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1N ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

din Întreaga țară - fapte ale inițiativei
SI HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI

5 ’

Au îndeplinit planul pe 
patru luni. Tlesfășurind o susți
nută întrecere pentru întîmpinarea 
sărbătorii de la 1 Mai cu realizări 
deosebite în activitatea productivă, 
colectivele muncitorești dintr-un 
număr de 25 unități economice din 
județul Timiș anunță îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
4 luni la indicatorul producție- 
marfă industrială. S-au creat astfel 
condiții ca prin utilizarea eficientă 
a capacităților de producție și a 
timpului de lucru aplicarea unor 
tehnologii moderne de înalt ran
dament. valorificarea' superioară, a 
materiilor prime și materialelor, 
pină la finele lunii aprilie să fie 
realizate și livrate suplimentar eco
nomiei naționale produse în va
loare de 451 milioane lei. Printre 
unitățile care și-au înscris numele 
la panoul de onoare al fruntașilor 
se numără întreprinderile .„Electro- 
centrale“, „Electrotimiș". de mate
riale de construcții, Filatura de mă
tase naturală Lugoj. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scînteii).

Sporire substanțială a 
productivității muncii. Cu
noi și semnificative fapte de muncă 
întîmpină apropiata sărbătoare a 
zilei de 1 Mai și tînărul colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni

de la întreprinderea de produse 
abrazive „Abrom" din municipiul 
Bîrlad, unitate fruntașă în între
cerea socialistă. Prin utilizarea la 
întreaga lor capacitate a utilajelor 
din dotare și a timpului de lucru, 
ca și prin înnoirea și modernizarea 
producției, destoinicul colectiv bîr- 
lădean a realizat și livrat supli
mentar. de la începutul anului și 
pină în prezent, o producție-marfă 
industrială în valoare de 5,9 mili
oane lei. El a expediat astfel be
neficiarilor, peste prevederi, canti
tăți însemnate de corpuri abrazive 
de diferite dimensiuni, foarte ne
cesare economiei naționale. Acest 
frumos succes are la bază. în prin
cipal, sporirea productivității mun
cii cu peste 11 000 lei pe fiecare 
lucrător și a fost obținut în condi
țiile economisirii unor însemnate 
cantități de energie electrică și 
combustibil (Petru Necula, cores
pondentul ., Scînteii").

Livrări suplimentare la 
export Colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului 
Bistrița-Năsăud acordă o deosebită 
atenție realizării planului la pro
ducția fizică și, cu deosebire, 
a celui pentru export, în condițiile 
reducerii costurilor de fabricație 
și creșterii calității produselor. în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. prin- 
tr-o bună organizare a muncii, fo
losirea cu înalt randament a uti
lajelor din dotare și a timpului de 
lucru, electrotehniștii bistriteni au 
reușit să onoreze în primele două 
decade toate contractele aferente 
lunii în curs, urmînd să livreze în 
devans partenerilor externi impor
tante cantități de produse. La rîn-

dul său. personalul muncitor al 
Filaturii de lină pieptănată din 
Bistrița și-a onorat obligațiile la 
export pentru întreaga lună aprilie 
în primele 20 de zile, urmînd ca în 
intervalul rămas să realizeze su
plimentar peste 50 tone fire. 
(Gheorghe Crișan, corespondentul 
..Scînteii").

Cărbune peste preve
deri. In intimpinarea zilei de 1
Mai, harnicii mineri ai bazinului 
carbonifer al Baraoltului, jpdețul 
Covasna, obțin rezultate remarca
bile. Astfel. în această lună, ei au 
livrat suplimentar față de sarcinile 
de plan peste 15 700 tone lignit 
energetic. Succes cu atît mai me
ritoriu, dacă avem în vedere că el 
a fost realizat în condițiile creș
terii productivității muncii cu 7,6 
la sută fată de nivelul planificat, 
folosirii judicioase a mașinilor și 
utilajelor din dotare, organizării 
superioare a producției și a muncii, 
în același timp, .s-a asigurat îm
bunătățirea calității lignitului li
vrat către termocentrale. (Maria 
Pâljănos, corespondentul „Scîn
teii").

înainte de termen. Com’ 
petiția muncii desfășurată în cinstea 
apropiatei sărbători de la 1 Mai 
cunoaște în aceste zile o amplă 
mobilizare de forțe și în unitățile 
economice ale județului Brăila. O 
realizare semnificativă în acest 
sens raportează colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea de reparații 
Brăila, care a finalizat lucrările și 
a început livrarea către șantierele 
platformelor industriale . de la

Giurgiu și Slobozia, cu 5 luni îna
inte de termenul stabilit, a 8 noi 
agregate de vibropresare. De re
marcat că aceste agregate fac parte 
dintr-o nouă serie și dispun, față 
de cele realizate anterior, de cali
tăți tehnico-funcționale superioare. 
(Corneliu Ifrim. corespondentul 
„Scînteii").

Produse noi și moderni
zate. Colectivele întreprinderilor 
și unităților de proiectare și cer
cetare științifică din județul Cluj 
acționează cu consecventă pentru 
înnoirea și modernizarea produselor 
și a tehnologiilor de fabricație. în 
cinstea zilei de 1 Mai, la între
prinderea „Unirea" din Cluj-Napoca 
a fost fabricat primul lot de mașini 
pentru prelucrarea materialelor tex
tile recuperabile, iar la Combinatul 
metalurgic din Cîmpia Turzii s-au 
elaborat noi mărci de oteluri pen
tru industria constructoare de 
mașini. De asemenea, la întreprin
derea „Sinterom" au fost asimilate 
și s-a trecut la fabricația de serie 
un număr de peste 30 de produse 
noi. Un grad superior de înnoire 
a producției se înregistrează și la 
întreprinderile „Electrometal". „So
meșul". „Iris". „Metalul Roșu". în
treprinderea de prelucrare a lem
nului din Cluj-Napoca. „Electroce
ramica" din Turda. întreprinderea 
de sticlărie din Gherla. Ca urmare 
a acestor preocupări, ponderea 
produselor noi și modernizate re
prezintă aproape 50 la sută în va
loarea producției-marfă realizate 
în prezent de industria județului, 
cu 4 la sută mai mare decît preve
derile de plan. (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii").

Noaptea de 8 spre 9 mai 1945. In 
jurnalul de război al diviziei ro
mâne 18 infanterie se consemnează 
încheierea marii conflagrații din 
anii 1939—1945 pe continentul euro
pean și apoi, exprimîndu-se simță
mintele față de cei care au căzut pen
tru zdrobirea fascismului, se adau
gă : „Cu toții ne închinăm in fața 
celor ce au știut să se dăruiască 
total și ii asigurăm că in mintea 
fiecăruia vor rămine întipărite fi
gurile acestor eroi, iar cimitirele 
care sint mărturia vie a faptelor 
noastre, cimitirele de eroi români 
presărate în latul Europei, vor fi 
imboldul de muncă pentru ziua de 
mîine, ca jertfele lor să nu rămină 
zadarnice". în cuvinte simple, dar 
mișcătoare, scrise în chiar clipele 
prăbușirii și înfringerii Germaniei 
hitleriste. erau evocate luptele și 
jertfele soldaților români care, 
alături de glorioasele forțe armate 
ale Uniunii Sovietice, de celelalte 
armate, ale coaliției antifasciste, 
de forțele mișcărilor de rezis
tență din țările ocupate sau 
controlate de Wehrmacht, au 
contribuit la eliminarea flagelu
lui fascismului, care a abătut asu
pra umanității moarte și distrugere. 
Contribuția României la victoria 
asupra Reichului nazist se integrea
ză luptei milenare 'a poporu
lui român pentru independen
ță națională și progres social 
și asocierea — printr-o fericită 
coincidență — a „Zilei independen
ței" cu victoria asupra fascismului 
relevă continuitatea efortului na
țiunii române de a asigura mereu 
libertatea și neatîrnarea vetrei stră
moșești.

Prin amploarea consecințelor sale 
strategice, politice și logistice, actul 
revoluționar de la 23 August 1944, 
in urma căruia România s-a alătu
rat coaliției antifasciste, s-a numă
rat printre evenimentele decisive 
ale celui de-al doilea război mon
dial. Așa cum remarca, de curînd, 
revista vest-germană „Der Spie
gel", niciodată în istorie, un singur 
eveniment nu a provocat într-un 
timp atit de scurt pierderea unui 
număr atit de mare de soldați și a 
unui teritoriu atît de întins ca re
voluția română din august 1944. în 
ultima sa lucrare consacrată fron
tului sovieto-german — cel mai im
portant teatru de operații al războ
iului — istoricul englez John 
Erickson, unul din specialiștii de 
prestigiu, consideră 23 August 1944 
drept una din zilele decisive ale 
întregului război.

Punînd în imposibilitate Wehr- 
machtul de a organiza un front pe 

L aliniamentul Focșani — Nămoloasa

— Brăila, una din cele mai puter
nice poziții de apărare strategică 
din Europa, acțiunea curajoasă a 
României a deschis armatei sovie
tice — care a purtat greul războiu
lui și a dat cele mai multe jertfe 
pentru zdrobirea fascismului — 
drumul spre Europa de sud-est și, 
prin cimpia ungară, spre Europa 
centrală. Față de situația creată 
prin acțiunile armatei române, 
sprijinite de formațiunile patriotice 
de luptă, Hitler a emis la 29 au
gust 1944 o nouă directivă care pre

vedea retragerea forțelor grupului 
german de armate „Ucraina de 
sud" pe aliniamentul Carpaților și 
organizarea pe crestele lor a unui 
front, care ar fi avut toate șansele 
să fie durabil.

Wehrmachtul avea o experiență 
care îl determina să privească în
crezător șansele de a opri înain
tarea armatei sovietice la această 
barieră a Carpaților ; după cum se 
știe, pe frontul italian, la Monte 
Cassino, in lunile februarie — mai 
1944 s-au dat lupte sîngeroase, 
cu pierderi grele pentru trupele 
aliate în jurul acestei înălțimi, de 
pe care trupele germane au orga
nizat o eficace rezistență. Carpații 
apăreau comandamentului hitlerist 
ca o alăturare de Monte Cassino, 
capabilă să bareze înaintarea' for
țelor militare. sovietice. Calculul 
și speranțele Wehrmachtului s-ar 
fi dovedit întemeiate dacă ar
mata română, prin menținerea 
capului de pod strategic de la nord 
și nord-vest de Carpații Meridio
nali, nu ar fi spulberat acest pri
mejdios plan.

în cadrul operațiunii de acoperi

re a frontierelor și a liniei de de
marcație 'româno-ungare. impusă 
prin Dictatul de la Viena. trupele 
române au lichidat rapid punctele 
de rezistentă germane din sudul 
Transilvaniei. Crișana și Banat, 
creîndu-se astfel în aceste zone un 
cap de pod strategic cu o suprafață 
de aproape 50 000 kmp. care a înde
plinit o triplă funcție strategică :
a) a împiedicat constituirea unui 
front al Wehrmachtului și unită
ților horthyste pe arcul carpatic;
b) a permis traversarea în condiții 
de perfectă securitate a Carpaților 
Meridionali de către trupele româ
ne și sovietice ; c) a făcut posibilă 
concentrarea de forțe militare so
vietice și române in vederea desfă
șurării de acțiuni ofensive pe 
direcțiile Budapesta — Viena și 
Budapesta — Bratislava — Praga.

însemnătatea excepțională a păs
trării controlului românesc asupra 
păsurilor din Carpații Meridionali a 
fost corect evaluată de ziarul bri
tanic „The Evening Standard", care 
scria la 28 august 1944 : „Coasta 
Mării Negre este deschisă. Linia 
potențială de apărare dintre Foc
șani și Galați a fost depășită. Dar 
toate acestea pălesc in importanță 
față de luarea in stăpinire de către 
români a trecătorilor din Carpați. 
Aici condițiile erau similare celor 
de la Monte Cassino din Italia. 
Germanii ar fi putut să se retragă 
in trecători și să le păstreze de pe 
înălțimile muntoase care le domină. 
Ei ar fi putut să-și retragă multe 
trupe din România și să se mențină 
numai cu un ecran subțire de trupe 
in bune poziții defensive, in loc de 
aceasta, românii țin trecătorile. 
Germanii sint pe cale de a fi 
dezarmați, iar rușii avansează 
rapid".

Față de excelentele condiții ofe
rite de arcul carpatic pentru or
ganizarea unui nou front, atît 
Hitler, cit și conducerea Wehrmach
tului au încercat să lichideze 
capul de pod strategic din sudul 
Transilvaniei și să aducă frontul 
pe crestele Carpaților. în discuțiile 
avute cu generalul Vorâs Jânos, 
șeful Marelui stat major al ar
matei ungare, Hitler și-a manifes
tat intenția de a declanșa acțiuni 
ofensive care să aducă trupele sale 
pe arcul carpatic. în memoriile 
sale, fostul comandant al grupului 
german de armate „Ucraina de 
sud", generalul-colonel Hans Fries- 
sner, arată că ofensiva plănuită 
avea drept obiectiv : „să cuce-

Dr. FI. CONSTANT1NIU
(Continuare în pag. a Il-a)

localitățile 
țării

- în haine

de primăvară!
Participarea cetățenilor la buna 

gospodărire și înfrumusețare a 

orașelor și satelor — importantă 

îndatorire civică, obligație legală 

—să fie pretutindeni și mai amplă, 

mai rodnică

A devenit o frumoasă tradiție ca, odată cu ve
nirea primăverii, fiecare cetățean, tînăr sau vîrstnic, 
să se îngrijească de curățenia propriei gospodă
rii, să participe la înfrumusețarea aleilor și stră
zilor, a cartierelor și satelor în care trăiesc și 
muncesc. Participarea la buna gospodărire și în
frumusețare a localităților este o îndatorire civi
că,. o obligație legală a fiecărui cetățean. De alt
fel, acesta este unul din principalele obiective ale 
întrecerii ce se desfășoară între consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești și comunale.

După cum rezultă și din veștile primite ieri de 
la corespondenții „Scînteii", în ultimele zile și, cu 
deosebire, sîmbătă după-amiază și în cursul zi
lei de duminică, zeci de mii de cetățeni, în frun
te cu deputății lor, au participat la curățirea parcu
rilor și grădinilor, la repararea de străzi și tro
tuare, la plantarea de pomi fructiferi, arbori și 
arbuști ornamentali, la amenajarea de noȚ zone 
de agrement, baze sportive și locuri de joacă pen
tru copii.

Consiliile populare sint datoare să asigure toa
te condițiile, o bună organizare a acestei activi
tăți, pentru ca în zilele următoare participarea ce
tățenilor la gospodărirea și înfrumusețarea locali
tăților să fie mai amplă, mai rodnică, toate loca
litățile țării să imbrace haine de primăvară.

ÎN PAGINA A III-A: relatări 
de la corespondenții „Scîn- 
teii“ despre acțiunile ce se 
desfășoară în aceste zile în 
județele Botoșani, Prahova, 
Teleorman, Covasna și Dolj

Tineri fruntași 
dintr-o întreprindere

fruntașadl

Colectivul întreprin
derii da utilaj chimic 
„Grivița roșie" din 
Capitală — puternică 
citadelă a industriei 
românești — s-a aflat 
da Ia începutul aces
tui cincinal, lună de 
lună. în fruntea între
cerii socialiste pe ra
mură. Un succes de 
prestigiu la care o 
contribuție remarca
bilă și-au adus-o, ală
turi de „veteranii" 
unității, și tinerii 
muncitori și specia
liști de aici. In secția 

> a IlI-a utilaj tehno
logic complex, bună
oară, unde se realizea

ză produse de mare 
complexitate tehnică 
destinate exportului, 
Tinerii s-au angajat ca 
în cinstea apropiatei 
sărbători a muncii de 
la 1 Mai să livreze îna
inte de termen par
tenerilor externi două 
noi instalații chimice. 
In fotografie : Un as
pect din munca tine
rilor de la secția a 
III-a utilaj tehnologic 
complex care studiază 
documentația tehnică 
a unui subansamblu 
aflat în montaj. (Gh. 
Ioniță).

