sînt investi
țiile din industria reciclării ? Pre
zentăm cîteva date concludente în 
această privință :
• recuperarea cheltuielilor de in

vestiții in industria reciclării mate
rialelor se realizează într-un timp 
de peste trei ori mai scurt decît în 
unitățile producătoare de materii 
prime noi.
• costul materiilor prime și ma

terialelor refolosibile este de aproa
pe cinci ori mai mic decît cel al ma
teriilor prime noi și se elimină total 
importurile.
• consumul de energie pe tona de 

materii primo și materiale obținută 
din resurse refolosibile este incom
parabil mai mic decît cel din resurse 
materiale noi. De exemplu, pentru 
obținerea unei tone de magneziu din 
materiale refolosibile se consumă 
numai 2 la sută din resursele ener
getice necesare pentru a fi produsă 
din materii prime noi, la aluminiu — 
4 la sută, la mase plastice — 5 la 
sută, la cupru — 12 la sută, la zinc 
— 14 la sută, la oțel — 38 la sută, 
la titan — 40 la sută și la plumb — 
45 la sută.

în temeiul soluțiilor tehnice oferite 
de cercetare, în perioada 1980—1984 
au fost construite și puse in funcțiu
ne o serie de capacități de producție 

pentru prelucrarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile în 
valoare de peste 31 miliarde lei.

Cu toate succesele incontestabile 
obținute, economia națională dispune 
de mult mai importante resurse me
talice feroase și neferoase, produse 
chimice, materiale lemnoase, textile 
și pielărie, substanțe reziduale agro- 
alimentare rezultate din procesele de 
producție și consum, piese și sub- 
ansamble, bunuri de uz casnic de Ia 
populație, care trebuie recuperate și 
valorificate într-o proporție sporită. 
Iar una din principalele explicații 
ale faptului că rezultatele în acest 
domeniu nu sînt la nivelul posibi
lităților existente o reprezintă neîn- 
făptuirea ritmică a programului de 
investiții stabilit pentru recuperarea 
și valorificarea materialelor refolo
sibile.

Care sînt cauzele ? în primul 
rînd, au existat întîrzieri nejusti
ficat de mari în elaborarea și apro
barea documentațiilor tehnico-eco- 
nomice și._ în al doilea rînd. este 
vorba de neasigurarea la timp a uti
lajelor tehnologice, mai ales a celor 
conducătoare pe fluxul producției. 
Să ne referim la cîteva exemple. 
Ministerul Industriei Chimice a îna
intat spre aprobare documentația 
tehnico-economică pentru instalația 
de valorificare a polietilenei de mică 
densitate de . la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice Pleni- 
ța abia in luna septembrie 1984, deși 
planul prevedea punerea în funcțiu
ne a acestei capacități în octombrie 
.1984 ; deci mai rămăseseră pentru 
execuția lucrărilor numai 30 de zile 
— ceea ce s-a dovedit a fi cu totul 
insuficient. De asemenea, Ministerul 
Energiei Electrice a deschis finanța

rea doar în trimestrul IV al anului 
trecut pentru două instalații de cap
tare, însilozare și livrare a cenușilor 
uscate de la electrofiltre, care tre
buiau realizate la centralele termo
electrice Doicești și Comănești, deci 
în aceeași perioadă în care aceste 
capacități trebuiau să fie puse în 
funcțiune. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini a elaborat do

PRIORITATE REALIZĂRII CAPACITĂȚILOR
DE PRODUCȚIE DIN INDUSTRIA RECICLĂRII! J

cumentația tehnico-economică pentru 
cele șapte instalații de regenerare a 
nisipurilor de turnătorie care tre
buiau montate la diferite întreprin
deri cu întîrzieri de pină la șapte 
luni. întrucît aceste instalații nu sînt 
nici acum realizate, se continuă a- 
proyizionarea cu 98 000 tone nisip pe 
an din cariere, în vreme ce nisipu
rile' regenerabile sînt transportate în 
halde.

De o altă categorie de neajun
suri — neasigurarea la timp a utila
jelor tehnologice — sînt răspunzătoa
re atît unele unități beneficiare, care 
au comandat cu intîrziere utilajele 
și instalațiile necesare, cit și anumite 
unități constructoare de mașini, care 
nu au respectat termenele de livrare 

pe care ele însele le-au stabilit. Să 
concretizăm. întreprinderea Tehno- 
metal-București. din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, tergiversează execuția și 
omologarea celor nouă linii de des
trămare, cu 4+2 tamburi, necesare 
filaturii de bumbac Gura Humoru
lui, județul Suceava, filaturilor 
de vigonie din Negrești, județul

Vaslui, și din Arad. De asemenea, 
întreprinderea „Unirea” din Cluj-. 
Napoca, din cadrul aceluiași minis
ter, fixează noi și noi termene, pen
tru livrarea celor șase mașini de 
filat cu cap liber, de care au nevoie 
filaturile de vigonie din Timișoara 
și București, termene pe care nu le 
respectă.

Există și alte întreprinderi care 
consideră că ar fi de însemnătate 
minoră realizarea unor instalații, 
utilaje sau echipamente destinate 
industriei reciclării materialelor, pe 
motiv că acestea contribuie cu o va
loare redusă în producția-marfă. Dar 
consecințele unei asemenea atitudini 
sînt deosebit de mari în industria 
reciclării materialelor. S-a calculat 

că nerealizarea, în anul 1984 șl în 
primul trimestru din acest an a uno
ra dintre capacitățile de producție 
planificate din domeniul recuperării 
și valorificării materialelor refolosi
bile a influențat negativ balanțele 
materiale cu resurse ce depășesc 2,6 
miliarde lei.

După cum a subliniat, nu o dată, 
conducerea partidului, obiectivele 

de investiții destinate reciclării ma
terialelor trebuie să se bucure de 
prioritate, intrucît acestea sînt me
nite să contribuie la dezvoltarea 
bazei de materii prime a țării. Am 
amintit aceasta întrucît, în acest an, 
industriei reciclării materialelor ii 
este alocat un volum de investiții de 
aproape 2 miliarde Iei. Sînt prevăzu
te a se pune în funcțiune 82 de ca
pacități de producție destinate recu
perării, colectării, pregătirii, prelu
crării și valorificării materialelor 
refolosibile — 31 restante de anul 
trecut, 43 obiective aflate în curs de 
execuție și alte 8 a căror construc
ție începe și trebuie încheiată în 
acest an.

Care sînt problemele șl cerințele 
care condiționează respectarea rigu
roasă a termenelor de punere in 
funcțiune? în primul rînd, între
prinderile constructoare de mașini 
să realizeze cu prioritate utilajele și 
instalațiile tehnologice restante din 
1984 și din primul trimestru al aces
tui an, precum și pentru obiectivele 
la care se execută lucrări in continua
re și au prevăzute termene de punere 
in funcțiune in perioada care a mai 
rămas din anul 1985. In acest 
context, a devenit necesar ca unită
țile constructoare de mașini să 
treacă la producția de serie a ma
șinilor și utilajelor care și-au do
vedit eficiența și utilitatea în pre
lucrarea, selectarea și pregătirea 
diferitelor materiale refolosibile, 
cum sînt instalațiile pentru gospo
dăriile de șpan, utilajele pentru 
destrămarea materialelor textile, 
cele pentru presarea și balotarea 
foliilor de polietilenă, a textilelor și 
hîrtiei, ca și cele pentru mărunțirea 
și pregătirea maselor plastice. în al 
doilea rînd, este necesară asigurarea 
de către constructori a fronturilor 
de lucru, care să permită începerea 
montajului Ia termenele prevăzute în 
grafice, iar unitățile beneficiare să 
asigure personalul de bază pentru 
exploatare, care să participe nemijlo
cit Ia montarea principalelor utilaje 
și instalații tehnologice. Concomitent, 
trebuie create condițiile necesare 
executării probelor de rodaj la rece 
și la cald, precum și a probelor de 
punere în funcțiune în cadrul peri
oadelor prevăzute în grafice.

Experiența anilor precedenți a de
monstrat că și pentru investițiile 
destinate recuperării și valorificării 
materialelor refolosibile prevăzute să 
înceapă în anul 1985, dar care ur

mează a fi puse în funcțiune în anii 
viitori trebuie 
se ia anumite
bire se impun accelerarea ritmu
lui dc elaborare și avizare a do

de pe acum să 
măsuri. Cu deose-

cumentațiilor tehnico-economice, pre
cum și stabilirea neîntirziată a 
graficelor de lucru, cu termene fer
me pentru proiectanți, beneficiari, 
organele de avizare și constructori, 
privind predarea documentațiilor, 
eliberarea amplasamentelor și înce
perea execuției lucrărilor. Pe același 
plan ca importanță se situează ur
gentarea comandării și încheierii 
contractelor cu furnizorii de utilaje
și instalații tehnologice. în strictă 
corelare cu necesitățile de montaj și 
cu termenele de punere în funcțiune 
a capacităților de producție, pentru 
a se evita neajunsurile de acest gen 
care s-au resimțit anul trecut.

Trebuie bine înțeles că, la fel ca 
la oricare investiție, mare sau mică, 
numai printr-o coordonare strictă, 
judicioasă a eforturilor proiectanți- 
lor, constructorilor, furnizorilor de 
utilaje tehnologice și beneficiarilor, 
prin asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale și a forței de muncă necesare, 
obiectivele de investiții în industria 
reciclării materialelor pot fi realizate 
la timp și în condiții de eficiență 
ridicată. Se cunoaște că de la data
stabilită pențru punerea în funcțiune 
a noilor capacități de producție se 
contează pe resursele respective în 
asigurarea echilibrului material al 
planului.

Intj. Ion Gh. BADEA 
din Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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întreaga 
moderne : 
progresu- 
important

temerare ale 
nu s-a avîntat 

încă din pre-
De ce

do- 
încheîat procesul re-

Subli-

toriei omului in lupta cu natura, 
confirmă și reconfirmă un adevăr 
pe care se întemeiază 
dezvoltare a civilizației 
acela că între resursele 
lui un rol deosebit de 
revine manifestării active a spiri
tului creator. La baza creativității 
umane se află însă cunoașterea. 
Visul faustian de cunoaștere al 
omului, caracteristic minții lui 
iscoditoare, domină întreaga isto
rie universală.

Izvoarele dezvoltării cunoaște
rii sînt inepuizabile. Ceea ce ome
nirea a realizat pină acum, ceea 
ce se cunoaște la un moment dat 
constituie baza pentru o nouă cu
noaștere. Fiecare etapă a istoriei 
civilizației a pornit de la înfăptu
irile precedente. Măi întîi au fost 
adunate în enciclopedii cunoștin
țele acumulate ; analizate, siste
matizate și însușite, aceste cunoș
tințe au contribuit la activizarea 
minții umane.

Setea de cunoaștere s-a dove
dit a fi un combustibil prețios 
pentru zborurile 
gîndirii. 
omul în Cosmos 
istorie ? Pentru că n-a avut ex
periență. De . altfel, nici n-a știut 
și nici n-a crezut că îi stă în 
putere o astfel de performanță. 
A ajuns aici după mii de ani de 
muncă, de învățătură, de sacrifi
cii. Zborul în Cosmos a fost posi
bil numai după descoperirea le
gilor de rotație a sateliților în ju
rul planetei noastre. Și după ca 
s-a calculat teoretic forța de res
pingere necesară pentru desprin
derea unui corp din sfera de 
atracție terestră. Dar omul a fost 
nevoit să . mai aștepte o vreme 
pină să facă acest pas, deoarece 
îi rămăseseră încă necunoscuți 
carburanții care să asigure dez
voltarea vitezei cosmice. Abia în 
momentul în care principalele pro
bleme teoretice au fost soluțio
nate, a putut fi inaugurată magis
trala siderală.

Ideea continuității și Intensifi
cării acumulării de noi cunoștin
țe își află o strălucita aprofunda
re în opera secretarului general 
al Partidului Co
munist Român. în 
spiritul acestei 
concepții de înal
tă ținută științi
fică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a afirmat — in 
Raportul prezen
tat la cel de-al 
XIII-lea Congres 
ai partidului — 
că în nici un 
meniu nu s-a 
voluționar al cunoașterii, 
nierea pregnantă a adevărului po
trivit căruia nu există fenomene, 
procese, legități ale dezvoltării lu
mii ce nu pot fi cunoscute, ci nu
mai care nu sînt deocamdată cu
noscute se înscrie într-o viziune ge
neroasă și profund realistă, asupra 
raporturilor omului cu natura, cu 
Universul.

De atîtea ori, în istoria omeni
rii, au fost promovate concepții 
agnosticiste, decretîndu-se că pro
cesul cunoașterii s-a încheiat, că 
omul nu mai are nimic de aflat 
despre el și despre mediul său În
conjurător. Și tot de atîtea ori, cu
noașterea a triumfat, învingînd li
mitele impuse de obscurantism, de 
fatalism și antiumanism. Chiar și 
în secolul nostru, în plină afirma
re a revoluției tehnico-șțiințifice, 
obscurantismul încearcă să reacre- 
diteze ideea , limitelor cunoașterii. 
După o succesiune de mari desco
periri în domeniul fizicii, care au 
impulsionat puternic progresul ci
vilizației, s-au auzit voci potrivit 
cărora „nimic nu mai poate fi 
nou sub soare". Astfel de tendin
țe i-au dezorientat chiar și pe 
unii oameni de știință din Occi
dent, care s-au grăbit să declare 
că toate legile fundamentale ce 
pot și trebuie să fie cunoscute... 
au fost cunoscute ; ei dădeau asi
gurări că în știință, în cunoaștere 
nu se mai așteaptă nici un pro
gres important. Dar abia se usca
se cerneala pe aceste declarații 
cînd o nouă revoluție tehnologică 
și științifică a început să se con
tureze pe plan mondial, avînd pro
funde implicații în toate dome
niile cunoașterii.

„Festivitatea" inaugurală s-a 
desfășurat în lumea electronicii. A 
apărut microprocesorul, noua 
„ștea" a informaticii, care a re
voluționat cibernetica. Dacă ordi
natoarele „gigantice" pot să con
ducă numai procese de producția 
mari, la nivel de întreprindere sau 
de. grupuri de întreprinderi,.micro
procesorul reușește să se implice 
în soluționarea unor probleme de 
detaliu ; el poate să comande o 
singură instalație sau o. singură 
mașină. în vremea noastră au în
ceput să lucreze în unități eco
nomice, alături de oameni, roboți ; 
adică mecanisme „inteligente" care 
au capacitatea de decizie și sint 
dotate cu „auz", cu „văz", în curs 
de definitivare aflîndu-se și un 
„nas electronic" menit să le adau
ge și „simțul mirosului". Robotul 
ii datorează „inteligența" micro
procesorului, minusculă pastilă de 
siliciu, de mărimea gămăliei 
unui ac, in care 
mii și' mii de diode, 
tranzistori, condensatori. De fapt, 
o datorează capacității omului de a 
acumula noi și noi cunoștințe, de a 
le activiza, de a le transforma în 
idei creatoare, în realizări demne de 
speța sa. Prin cunoaștere și prin 
manifestarea spiritului creator, 
omul a reușit, în etapa actuală a 
dezvoltării civilizației, să concen
treze in dispozitive miniaturizate 
uriașe energii.

A sunat apoi ceasul 
Genetica, îndeosebi, s-a 
fi arena unei adevărate 
de descoperiri epocale, 
versul genetic, despre

IDEI 
DE ACTUALITATE 
IN DEZBATERE

gămăliei 
sint integrate... 

rezistențe,

biologiei. 
dovedit a 

avalanșe 
Microuni- 

. __ =______. . care s-a
spus că va rămîne inaccesibil omu
lui, a fost nevoit să-și deschidă 
porțile. S-a produs o schimbare 
fundamentală de poziții în rapor
tul de forțe dintre posibil și im
posibil. Omul a început să-și pună 
cu mai mult curaj întrebări des
pre apariția vieții pe Terra și să 
argumenteze cu date științifice 
răspunsuri care, în urmă cu nu
mai un deceniu, ar fi părut fan
teziste ; a început să se autoinves- 
tigheze din unghiuri absolut ine
dite și să ajungă la concluzii noi 
despre sine. Pe măsură ce s-a 

^reușit localizarea și sistematizarea

transrrii- 
omul a 
de a-și

zi : „Acesta 
mult așțep- 
prea depar- 
caută argu- 
dreapta din 

încearcă să facă 
unei bătălii 

pentru

nele sint „indisciplinate" sau „dis
trate" și comit erori in 
terea mesajului ereditar, 
dobîndit noi modalități 
apăra sănătatea, viața.

