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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
5

pe șantierul Centralei nuclearo-electrice de Ea Cernavodă
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a vizitat, marți
dimineață, șantierul Centralei nu
clearo-electrice de la Cernavodă,
obiectiv de mare importantă prevă
zut în Programul energetic al țării.
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului se inserle in ca
drul preocupărilor constante ale
conducerii partidului și statului nos
tru, personal ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru creșterea și diver
sificarea resurselor energetice ale ță
rii, condiție fundamentală pentru
asigurarea dezvoltării economicosociale a României în perioada 1986—
1990 și în perspectivă pînă in 2000.
Centrala nuclearo-electrică de la
Cernavodă face parte dintr-un sis
tem de obiective energetice de acest
Iei care, conform Directivelor Con
gresului al XIII-lea al partidului,
urmează să se construiască în dife
rite zone ale țării noastre.
Constructorii și specialiștii cărora
11 s-a încredințat înălțarea acestui
deosebit de important obiectiv indus
trial, precum și mii de locuitori ai
orașului Cernavodă și ai localităților
din jur au întîmpinat cu cele mai
alese sentimente.de dragoste și stimă
pe conducătorul partidului si statului
■nostru. Ei au dat expresie recunoș
tinței fierbinți pe care cei ce trăiesc
și muncesc pe meleagurile cuprinse
între Dunăre și Mare, asemenea în
tregului popor, o poartă tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru grija sa,
deosebită față de dezvoltarea inten
să, armonioasă a tuturor zonelor
țării.- Mărturia cea mai vie o formea
ză, pentru ei și pentru întregul po
por, grandioasa operă ce va dăinui
peste veacuri — Canalul Dunăre—
Marea Neagră^ celelalte impunătoare
construcții înfăptuite sau în curs
de realizare pe pămîntul dobrogean.
Elicopterul prezidențial a aterizat
în incinta marelui șantier. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu este salutat cu
deosebit respect de tovarășul Nicolae
Mihalache, prim-secretar al Comite
tului județean Constanta al P.C.R.,
de membri ai conducerii întreprin
derilor constructoare și beneficiare.
Miile de oameni ai muncii veniți
!n întîmpinare purtau portretele
conducătorului partidului și statu
lui, steaguri roșii și tricolore, mari
pancarte pe care erau înscrise urări
în cinstea partidului nostru comu
nist și a patriei socialiste, mobili
zatoare chemări la muncă pentru
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al
partidului. Se scanda cu însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și
mîndria — Ceaușescu, România 1“
— cuvinte a căror alăturare sem
nifică simbolul unității trainice a
întregului nostru popor în jurul
partidului, al secretarului său ge
neral.
La noul dialog de lucru al secre
tarului general al partidului sînt
prezenți tovarășii Ion Ursu, mem
bru supleant aj Comitetului Politic

Executiv al C.C. al, P.C.R.. primvicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie,
Silviu Curticeanu, secretar al C.C. al
P.C.R., loan Avram, ' viceprimministru al guvernului, Nicolae
Bușui, ministrul energiei electrice,
Cornel Mihulecea, președintele Co
mitetului de Stat pentru Energie
Nucleară, numeroși specialiști și
constructori.
în fața unor grafice și panouri,
directorul Centralei nuclearo-elec
trice Cernavodă, ing. Dragoș Gabor,
a prezentat stadiul lucrărilor la uni
tățile I și II ale centralei — aflate
într-un stadiu avansat de execuție
— și măsurile tehnico-organizatorice
luate pentru intensificarea ritmului
de construcție-montaj.
Prima centrală nuclearo-electrică
a țării este prevăzută să cuprindă 5
reactoare, fiecare avind o putere
instalată de cite 700 MW.
Analizînd aprofundat mersul lu
crărilor de construcții la acest obiectiv de importantă deosebită pen
tru înfăptuirea Programului energe
tic al tării, soluțiile tehnice adopta
te de proiectanti si constructori, to
varășul Nicolae Ceaușescu a consta
tat că la înălțarea primelor două
unități ale centralei s-a manifestat
o anumită tendință de supradimen
sionare a unor obiective auxiliare.
Aceasta a dus. implicit, la un con
sum exagerat de ciment, fier-beton
și alte materiale, la intîrzieri in des
fășurarea activității pc șantier. Ex
periența proprie si experiența altor
țări — a observat secretarul gene
ral al partidului — obligă la o re
vizuire grabnică a proiectelor pen
tru unitățile-ce urmează să se con
struiască. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat proiectanților și construc
torilor să revadă soluțiile con
structive pentru celelalte trei uni
tăți ale centralei — cu respectarea
strictă a prevederilor Legii privind
asigurarea calității obiectivelor și in
stalațiilor nucleare — să găsească
cele mai eficiente căi pentru a se
putea reduce consumurile de mate
riale. De asemenea, prin eforturi co
mune ale specialiștilor din cerceta
re, proiectare și construcții, trebuie
să se obțină o sporire generală a
eficienței econofriice a Centralei nu
clearo-electrice de la Cernavodă, in
special prin reducerea costului con
strucției și creșterea randamentului
instalațiilor si utilajelor. Experien
ța ce se va acumula pe acest prim
șantier al energeticii nucleare româ
nești va trebui generalizată la cen
tralele nuclearo-electrice ce urmea
ză să se construiască în Transilva
nia si Moldova.
Secretarul general al partidului a
indicat, de asemenea, să fie luate
măsuri ferme pentru intensificarea
lucrărilor de construcții și montaj
la toate obiectivele centralei pentru
recuperarea rămînerilor în urmă și
încadrarea în cel mai-scurt timp in
graficele de execuție la zi. în acest scop, s-a cerut să se ex
tindă mecanizarea unor operații
și să fie generalizate acele teh

În județul Ialomița
s-a încheiat semănatul
Oamenii muncii din agricultura
județului Ialomița — țărani coope
ratori, mecanizatori, lucrători din
I.A.S., specialiști — în frunte cu
comuniștii, raportează că au înche
iat însămînțarea porumbului boabe
in ogor propriu, a florii-soarelui,
sfeclei de zahăr și furajelor pe în
treaga suprafață planificată.
în telegrama adresată cu acest
prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, de către Comitetul

au

Îndeplinit

PLANUL PE 4 LUNI
30 DE UNITĂȚI ECONOMICE
DIN JUDEȚUL BACĂU. Puternic
-antrenate in marea întrecere ce se
desfășoară in cinstea zilei de
1 Mai. tot mai multe colective de
muncă din industria județului Ba
cău raportează îndeplinirea înainte
de termen a planului de producție
pe primele patru luni ale anului.
La direcția județeană de statisti
că au fost anunțate pînă marți. 23
aprilie, un număr de 30 de între
prinderi industriale și unități eco
nomice care și-au realizat indicato
rii de plan. între acestea se numără
întreprinderea minieră Comănești,
întreprinderea electrocentrale și
întreprinderea de utilaj chimic
Borzești, întreprinderea mecanică
și întreprinderea de confecții Ba
cău. Rafinăria Dărmănești și al
tele. Avansul cîștigat dă posibili
tate colectivelor de muncă respec
tive.ca pînă la finele lunii aprilie
să realizeze o producție-marfâ su
plimentară în valoare de 28,0 mi
lioane lei. concretizată in însem
nate cantități de cărbune, energie
electrică, utilaje tehnologice, pro
duse ale industriei electrotehnice,
confecții-textile. cherestea si alte
produse solicitate de economia na
țională și la export. (Gheorghe
Baltă, corespondentul ..Scînteii").

nologii care s-au dovedit eficiente,
atit la construcții, cit și la montaj,
asigurindu-se in felul acesta o creș
tere substanțială a productivității
muncii, paralel cu scurtarea cicluri
lor de -execuție.
în numele constructorilor acestui
Important obiectiv energetic al țârii,
specialiștii prezenți au mulțumit
pentru noua vizită de lucru și l-au
asigurat
pe
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu că vor fi luate toate mă
surile pentru transpunerea în fapt a
indicațiilor date, că vor acționa cu
hotărîre și răspundere pentru accele
rarea ritmului de construcție,’ pentru
asigurarea unei înalte eficiente și ca
lități la toate lucrările de construcție,
montaj și punere în funcțiune a Cen
tralei nuclearo-electrice de la Cerna
vodă.
★

în drum spre Capitală, secretarul
general al partidului s-a oprit pe te
renurile cooperativei agricole de pro
ducție din Seimenii Mici, județul
Constanța.
Aici se. aflau tovarășii.. Ion Dincă,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Gheorghe David, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, reprezentanți ai
organelor agricole județene, consi
liului unic agroindustrial și ai con
ducerii C.A.P.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
examinat stadiul vegetației la unele
sole semănate în toamnă cu orz și
grîu.
Primul secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R. a infor
mat că, din cauza secetei prelungite
din toamnă, a gerurilor puternice
din iarnă, pe circa 100 de hectare ale
acestei unități agricole cooperatiste
orzul nu a răsărit și nu a înfrățit
normal, specialiștii apreciind că, în
momentul de față, densitatea este
măi mică, ceea ce nu asigură pro
ducția planificată.
Analizîndu-se cu atenție solele în
cauză, s-a apreciat că această situa
ție nu se datorează numai condițiilor

climaterice grele, ci în egală măsu
ră nerespectării regulilor agrotehni
ce obligatorii — semănatul in timpul
optim și asigurarea densității pre
văzute. în condițiile unei asemenea
densități — a precizat secretarul ge
neral al partidului — trebuie lua
te toate măsurile ca în momentul în
care culturile au ajuns la maturitate,
să fie strinse operativ și în locul lor
semănat de îndată porumb pentru
furaj. De asemenea, s-a indicat con
ducerii Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, institutelor de
cercetări ca, pornind de la situația
din această iarnă, să creeze si să
introducă în cultură soiuri mai re
zistente de grîu și orz.
Cei prezenți au mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru grija
constantă acordată agriculturii, pen
tru indicațiile prețioase date și cu
acest prilej și l-au asigurat că lucră
torii ogoarelor vor munci cu pasiu
ne pentru a înfăptui obiectivele fi
xate de cel de-al XIII-lea Congres
al partidului pentru această ramură
de bază a economiei naționale.

11 UNITĂȚI ECONOMICE DIN
JUDEȚUL GIURGIU. Actionind cu
hotărîre și spirit revoluționar pen
tru recuperarea restantelor și întîmpinarea zilei de 1 Mai cu noi
și însemnate succese, colectivele de
muncă din 11 unități economice din
județul Giurgiu raportează realiza
rea înainte de termen a sarcinilor
de plan la indicatorul producțiemarfă industrială pe primele patru
luni ale anului. Prin obținerea
acestui succes de prestigiu au fost
asigurate condițiile tehnico-materiale pentru ca în perioada ce a
mai rămas pînă la Ziua muncii să
se realizeze și livreze suplimentar
beneficiarilor interni și la export
produse în valoare de 94 milioane
lei. Este un succes ce a fost posi
bil printr-o organizare superioară
a muncii, prin gospodărirea judi
cioasă a materiilor prime și mate
rialelor, prin folosirea cu eficiență
sporită a capacităților de producție.
(Ion Manea, corespondentul „Scînteii).