Foto : S. Cristian

r- *
Semănatul s-a încheiat

în alte opt județe: Argeș, Bacău, Dîmbovița,
Dolj, Giurgiu, Satu Mare, Timiș și Vîlcea

Oamenii muncii din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
alte opt județe — Argeș, Ba
cău, Dîmbovița, Dolj, Giurgiu, 
Satu Mare, Timiș și Vîlcea — ra
portează încheierea însămînțării 
porumbului pentru consum în ogor 
propriu, a florii-soarelui, sfeclei 
de zahăr, cartofilor, plantelor pen
tru furaje, a celorlalte culturi de 
primăvară pe întreaga suprafață 
planificată.

ÎN TELEGRAMELE ADRESATE 
CU ACEST PRILEJ SECRETARU
LUI GENERAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA. TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, de comi
tetele județene de partid res

pective se arată că oamenii muncii 
de pe ogoarele acestor județe sint 
hotărîți să înfăptuiască neabătut 
sarcinile ce le revin din documen
tele Congresului al XIII-lea, din 
indicațiile formulate de secretarul 
general al partidului la Consfătui
rea de . lucru de ,1a C.C. al P.C.R. 
din primăvara acestui an, să acțio
neze cu înaltă răspundere pentru 
ridicarea calității întregii activități 
din agricultură. în telegrame se 
subliniază că, în prezent, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, țăranii cooperatori, me
canizatorii, specialiștii, ceilalți lu
crători de pe ogoare au trecut cu 
toate forțele la recoltarea furaje
lor masă verde, la fertilizarea și

insămînțarea suprafețelor eliberate, 
la erbicidarea păioaselor, plantarea 
legumelor, însămințarea loturilor 
semincere și întreținerea culturilor.

Comuniștii, toți cei ce muncesc 
pe ogoare — se arată în telegrame 
— exprimă, și cu acest prilej, sen
timentele de dragoste, stimă și 
respect, de adîncă și nețărmurită 
recunoștință pentru grija pe care 
secretarul general al partidului o 
poartă agriculturii și se angajează 
să muncească cu întreaga price
pere, cu exigență și devotament 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin, sporindu-și astfel contribu
ția la dezvoltarea economică și so
cială a României, la creșterea 
bunăstării generale a poporului 
nostru.

VREMEA ÎMBUNĂTĂȚITĂ, TEMPERATURA ÎN CREȘTERE 

IMPUN CA ÎN TOATE JUDEȚELE ÎN CARE LUCRĂRILE

AU ÎNTlRZIAT SĂ SE ACȚIONEZE ENERGIC PENTRU

ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI
In pagina a ll-a : relatări din județele Mehedinți, Teleorman și Constanța

Din satul meu pînă la 
Tîrgu Jiu mă obișnuisem să 
merg, încă de mic, întii pe 
jos. apoi cu trenul. Ceva 
mai tîrziu. făcînd parte 
dintr-o echipă artistică a 
Ateneului popular, am a- 
juns cu o mașină pină la 
Tufnu Severin. Atunci am 
văzut Dunărea, amețind. 
Cînd ne-am întors, la un 
moment dat mașina a ră
mas în pană. Toți cei peste 
douăzeci de tineri — ma
șina fiind de fapt un ca
mion — ne-am dat jos și. 
mai mult de două ceasuri, 
ne-am plimbat pe muchiile 
dealurilor. Fiindcă acolo
nu erau decît niște văi săl
batice din care tîșneau și 
se rotunjeau coline pădu- 
roase. Pe-acolo trăiau oie
rii Hobiței lui Brâncuși,

Strada Turda — una din sutele de 
străzi vechi ale Bucureștiului, care 
și-a schimbat, în întregime, înfăți
șarea. in locul caselor micii s-au 
ridicat blocuri de locuințe avînd o 
linie arhitectonică modernă, origina
lă, cu magazine spațioase la parter. 
Strada însăși a devenit o arteră de 

circulație cu mai multe benzi

TIMPUL MARILOR,
PERMANENTELOR

INAUGURĂRI
oierii si lemnarii pe care 
marele sculptor îi cunos
cuse în copilărie si de la 
care luase cite ceva din 
ceea ce avea să-i fie de 
folos pentru mai tîrziu si 
din care avea să se com
pună chiar idealul ființei 
sale. în cele din urmă s-a 
născut Coloana infinitului 
(precum. în Vrancea. Mio
rița). Coloana eroilor, co
loana care astăzi este nu
mită si Coloana frumosu
lui. Coloana vieții. Vin 
acum din locul acela ce se 
numea și atunci Motru. 
Dar. cum spun. Motru cu 
văile si dealurile sale era 
un loc anonim între Tîrgu 
Jiu si Turnu Severin. Mo
tru este astăzi cunoscut in 
toată tara ca fiind un mare 
centru al cărbunelui ro

mânesc. Motru este astăzi 
un oraș într-un peisaj 
transformat. Dealurile ce 
îl înconjoară nu erau alt
ceva decît uriașe, amorfe 
movile de cărbune. A fost 
acolo secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și a 
decis ca acele gorgane să 
fie considerate aur ener
getic. Fiindcă așa si erau : 
munți de aur negru. Au 
venit mai întii camioanele, 
apoi s-au instalat excava
toarele si benzile rulante 
în aer liber.

Am mers spre Motru ca 
spre un monument în pli
nă construcție de sus în 
jos. spre soclul ce va fi 
mereu mai în adine. Ora
șul se vede încă de sus ca 
„o pădure de blocuri" —

metafora se potrivește cel 
mai bine aici, intre dealu
rile înverzite, blocurile fi
ind albe ; o metaforă, cum 
s-ar spune, șocantă.

Orașul Motru datează 
din anul 1966. înregistrat 
fiind pe harta așezărilor 
urbane ale țării prin cea 
dinții vizită de lucru. în 
această zonă, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in ca
litatea de conducător al 
partidului. Orașul Motru 
s-a născut, așadar, la pu
tină vreme de la Congre
sul al IX-lea al partidului, 
congres care se aseamănă 
cu deschiderea unui mare 
șantier care a cuprins, 
parcă deodată. în mișcarea 
și patosul construcției toa
te colturile tării, din nord 
și sud. din est si vest.

Acolo, sub munți, era, cum 
există de obicei sub munți, 
un fel de cîmpie cu mără- 
cinișuri. Dar iată că asu
pra ei au căzut ca niște 
raze înnoitoare priviri pu
ternice. scrutătoare, pri- 
viri-gînd. priviri-actiune șl 
cîmpia parcă s-a strîns în 
ea și s-a inăltat pe verti
cală. întocmai ca o pinză 
pentru constructorii-pictori 
ai noului chip al tării. E 
o altă metaforă, care pri
vește toate construcțiile și 
toti anii care au trecut de 
la cel de-al IX-lea Con
gres.

în primii mei ani de re
porter ajunsesem la Vaslui

Vasile BARAN
(Continuare în pag. a II-a)
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AU ÎNTÎRZIAT SĂ SE ACȚIONEZE ENERGIC PENTRUQ

ncheierea însămînțării 
porumbului

Acțiuni ferme pentru recuperarea 

intîrzierilor cauzate de pici

Actul istoric din August 
1944-moment hotăritor 

în grăbirea încheierii 
războiului antihitlerist

în zona Mehedințiului, de mai 
bine de opt zile, ploile au dereglat 
ritmul de lucru la însămînțări, ex
cesul de umiditate menținîndu-se 
pe mari suprafețe. în aceste condi
ții, specialiștii aflați permanent în 
dmp verifică, ceas de ceas, fiecare 
solă, astfel incit semănatul porum
bului să se desfășoare pe un front 
larg In toate unitățile agricole.

Cum vremea a început să se ame
lioreze și temperatura este în creș
tere, mecanizatorii și cooperatorii 
din Padina Mare — de exemplu — 
tși organizează temeinic munca 
pentru a termina în 2—3 zile aceas
tă lucrare. Pe sola unde ne aflăm, 
mecanizatorii care lucrează cu ceie 
nouă discuri, sub supravegherea 
șefului de secție Voicu Răveanu, 
lasă în urmă terenul bine pregătit. 
Cele trei semănători aflate în apro
piere înaintează cu viteza reglată în 
funcție de starea terenului. Remar
căm grija pentru folosirea cu ran
dament sporit a timpului de lucru. 
Sămînța s-a adus în cimp la mar
ginea solei pe care se lucrează încă 
de la cinci dimineața. De această 
problemă și de asigurarea mesei în 
cîmp se ocupă președintele coope
rativei, Alexandru Rogoveanu. Și, 
cu toate că pe aceeași solă sînt por
țiuni de teren cu umiditate mai ri
dicată, se realizează zilnic, în me
die, 16,5 hectare la pregătirea te
renului și 10 hectare la semănat. 
Din cele 468 hectare, cei din Pădina

TELEORMAN: Se lucrează pe terenurile zvîntate

Pînă duminică seara, tn unitățile 
agricole din județul Teleorman au 
fost însămînțate cu diferite culturi 
209 500 hectare, ceea ce reprezintă 80 
la sută din suprafața prevăzută. Ca 
urmare a măsurilor întreprinse de 
comitetul județean de partid, chiar 
și în condițiile vremii instabile, vi
teza zilnică de lucru la semănatul 
porumbului ’ a fost depășită în săp-

Asimilarea în fabricație a unor 
noi mărci de oteluri cu caracteris
tici tehnice superioare, lărgirea ga
mei sortimentale a producției de 
metal de înaltă calitate — iată nu
mai doi din factorii care au făcut 
ca emblema Combinatului siderur
gic din Hunedoara să fie cunoscu
tă pe multe meridiane ale globu
lui. în prezent, produsele combina
tului sînt apreciate și contractate de 
firme cu renume din peste 20 de 
țări, printre care U.R.S.S.. R.F. 
Germania, China. Iugoslavia și 
Egipt.

— Practic, producția pentru ex
port se finalizează în secțiile de la
minare. dar realizarea ei începe la 
cocserie. furnale și otelării. ne spu
ne tovarășul iacob Toplicean, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii din combinat. Așa se ex
plică faptul că realizarea integra
lă a planului la export constituie 
una din preocupările primordiale ale 
colectivelor din toate secțiile și uzi
nele combinatului. După cum se 
știe, în primele două luni ale a- 
nului. din cauza condițiilor natu
rale nefavorabile, s-au întîmpinat 
serioase greutăți în desfășurarea 
producției. începînd însă din luna 
martie, s-au luat toate măsurile ne
cesare pentru realizarea integrală a 
planului și recuperarea ' restantelor. 
Organizing exemplar munca în trei 
schimburi, folosind la întreaga lor 
capacitate tehnica modernă din dota
re, in luna martie, planul la export

Mare mai au de semănat 135 hec
tare.

Pe o întindere de cîteva sute de 
hectare, luni se aflau concentrate 
zeci de tractoare și semănători în 
formații compacte. O adevărată în
trecere. Sînt solele învecinate ale 
celor trei unități : cooperativele 
agricole Gîrla Mare și Vrata și 
I.A.S. Gîrla Mare. „Din cele 1850 
hectare cu porumb care se cultivă 
în comuna noastră — ne spune Ste- 
lian Voicu, primarul comunei Gîrla 
Mare, pe care-1 întîlnim în cîmp — 
700 hectare sînt în cultură intensivă. 
Chiar astăzi încheiem semănatul pe 
această suprafață în toate cele trei 
unități".

în ritm susținut avansează semă
natul și în celelalte unități de pe 
raza consiliilor agroindustriale Go- 
goșu, Devesel, Gruia, Recea, Obîr- 
șia de Cîmp și Vînju Mare. Se cu
vin evidențiate două inițiative ale 
comandamentului județean pentru 
agricultură : prima — mărirea nu
mărului de tractoare folosite noap
tea la pregătirea terenului pentru a 
se asigura pretutindeni front de lu
cru semănătorilor ; a doua : întra
jutorarea între unități și consilii 
agroindustriale, astfel ca și cele din 
zona colinară, care au început mai 
tîrziu semănatul, să recupereze ră- 
mînerea in urmă și să se încadreze 
cît mai repede în ritmul stabilit pe 
județ.

VIrqlliu TATARU 
corespondentul „Scinteii*

tămîna trecută, în medie, cu 500 
hectare. Pe un front larg s-a acțio
nat și duminică, deși ploaia și vîn- 
tul au stînjenit activitatea în cîmp. 
Realizările la porumb însumează 86 
la sută din cele 111 870 hectare pla
nificate. în consiliile agroindustria
le Drăcșenei, Crîngeni, Dobrotești, 
Tătărăștii de Jos, Roșiorii de Vede și 

a fost depășit cu peste 69 milioane 
lei, existind toate condițiile ca și 
în aprilie să se obțină importante 
sporuri do producție.

Este de la sine înțeles că, pen
tru a se realiza un însemnat vo
lum de producție pentru export. în- 
tr-o gamă variată de dimensiuni și 
de profile laminate, este necesar să 
se asigure organizarea temeinică a 
muncii, urmărirea permanentă a 
lansării în fabricație a tuturor sor
timentelor. Mai mult decît atît. așa 
cum aveam să aflăm de la econo
mistul Lucian Ivănescu. șeful bi
roului export din combinat, s-a sta
bilit o colaborare strînsă cu între
prinderile de comerț exterior pen
tru contractarea din timp a produ
selor destinate pieței externe. A- 
poi. pregătirea și lansarea în fa
bricație a producției pentru export 
este făcută din timp. în așa fel ca 
din prima zi a fiecărei luni să în
ceapă executarea comenzilor, con
form programului lunar stabilit. O- 
dată cu introducerea în fabricație a 
producției pentru export, începe și 
urmărirea ei riguroasă, pe întregul 
flux tehnologic, pe baza unui gra
fic în care sînt prevăzute cu cla
ritate cantitățile din fiecare sorti
ment în parte, condițiile de cali
tate ce trebuie respectate, termenul 
de livrare, precum și modul de am
balare. De asemenea, pentru ca pro
ducția de laminate finite să ajungă 
în timp util în porturile de expedi
ție, se iau măsuri pentru asigurarea

Orbească se lucrează pe ultimele 
suprafețe.

Că buna organizare a muncii este' 
decisivă în bătălia cu timpul insta
bil o dovedește experiența unităților 
din consiliul unic agroindustrial Tă
tărăștii de Jos, situat în nordul ju
dețului. Specialiștii, cadrele de con
ducere și formațiile de mecanizare 
s-au aflat permanent în cimp. Oră 
de oră au fost 'verificate tempera
tura și umiditatea solului. „Chiar 
dacă s-au zvîntat numai anumite 
porțiuni de teren, ele au fost însă- 
mînțate imediat, fără a se aștepta 
timpul ideal de lucru" — ne spune 
directorul S.M.A. Tătărăștii de Jos, 
Mihail Rotaru. Aveam să ne convin
gem de acest lucru la cooperativa 
agricolă din localitate. După ploaia 
căzută în primele ore ale dimineții, 
mecanizatorii au reluat semănatul- 
porumbului. întrucît se încârcau pa
tinele semănătorii — ne spune pre
ședinta unității, inginera Marieta 
Urleanu — am hotărit să facem o 
trecere cu combinatorul pentru a 
scoate pămînt uscat la suprafață". 
Reținem aici și o altă inițiativă me
nită să ducă la creșterea vitezei de 
lucru. Din cauza vîntului care bătea 
puternic, la instalațiile de erbicidare 
au fost făcute paravane din saci 
uzați. în acest fel, s-a reușit ca er- 
bicidele să fie aplicate uniform. De 
altfel, la C.A.P. Tătărăștii de Jos, ca 
urmare a5 bunei organizări a muncii, 
a folosirii din plin a timpului bun 
de lucru, s-au realizat viteze zilnice 
de 18—20 hectare în medie la fie
care semănătoare.