Genetica este domeniul cute
zanței și al marilor aspirații. Aici 
se adună cu perseverență și spi
rit științific date pentru un tul
burător „dosar" pe a cărui coper
tă se va scrie într-o 
este omul 1“ Și ziua 
tată se arată a nu fi 
te. Tot aici însă își 
mente cercurile de 
Occident, care 
din biologie terenul 
ideologice purtate pentru . impu
nerea ideii că elitismul ar fi un 
dat natural. Dar dovezile cele mai 
recente aduse de cercetarea în do
meniul biologiei, cu privire la ra
portul dintre gene și mediul de 
viață al omului în fundamenta
rea inteligenței, spulberă iluziile 
fataliste cu privire la determina
rea pe cale ereditară a capacității 
de gîndire a omului.

Desigur, inteligența își are 
„rampa de lansare" în creierul 

, uman. Dar scoarța cerebrală nu 
produce, prin ea însăși, inteligen
tă, așa cum din pămint nu răsar, 
de la sine, plante. O floare care 
ne incintă privirea iși trage sevele 
din solul roditor, dar dezvoltarea 
ei este dependentă în mod funda
mental de factorii de mediu, do 
existența unor condiții pedocli
matice favorabile. O cultură de 
cereale este și ea dependentă de 
factorii de mediu, între care res
pectarea timpului optim de arat, 
de semănat, de efectuare a lucră
rilor de întreținere, de calitatea 
semințelor, de temperatură și umi
ditate. Creierul se supune unor 
legi asemănătoare celor care gu
vernează fertilitatea pămintului ; 
el este neputincios în afara unui 
dialog continuu cu mediul încon
jurător. Numai „schimbul de sub
stanță" dintre creier și mediu, în 
condiții sociale favorabile, asigură 
producerea inteligenței și trans
formarea ei într-o forță activă.

Inteligența umană nu este un 
„perpetuum mobile". Ca să produ-

că, ea trebuie să 
fie neîncetat ali
mentată cu noi și 
noi cunoștințe. 
Dictonul potrivit 
căruia pentru 
orice act de crea
ție este nevoie de 
un procent de 
„inspirație" și de 
nouăzeci șl nouă 
de procente 
„transpirație" 

„Transpirația"
de 
râ
se 
cu 

fo-

lor să nu poată trece,
dintre contemporanii

mîne ’actual, 
identifică în mod fundamental 
efortul de cunoaștere, ea fiind 
cui din care, dacă este aprins la 
timp și întreținut cu grijă, ’■ țîș- 
nește scînteia imaginației creatoa
re. Iar. cunoașterea în afara mun
cii este de neimaginat.. '

Cunoașterea se constituie, în
tr-un univers deschis. în epoca 
„exploziei informaționale", cînd 
au loc mutații profunde, radicale 
în toate domeniile vieții mate
riale, cînd se produc modificări de 
anvergură în profilul spiritual al 
omului, continuitatea și intensifi
carea procesului de acumulare a 
noi . și noi cunoștințe a devenit ,o 
lege obiectivă a dezvoltării lumii 
contemporane. Legată direct de 
continua îmbogățire a universului 
cunoștințelor este problema acce
sului Ia aceste cunoștințe. Dacă 
noile descoperiri in domeniile 
științei și tehnologiei vor ridica în 
fața oamenilor ziduri peste care 
privirile "" — y—*—",
dacă ele vor rămîne inaccesibile 
multora 
noștri, pe întinse spații ale Pămîn- 
tului va continua să domine îna
poierea economică, științifică și 
culturală. Or, in momentul de 
față, cel puțin pentru, peste nouă 
sute de milioane de locuitori ai 
Terrei — anaifabeții „epocii știin
țifice" — valorile cuprinse în fon
dul de cunoștințe al omenirii ră- 
mîn, in marea lor majoritate, sim
ple enigme.

Desigur, în lumea de azi se dez
voltă o nouă conștiință a educa
ției. Dreptul la educație, conside
rat pină nu de mult drept al co
piilor și tinerilor, devine drept 
fundamental al omului. Tot mai 
mult lărgirea orizontului de cunoș
tințe începe să se identifice cu o 
trăsătură esențială a dezvoltării. 
Dar aceste generoase idei și con
cepții, ce se afirmă tot mai pu
ternic în conștiința umanității, 
vor deveni cu greu operante atita 
vreme cît se mențin actualele de
calaje economice și tehnologice.

Avem șansa de a trăi într-o țară 
în care dreptul la educație, acce
sul deschis maselor, tineretului, 
întregului popor la cele mai înalte 
cunoștințe profesionale, științifice, 
culturale se înscriu între obiecti
vele fundamentale ale politicii 
partidului de dezvoltare economică 
și socială a patriei noastre. De la 
tribuna celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
limpezime faptul că ridicarea ni
velului pregătirii profesionale și 
tehnice, pe baza celor mai avan
sate cuceriri ale științei, constituie 
factorul determinant al edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România, Opțiunea 
pentru un obiectiv atît de cuteză
tor se întemeiază pe concepția re
voluționară, de mai multe ori re
levată de secretarul general al 
partidului nostru, că într-un mo
ment in care timpul se grăbește, 
fiind de un dinamism fără prece
dent în istoria omenirii, numai na
țiunile care țin seamă de această 
realitate, care reușesc să se inte
greze în ritmurile proprii acestui 
sfîrșit de secol și de mileniu, pot 
dobîndi un loc demn pe culmile 
progresului, ale civilizației.

Dar dreptul la educație pentru 
întregul popor se împletește strâns 
cu răspunderea ce revine întregu
lui popor nu numai de a-și însuși 
noile descoperiri, noile cunoștințe, 
dar și de a făuri valori materiale 
și spirituale prin care să ne adu
cem o contribuție tot mai mare, 
așa cum se subliniază în Directi
vele Congresului al XIII-lea, așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului, la înțelegerea tainelor 
naturii, ale Universului, la dezvol
tarea neîncetată a universului cu
noașterii umane.

Adrian VASILESCU)

Implicarea în actualitate 
a creației artistice de amatori 

■* \

Ziua firească de odihnă de la 
începutul oricărei săptămîni, „rela- 
che“-ul instituțiilor culturale, o ne
cesară și binevenită recuperare a 
forțelor, o limpezire pentru etapa 
următoare, a devenit în prima zi a 
acestei luni la casa de cultură din 
Găești una de lucru obișnuită, 
încă de dimineață se desfășura aici 
o activitate complexă. La parter, o 
formație de dansuri repeta metodic 
un dans ce se lăsa greu articulat; 
Ia etaj se adunaseră membrii ex
perimentatului colectiv coral ; prin 
alte săli se puneau în lucru noi 
piese sau secvențe satirice, se fă
ceau retușuri sau reparații ale edi
ficiului. Toți instructorii. în frun
te cu directorul casei de cultură, 
prof. Dumitra Ilie, președintele co
mitetului orășenesc de cultură și 
educație socialistă, se străduiau cu 
profesionalitate și dăruire să dea 
acestei impresionante participări 
de forțe umane coerența și dimen
siunea valorică specifice actului 
cultural.

-- Ne pregătim pentru fazele 
superioare ale Festivalului național 
„Cîntarea României", precizează 
directorul instituției, și pentru une
le turnee în afara localității. Ne-am 
consultat cu activul cultural- și am 
ajuns de comun acord la concluzia 
că este necesar ca această zi de 
început de săptămînă să fie folosi
tă din plin Ia repetiții. Rezultatele 
de pină acum în festival ne-au 
creat un prestigiu care ne obligă 
să perseverăm și mai mult în lu
crul nostru cu frumosul și mintea 
omenească, să menținem și să dez
voltăm succesele obținute, apelînd 
în mai mare măsură la întregul po
tențial al oamenilor orașului nos
tru.

Arn desprins din cele de mai sus 
o dublă perspectivă asupra activi
tății culturale: prima, și poate cea 
mai importantă, avea în vedere as
pectele calitative ale vieții cultu
rale, cealaltă, deloc neglijată, ur
mărea. Să cuprindă și să valorifice 
sub îndrumarea metodică a casei 
de cultură potențialul în creștere 
din unitățile economice industriale 
și agricole, din școli și instituții. 
Intr-âdevăr, configurația vieții spi
rituale ă orașului reclamă, in 
principal, o dezvoltare .in profun
zime a acțiunilor, legarea lor tot 
mai strânsă. cu cerințele complexe 
ale vieții social-economice actuale 
și de perspectivă, în consens cu 
hotărârile Congresului al XIII-lea 
al partidului, cu programele de 
dezvoltare ale țarii. Casa de cultu
ră, celelalte instituții culturale, în
drumate de comitetul orășenesc do 
partid, de forurile județene, își în
tocmesc programele și își desfășoa
ră munca sub semnul creator al 
sporirii eficientei culturii ca factor 
principal de modelare a omului zi
lelor noastre.

Numeroase acțiuni desfășurata 
mai ales în cadrul Universității 
cultural-științifice urmăresc rezol? 
varea prin forțe proprii a unor as
pecte ale producției. Pe platforma 
industrială a orașului, unde func
ționează trei lectorate tehnice, în
trajutorarea și confruntarea opini
ilor au dus la rezolvarea a numeroa
se probleme de producție, au atras 
muncitori și specialiști spre cerce
tarea organizată. Același obiectiv 
îl urmăresc și concursurile pe me
serii, schimburile de experiență, 
sesiunile de comunicări, simpozioa
nele și mesele rotunde. în cadrul 
universității cultural-științifice răs- 
pîndirea cunoștințelor nu îmbracă 
doar formele strict profesionale, ci

40 de ani de la victoria asupra fascismului
(Urmare din pag. I)
germane de pe frontul românesc sint 
amenințate cu distrugerea, in timp 
ce trupele din Grecia au de ales in
tre a se retrage rapid sau a se lăsa 
încercuite".

In îndepărtata Argentina, ziarul 
La Prensa întreprinde o pertinentă 
și amplă analiză a implicațiilor mi
litare generate de alăturarea Româ
niei la coaliția Națiunilor Unite. 
Operînd cu „harta" în față, autorul 
articolului aprecia că întîia conse
cință, în ordinea importanței, o re
prezenta „prăbușirea ocupației ger
mane în Balcani. Bariera dificilă a 
Carpaților dispare in mod practic, 
iar rușilor le este deschisă cimpia 
vastă a Dunării care duce la 
Belgrad, Budapesta și Viena și 
chiar spre Germania". Ziarul in
dian The Statesman, în comenta
riul său pe marginea știrilor primite 
de la București, făcea observația : 
„Avind în vedere că germanii se 
retrag, eliberarea Greciei și a unei 
mari părți din Serbia pare proba
bilă". Iar organul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Pravila, 
din 27 august 1944, într-un panora
mic al situației internaționale, se 
oprea asupra influenței exercitate de 
acțiunea revoluționară întreprinsă de 
poporul român cu patru zile înain
te, conchizînd : „Ieșirea României 
din Axa fascistă are importanță nu 
numai pentru poporul român. [...] 
Lovitura dată întregului sistem al 
dominației germane in Balcani nu 
poate fi subestimată". O concluzie 
similară este de întîlnit și în ziarul 
polonez Armia Ludowa, in pagi
nile căruia se putea citi în aceeași 
zi '.„Ruperea României de Germania 
va grăbi și adinei înfringerea germa
nă in Balcani, infringerea ei totală". 
La 30 august 1944, reputatul coti
dian francez Le Figaro evidenția 
amplitudinea militară a revoluției 
române : „Acum citeva zile, o revo
luție politică și militară a izbucnit 
în România", care va marca sfîrșitul 
dezagregării „vastului sistem pe care 
diplomația — și tunurile — Reichului 
s-au străduit să-l construiască de la 
Marea Tireniană pină la Marea 
Neagră".

în același timp, rezultat nemijlocit 
al aceleiași revoluții a poporului 
nostru, armata română a interzis 
trupelor hitleriste și horthyste să-și 
organizeze apărarea pe puternica ba
rieră naturală a Carpaților Meri
dionali. Executarea rapidă și irepro
șabilă de către trupele noastre a 
operației de acoperire a liniei de 
demarcație impusă prin dictatul im
perialist de la Viena, din 30 august 
1940, a dat posibilitatea creării unui. 

vizează aria mai largă a educației 
materialist-dialectice, a educației 
ateiste,, cunoașterea istoriei patriei 
în articulațiile ei complexe, a do
cumentelor de partid și a legilor 
țării. Cu sprijinul upor cadre com
petente, prelegerile de aici sînt de 
multe ori adevărate evenimente 
politice, științifice și culturale, prin 
care tot mai multi oameni ai mun
cii, cetățeni de vîrste diferite își 
formează orizontul spiritual, se ra
cordează la pulsul viu al timpului.

Specifice casei de cultură, cine
matografului și bibliotecii rămîn 
acțiunile de s-pectacol și acțiunile 
cu cartea. O serie de formații ar
tistice susțin cu mijloace proprii o 
viață culturală efervescentă. Corul 
casei de cultură — cu cei aproape 
80 de membri, multiplu laureat al 
„Cîntării României" — și-a înscris 
sub. bagheta dirijorului Constantin 
Ponomarenco un bogat și variat 
repertoriu de cântece patriotice și 
revoluționare, prelucrări folclorice 
și piese clasice. De multi ani pot fi 
văzuți pe scenele din localitate sau 
din alte părți ale țării vechi pasio-

Insemnări despre viața 
cultural-educativă 

la Găești

nați ai cântului coral ca- Nicodim 
Panasiu, Gh. B'rancpvici, Constan
tin Zamfir,. Nelu Ghițeșcu, Maria 
Ancuța și alții într-o îmbinare ds 
generații care dă certitudinea con
tinuității. Același lucru se poate 
s-pune și despre formația de teatru 
de amatori, veche de peste șase de
cenii, al cărui .animator statornic, 
Eman-oi-1 Dumitrescu, se află. și a- 
cum alături de colegii aăi mai ti
neri. Arta scenică și . cea cora
lă au aici tradiții temeinice slu
jite de autori locali ca Dumitru 
Stanciu ori Constantin Manolescu. 
Prin piesele lor scurte, prin adap
tări, dar șj prin apelul la reperto
riul consacrat, o serie de interpreți 
amatori ca Gecrgică Rădulescu, 
Silvia Teodorescu, Vasiîe Halenski, 
Puiu Dumitrescu, Anca Lăzărescu 
apar adesea in luminile rampei 
spre satisfacția unui- public compe
tent și pasionat, format. în spiritu.1 
artei autentice și prin prezența în 
spectacol-e substanțiale a -unor tea
tre profesioniste. Nevoii de spec
tacol teatral i se răspunde aici prin 
piese variate, alese eu grijă și prin 
puneri în scenă apreciate, pentru 
că literatura ca atare are la Găești 
tradiții temeinice inaugurate de > 
Șerban Ci-oculescu, Vîa-dimir Strei? 
nu, Mihail Ilovici și. continuate as
tăzi de scriitori. tineri ca Tudor 
Cristea, Vaida Alexandrescu și alții 
grupați în cenaclul „I.C. Visarion". 
Contribuția lor Ia viața culturală 
cu ludrărl proprii, apărute. în vo
lum sau in presa literară, prin seri 
de .poezie, șezători literare, recita
luri se amplifică prin realizarea u- 
nor montaje muzical-literare și a 
unor texte de brigadă apreciate. 
Să amintim că brigada casei de 
cultură este laureată la toate edi
țiile Festivalului. „Cîntarea Româ
niei", la festivalul umorului „Con
stantin Tănase" și în alte con
cursuri datorită unor texte inspira
te din actualitate, semnate de pro
fesorul Ion Coca și a unor inter- 
preți ca Marian Nițu, Gh. Soare 
etc. Cincisprezece brigăzi și gru
puri satirice susțin permanent pe 

trainic cap de pod strategic în su
dul Transilvaniei păstrîndu-se și tre- 
eălorile din Carpații sudici, ceea ce a 
îngăduit forțelor sovietice o traver
sare rapidă a acestui lanț muntos și 
apoi angajarea, împreună cu armata 
română, a unor operații de amploare. 
Sesizînd importanța cu totul deo
sebită a acestei acțiuni realizată de 
trupele române, într-un comunicat 
al Biroului de informații al Comi
sariatului Afacerilor Străine al 
U.R.S.S., transmis de postul de ra
dio Moscova, in ziua de 26 august 
1944, se făcea următoarea mențiune 
expresă : „Trupele române au ocu
pat trecătorile Carpaților și dau 
lupte cu trupele germane care se 
retrag din sectorul vestic al fron- 

LARGĂ RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ A CONTRIBUȚIEI 
ROMÂNIEI IA SCURTAREA RĂZBOIULUI ANTIHITLERIST

tulul sovietic". La 28 august 1944, 
ziarul englez The Evening Stan
dard schița un tablou mai complet 
al repercusiunilor operației de aco- s 
perire, declanșată de forțele române 
concomitent cu desfășurarea luptelor 
insurecționale : „Coasta Mării Negre 
este deschisă. Linia potențială de 
apărare dintre Focșani și Galați a 
fost deschisă. Dar toate acestea pă
lesc in importanță față de luarea in 
stăpinire de către români a trecăto
rilor din Carpați. Aici condițiile erau 
similare celor de la Monte Cassino 
din Italia. Germanii ar fi putut să 
se retragă în trecători și să le păs
treze de pe înălțimile muntoase care 
le domină. Ei ar fi putut să-și re
tragă multe trupe din România și 
să se mențină numai cu un ecran 
subțire [de efective] în bune con
diții defensive. In loc de aceasta, 
românii țin trecătorile. Germanii 
sînt pe cale de a fi dezarmați, iar 
rușii avansează rapid".