O nouă capacitate de
producție. Sărbătorirea zilei de
1 Mai este întîmpinată și de co
lectivul întreprinderii de scule și
echipamente hidraulice din Foc
șani cu noi și importante succese
în îndeplinirea sarcinilor de plan
• și a angajamentelor asumate in
întrecerea socialistă. Aici a fost
pusă în funcțiune, cu mai bine de
6 luni înainte de termen, o nouă
capacitate de producție. în noua
unitate se vor realiza în prima eta
pă noi tipuri de distribuitoare hi
draulice destinate echipării utila
jelor de mare capacitate. într-o
perspectivă apropiată, aici urmează

județean Ialomița al P.C.R., se
arată că, în aceste zile, întreaga
activitate
politico-organizatorică
este orientată in direcția mobiliza-,
rii tuturor locuitorilor satelor la în
treținerea culturilor, la terminarea
lucrărilor de erbicidare a odioase
lor și aplicarea tratamentelor fitosanitare. Totodată, se acționează in
sectorul zootehnic pentru realizarea
producțiilor animaliere si livrarea
ritmică a acestora la fondul de stat,
pentru înfăptuirea programului de
autoaprovizionare teritorială.
să se treacă și la fabricarea de
echipamente hidraulice, produse de
mai mare complexitate și tehnici
tate. în felul acesta se va răs
punde într-o mai mare măsură so
licitărilor în creștere ale industriei
noastre constructoare de mașini,
precum și cererilor pentru export.
(Dan Drăgulescu, corespondentul
„Scînteii").

Livrări suplimentare la
export Colectivul de oameni ai
muncii de la întreprinderea me
talurgică din Iași acordă o atenție
deosebită realizării producției pre
văzute pentru export. în fiecare
secțip și loc de muncă se urmă
rește ca fiecare comandă să fie lan
sată în producție la timp și în bune
condiții de înfăptuire, astfel ca lu
crările să fie făcute în mod ritmic.
Ca urmare, planul pe primele pa
tru luni ale anului a fost îndeplinit
la producția de profile încă de la
20 aprilie. Pînă la 1 mai va fi
realizată peste prevederi o cantitate
de. încă 500 tone profile, cu care
vor fi satisfăcute comenzile supli
mentare ale partenerilor externi.
De asemenea, colectivul de muncă
de. la Combinatul de fibre sinte
tice din Iași, desfăsurînd larg în
trecerea socialistă în cinstea zilei
de. 1 Mai, a reușit să-și îndepli
nească ■ tot înainte de termen
sarcinile de producție pentru ex
port pe primele patru luni ale
anului. Avansul de timp cîștigat
dă. posibilitatea acestui harnic co
lectiv ca pînă la sfirșitul lunii apri
lie. să livreze în plus la . export
mărfuri în valoare de peste 3 mi
lioane lei. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").

Angajamente îndeplinite.
Colectivul întreprinderii mecanice
pentru agricultură si industrie ali
mentară din orașul Roșiori de
Vede — întreprindere fruntașă în
întrecerea socialistă pe țară între
unitățile de profil — raportează
îndeplinirea angajamentului asu
mat in cinstea zilei de 1 Mai. în
perioada ce a trecut din acest an,
aici au fost produse suplimentar
mașini și utilaje agricole, echipa
mente și piese de schimb în va
loare de peste 6 milioane lei. Aceste rezultate' bune se datoresc, în
primul rînd, sporirii productivită
ții muncii cu 4 287 lei pe fiecare
om al muncii. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scînteii").

Producții suplimentare
cu consumuri reduse. In
cinstea zilei de 1 Mai, în între
prinderea de textile din Pitești se
desfășoară o amplă acțiune pentru
depășirea zilnică a producției fi
zice cu consumuri reduse de mate
rii prime și energie electrică. Ast
fel, în 22 de zile din luna aprilie
aici au fost realizate suplimentar
trei tone fire și 20 000 metri
pătrați țesături finite. în același
timp s-au economisit peste 1 000
kg bumbac puf, 12 tone fire
și s-au valorificat superior 43
tpne materiale textjle recuperate.
(Gheorghe Cîrstea, corespondentul
„Scinteii").
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STILUL DE MUNCĂ AL ORGANELOR
DE CONDUCERE COLECTIVĂ,
STIL DE MUNCĂ COMUNIST
Ca toți oamenii muncii, și metalurgiștii tulceni au dezbătut în ca
drul adunării generale de la înce
putul' acestui an sarcinile deosebite
ce revin combinatului din Tulcea
pentru realizarea feroaliajelor de
care are nevoie economia -națională.
Și ca peste tot, adunarea generală
a. oamenilor muncii a adoptat un
amplu program de măsuri în vede
rea realizării ritmice a producției
fizice, asigurării unei calități supe
rioare a feroaliajelor, reducerii con
sumului de energie electrică.
Un număr însemnat din prevede
rile acestui program, din hotărîrile
adoptate de adunarea generală ur
mau să fie aplicate încă din primul
trimestru al acestui an. Ceea ce în
seamnă că, odată cu adoptarea lor,
consiliul oamenilor muncii a avut
și are datoria să asigure realizarea
lor la timp, în mod exemplar. Atît
la termenele stabilite, cît și cu efi
ciența preconizată. Tocmai pornind
de la aceste exigențe, ne-am pro
pus să analizăm care este stadiul
,.la zi“ al îndeplinirii hotărîrilor adoptate de ultima adunare generală
a oamenilor muncii.
Să ascultăm mai întîi părerea to
varășului Seyerin Iriciuc, secretarul
comitetului de partid, președintele
consiliului oamenilor muncii: „Odată
încheiată adunarea generală, am și
trecut la înfăptuirea hotărîrilor adoptate. Secretarul consiliului bamenilor muncii are sarcina să în
tocmească o evidență clară, cu ter
mene și responsabilități precise, a
modului în care sînt traduse în viață
măsurile adoptate de forumul autoconducerii muncitorești. Membrilor
consiliului care au responsabilități
în aplicarea hotărîrilor li se înmînează, la începutul fiecărei luni,
o astfel de evidență. Periodic, în șe
dințele consiliului oamenilor muncii
sau în cele ale biroului executiv,
precum și în plenarele comitetului
de partid analizăm modul în care
cadrele cu munci de răspundere se
preocupă de îndeplinirea sarcinilor
primite în cadrul adunării generale
și stabilim măsurile necesare pen
tru îndreptarea eventualelor ne
ajunsuri".
într-adevăr, pe baza discuțiilor
purtate cu unii membri ai consiliu
lui oamenilor muncii și ai comi
tetului de partid, pe baza investiga
țiilor efectuate de noi, putem spune
că, în general, lucrurile se desfă
șoară așa cum ni le-a prezentat pre
ședintele organului de conducere co
lectivă. Aprecierea „în general" are
— după cum vom vedea — și ex
plicații și consecințe. E drept, atunci
cînd i se cere — cum a făcut-o și
în timpul documentării noastre —
secretarul consiliului întocmește si
tuații fără a desfășura însă în acest
scop, așa cum s-ar cuveni, o acti
vitate sistematică de urmărire și de
control. Și, ca o reacție în lanț,
ceea ce neglijează secretarul ca om.
ca membru al organului colectiv de
conducere, neglijează și organul în
întregul său. Rezultatul ? Cu toate
că în planurile de muncă ale con
siliului oamenilor muncii și biroului
executiv este prevăzut cu regulari
tate, ca punct distinct, prezentarea
unei informări despre'modul de în
deplinire a hotărîrilor adoptate, aoeasta se face sporadic și de cele
mai multe ori formal. în nici una

din ședințele din acest an, de exem
plu, nu ș-a făcut o analiză temei
nică asupra stadiului înfăptuirii ho
tărîrilor adunării generale, cu toate
că 14 măsuri din programul stabilit
la începutul anului — adică aproape
25 la sută din totalul celor cu ter
men de aplicare în primul trimestru
— nu au fost aplicate nici pînă la
această dată.
Care sînt efectele concrete ale
neaplicării hotărîrilor respective? Un
calcul sumar arată că tergiversarea
traducerii în viață a măsurilor sta
bilite în adunarea generală a oa
menilor muncii a determinat o di
minuare a veniturilor combinatului,
numai în primul trimestru, cu aproape 50 milioane lei. Acest efect
economic a fost produs — trebuie
s-o spunem din capul locului — de
faptul că organul de conducere co
lectivă a abdicat, în stilul său de

Ce învățăminte se desprind
din analizei stadiului înde
plinirii hotărîrilor adoptate
de ultima adunare generală
a oamenilor muncii de la
Combinatul metalurgic din
Tulcea
muncă, de la un principiu normal al
democrației de partid și democrației
muncitorești. Și anume : cine pri
mește într-un cadru organizat o sar
cină de partid sau profesională să
raporteze periodic asupra modului
în care o îndeplinește. Or, în cazul
Combinatului metalurgic Tulcea, res
pectiva „scăpare" au avut-o în pri
mul rînd unele cadre învestite cu
această răspundere. Lipsa de con
trol, de fermitate a inginerului-șef
mecano-energetic, Grigore Damianov, bunăoară, a făcut ca lucrările
la instalația de dozare de la secția
nr. 2 de feroaliaje să fie mult timp
amînate. Termenul de punere în
funcțiune, hotărît de oamenii mun
cii în adunarea generală, a expirat
de mai bine de o lună. Modul în
care se desfășoară și astăzi lucrările
nu dă garanția finalizării instala
ției nici în cel de-al doilea trimestru
al anului.
Să nu fie atît de importantă această măsură hotărîtă de adunarea
generală ? Dimpotrivă, există argu
mente clare care atestă că. din cau
za dozării necorespunzătoare a ma
teriilor prime, cuptoarele nu func
ționează la parametri proiectați,
iar consumurile energetice în aceas
tă secție sînt încă' superioare celor
planificate. Cum motivează, în cali
tate de comunist, de inginer-șef, to
varășul Damianov această situație ?
„Eu m-am interesat de executarea
lucrării. De ce să fiu făcut numai
eu răspunzător de neglijența unor
ingineri, maiștri sau chiar munci
tori ?“. E posibil ca inginerul-șef
mecano-energetic să aibă dreptate.
Cauzele întîrzierii lucrării vizează,
probabil, munca multor oameni.
Dacă consiliul oamenilor muncii ar
fi analizat această situație în plenul
său ar fi găsit, negreșit, și soluțiile
de îndreptare a lucrurilor.