Și la cooperativele agricole din 
Slăvești, Scurtu și Tătărăștii de Sus, 
din același consiliu agroindustrial, 
porumbul pentru consum în ogor 
propriu se însămînțează pe ultimele 
suprafețe. Remarcăm eforturile fă
cute pentru a se asigura mecaniza
torilor condiții în vederea funcțio
nării neîntrerupte a tractoarelor și 
a celorlalte mașini. Cu ateliere 
mobile de reparații se înlătură ope
rativ defecțiunile apărute ; alimen
tarea cu carburanți se efectuează la 
fiecare punct de lucru, iar pentru 
umplerea cutiilor semănătorilor cu 
îngrășăminte chimice și semințe au 
fost alcătuite formații speciale de 
cooperatori.

în vederea încheierii în cel mai 
scurt timp a însămînțării porumbu
lui, la nivelul județului Teleorman 

vagoanelor necesare și chiar pentru 
formarea unor garnituri întregi de 
vagoane pentru expedierea produc
ției finite.

în secțiile de laminare, activita
tea de producție nu contenește nici 
o clipă. întregul proces tehnologic 
se desfășoară in program de „foc 
continuu". Pe întregul circuit lin- 
gou-semifabricat-produs finit se

La Combinatul siderurgic
Hunedoara

desfășoară un proces de producție 
minuțios pregătit, la care iau parte 
muncitori cu o .înaltă calificare, ca
dre tehnico-inginerești. specialiști. 
Iată, bunăoară, cum se acționează 
la secția laminoare profile mijlocii 
pentru înfăptuirea programului în
tocmit înaintea începerii fiecărei 
luni. Comisiile pentru export pe 
secție și pe cele trei schimburi ac
ționează ca un tot unitar pentru in
troducerea în fabricație a tuturor 
sortimentelor de laminate si execu
tarea lor la timp și de calitate su
perioară. Comisiile de export au în 
componenta lor pe cei mai buni la
minatori. cu o bogată experiență 
profesională, cadre tehnico-ingine
rești, șefi de secții și schimburi, lu
crători de la serviciul C.T.C.. secre
tarii organizațiilor de partid, ai or

au fost inițiate, încă de simbătă 
seara, ample acțiuni de întrajutora
re cu forțe mecanice. Tractoarele și 
celelalte utilaje agricole rămase dis
ponibile în unitățile care au termi
nat semănatul porumbului au fost 
redistribuite în cooperativele' agrico
le în care lucrările sînt rămase în

CONSTANȚA: Ritm susținut, lucrări de calitate

în unitățile agricole din județul 
Constanța, mecanizatori, cooperatori 
și specialiști muncesc fără preget, 
pentru a încheia însămînțările, în- 
tîrziate din cauza condițiilor nefavo
rabile din această primăvară. în ul
timele zile s-a lucrat printre ploi, 
dar s-a lucrat intens. Și în aceste 
condiții mai dificile de lucru se 
acordă o mare atenție calității în- 
sămințărilor. Inginerul Iosif Secă- 
reanu. președintele cooperativei a- 
gricole Mangalia, străbătea cîmpul 
înaintea semănătorilor aplecîndu-se, 
din cînd în cînd, pentru a măsura 
adîncimea la care se afla umiditatea 
din sol. Scormonea pămintul, sfărî- 
ma oîte un bulgăr în palmă și deci
dea pe loc adîncimea la care trebuia 
încorporată sămînta. Din mers ne 
explică temeiurile acestui amănunt, 
după cum ne spune el. esențial pen
tru germinația boabelor. în urma 
vînturilor puternice solul a fost us
cat la suprafață pînă la adîncimea 
de 6—7 centimetri, iar pe unele por
țiuni chiar pînă la 9—10 centimetri.

Iată și alt exemplu care demon
strează că executarea unor lucrări 
de bună calitate constituie o'preocu- 
pare de mare răspundere. La I.A.S. 
Albești se cultivă în acest an 600 
hectare cu soia. Zilnic se însămîn
țează 58 hectare, depășindu-se viteza 
planificată. Pe baza propriei expe
riențe. specialiștii unității au stabi
lit mai multe scheme de semănat 
care. în decursul anilor, s-au dovedit 
cele mai bune în condițiile locale. 
Unele semănători au fost reglate 
pentru a însămînța această cultură 
în benzi. Cel mai important element 
de ordin calitativ îl constituie uni
formitatea boabelor pe metru pătrat, 
pe fiecare porțiune de teren. Calita
tea semănatului este vizibilă : rându
rile drepte sînt parcă trase cu sfoa
ra. vădind iscusința mecanizatorilor 
care trec cu bine exigentele acestei 

ganizațiilor U.T.C. și organizatorii 
grupelor sindicale. Avînd atribuții 
precise, comisiile pe secție și pe 
cele trei schimburi acordă o deo
sebită grijă cunoașterii din timp a 
programelor lunare de export, iau 
măsuri pentru buna aprovizionare cu 
țagle și blumuri. în același timp, se 
pregătesc cu atenție cilindrii lami- 
noarelor, pentru a se asigura un pro
cent superior de scoatere a metalu
lui. de pină la 95 la sută. în cadrul 
comisiei, șefii de secție si schimburi 
au răspunderi precise privind des
fășurarea normală a procesului de 
laminare și finisarea produselor, 
precum și executarea controlului a- 
supra modului înjeare se marchează 
fiecare lot de laminate.

— în această lună vom produce 25 
sortimente de laminate, ne spune 
ing. Ilie Marcu, șeful secției. între
gul program va fi îndeplinit exem
plar. Adică, la datele dinainte sta
bilite. fiecare produs va fi gata de 
expediție. Pe ce mă bazez cînd fac 
această afirmație ? Pe faptul că cei 
mai buni oameni ai secției lucrează 
la producția pentru export. Șefii de 
schimburi Sorin Răducanu. loan 
Hărăpean și Cornel Morar au in 
componenta formațiilor de laminato- 
riști pe Filip Bălăcescu. Ion Maier 
și Mihai Mesaroș. ca laminatori șefi, 
iar la ajustaj pe Vasile Nisipașu, 
Petru Rotar și Iancu Darie. De ce 
evidențiez pe acești destoinici lami- 
natoriști ? Fiindcă de înaltul lor 
profesionalism, de competenta și 

urmă. Cu deosebire, forțele meca
nice au fost concentrate in consilii
le agroindustriale Purani, Piatra, 
Slobozia Mîndra, Furculești și Smîr- 
dioasa.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii" 

campanii. Aceeași grijă față de ca
litatea însămințării soiei și la coope
rativa agricolă Cumpăna. în urma 
tractoarelor, șeful de fermă Octavian 
Ciobanu controla adîncimea la care 
ajung boabele în pămintul reavăn.

Totuși, la însămînțarea soiei. se 
înregistrează mari diferente între 
unități și consilii agroindustriale. 
Cauza acestor diferente constă în 
tendința manifestată de unii specia
liști de a semăna soia după ce se 
va încheia însămînțarea porumbului. 
Adevărat, sînt și cauze obiective. 
Lipsa erbicidelor a determinat în. 
multe unități întîrzierea acestei lu
crări. La Baza de aprovizionare a 
agriculturii nr. 13 de la Ovidiu ni 
s-a spus că erbicidele sînt așteptate 
de pe o zi pe alta. Cert este un lu
cru : fiecare zi de întîrziere la semă
natul acestei culturi poate duce la 
diminuarea recoltei, ceea ce nu tre
buie să se admită sub nici un motiv.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial 23 August s-au inițiat 
primele acțiuni de întrajutorare între 
unități și consilii vecine. De la 
Moșneni și Pecineaga au și fost de
plasate forte la cooperativa agricolă 
Tătaru din consiliul unic vecin, 
Chirnogeni. „Astfel de acțiuni s-au 
organizat în tot județul — ne spune 
Ion Crețu. directorul direcției agri
cole județene. în acest scop am avut 
grijă să evităm' deplasările pe dis
tanțe prea mari. Aceasta este una 
din măsurile care contribuie la rea
lizarea celei mai scurte campanii 
agricole de însămînțări. Toate aceste 
măsuri au permis ca pînă în seara 
zilei de 20 aprilie să însămînțăm 
peste 259 000 hectare, adică 94 la sută 
din suprafața prevăzută în acest an".

C. BORDEIANU 
Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

dăruirea lor în muncă sînt legate 
realizările noastre, calitatea înaltă a 
laminatelor.

într-adevăr, în secție, procesul de 
producție se desfășoară riguros. Fie
care laminatorist știe ce are de fă
cut. Reglajul axial și vertical al ci
lindrilor se efectuează cu mare pre
cizie. Laminatoriștii tin o legătură 
permanentă cu manevrantul de la 
postul principal al laminorului și 
respectă viteza de lucru stabilită 
pentru trenurile finisoare. astfel că 
se realizează profilele de laminate 
stabilite, cu un aspect și de o cali
tate superioară.

Aceeași preocupare pentru reali
zarea integrală și la un înalt nivel 
calitativ a producției contractate cu 
partenerii externi există și în sec
ția de laminoare de sîrmă. condusă 
de ing. Iosif Tămaș. secție cu o în
semnată pondere in producția- pen
tru export. Aici, prin ingeniozitatea 
unui colectiv de inovatori a fost 
montată o foarfecă pentru sutarea în 
flux a „cozii" laminatului. îmbună
tățind calitatea sîrmei laminate. De 
fapt. în toate secțiile se caută noi 
soluții de îmbunătățire și perfecțio
nare a tehnologiilor de lucru, care 
au ca scop creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității pro
ducției destinate beneficiarilor in
terni și partenerilor externi.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
rească trecătorile din Carpații Me
ridionali și să le zăvorească... pen
tru că munții erau cei mal buni 
aliați ai noștri. Inamicul putea fi 
oprit aici cu trupe speciale, relativ 
puține, cu mult mai bine decit în 
spațiul situat la nord de aceste tre
cători". Ofensivele declanșate la 
5 septembrie în Podișul Transilva
niei și la 13 septembrie in sud- 
vestul Transilvaniei de către trupe
le hitleristo-horthyste s-au lovit de 
rezistența unităților române, cărora 
li s-au alăturat, în curînd, forțele 
sovietice, care, de la 6—1 septem
brie au inceput să pătrundă in pe
rimetrul capului de pod. Valoarea 
luptei duse de unitățile românești, 
în condiții deosebit de anevoioase, 
a fost subliniată de generalul 
I.M. Managarov, comandantul Ar
matei 53 sovietice în ordinul de zi 
din 28 septembrie 1944 : „Unitățile 
românești de sub comanda genera
lului Macici, rezistind presiunii 
trupelor germane și ungare, au 
acoperit mișcarea trupelor roșii 
spre Cimpia Ungariei (...) In aceste 
lupte, unitățile și subunitățile i ro
mâne, in condiții grele de regru
pare, au dovedit bărbăție și șlirze- 
nie și și-au îndeplinit cu cinste mi
siunea înaltă ce li s-a încredințat".

Operațiile desfășurate ulterior de 
armata română împreună cu cea 
sovietică au dus la eliberarea nord- 
vestului țării, încheiată la 25 oc
tombrie 1944. Armata română și-a 
continuat lupta și, alături de Arma
ta roșie, a adus o importantă con
tribuție la eliberarea Ungariei. Ce
hoslovaciei și a unei părți a 
Austriei. Angajind in războiul anti
hitlerist efective totale de 538 536 
militari, România a fost a patra 
putere — după Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Amcricii și Marea 
Britanie — a coaliției forțelor an
tifasciste.

Efortul militar al armatei româ
ne care a străbătut peste 1 700 km 
și a eliberat peste 3 800 de locali
tăți — între care 53 de orașe — s-a 
desfășurat într-o zonă considerată 
de Hitler ca avînd o însemnătate 
decisivă pentru schimbarea cursu
lui războiului. Alăturarea României 
la coaliția antihitleristă s-a produs 
într-un moment cînd soarta marii 
confruntări militare era departe de 
a fi decisă. Pe ansamblu, pro
ducția de război a Reichulul na
zist a atins apogeul în luna iulie 
1944, nu numai din punct de vedere 
cantitativ, ci și din acel calitativ, 
Wehrmachtul a dispus din toamna 
anului 1944 de un șir de arme per
fecționate. In armamentul de in
fanterie, artilerie, blindate și avia
ție ale Wehrmachtului au fost in
troduse tipurile cu cele mai bune 
caracteristici tehnico-tactice din tot 
cursul războiului. în fața soldatului 
român nu s-a aflat un inamic sleit, 
rău echipat, grăbit să abandoneze 
lupta, ci un adversar dispunînd de 
o tehnică de luptă cu remarcabile 
performanțe, capabil de acțiuni 
energice. Ofensiva din Ardeni, de
clanșată la 16 decembrie 1944 și 
contraofensiva de la lacul Balaton, 
dezlănțuită la 6 martie 1945 — ul
timele ofensive germane din timpul 
celui de al doilea război mondial 
— au relevat capacitățile ofensive 
ale Wehrmachtului, după intrarea 
României în războiul antihitlerist.

Pentru cel de al treilea Reich, 
marea zonă ungaro-cehoslovacă 
avea din toamna anului 1944 o con
siderabilă importanță. După pierde
rea controlului asupra perimetrului 
petrolier din România, cele mai 
importante zăcăminte de petrol de 
care mai dispunea economia de 
război hitleristă erau cele de la 
Nagykanisza (Ungaria) și Zister- 
dorf (Austria). La 23 ianuarie 1945, 
Hitler atrăgea atenția, in cursul 
unei consfătuiri la cartierul său ge
neral : „O însemnătate de prim 
rang au regiunile petrolifere unga
re și sursele de petrol de la Viena, 
deoarece fără acest petrol, care ne 
dă S0°/i> din extracția noastră, 
nu putem continua războiul". în 
aceeași mare arie, care cuprindea 
Austria și părțile de vest ale Un
gariei și Cehoslovaciei, erau con
centrate numeroase întreprinderi 
ale industriei de armament, se 
aflau zăcăminte de fier, magneziu, 
plumb și zinc. Așg cum s-a remar
cat de către specialiști, în faza fi
nală a războiului. această mare 
arie era pentru Germania nazistă 
mai prețioasă decît însuși teri
toriul ei.

In lumina acestor constatări, se 
poate înțelege acum de ce in loc să 
organizeze o contralovitură de pro
porții pe axa Varșovia-Berlin, 
Hitler a desfășurat ultimul efort 
ofensiv în Ungaria de vest. Obiec
tivele sale nu se limitau — cum 
continuă să afirme unii istorici — 
la apărarea amintitelor zăcăminte 
de petrol, ci ele erau mult mai 
vaste. încă în cursul întrevederii 
sale cu Szâlasi Ferenc, la 4 decem
brie 1944, Hitler evocase plănuita 
sa ofensivă, care trebuia, potrivit 
așteptărilor sale, să aducă recuce
rirea pozițiilor pierdute în Europa 
de sud-est prin acțiunea României 
din august 1944, Pe măsura pre
cizării planului său, Hitler și-a 
propus să lanseze o ofensivă în 
Ungaria de vest, să recucerească 
triunghiul Sava-Dunăre și apoi să 
ajungă ■ cu trupele sale in Româ
nia ! Soldaților germani care ur
mau să plece la atac, în cadrul 
ofensivei de la lacul Balaton 
(6 martie 1945) li s-a cerut să 
aducă drept cadou fiihrerului de 
ziua, lui (20 aprilie) petrolul de la 
Ploiești! Sperind să obțină o coti
tură în desfășurarea operațiilor mi
litare pe frontul de est. Hitler conta 
ca, prin răgazul cîștigat, să poată 
trece la o producție masivă a noi
lor sale tipuri de arme și să asigure 
astfel un deznodămînt al războiului 
potrivit cu interesele Reichului.