întoarcerea armelor de către în
treaga armată română împotriva 
forțelor hitleriste a generat și o altă 
mutație strategică pe frontul din 
sud-estul Europei. De unde pină la 
23 august 1944 România constituise 
un centru de acțiuni strategice al 
Germaniei în Balcani, după intrarea 
țării noastre în rîndul Națiunilor 
Unite, ea devenea — așa cum ob
serva ziarul sovietic Izvestia din 
15 septembrie 1944 — „bază de ope
rațiuni militare, care urmăresc li
chidarea completă a hegemoniei hi
tleriste in Balcani, precum și resta
bilirea independenței șj suveranității 

scenele din întreprinderi și insti
tuții, in școli și unități agricole 
spectacole cu marcantă tentă mo
ralizatoare și educativă.

Formațiile muzicale sint repre
zentate, alături de cor, de grupuri 
vocale de fete și bărbătești, de. un 
taraf cu soliști de muzică popu
lară, un octet, formații de muzică 
ușoară. Grupul de dansuri popu
lare întregește firesc preocuparea 
pentm promovarea folclorului 10-' 
cal și păstrarea frumoaselor costu
me populare. Sporadic poate fi vă
zut și . grupul de dans modern, însă 
lipsește, inexplicabil, un grup de 
dans tematic, formă specifică de 
exprimare plastică a unora din 
preocupările actuale ale tinerei ge
nerații.

Sporul de calitate al vieții cul
turale se măsoară prin legătura a- 
cesteia cu oamenii, prin felul spe
cific de a contribui la formarea 
personalității lor. Multe din acțiu
nile curente desfășurate aici — de 
ta spectacolul „Viitor de aur țara 
noastră are" la dialogul hărniciei 
sub genericul „Mîndri purtăm ste
luța de fruntaș", sau de Ia con
cursurile pe genuri de formații 
pină la spectacolele omagiale am
ple sau cercuri profesionale și de 
artă plastică — poartă amprenta 
preocupărilor pentru virtuțile for
mative ale actului cultural, con
ceput și organizat ca formă speci
fică de adresare sensibilă. Sub a- 
cest s«nn inconfundabil al misiu
nii modelatoare a culturii stau și 
o serie de acțiuni desfășurate la 
biblioteca orașului. Ia clubul „Arc
tic" al fabricii de frigidere sau la 
întreprinderea mecanică petrolieră.’ 
Prin prezenta acestora, dar și a al
tora, viața culturală și-a extins 
aria, creîndu-și noi puncte de inte
res. Pe lingă clubul „Arctic" iși 
desfășoară activitatea, alături de o 
bibliotecă, un grup folcloric, o bri
gadă artistică și grupuri vocale 
bărbătești și de fete. Grupul de 
teatru, afirmat în ultimul timp, are 
încă de lucrat pentru a asimila un 
repertoriu specific muncitoresc, 
cu care să poată participa la viața 
culturală a' întreprinderii și a ora
șului. La I.M.P. brigada, montajul 
și grupul de teatru pun și mai 
mult în evidență potențialul crea
tor și interpretativ al oamenilor 
muncii din unitățile industriale. 
Alături de acestea, formațiile din 
șdoli și instituții, coordonate meto
dic de casa de cultură, întregesc 
peisajul mișcării artistica de ama
tori cu noi verigi, care atrag în 
circuitul spiritual tot mai multa 
forte umane devenite nu numai 
consumatoare, ci producătoare de 
energii spirituale.

Sporului economic vertiginos al 
ultimelor două decenii îi corespun
de în bună măsură o evoluție cul
turală armonică. Ca orice feno
men viu, in continuă transformare, 
există încă loc . pentru creșterea 
complexității manifestărilor prin 
accentuarea laturilor educative, 
prin sporirea mizei ideologice a 
spectacolelor, a calității interpreta
tive, a mijloacelor de abordare a 
realului. Procesul de . sincronizare 
cu evoluția .rapidă a vieții social- 
economice este însă evident și stră
daniile forurilor culturale, ale tutu
ror pasionaților de frumos sînt vi
zibile în susținuta participare la 
întreținerea și sporirea vieții spi
rituale a unei localități mîndre de 
tradițiile și prezentul ei.

Emil VASILESCU

popoarelor balcanice". Armata so
vietică putea pătrunde astfel mai 
repede spre centrul Europei, devan- 
sînd ritmul de înaintare al aliaților 
de pe frontul apusean. „Trecerea 
României de partea Aliaților — ob
serva, cu perspicacitatea-i politică 
recunoscută, premierul Angliei, Win
ston Churchill — a adus rușilor un 
avantaj extraordinar de mare ; ei 
vor atinge Belgradul, Budapesta și 
probabil Viena înainte ca puterile 
occidentale să fi străpuns linia 
„Siegfried".

Prin adăugarea potențialului uman 
militar românesc — circa 1 100 000 
oameni — la totalul efectivului sub 
arme al Națiunilor Unite, s-a pro
dus, imediat după 23 august 1944, 

un „dezechilibru" al balanței de for
țe, favorabil acestora, care s-a ac
centuat pe măsura angajării Româ
niei, cu toate resursele, în războiul 
antihitlerist. De altfel, participarea 
noastră cu efective masive pe toată 
durata războiului, de la 23 august
1944 pină la 12 mai 1945, a atras în 
chip deosebit atenția observatorilor 
străini, de la forurile și nivelurile 
cele mai înalte, și atunci, în timpul 
aprigelor confruntări armate, și după 
aceea, devenind treptat unul din in
dicatorii de bază in stabilirea con
tribuției de ansamblu a României ia 
înfringerea fascismului. Anthony 
Eden, ministrul de externe al An
gliei, declara în Camera Comunelor, 
în ianuarie 1945, că „România a dat 
ajutor substanțial aliaților, menți- 
nind 14 divizii in luptă". Sunday 
Times, din 8 ianuarie 1945, insera 
o știre care plasa România, prin 
efortul uman făcut în lupta împo
triva Reichului nazist, între cele 
dintîi țări ale continentului euro
pean. „Din punctul de vedere al 
efectivului, România este a patra 
națiune europeană in luptă împo
triva germanilor" — scria ziarul 
londonez și adăuga, .preiuind o co
municare a postului de radio „Gla
sul Marii Britanii in Mediterană" 
că „este posibil ca numărul divizi
ilor române să se mărească". Ple- 
cînd de la o asemenea constatare și 
luind în calcul ponderea militară 
majoră a României în războiul anti
hitlerist, în cadrul unei dezbateri 
din Camera Comunelor din ianuarie
1945 s-a propus să i se recunoască

Inima unui tinâr oraș
într-un oraș tînăr 

■■ tînăr nu numai
pentru că in 1968 a 
devenit „oraș". ci 
pentru că meilia de 
vîrstă este de 26 de 
ani — in care fiin
țează un liceu indus
trial, șantiere de con
strucție, cunoscuta în
treprindere mecani
că... — inima orașului 
este... sala de concer
te ! Pentru că toate 
drumurile de bucurie 
Si lumină, de sărbătoa
re și tinerețe duc la a- 
cest zvelt și modern 
edificiu, păstrat de la 
inaugurare, cu respec
tul pentru locul făcut 
din inimă, ca un lu
cru de valoare inesti
mabilă. față de care 
te simți custode pen
tru că trebuie să-I 
încredințezi urmași
lor tăi. Se constru
iește mult la Plopeni, 
ritmul, calitatea îm
plinirilor le poate 
stabili oricine trece 
prin oraș la distantă 
doar de... o lună. Ti
nerii imprimă suflul 
caracteristic vremii, 
caracteristic vîrstei . si 
deceniului pe care-I 
străbat. Așa cum .'își 
respectă munca, cum
își știu îndatoririle de
cetățeni, așa cum se 
bucură de tot' ceea ce
ei înfăptuiesc, la fel 
de preocupați se arată 
pentru împlinirea ner- 
șonalității lor. pentru 
descoperirea si valo
rificarea aptitudinilor 
pe care le au și ca
drul generos este, 
fără îndoială. în ă- 
cest sens, 
național 
României", 
confruntările

Festivalul 
„Cîntarea 
în toate 

cultura
le județene, interju- 
detehe, pînâ la nivel 
national, numele ora
șului lor figurează 
printre primele. la 
manifestările politi
co-educative, cultural- 
artistice.

„Chiar voiam să vă 
spun — ne informa 
Florentina Lazăr —• 
secretar cu propagan
da al Comitetului o- 
râșenesc de partid. 
Plopeni, de profesie 
economistă, pasiona
tă de munca politică, 
de răspunderea pe 
care o are fată do 

destinele oamenilor
— că nu există con
curs la care sâ parti
cipe vreun ansamblu 
din Plopeni1 și în care 
să nu auzi glasul su
porterilor. al sutelor 
de suporteri ! „Mini- 
Teatrul Național" cu 
care, ne mindrim. re
cunoaștem. dar ne 
mîndrim pe . drept, 
este simbolul forma
țiilor noastre pe care 
le iubim, le încu
rajăm. le sprijinim și 
care, de fapt, ne re
prezintă".

Plopeni: sint Ia doi 
pași de Ploiești. Chiar 
dacă ocolești .bariere
le si treci prin pădu
re tot ajungi în mai 
puțin de o jumătate 
de oră. dar nici un 
localnic nu-ți vorbește 
decit de orașul lui. de 
Plopenii lui, de tine
rețea lui. de tinerețea 
caro înseamnă : An
samblul folcloric al 
întreprinderii meca
nice Plopeni. adică ,80 
de artiști amatori 
(dansatori. instru
mentiști. soliști). lau- 
reați la edițiile ante
rioare ale Festivalului 
național „Cîntarea 
României", de alte 12 
formații laureate, care 
s-au calificat acum 
pentru etapa județea
nă. de formațiile pio
nierești deținătoare a 
cinci diplome — lo
cul I la nivel, jude
țean. pentru dansuri 
populare tematice și 
care acum au lansat
— unicat pe tară — 
un montaj literar- 
muzieal-coregrafic ■ in
titulat „Avertisment", 
un fierbinte apel pen
tru pacea lumii...

„Fără mari ■ sufle- 
tișți — adăuga Ior- 
dacbe Vasile. secretar 
al comitetului de 
partid al întreprinde
rii mecanice — de 
.fapt nu s-ar face 
mare lucru. Nici la 
noi la ansamblu, nici 
Ia pionieri... Cine nu-1 
cunoaște pe profeso
rul Gheorghe. Pe
trovas care și-a alcă
tuit o clasă de chita
ră, a învățat copiii să 
cinte muzică preclasi
că ? Sau pe membrii 
ansamblului nostru ; 
Pană Ilie. strungar.

țării noastre statutul de cobelige- 
ranță. Deputatul laburist Ivor Tho
mas a cerut atunci „că de vreme ce 
România este a patra țară ca efec
tiv pe frontul împotriva Germaniei, 
ar fi cazul de a propune să i se 
acorde un statut de cobeligeranță". 
De la același criteriu a pornit la 
Conferința de pace de la Paris din 
1946 și delegatul Cehoslovaciei, ge
neralul Heliodor Pika, cînd s-a de
clarat de acord cu solicitarea în
dreptățită de cobeligeranță a Româ
niei. „Cred că România merită (sta
tutul de cobeligeranță — n.n.j — 
spunea generalul Pika Ia 27 august 
1946 — deoarece contribuția Arma
tei române a fost incomparabil mai 
mare decit aceea, de pildă, a Ita

liei, ■ care a fost recunoscută ca stat 
cobeligerant".

Alăturarea României la coaliția 
Națiunilor Unite a determinat nu 
numai agravarea situației militare 
și politice a Reichului nazist, dar și 
a celorlalte țări rămase in orbita 
Berlinului. De altfel, în rîndul sa
teliților Germaniei hitleriste s-a pro
dus, în condițiile favorabile create 
de insurecția română și de întoarce
rea armelor de către întreaga ar- 

‘mată română, o adevărată reacție 
în lanț. în dimineața zilei de 24 
august 1944, orele 5, corespondentul 
agenției Reuter transmitea la 
Londra : „întregul edificiu nazist 
din Balcani începe să se năruie, iar 
efectul capitulării României asupra 
Bulgariei și Ungariei va fi acela 
al unui șoc electric de o deosebită 
violență. De asemenea, chiar Fin
landa se va resimți".

Tn același timp, pierderea contro
lului asupra României și Peninsulei 
Balcanice, generată de aceleași eve
nimente politico-militare, a dat ma
șinii de război germane lovitura de
cisivă, aducind-o în pragul dezas
trului iminent și irevocabil, prin 
lipsa totală de aici înainte a unor 
importante cantități de materii pri
me, în primul rind carburanți. Ime
diat după înfăptuirea actului revo
luționar de la 23 August 1944, dar 
și mult timp după aceea, numeroși 
comentatori politici și militari au ex
primat unanim însemnătatea acțiu
nii României, care astfel a smuls ar
senalului hitlerist resurse indispen
sabile, punindu-le la dispoziția coa

Iorga Rodica. contro
lor tehnic. State Sțe- 
rian, Păun Cleopatra
— membri al ansam
blului folcloric, ca să 
nu mai’ vorbesc de 
Chiriță Nicolae — co
regraful și regizorul 
nostru.' un mare pa
sionat de artă, care 
este de 15 ani pre
zența numărul «unu» 
a ansamblului folclo
ric și de dans te
matic".

Cortina se ridică. 
Inima Plopenilor bate 
în ritmul cîntecului și 
dansului acestor lo
curi. O suită praho
veana. un Tărășel. o 
Brează cu briie pe 
șase și pe opt. o Ciu- 
leandtă și un Fedeleș
— în versiunea core
grafică a lui Ion Au- 
roaică. un Briuleț..., 
de fapt o „salbă pra
hoveana" proiectată 
pe un fundal de fotă 
românească. Albul 
maramelor, roșul și 
negrul din costumele 
fetelor își găsesc re
zonanță în ritmul ta
rafului; în verva pa
șilor. în căutarea unor 
ingenioase desene care 
să > aducă varietate, 
temperament. Mini- 
Teatrul Național, adi
că sala de concerte 
(de fapt clubul între
prinderii mecanice în 
cadrul' căruia își îm
plinesc vocația, talen
tul vreo 500 de artiști 
amatori în formații, 
.în cercuri de tot fe
lul). este de doi ani 
ininia -Plopenilor. O 
inimă în dare se adu
nă dragostea pentru 
cîntecul- românesc, 
pentru muzică lui 
Enescu. pentru poezia 
eminesciană, pentru 
ritmul înfocat al Ciu- 
leandrei. dragostea 
pentru artă, pentru 
frumos. O „inimă" ca- 
re-i cuprinde în rit
murile ei generoase 
pe oameni, pe cei ce 
făuresc prin muncă 
fante remarcabile ale 
noului și știu, de a- 
sehienea. să aducă în 
lumina faptei pasiu
nea pentru frumos.