Un alt caz, care atestă lipsa de
preocupare a celor învestiți de adunareâ generală să aplice măsurile
adoptate este și cel al inginerului
Gheorghe Untea, care poartă răs
punderea finalizării instalației de
turnare tip „Carusel". Termenul de
realizare — 28 februarie a.c. — a
trecut de mult. Instalația va fi pusă
în funcțiune, probabil, abia peste o
lună.
Ne oprim aici cu enumerarea mă
surilor — repetăm, în număr de 14
— care nu au fost aplicate in con
formitate cu programul adoptat de
adunarea generală a' oamenilor
muncii. Evident, asta nu înseamnă
că, în perioada pe care o analizăm,
consiliul oamenilor muncii de aici
nu a asigurat îndeplinirea în bune
condiții a majorității măsurilor sta
bilite. N-am insistat prea mult asupra acestei fațete a situației pen
tru că ea exprimă ceea ce este nor
mal, ceea ce trebuie să facă con
siliul oamenilor muncii în cazul tu
turor hotărîrilor adoptate.
Am stăruit asupra măsurilor ne
traduse în viață nu pentru a discuta
strict birocratic „că atîtea măsuri
nu au fost aplicate",. oi pentru a
releva — ca o concluzie de prin
cipiu — că hotărîrile adoptate de
adunările generale sînt obligatorii și
nimeni n-are dreptul, indiferent de
funcția pe care o deține, să nu asi
gure îndeplinirea lor. Am constatat
pe parcursul documentării că unii
din tovarășii nominalizați să răs
pundă de îndeplinirea lor, majorita
tea comuniști și membri ai consi
liului oamenilor muncii, „uitaseră"
că primiseră o asemenea răspun
dere, încercau în fel și chip să ex
plice că n-au nici o vină că s-a
ajuns în această situație. Pe mo
ment nu le-am dat dreptate. Abia
tîrziu ne-am lămurit pe deplin. Atunci cînd, cu luciditate, secretarul
comitetului de partid ne-a spus :
„Dacă consiliul oamenilor muncii
urmărea cu consecvență modul în
care sînt aplicate hotărîrile adop
tate de adunarea generală a oame
nilor muncii, toate măsurile puteau
fi aplicate la termen. Or, atîta timp
cît noi nu i-am tras la răspundere
pe cei vinovați de neîndeplinirea lor
la termen, nu i-am pus să răspundă
în fața consiliului sau a comitetu
lui de partid de felul în care acțio
nează, lucrurile au mers de la sine.
Iar efectele se măsoară în rezultate
le economice necorespunzătoare ob
ținute în primul trimestru".
Aveți dreptate, tovarășe secretar
și președinte al consiliului oameni
lor muncii ! Recunoașterea deschisă
a deficiențelor manifestate în stilul
de muncă al consiliului oamenilor <
muncii, care nu pot fi despărțite,
credem, nici de stilul dv. de muncă,
reprezintă o premisă că atît dv.
personal, cît și organul de condu
cere colectivă din întreprindere va
trage maximum de învățăminte din
această situație. Și, mai ales, va ac
ționa pe viitor cu toată răspunde
rea, în spirit revoluționar, pentru a
imprima întregii activități a ■ consi
liului oamenilor muncii, un stil de
muncă comunist, eficient, care să
îmbine permanent conducerea colec
tivă cu răspunderea personală.

Neculal AMIfflJIESEl
Constantin PRIESCU

ÎN ACESTE ZILE DE PRIMĂVARĂ .

Prin purticipurea tuturor cetățenilor
un plus de frumusețe tuturor localităților I
® Vremea frumoasă - un îndemn pentru toți cetățenii să iasă cu uneltele pri
măverii pentru a asigura buna întreținere a fiecărei străzi, fiecărui cartier
și fiecărei localități
® Consiliile populare, deputății au datoria să organizeze, potrivit legii, antrena
rea pe scară largă a tuturor cetățenilor Ia acțiunile edilitar-gospodărești
Primăvara este, prin tradiție, anotimpul în care gospodarii sînt chemați
să participe efectiv la buna întreținere, la curățirea și înfrumusețarea lo
calităților în care trăiesc.
Bineînțeles, consiliile populare depun în acest sens eforturi pe care
trebuie să le amplifice și să le organizeze și mai bine. Dar aceasta nu
înseamnă cituși de puțin că cetățenii trebuie să lase exclusiv pe seama
■primăriei grija gospodăririi, igienei 'și înfrumusețării străzii, a cartierului,
satului sau orașului. De altfel, participarea la buna gospodărire și înfru
musețare a satelor și orașelor nu este un simplu act facultativ, ci o înda
torire civică permanentă, o obligație inscrisă limpede in legile țării (Legea
nr. 10 din 1982). in conformitate cu acest cadru legal, zeci de mii, sute
de mii de cetățeni, tineri și vîrstnici, din toate localitățile țării, lucrează

la curățirea străzilor și drumurilor, a grădinilor și parcurilor, la sădirea
și văruirea pomilor, la amenajarea de noi zone pentru agrement și sport.
în frunte sînt - și trebuie să fie - deputății recent aleși. în frunte
la inițiativă, dar și la muncă. După cum și asociațiile de locatari, comi
tetele de cetățeni au răspunderi precise în acest sens, ele trebuind să se
ocupe de mobilizarea cetățenilor și de repartizarea „frontului de lucru"
pentru ei. La rindul lor, consiliile populare au datoria să asigure buna
organizare și desfășurare a întregii activități de gospodărire și înfrumu
sețare.
Prezentăm și astăzi citeva secvențe din această amplă acțiune civică
de primăvară — care se cere intensificată in fiecare localitate.

Cartierul - oglinda spiritului
gospodăresc al locuitorilor săi
In această primăvară, poate
mai mult ca oricînd, bucureștenii înțeleg necesitatea de a
pune umărul cu toții pentru a
șterge cît mai repede, de pe
fața orașului, urmele iernii
grele. în sectorul 1, de pildă,
oamenii muncii, cetățenii, tine
rii, pionierii au efectuat sute de
mii de ore de muncă patriotică,
în după-amiezile din timpul
săptămînii și duminicile —
efort concretizat în lucrări ce
sînt evaluate în medie pe locui
tor la 1 150 de lei. Iar sectorul
are 325 000 de locuitori !
In ce s-au materializat ? De
sigur, în primul rînd în ample
acțiuni de curățenie a blocuri
lor, curților, străzilor, a parcu
rilor , și zonelor verzi. Paralel
cu aceasta, s-au întreprins im
portante reparații ale arterelor
de circulație, deteriorate în
cursul iernii — circa 36 000 mp
străzi pavate și asfaltate, lu
crări de reîmprospătare a fața
delor blocurilor, de reparare și
vopsire a gardurilor. Ca în fie
care primăvară, zonele verzi,
adevărată podoabă vegetală ce
dă frumusețe orașului, s-au
bucurat de atenția gospodarilor
sectorului, a cetățenilor. Au fost
săpata și gazonate mari supra
fețe, s-au plantat circa 23 000 de
arbori și arbuști, 10 000 de bos
chete, 22 000 de trandafiri și nu
mai puțin de 1,5 milioane de
flori de sezon, îndeosebi în
cartierele nou construite — Băneasa, Titulescu, Banu Manta,
în zona podului Grant.
Dar deși aportul cetățenesc
a fost calculat pornindu-se de
la numărul locuitorilor secto
rului, el nu este egal. Vecini
cu cei harnici, care nu au aș
teptat nici un imbold pentru a
ieși cu mătura și lopata, în
cartierele Băneasa, Dorobanți,
Dămăroaia și altele, unii aș
teaptă ca primăria să vină să
le facă ordine în fața casei. în
cartierul Aviației, de pildă,
oamenii s-au mutat în blocuri
cu o frumoasă arhitectură, cu
e parlamente confortabile, pro
prietatea statului.? Nu li se ce
rea decît să sape și să planteze
cei cîțiva metri pătrați din ju
rul blocurilor. Dar n-au făcut
nici atît. Nu e nici o laudă pen
tru ei, pentru asociația de lo
catari, că, spre a nu știrbi as
pectul acestui cartier, așezat la
intrarea în oraș, a fost nevoie
de mobilizarea lucrătorilor de
la administrația domeniului pu
blic spre a se planta pomi și
verdeață, a se amenaja locuri
de joacă pentru copii. Iar acest
exemplu nu este singular.
Sînt cazuri — și nu puține —

cînd cetățeni care nu numai că
nu au contribuit la curățirea și
înfrumusețarea sectorului, dar
strică și ceea ce, cu eforturi, au
făcut alții. In cartierul Chitila,
la capătul străzilor „Bîrlogeni",
„Surorilor", „Crușovăt" și alte
le am văzut maldare de gunoaie
aruncate în timpul nopții de ce
tățenii de pe străzile respective.
O imagine asemănătoare oferă
și spațiul din spatele blocurilor
din strada „Prunaru", cartierul
Giulești : ghenele de depozitare
a resturilor menajere nu mai

ÎNSEMNĂRI
DIN SECTORUL 1
AL CAPITALEI
au uși, iar conținutul .se îm
prăștie în jur.
i Cine a parcurs în aceste zile
străzile din cuprinsul, sectorului
a putut observa și numeroase
alte aspecte nu din cele mai
plăcute : . garduri nereparate și
nevopsite, fațade nezugrăvite
de multă vreme, balcoane în
care mai stăruie un fel de „pa
ravane" din cîrpă sau polietile
nă, în locul jardinierelor. Sint o
neavenită „carte de vizită" pen
tru spiritul gospodăresc al ce
lor ce locuiesc la respectivele
adrese.
Pornind de la asemenea as
pecte, comitetul de partid și
consiliul popular al sectorului
au întreprins ieri o concentrată,
dar fructuoasă analiză, împreu
nă cu secretarii organizațiilor
de bază din cartiere, cu pre
ședinții comitetelor de cetățeni,
imputerniciții consiliului ■ popu
lar din circumscripțiile electo
rale, precum și cu reprezentan
ții tuturor unităților implicate
în gospodărirea și înfrumuseța
rea acestei părți din București.
Scopul a fost dezbaterea și
adoptarea unui program amă
nunțit de măsuri cu termene

și responsabilități precise, pen
tru perioada imediat următoa
re, un accent deosebit punîn-du-se pe ceea ce trebuie făcut
pînă la 1 mai.
Spicuim din acest program !
cu participarea cetățenilor, a
elevilor, pînă la 5 mai se va
încheia amenajarea întregii su
prafețe a spațiilor verzi din
parcuri, străzi, în jurul blocu
rilor, se vor mai planta încă
71 000 de arbori și arbuști, în
deosebi în cartierele noi; toate
cele 112 terenuri de joacă pen
tru copii vor fi reamenajate,
aparatele — reparate și vopsi
te; A.D.P. va amplasa încă 500
de coșuri de hîrtie pe arterele
mai importante; unitățile co
merciale, administrația piețelor
vor asigura curățenia exempla
ră a spatiilor de desfacere, si
depozitare; se vor mai repara
circa 3 000 mp străzi, se vor
asfalta încă 3 000 mp pe bule
vardul Banu Manta; I.C.R.A.L.
„Herăstrău" și „Pajura" vor efectua un volum important de
lucrări de reparații și zugrăvi
rea fațadelor; monumentele de
pe raza sectorului vor fi încre
dințate pionierilor pentru a le
curăti și întreține.
Firește, în aproape toate aceste acțiuni cetățenii vor avea
o substanțială contribuție, por
nind de la observația că ceea
ce s-a realizat pînă în prezent
nu este decît un început. Cu
rățenia nu se face doar o dată
pe an, ci zi de zi — și trebuie
să pornească de la locuința fie
căruia, continuînd cu „casa
scărilor" sau curtea, cu strada,
cu parcul din apropiere, cu lo
cul de joacă pentru copii. Un
pom, o floare, o dată sădite, au
nevoie de îngrijire. Sînt lucrări
de întreținere ce se cer a fi
făcute permanent. Iar ■ toate acestea cad în sarcina cetățeni
lor sectorului, cei care benefi
ciază de ambianța plăcută pe
care o creează un cartier curat,
frumos, bine gospodărit.