Sursele documentare — din care 
multe au ieșit de curînd la iveală 
— pun în lumină valoarea excep
țională a intrării României în coali
ția antihitleristă. Scurtînd războiul 
cu cel puțin șase luni, România a 
privat Germania hitleristă de un 
capital de timp deosebit de prețios 
pentru îmbogățirea arsenalului 
Wehrmachtului cu noi tipuri de 
arme, care, cunoscute după război, 
prezentau redutabile calități. în al 
doilea rînd, acțiunile armatei româ
ne s-au desfășurat in vastul peri
metru ungaro-cehoslovaco-austriac. 
care — atît din punctul de vedere 
al economiei de război a Reichului, 
cît și din acela al planurilor stra
tegice ale lui Hitler — avea o în
semnătate crucială pentru Germa
nia nazistă. Eroismul soldatului ro
mân nu s-a manifestat, așadar, pe 
o direcție secundară în cadrul ma
relui conflict din anii 1939—1945. ci, 
așa cum o atestă cu prisosință ana
liza obiectivă a izvoarelor istorice, 
pe un ax de interes strategic cen
tral.

Așa cum se arată in recenta Ho- 
tărîre a Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român privind 
aniversarea a 40 de ani de la vic
toria asupra fascismului și sărbăto
rirea „Zilei independenței Româ
niei", la terminarea războiului 
antihitlerist, armata română a re
venit în țară ca o armată victorioa
să, cu conștiința’ datoriei împlinite 
față de propriul ■' popor și fată de 
omenire, salvată' de flagelul fascis
mului. dobîndindu-și astfel gratitu
dinea popoarelor la a căror elibera
re a contribuit, a întregii umani
tăți.

Evocînd astăzi această pagină 
glorioasă a istoriei naționale, avem 
toate temeiurile de mîndrie patrio
tică față de contribuția țării noas
tre la zdrobirea Reichului nazist, a 
fascismului. Armata și poporul au 
alcătuit un ansamblu unitar și suc
cesele soldaților noștri s-au asociat 
și întemeiat pe mobilizarea tuturor 
resurselor țării, sub lozinca Parti
dului Comunist Român „Totul pen
tru front, totul pentru Victorie !“.

La 40 de ani de la încheierea 
celui de-al doilea război mondial, 
poporul român, angajat cu toate 
forțele, cu întreaga sa capacitate 
de creație, muncă și dăruire în 
edificarea minunatei Românii a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", este 
hotărit să lupte pentru ca ororile 
războiului să nu mai insîngereze 
planeta noastră, pentru ca națiuni
le să-și poată decide singure soar
ta, pentru ca omenirea să-și cons
truiască un viitor de pace și pros
peritate, Sub conducerea strălucitu
lui erou al istoriei naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. po
porul român, care a făcut din cauza 
independentei o permanentă a 
dezvoltării sale, oferă exemplul 
asocierii statornice a apărării și 
consolidării propriei neatîrnări cu 
preocuparea continuă pentru cauza 
păcii și libertății națiunilor. 9 mai. 
Ziua Independenței, Ziua Victoriei 
asupra fascismului, ne amintește 
acest exemplu luminos.

Timpul marilor, permanentelor inaugurări
(Urmare din pag. I)

și așezarea m-a impresio
nat prin imagini de o rară 
tristețe o aglomerare de 
hardughii, mărginită de 
drumuri de costișă. Peste 
timp, cînd am ajuns iarăși 
acolo, am intrat într-un 
municipiu cu un centru 
uimitor, cu clădiri dispuse 
in semicerc. îngemănînd 
case și cetăți din Moldova, 
într-un ansamblu arhitec
tonic insolit, cu „blocuri- 
fagure" lăsînd între ele. ca 
într-o deschidere de pot
coavă. o cale spre colinele 
din est întinerite de ver
dele podgoriilor. Explica
ția ? Marele șantier al 
Congresului al nouălea își 
întinsese lucrările si aici, 
străvechea așezare dobîn- 
dind un chip cu totul nou, 
de-a dreptul strălucitor. 
Am văzut atunci, in acele 
zile, o fabrică și un spital 
ultramoderne. ambele o- 
biective fiind înrudite prin 
gradul înalt de dotare teh- 
nico-științifică și intrate în 
funcțiune laolaltă cu o su
perbă casă de cultură, cu 
un liceu și o grădiniță 
pentru copii. Toate au 
luat ființă in urma unei 
vizite de lucru a secreta
rului general al partidului.

Am văzut apoi. înălțată și 
ea in anii Epocii Ceaușescu. 
acești ani de efervescentă 
și dinamism constructiv, 
fabrica de mobilă de-o 
virstă cu județul, conside
rată printre cei mai buni 
„artizani" ai noștri si. tot
odată, printre cei mai so
licitați furnizori din Eu
ropa.

Din Moldova am coborît 
spre marginea ei cu Mun
tenia. la Buzău, unde din
colo de copacul lui Andre- 
escu se întinde marea plat
formă industrială, cu zeci 
de unități, de toate tipu
rile : fabrici de sîrmă și 
mase plastice, de sticlă și 
materiale pentru construc
ții, de utilaj tehnologic 
— toate apărute în ul
timele două decenii. Și 
iarăși, în plin centrul 
orașului, impresiona noua 
casă de cultură găzduind 
spectacole ale teatrelor din 
tară. Și tot la Buzău, la 
cealaltă margine a lui. lua
se ființă tabăra de sculp
tură. devenită curînd cele
bră — Măgura — statui pe 
un deal, albe flăcări încre
menite. Un alt drum m-a 
dus la Hunedoara, unde te 
întîmpină o lume de coloși 
metalici, o lume de gigan

tice construcții, si un alt 
drum m-a dus la Reșița, 
iar un altul la Galati și 
un altul la Călărași, lumi 
ale oțelului românesc. Am 
fost apoi la Brașov, unul 
dintre cele mai moderne 
orașe ale României, pre
cum și o stațiune turistică 
de talie internațională. La 
Brașov există uzinele 
Tractorul — fală a indus
triei românești, marcă 
prestigioasă cunoscută în 
numeroase locuri arabile 
de pe Terra în care se lu
crează cu tractoare de fa
bricație românească. Timi
șoara. Arad. Alba Iulia,
Sibiu. Baia Mare. Satu
Mare. Sfîntu Gheorghe,
Cluj. Tîrgu Mureș, Drobe- 
ta-Turnu Severin, cu uzi
nele și cartierele lor de lo
cuințe, cu casele de cultu
ră, cu teatrele, cu ziarele, 
cu revistele lor sînt tot 
atîtea orașe reîntinerite în 
acești ani de edificare a 
socialismului multilateral 
dezvoltat, Iașiul, Suceava, 
Tulcea, Constanța, Craiova 
— care, prin centrul său 
superb, poate uimi și pe cel 
mai exigent arhitect — au, 
alături de atîtea alte loca
lități. o înfățișare structu
ral nouă.

In acești ani de glorioa
să istorie a construcției 
românești au intrat în te
zaurul patriei mari ctitorii 
cum sînt hidrocentralele 
de la Porțile de Fier, 
Transfă'gărășanul, Metroul, 
farecum și capodopera po
porului : Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, inaugu
rate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de' tovarășa 
Elena Ceaușescu. Și tot în 
acești ani au fost proiec
tate și inaugurate șantiere 
de mari proporții, intre 
care construcția noului 
centru politic-administra- 
tiv. cuprinzînd Casa Re
publicii, Biblioteca națio
nală, precum și o seamă 
de instituții de stat si noi 
ansambluri de locuințe, cu 
arhitectură monumentală, 
pe Calea Victoria Socia
lismului și străzile din 
zonă, ridlcînd Capitala pa
triei la o strălucire fără 
seamăn, pe măsura timpu
lui istoric pe care-1 trăim, 
timpul unei neîntrerupte 
zidiri.

Inaugurarea privește, 
astfel. întreaga tară ureînd 
necontenit spre o civiliza
ție socialistă exprimată 
astăzi in forme din ce în 
ce mai uimitoare ; tot ce

vedem pe cuprinsul patriei 
sînt tocmai însemnele noii 
civilizații românești : orașe 
și sate innoite, uzine mo
derne. instituții, universi
tăți. școli... Un tablou tot 
mai impresionant, o tot 
mai tînără înfățișare a pa
triei. Și între toate reali
zările de seamă — omul ! 
Fiindcă nu s-ar fi ajuns 
aici, pe această înaltă 
treaptă a noii noastre ci
vilizații. dacă nu s-ar fi 
pus preț pe formarea omu
lui nou. pe cultură, pe ri
dicarea permanentă a ni
velului de cunoștințe. Așa 
îneît zidarul de pe schele, 
minerul din abataj, briga- 

> dierul de la hidrocentrală, 
muncitorul din fabrică, lu
crătorul din cîmpie. cerce
tătorul din laborator, crea
torul din aria învătămîn- 
tului și culturii sînt astăzi 
cu toții. în strinsă unitate 
și frăție, făuritori ai unei, 
opere unice, opera funda
mentală a poporului nos
tru : România socialistă.

Aceasta este marea ctito
rie edificată de partid, de 
secretarul său general, în 
cele două decenii de 
neasemuită construcție ro
mânească : un om nou. o 
tară nouă.

cinema
• Ciuleandra : PATRIA (11 86 2S) —
9: 11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
® Mușchetarii in vacantă : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare : AU
RORA (35 04 66) : — 9; 11,30; 14;
16,30; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 16,30.
• Rămășagul : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19, PACEA
(713185) — 15; 17; 19.
• Bătălia pentru Roma : GLORIA
(47 46 75) — 9; 12,15; 15,30; 18,45;
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12,15;
15,30; 18,45.
• Regina schimbată : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; II; 13; 15; 17; 19.
• Braconaj: TIMPURI NOI (15 6110) 
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Căpitanul răzbunării : SALA MICA 
A PALATULUI — 15; 17,15; 19,30.
• In numele papei rege — 9; 11; 13,
Generalul gramofon — 15; 17; 19 ;
UNION (13 49 04).
• Burlacul căsătorit l SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17.15;
19,30.
• Lampa lui Aladin — 9; 10,45;
12,30; 17, Vraciul — 14,15; 18,45:
DOINA (16 35 38).
• Soarele alb al pustiului : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14; 16; 18.
© incendiu la Krong Yung : DACIA 

'(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Fata care vinde flori : FEREN

TARI (80 49 85) — 15,30; 18, FLACARA 
(20 33 40) — 15,30: 18.
• Un colț de oraș : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Cheia fericirii : VIITORUL
(10 67 48) 15; 17; 19.
• Inima rece S MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• Domnului profesor cu dragoste t 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 1.1; 13; 15; 
17; 19.
• Un șerif extraterestru : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30, ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Piedone In Egipt : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19.30, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vulcanul : FESTIVAL (15 63 84) — 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, EXCELSIOfc 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12; 15,15; 18,30..
• Legenda călărețului singuratic l 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Provocarea dragonului : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 
19. LIRA (317171) — 15 17; 19.

19; (sala Atelier) : între 5 și 7 —
18,30; (sala Cosmonauților, 11 07 57): 
Intre patru ochi (B) — 18.
• Filarmonica ..George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Românj : „Studioul 
tinărulul muzician — XII" (In cola
borare cu Ansamblul artistic al 
U.T.C.) — 19: (sala Studio) : „Lu
mea liedului" — Sergiu Pop — tenor 
— 18.
• Opera Română (13 18 57) 1 Lakmâ 
— 17.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte —

• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vo
ievodul țiganilor — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșlt de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Intr-un parc pe o bancă
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 18.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : 
Trestia glnditoare — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Craii de curtea veche —
18.30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul Sărac — 19.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
slnt al dv. — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se lnvlrtcște — 9; Muzican
ții veseli — 15.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 10; (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 07 57) : Lungul nasului
— 15.30.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 18.
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Excelenței Sale Domnului JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative a Braziliei

BRASILIA

Am primit cu adincă tristețe știrea despre încetarea din viață a președin
telui ales Tancredo de Almeida Neves.

In numele poporului român și al meu personal, vă adresez .sincere con
doleanțe, iar familiei îndoliate, sentimentele mele de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor județene 

ale Uniunii Tineretului Comunist

/N INTIMPINĂREA ZILEI DE 1 MAI 'l

REMARCABILE REALIZĂRI

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 115 ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
In Capitală a avut loc, Tuni dimi
neața, ceremonia depunerii unor co
roane de flori.

La Monumentul lui V.I. Lenin au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliului popular 
municipal și Ambasadei Uniunii So
vietice la București. Au foșt depuse, 
de asemenea, coșuri cu flori din 
partea ambasadelor din București 
ale unor țări socialiste.

Un grup de pionieri a depus jerbe 
de flori.

La ceremonie au luat parte repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., Consiliului popu
lar municipal. Comitetului de partid 
și Consiliului popular al sectorului 
1 București, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ofițeri superiori, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei. 1

(Agerpres)

Vizita în țara noastră a 
unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist ai 

Uniunii Sovietice
In perioada 15—22 aprilie a.c., o 

delegație de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul N. I. Malkov, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Magadan al P.C.U.S., a efectuat, 
la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R., Comitetul de 
Stat al Planificării, Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare, Co
mitetul județean Sibiu și Comitetul 
municipal Rimnicu Vilcea ale P.C.R., 
au. vizitat unități economice și insti
tuții social-culturale din Capitală, 
precum și din municipiile Sibiu și 
Rîmnicu Vilcea.

La incheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.U.S. a fost primită 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La- convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, a fost prezent 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

t V
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

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

cinstea zilei de 1 Mai — oamenii 
ogoarelor raportează 1

20.25 Imn făuritorilor de țară. Cintece 
patriotice și revoluționare

20,35 Teatru TV. „Martor și Judecător". 
Scenariu-document de Ion Bălan. 
Premieră TV. Interpretează' ob
iectivul Teatrului dramatic „Ma

ria Filottl" din Brăila. Cu George 
Toropoc, Petre Simionescu, 
Gheorghe Moldovan, Romeo Mu- 
șețescu. Nicolae Țăranu, George 
Gustură, Nicolae Clocoiu, Greta 
Manta, Rodica Mușețescu, Anton 
Filip, Florin Chlrpac, George Ma
rin, Ana Maria Pîslaru, George 
Sofrag, Mircea Valentin, Victor 
lanculescu. Sorin Dinulescu, Ma- 
rinela Cătălin, Elena Adu Ștefă- 
nescu. Luminița Dlnculescu. Ele
na Patap, Marin Benea, Adrian 
Năstase. Regla artistică și adap
tarea TV Constantin Codrescu 

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului

Intre 16 și 20 aprilie au avut loc 
Conferințe de dare de seamă si ale
geri ale organizațiilor județene ale 
Uniunii Tineretului Comunist în 23 
de județe.

Desfășurate în spiritul hotărlrilor 
Congresului al XIII-lea al Partidului 1 
Comunist Român, conferințele au 
analizat cu exigentă și responsabili
tate activitatea organizațiilor U.T.C. 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce re
vin tinerei generații din hotărîrile 
partidului, din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. din programele adoptate de 
Forumul tinerei generații din mai 
1980.

Participanții la conferințe — tineri 
muncitori, țărani, intelectuali, elevi, 
studenți și militari — au arătat că 
întreaga muncă politico-educativă. 
de mobilizare a tineretului la în
făptuirea mărețelor obiective ale 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de educare co
munistă. revoluționară pentru muncă 
și viată s-a desfășurat sub condu
cerea și îndrumarea permanentă a 
organelor și organizațiilor de partid.

Conferințele au dat expresie recu
noștinței fierbinți a tuturor fiilor 
patriei pentru condițiile minunate 
de muncă și viață create tinerei ge
nerații, prin grija partidului și sta
tului nostru. îndeosebi în perioada 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.. intrată în conștiința 
tuturor cetățenilor patriei drept 
„Epoca Ceaușescu".