Smamda 
OȚTAMJ

liției antihitleriste. La 25 august 1944, 
ziarul englez Sun Telegraph con
sidera că, prin alăturarea României 
la coaliția Națiunilor Unite. Germa
nia „riscă să piardă petrolul româ
nesc" și „mari resurse de materii 
prime". Feldmareșalul G. von Runds- 
tedt opina, părere reluată de pos
tul de radio New York, că una din 
cauzele prăbușirii forței militare 
hitleriste fusese tocmai pierderea 
materiilor prime, „în. special a celor 
din România". La rîndul său Albert 
Speer, fostul ministru de armament 
al Reichului, recunoștea : „tncepind 
din iunie TJ44 nu puteam asigura 
decit 50 000 t de benzină, iar din au
gust, cînd trupele noastre au trebuit 
să părăsească România, cifra a scă
zut sub 20 000 t. Era clar că mer
geam spre dezastru. Aceasta a fost 
cauza infrîngerii. Ea apărea nu ca 
urmare a bombardamentelor strate
gice aeriene executate de britanici 
și de americani, intrucit producția 
continua să sporească in sondele din 
Vest, ci prin pierderea, după 23 au
gust 1944, a surselor de aprovizio
nare din România. [...] Fără doar și 
poate, acea zi de 23 august a dus la 
întorsătura decisivă în istoria pro
ducției și economiei de război, deci 
în istoria conflagrației înseși".

întoarcerea armelor de către 
România lipsea Germania, în egală 
măsură și cu urmări la fel de grpve, 
nu numai de bogatele resurse ro
mânești de petrol, dar și de cereale. 
Asupra acestui aspect se oprea re
vista sovietică Voina i Rabocii 
Klass din 1 septembrie 1944 : „In- 
fringerile nemților in România vor 
avea de asemenea pentru Germania 
și cele mai grele repercusiuni eco
nomice. O dată cu aliatul român 
nemții au pierdut și petrolul șs 
griul românesc. In economia ger
mană de război acest lucru produce 
un gol atît de mare, incit întreaga 
lui importanță nu poate fi estimată 
acum. Doar Ploieștii sînt pentru 
Germania aproape singura sursă de 
petrol natural. Griul românesc, ma
teriile prime românești capătă in 
războiul actual, pe măsura pierderii 
de către Germania a altor surse de 
materii prime și produse alimen
tare, o importanță tot mai 'mare, 
vitală".

Mărturiile relevate mai sus con
verg toate spre sublinierea însem
nătății excepționale a actului revo
luționar de la 23 August 1944, a ală
turării României la coaliția anti- 
hitleristă și a participării armatei 
române, la războiul împotriva Rei
chului nazist. Prin dimensiunile sale 
strategice, politice și logistice, parti
ciparea României la războiul anti
hitlerist constituie unul din eveni
mentele' de importanță decisivă ale 
celui de-al doilea război mondial.
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MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE CONSACRATE 
CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI ASUPRA 

FASCISMULUI SI ZILEI INDEPENDENTEI ROMÂNIEI
Pe agenda manifestărilor politico- 

educative ce s-au desfășurat in a- 
ceastă săptămînă în unităti econo
mice din orașele județului Olt și la 
căminele culturale dintr-o serie de 
comune, printre care Scornicești, 
Piatra-Olt, Potcoava. Osica, Radomi- 
rești,'Vădastra. Cezieni. Vitomirești, 
au fost înscrise simpozioane avînd 
drept generice „Ziua independentei 
— pagină glorioasă a luptei poporu
lui nostru pentru eliberarea socială 
și națională. P.C.R. — făuritorul 
României socialiste independente" și 
„9 Mai — ziua aniversării a 40 de 
ani de Ia victoria asupra fascismu
lui, ziua independenței României". 
Organizate de Secția de propagandă 
a Comitetului județean Olt al P.C.R. 
și de cabinetul județean pentru ac
tivitatea ideologică și politico-edu- 
cativă, manifestările au prilejuit re
liefarea concepției partidului nostru, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la lup
ta poporului român pentru libertate, 
unitate și independență, evocarea 
semnificației istorice a războiului 
de independentă din 1877. a revolu
ției de. eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimperialistă 
din august 1944, a contribuției Româ
niei la înfrîngerea Germaniei hitle
riste.

Casa orășenească de cultură din 
Drăgănești-Olt a găzduit simpozio
nul „9 Mai în conștiința poporului 
nostru", iar la întreprinderile de 
aluminiu, de prelucrare a aluminiu
lui și de produse cărbunoase din 
Slatina. întreprinderea de confecții 
din Scornicești. întreprinderile de 
vagoane și de anvelope auto din 
Caracal, întreprinderea de osii și 
boghiuri din Balș. Tăbăcăria mine
rală din Corabia, ca și la căminele 
culturale din comunele Stoenești, 
Gostavățu, Spineni, Tâtulești, Rado- 
mirești. Mihăești. Brebeni au avut 
loc expuneri cu tema „Cunoașterea 
istoriei naționale — factor impor
tant al dezvoltării conștiinței de sine 
a poporului român, fundament al 
activității ideologice și politico-edu
cative de masă".

★
Manifestări politico-educative con

sacrate celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului și Zilei 
independenței României au avut loc, 
zilele acestea, și în județul Con
stanta. ..

Astfel, la Trustul antrepriză pen
tru construcții-montai din Constan
ta s-a deschis expoziția documenta
ră „Contribuția României la victo
ria împotriva fascismului", care, prin 
intermediul unor cărți, imagini fo
tografice. reproduceri ale unor do
cumente. publicații din timpul răz
boiului. evocă faptele de eroism ale 
ostașilor români. ■ ce s-au 'acoperit 
de glorie în luptele pentru înfrîn
gerea armatei hitleriste. pentru eli
berarea patriei, a Ungariei și Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă. 
Numeroși oameni ai muncii de la 
întreprinderea Chimpex, din aceeași 
localitate, au participat la o dezba
tere privind ’Cțrjițribuția României la 
scurtarea celui *<îe-al  doilea război 
mondial șantierul naval constănțean 
a găzduit dezbaterea „Lupta P.C.R., 
a forțelor revoluționare, democratice 
din țara noastră împotriva fascismu
lui și războiului, pentru apărarea su
veranității ,și integrității României". 
La Hîrșova s-a desfășurat concursul 
Intitulat „File din istoria patriei și 
partidului", iar locuitorii comunei 
Ciobanu au audiat expunerea „Lupta 
eroică a ostașilor români pentru li
bertatea și neatîmarea patriei".

• Mușchetarii in vacanță : VICTO
RIA (16 23 79) — 9: 11 : 13: 15; 17.15;
19,30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11 : 13: 
15: 17: 19.
© Ripa : STUDIO (59 53 15) — 9.30; 
12; 14,30: 17; 19,30.

*
La clubul întreprinderii de rul

menți din Bîrlad a avut loc simpo
zionul „Opera. istorică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre lupta po
porului român pentru unitate și in
dependență" ; o manifestare similară, 
cu tema „Contribuția României la 
victoria finală asupra fascismului", 
s-a desfășurat la întreprinderea de

teatre
• Teatrul Național <14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 14; Caligula — 
18.30: (sala Atelier) : Harap Alb — 
20; (sala Cosmonauților, 11 07 57): 
Idolul șl Ion Anapoda — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : „300 de 
ani de folclor muzical românesc". 
Alexandru Mica și formația instru
mentală „Dorul". Dirijor : Mihai 
Muche — 18.
® Opera Română (13 18 57) : Tanu- 
hăuser — 17.
® Teatrul de operetă (14 80 11) s 
Liliacul — 18,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75.46): 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 19: (sala Grădina Icoanei 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 14; Fluturi, fluturi —
18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19.

INFORMAȚII
FOTBAL Ut Astăzi, de la ora 17, 

, se vor juca meciurile celei de-a 
XXVI-a etape din divizia A. Steaua 
întîjnește la Petroșani pe Jiul : da 
asemenea, în deplasare joacă. Dina
mo, la Iași, cu Politehnica, și Uni
versitatea Craiova, la Slatina, cu 
F.C. Olt. în Capitală vor avea loc 
partidele Sportul studențesc — Cor- 
vinul și Rapid — Chimia. în cele
lalte meciuri : F.C. Bihor — F.C. 
Argeș. Gloria — F.C.M. Brașov, 
A.S.A. — Politehnica Timișoara și 
S.C. Bacău — F.C. Baia Mare 
• Mîine. duminică, se vor reuni ju
cătorii din lotul nostru reprezenta
tiv pentru pregătirea partidei din
tre echipele României și Angliei, 
din preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (1 mai — Bucu
rești).

HANDBAL. Duminică. 21 aprilie, 
se va disputa Ia Zaporoje manșa a 
doua a finalei masculine a „Cupei 
Federației internaționale de handbal" 
dintre echipa H.C: Minaur Baia 
Mare si formația sovietică S.I.I. Za
poroje. în primul joc. desfășurat în 

materiale izolatoare • din Vaslui ; 
„Importanța și semnificația zilei de 
9 Mai în istoriografia românească" 
s-a intitulat expunerea prezentată la 
Clubul tineretului din Vaslui.

Celei de-a 40-a aniversări a victo
riei asupra fascismului și Zilei in
dependenței României le-au fost de
dicate, de asemenea^ simpozionul 
„De la Congresul al IX-lea la Con
gresul al XIII-lea al partidului — 
trepte de impetuoasă dezvoltare a 
României", desfășurat la Comitetul 
municipal de partid Bîrlad, expozi
țiile de carte social-politică „Litera
tura română — oglindă a luptei po
porului nostru pentru libertate so
cială și națională", deschise la Biblio
teca județeană Vaslui și Biblioteca 
municipală Bîrlad, montajul literar- 
muzical „Eroilor cinstire", organizat 
Ia Biblioteca orășenească din Ne
grești.

★
Sub genericul „9 Mai în con

știința poporului român", la Casa 
orășenească de cultură Tg. Bujor a 
avut loc simpozionul cu tema: „Ziua 
victoriei asupra fascismului și Ziua 
independenței României — eveni
mente cu profunde semnificații în 
istoria patriei noastre". La Bibliote
ca municipală Tecuci, bibliotecile o- 
rășenești Berești și Tg. Bujor, in 
biblioteci comunale din județul 
Galați au fost organizate expoziții 
de carte în care sînt reunite lu
crări ce oglindesc faptele de vi
tejie ale ostașilor, ale întregului po
por român în războiul de inde
pendență de la 1877, contribuția 
României la înfrîngerea fascismului.

★
în întreprinderi din Timișoara 

s-au organizat evocări istorice, au 
avut loc evocări ale evenimentelor 
de acum patru decenii, prezentări 
ale unor cărți din literatura noas
tră contemporană, inspirate din e- 
popeea luptelor duse de ostașii ro
mâni pentru eliberarea gliei strămo
șești. La întreprinderea mecanică 
Timișoara, tineri din această mare 
unitate a industriei noastre con
structoare de mașini s-au întîlnit cu 
veterani ai armatei române care au 
participat la eliberarea unor locali
tăți din Banat și Transilvania, pre
cum și din Ungaria si Cehoslovacia. 
Cinematografe din Timișoara. Lugoj, 
Lovrin. Gătaia. Cenad și din alte 
localități din județul Timiș au or
ganizat o săptămînă a filmului is
toric românesc, iar în cadrul unor 
case de cultură și cămine culturale 
s-au desfășurat concursuri cu tema 
„File de glorie și eroism din isto
ria poporului român, pentru cu
cerirea independentei și suveranită
ții statului român, pentru dreptate 
socială și libertate națională, pen
tru prezentul și viitorul luminos al 
României socialiste, făurit sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român".

*

Sub genericele „File de istorie'*,  
„Ani de luptă și victorii". „O epocă, 
un concept, o realitate"; în muni
cipiul și județul Galați se desfășoa
ră numeroase manifestări politico- 
educative și cultural-artistice dedi
cate aniversării a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului și Zilei 
independentei României.

La cluburile 'muncitorești și puncte
le de informare si documentare de 
la Combinatul siderurgic, întreprin
derea de transporturi, Regionala de 
căi ferate. întreprinderea textilă și 
Trustul de antrepriză generală pen
tru constructii-montaj au avut loc 
simpozioane și expuneri cu tema 
„40 de ani de la victoria asupra 
fascismului" și „Lupta poporului 
român pentru libertate si indepen
dentă", acțiuni organizate de Con
siliul municipal de educație politică 
și cultură socialistă Galati în colabo
rare cu Muzeul județean de istorie.

(Agerpres)

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18.
« Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18: (sala
Studio) : Sentimente și naftalină —
18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 15: 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 19: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 18.30.
3 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 9: Mary Poppins
— 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Frații Criș — 15.30: (sala Cosmonau
ților) : Nu vorbiți în timpul spec
tacolului — 15.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Vedetele circului din Var
șovia" — 15,30; 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 18,30.

SPORTIVE
urmă cu o săptămînă la Baia Mare, 
handbaliștii români obținuseră vic
toria cu scorul de 22—17.

GIMNASTICA. La campionatele 
Internationale de gimnastică ale 
României — care se vor desfășura 
la Ploiești. între 26 și 28 aprilie — 
și-au anuntat pînă în prezent parti
ciparea sportivi și sportive din 22 
de țări : Canada, R. P. Chineză, 
U.R.S.S.. R.P.D. Coreeană. R.D. Ger
mană, Ungaria. Cehoslovacia, Bul
garia, Cuba. Polonia. Italia. Franța, 
Spania. Siria, Turcia. Grecia. Iugo
slavia, Suedia, Elveția, Israel, Olan
da și România.

HOCHEI PE GHEAȚA. La Praga, 
în cadrul campionatului mondial de 
hochei pe gheată (grupa A), selec
ționata S.U.A. a întrecut cu scorul 
de 4—3 (1—1, 2—1. 1—1) formația 
Suediei. într-un alt joc. reprezenta
tiva Cehoslovaciei a dispus cu 6—1 
(0—0, 3—0, 3—1) de echipa R.D. Ger
mane. în clasament, după două eta
pe. conduc neînvinse echipele 
U.R.S.S., Canadei și Cehoslovaciei.

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a transmis o 
telegramă primului ministru al Re
gatului Maroc, Mohamed Karim 
Lamrani, cu prilejul reînvestirii in 
această funcție, prin care îi adresea
ză calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și succes 
în activitate. în telegramă se expri
mă convingerea că, prin eforturile 
comune ale guvernelor celor două 
țări, raporturile de cooperare rodni
că statornicite intre Republica So
cialistă România și Regatul Maroc 
se vor dezvolta și adinei în conti
nuare, in spiritul hotărîrilor con
venite la nivel înalt, în interesul po
poarelor român și marocan, al cau
zei păcii, securității și colaborării in
ternaționale.

*
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o te
legramă din partea primului ministru 
al Guvernului Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Zeid Rifai, prin care îi 
mulțumește pentru felicitările adre
sate cu ocazia învestirii sale în înalta 
funcție, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire. Tot
odată, se exprimă convingerea că ra
porturile prietenești existente între 
Republica Socialistă România și Re
gatul Hașemit al Iordaniei se vor 
dezvolta in continuare, în interesul 
ceior două popoare ale țărilor noas
tre, al cauzei păcii și colaborării în 
lume.

Cronica zilei
Vineri, Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit pe Yu 
Hongliang, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze în Republica So
cialistă România, în vederea prezen
tării scrisorilor sale de acreditare.