Rodica ȘERB AN

„Buna gospodărire, păstrarea curățeniei, pre
cum și înfrumusețarea municipiilor, orașelor și
comunelor constituie o obligație permanentă a
consiliilor populare, a unităților socialiste, pre
cum și a tuturor cetățenilor".
(din Legea nr. 10/1982)

GALAȚI:

1500 de tineri
au început lucrul.
Sînt așteptați
și ceilalți cetățeni
Duminica precedentă, în Parcul Tinere
tului din cartierul gălățean Tiglina I și-a
deschis lucrările un șantier local de mun
că patriotică al tinerilor, organizat de
comitetul municipal al U.T.C. Acțiunea
constituie un exemplu concret de partici
pare directă a tinerilor din municipiu la
lucrările de înfrumusețare și bună gos
podărire a Galațiului. Pe șantier lucrează
circa 1 500 tineri, urmînd să se execute
lucrări în valoare de peste 5 milioane lei,
pentru amenajarea celui mai mare și mai
frumos parc al orașului, loc care va cu
prinde spații de joacă pentru copii, te
renuri de sport, spații verzi, locuri de
agrement și altele. Acțiunea face parte
dintr-un ansamblu de lucrări privind în
frumusețarea și buna gospodărire a mu
nicipiului, la realizarea cărora sînt
chemați să participe în aceste zile toți
locuitorii municipiului Galați. în acest
scop, recent, pe grupuri de circumscripții
electorale au avut loc întîlniri utile între
reprezentanții municipiului, deputați și
cetățeni. Rămîne să consemnăm, în pe
rioada imediat următoare și rezultatele
concrete ale participării celorlalți locui
tori, aport care spe'răm să fie mereu mai
mate, pe măsura acestor frumoase pro
grame de lucru. (Dan Plăeșu, corespon
dentul „Scânteii").

ARAD:

Pentru ca municipiul
să fie tot mai frumos
La Arad, primăvara și-a intrat mai
devreme în drepturi, încît cetățenii mu
nicipiului au efectuat deja un mare vo
lum de lucrări de muncă patriotică. Pînă
în prezent valoarea acestora se ridică la
104 milioane lei, din care peste 62 mi
lioane lei reprezintă valoarea manoperei.
Din dorința de a face ca municipiul lor
să arate tot mai frumos, cetățenii din
cartierele Aurel Vlaicu, Grădiște, Micălaca, Aradul Nou, Podgoria și din zona
centrală au efectuat reparații de trotuare
pe o suprafață de 300 000 mp, au reamenajat peste 500 hectare de parcuri și zone
verzi și au plantat peste 70 000 de arbori
și pomi de diferite soiuri. N-au fost
uitați nici copiii — în aceste zile au fost
amenajate pentru ei 40 de terenuri de
joacă, mai ales în zonele noilor blocuri.
Acțiunile de înfrumusețare și bună gos
podărire se intensifică pe zi ce trece.
Numai sîmbătă și duminică au participat
la lucrările de acest gen peste 10 000 de
cetățeni. Cei mai harnici s-au dovedit a
fi cei din circumscripțiile 24 (blocurile
Z-4, Z-8, Z-15, Z-16, Z-17), 25, 26 (blocu
rile A-19, A-20, A-23, A-ll și A-12), 27
(deputat, Elena Georgescu) — toate din
cartierul Aurel Vlaicu, din circumscripția
nr. 53 din Calea Romanilor (deputat, Petru
Moțiu), precum și cei din circumscripția
nr. 17 Micălaca, în frunte cu secretarul
comitetului de partid de cartier, Petru
Cociuban, (Tristan Mihuța. coresponden-

Imagine a noilor construcții din cartierul Crîngași din Capitală

Simplificarea formularisticii — o cerința actuală
In ședința din 12 aprilie a.c., Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a analizat, intre altele, Raportul cu privire la acțiunea de reducere
a formularisticii. S-a apreciat cu acest prilej că măsurile întreprinse în
acest domeniu, în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușeseu,
au determinat reducerea numărului de formulare, prin eliminarea unora/
inutile, comasarea altora. Apreciind că în acest domeniu există încă im
portante rezerve, conducerea de partid a indicat să se acționeze, în
continuare, pentru simplificarea formularisticii, adoptîndu-se măsurile
necesare.
Desigur, atenția principală în această privință se îndreaptă spre re
ducerea formularisticii în sfera activității economico-productive, domeniu
în care, așa cum. a subliniat conducerea de partid, se impune să se ac
ționeze, în continuare, pentru dezvoltarea unui sistem informativ opera
tiv și eficient.
In același timp însă, nu se poate face abstracție de cerința simplifi
cării formularisticii și în celelalte domenii ale vieții sociale, impunîndu-se
desfășurarea hotărîtă — mult mai hotărîtă ! — a acțiunii respective în
instituțiile publice. Este o realitate faptul că la primării, notariate, oficii
de stare civilă, Ia unitățile C.E.C., ADAS, I.C.R.A.L. ș.a. există o anumită
preocupare pentru a se organiza munca la ghișeu în așa fel încît, pe cit
posibil, cetățenii să nu piardă prea mult timp.
La fel de adevărat însă este faptul că, din păcate, mai persistă nedo
rite excepții. Este vorba, de pildă, de deficiențe în stabilirea orarului de
lucru, de repartizarea insuficient de echilibrată a activităților la diferitele
ghișee în funcție de ponderea solicitărilor. în același timp, o sursă se
rioasă de pierdere a timpului o constituie excesul de l’ormularistică. Sigur,
de evidență, de anumite formulare este nevoie. Dar nu puține sînt
cazurile cînd se solicită un noian de operațiuni care, de fapt, se
dublează sau, în orice caz, nu prezintă o justificare reală — singurul
lor efect fiind alimentarea birocrației. Adoptate în numele unei așa-zise
„evidențe cit mai stricte", se ajunge la asemenea exagerări birocratice
care îngreunează, de fapt, evidențele, complicind inutil lucrurile, hipertrofiază aparatul funcționăresc, afectînd și timpul cetățeanului.
Supunem atenției citeva cazuri în acest sens.

LA ADAS
Strict autentic. Posesorul unui au
toturism constată, într-una din dimi
nețile acestei primăveri, că mașina
sa fusese ușor avariată (tabla zgîriată și bara de protecție îndoită) in
cursul nopții de o altă mașină. Se
deplasează imediat la serviciul de
„Accidente ușoare" al miliției Capi
talei, unde completează o înștiințare,
de fapt, un formular (tipărit) pe
două pagini. După ce un reprezen
tant al miliției a verificat mașina

pentru a constata veridicitatea decla
rației, cetățeanul a primit două for
mulare (tot tipărite) : autorizația de
reparație și un alt document — Anexa 2 (pe patru pagini) pe care
să le prezinte la ADAS.
Ajuns la ADAS este pus să com
pleteze o nouă înștiințare (pe 2 ju
mătăți de pagină), după care se pro
gramează la una din unitățile de re
parații, unde trebuie să aducă mașina
pentru a întilni reprezentantul ADAS
să constate și el ce a constatat repre
zentantul organului de miliție, anu

me stricăciunile produse mașinii. Deplasîndu-se a doua zi la autoservice. alături de alți automobiliști, ce
tățeanul așteaptă pînă-i vine rîndul.
In sfîrșit, mașina este „consultată"
și se stabilește ce reparații trebuie
efectuate. Se întocmește astfel dosa
rul de despăgubire ADAS, care cu
prinde și el 4 pagini. Mașina este
apoi reparată, dar automobilistul...
tot n-a scăpat. De la atelierul autoservice i se dă un deviz cu costul
reparației pe care îl prezintă la
ADAS. Aici, devizul este verifi
cat, apoi contrasemnat de șeful
serviciului daune, după care dosarul
cu toate hîrtiile merge la vize : la
serviciul financiar-contabilitate, la
contabilul-șef și, în final, la direc
tor. După ce s-au dat toate vize
le, i s-a eliberat cetățeanului... nu,
nu mașina, ci foaia de virament pe
care acesta să o ducă la atelier.
De-abia acum cetățeanul a putut lua
mașina reparată. Dar... tot n-a ter
minat cu drumurile, cu formulare
le. întrucît una din piesele avariate
de la mașină nu s-a găsit în depo
zitul autoservice-ului. omul a trebuit
s-o cumpere de la unul din maga
zinele I.D.M.S. Ca atare, a trebuit să
reia întreg circuitul avizelor, făcînd
în plus și o cerere pentru achitarea
costului piesei. în total, deci, pen
tru o simplă avarie la mașină, a tre
buit să completeze 9 formulare, cu
17 pagini și jumătăți de pagini, ce
tățeanul fiind nevoit I să facă 7 dru
muri la și de la instituțiile publice
respective. E mult, e puțin ? Lăsăm
să se pronunțe cei în drept, precizînd
că cele relatate mai sus nu reprezin
tă un caz aparte, de abatere a func
ționarilor publici de la normele de
lucru, ci unul din zecile de cazuri
obișnuite ■ care se perindă zilnic pe
la ghișeele ADAS.

In ultima clipă am fost informați
că și la ADAS s-au făcut eforturi
pentru simplificarea formularisticii.
Iată de ce așteptăm -răspuns dacă
nu se găsesc soluții și în sensul ară
tat mai sus. (Mihai IONESCU).