Conferințele județene au dezbătut 
proiectul Programului tinerei gene
rații din Republica Socialistă Româ
nia, care va fi supus dezbaterii și 
aprobării Forumului tinerei gene
rații.

Avînd In vedere răspunderile spo
rite ce revin tinerei generații din do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., conferințele au hotărît ca 
organele și organizațiile U.T.C. să-și 
intensifice eforturile pentru perfec
ționarea întregii munci politico-edu
cative și organizatorice, astfel incit 
să se asigure participarea activă a 
tinerilor la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid pentru dezvolta
rea economico-socială a țării, la 
formarea lor în spiritul înaltelor 
principii morăl-politice ale societă
ții noastre, al patriotismului fierbin
te, al dragostei față de partid și 
popor.

Conferințele au adoptat in unani
mitate hotâriri cu privire la modul 
în care, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, tinerii să 
acționeze pentru îndeplinirea sarci
nilor . de înaltă răspundere trasate 
Uniunii Tineretului Comunist de to
varășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Congresului al XIII-lea al 
partidului.

în cadrul conferințelor au fost 
alese noile organe de conducere ale 
organizațiilor județene ale U.T.C., au 
fost desemnați delegații la Congresul 
al XII-lea al U.T.C., precum și can
didați! pentru organele centrale ale 
U.T.C.

La lucrările conferințelor au parti
cipat și au luat cuvîntul primii 
secretari ai comitetelor județene de 
partid.

Din partea Secretariatului C.C. al 
U.T.C. au condus lucrările conferin
țelor și au luat cuvintul : Nicu 
Ceaușescu la Constanța, Brăila, Bra
șov, Argeș ; Dinu Drăgan la Sibiu, 
Alba, Hunedoara ; Vasile Bontaș la 
Covasna, Harghita, Mureș ; Elena 
Ciocan la Neamț, Suceava, Botoșani ; 
Alexandru Diaconescu la Prahova, 
Buzău, Bacău, Vrancea ; Ana Fe- 
rencz la Ialomița, Călărași, Giurgiu ; 
Tudor Mohora la Dolj, Olt, Dîmbo
vița.

In încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferințe au adresat 
telegrame TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, SECRETAR GENE
RAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA. In 
telegrame se exprimă cele mai alese 
sentimente de dragoste și recunoș
tință ale uteciștilor, ale întregului 
tineret, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prietenul drag și apropiat 
al tinerei generații a patriei. De ase
menea, se dă glas angajamentului 
fierbinte al organelor și organizații
lor de tineret de a pune în centrul 
întregii activități politico-organiza- 
torice mobilizarea amnlă, exemplară 
a tuturor tinerilor la înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea al 
partidului, la educarea comunistă, 
revoluționară și patriotică a tinerei 
generații în spiritul muncii, al înal
tei conștiințe socialiste, de a contri
bui activ Ia înflorirea scumpei noas
tre patrii, la ridicarea» ei pe culmile 
glorioase ale comunismului.

(Agerpres)

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in Întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. transporturi, prestări de servicii.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 mar
tie *) pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL PRODUCERII ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA SUBRAMURA RAFINĂRII

DE HIDROCARBURI ȘI PETROCHIMIE

mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de energie electrică și com
bustibil au fost sub cele normate 
cu 2,9 la șută, iar cele de materii 
prime și materiale cu 0.3 ia sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Baia de Arieș, județul Alba, 
cu 442,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Bacău, cu 267,3 puncte.

TOATE LOCALITĂȚILE TĂRII
-ÎN HAINE DE PRIMĂVARĂ!

BOTOȘANI:

Răspunderi precise pentru asociațiile 
de locatari, comitetele de cetățeni, 

întreprinderi și instituții
Luni seara, împreună cu tovară

șul Ilie Bordeianu, prim-vicepre» 
ședințe al consiliului popular muni
cipal, cu alți deputați și lucrători 
ai primăriei, ce se întrunesc la 
începutul fiecărei săptămîni într-o 
analiză operativă, am consemnat 
următorul bilanț al lucrărilor lunii 
qprilie. S-au plantat aproape 20 000 
pomi fructiferi, arbori și arbuști 
ornamentali și peste 2 milioane de 
flori îndeosebi in noile cartiere 
Bucovina. Primăverii și Grivița. In 
ultimul dintre cartierele notate, cel 
mai nou de altfel și căre cuprinde 
aproape 6 000 de apartamente, s-a 
încheiat amenajarea a patru tere
nuri de joacă pentru copii șl do
tarea lor cu tot ce e necesar. Cti 
foarte bune rezultate s-a soldat și 
inițiativa adoptată în această pri
măvară de extindere a gardurilor 
vii (lucrare realizată în luna apri
lie pe o lungime de 18 km) atit în 
ansamblurile blocurilor de locuințe, 
cit mai cu seamă în jurul gospodă
riilor personale. In spațiile dintre 
blocuri și pe terenurile cetățenilor

au fost semănate cu diferite culturi 
peste 120 hectare, rămînind de 
plantat doar tomatele, vinetele și 
ardeiul gras. Ne-am convins și in 
cadrul analizei, dar mai ales pe te
ren, la fața locului, că luarea în 
primire de către asociațiile de loca
tari, comitetele de cetățeni, unități 
pionierești, întreprinderi și institu
ții a unor străzi care nu figurează 
in patrimoniul unității municipale 
de gospodărie (acestea deținînd 
aproape 60 la sută din rețeaua 
stradală a orașului) se dovedește a 
fi pe cit de eficientă sub aspect 
economic, pe atit de eficace In 
privința bunei îngrijiri. „Ne pro
punem, sublinia tovarășul prim- 
vicepreședinte, ca cel mai tîrziu pe 
29 aprilie a.c., municipiul nostru să 
se prezinte într-o toaletă sărbăto
rească. așa cum se cuvine să fie în- 
timpinată ziua de 1 Mai în fiecare 
localitate a țării". Un angajament 
a cărui îndeplinire este probată de 
noua înfățișare de pînă acum a Bo- 
toșaniului. (Silvestri Ailenei).

revopsirea clădirilor vechi dîn cen
trul orașului in culori vii. scoțînd 
în evidentă elementele arhltectu- ' 
rale specifice prin contraste, dă
ruind centrului orașului o atmosfe
ră aparte. Sînt în curs de rezolvare 
și unele propuneri formulate de 
alegători la întîlnirile cu deputății, 
printre care amintim amenajarea 
unei micropiețe agroalimentare în 
cartierul Lenln, construit în ulti-

PLOIEȘTI:

Tfilf anFi'amplasarea unor ceasuri 
și termometre stradale în locuri cu 
circulație intensă ; amplasarea unor 
marcaje de circulație rutieră și pie- 
tonală. Convingerea tuturor cetățe
nilor este că, deși anul acesta pri
măvara și-a arătat fața tîrziu, to
tuși pe 1 Mai frumosul oraș din 
curbura Carpaților se va prezenta 
în haine de sărbătoare. (Maria 
Păljânos).

La acțiuni - 50000 de cetățeni 
și un bilanț bogat

CRAIOVA:

O inițiativă bună pentru curățenie 
și recuperarea unor materiale 

refolosibile
Sîmbătă 20 și duminică 21 apri

lie a.c., din inițiativa consiliilor 
populare. în municipiul Craiova și 
orașul Băilești s-a desfășurat o 
amplă acțiune pentru colectarea 
materialelor refolosibile din gos
podăriile populației și implicit de 
descongestionare și curățire a nu
meroase locuri. Peste 30 000 de ti
neri din școli, însoțiți de cadre di
dactice și de lucrători de la în
treprinderea județeană de valorifi
care a materialelor recuperabile, 
ce au avut la dispoziție aproape 
100 mijloace de transport, au des
fășurat acțiuni de masă al căror 
rezultat s-a soldat cu reintroduce
rea în circuitul productiv a unor 
însemnate cantități de materiale 
refolosibile.

— Inițiativa luată de consiliile 
populare ale orașelor Craiova șl 
Băilești s-a dovedit cît se poate 
de utilă — ne spunea Victor Lun- 
gescu. dorectorul I.J.V.M.R., pen

tru că însemnate cantități de ma
teriale au fost recuperate pentru 
a fi reintroduse in circuitul pro
ductiv. Iată, bunăoară, numai în 
municipiul Craiova au fost preda
te circa 1 000 frigidere de tip vechi 
cu absorbție. Dar. iată bilanțul ac
țiunii desfășurate în Craiova și 
Băilești in cele două zile : s-au 
recuperat 462 tone materjale refo
losibile, din care 400 tone fier vechi, 
peste 20 tone hîrtie. 10 tone cau
ciuc, 11 tone textile, 4 tone mase 
plastice. 15 tone fontă și 2 tone 
metale neferoase.

Pornind de la reușita acestei ac
țiuni, Consiliul județean Dolj al 
F.D.U.S.. împreună cu I.J.V.M.R. 
va organiza săptămîna viitoare a- 
semenea acțiuni cetățenești de 
bună gospodărire si colectarea ma
terialelor refolosibile în orașele 
Filiași, Calafat și Segarcea. pre
cum și in cea mai mare parte din 
cele 95 de comune ale județului. 
(Nicolae Băbălău).

„Orașul frumos este orașul cu
rat l“. Sub această deviză, zeci de 
mii de cetățeni ai Ploieștiului ac
ționează în această primăvară in 
cartiere, pe străzi și în parcuri să 
dea straiul de frumusețe pe care o 
merită un mare centru urban. După 
cum ne informează Nicolae Coman, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal, numai în sâptă- 
mîna trecută au fost prezenți la 
asemenea acțiuni gospodărești de 
înfrumusețare și curățenie a ora
șului peste 50 000 de cetățeni — oa
meni ai muncii din unitățile indus
triale, gospodine, pensionari, elevi 
din liceele și școlile profesionale. 
In cartierele „Malul Roșu". „Enă- 
chlță Văcărescu", „9 Mai", „Ștefan 
Gheorghiu" și „Mihai Bravu" s-au 
curățat și reînsămînțat cu iarbă 
peste 700 de hectare zone verzi 
și s-au plantat circa 45 000 de 
arbori și arbuști ornamentali. Mii 
de tineri s-au aflat în zilele aces
tea în noul parc din partea de 
nord a municipiului, care se întin
de pe 42 hectare, precum și în 
viitorul parc dendrologic din cen
trul orașului, unde s-au reamenajat 
aleile și s-au plantat pomi și ar
buști. „Orașul nostru — precizează 
interlocutorul — a fost împărțit pe 
sectoare și fiecărei întreprinderi și 
instituții din zonă I s-a repartizat 
fișa de gospodărire. în acest fel,

ALEXANDRIA:

organizată bine munca, prin con
cursul conducerii unităților indus
triale — combinatele petrochimice 
de la Teleajen și Brazi, rafinăriile 
„Vega" și.) Ploiești-Sud. întreprin
derile „1 Mai", „Dorobanțul" și al
tele — s-a reușit să se repare 20 000 
de metri pătrați străzi și trotuare, 
să se curețe rigolele, să se reali
zeze lucrări de înfrumusețare prin 
curățirea fațadelor blocurilor, re
pararea gardurilor. Tot prin hărni
cia cetățenilor s-au finalizat acțiu
nile de înfrumusețare a celor patru 
gări ploieștene, precum și a intră
rilor în oraș pe șoselele naționale. 
Rezultate bune s-au obținut si la fi
nalizarea lucrărilor de modernizare 
a Halelor centrale, care reprezintă 
acum pentru ploieșteni nu numai 
un mare centru comercial, ci și o 
zonă arhitecturală de mare atracție.

Primarul municipiului, Mircea 
Ionescu. a adăugat, în concluzie : 
„Acțiunile gospodărești cu larga 
participare a cetățenilor vor con
tinua. Ploieștiul, prin ordinea și 
curățenia stradală, prin parcurile si 
zonele lui verzi, prin fațadele cu
rate ale caselor și blocurilor, prin 
magazinele cu vitrine atrăgătoare, 
va fi, credem, un adevărat oraș 
demn de marile realizări pe plan 
economico-social ale oamenilor 
săi". (Constantin Căpraru).

laicul I : întreprinderea electro- 
centrale Iași cu 395,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor. 3.9 la sută la 
graficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național ; unita
tea s-a încadrat in prevederile de 
plan privind productivitatea mun
cii, reducerea consumului de com
bustibil convențional pentru pro
ducerea energiei electrice și termi
ce și a consumului de energie elec
trică pentru consumul propriu teh
nologic.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați cu 344,1 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Timișoara cu 320 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 384,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,2 la sută la 
volumul fizic la forajul cu sondeze 
și la lucrările miniere-galerii, 6,3 
la sută la viteza medie de lucru la 
forajul cu sondeze, 1.9 la sută la 
volumul producției normate ce re
vine pe o persoană ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 2,5 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibil cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj cu 183,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara cu 58,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse abrazive Bîrlad, județul 
Vaslui, cu 719,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,8 la sută la pro
ducția fizică, 18.6 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
10,5 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 

-fost-obținute la--beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 

.-marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 6.2 la sută, iar cele 
materiale cu 6,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Car- 
bochim"—Cluj-Napoca cu 541,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
produse cărbunoase Slatina cu
407.6 puncte.
IN INDUSTRțA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecani
că Bacău cu 475,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la 
producția fizică, 14,7 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 24,6 la sută la export, 1,4 la 
sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; consumurile de 
energie electrică și combustibil au 
fost sub cele normate cu 3,1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de ra
diatoare Brașov cu 203,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de a- 

vioane București cu 638,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9 Ia sută la pro
ducția fizică, 5 la sută la producția 
netă, 16.1 la sută la productivitatea 
muncii ; unitatea s-a încadrat în 
prevederile de plan privind bene
ficiile ; cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
2.6 la sută.

Locul II : întreprinderea de a- 
vioane Bacău cu 620,7 puncte.

Locul I : Rafinăria Crișana Su- 
placu de Barcău, județul Bihor, cu
452.4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,5 la sută la
producția fizică, 7,7 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
5,1 la sută la productivitatea mun
cii, 8,6 la sută la beneficii ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
29.4 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 3,3 la 
sută.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRODUSE ANORGANICE, 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudcști — București cu 1145,7 
puncte. ,

Principalii indicatori de plan au

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZADARULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

Industrializarea sfeclei de zahăr 
Buzău cu 983,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,6 la sută la 
producția fizică, 15 la sută la pro
ducția-marfă vîndută șl încasată, 9 
la sută la productivitatea muncii, 
9,8 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția netă 
și la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
4 la sută, iar cele materiale cu 10,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de ulei 
Constanța cu 751,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov cu 601,6 
puncte.

SFÎNTU GHEORGHE:

Culorile vii, proaspete ale orașului
Mii de locuitori ai municipiului 

Sfîntu Gheorghe sînt antrenați în 
aceste zile la finalizarea amplei 
acțiuni de înfrumusețare și bună 
gospodărire a municipiului. Munca 
este în toi in parcurile și spatiile 
verzi ale municipiului, unde luna 
aceasta se plantează 30 000 pomi 
fructiferi și 90 000 arbuști orna
mentali, 454 700 fire flori, 300 000 
fire de plante medicinale. Obiecti
vul municipalității, al cetățenilor 
este : doi pomi de fiecare locuitor 
al municipiului. De altfe.l, ca acțiu
nea să nu aibă caracter de cam
panie, ca îngrijirea pomilor, a

plantelor să fie asigurată, parcuri
le și spațiile verzi au fost repar
tizate liceelor și școlilor din locali
tate pentru îngrijire.