★
Vineri, la Ambasada R.P.D. Co

reene la București a avut loc o con
ferință de presă cu prilejul Zilei 
Armatei Populare Coreene si adop
tării de noi initiative cu privire la 
reunificarea patriei. în acest cadru, 
ambasadorul Zo lang Guk a infor
mat despre recenta propunere a A- 
dunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene privind începerea de con
vorbiri între parlamentele din Nor
dul si Sudul Coreei sau delegații ale 
acestora, care să ducă la reducerea 
tensiunii în zonă, la creșterea în
crederii reciproce, la reunificarea 
pașnică și independentă a tării.

Totodată, atașatul militar, aero și 
naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești. colonel Riu Sing Riong. a 
vorbit despre semnificația celei de-a 
53-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Coreene.

Au luat parte ofițeri ai forțelor 
noastre armate, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, atașați 
de presă, ziariști.

★
•în Capitală, în cadrul manifestă

rilor culturale organizate în țara 
noastră cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării Ungariei, vi
nari a avut loc, la sediul Asociației 
artiștilor fotografi, vernisajul unei 
expoziții de artă , fotografică. Totr 
odată, la magazinul „Muzica" se 
desfășoară „Săptămînă discului un
gar", prezentîndu-se cele mai noi 
producții ale caselor de discuri din 
Ungaria.

Cu ocazia manifestărilor culturale 
ungare, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, Miklos Barity, a ofe
rit un cocteil.

★
Grupul de cadre si cursanti ai 

Colegiului Național al Apărării din 
Republica Islamică Pakistan, care 
în perioada 13—19 aprilie ne-a vi
zitat tara, a părăsit vineri Capi
tala.

Pe timpul cit s-au aflat în Româ
nia. oaspeții au fost primiți la Mi
nisterul Apărării Naționale. Ministe
rul Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Academia 
„Ștefan Gheorghiu", au vizitat Aca
demia militară. Muzeul militar cen
tral. precum și întreprinderi indus
triale și locuri turistice.

(Agerpres)

13,00 Telex
13,05 La sfirșit de sâptămlnâ • Un 

virtuoz al viorii — Efta Botoca 
® Gala desenului animat: „Pinoc
chio". Episodul 5 • Micile povești 
ale marelui ecran : „Cenușărea
sa" — film muzical după basmul 
iul Charles Perrault. Partea a 
Vil-a • Atlas muzical • Cîntecul 
cuvintelor — moment poetic 
• Primă audiție: O melodie... pe 
săptămînă • Tot ce are țara mal 
frumos. Oameni, locuri, fapte : 
„Triptic de primăvară..." • Tele- 
sport ® Autograf muzical

14.45 Săptămînă politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19,20 Teleenciclopedia
19.45 Mondovision (color)
20,05 Film artistic : „Prizonierul din 

castel" (color). Partea I
21,10 Romanțe și melodii îndrăgite (co

lor)
21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 aprilie, ora 20 — 23 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea se va 
încălzi. Cerul va fi schimbător, tnno- 
rări mai accentuate se vor produce în 
a doua parte a intervalului în regiu
nile vestice șl nordice ale țării, unde, 
local, vor cădea ploi ce vor avea și 
caracter de aversă, însoțite ș! de des
cărcări electrice. în restul teritoriului, 
ploi izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime 
nocturne vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, Izolat mal coborîte în primele 
nopți în depresiuni, unde se va mal 
produce brumă, iar cele maxime 
diurne între 12 șî 22 de grade, local 
mai ridicate în sudul țării. în Bucu
rești : Vremea se va încălzi. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploii slabe 
trecătoare. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Minimele vor oscila între 
9 și 11 grade, iar maximele între 20 
și 23 de grade.

115 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
Adunarea festivă din Capitală

în Capitală a avut loc, vineri 
după-amiază, adunarea festivă con
sacrată aniversării a 115 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.

La adunare, organizată de Comi
tetul municipal București al P.C.R., 
au participat oameni ai muncii din 
Întreprinderi și instituții din Capi
tală, activiști de partid și de stat, 
membri de partid cu stagiu in ile
galitate, oameni de știință și cultu
ră, reprezentanți ai tineretului, 
ofițeri și militari.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI ION MITRAN
Omagiem personalitatea marelui 

teoretician și strateg revoluționar 
marxist, a militantului înflăcărat 
pentru cauza libertății clasei munci
toare de pretutindeni. Vladimir Ilici 
Lenin, de la a cărui naștere se îm
plinesc — în aceste zile — 115 ani.

Strălucit continuator al operei lui 
Marx și Engels. V.I. Lenin a dez
voltat creator și a îmbogățit cu noi 
teze și concluzii, de remarcabilă 
semnificație si valoare, materialis
mul dialectic și . istoric, socialismul 
științific, teoria revoluției și con
strucției socialiste, strategia si tac
tica mișcării muncitorești, patrimo
niul ideologic al clasei muncitoare, 
corespunzător condițiilor și cerințe
lor epocii în care a trăit, ale lup
tei revoluționara din Rusia. El și-a 
desfășurat activitatea pornind me
reu de la studierea realităților 
interne și internaționale, a cursu
lui dezvoltării generale a capi
talismului ajuns la stadiul impe
rialist. de la sintetizarea atentă a 
experienței luptelor sociale, de la 
aprecierea cu discernămînt a celor 
mai avansate cuceriri ale gîndirii 
umane, ale științei epocii sale.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Viața si personalitatea lui V.I. Lenin 
reprezintă o vie ilustrare a convin
gerilor ideologice ferme și a acțiu
nii politice cutezătoare puse in 
slujba transformării revoluționare a 
societății, a intereselor clasei mun
citoare, ale oamenilor muncii, a 
luptei împotriva oricăror forme de 
asuprire socială și națională, pentru 
triumful nobilelor idealuri ale socia
lismului și comunismului.

Gînditor profund, realist, revolu
ționar autentic, a relevat vorbitorul. 
Lenin nu a privit marxismul ca pe 
„ceva încheiat și intangibil", ci l-a 
considerat — așa cum si spunea răs
picat — o știință „pe care socialiștii 
trebuie să o dezvolte mai departe în 
toate direcțiile dacă nu vor să rămî- 
nă în urma vieții". Prodigioasa operă 
teoretică leninistă este definitoriu 
marcată de fundamentarea tezei po
sibilității victoriei revoluției socia
liste initial într-o singură tară, de 
contribuția decisivă la transpunerea 
în practică a acestei teze prin or
ganizarea și conducerea cu succes a, 
Revoluției Socialiste din Octombrie 
— eveniment ce a inaugurat o nouă 
eră în istoria omenirii, o epocă de 
adînci transformări înnoitoare, de 
mari schimbări progresiste.

Relevînd însemnătatea și origina
litatea creației fondatorului P.C.U.S. 
și al statului sovietic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că : „în
treaga operă și activitate a lui Le
nin demonstrează în mod strălucit 
că studiul atent al realității, al eta
pei respective de dezvoltare a socie
tății. al condițiilor concrete în care 
activează partidul clasei muncitoare, 
abordarea în spirit creator a pro
blemelor vieții economico-sociale și 
politice, elaborarea de sine stătătoa
re — pe baza aplicării adevărurilor 
generale la situația specifică — a 
liniei politice au un rol hotărîtor în 
asigurarea succesului revoluției si 
construcției socialiste. în această a- 
derentă deplină la realitate, la con
cretul istoric, în adaptarea, perma
nentă a teoriei lui Marx la condi
țiile sociale în continuă schimbare 
rezidă valoarea excepțională a leni
nismului. uriașa lui vitalitate". .

Inepuizabila forță creatoare a teo
riei leniniste a fost pe deplin vali
dată de rezultatele remarcabile do-' 
bîndite de popoarele Uniunii Sovie-. 
tice în toate domeniile construcției 
socialiste în cele aproape șapte de
cenii care au trecut din Octombrie 
1917. Sub .conducerea partidului 
comunist făurit de V.I. Lenin, po
poarele sovietice au lichidat îna
poierea moștenită de la regimul ța
rist, au edificat cu succes baza teh- 
nico-materială a noii societăți, asi- 
gurînd dezvoltarea rapidă a forțelor 
de producție, progresul multilateral 
al economiei, stiintei si culturii. De-a 
lungul anilor, cincinal cu cincinal, 
etapă cu etapă, a fost urmată con
secvent linia accelerării dezvoltării 
social-economice a tării, a conduce
rii planificate a economiei, a per
fecționării tuturor laturilor vieții so
ciale. obtinîndu-se rezultate trai
nice în transformarea radicală a ba
zei tehnico-materiale a producției, 
în afirmarea superiorității noului 
sistem de relații social-economice și 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
vieții materiale și spirituale a oa
menilor sovietici.

Situată pe trepte înalte ale pro
gresului social-economic, Uniunea 
Sovietică este astăzi un mare stat 
socialist, cu o economie puternică, 
cu un potențial tehnic și științific 
de prim rang. în prezent, popoarele 
sovietice se pregătesc să intimei ne 
cu noi înfăptuiri cel de-al XXVII- 
lea Congres al P.C.U.S., menit a 
propulsa pe noi trepte construcția 
socialistă și comunistă, perioada ac
tuală fiind caracterizată, cum subli
nia. de curind secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihail 
Gorbaciov, de „muncă intensă și 
gîndire îndrăzneață pentru a se da 
cîmp larg inițiativei și spiritului 
creator al oamenilor, mobilizării tu
turor forțelor și rezervelor în ve
derea asigurării unei dezvoltări so
cial-economice dinamice și sigure, a 
accelerării ritmului progresului".

Brin remarcabilele realizări în dez
voltarea economică și socială, ca și 
prin contribuția sa la pacea și cola
borarea mondială, Uniunea Sovieti
că joacă un rol de mare însemnătate 
în viața internațională, în întreaga 
dezvoltare socială contemporană.

înțelegerea și afirmarea spiritului 
creator al teoriei revoluționare, în

în prezidiu au luat loc tovarășii 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Vilcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., Tamara Dobrin, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Olimpia So- 
lomonescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 

tărirea legăturii sale cu practica so
cială, a spus în continuare vorbito
rul. reprezintă cerințe de prim or
din ale epocii contemporane, cind 
procesul revoluționar, edificarea 
noii orînduiri întrunesc trăsă
turi de o complexitate fără prece
dent istoric, îmbracă modalități și 
forme de acțiune extrem de diverse. 
Acțiunea legilor generale, care im
primă trăsături comune țărilor ce 
făuresc socialismul, proceselor revo
luționare pe care le parcurge o țară 
sau alta, confirmă teza marxist-le- 
ninistă potrivit căreia „generalul 
.există prin particular", faptele par
ticulare, concrete probînd, corijînd 
și îmbogățind permanent aceste legi, 
în concepția partidului nostru, va
rietatea căilor de soluționare a pro
blemelor construcției socialiste de la 
o țară la alta, de la o etapă la alta, 
complexitatea obiectivelor de înfăp
tuit, succesiunea dinamică și nu de 
puține ori contradictorie a schimbă
rilor prin care trece societatea so
licită din partea gîndirii și analizei 
teoretico-ideologice. între altele, per
manenta perspectivă dialectică asu
pra relației general-particular.

Socialismul, care pe vremea lui 
Lenin începuse a se construi într-o 
singură țară, se dezvoltă astăzi im
petuos într-un mare număr de țări 
de pe toate continentele, exercitînd 
o înriurire crescîndă asupra rapor
turilor internaționale, a luptelor de 
emancipare socială din toate coltu
rile lumii, asupra evoluției spiritua
le a umanității. Pe harta lumii au 
apărut zeci de state noi care au scu
turat jugul colonial, afirmîndu-și tot 
mai puternic voința de dezvoltare 
independentă ; tot mai multe , țări în 
curs de dezvoltare, nealiniate, mili
tează împotriva neocolonlallsmului, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, caută căi eficiente pen
tru asigurarea progresului rapid al 
popoarelor lor.

Referitor la aplicarea creatoare a 
principiilor socialismului științific, 
s-a evidențiat că experiența Parti
dului Comunist Român, experiența 
altor partide confirmă cu deosebită 
vigoare justețea principiului leninist 
al dezvoltării continue a teoriei re
voluționare. Un factor esențial al 
succesului în politica partidului nos
tru,. al marilor victorii repurtate sub 
conducerea sa, în declanșarea și des
fășurarea cu peste patru decenii în 
urmă a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă, în edificarea noii 
orînduiri sociale l-a reprezentat toc
mai capacitatea, de a aplica legită
țile generale ale dezvoltării sociale Ia 
particularitățile specifice ale Româ
niei, de a soluționa optim problemele 
complexe ale revoluției și construc
ției socialiste.

Pe acest drum, un moment de Im
portanță istorică l-a constituit al 
IX-lea Congres al partidului, eveni
ment istoric de la care se împlinesc 
în curind două decenii șl care a ge
nerat un dinamism fără precedent al 
dezvoltării întregii noastre societăți. 
Această perioadă de prestigioase 
realizări poartă pecetea gîndirii 
științifice, novatoare, a acțiunii mi
litante a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiind expresia reevaluă
rii dintr-o perspectivă nouă a 
cursului dezvoltării socialiste a pa
triei, punerii în echilibrul lor firesc 
a raporturilor dintre teorie și prac
tică, dintre adevărurile generale ale 
socialismului și realitățile specifice 
fiecărei etape, dintre național și 
internațional, a afirmării cu o ine
galabilă forță constructivă a unei 
concepții originale și armonioase 
despre factorii de progres ai socie
tății noastre socialiste. Parcurgem 
astfel o epocă pe care conștiința 
națională o numește cu mîndrie 
și demnitate „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", epocă generatoare de 
monumentale realizări, de mărturii 
elocvente ale capacității partidului 
de a da expresie viabilă vocației 
de construcție și creație a poporului 
nostru, a clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

Societatea socialistă românească 
reprezintă dovada puterii de creație 
a unui popor liber și independent, 
a profundului său patriotism, a fer
mității de a acționa sub conducerea 
partidului pentru dezvoltarea și 
modernizarea continuă a forțelor de 
producție, pentru perfecționarea în
tregii activități economico-sociale.

Pe baza înfăptuirilor de pînă acum 
poporul român se pregătește să in
tre în cea de a treia etapă de rea
lizare a Programului partidului, 
astfel îneît, la sfîrșitul acestui secol, 
patria noastră să devină o țară 
multilateral dezvoltată, atît din 
punct de vedere industrial, agricol, 
științific și cultural, cit și al ridi
cării bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. în acest sens, 
obiectivul fundamental stabilit de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
pentru cincinalul 1986—1990 și, în 
perspectivă, pînă în anul 2000 îl 
constituie consolidarea mărețelor 
realizări obținute, trecerea României 
într-o etapă superioară de dezvol
tare economico-socială.

Aniversarea nașterii lui V. I. 
Lenin, a spus vorbitorul, constituie 
încă un prilej de a evoca Îndelun
gatele tradiții internaționaliste ale 
clasei noastre muncitoare, ale parti
dului său. solidaritatea lor militan
tă cu proletariatul din Rusia, con
lucrarea rodnică dintre comuniștii 
români si cei sovietici, dintre po
poarele celor două țări. Numeroși 
militant! revoluționari din România 

conducerii unor organizații de masă 
și obștești, ai Asociației de priete
nie româno-sovietică, reprezentanți 
ai unor întreprinderi și institute 
de învățămînt bucureștene.

în prezidiu s-a aflat, de aseme
nea, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, E. M. Tiajelnikov.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nicolae Croitoru, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.

l-au cunoscut personal si au lucrat 
cu V. I. Lenin. Un mare număr de 
fii ai poporului român au participat, 
cu arma în mină, la apărarea revo
luției socialiste din Rusia, a tînăru- 
lui stat sovietic împotriva contrare
voluției și a intervenției imperia
liste.