LA S.G.L.
Familia Radulescu, din București,
str. Matei Voievod nr. 115—123, bloc
O 2, a primit zilele trecute o scrisoare-ultimatum de la S.G.L. (sec
torul de gospodărire a fondului lo
cativ) nr. 4 (în Capitală funcționează
ăproape 50 de asemenea sectoare).
Ce scrie S.G.L.-ul familiei aminti
te ? Reproducem :
„Tov. Rădulescu, conform punctu
lui nr. 7 din contractul de închirie
re, sînteți obligat să prezentați, în
termen de 10 zile de la primi
rea prezentei, adeverință cu retri
buția de încadrare și venitul mediu
realizat (al dv. și al tuturor mem
brilor familiei încadrați) pe perioa
da... în caz contrar, vă vom recalcula
din oficiu chiria, urmînd să plătiți
majorări de sută la sută."
Conținutul adresei e corect, chi
riile stabilindu-se în funcție de ve
nituri. De altfel, S.G.L.-urile din Ca
pitală fac periodic asemenea adrese,
cele mai multe scrise de mînă. iar
perioada coincide cu încheierea anului. cu majorările de retribuție
sau de pensii, cu alte ocazii de
mărire a retribuției care au devenit
obișnuite.
Deci numărul acestor adrese se ri
dică la zeci de mii anual. Trecînd pes

te munca funcționarilor S.G.L., care
scriu de mînă majoritatea adreselor,
să calculăm cît timp ocupă o aseme
nea operație : considerînd că ar putea
fi scrisă în 5 minute, numai la 10 000
de adrese, actul birocratic amintit
ar înghiți 50 000 de minute, adică
peste 100 de zile de muncă I Plus
transportul acestor adrese la domi
ciliul locatarilor, plus alte sute de
zile pînă ce locatarii fac rost de adeverințe, alte sute de zile răpite
celor care calculează și eliberează
adeverințele...
S-ar putea rezolva problema și
altfel ? Da. Simplu. Direcția de pro
fil din Ministerul Finanțelor, luînd
în considerație avalanșa aceasta de
acte birocratice, a adresat tuturor
secțiilor financiare din instituții și
întreprinderi o circulară din care
spicuim : Unitățile socialiste, prin
birourile lor financiare, au obligația
să elibereze, pe bază de tabel no
minal, adeverințe din care să reiasă
venitul mediu realizat pe anul an
terior și să le înainteze sectoarelor
de administrație locativă din teri
toriul unde locuiesc cei încadrați
în muncă.
Dar întreprinderile și instituțiile
nu înaintează nimic și astfel adrese
le S.G.L. continuă să sosească la lo
catari, locatarii umblă după adeve
rințe, iar întreprinderile continuă nu
pe un singur tabel să consemneze
veniturile anuale medii, ci separat,
pe mii și mii de hîrtii. Muncă inuti
lă. hîrtie irosită, timp pierdut. (Gh.
GRAURE).

_ Frezentînd aceste „mostre" ale excesului de formularistică, am dorit
să demonstrăm că timpul petrecut de cetățean la ghișeul instituției pu
blice mai poate fi încă redus. Precizăm, de asemenea, că — sesizind astfel
de situații — le supunem atenției și analizei instituțiilor respective, care
pot găsi, și sînt chemate să găsească, soluții eficiente pentru simplificarea
lucrurilor.

Casa de Economii și Consemnațiuni asigură
păstrarea secretului privind numele depunătorilor
și operațiile efectuate
Hărnicia, chibzuință, spiritul de
economie și de bun gospodar sînt
virtuți care au caracterizat dintotdeauna poporul român, căpătînd
în zilele noastre noi valențe, ilus
trate printre altele și prin faptul că
în prezent populația deține peste
23 de milioane de librete de eco
nomii. Oamenii s-au convins că
prisosul din cîștigurile lor prove
nite din muncă nu se păstrează
nicăieri mai bine și în siguranță
decît la Casa de Economii și Con
semnațiuni — singura instituție din
țara noastră autorizată să păstreze
economiile bănești ale populației.
Pentru sumele depuse. Casa de
Economii și Consemnațiuni asi
gură tuturor depunătorilor nume
roase drepturi și avantaje generale
care fac ca actul economisirii or
ganizate prin C.E.C. să fie de largă
utilitate, în primul rînd personală.
.In afara garanției statului asu
pra sumelor depuse la C.E.C.,
asupra dobînzilor și cîștigurilor,
a sporirii permanente a sumelor
economisite prin dobînzile și cîș
tigurile acordate, Casa de Economii
și Consemnațiuni asigură tuturor
depunătorilor numeroase alte drep
turi și avantaje generale, printre
care și păstrarea secretului privind
numele depunătorilor, al titularilor
și operațiile efectuate de aceștia.
Astfel, prin Legea finanțelor, Sta
tutul C.E.C. și alte acte normative,
lucrătorii C.E.C. și cei ai altor uni
tăți care efectuează operații pentru
C.E.C. sînt obligați să păstreze se
cretul în ceea ce privește numele
depunătorilor sau ale titularilor

depunerilor și operațiile efectuate.
Rațiunea acestui avantaj rezultă
din faptul că depunerile la C.E.C.
trebuie să întrunească, sub aspectul
secretului și al modalităților de
utilizare, aceleași condiții ca banii
. păstrați de cetățean asupra sa. în
aceleași acte normative se preci
zează că date informative în legă
tură cu sumele păstrate la C.E.C.
se dau de organele Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni numai în
scris, pe bază de cerere scrisă sau
de adresă, cu condiția indicării nu
mărului libretului, . contului etc.,
următoarelor persoane : titularilor ;
persoanelor indicate prin clauza de
Împuternicire, dar numai pentru
operațiile efectuate de acestea ; de
punătorilor, numai pentru sumele
depuse de aceștia pe numele altor
persoane ; persoanelor împuternici
te de către titular prin procură sau
printr-o altă formă de împuternicire
legală, în limitele stabilite prin îm
puternicire ; părinților și tutorilor,
pentru depunerile aparținînd titu
larilor minori ; persoanelor înscri
se în dispoziția testamentară, nu
mai după decesul titularului pen
tru soldul existent la data decesu
lui ; moștenitorilor legali sau tes
tamentari, prin atestarea acestei
calități de către organele notariale
sau instanțele judecătorești pen
tru soldul existent la data decesu
lui titularului. Potrivit legii, nici o
altă persoană în afară de cele ară
tate mai sus nu are dreptul să
ceară date informative asupra ti
tularilor, depunătorilor și operați
ilor efectuate de aceștia la Casa de
Economii și Consemnațiuni.
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ACȚIUNI Șl SOLUȚII PRACTICE
PENTRU CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
DEZBATERE ORGANIZATĂ DE ZIARUL „SCÎNTEIA", ÎN COLABORARE
CU COMITETUL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ AL P.C.R.
Dezvoltarea intensivă, in ritm susținut a economiei naționale im
pune, ca o cerință de prins ordin, accentuarea factorilor calitativi, de
eficiență în toate sectoarele de activitate. In acest context, așa cum se
arată in documentele Congresului al Xlll-lea al partidului, un accent
cu totul deosebit trebuie pus pe creșterea mai rapidă a productivității
muncii. Referindu-se la rolul hotăritor pe care îl are creșterea produc
tivității muncii în ansamblul factorilor de sporire a eficienței economice,
secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, subli
nia : „Nu putem vorbi de făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate, de înaintare spre comunism, de ridicare continuă a nivelului de
trai al poporului, fără a realiza o înaltă productivitate a muncii. Tre
buie să facem astfel incit economia noastră socialistă să realizeze o
productivitate superioară, devenind competitivi din acest punct de ve
dere cu orice economie dezvoltată".
In spiritul acestor înalte exigențe trebuie analizat modul în care
se realizează sarcinile de mare răspundere stabilite prin planul de stat,
care prevede pentru anul 1985 o creștere a productivității muncii de
14,7 la sută în industria republicană și de 13,4 la sută în activitatea
de construcții-montaj. Sînt ritmuri inalte, dar absolut netesare și posi
bil de realizat. După cum se știe, potrivit programului adoptat de con
ducerea partidului, productivitatea muncii trebuie să crească an de an

in ritmuri care să asigure dublarea ei pînă în 1990, față de 1980. în
deplinirea acestui obiectiv este pe deplin posibilă dacă ținem seama de
potențialul tehnic și uman de care dispune în prezent economia noas
tră națională. Esențial este ca, în fiecare unitate, să se acționeze cu
toată fermitatea, potrivit programelor stabilite, pentru extinderea meca
nizării, automatizării și robotizării, pentru modernizarea proceselor teh
nologice, pentru promovarea rapidă în producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.
De altfel, în lumina exigențelor actuale, principalele direcții de ac
țiune pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii sînt în
general bine cunoscute. Ca atare, pornind de la ideea facilitării unui
schimb practic de experiență cu privire la modul în care sînt traduse
în fapte sarcinile din acest domeniu, ziarul „Scînteia", în colaborare cu
Comitetul municipal Tirgu Mureș al P.C.R., a organizat o dezbatere la
care au participat : ing. Oleg Jelezneac, șeful serviciului plan-producție
la combinatul „Azomureș", ing. Gheorghe Matei, șeful serviciului organiza
rea și protecția muncii la întreprinderea „Metalotehnica", Dumitru Moldo
van, șeful biroului organizarea producției și a muncii la „IMATEX", ing.
Teodor Sideriaș, șeful atelierului proiectare produse electrocasnice la în
treprinderea „Electromureș", și ing. Victor Verzea, inginer-șef la între
prinderea „Prodcomplex".

Introducerea de tehnologii noi

tehnic
RED. : Marile succese obținute de poporul nostru, cu deosebire în
ultimele două decenii, sînt rezultatul măsurilor luate de conducerea
partidului și statului pentru dezvoltarea impetuoasă și modernizarea ba
zei tehnico-materiale in toate sectoarele de activitate. Creșterea produc
tivității muncii se impune, așadar, acum ca o condiție esențială pentru
folosirea intensivă, cu eficiență sporită a dotării tehnice în fiecare uni
tate economică. In acest context, ce pondere ocupă introducerea și extin
derea progresului tehnic, modernizarea continuă a tehnologiilor de fa
bricație, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, in ansam
blul măsurilor luate pentru creșterea mai accentuată a productivității
muncii ?
automată a aceluiași produs — pen
tru a fi mai competitiv — s-a rea
lizat o creștere a productivității
muncii cu 40 la sută. Totodată, în
locuind procedeul ’ de ' âșch.iere cu
cel de extrudare la rece, s-a dublat
pur și simplu productivitatea mun
cii. Am introdus în fabricație tot
mai multe produse de mecanică fină
și electronică, ale căror compo
nente se execută prin extrudare la
rece. La secția de conductori și ca
blaje s-au automatizat liniile de aco
periri chimice, realizîndu-se o îm
bunătățire calitativă a produselor
și o creștere cu 12 la sută a pro
ductivității.
în activitatea noastră nu ne limi
tăm însă numai la programul pe
care-1 avem ; extinderea mecanizării,
asimilarea de noi produse au deve
nit subiecte de competiție tehnică
pentru intregul colectiv. în momen
tul de față fabricăm 225 de produse,
în circa 2 000 de variante, gradul de
înnoire ajungînd la 35 la sută. în
patru-cinci ani vom înnoi toată pro
ducția. Căutăm ca produsele pe care
la fabricăm în 1985 să aibă astfel de
calități incit să fie competitive cel
puțin pînă în 1990“.
Gheorghe Matei : „Lucrez într-o
unitate constructoare de mașini și,
în mod firesc, urmărim ca utilajele
pe care le fabricăm să asigure creș
terea productivității muncii la be
neficiari. De pildă, la mașinile de
tricotat rectiliniu, cu comandă nu
merică și microprocesoare, se reali
zează o productivitate cu 20 la sută
mai mare. La fel, la mașina de tri
cotat blănuri artificiale, la agrega
tele de confecții pentru cusături or
namentale. în ce privește producția
noastră, trepînd de la metoda așchierii la matrițarea la cald, s-a în
registrat o productivitate cu 80—90
la sută mai mare. Vorbind despre
progresul tehnic, aș aminti că am
realizat atît pentru noi, cit și pentru
diferiți beneficiari, o serie de ma
șini de mare randament, care asi
gură o înaltă eficiență, o calitate
superioară a producției și o mai
mare durabilitate , în funcționare,
utilaje care influențează direct ni
velul productivității muncii. Printre
acestea aș enumera : instalația de
spălat și degresat, mașina de găurit
cu turație ridicată; mașina de găurit
cu patru capete, presa de 1001 toneforță, mașina de introdus ace în
capace de cardă, mașina de introdus
ace în benzi carde și multe altele".