Se lucrează intens și la repara
rea, revopsirea și completarea mo
bilierului stradal în toate cartiere
le orașului, punîndu-se un accent 
foarte mare pe estetica acestor 
obiecte. Terenurile de joacă pentru 
copii sînt, de asemenea, renovate, 
îmbogățite. Se apropie de termina
re și acțiunea de curățire si înfru
musețare in incinta si în fata în
treprinderilor și instituțiilor din lo
calitate, continuînd in acest sens și

Cartierele, străzile își schimbă 
înfățișarea

în ultimele zile. In localitățile 
județului Teleorman numeroși ce
tățeni — mobilizați de consiliile 
populare, de organizațiile demo
crației și unității socialiste, de 
asociațiile de locatari — au parti
cipat la ample lucrări de înfru
musețare și gospodărire. La Ale
xandria. de pildă, zilnic sute de 
cetățeni de diverse virste și pro- 

’fesii au săpat terenurile destinate 
zonelor verzi, au plantat flori și 
trandafiri, garduri vii și pomi. De 
asemenea, au fost desfundate șan
țurile și rigolele, s-a efectuat „cu
rățenia generală de primăvară" în 
curți și în jurul imobilelor. Cea 
mai intensă activitate se desfă
șoară in cartierul „PECO". pe șo
seaua Tumu Măgurele, unde lo
cuiesc mulți oameni ai muncii de 
la întreprinderea de rulmenți. 
Aici se află în curs de sistemati
zare drumul principal — care 6e 
lărgește cu 6 metri — se amena
jează aleile pietonale dintre 
blocuri, zonele verzi, se plantează 
arbori și arbuști ornamentali. Tot
odată, au început lucrările de re
parare a fațadelor la 38 de blocuri 
din cartier. In parcul din apro
piere aceiași harnici muncitori de

la întreprinderea de rulmenți au 
plantat 400 de castani și alți pomi, 
împreună cu oameni ai muncii de 
la întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice și Fabrica de 
prefabricate din beton,' tot ei ame
najează terenurile de sport de la 
noua bază de agrement situată în 
această parte a municipiului.

Asemenea acțiuni se află în pli
nă desfășurare și la bazele de 
agrement din pădurea Vedea. în 
zilele următoare va începe con
strucția unui bazin de înot și a- 
menajarea unei plaje pe malul 
riului Vedea. După cum ne-a in
format tovarășul Constantin Con
stantin, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, în 
această primăvară, pe arterele 
principale de circulație, în cartiere 
și în parcuri s-au plantat 1 500 de 
tei și castani, peste 100 000 de 
arbori și arbuști ornamentali, 6 000 
de trandafiri și 50 000 de panselu- 
țe. Importante forțe sînt concen
trate în continuare în repararea și 
modernizarea străzilor Grivița ro
șie, 1 Mai, Libertății, Dunării și 
București. Conform unui program 
minuțios, în cel mai scurt timp a- 
ceste străzi își vor schimba com
plet înfățișarea. (Stan Ștefan).

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sînt calculați pe două

fost depășiți cu : 22,7 la sută la ex
port, 0,8 la sută la producția fizică, 
23,4 la sută la producția-marfă vin- 
dută și încasată ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la producti
vitatea muncii, beneficii și livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 2,6 la sută. Iar cele 
materiale cu 0,7 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1 075,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA 
AGREGATELOR MINERALE 

PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți $1 

azbociment Ficni, județul Dîmbo
vița, cu 442,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,6 la sută la pro
ducția netă, 2.4 la sută la export, 
23,6 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 4,2 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuieli
le totale și materiale au fost mal 
mici decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea mate
riale de construcții „Cesarom" — 
București, cu 343,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul" — 
București, cu 298,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 925.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,9 la sută la pro
ducția fizică, 3.6 la sută la produc
tivitatea muncii, 9 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 3,5 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibil cu 13.5 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu, cu 311,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Tînă- 
ra gardă" — București cu 196,9 
puncte,.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Ttilcea cu 443,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.5 la sută la pro
ducția fizică, 1,3 la sută la export; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția-marfă vîndută șl 
încasată,, beneficii și la livrări de

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul de calo ferată 

Buzău cu 217 puncte.
Principalii indicatori de Dlan au 

fost depășiți cu : 0,9 la sută la pro
ductivitatea muncii. 2,5 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport ; 
costul la 1 000 tone brute km a fost 
mai mic decît cel planificat cu 13,6 
la sută, iar cheltuielile totale cu 
13,1 la sută.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Galați cu 191,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
și industria alimentară Vilcea cu 
769 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,7 la sută la 
producția netă, 30 la sută la volu
mul mărfurilor transportate. 28,5 
la sută la productivitatea muncii, 
31,5 la sută la venituri din activi
tatea de transport ; unitatea s-a 
Încadrat În consumul normat de 
carburanți.

Locul II : întreprinderea de trans
port în chimie „Transchim" — 
București cu 327 puncte.

IN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI „VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea Județea

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Bi
hor cu 226 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 Ia sută la vo
lumul materialelor refolosibile co
lectate, 45 la sută la volumul de 
achiziții de materii prime de ori
gine animală colectate ; volumul 
fizic al materialelor refolosibile 
colectate a fost depășit cu 3 la 
sută la oțel, 20 la sută la fontă, 
11 la sută la cupru, 29 la sută la 
plumb, 15 la sută la aluminiu ; 
cheltuielile de circulație la 1000 
Iei volum de colectare au fost mai 
mici decît cele planificate cu 26 
la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi- , 
carea materialelor refolosibile Bis
trița cu 167 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Bacău cu 159 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații și administrație 
locativă Foișor București cu 703,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cU 7 la sută la pro
ducția de construcții-montaj, 10 la 
sută la volumul lucrărilor de În
treținere, reparații curente și pres
tări în construcții, 2 la sută la pres
tări servicii pentru populație, 4 la 
sută la încasări din activitatea de 
producție-prestații, 7 Ia sută la 
productivitatea muncii ; cheltuie
lile materiale la 1 000 Iei producție- 
prestații au fost mai mici decît 
cele planificate cu 24,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
tocativă Coientina — București cu 
647,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă , Giulești — București cu 
538 puncte.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Performanța handbaîiștilor de la H. C. Minaur - 

Baia Mare subliniată de agențiile internaționale 
de presă

Agențiile internaționale de presă 
subliniază în comentariile lor succe
sul remarcabil al echipei H. C. Mi- 
naur-Baia Mare, care a ciștigat 
„Cupa federației internaționale de 
handbal".

Astfel, corespondentul sportiv al 
agenției T.A.S.S. relatează : „în pofi
da victoriei obținute în manșa a 
doua, cu 18—14, handbaliștii Institu
tului industrial din Zaporoje au pier
dut dubla întîlnire a finalei dispu
tate in compania formației H.C. 
Minaur-Baia Mare, care a cucerit 
trofeul. în primul joc, echipa româ
nă cîștigase cu scorul de 22—17. Cu 
mai puțin de un minut înaintea în
cheierii partidei, gazdele au marcat 
un gol ce părea hotăritor, dar cind 
mai erau patru secunde pînă la flu
ierul final oaspeții au înscris golul 
care a decis soarta cupei".

La rîndul său, agenția France 
Presse, menționînd victoria obținută 
de echipa română în dubla întîlnire 
cu formația sovietică S.I.I. Zaporoje, 
cu scorul general de 36—35, relevă

calitățile jucătorilor de la Baia Mare, 
care au confirmat incă o dată va
loarea handbalului românesc. în 
cronica întilntrii sînt citați jucătorii 
Măricel Voinea, Flangea, Porumb, 
Boroș, Marta, Stamate, autorii golu
rilor echipei române, și portarul 
Mircea Petran, pentru intervențiile 
sale inspirate.

„Cupa campionilor europeni" la 
handbal masculin a revenit echipei 
iugoslave Metaioplastika Sabac. La 
Madrid, in meci retur, a învins cu 
scorul de 30—20 (16—9) formația lo
cală Atletico. Partida a fost urmă
rită de circa 15 000 de spectatori. 
(Handbaliștii iugoslavi învinseseră șl 
în primul joc).

„Cupa cupelor" la handbal mascu
lin a fost ciștigată, pentru a doua 
oară consecutiv, de echipa H. C. Bar
celona, care în meciul retur al fina
lei a întrecut cu scorul de 27—20 
(16—11) formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Golul care a decis cucerirea trofeu
lui a fost înscris de Sagales. cu 3 se
cunde înainte de finalul partidei.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2", 
DIN 21 APRILIE 1985

Extragerea I : 66 8 39 17. 
Extragerea a II-a : 67 11 70 48. 
Extragerea a IlI-a : 3 14 73 7.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

646 375 lei, din care 23 405 lei re
port la categoria 1.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 aprilie, ora 20 ----- 26 b-
prilie, ora 20. In țară : în timp ce în 
regiunile sudice va predomina o vre
me frumoasă, cu cerul variabil și ploi 
Izolate, în celelalte regiuni vremea va 
fi temporar instabilă, cu innorări 
accentuate șl ploi cu caracter de aver
se. însoțite Izolat de descărcări elec
trice șl intensificări de vînt de scurtă 
durată. în restul țării, vîntu! va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse între 3 și 
13 grade. Iar cele maxime între 13 șl 
23 de grade, izolat mai ridicate în Ol
tenia. Muntenia și sudul Moldovei. Di
mineața condiții de ceață slabă.



Conferința de la Geneva trebuie 
să-și intensifice eforturile în direcția 

stăvilirii cursei înarmărilor
GENEVA 22 (Agerpres). — In ca

drul Conferinței pentru dezarmare de 
la Geneva, delegația română a sub
liniat necesitatea urgentării lucrări
lor, in spiritul vibrantei chemări a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, lan
sată de la inalta tribună a Marii A- 
dunări Naționale, in discursul solemn 
cu ocazia ceremoniei de învestitură 
in inalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Șeful delegației române a eviden
țiat în fața forumului de la Geneva 
necesitatea ca în actualele împreju
rări internaționale să se întreprin
dă, mai mult ca oricîrid, toate efor
turile pentru a se intensifica acti
vitatea în cadrul organismelor și 
conferințelor internaționale con
sacrate dezarmării, securității și co
laborării pe continentul nostru și in 
lumea întreagă. Conferința de 
dezarmare de Ia Geneva trebuie 
să-și dubleze eforturile în direcția 
stăvilirii cursei înarmărilor.

In context, a fost abordată pro
blema încheierii unei convenții in
ternaționale privind interzicerea ar
melor chimice, problemă aflată pe 
ordinea de zi a lucrărilor și care 
este dezbătută in prezent într-un 
comitet special al conferinței, pre
cum și in trei grupe de lucru. De
legația română a arătat că, în con
dițiile actuale, se impune intensifi
carea lucrărilor, trecerea la nego
cierea propriu-zisă a textului con
venției, cu participarea tuturor sta
telor membre ale conferinței, și 
transformarea, în acest scop, a gru
pelor de lucru în grupe de redactare 
concretă a textului de convenție.

Delegația română a solicitat In 
acest scop antrenarea mai largă a 
unor experți științifici din partea 
unor organizații internaționale și 
institute, de cercetare care să asi
gure asistență în problemele tehni
ce pe care le ridică negocierea tex
tului convenției.

Noi acțiuni și luări de poziție j 
pentru salvgardarea păcii I 

„Fondurile irosite pentru cheltuielile militare ! 

să fie alocate necesităților social-economice"
. DUBLIN. - Conferința anuală a 

Partidului Muncitorilor din Irlanda, 
care își desfășoară lucrările la 
Dublin, a adoptat o rezoluție in
titulată „Pentru pace, muncă și de
mocrație". Menținerea păcii, subli
niază. rezoluția, constituie cea mai 
importantă sarcină a contempora
neității și, de aceea, ne pronun
țăm pentru încetarea imediată a 
cursei înarmărilor, reducerea și dis
trugerea arsenalelor nucleare, fo
losirea uriașelor resurse materiale

și umane irosite in prezent pentru 
înarmări la înfăptuirea unor pro
grame de dezvoltare, spre binele 
omenirii. De asemenea,, se relevă 
că militarizarea spațiului cosmic 
constituie o piedică în calea ob
ținerii păcii și destinderii. Rezolu
ția cere guvernului irlandez să îna
inteze propuneri concrete privind 
crearea unei zone denuclearizate 
în Europa, care să includă și te
ritoriul Irlandei.

Un uriaș lanț viu al militanților vest-europeni 
pentru dezarmare

PARIS. — Peste 2 500 de persoane 
au participat la un uriaș lanț uman 
organizat de Comitetul pentru de
zarmare nucleară in Europa 
(C.O.D.E.N.E.) la Paris, intre Co
misariatul pentru energie atomică, 
Adunarea Națională și Ministerul 
Apărării, transmite agenția France 
Presse.

Scandind „Înarmarea nucleară

înseamnă sinucidere !“, participan
ta la această acțiune' au cerut în
ghețarea cursei înarmărilor nuclea
re, reducerea cheltuielilor militare 
și interzicerea propagandei in fa
voarea războiului.

„C.O.D.E.N.E." reunește in rin- 
durile sale peste 30 de partide po
litice și organizații din Franța și 
alte state vest-europene.
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Pentru o zonă denuclearizată în nordul Europei

STOCKHOLM. — In localitatea 
suedeză Joenkosping s-au încheiat 
lucrările Conferinței regionale 
pentru pace, dezarmare și dezvol
tare, la care au luat parte peste 
300 de oameni politici și activiști 
obștești, oameni de știință, repre
zentanți ai organizațiilor sindi
cale, de femei și de tineret din . _____  __________ ¥__ _
Danemarca, Norvegia, Finlanda și stitui un pas important pe 

elib.erării < 
și a întregii lumi de arma . np- 
cieără". • y

J

\j
R.F.G.

Suedia. In documentele finale 
adoptate tde conferință' s"e exprimă: 
îngrijorarea ^ihl legătură", cu1 ’ creș-

terea cursei înarmărilor, în special 
a înarmărilor nucleare. „Acum ■ 
este mai urgent ca oricind să se V 
ia măsuri spre a se opri acest 1 
proces catastrofal pentru soarta ț 
omenirii", subliniază una dintre i 
rezoluții. „Transformarea nordului .' 
Europei în zonă denuclearizată, A 
subliniază o altă rezoluție, ar con- ;

Jpcâlea. î, 
continentului european.i ?ii lumi dp. arma nn- /

UF. GERMANIA : Accidentul de la Waldheide 
sporește îngrijorarea opiniei publice

Accidentul din 11 ianuarie, de la 
baza militară americană Waldheide, 
din apropiere de Heilbronn (sudul 

; R.F.G.), unde se află amplasate ra- 
ț chete „Pershing II", a fost provocat 
I de o „greșeală umană". După cum 
’ informează agenția France Presse, 
\ aceasta este concluzia conținută 
/ intr-un raport al experților in le- 
5 gătură 
L--------

cu acest accident, care s-a

soldat cu moartea a trei soldați 
americani ți rănirea altor 16. Con
cluziile raportului urmează să fie 
prezentate guvernului vest-german.

Declanșat de aprinderea carbu
rantului solid pentru motorul unei 
rachete „Pershing 11“ staționată la 
această bază, accidentul a provocat 
vii reacții de protest in 1

A.I.T.-prilej de mobilizare a tineretului 
la soluționarea problemelor contemporane 
Cuvîntul reprezentantului român la sesiunea Consiliului Executiv 

al U.N.I.C.E.F.

souieto-chineze

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA

consacrată aniversării nașterii lui V. I. Lenin

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). în 
această perioadă la sediul O.N.U. din 
New York se desfășoară lucrările 
sesiunii ordinare a Consiliului Exe
cutiv al Fondului . Națiunilor Unite 
pentru Copii' (U.N.I.C.E.F.), orga
nism format din 33 de state, intre 
care și România.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor generale, reprezentantul țării 
noastre a relevat implicațiile prac
tice ale marcării corespunzătoare a 
Anului Internațional al Tineretului 
sub deviza „Participare, Dezvoltare, 
Pace", subliniind că numeroasele ma
nifestări consacrate A.I.T. contribuie 
la participarea mai activă a tinerei 
generații la soluționarea probleme
lor vitale ale umanității, la făuri
rea unui viitor pașnic și luminos 
pentru toți copiii lumii.