Mișcarea noastră muncitorească a 
acționat cu consecventă și fermitate, 
cu deosebire după făurirea P.C.R., 
pentru adîncirea prieteniei și colabo
rării între România și Uniunea So
vietică. Este bine cunoscut că, in 
condițiile aspre ale ilegalității. în- 
fruntînd prigoana regimului burghe- 
zo-moșieresc. partidul nostru a mi
litat neabătut pentru răspîndirea în 
România a adevărului despre U.R.S.S., 
despre realizările sale în edificarea 
noii orînduiri. a militat ferm, alături 
de alte forte progresiste și democra
tice. pentru stabilirea unor relații 
de prietenie, bună vecinătate și co
laborare cu Uniunea Sovietică. în 
anii grei ai războiului declanșat de 
Germania hitleristă, comuniștii ro
mâni au desfășurat o largă activi
tate pentru unirea forțelor muncito
rești, patriotice și naționale în ve
derea ieșirii României din războiul 
nedrept antisovietic și întoarcerii 
armelor contra Germaniei hitleriste.

în condițiile creșterii nemulțumirii 
generale față de politica antinațio
nală a dictaturii militaro-fasciste, 
precum și în împrejurările favorabi
le create de victoriile strălucite obți
nute pe front de eroicele armate ale 
Uniunii Sovietice, care au dus greul 
războiului, de armatele celorlalte 
state ale coaliției antihitleriste, de 
mișcările de partizani și forțele de 
rezistentă din țările cotropite de 
nazism. P.C.R. a inițiat, organizat și 
condus lupta forțelor patriotice anti
hitleriste din România, care s-a sol
dat. la 23 August 1944, cu răsturnarea 
regimului antonescian. întoarcerea 
armelor contra Germaniei naziste și 
alăturarea tării Uniunii Sovietice, 
celorlalte state ale coaliției antifas
ciste. în marile bătălii purtate de 
armata română, alături de armata 
sovietică, pentru eliberarea deplină 
a teritoriului național, a Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți a 
Austriei, pentru zdrobirea deplină a 
hitlerismului. s-au pus bazele de 
nezdruncinat ale prieteniei româno- 
sovietice, cimentată și ridicată pe 
trepte noi, în condițiile edificării 
socialismului și comunismului în 
cele două țări.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la relațiile multilaterale româno- 
sovietice. subliniind că acestea se 
dezvoltă și se amplifică cu succes, 
în interesul celor două țări, al cau
zei socialismului și conlucrării in
ternaționale. avînd la bază princi
piile egalității în drepturi, respectu
lui independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburi- 
le interne, avantajului reciproc, so
lidarității și întrajutorării tovără
șești. principii înscrise în Tratatul 
de prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală dintre România si Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialis
te. An de an se lărgesc schimburi
le economice dintre cele două țări, 
Uniunea Sovietică deținînd în mod 
constant primul loc în comerțul ex
terior al României. Se dezvoltă coo
perarea economică, științifică si teh
nică bilaterală și în cadrul C.A.E.R.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea re
lațiilor româno-sovietice revine în- 
tîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt. înțelegerilor convenite la re
centa întîlnire dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov. în acest sens, pre
zintă o însemnătate deosebită acor
dul privind dezvoltarea relațiilor e- 
conomico-comerciale în cincinalul 
viitor. 1986—1990. care prevede o 
sporire substanțială a schimburilor 
prin folosirea de noi forme de co
laborare reciproc avantajoasă. în 
ramuri economice de bază. în con
cordantă cu posibilitățile oferite de 
potențialul în creștere al economii
lor naționale ale celor două țări. Se 
amplifică. în același timp, colabo
rarea culturală bilaterală, schimbu
rile de experiență în toate dome
niile. pe linia organelor centrale și 
locale de partid, a organizațiilor de 
masă si obștești.

In mesajul de felicitare cu pri-

INT1LNIRE prieteneasca
Cu prilejul împlinirii a 115 ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, E. M. Tiajelnikov, a or
ganizat, vineri după-amiază, o în
tîlnire prietenească.

Au participat tovarășul Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al

Vernisajul expoziției „Politica externă leninistă 

iubitoare de pace a P.C.U.S. în acțiune*
Cu prilejul aniversării a 115 ani 

de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România 
a fost deschisă, vineri, expoziția 
„Politica externă leninistă iubitoare 
de pace a P.C.U.S. în acțiune". Ex
poziția este organizată de Muzeul 
central „V. I. Lenin" și Agenția 
T.A.S.S.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au rostit alocuțiuni Nicolae 
Cioroiu. directorul Muzeului de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare si democratice din

Personalitatea și activitatea revo
luționară ale lui Vladimir Ilici 
Lenin au fost evocate de tovarășul 
Ion Mitran, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scînteia".

După adunarea festivă, partici- 
panții au vizionat un film docu
mentar și o expoziție de fotografii 
dedicate vieții și activității lui Vla
dimir Ilici Lenin.

lejul alegerii tovarășului Mihail 
Gorbaciov în înalta funcție de se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
convingerea fermă că „actionînd îm
preună vom asigura întărirea con
tinuă a relațiilor tradiționale de 
strînsă prietenie si colaborare ro
mâno-sovietice. a solidarității mili
tante dintre partidele și statele 
noastre, amplificarea și adîncirea 
conlucrării si cooperării rodnice în 
domeniile politic, economic, tchnico- 
știintil’ie. precum și în alte dome
nii ale construcției socialiste și co
muniste, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socia
lismului și păcii".

Extinderea și aprofundarea rapor
turilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, si în primul 
rind cu cele vecine, s-au aflat și se 
află în primul pian al atenției parti
dului nostru, pornind de la comu
nitatea de orînduire. de ideologie și 
aspirații, de la necesitatea istorică a 
afirmării forței unite a țărilor care 
zidesc noua orînduire.

în același timp, promovarea. în 
spiritul coexistentei pașnice, a ra
porturilor cu toate statele lumii, a 
schimburilor economice și a dialo
gului politic cu aceste țări în pro
blemele majore ale contemporanei
tății vine să întregească tabloul di
namic al relațiilor internaționale ale 
României, care pornește neabătut de 
la interesele salvgardării păcii, ale 
asigurării unei reale și trainice secu
rități a popoarelor.

în continuare se evidențiază fap
tul că, sub impulsul hotărîtor al gin- 
dirii si acțiunii revoluționare a to
varășului Nicolae Ceausescu. Româ
nia socialistă a consacrat si consa
cră toate _ forțele sale. întreaga e- 
nergie apărării păcii, eliberării con
tinentului european și a lumii de 
primejdia distrugerii nucleare. în a- 
cest spirit, țara noastră a salutat 
începerea negocierilor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva asupra ansam
blului problemelor armelor nuclea
re și cosmice, dînd o înaltă apre
ciere hotărîrii Uniunii Sovietice de 
a institui un moratoriu asupra am
plasării rachetelor sale cu rază me
die de acțiune si a suspenda a- 
plicarea altor măsuri în Europa, po
porul român, ca de altfel toate po
poarele lumii, așteptînd ca S.U.A. să 
răspundă pozitiv acestei initiative, 
ceea ce, fără îndoială, ar duce la 
crearea unui climat de încredere, cu 
profunde consecințe pe arena vieții 
internaționale.

Consecvent în efortul de ,a mili
ta pentru o lume nouă, mai bună 
și mai dreaptă. Partidul Comunist 
Român acționează ca detașament ac
tiv al mișcării comuniste si munci
torești. în spiritul îndelungatelor șl 
bogatelor sale tradiții de solidarita
te internațională. își extinde colabo
rarea cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socia
liste și social-democrate, cu toate 
forțele progresiste și democratice, 
antiimperialiste pe baza respectării 
independentei fiecărui partid, a 
dreptului său de a-si elabora de 
sine stătător linia politică. în con
cordantă cu condițiile concret-istori- 
ce în care își desfășoară activitatea, 
în concepția partidului nostru, uni
tatea tuturor forțelor care se pro
nunță pentru dezarmare si Pace re
prezintă astăzi unul din comanda
mentele supreme ale vieții interna
ționale.

Subliniind !n încheiere angajarea 
fermă a oamenilor muncii din pa
tria noastră la edificarea unei ci
vilizații noi. superioare pe pămîn- 
tul României, pentru a contribui la 
făurirea unei lumi a independenței 
si demnității tuturor națiunilor, vor
bitorul a relevat că, în numele a- 
cestui crez, poporul român munceș
te cu înaltă abnegație si avînț pen
tru înfăptuirea Programului Parti
dului Comunist Român, pentru reali
zarea exemplară a obiectivelor tra
sate de Congresul al XIII-lea. ale 
căror teluri generoase oglindesc mă
sura hotărîrii și contribuției active 
la creșterea forței si influentei so
cialismului. orînduire a adevăratei 
dreptăți sociale si naționale, la 
triumful cauzei libertății și păcii în 
întreaga lume.

C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de conducere 
din ministere și instituții centrale, 
membri ai conducerii Asocia'iei de 
prietenie româno-sovietică, generali 
și ofițeri superiori, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

România, si L. I. Boiko, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
altor ministere si instituții centra
le. activiști de partid si de stat, oa
meni ai muncii din Capitală.

Au participat, de asemenea. E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, si membri ai 
ambasadei, precum șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în tara 
noastră și membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

cinema
• Sosesc păsările călătoare : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9: 11,30: 14;
16,30; 19, FLAMURA (85 77 12) — 10; 
12.15; 14,30: 16.45; 19.
• Bătălia pentru Roma : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 12.15: 15,30; 18,45.
• Rămășagul : UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) 
— 9: ii: 13: 15: 17: 19.
© Acțiunea „Autobuzul" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19.

• Răpirea fecioarelor s VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Adela: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17: 19.
© Nemuritorii : FLACĂRA (20 33 40) 
— 15: 17; 19.
• Cheia fericirii : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 16.30: 19,30. LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
A Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 18,30.

• Burlacul căsătorit: SCALA (11 03 72)
— 9; 11: 13: 15: 17,15: 19,30.
• Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11; 13: 15; 17,15;
19.30.
« Pirații secolului XX : TIMPURI 
NOI (156110) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Aii Baba șl cei 40 de boți : LIRA 
(31 71 71) — 15.30: 18,30.
• Un colț de oraș. Artista, dolarii șl 
ardelenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 18.30.

• Incendiu la Krong Yung : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11: 13; 15;
17: 19.
• Moscova nu crede Sn lacrimi : 
COTROCENI (49 48 48) — 13: 16; 19.
• Fata care vinde fiori : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9: 11 30: 14: 16.30; 19. 
® Inimă rece : COSMOS (27 54 95) — 
9; ii; 13: 15: 17: 19.
• Surorile medicale: ARTA (21 3! 86)■ g. jj. țg. . i'f • jg,
e Vulcanul; PATRIA (11 86 25) — 0;

11; 13; 15,15; 17,30; 19,45. FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17.15; 19.30.
• Agonie șî extaz j LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.30; 18.30.
• Capriciile Măriei : CAFTTOL
(16 29 17) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Pinocchio — 9; 10,45: 12,30: 14,15;
36, Ana Pavlova ~~ 18,15 ; DOINA
(16 35 38).
$ Piedone Sn Egipt 8 BUCUREȘTI 

(15 61 54) - 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.30. 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19.30, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11; 13: 15; 17; 19.
<S> Un șerif extraterestru ? FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19, PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19.
6 Provocarea dragonului ; GLORIA 
(47 46 75) - 9: II; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.



Un eveniment de însemnătate deosebită
în dezvoltarea colaborării româno-canadiene, 

în promovarea păcii și înțelegerii internaționale
în cei aproape 20 de ani care au 

trecut de ia Congresul al iX-Iea al 
partidului — perioada cea mai fer
tilă si mai bogată în înfăptuiri din 
întreaga noastră istorie — România 
socialistă, sub conducerea înțeleaptă 
și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, s-a afirmat în cîmpul 
vast al vieții internaționale printr-o 
prezentă deosebit de vie si dinamică, 
desfășurînd o politică de promovare 
a unor ample legături prietenești 
cu toate statele lumii, indiferent de 
sistemul lor social-politic, ceea ce a 
adus tării un binemeritat prestigiu, 
o unanimă recunoaștere și apreciere 
pe toate meridianele globului.

Consecventa exemplară, perseve
renta neabătută a eforturilor Româ
niei îndreptate spre înfăptuirea aces
tei orientări fundamentale a politicii 
externe, spre solutionarea marilor 
probleme ale contemporaneității în 
concordantă cu interesele tuturor 
popoarelor și-au găsit, în aceste zile, 
o nouă si pregnantă expresie prin 
vizita efectuată de președintele 
Nicolae Ceausescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, în Canada, 
la invitația guvernatorului general al 
acestei țări. Jeanne Sauve, și a pri
mului ministru, Brian Mulroney.

Rezultatele rodnice cu care s-a 
încheiat vizita îndreptățesc, fără 
îndoială, aprecierea că relațiile 
româno-canadiene vor intra într-o 
etapă nouă, superioară, că în fata 
lor se deschid perspective dintre cele 
mai îmbucurătoare. în același timp, 
se poate afirma că prjn concluziile 
politice puse în evidentă, ca si prin 
răsunetul suscitat pe plan mondial, 
această primă vizită a unui șef de 
stat român în Canada a dobîndit di
mensiunile unui eveniment de certă 
însemnătate internațională.

Deși sînt depărtate una de alta, 
din punct de vedere geografic, fiind 
situate pe continente diferite, si deși 
au orînduiri social-politice deosebite. 
România și Canada au dezvoltat, în 
decursul anilor, relații fructuoase de 
colaborare pe cele mai diferite pla
nuri — politic, economic, tehnico- 
știintific, cultural — relații așezate 
pe suportul trainic al normelor 
legalității și echității internaționale, 
de deplină egalitate în drepturi, res
pect al independentei si suveranită
ții naționale, neamestec în treburile 
interne, avanta.i reciproc. îndeo
sebi în acești din urmă ani s-au 
amplificat contactele politice dintre 
cele două țări, materializate prin 
vizitele întreprinse la București de 
guvernatorul general al Canadei si 
de primul ministru al acestei țări, 
si s-au înscris pe o linie continuu 
ascendentă raporturile economice. O 
semnificație aparte are în acest ca
dru conlucrarea în domeniul folosi
rii energiei nucleare în scopuri paș
nice. respectiv în construcția de cen
trale atomoelectrice în România.

Evidențiind cp satisfacție acest 
curs favorabil, dialogul la nivel înalt 
româno-canadian a reliefat dorința 
comună a celor două părți ca rapor
turile bilaterale să se dezvolte tot 
mai puternic și în viitor.

Încă din prima zi a vizitei, în 
alocuțiunea rostită cu prilejul cere
moniei sosirii la Ottawa, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat in 
acest sens : „Sînt încredințat că 
vizita și convorbirile pe care le vom 
avea cu dumneavoastră, cu domnul 
prim-ministru, cu alți conducători ai 
Canadei, cu oameni de afaceri vor 
duce Ia dezvoltarea mai puternică a 
colaborării noastre economice, teh- 
nico-știintifice și culturale. Am 
dori ca relațiile noastre, colaborarea 
dintre țările noastre să demonstreze 
că, indiferent de distantă sau orin- 
duiri sociale, popoarele trebuie să 
acționeze împreună pentru progres 
cconomico-social și pentru pace“.

într-adevăr. în cursul convorbiri
lor și in Declarația comună cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor econo
mice pe termen lung ale celor 
două țări s-a apreciat că po
tențialul în continuă creștere al 
României, ca și acela al Cana
dei, oferă condiții favorabile pen
tru intensificarea și diversifica
rea schimburilor comerciale bilate

rale și pe terțe piețe. Cu prilejul 
întîlnirii cu oameni de afaceri ca
nadieni, președintele României a 
declarat că obiectivul propus în a- 
ceastă privință este acela de a se 
ajunge. în cîțiva ani, la un volum 
de schimburi de circa un miliard de 
dolari. în ambele sensuri.

în același timp, au fost discutate 
o serie de căi și modalități concrete 
menite să asigure extinderea pe 
bază de acorduri de lungă durată a 
cooperării economice, inclusiv sub 
forma de societăți mixte. în ce pri
vește colaborarea în domeniul folo
sirii energiei nucleare in scopuri 
pașnice s-a evidențiat dorința de a 
dezvolta cooperarea bilaterală indus
trială. pentru realizarea obiectivelor 
care se află în prezent în construc
ție în România, și a stabili noi for
me reciproc avantajoase in acest 
domeniu, inclusiv cele ■ care se referă 
la obiective pe terțe piețe.