Perfecționarea organizării

producției și folosirea cu indici
superiori a utilajelor
RED. : Experiența demonstrează că, la același nivel de dotare tehnică,
cea mai înaltă productivitate a muncii se obține acolo unde există o
superioară organizare a producției și a muncii ; adică, un flux de pro
ducție bine gindit, o ritmicitate aproape perfectă a aprovizionării cu
materii prime și materiale, o încărcare optimă a capacităților de pro
ducție. Practic, cum se acționează pentru folosirea eficientă a tuturor
capacităților de producție, optimizarea fluxurilor tehnologice, utilizarea
intensivă a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor, extinderea lucrului
la mai multe mașini și, nu in ultimul rind, pentru instaurarea unei ordini
și discipline desăvirșite la toate locurile de muncă ?
Oleg Jelezneac: „în unitatea noas
tră, productivitatea muncii a cres
cut în perioada 1980—1984 cu 170 la
sută, ajungîndu-se la o producție de
783 000 lei pe fiecare om al muncii.
Și, deși combinatul este modern, bine
dotat, am găsit destule căi de mo
dernizare a producției, de introdu
cere continuă a progresului tehnic,
dar mai ales de perfecționare a or
ganizării muncii. în anul 1984, toate
instalațiile au funcționat la parame
tri superiori celor proiectați, asigurînd condiții pentru exploatarea lor

cit mai stabilă. Se știe că, în special
în industria chimică, orice oprire și
repornire a instalațiilor se face cu
pierderi mari de materiale și ener
gie. Deci s-a acordat o atenție deo
sebită activității de întreținere, re
vizie și reparare a utilajelor. Avem
un program foarte mare de asimilare
în fabricație a unor piese de schimb,
care să ne permită să efectuăm
reparații de calitate. Am creat mai
multe echipe de Intervenții, care
acționează prompt și acest fapt s-a

Timpul frumos permite acum să se lucreze intens
SIBIU: Decisivă

este

De luni, cînd condițiile agrometeorologice au devenit din nou fa
vorabile,' semănatul porumbului în
unitățile agricole din județul Sibiu
se desfășoară cu toate forțele, fapt
care se reflectă și în creșterea de
la o zi la alta a vitezei de lucru.
Ca urmare, de la realizări de numai
18 la sută la finele săptămînii tre
cute, pînă marți seara în întregul
județ se însămințase 43 la sută din
cele 32 680 hectare destinate acestei
culturi. Faptul că în județul Sibiu,
situat în zona a III-a, mai rămîn de
însămînțat, într-un răstimp scurt,
peste 18 000 hectare a determinat
comandamentul județean al agricul
turii să întreprindă noi măsuri
pentru intensificarea lucrărilor. Re
ferindu-se la aceste măsuri, tovară
șul Ilie Cătoiu, directorul trustului
S.M.A., ne-a precizat : „A trebuit
să efectuăm din, mers importante
«mutații» în ce privește și progra
mul de lucru și redistribuirea for
țelor. Concret, peste 1 000 de meca
nizatori lucrează acum în schimburi
prelungite, de la ora 6 la ora 21, și
aproape 200 în două schimburi, la
pregătirea terenului. Completarea
formațiilor pentru schimbul de
noapte ne-a solicitat mult discernămînt. Și iată că acum, în acest timp,

BOTOȘANI:

și extinderea progresului

D. Moldovan : „In programul uni
tar de măsuri elaborat de consiliul
oamenilor muncii din întreprindere
pentru îndeplinirea planului pe acest
an, creșterea productivității muncii
ocupă unul din
*primele
locuri. Direc
țiile de acțiune ? Este semnificativ
faptul că, dintr-un număr de 32 de
măsuri prevăzute, 20 se referă numai
la introducerea de tehnologii, noi și
a progresului tehnic. Există în uni
tatea noastră un nucleu puternic de
specialiști, cărora li s-a oferit un
cîmp larg de acțiune pentru a gîndi,
a crea și a utila întreprinderea cu
o serie de mașini de mare com
plexitate tehnică, de mare randament
și înaltă eficientă economică. Stimulind creația tehnică, ne-am pro
pus să realizăm cu forțe proprii o
mașihă de găurit cu 3 capete, care
va realiza o producție-marfă supli
mentară în valoare de 210 000 lei.
A fost concepută și se realizează o
mașină automată de îndreptat sîrmă, care va ușura la maximum efor
tul fizic al oamenilor și va asigura
o producție suplimentară de 420 000
lei. O instalație de uscat piese galvanizate, o mașină silențioasă de
găurit prin presare, o instalație de
vulcanizare — iată numai cîteva din
utilajele noi ce vor fi realizate și
care vor avea efecte pozitive asupra
creșterii productivității muncii. în
aceeași sferă de preocupări se în
scrie introducerea unor tehnologii
noi, cum este cea de turnare statică
a carcaselor sau măsurile luate pen
tru creșterea gradului de utilizare a
S.D.V.-urilor la 100 de repere. în
felul acesta s-au creat condiții pen
tru trecerea unor muncitori în alte
activități mai productive".
T. Sideriaș : „Creșterea producti
vității muncii fără promovarea pro
gresului tehnic este practic de ne
conceput. Tocmai de aceea, progra
mul dezbătut și completat de adu
narea generală a oamenilor muncii
cuprinde o serie de măsuri pentru
înnoirea tehnologiilor și extinderea
mecanizării in aproape toate sec
toarele de activitate din întreprin
dere. De la turnarea fontei la pre
lucrarea semifabricatelor și pină la
ambalarea produselor, căutăm con
tinuu soluții de modernizare a pro
ducției, de ridicare a productivității
muncii. Bunăoară, pe baza unor teh
nologii noi de fabricare a tălpii la
fiarele de călcat, prin pastare, s-a
mărit productivitatea muncii cu 30
la sută ; prin șlefuirea și lustruirea

SEMĂNATUL ÎNCHEIAT GRABNIC
IN TOATE JUDEȚELE!

La cunoscuta întreprindere „Electromureș", asimilarea de noi produse a
devenit pentru intregul colectiv o adevărată competiție tehnică

dovedit în multe ocazii deosebit de recipienților tocmai pentru crește
eficient".
rea productivității muncii, concomiVictor Verzea : „Producția între țent cu îmbunătățirea organizării
prinderii noastre
*
este foarte diversă, producției".
ajungînd la peste 5 300 produse din
Gheorghe Matei : „Pentru mai
ramuri diverse, cum sint chimia, buna folosire a timpului de lucru
metalurgia, sticlăria și textilele. Fără s-au pus de acord normele de pro
o perfectă adaptare la cerințele be ducție cu noul program de lucru și
neficiarilor și fără o continuă cău încadrarea in cotele repartizate de
tare de procedee noi de fabricație, energie. S-au format grupuri de uti
practic nu am putea exista. în 1984 laje deservite de un singur munci
am avut un grad de înnoire a pro tor. Printr-o organizare mai bună a
ducției de 30 la sută, iar în acest an locurilor ^de muncă, un singur om
va trebui ăă ajungem la 50 la sută. lucrează acum chiar la 12 mașini.
De curînd am asimilat 20 de repere La secțiile unde s-a extins poliserauto pentru autoturismele „Oltcit" virea utilajelor, productivitatea mun
și „ARO". Avem în omologare o cii este mult mai mare. Prin cursuri
mașină de confecționat pungi și saci de scurtă durată am reușit să ca
din plastic, precum și module de lificăm o serie de muncitori de la
imprimare în două culori. Am intro lăcătușerie, care pot lucra și pe
dus sudura automată la executarea mașini-unelte".

Continua ridicare a pregătirii
profesionale a muncitorilor
și specialiștilor
RED. : Nivelul tehnic ridicat, al mașinilor și utilajelor impune ridi
carea pe un plan superior a rolului factorului uman in realizarea unul
ritm înalt de creștere a productivității muncii. Fără o temeinică pregă
tire profesională, fără o înnoire permanentă a cunoștințelor tehnice de
specialitate, nu se poate ține pasul cu progresele făcute de știință și
tehnică. In acest sens sînt pline de semnificație cuvintele secretarului
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Dacă înnoim utila
jele și introducem tehnologii noi, este și firesc ca și muncitorii, inginerii,
tehnicienii să-și însușească cunoștințe noi pentru a stăpini noile tehnolo
gii, noile mașini". Ținînd seama de aceste cerințe, cum se asigură per
fecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor și specialiștilor ?
Teodor Sideriaș : „De curînd, în
întreprinderea noastră s-au pus în
funcțiune, printre altele, o linie de
fabricație completă pentru aparate
audio și casetofoane, și una. pentru
miniimprimate destinate calculatoa
relor electronice. La toate aceste
noi locuri de muncă nu se poate
lucra fără o pregătire temeinică și,
mai ales, fără o permanentă perfec
ționare a cunoștințelor profesionale.
Avem în uzină mai bine de 280 de
proiectanți care creează noi produse
și utilaje, gîndesc în perspectivă și
își perfecționează continuu activita
tea. Și nu este vorba numai despre
aceștia. Un program bine fundamen
tat, pe meserii, pe secții se aplică
pentru continua ridicare/ a pregătirii
profesionale a tuturor oamenilor
muncii".
Dumitru Moldovan : „în prezent,
la „IMATEX" sînt cuprinși în dife
rite cursuri pentru ridicarea califi
cării profesionale 570 de oameni.
La această școală a muncii predau
cei mai buni specialiști ai noștri".
Oleg Jelezneac : „Avem cicluri
de cursuri pentru ridicarea califică
rii, pe profile și instalații, care, prac
tic, cuprind pe toți oamenii muncii
din combinat. La pregătirea opera
torilor chimiști. s-a avut în vedere
însușirea cunoștințelor necesare pen
tru mai multe faze tehnologice. Am
ajuns ca unii muncitori să cunoască
operațiile de la cinci posturi, astfel
că atunci cînd este nevoie intervin
cu operativitate".