în context, a fost 
portanta cuprinderii 
A.I.T. în cadrul unor 
termen mediu și lung, 
vedere că multitudinea 
cu care se confruntă copiii și tinerii 
nu se pot rezolva într-un singur an 
calendaristic, dată fiind complexita
tea situației politice, economice, fi
nanciare și sociale ce le determină.

De altfel, aceste idei și-au găsit 
reflectarea în proiectul de Linii di
rectoare pentru programe de viitor 
în domeniul

reliefată tm- 
obiectivelor 

programe pe 
avîndu-se in 
de probleme

tineretului și urmărirea

Țările

lor In aplicare, document 
și aprobat prin consens la 
IV-a sesiune a Comitetului

punerii 
elaborat 
cea de-a 
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
ale cărui lucrări au avut loc recent 
la Viena.

în continuare, au to=t prezentate 
multiplele acțiuni organizate in țara 
noastră sub egida Comitetului Na
țional Român pentru A.I.T., dintre 
care se detașează Conferința Mon
dială a Comitetelor Naționale pen
tru A.I.T. ale cărei lucrări se vor 
desfășura la București, in perioada 
3—6 septembrie a.c. Cu acest prilej, 
se va realiza un larg schimb de ex
periență cu privire ia rezultatele ob
ținute în înfăptuirea programelor de 
marcare a Anului Internațional al 
Tineretului la nivel național, regio
nal și internațional și se vor dez
bate probleme referitoare la locul și 
rolul tinerei generații in promova
rea dezvoltării și păcii in lume.

în încheiere, s-a arătat că trebuie 
fructificat contextul favorabil creat 
de Anul Internațional al Tineretului 
și cea de-a 40-a aniversare a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru ca 
organismele specializate ale O.N.U. 
și, în mod special, U.N.I.C.E.F. să 
contribuie mai substanțial la îmbu
nătățirea situației copiilor din țările 
in curs de dezvoltare.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că la Moscova a 
avut loc a șasea rundă a consultări
lor politice sovieto-chineze. Părțile 
— relevă agenția — au expus pozi
țiile lor privind normalizarea rela
țiilor bilaterale. Ele și-au exprimat 
interesul pentru continuarea efortu
rilor vizînd îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-chineze și hotărîrea de a ex
tinde legăturile și contactele Intre 
cele două țări pe plan politic, econo
mic, comercial, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii. S-a conve
nit ca următoarea rundă de consultări 
să aibă loc in octombrie 1985, la 
Beijing.

Cu acest prilej, Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor 
U.R.S.S., primind pe 
special al Guvernului 
la această rundă 
Qian Qichen, adjunct 
afacerilor externe, a relevat că Uniu
nea Sovietică s-a pronunțat și se 
pronunță pentru relații de bună ve
cinătate, prietenești intre cele două 
țări.

Agenția China Nouă relatează că 
Qian Qichen a subliniat : conducăto
rii chinezi acordă o mare atenție re
lațiilor chino-sovietice și speră sin
cer că cele două țări tși vor îmbu
nătăți și dezvolta raporturile dintre 
ele, pe baza celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice.

MOSCOVA 22. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : La 
Moscova a avut loc. luni, o adunare 
festivă consacrată celei de-a 115-a 
aniversări a nașterii : lui 
Ilici Lenin.

în prezidiul adunării au ______
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. alți conducători 
de partid și de stat sovietici. Au 
participat veterani ai P.C.U.S., repre
zentanți ai organizațiilor de partid și 
obștești; veterani ai Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, muncitori 
fruntași, oameni de știință, cultură 
și artă, generali și ofițeri ai. armatei 
sovietice, membri ai corpului diplo
matic.

Vladimir

luat loc

în raportul prezentat cu acest 
prilej, Gaidar Aliev, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepresedinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a subliniat 
forța transformatoare a învățăturii 
leniniste și a evocat drumul parcurs 
de Uniunea Sovietică, sub conduce
rea partidului său comunist-leninist, 
succesele dobîndite de poporul so
vietic pe toate planurile, hotărîrea 
sa de a întîmpina cel de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S. prin 
noi realizări. Vorbitorul s-a referit, 
de asemenea, la unele probleme ale 
vieții internaționale actuale.

externe al 
reprezentantul 
R. P. Chineze 
de convorbiri, 
al ministrului

Necesitatea eliminării practicilor protecționiste 

din relațiile comerciale interstatale
evidențiată in cadrul sesiunii Comisiei economice a O.N.U. 

pentru
în ca-
econo-

(C.E.E./

nealiniate - solidare cu cauza 
poporului namibian

Un document al reuniunii de la Delhi

SITUAȚIA DIN SUDAN
Constituirea unui organism 
însărcinat cu administrarea 

regiunilor din sudul țârii

(Agerpres). — „Progra- 
____________ asupra Namibiei 
adoptat de Biroul de coordonare al 
țărilor nealiniate, întrunit în sesi
une specială la Delhi, cere Consi
liului de Securitate ca, în confor
mitate cu Carta O.N.U., să hotă
rască sancțiuni obligatorii împotriva 
regimului rasist sud-african, trans
mite agenția Taniug.

Programul cere tuturor statelor 
membre ale O.N.U. să respecte em
bargoul asupra livrărilor sau achi
ziționării de arme către sau din 
R.S.A., embargoul asupra livrărilor 
de petrol către această țară, să re
tragă și să interzică investițiile în 
Africa de Sud, să interzică accesul 
avioanelor sud-africane în spațiul 
național și aeroporturi, ca și acce
sul în porturile lor a navelor înma
triculate în Republica Sud-Africană, 
să respecte în mod strict boicotul 
față de regimul de la Pretoria în 
materie de sport și evenimente cul
turale, să ratifice și să aplice con
venția internațională cu privire la 

. crimele de apartheid.
Biroul de coordonare cere, de ase

menea, Comitetului O.N.U. asupra 
Namibiei să ia măsurile necesare 
pentru a se pune capăt expolierii 
resurselor naturalp ale, Namibiei, în 
interior, în zona de coastă și in cea 
maritimă. '"'1 W'fțtW' (Bol

ilMH s>s StȘJOi etis
' NAȚIUNILE ‘UNITE1 '21 ''(A£br- 
pres). — Grupul țărilor africane la 
Națiunile Unite a respins ca ilegală 
și neavenită așa-zisa' hotărîre a. re
gimului minoritar rasist de la Pre
toria de a crea un „guvern" de 
tranziție in Namibia. In cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
sediul din New York al O.N.U., re
prezentantul permanent al Ruandei 
la Națiunile Unite a declarat, in nu
mele statelor africane, că pretinsa 
hotărîre a R.S.A, contravine preve
derilor Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate, document ce stipu
lează organizarea de alegeri libere 
în Namibia, sub supravegherea

DELHI 22 
mul de acțiune'

I;

O.N.U. Actul ilegal al guvernului 
rasist, a subliniat vorbitorul, vi
zează excluderea de la conducerea 
țării a Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian, recunoscut ca 
atare de Națiunile Unite și Organi
zația Unității Africane, de alte or
ganizații 
țărilor l 
Ruandei a 
guvernelor 
ilegale ale 
luptei de
S.W.A.P.O.. .___  . . _
o independență reală a Namibiei.

internaționale. In numele 
africane, reprezentantul 
i adresat un apel tuturor 

să condamne acțiunile 
; R.S.A., să acorde sprijin 

eliberare conduse de 
pentru a se ajunge la

. KHARTUM 22 (Agerpres). — Ge
neralul Abdul Swar El Dahab, pre
ședintele Consiliului Militar de Tran
ziție din Sudan, a hotărît formarea 
unui înalt consiliu executiv însăr
cinat cu administrarea regiunilor din 
sudul țării — informează postul de 
radio Omdurman. citat de agențiile 
France Presse și Associated Press. 
Consiliul este format din cinci mem
bri, între care guvernatorii celor trei 
provincii sudice, și va avea sediul în 
orașul Juba. Noul organism se va 
ocupa de administrarea acestei zone 
in perioada de tranziție asigurată de 
actualul Consiliu Militar.

GENEVA 22 (Agerpres). — 
drul sesiunii a 40-a a Comisiei 
mice a O.N.U. pentru Europa 
O.N.U.) a început examinarea pro
blemelor dezvoltării comerțului și 
cooperării industriale.

în cursul dezbaterilor, Z. Jung, 
președintele Comitetului pentru dez
voltarea comerțului, organ de spe
cialitate al comisiei, a menționat că, 
deși s-a observat o anumită învio
rare în economia țărilor occidentale, 
presiunile protecționiste nu s-au di
minuat. El a remarcat faptul că s-ar 
fi putut 
portantă 
persistat

Luînd 
mân a evidențiat necesitatea 
ririi contribuției comisiei la traduce
rea în viață a prevederilor documen
tului final al reuniunii C.S.C.E. de 
la Madrid vizînd intensificarea co
merțului și cooperării industriale în 
Europa.

El a subliniat cerința de a se În
treprinde măsuri concrete în vederea 
reducerii și eliminării obstacolelor 
din . calea comerțului și a sugerat 
crearea unui grup de lucru perma
nent care să servească drept cadru 
de negociere pentru înlăturarea ba
rierelor comerciale.

Totodată, vorbitorul s-a pronunțat 
In favoarea dezvoltării cooperării în

realiza o creștere mai im- 
a comerțului dacă nu ar fi 
politicile protecționiste.
cuvîntul, reprezentantul ro- 

spo-

Europa
industrie In forme reciproc avanta
joase, pentru acordarea unei atenții 
sporite soluționării problemelor co
merciale specifice ale țărilor în curs 
de dezvoltare din regiune.

★
La Geneva s-au încheiat lucrările 

sesiunii a XIII-a a Comitetului spe
cial de preferințe al U.N.C.T.A.D.

Comitetul a examinat evoluțiile 
Intervenite în ce privește aplicarea 
de către țările dezvoltate a siste
mului generalizat de preferințe va
male (S.G.P.) în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare. Delegațiile țări
lor în curs de dezvoltare și-au ex
primat preocuparea față de intensi
ficarea măsurilor restrictive adopta
te de țările dezvoltate în ce privește 
importurile lor în cadrul S.G.P. și 

’ față de tendința de a se înlătura 
unele țări în curs de dezvoltare de 
la beneficiul preferințelor vamale.

Delegația română, ca șl delegați
ile celorlalte țări în curs de dezvol
tare, a subliniat necesitatea respec
tării caracterului generalizat, nedis- 
criminatoriu și nereciproc al prefe
rințelor vamale și a îmbunătățirii 
schemelor de preferințe vamale ale 
țărilor donatoare de preferințe, în 
vederea sprijinirii • într-o măsură 
sporită a eforturilor țărilor benefi
ciare de a-și spori exporturile.

Agențiile de presa

l—

ÎN CADRUL TRATATIVELOR 
SOVIETO-AMERICANE DE LA 
GENEVA, luni a avut loc o șe
dință a grupului de negocieri în
sărcinat Cu problema armelor cos- 
mide — relatează ăgehția T.A.S.S;

■ fla ..

PLENARA C.C. AL 
LUI POPORULUI DIN 
ale cărei lucrări s-au 
la Ciudad de Panama, 
situația internă și unele , aspecte 
privind situația internațională. în 
rezoluția plenarei se subliniază 
sprijinul pentru eforturile „Grupu
lui de la Contadora" menite să 
ducă la rezolvarea pe cale nego
ciată a conflictelor din America 
Centrală. De asemenea, s-a hotărît 
convocarea congresului partidului 
în cursul acestui an.

stjSfflăfifrfeș 
PARTIDU- 
PANAMA, 
desfășurat 
a analizat

DIFICULTĂȚI SOCIAL-ECO
NOMICE. în orașul Hartfort din 
statul Connecticut s-au încheiat 
lucrările celui de-al 11-lea con- x 
greș al Conferinței naționale a 
primarilor de culoare. în cursul 

'■< lucrărilor, primarul distribtbluT 
deral Columbia, M. Barry, pre
ședintele organizației, a cerut Ad
ministrației S.U.A. să ia măsuri 
concrete pentru combaterea șoma
jului și lichidarea dificultăților so
ciale cu care se confruntă popu
lația orașelor americane.

ARESTĂRI ÎN COREEA DE SUD^

Peste 370 de studenți sud-coreeni I 
au fost arestați de autoritățile de 
la Seul în urma amplelor demon
strații, organizate la sfîrșitul aces- i 
tei săptămîni, pentru drepturi de
mocratice. La mișcările de protest 1
au luat parte peste 20 000 de' stu
denți de la circa 50 colegii și uni
versități sud-coreene, în cursul a- I 
cestor acțiuni fiind marcată,, tot
odată, împlinirea a 25 de ani de I 
la amplele manifestații din I960, |
care au. dus la îndepărtarea dicta
torului Li Sîn Man. ,

încetarea din viată5

a președintelui ales 
al Braziliei

PREȘEDINTELE CIPRULUI, Spy
ros Kyprianou. l-a informat pe se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, că acceptă „fără 
rezerve și condiții prealabile" pla
nul de pace pentru Cipru, transmi
te agenția Taniug.

VULCANUL KILAUEA DIN HA
WAII, cel mai activ din lume in 
ultimii ani, a erupt din nou in 
noaptea de duminică spre luni, je
tul de lavă ajungind pînă la o 
înălțime de 305 metri. La citeva 
ore după erupție, șuvoiul de lavă 
care coboară pe versantul de sud- 
est al craterului a atins o lun
gime de 1,6 km, fără a periclita insă 
așezările din apropiere.

POPULAȚIA EMIRATELOR ARA
BE UNITE a crescut in ultimii opt 
ani de la 558 000 la 1195 000 per
soane, transmite agenția W.A.M.

PROBLEME ALE ECONOMIEI MONDIALE IN DEZBATEREA UNOR REUNIUNI INTERNATIONALE
SESIUNEA F. M. I. ȘI B. I. R. D.
_____________ »______________________ .

Controversatul „dosar al datoriilor" 
rămîne deschis

O amplă șl vie dezbatere asupra 
evoluției economiei mondiale și a 
problemei datoriilor externe ale 
țărilor, lumii a treia a avut loc re
cent în cadrul așa-numitei „săp
tămîni monetare" de la Washington. 
Este vorba de o suită de reuniuni 
care au culminat cu sesiunea de 
primăvară a organelor de lucru ale 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.) — Comitetul interimar și 
Comitetul dezvoltării — ce grupează 
atît țări dezvoltate, cit și state în 
curs de dezvoltare.

Desfășurate pe baza unul raport 
cu privire la situația economiei mon
diale și tendințele pe termen mediu, 
elaborat de specialiștii F.M.I.. discu
țiile au pus în evidentă caracterul 
extrem de complex al actualei con- 
jupeturi. faptul că în ciuda unor 
semne de înviorare a producției si 
comerțului, de șlăbire a tensiunilor 
din relațiile financiar-valutare. în 
economia mondială continuă, iar. sub 
diferite aspecte, chiar se amplifică 
manifestările de criză. O criză care 
— deși afectează. într-o formă sau 
alta, toate statele lumii — lovește 
cel mai puternic țările In curs de 
dezvoltare, ceea ce duce lâ adîncirea 
decalajelor dintre bogati si săraci.

Astfel, potrivit raportului amintit, 
!n Asia citeva țări au înregistrat rit
muri de creștere pozitive, dar sute 
de milioane de oameni trăiesc în
tr-o sărăcie absolută ; în Africa, deși 
condițiile climatice s-au ameliorat în 
anumite zone, economia continentu
lui trece printr-o adevărată „stare 
de urgență" : în America Latină a- 
justările cerute de serviciul datoriei 
externe au dus la creșterea șomaju
lui și accelerarea inflației, la dete
riorarea fără precedent a condițiilor 
de viață. în general, s-a apreciat că 
problema ce confruntă cel mai se
rios țările lumii a treia și chiar sis
temul financiar internațional este 
problema datoriilor, care oscilează 
ca un pendul de la o criză la alta.