Dincolo de aspectele relațiilor bi
laterale. convorbirile la nivel înalt 
de la . Ottawa au acordat o însem
nătate aparte unor probleme interna
ționale majore, legate de necesitatea 
vitală de a se apăra pacea, de a se 
acționa pentru înțelegere, dezarmare, 
securitate. Este și firesc dacă ținem 
seama de împrejurările de extremă 
gravitate prin care trece omenirea, ca 
rezultat al continuării cursei înarmă
rilor. îndeosebi a înarmărilor nu
cleare. în aceste condiții nu există 
sarcină mai urgentă, imperativ mai 
arzător decit acela de a se face totul 
pentru înlăturarea ' primejdiei nu
cleare, pentru bararea drumului 
spre prăpastie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu arătînd și de această dată 
că în actualele împrejurări interna
ționale atît de grave și complexe 
este mai necesar ca oricînd ca toate 
statele și popoarele lumii, indiferent 
de orînduirea social-politică, să con
lucreze tot mai activ pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre încordare și război, pentru a- 
firmarea politicii de destindere, de 
colaborare și pace.

Se poate spune că schimburile de 
vederi la nivel înalt s-au desfășurat 
sub semnul acestui mare imperativ 
al vremurilor noastre. După cum s-a 
reliefat în cursul convorbirilor și 
cum se poate constata și din Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei, cele, două țări urmă
resc obiective similare în legătură cu 
problemele principale aflate pe agen
da vieții internaționale, punctele lor 
de vedere fiind. în marea majori
tate a. cazurilor, convergente sau a- 
propiate. Activitatea intensă, sus
ținută, desfășurată de România și 
președintele ei pentru soluționarea, 
în interesul popoarelor, a tuturor a- 
cestor probleme se bucură de o 
largă apreciere în rîndul oficiali
tăților canadiene, a opiniei publice 
din această țară. în acest spirit, 
guvernatorul general al Canadei, 
JEANNE SAUVE, sublinia : „Po
porul canadian este deosebit de ono
rat să aibă în mijlocul său un om de 
stat care a depus eforturi atît de 
mari pentru reducerea tensiunilor in
ternaționale... Sîntem conștienți de 
rolul important jucat de România în 
cadrul relațiilor Est-Vest, in alte pro
bleme cruciale de pe scena interna
țională... Canada recunoaște în Româ
nia un purtător de cuvînt principal, 
rol conferit de diplomația dumnea
voastră activă și independentă".

Pornind de la necesitatea înfăptui
rii dezideratului dezarmării, pre
ședintele României și primul mi
nistru al Canadei au salutat începe
rea negocierilor dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. în problemele ar
melor nucleare și cosmice si au ex
primat speranța că ele vor conduce 
la rezultate pozitive. Așa cum se 
știe, și cum tovarășul Nicolae 
Ceausescu a reafirmat și de această 
dată. România s-a pronunțat pentru 
oprirea sau înghețarea, pe timpul 
desfășurării negocierilor, a înar
mărilor nucleare, pentru încetarea 
amplasării rachetelor americane pe 
continentul european și a contra- 
măsurilor sovietice — cu convin
gerea că luarea unor asemenea 
măsuri ar demonstra dorința rea

lă a celor două părți de a se a- 
junge la un acord corespunzător — 
salutînd în .acest sens propunerile 
făcute recent de secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
privind instituirea pe întreaga dura
tă a tratativelor a unui moratoriu 
asupra producerii, testării și ampla
sării de arme nucleare și cosmice 
și apreciind ca deosebit de pozitivă 
hotărîrea U.R.S.S. de a trece în mod 
unilateral la încetarea, pînă în luna 
noiembrie 1985, a amplasării rache
telor sale cu rază medie de acțiune 
și la suspendarea înfăptuirii altor 
contramăsuri în Europa. Totodată, 
conducătorul partidului și statului 
nostru a subliniat din nou că întru- 
cit problemele discutate în cadrul 
tratativelor eovieto-americane de la 
Geneva privesc nu numai cele două 
puteri nucleare, ci întreaga, comuni
tate internațională. România consi
deră necesar ca toate țările, și în 
mod deosebit țările care fac parte 
din cele două pacte militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— să se întîlnească, să discute și să 
contribuie în forme corespunzătoare 
Ia succesul acestor negocieri — po
ziție susținută, de altfel, și de Ca
nada.

în această ordine de idei, ca țări 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki,1 România și Canada au re
levat importanta obținerii unor re
zultate concrete la Conferința de la 
Stockholm pentru creșterea încrede
rii și securității și pentru dezarmare 
în Europa, precum și la negocierile 
militare de la Viena, și au eviden
țiat importanta realizării, securității, 
prin reducerea la cel mai scăzut ni
vel posibil a forțelor armate, prin 
realizarea unor acorduri echilibrate, 
echitabile și verificabile de oprire a 
cursei înarmărilor și dezarmare, sub 
un control internațional corespunză
tor. In același spirit, cele două țări 
s-au pronunțat pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, pentru solu
ționarea tuturor problemelor litigioa
se exclusiv pe cale pașnică.

Necesitatea unei reglementări paș
nice a situației din Orientul Mij
lociu, a recunoașterii drepturilor 
legitime ale poporului palestinian 
și asigurării independenței și suve
ranității tuturor statelor din zonă ; 
încetarea războiului dintre Iran și 
Irak și trecerea neîntirziată, la tra
tative între cele două țări în vede
rea soluționării conflictului ; reali
zarea unui acord de pace cuprin
zător și realist în America Cen
trală, pe baza inițiativei grupului 
de la Contadora ; însemnătatea re
zolvării problemelor grave ale eco
nomiei mondiale și, în acest cadru, 
imperativul realizării de noi pro
grese în țările în curs de dezvoltare, 
a creării condițiilor unei relansări 
economice în aceste țări — sînt tot 
atîtea alte aspecte importante ale 
actualității internaționale asupra 
cărora s-a înregistrat convergență 
de vederi în cursul dialogului la 
nivel înalt.

Se poate spune astfel că prin în
țelegerile convenite în privința am
plificării relațiilor pe plan econo
mic și în alte domenii de interes 
reciproc, prin concluziile comune sau 
apropiate ce s-au putut desprinde 
în ceea ce privește evoluțiile din 
viața internațională, prin atmosfera 
de cordialitate și stimă cu care 
înalții oaspeți au fost înconjurați, 
vizita în Canada a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, marchează 
un moment important în cursul as
cendent al raporturilor româno- 
canadiene.

Opinia publică din. România sa
lută cu satisfacție rezultatele rod
nice ale vizitei, fiind încredințată 
că ele vor contribui la dezvoltarea 
și mai largă a colaborării multila
terale, prietenești dintre cele două 
țări, în interesul popoarelor român 
și canadian, al păcii, destinderii, 
securității și progresului în întreaga 
lume.

Radu BOGDAN

APEIU1 MARII ADUNĂRI NAIIONALE - DIFUZAT CA DOCUMENT 
OFICIAL LA CONFERINȚA PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

GENEVA 19 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor sesiunii Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva a 
fost difuzat ca document oficial a- 
pelul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România adresat 
Sovietului Suprem al Uniunii So
vietice. Congresului Statelor Unite 
ale Americii. parlamentelor tuturor 
țărilor europene si Canadei.

Luînd cuvîntul în plenara confe
rinței pentru prezentarea acestui do
cument. șeful delegației române a 
scos în evidentă teza de excepțio
nală însemnătate politică exprimată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
la înalta tribună a Marii Adunări 
Naționale, cu prilejul ceremoniei de 
învestitură în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, cu privire la necesitatea 
participării active a tuturor statelor, 
fără deosebire de dimensiune și sis
tem social, și în special a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate, la re

glementarea problemelor majore și 
complexe alo lumii contemporane, la 
asigurarea independentei si păcii, 
pentru accelerarea lucrărilor foru
murilor internaționale consacrate 
dezarmării.

A fost subliniat imperativul opri
rii cursei înarmărilor si înghețării 
imediate a armamentelor nucleare, 
al încetării amplasării unor noi ra
chete nucleare in Europa, al opri
rii oricăror acțiuni de militarizare 
a spațiului cosmic, ceea ce ar fi de 
natură să creeze un climat de în
credere și să exercite o influentă po
zitivă asupra negocierilor de la Ge
neva.

Apelul a fost primit cu mult in
teres de participants fiind conside
rat un document deosebit de im
portant pentru orientarea lucrărilor 
conferinței, un exemplu de aborda
re constructivă și realistă a pro
blemelor majore din domeniul 
dezarmării.

China anunță reducerea forțelor sale armate
WELLINGTON 19 (Agerpres). — 

China își va reduce, în 1985 și 1986, 
forțele armate cu un milion de mi
litari — a anunțat Hu Yaobang, se
cretarul general al C.C. al P. C. Chi
nez, in cadrul unei conferințe de 
presă, la Wellington, unde se află 
în vizită, transmite agenția China 
Nouă. Subliniind că R. P. Chineză 
va continua să-și reducă armele 
convenționale, el a arătat că țara va 
dispune totuși de capacitatea de a 
se apăra.

în legătură cu dezarmarea nu

cleară, Hu Yaobang a afirmat că 
țara sa dispune de o mică forță nu
cleară, dar China a declarat în re
petate rînduri că dorește să parti
cipe la o conferință internațională 
reprezentativă. La această confe
rință ar trebui să fie prezente toate 
țările posesoare de arme nucleare 
pentru a discuta măsuri eficiente 
menite să ducă la interzicerea com
pletă și distrugerea tuturor armelor 
de acest tip, cu condiția ca cele 
două mari puteri nucleare să ia ini
țiativa în domeniul respectiv.

În sprijinul independenței Namibiei
Deschiderea conferinței ministeriale a Biroului 

de coordonare ai mișcării de nealiniere

GENTILE DE PRESA
pe scurt

ACORD ROMĂNO-POLON ÎN 
DOMENIUL TURISMULUI, La 
Varșovia a fost semnat acordul cu 
privire la colaborarea româno-po- 
lonă in domeniul turismului in pe
rioada 1986—1990. Documentul, sem
nat de ministrul turismului, Ion 
Stănescu, și omologul său polonez, 
Jan Cisowski, prevede lărgirea și 
diversificarea schimburilor turistice 
intre cele două țări în viitorul 
cincinal.O NOUA RUNDA A CONSUL
TĂRILOR SOVIETO — AMERICA
NE privind problemele neprolife- 
rării armei nucleare a avut loc 
intre 15—19 aprilie, la Helsinki. în 
centrul atenției s-au aflat proble
mele pregătirii Conferinței pentru 
examinarea aplicării Tratatului 
privind neproliferarea armelor nu
cleare, ale cărei lucrări se vor des
fășura în luna septembrie. Părțile 
au convenit să continue asemenea 
consultări în problemele întăririi 
regimului neproliferării armei nu
cleare.

BLICII ZIMBABWE, președintele 
țării, Canaan Banana, 
in anii care au trecut 
direa independenței 
mai mult pentru popor decit in 
întreaga perioadă colonială, politica 
promovată de guvernul condus de 
Robert Mugabe dovedindu-și depli
na valabilitate. Totodată, el a con
damnat regimul rasist din Republi
ca Sud-Africană, care ocupă in 
mod ilegal Namibia și promovează 
o politică, de destabilizare in sudul 
continentului. La rindul său, pri
mul ministru Robert Mugabe a sub- 

• liniat că Republica Zimbabwe ur
mează consecvent o politică de ne
aliniere și militează pentru pace și 
dezarmare în intreaga lume.

a declarat că 
de la dobin- 

s-a făcut

derea realizării unei ample mobili
zări sociale in lupta pentru rein- 
staurarea democrației in Chile.

SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A., George Shultz, a declarat 
că naziștii care s-au făcut vinovați 
de atrocități in timpul celui de-al 
doilea război mondial vor fi aduși 
in fața justiției, indiferent cit de 
mult timp va lua acest act.
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CANCELARUL FEDERAL VEST- 
GERMAN, Helmut Kohl, l-a primit 
pe Guenter Mittag, membru al Bi
roului Politic șt secretar al C.C. al 
P.S.U.G., aflat intr-o vizită la 
Bonn. In centrul convorbirilor s-au 
aflat probleme ale raporturilor 
Est-Vest, in contextul negocierilor 
de la Geneva privind armele nu
cleare și cosmice, precum și evolu
ția relațiilor intergermane.

ÎN CADRUL FESTIVITĂȚILOR 
PRILEJUITE DE CEA DE-A V-A 
ANIVERSARE A CREĂRII REPU-

SESIUNE. în localitatea Balaton- 
fured din R. P. Ungară s-au des
fășurat lucrările celei de-a 33-a 
sesiuni a Biroului Federației Sindi
cale Mondiale, pe a cărei ordine de 
zi au fost înscrise probleme pri
vind activitatea desfășurată de 
F.S.M. în diferite regiuni ale lumii, 
acțiunile F.S.M. pe linia promovă
rii intereselor femeilor muncitoare 
și stadiul pregătirilor celui de-al 
XI-lea Congres sindical mondial, 
care va avea loc anul viitor. Cu 
prilejul sesiunii a avut loc o șe
dință specială consacrată celei de-a 
40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului.

COMITETUL SPECIAL AL O.N.U. 
PENTRU APLICAREA CARTEI 
DREPTURILOR ȘI ÎNDATORIRI
LOR ECONOMICE ALE STATE
LOR și-a încheiat lucrările la Na
țiunile Unite. în cadrul dezbateri
lor, numeroși vorbitori au subliniat 
necesitatea de a se acționa împo
triva protecționismului comercial, 
fenomen cu grave efecte, mai ales 
asupra țărilor in curs de dezvol
tare. Nu s-a reușit obținerea unui 
consens asupra documentului final 
al lucrărilor, al cărui proiect a fost 
prezentat de țările „Grupului ce
lor 77".

NUMIRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a anunțat numirea 
unui om de afaceri, John White- 
head, in funcția de adjunct al se
cretarului de stat. Dacă această nu-

PERSONALITĂȚI POLITICE 
CHILIENE DE OPOZIȚIE au difu
zat un „Manifest pentru libertate și 
democrație" in care subliniază ne
cesitatea unității de acțiune in ve-
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O CERINȚĂ MAJORĂ A ACTUALITĂȚII,

nealiniate, a lansat un apel la 
urgentarea accesului la indepen
dență al Namibiei, subliniind că 
Rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. rămîne unica bază 
de rezolvare pe cale pașnică a 
acestei probleme. El a condamnat 
politica regimului rasist de la Pre
toria față de acest teritoriu. Pre
mierul indian s-a pronunțat pen
tru sporirea sprijinului acordat Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), singurul re
prezentant legitim al poporului na- 
mibian, în lupta sa dreaptă pentru 
dobindirea libertății și independen
ței Namibiei.

DELHI 19 (Agerpres). — La 
Delhi s-au deschis lucrările confe
rinței ministeriale a Biroului de 
coordonare al mișcării de neali
niere. Participă miniștri și alți re
prezentanți ai guvernelor din 80 de 
țări, precum și observatori sau re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale și mișcări de eliberare 
națională. Principalul punct al or
dinii de zi este problema acordării 
independenței Namibiei, teritoriu 
aflat sub ocupația trupelor guvernu
lui rasist de la Pretoria.

în alocuțiunea rostită la deschi
derea conferinței, Rajiv Gandhi, 
primul ministru al Indiei, țară ce 
asigură președinția mișcării statelor
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- . - Ateriale și umane uriașe și ele pot i 
duce la distrugerea omenirii — se J 
relevă în declarația guvernatorului ț 
statului Alabama.
divergențe politice și economice, , 
între cele două foste aliate există 1 
și acum posibilitatea unei colabo- i 
rări în vederea asigurării păcii peti- i 
tru popoarele planetei. Aniversarea ' 
evenimentului de pe Elba poate ț 

climat ' 
ni ,cuc,cd soluționării ,■ 

divergențelor dintre state pe cale ț 
pașnică — se arată în declarația i 
guvernatorului statului Louisiana.