în încheierea dezbaterii noastre
am solicitat părerea tovarășului
Gavrilă Varga, secretar al comitetu
lui municipal de partid Tirgu Mu
reș : „Pentru afirmarea puternică a
tuturor factorilor de creștere mai
accentuată a productivității muncii,
organele și organizațiile noastre de
partid, conducerile colective ale uni
tăților au desfășurat o intensă ac
tivitate de conștientizare a oamenilor
muncii, astfel incit toți muncitorii
și specialiștii să acționeze ca adevărați- proprietari, producători și bene
ficiari. Desfășurăm o largă muncă
politică și organizatorică, așa cum
ne-a indicat secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru întărirea conti
nuă a spiritului de răspundere al
oamenilor muncii față de buna gos
podărire și folosire a părții din avu
ția întregului popor încredințate fie
cărui colectiv spre administrare. Este
firească dorința fiecărui om al mun
cii de a trăi mai bine, deziderat
care are la bază o singură sursă :
munca noastră mereu mai spornică,
mai eficientă, mai bine organizată,
menită să asigure creșterea avuției
naționale, progresul multilateral al
patriei noastre. România socialistă".
Peîre CRISTEA
și Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

folosirea

lucrează efectiv și 44 șefi de secții,
49 mecanici de ateliere și 46 meca
nizatori de pe tractoarele mici. Procedîndu-se astfel, consiliile agroin
dustriale Tălmaciu, Roșia ș. a., ca și
cooperativele agricole Șelimbăr, Nocrich, Șura Mare, Arpașu de Jos
ș. a. depășesc zilnic vitezele de lu
cru planificate".
în unitățile consiliului agroindus
trial Roșia am avut prilejul să ne
convingem că, intr-adevăr, pe lingă
o preocupare sporită pentru calita
tea lucrărilor, se cîștigă timp pre
țios și prin utilizarea la întreaga
capacitate a utilajelor. Se apropia
asfințitul și pe terenurile C.A.P. Ro
șia lucrau de zor toate semânătorile
și, cum ne spunea mecanizatorul
Nicolae Doboș, „se lucrează în con
tinuare pînă se mai vede în urma
tractorului". Aflăm astfel că între
mecanizatorii celor patru secții ale
S.M.A. Roșia se desfășoară de luni
o vie întrecere, în care fruntașii
vor fi cunoscuți la finele „săptă
mînii record". Tîrziu, intr-un hotar
al aceleiași unități lăsăm in urmă o
formație de patru discuitoare, care
începuse lucrul în schimbul de
noapte, și ajungem pe o tarla din
dealul Cornățelului, unde se afla la
semănat brigada din Daia. „Deși

Toate

Din cele 74 440 hectare planificate
a fi cultivate cu porumb în județul
Botoșani, insămințările se realiza
seră, pină luni seara, pe 37 109 hec
tare, reprezentînd jumătate din su
prafața prevăzută. De duminică,
timpul s-a îmbunătățit, astfel incit
acum se poate- lucra din plin la însămînțări. Am revenit în consiliul
agroindustrial Dragalina, unde, cu o
zi în urmă, ploaia împiedicase des
fășurarea normală a lucrărilor. Ce
am constatat ?
Nu era încă ora 8 dimineața
cînd, intrînd dinspre Dorohoi pe
zona primei unități agricoie a con
siliului agroindustrial, cea din co
muna George Enescu_, o formație de
trei semănători era în plină activi
tate. „Ne-am reluat munca încă de
ieri - după-amiază, ne-a spus ingine
ra Paula Livanu, șefa fermei vege
tale nr. I, pe ogoarele căreia ne
aflam. S-a lucrat aici, pe cele peste
100 hectare, în schimbul de noapte,
cu 19 agregate la pregătirea tere
nului. Cu cele 65 hectare ce le vom
realiza pînă se va întuneca, supra
fața semănată la nivelul fermei va
ajunge la 235 hectare". Se lucra in
tens la pregătirea terenului și la se
mănat în toate cele trei ferme ve
getale ale unității. Pentru asigurarea
calității lucrărilor, inginerul-șef al
cooperativei,
Gheorghe Livanu, a
preluat temporar funcția de șef al
fermei vegetale nr. 3, la a cărei
conducere încă nu se află un spe
cialist. în plus, activiștii de partid
și de stat repartizați în comună sînt
permanent pe cîmp, acț.ionînd pen
tru soluționarea operativă a proble
melor ce se ivesc. Duminică, ingi
nera Angela Toma, șefa fermei nr.
2, a semnalat o defecțiune la siste
mul hidraulic al unuia dintre trac
toare, de înlăturarea căreia depin
dea calitatea lucrărilor. Și cum me
canicii de întreținere lucrează în
schimbul de noapte, la repararea

utilajelor la

forțele

capacitatea maximă
am avut și o pană de cauciuc — ne
spune mecanizatorul Emil Hoagea,
am realizat 14 hectare, în loc de
12 hectare cît era planificat. în
două-trei zile vom încheia semăna
tul și nu ne temem nici de ploi, ci
doar de brigada de la Cornățel".
Aveam să constatăm la puțin timp
după aceea că brigada de mecani
zatori de la Cornățel, în frunte cu
Gheorghe Beza, Ilie Constantin,
loan Niță, Viorel Mocanu, își depă
șește zilnic planul cu 170 la sută.
E lesne de înțeles că pentru folo
sirea utilajelor la întreaga capaci
tate e nevoie și de multă ordine și
disciplină. Iată însă că la S.M.A.
Roșia, la acest capitol se mai întâl
nesc și lipsuri — unii mecanizatori
mai scapă de sub
supravegherea
directă a șefilor de formații și în
cheie lucrul cînd soarele mai stră
lucește încă, alții găsesc timp să
facă transporturi netrecute în ordi
nul de lucru. Este necesar ca peste
tot să se instaureze ordinea și dis
ciplina, astfel ca fiecare utilaj să
lucreze la capacitatea maximă și
semănatul să se încheie la timp.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii
*

sînt concentrate

semănătorii
mecanizatorul Aurel
Fodor a fost ajutat de ing. Florin
Nimigean, directorul direcției jude
țene de drumuri și poduri, reparti
zat să răspundă de această comună.
Cum se lucra în celelalte unități ale
consiliului agroindustrial ?
în mod voit am urmărit mal în
deaproape activitatea pe ogoarele a
trei cooperative agricole, în care, în
campaniile de însămînțări anterioa
re, ritmul lucrărilor se desfășura
anevoios. într-una dintre acestea, la
Suharău,' formația de 5 semănători
ce lucra pe tarlaua „Podiș" era
condusă efectiv de loan Ianovici,
directorul S.M.A. Dragalina. La Hudești, a doua unitate, care deține și
cea mai mare suprafață cultivată
cu porumb în cadrul consiliului
agroindustrial, asistența de specia
litate pentru cele 7 semănători ce
lucrau pe tarlaua „Lișna Nouă" era
acordată de noul inginer-șef al coo

în

cîmp

perativei, Gheorghe Minciună, dar
și de inginerul-șef al consiliului
agroindustrial, Cezar Ghenghea. La
Ibănești, cea de-a treia unitate,
l-am găsit lucrînd împreună cu trac
toriștii la. pregătirea terenului pe
inginerul-șef al S.M.A. Dragalina.
Care este efectul măsurilor și ac
țiunilor ce se întreprind ? Dumi
nică, în acest consiliu, au fost se
mănate cu porumb 611 hectare.
Luni și marți au fost zile foarta
prielnice muncii pe ogoarele botoșănene. Marți, de exemplu, s-a rea
lizat o viteză zilnică de 12 500 hec
tare. Dacă se livrează ritmic carbu
ranții necesari, sînt toate condițiile
ca semănatul porumbului în județul
Botoșani să se încheie cît mai
grabnic.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii”

La semănat pe ogoarele C.A.P. Ulmeni, județul Teleorman

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
- obiectiv de primă însemnătate în agricultură

Să fie cei mai buni!
„Să părăsim mentalitatea că
în zootehnie poate lucra oricine :
aceasta este o meserie și trebuie fă
cută cu buni meseriași — sublinia
secretarul general al partidului. Să
stabilizăm oamenii, să-i alegem pe
cei mai buni, să-i școlarizăm, să-i
instruim permanent pentru a avea
zootehniști buni". Ce se face și ce
trebuie să se întreprindă, în conti
nuare, în unitățile agricole din ju
dețul Brăila în vederea îndeplinirii
acestei sarcini ?
Se cuvine să menționăm că, într-o
serie de unități agricole, rezultatele
bune obținute în creșterea efective
lor și a producției animaliere sint
atribuite muncii responsabile a ce
lor care lucrează în zootehnie. „în
fermele noastre zootehnice lucrează
cei mai buni cooperatori — preci
zează tovarășul Vasile Nenciu, pre
ședintele cooperativei agricole din
comuna Tudor Vladimirescu. Ei au
fost selecționați după criterii preci
se : dragoste față de meserie, con
știinciozitate și putere de percepere
a noului". îngrijitorii permanentizați
la locul lor de muncă sînt, intr-ade
văr, cei mai buni. Iar argumentul
îl constituie rezultatele. Ferma a de
pășit planul producției-marfă pe anul trecut cu 20 la sută și a încheiat
activitatea economică cu beneficii.
Grija pentru selecționarea îngriji
torilor de ia ferma de vaci din rîndul celor mai vrednici cooperatori
este însoțită de preocuparea condu
cerii unității pentru calificarea și
permanentizarea lor pe timp neli
mitat. Majoritatea îngrijitorilor au
o vechime de un deceniu și jumătate
în același loc de muncă. Fiecare an
de activitate le-a adăugat un plus
de experiență profesională. Totuși,
pentru a munci mai bine și a realiza
pe această cale producții sporite,
conducerea cooperativei se ocupă de
perfecționarea calificării lor profe
sionale. Aceasta se realizează la
cursurile agrozootehnice și prin alte
modalități de instruire la locul de
muncă. Cei mai pricepuți dintre ei,
împreună cu specialiști și cadre de
conducere, au mers în unități zoo
tehnice cu același profil din țară
pentru a cunoaște, la fața locului, ex

periența bună de aplicat în propria
unitate. Zece dintre îngrijitori au
făcut un adevărat stagiu de practi
că, lucrînd efectiv la furajarea și
mulsul vacilor, la mînuirea și între
ținerea instalațiilor de mecanizare în
cooperativa agricolă Cristian — Bra
șov.
în această unitate s-a făcut și un
alt pas înainte în ce privește pregă
tirea profesională a lucrătorilor din
zootehnie. Ei au fost specializați pe
operațiuni distincte, în raport cu