Și mai îngrijorător este însă fap
tul că situația economiei mondiale, 
departe de a se ameliora, tinde să 
se Înrăutățească. în acest sens, ra
portul F.M.I. prevede o încetinire a

ritmului de creștere a economiei 
mondiale de la 4.3 la sută in 1984 
la 3.4 la sută în 1985 și 1986. îndeo
sebi datorită slăbirii activității pro
ductive în țările capitaliste dezvol
tate. a] căror ritm de creștere se va 
reduce.. în același interval, de la 5 
la 3 la sută. Pentru țările în curs 
de dezvoltare, specialiștii F.M.I. în
trevăd o ameliorare a activității e- 
conomice (de la 2.8 la sută în 1984, 
ritmul ar crește la 3 la sută în 1985 
și la 3,6 la sută în 1986), dar aseme
nea ritmuri abia ar depăși nivelul 
sporului demografic, ceea ce ar echi
vala. în fapt, cu o stagnare.

în aceste condiții, țările în curs de 
dezvoltare — reunite în /cadrul 
Grupului celor 24 în pregătirea se
siunii F.M.I. și B.I.R.D. — au lansat 
un apel țărilor dezvoltate, cerîn- 
du-le să-și sporească apreciabil aju
torul în vederea depășirii probleme
lor legate de stingerea uriașei lor 
datorii externe (de circa 900 miliar
de de dolari) si să favorizeze o mai 
mare echitate în relațiile economice 
si financiare dintre Nordul bogat și 
Sudul sărac. în scopul realizării 
unor asemenea obiective, țările în 
curs de dezvoltare au propus crea
rea de urgentă a unui grup de lu
cru. compus din reprezentanți ai 
ambelor grupuri de state, pentru a 
studia mijloacele de soluționare a 
problemei îndatorării ; creșterea flu
xurilor financiare spre țările debi
toare prin intermediu] unor alocări 
anuale de 15 miliarde de drepturi 
speciale de- tragere (monedă a 
F.M.I.); reducerea substanțială a ba
rierelor protecționiste ; reeșalonarea 
pe o perioadă mai îndelungată a 
datoriilor externe ale țărilor lumii 
a treia si sporirea resurselor finan
ciare ale F.M.I. si B.I.R.D.

Țările industrializate n-au dat 
Insă, nici de această dată, dovadă de 
receptivitate fată de problemele care 
confruntă statele în curs de dezvol
tare. Comunicatele reuniunilor 
F.M.I. și B.I.R.D. consemnează im
portante dezacorduri atît în proble
mele financiare, cit si în cele co
merciale. De altfel, așa cum remarcă 
observatorii de la fata locului, dez
baterile în chestiuni financiare s-au 
redus la disputa dintre cele două

teze diametral opuse. Pe de o parte, 
teza țărilor dezvoltate cu economie 
de piață, potrivit căreia... nu există 
o problemă a datoriilor ca atare, ci 
un număr de țări. care, pentru mo
tive diferite. întîmpină dificultăți 
in efectuarea plăților scadente. Din 
pricina diversității situațiilor, susțin 
țările respective, trebuie analizat fie
care caz în parte, iar soluțiile ar 
urma să fie individuale.

Pe de altă parte, teza țărilor In 
curs de dezvoltare, care susțin că 
problema datoriilor este o problemă 
globală și. prin urmare, implică so
luții globale, deoarece la originile ei 
nu se află fenomene conjuncturale, 
de moment, ci structurale, de dura
tă. Mai precis, este vorba de defor
mările profunde suferite de econo
miile lor în timpul îndelungatei do
minații coloniale, care le obligă să 
vindă ieftin și să cumpere scump, 
iar atunci cînd sînt constrinse să 
apeleze la resurse financiare exter
ne. ele constituie tința unor acțiuni 
speculative. cămătărești din pai-tea 
marelui capital. în acest sens, țările 
în curs de dezvoltare au arătat că 
refuzul statelor capitaliste dezvoltate 
de a trece la negocieri în vederea

rezolvării globale a datoriilor șl teza 
soluționării individuale au drept 
scop să împiedice acțiunea unită a 
țărilor în curs de dezvoltare și să 
dea posibilitatea țărilor creditoare, 
băncilor și instituțiilor financiare 
internaționale să continue politica 
actuală și să, impună țărilor debitoa
re condițiile pe care le doresc ele, 
care înseamnă, de fapt, transforma
rea din nou în colonii a statelor lu
mii a treia.

Toate acestea dovedesc, o dată în 
plus, justețea poziției României, care 
apreciază că orientarea într-o direc
ție pozitivă a evoluțiilor din dome
niul financiar-valutar depinde. în 
bună măsură, de capacitatea țărilor 
în curs de dezvoltare de a întări u- 
nitatea si colaborarea lor. De aceea, 
tara noastră se pronunță pentru o 
acțiune concertată, unitară a statelor 
în curs de dezvoltare, de natură să 
poată determina țările dezvoltate, 
băncile și instituțiile internaționale 
să adopte o atitudine nouă, realis
tă. capabilă să contribuie la depă
șirea dificultăților create de criză și 
asigurarea stabilității economice 
mondiale.

Gh. CERCELESCU

SESIUNEA MINISTERIALA A O. E. C. D..

Divergențele economice și financiare 
interoccidentale persistă

Programată Înaintea Intîlnirii la 
nivel inalt a „celor 7“ de la Bonn, se
siunea ministerială a O.E.C.D. (Or
ganizația pentru Cooperare Economi
că și Dezvoltare, ce cuprinde princi
palele 24 de state dezvoltate), a avut 
avantajele și dezavantajele acestei 
situații, principalele probleme aflate 
pe agenda sa fiind susceptibile de a 
fi din nou examinate la reuniunea 
amintită, cu posibilitatea adoptării 
de măsuri concrete datorită tocmai 
nivelului respectivului for.

în cadrul dezbaterilor de la 
Chateau de la Muette (sediul 
O.E.C.D.), discuțiile s-au concentrat 
cu deosebire asupra necesității pro
movării unei noi runde de negocieri 
comerciale multilaterale, în cadrul 
G.A.T.T., idee susținută, pentru a nu 
spune impusă, de S.U.A. și sprijinită 
In principal de Japonia șl Canada, 
precum și asupra problemelor mone
tare, C.E.E. și îndeosebi Franța sub
liniind cerința unei restructurări a

sistemului monetar de schimburi In
ternaționale. Ca in majoritatea cazu
rilor, în astfel de reuniuni, dezbate
rile n-au făcut decit să evidențieze 
divergențele existente între principa
lele țări membre ale organizației, în 
funcție de interesele proprii, de cele 
de grup sau determinate de actuala 
conjunctură economică, ce slăbește 
sau întărește pozițiile fiecăruia in con
textul internațional. Astfel, între al
tele, în spatele declarațiilor de prin
cipiu privind liberalizarea schimburi
lor comerciale internaționale și redu
cerea diferitelor bariere protecționis
te. tot mai numeroase. în ultimii ani, 
se ascund interesele companiilor a- 
mericane din domeniul serviciilor (în 
special telecomunicații) și a] tehno
logiilor de vîrf, a căror expansiune 
se vede împiedicată de reglementări 
naționale, adoptate de țările respec
tive pentru a proteja companiile 
proprii, mai puțin competitive. 
Tot așa cum discuțiile despre pro

blemele monetare au In vedere, în 
primul rînd, interesele țărilor vest- 
europene, care constată că, datorită 
politicii bugetare a S.U.A., cu con
secințele sale directe — ratele înalte 
ale dobînzilor și supraevaluarea do
larului — se înregistrează o ade
vărată fugă a capitalurilor din Eu
ropa occidentală spre continen
tul american, limitind și scum
pind costul Investițiilor, îndeo
sebi In domeniul inovațiilor teh
nologice și amenințînd astfel viito
rul vechiului, continent. Confruntarea 
pe aceste teme a făcut ca, la fel ca 
în alte sesiuni ministeriale ale 
O.E.C.D., țările în curs de dezvoltare 
să-și vadă propriile probleme împin
se spre periferia discuțiilor, deși — 
așa cum arăta ministrul vest-german 
de externe, Hans-Dietrich Genscher, 
„angajamentele asumate la reuniu
nea precedentă a organizației pri
vind, intre altele, lupta împotriva 
protecționismului comercial și pro
movarea relațiilor cu țările in curs 
de dezvoltare nu au fost înfăptuite 
decit parțial". Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît chiar studiul dat publi
cității la Paris, în ajunul sesiunii 
O.E.C.D., releva că măsurile protec
ționiste luate, în ultimul timp, da 
unele state occidentale industrializa
te, au afectat economiile țărilor în 
curs de dezvoltare, care au fost ne
voite să-și restrîngă exporturile. 
Noile bariere comerciale — sublinia 
studiul O.E.C.D. — au reprezentat 
„poveri deosebite" pentru țările în 
curs de dezvoltare, ce depun eforturi 
pentru a-și onora, în condițiile uria
șelor lor datorii externe — peste 900 
de miliarde dolari — obligațiile fi
nanciare internaționale ce decurg din 
aceasta.

Proliferarea protecționismului, sub 
cele mai diferite forme, constituie 
indubitabil o realitate. Date și cifre 
furnizate de G.A.T.T. arată că pro
centajul produselor industriale supu
se restricțiilor netarifare a crescut de 
la 20 la sută în 1980 la circa 30 la 
sută în 1983. în general, potrivit ace
leiași surse, aproape jumătate din 
comerțul mondial a căzut sub inci
dența.unei forme sau alta de protec
tionism, amplificind tensiunile șl 
conflictele din relațiile economice 
internaționale, tensiuni care capătă 
uneori forme exacerbate, cum sînt 
cele dintre S.U.A. și Japonia sau 
C.E.E. — Japonia. De altfel, pregă- 
tindu-se pentru confruntarea de la 
Paris, Japonia, cum se știe, a adop
tat o serie de măsuri privind deschi
derea pieței sale față de principalii 
parteneri occidentali. Totodată, chiar

în cadrul sesiunii ministeriale, decla- 
rînd că guvernul său nu va accepta 
nici o rezoluție a O.E.C.D. care ar 
condamna Japonia pentru excedentul 
său comercial (nivel record de 35,07 
miliarde dolari, pentru anul fiscal 
1984—1985, ce s-a încheiat la 1 mar
tie a.c.), Shintaro Abe, ministrul 
nipon al afacerilor externe, a trecut 
la contraatac, susținînd că surplusul 
comercial japonez nu reprezintă de
cit unul dintre numeroșii factori de 
dezechilibru ai economiei mondiale, 
între aceștia, el a citat, cu prioritate, 
creșterea artificială a cursului dola
rului, ratele înalte ale dobînzilor 
americane și recesiunea în curs în
tr-o serie de țări membre ale Pieței 
comune. S.U.A. a trebuit să suporte 
reproșuri în același sens și din par
tea reprezentanților statelor vest- 
europene.

Confruntările din cele două zile de 
dezbateri s-au încheiat, conform 
„bunelor tradiții" ale unor astfel de 
reuniuni, cu soluții de compromis. 
S.U.A. a eșuat în tentativa de a obți
ne de la țările membre ale C.E.E. 
stabilirea unei date precise asupra 
lansării noilor negocieri comerciale, 
dar — cum se arată în comunicatul 
final al sesiunii — „participants au 
ajuns la un acord de principiu pri
vind începerea unei noi runde de 
negocieri multilaterale, care să con
tribuie la înlăturarea măsurilor pro- 
tectioniste ce stînjenesc extinderea 
comerțului mondial", propunîndu-se 
o. „reuniune pregătitoare" în acest 
sens. în ce privește problemele mo
netare, țările membre ale O.E.C.D. 
au decis să accelereze studiile cu pri
vire la modalitățile ameliorării sis
temului monetar internațional, Ini
țiate ca urmare a deciziilor luate la 
tntîlnirea la nivel înalt a „celor 7", 
de la Williamsburg (1983).

Rezumînd, se poate spune că 
aceste „soluții" și altele la care 
s-a ajuns la actuala sesiune a 
O.E.C.D. au darul să demonstreze o 
dată în plus necesitatea depășirii 
metodei de tratare separată, în 
grupuri restrînse și sub imperiul u- 
nor interese înguste, a problemelor 
cu care se confruntă economia mon
dială. Gravitatea situației economice 
și financiare impune un dialog inter
național autentic, cu participarea cu 
drepturi egale a tuturor statelor, pen
tru abordarea și soluționarea echita
bilă a problemelor economice și fi
nanciare mondiale, asigurîndu-se 
astfel progresul tuturor națiunilor.

V. PAUNESCU

BRASILIA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele ales al Braziliei, Tancredo 
Neves, a încetat duminică din viață. 
El ..fusese spitalizat la 14 martie. t

Potrivit prevederilor constituțio- ’ 
nale, prerogativele de șef al statu
lui au fost prelițți,t>exje' vlcepreședin- 
tele țării, Jose^Samey, cafe.®riue« f 
pus, luni, jurămîntul în calitate da 
președinte al Braziliei, în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la Pala
tul Congresului Național (parlamen
tul) din Brasilia.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

• Declarații ale președinte
lui Comitetului Executiv al 
O.E.P. • Contacte diploma
tice la Amman • Noi inci

dente în Liban
PARIS 22 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Le Quoti- 
dien de Paris", președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a declarat că „realizarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian, crearea unui 
stat palestinian independent și or
ganizarea unei conferințe interna
ționale în vederea realizării păcii 
generale reprezintă principalelo 
obiective" ale O.E.P. El a adăugat 
că. O.E.P. nu va accepta să fie ex
clusă de la eventualele .negocieri da 
pace in Orientul Mijlociu.

BEIJING 22 (Agerpres). — La 
Beijing au început luni lucrările 
unui seminar internațional în proble
ma palestiniană, la care participă 
experți din 14 țări ale lumii. Desfă
șurat sub egida O.N.U., seminarul 
are ca temă „Drepturile .inalienabile 
ale poporului palestinian". în cu- 
vîntul de deschidere, Geng Biao, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze, a subliniat că problema pales
tiniană este strîns legată de pacea 
în întreaga regiune a Orientului 
Mijlociu.

AMMAN 22 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit po 
primul ministru al Egiptului, Kamal 
Hassan Aii, care i-a transmis un 
mesaj din partea președintelui 
Hosni Mubarak — transmite agenția 
M.E.N.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Schim
burile de focuri, inclusiv tirurile da 
artilerie, continuau luni după-amia- 
ză în orașul Saida, din sudul Liba
nului, unde de peste o lună se în
fruntă milițiile creștine și musul
mane. In cursul după-amiezii, mili
țiile creștine au anunțat intrarea in 
vigoare a unei încetări a focului.

Potrivit agenției Reuter, luptele au 
determinat, în ultima lună, evacua
rea forțată a circa 60 000 de libanezi 
și paleștineni din taberele din Saida 
și din suburbiile orașului.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a adoptat — cu 17 
voturi pentru, 3 împotrivă și o ab
ținere — planul privind retragerea, 
în cadrul celei de-a treia etape, fi
nale, a trupelor sale din sudul Liba
nului, pînă la 1 iunie, punîndu-se, 
astfel, capăt ocupației militare, de 
aproape trei ani asupra unei părți 
din teritoriul acestei țări, transmit 
agențiile France Presse și U.P.I.

Pronunțîndu-se împotriva unei 
prezențe permanente a armatei 
israeliene în sudul Libanului, con
form deciziei sale adoptate la 14 
ianuarie a.c., guvernul israelian își 
rezervă totuși dreptul ca, în vederea 
așa-zisei asigurări a frontierei sale 
de nord, 6ă creeze o „zonă de secu
ritate" în sudul Libanului.
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