încetarea cursei înarmărilor,

înfăptuirea dezarmării și asigurarea păciiA

SUEDIA: Conferință internațională pentru pace, 
dezarmare și cooperare

STOCKHOLM 
orașul suedez 
cheiat lucrările 
ționale a reprezentanților din țările 
din nordul Europei, desfășurată în 
cadrul acțiunilor Organizației Na
țiunilor Unite pentru dezarmare. Au 
participat oameni politici, experți 
și oameni de știință din țările 
nord-europene, precum și repre
zentanți ai unor organizații inter
naționale.

1 Dezbaterile au reliefat importan- 
1 ța sprijinirii organizației mondiale 
ț în eforturile îndreptate spre men- 
1 ținerea și consolidarea păcii și 
| realizării dezarmării, adoptării unor

19 (Agerpres). - în 
Jonkoping s-ou in- 
conferinței interna-

mâsuri eficiente pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare. O aten
ție deosebită a fost acordată lu
crărilor Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa, care se 
desfășoară la Stockholm.

Luînd cuvîntul la încheierea lu
crărilor, ministrul suedez al aface
rilor externe, Lennart Bodstroem, a 
arătat că preîntîmpinarea unui 
război nuclear este o sarcină ma
joră a tuturor statelor și popoare
lor. De asemenea, el s-a pronun
țat împotriva transferării cursei 
înarmărilor nucleare în spațiul 
cosmic.

ț „Islanda nu dorește arme nucleare pe teritoriul său" 
ț REYKJAVIK 19 (Agerpres). — 
i Ministrul islandez de externe, Geir
> Hallgrimsson, a reafirmat intr-o
i conferință de presă declarațiile fă-
? cute în parlament potrivit cărora
* Islanda interzice accesul navelor 

străine cu arme nucleare la bord 
in apele sale teritoriale, relatează 
agenția Associated Press. Refuzul 
Islandei de a permite depozitarea 
armelor nucleare pe teritoriul său

se aplică șl navelor cu arme nu
cleare la bord, a spus el, precizind 
că „prezenta navelor militare cu 
astfel de arme este ilegală in limi
tele teritoriale, precum și in portu
rile islandeze". „Poziția noastră 
este clară, a spus Hallgrimsson. 
Noi urmăm alte țări membre ale 
N.A.T.O. care au declarat că arme
le nucleare nu sint binevenite pe 
teritoriul lor, cum au făcut-o nor
vegienii si danezii".

S.U.A.: Veteranii celui de-al doilea război mondial 
cer să se acționeze pentru preîntîmpinarea 

unui război nuclear
WASHINGTON 19 (Agerpres). - 

în Statele Unite ia amploare iniția-_________
i ti va organizației din Chicago „Vete- 
’ rănii americani pentru pace" pri-■ amcuLaui pcnuu pdUC pil-
l vind marcarea împlinirii, la 25 apri-
i lie, a 40 de ani de la întilnirea de 
* pe Elba. Declarații speciale privind 
i această inițiativă au fost semnate 
•’ de guvernatorii a nouă state ame

ricane și de primarul orașului 
Chicago.

în declarația guvernatorului sta
tului Illinois se subliniază necesi-

\\ __________
i tatea de ajse face tot ceea ce este 
> posibil pentru preîntîmpinarea unui 

!
»-

nou război, pentru întărirea păcii 
pe planeta noastră. Cursa absurdă 
a înarmărilor nucleare și nenumă

mire va fi aprobată de Senat, 
Whitehead ii va succede lui Ken
neth Dam, demisionat recent.

.71
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DEI, Ruud Lubbers, care se află 
în vizită la Tokio, a cerut Japoniei 
să importe mai multe produse din 
țara sa și din celelalte state vest- 
europene, nu numai din S.U.A. 
pentru a reduce deficitul comercial 
al Europei occidentale. El a arătat 
că la Tokio nu trebuie să fie sub
estimate resentimentele vest-euro- 
penilor generate de dezechilibrul 
comercial dintre cele două părți 
(aproximativ 10 miliarde dolari în 
ultimul exercițiu financiar).

LA BURSELE DE DEVIZE din 
New York și Londra, s-a înregistrat 
o scădere accentuată a cursului do
larului in raport cu celelalte mone
de occidentale. Situația se dato
rează faptului că economia ameri
cană a continuat să evolueze in ca
drul unor parametri aflați sub pre
viziunile administrației.

O GREVA DE 24 DE ORE a 
personalului de la serviciile regio
nale de feribot și din transporturile 
auto din Portugalia a început joi. 
Acțiunea grevistă a fost declanșată 
la chemarea sindicatelor, pentru a 
se cere îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață.

DECES. La Saint-Raphael, în 
sud-estul Franței, a încetat din 
viață, in virstă de 83 de ani, Ger
maine Șablon, cunoscută cintăreață 
a anilor ’30. În timpul celui de-al 
doilea război mondial, Germaine 
Șablon a avut un rol important în 
Rezistența franceză. Tot ea a creat 
și cunoscutul „Cintec al partiza
nilor".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SALVADOR, Lupte crincene între detașa
mentele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
din Salvador și trupele salvadoriene trimise împotriva lor au fost înre
gistrate în ultimele zile în diferite regiuni ale țării. Schimburi puternice 
de focuri s-au produs în zona localităților Jose Guayabal și Las Animas, 
din apropierea capitalei, insurgenții scoțînd din luptă 21 de soldați, 
comunicat al postului de radio „Venceremos" al F.M.L.N. relevă că, 
primele trei luni ale acestui an, detașamentele de insurgenți au scos 
luptă 349 de militari salvadorieni.

ratele războaie locale de pe plane
ta noastră au generat pierderi ma-

în pofida unor 
și economice,

contribui la crearea unui 
psihologic în vederea

ORIENTUL MIJLOCIU
® Reizbucnirea ciocnirilor 
armate între milițiile rivale 
din zona orașului libanez 
Saida © Mesaje adresate 
secretarului generai al O.N.U. 
de către președintele Comi

tetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 19 (Agerpres). — Agenția 

United Press International informea
ză că, după o perioadă de calm, au 
reizbucnit ciocnirile armate între mi
lițiile rivale în zona orașului Saida, 
din sudul Libanului. Mai multe car
tiere ale orașului au fost supuse bom
bardamentelor de artilerie ale mili
țiilor creștine, relevă U.P.I., adăugind 
că nouă persoane au fost ucise, iar 30 
rănite.

VIENA. — Un purtător de cuvînt 
al Agenției Națiunilor Unite de aju
tor și lucrări pentru refugiați pales
tinieni din Orientul Mijlociu — 
U.N.R.W.A. a declarat că, în urma 
ciocnirilor din ultimele zile din re
giunea Saida, 42 de refugiați pales
tinieni au fost uciși și alți peste 200 
răniți, transmite agenția Reuter.

NAȚIUNILE UNITE. — în mesa
je adresate secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a condam
nat o serie de acte recente repre
sive comise de forțele israeliene de 
ocupație împotriva taberelor de re
fugiați palestinieni Al Bas. Rashi- 
diyeh. Burj Al-Shamali si Abu As- 
wad — transmite agenția M.A.P. 
Yasser Arafat a chemat la adopta
rea grabnică de măsuri adecvate 
pentru încetarea actelor de această 
natură și asigurarea securității pa
lestinienilor care trăiesc in zonele 
aflate sub ocupație israeliană.

TEL AVIV. — într-o declarație fă
cută după vizita efectuată la Cairo, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, mi
nistrul israelian fără portofoliu, Ezer 
Weizman, a declarat că o intîlnire 
între șeful statului egiptean și primul 
ministru al Israelului ar avea o im
portanță deosebită pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două 
țări — informează agenția U.P.I.

Noi manevre ale regimului rasist sud-african vizînd 

perpetuarea ocupării ilegale a teritoriului namibian
PRETORIA. — Africa de Sud a 

hotărît să instituie, în Namibia, un 
„guvern" și o „adunare legislativă" 
interimare care să preia parțial 
funcțiile administratorului general, 
ce guvernează in mod abuziv acest 
teritoriu, din 1983, în numele regi
mului de la Pretoria, transmit agen
țiile U.P.I. și France Presse. Aceste 
noi manevre vizînd permanentiza
rea ocupației ilegale a Namibiei de 
către autoritățile rasiste sud-afri- 
cane au fost respinse categoric de 
poporul teritoriului ' sud-vest-afri- 
can. Așa cum se știe, Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — unicul reprezentant 
legitim al poporului namibian, re
cunoscut pe plan internațional — a 
arătat în repetate rînduri că orice 
intenții de această natură consti
tuie doar o modalitate de a per
petua ocuparea teritoriului nami
bian și de a îngreuna eforturile co
munității internaționale în direcția 
aplicării Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate.

Politica de discriminare rasială 
promovată de regimul rasist sud- 
african a declanșat noi acțiuni de

protest în mai multe localități din 
Africa de Sud — relatează agențiile 
internaționale de presă. Poliția a 
intervenit din nou cu brutalitate, 
ciocnirile soldîndu-se cu moartea a 
cinci persoane. Incidentele cele mai 
violente au fost semnalate în loca
litățile Despatch și Kwazakele din 
provincia Cape — precizează agen
ția Reuter.

★
STRASBOURG. — Parlamentul 

vest-european, organ consultativ al 
C.E.E., întrunit în sesiunea de 
primăvară la Strasbourg, a adoptat 
o serie de rezoluții, condamnînd 
recentele masacre comise de poliția 
sud-africană împotriva populației 
de culoare șl discriminarea rasială, 
transmite agenția France Presse.

în documente se reclamă elibe
rarea deținuților politici, reducerea 
progresivă a contactelor comerciale 
cu R.S.A., oprirea tuturor investiții
lor și suspendarea relațiilor pe plan 
sportiv și cultural. Rezoluțiile re
comandă guvernelor „celor zece", 
de asemenea, să respecte embargoul 
asupra livrărilor de armament către 
R.S.A., impus de către O.N.U.

Măsuri politice anunțate de Consiliul Militar 
de Tranziție din Sudan

KHARTUM 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Militar de 
Tranziție din Sudan (C.M.T.S.). Ab
dul Swar EI Dahab, a decis anula
rea decretului în baza căruia sudul 
tării era împărțit în trei regiuni — 
informează agenția sudaneză S.U.N.A.

Osman Abdallah. membru al 
C.M.T.S.. a declarat, pe de altă par
te. că după perioada de tranziție — 
care a fost stabilită la un an și ju

mătate — in Sudan va fi autorizată 
formarea de partide. Vor fi înfiin
țate. totodată, un comitet pentru 
supravegherea desfășurării alegeri
lor, în coordonare cu Consiliul Mi
litar de Tranziție și Consiliul de 
Miniștri, precum și o comisie con
stituantă. însărcinată cu elaborarea 
proiectului de constituție, ce va fi 
transformată în parlament, cu un 
mandat de trei sau patru ani — a 
adăugat el.

Pentru o soluționare globală a problemei 
datoriei externe a țărilor lumii a treia

BRUXELLES 19 (Agerpres). — „O 
soluționare globală a problemei da
toriilor țărilor în curs de dezvoltare 
trebuie urmărită în mod activ", se 
arată in declarația dată publicității 
la încheierea lucrărilor reuniunii 
Internaționalei Socialiste,, desfășura
te la Bruxelles. Documentul denun
ță „lipsa unei dorințe reale a S.U.A. 
de a-și reduce deficitele bugetar și 
al balanței de plăți externe, datora
te în parte unor programe masive 
în domeniul armamentelor", transmi
te agenția Associated Press. Partici- 
panții au dezavuat, de asemenea, 
„politica monetară a S.U.A. cu toate 
efectele ei negative asupra datorii
lor țărilor în curs de dezvoltare și 
a stabilității relațiilor economice". 
Internaționala Socialistă consideră 
că „la apropiatele negocieri asupra 
comerțului și serviciilor, prevăzute 
să înceapă în cadrul Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), problemele monetare și 
cele ale datoriilor nu vor putea fi 
eludate".

CIUDAD DE MEXICO. — Țările 
latino-americane trebuie să nego
cieze în bloc condițiile de bază ale 
plății datoriei externe, au relevat 
vorbitorii în cadrul primei ședințe 
a Reuniunii Organizației regio
nale interamericane a oamenilor 
muncii (O.R.I.T.) — transmite agen
ția I.P.S. Ei au criticat politica 
Fondului Monetar Internațional

(F.M.I.) și practicile restrictive la 
adresa produselor de export latino- 
americane, pronunțindu-se pentru 
intensificarea schimburilor și coope
rării regionale pe principii noi, echi
tabile.

CIUDAD DE PANAMA. — într-o 
declarație făcută în capitala țării, 
președintele Republicii Panama, 
Nicolas Ardito Barletta, s-a pronun
țat pentru reducerea ratei dobinzi- 
lor bancare. El a menționat că țările 
din regiune depun eforturi deosebite 
pentru atenuarea consecințelor gene
rate de rata înaltă a șomajului, de 
deteriorarea continuă a nivelului de 
viață și instabilitatea economică din 
regiune, fenomene strins legate de 
criza datoriilor.

CARACAS. — Criza datoriei A- 
mericii Latine este departe de a fi 
fost depășită, iar unele practici ale 
Fondului Monetar Internațional în
greunează redresarea economică a 
țărilor datornice, relevă un studiu 
realizat de doi economiști de frun
te din regiune, foști miniștri, citat 
de agenția A.P. Documentul, pre
zentat în cadrul unei conferințe a- 
supra ordinii financiare și comer
ciale internaționale ținută la Cara
cas. arată că multe programe de re- 
eșalonare a datoriei au legat sta
tele latino-americane de politica 
strictă a F.M.I.. care restringe creș
terea economică.

Preocupări social-economice în țările în curs 
de dezvoltare

HARARE 19 (Agerpres). — în cei 
cinci ani care au trecut de la dobin
direa independenței, poporul Zimbab
wean a obținut importante succese 
pe calea dezvoltării, in pofida unor 
condiții economice și politice exter
ne nefavorabile. în cadrul progra
melor sociale întreprinse, indică da
tele publicate la Harare, numărul 
elevilor s-a ■ triplat, ajungind la 2,5 
milioane, iar asistența sanitară a de
venit gratuită pentru persoanele cu 
venituri mici. De asemenea, peste 
30 000 de familii au beneficiat de re
forma agrară, care a început in 1980 
și care, în final, va asigura pămînt 
unui număr de 165 000 familii.

KINGSTON. — Un program națio
nal de dezvoltare și diversificare a 
producției agricole va fi pus in apli
care in Jamaica, incepind din acest 
an. Peste 20 000 acri de teren ocupat 
cu cultură de trestie de zahăr vor fi 
transferați sectorului legumicol. Se 
estimează că valoarea produselor 
realizate de pe terenurile respective 
va fi de 45 milioane dolari, sumă 
care, pe lingă faptul că este superi
oară celei realizate prin practicarea 
monoculturii de trestie de zahăr, 
prezintă avantajul că oferă pieței 
interne mărfuri alimentare din pro

ducție proprie, fără a se face apel 
la importuri, și, totodată, creează 
locuri suplimentare de muncă, con
tribuind la reducerea șomajului.

QUITO. — Exporturile Ecuadorului 
au crescut, în primul trimestru al 
anului, cu 10.9 la sută, față de nivelul 
înregistrat in perioada similară a 
anului trecut — transmite agenția 
I.P.S. Livrările ecuadoriene pe pie
țele externe au fost evaluate astfel, 
in primul trimestru al anului, la 
aproximativ 620 milioane dolari, in 
timp ce in intervalul corespunzător 
din 1984 ele s-au cifrat la aproxima
tiv 550 milioane dolari Principalele 
produse de export ale Ecuadorului 
au fost petrolul și derivatele sale.

ACCRA 19 (Agerpres). — Produc
ția de aluminiu s-a stabilizat in 
Ghana, după ce hidrocentrala de la 
Akosombo a reînceput să furnizeze 
energie electrică la intreaga capaci
tate. în ultimii ani, ca urmare a se
cetei, producția de energie electrică 
la această centrală scăzuse simțitor, 
ceea ce a determinat reducerea la 
jumătate a activității productive in 
industria aluminiului. Se estimează 
că, în condițiile actuale, se va reali
za o producție anuală de 60 000 tone 
aluminiu.
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