Ce relevă experiența bună
și mai puțin bună
a unor unități agricole
din județul Brăila
în pregătirea
și permanentizarea
lucrătorilor din zootehnie

necesitățile, dar și cu aptitudinile și
preferințele fiecăruia. Cooperatorii
care lucrează în zootehnie au învă
țat să stăpînească meserii distincte
— mulgători, crescători de viței, operatori la insămințările artificiale,
mecanici și electricieni. „Puțini,
dar buni, aleși unul și unul"
— ni s-a spus. Altfel nici nu
s-ar putea ca numai patru mecanici-zootehniști din echipa de
muls mecanic să mulgă cite un sfert
de milion litri de lapte pe an. De
sigur, ei au deprins noțiunile strict
necesare, au îndemînarea de a mînui
instalațiile de mecanizare. Nivelul ri
dicat al cunoștințelor tehnice a per
mis și experimentarea cîtorva ele
mente de perfecționare a instalației
de muls în tandem.
Și în alte cooperative agricole din
județ — Vișani, Racovița, Chiscani,
Romanu și altele — permanentizarea
și creșterea răspunderii în muncă a
îngrijitorilor au contribuit la creșterea
producției zootehnice. Insă cel mai

edificator exemplu îl constituie
rezultatele în creșterea produc
ției de lapte obținute la complexul
Tudor Vladimirescu. Anul trecut,
aici producția medie de lapte a fost
mai mică cu aproape 900 litri decît
la cooperativa agricolă din localita
te. De ce ? Unii îngrijitori nu aveau
pregătirea profesională necesară, al
ții lipseau nemotivat sau încălcau
norme elementare privind furajare?
și mulsul vacilor. „N-ain reușit s£
permanentizăm forța de' muncă" —
motiva fostul director al unității
Aici, pentru a-i suplini pe cei c<
lipseau de la program s-a format <
„echipă tampon" din șase coopera
tori care lucrau la prepararea fura
jelor și la mulsul vacilor. Numai ci
schimbarea oamenilor care lipseai
de la lucru s-a făcut în dauna pro
ducției. Că posibilitățile de redresar
a situației depind de oameni, de a
legerea, calificarea și stimularea loi
aceasta reiese clar din însuși fapte
că noul director, inginerul zootehnis
Cristian Dumitrescu, alegind oamen
corespunzători și punînd ordine 1
activitatea fermei. în scurt timp .
reușit să asigure furajarea normal
și mulsul corect al vacilor ceea c
a dus la creșterea producției total
de lapte de la 1 600 litri pe zi 1
aproape 3 000 de litri.
în județ sint insă destule unită
agricole în care nu a fost rezolvai
problema permanentizării și progs
tirii îngrijitorilor. La cooperativa <
gricolă Ianca. în ultimii cinci an
s-au schimbat circa două sute de îr
grijitori, consecința fiind scădere
producției de lapte. La această un
tate planul producției-marfă j
anul trecut a fost îndeplinit în pr<
porție de numai 74 la sută. îngr
jitorii permanentizați obțin cite 3 51
litri lapte pe vacă furajată, dar a
ții, în aceleași condiții, au mu
doar 1 400 litri lapte pe vacă fi
rajată.
Asemenea situații pun în eviden
necesitatea intensificării preocupăi
lor organelor de partid și agricc
pentru a se încadra in fermele zo
tehnice oameni de nădejde, bine pr
gătiți profesional.

C. BOROEIANU
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FINALITATEA POUTICO-EDUCATIVĂ
A OPEREI CINEMATOGRAFICE

răspunderile creatorilor contemporani
Așa cum s-a subliniat la ții sale artistice o cons ti Congresul al XIII-lea al tuie înfăptuirea unor opepartidului — cinematogra re care înrîuresc pe spec
fiei, ca artă , cu larg ca tator, care-1 ajută să se
racter de masă, cu neli transforme — în aspirația
mitate posibilități de în- lui către acel model de
rîurire a conștiințelor uma personalitate complexă și
ne, îi revine mai mult ca armonioasă, atît de suges
oricînd sarcina de a oglin tiv circumscrisă în noțiu
di și reda, într-o diversi nea de om nou.
tate de filme, istoria de
Am enunțat în mod in
lupte pline de glorie a tenționat două din multi
poporului pentru neatîrna- tudinea problemelor care
re și pace și mai ales trebuie să facă obiectul
munca eroică a omului de efortului
de optimizare
azi cu înaltele sale însu perpetuă a creației de film
șiri morale și revoluțio — limbajul cinematogra
nare.
fic, cu aspectele sale de
Finalitatea politico-edu- accesibilitate și comunica
cativă a operei cinema tivitate, precum și con
tografice este de necon- știința estetică a creato
ceput fără factorul căruia rului de film, întrucît ele
i se adresează. In această se corelează și sînt esen
perspectivă judecăm ac țiale în perspectiva poten
cesibilitatea și originalita țării misiunii formative a
tea — ca unele din virtu celei de-a șaptea arte. Se
țile creatoare prin care cuvine, cred, în cadrul cli
filmul nostru de azi și de matului de dezbatere eximîine trebuie să se in
scrie eficient în marea
operă de modelare a con
științelor.
Limbajul cinematografic
al operei filmice create
azi, pentru omul de azi,
trebuie să se înnobileze cu gentă și responsabilă pe
virtuțile exemplare ale care-1 promovează docu
constructorului
viitorului mentele de partid, să re
comunist, trebuie să evite flectăm neobosiți la înda
„structurile" și „formu toririle actuale și de vii
lele" pretins inovatoare, tor ale cinematografiei, ca
greu accesibile și precar artă activă în construcția
instructiv-educative. Sim personalității omului so
plitatea (în sensul acura cietății noastre de azi.
teței artistice) nu se opu
în materie de limbaj ci
ne originalității operei, nematografic, este în afara
spiritului novator, ci, din oricărei îndoieli că inocontra, o potențează, creînd varea mijloacelor de expuntea indispensabilă de primare reprezintă una
profundă comunicare Și din necesitățile legice ale
mediatie cu spectatorul,
progresului în arta filmu
Ca acț cultural-educativ lui. Din acest punct de
de masă,' filmul de artă nu vedere, se cer, cred, abor
poate fi considerat o ela date cu precădere trei
borare solitară, într-o „for ipoteze ale inovării lim
mulă strict personală", bajului, a căror exactă
care exclude prezenta, ori- înțelegere poate contribui
cît de discretă, a celui la asigurarea celei mai
înalte calități artistice, a
căruia i se adresează.
Spectatorul, chiar dacă nu finalității social-educative
a
filmului.
impune legi estetice crea
torului, este implicat în
Prima ar fi inovația, de
creație atît prin comunita tipul experimentului ar
tea de ideal social cu crea tistic. în știință, prin ex
torul, cît și, mai ales, prin perimentarea unei ipo
consonanța sistemului său teze se ajunge, spre exem
de cerințe și atitudini cu plu, la un rezultat contrar
sistemul ideilor cuprinse prezumpției inițiale (in
în mesajul operei finite. firmarea ipotezei), rezul
Din acest punct de. vedere, tatul . putînd fi totuși o
spectatorul nu apare doar mare achiziție a efortului
ca un „beneficiar" pasiv de cercetare. • în artă., o
al filmului realizat, ci este asemenea , situație pare
în chip pregnant un eva improbabilă, deoarece ex
luator care emite judecăți perimentul artistic se pe
apreciative, iar în cele din trece 1 în laboratorul de
urmă .un participant chiar creație,
rezultatul
trela actul de creație.
. buindjSă fie opera de.artă,
iar
spectatorul
un
receptor
Răspunzînd efectiv cerin
țelor sociale și la cei mai și un partener. Admițind
înalfi parametri de exi- pentru anumite .cazuri că
gență calitativă, creato- punctele de plecare intr-o
experimentală
rul de film — scenarist, încercare
regizor etc. — are datoria sînt generoase și intere
sante,
rămîne
de trecut
patriotică și de conștiință
estetică să realizeze ' prin proba ca ideile „proiecta
efort continuu și creator te" să-și împlinească ra
osmoza dintre cizelarea, țiunea de a fi fost emise
perfecționarea sa teore prin măsura largă și gra
tică, politico-ideologică și
îmbogățirea neîncetată a dul înalt de consonanță cu
profesionalității sale. Pro așteptările publicului. Exba „de foc" a creativită- ceptînd extrem de rarele

cazuri de valoare în care
un model de rezolvare
originală nu este imediat
sancționat pozitiv de ma
rele public, mi se pare
păgubitoare poziția por
trivit căreia o slabă audiență a unui film la spectatori ar fi indicatorul in
capacității acestora de. a
se ridica la înălțimea idei
lor și la originalitatea
limbajului propus de un
creator.
Cinematografia
nu numai că nu exclude,
ci ea reclamă și benefi
ciază de experimentul fă
cut în laboratorul de crea
ție ; însă, ca artă militan
tă și de masă (chiar și ca
industrie functionînd pe
baze economice), ea nu-și
poate permite să eșueze
sub raportul
eficienței
socioeducative. nici econo
„experimente"
mic
în
elite
sau
in
pentru
„opere pentru
așa-zise

PINII

t
20,00Telejurnal • Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
20,15 Înaltă solie de pace, prietenie și
colaborare (color).
Vizita tova-

spectatorii veacului viitor"
etc. („Cui prodest ?“ dacă
un tînăr creator își auto
intitulează ultima sa crea
ție a fi o capodoperă,
este încurajat prin cîteva
semnături întru aceasta,
în schimb rețeaua de difuzare a filmelor este nevoită să anuleze zeci de
spectacole din pricină că
respectiva capodoperă nu
întrunește minimum legal
de spectatori ?)
A doua ipoteză ar fi
transferul sau „transplan
tul" de formule ori de ti
pare verificate aiui-ea ca
avînd succes Ia sarcini și
conținuturi de idei proprii
programului
nostru
de
dezvoltare socioculturală,
Mi se pare un merit al
cinematografiei
noastre
faptul că. în marele dome
niu al filmelor de . aven
turi, peliculele cu tematică
haiducească, de exemplu, și
cu problematică socială
autohtonă nu au făcut, în
genere, concesii, tiparelor
de import. Ca să nu mai
vorbim ’de filmul istoric,
de • cel pentru ’ copii, de
comedii. Este vorba, în
esență, 'de efortul .nostru
de a nu' face ca' „limbajul"
să .prevaleze asupra con
ținutului de idei și scopu
rilor educative, dar mai
ales de a afirma un lim
baj cinematografic pro
priu.
A treia ipostază, .pentru
a cărei examinare • critică
criteriile de eyaluare se
lasă încă așteptate, este
starea-limită a unor peli
cule, sub raportul calității ; inovarea apare în
acest caz ca pretext, formele finite camuflează
prin
propuneri
practic
inoperante lipsa de fond
ideatic, narația despre via
tă (de șantier, de pildă)
nu realizează pasul con

îmrășului Nlcolae Ceaușescu
cu
tovarășa
Elena
preună
Ceaușescu în Canada
de
20,45 A patriei cinstire. Emisiune
versuri și cîntece patriotice și revoluționare
20,55 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politlco-ideologice

cludent în sfera artisticu
lui, iar sălile aproape
goale dau verdictul cel
mai grăitor.
Fără îndoială, artisticitatea unui film se evaluează în timp și în aria
normelor estetice, iar pentru aceasta critica de
cinematografică este
mată să-și spună mai
direct cuvîntul evaluativ și
prospectiv. In această pro
blemă. ’ un aspect deseori
generator de confuzii nu
ar trebui eludat : numărul
spectatorilor și efectele
reperate la nivelul conști
inței lui. După numărul
spectatorilor, se trag în
mod curent concluzii „ul
time" cu privire la valoa
rea filmului. Este știut că
operele
cinematografice
monumentale se bucură de
o enormă
popularitate,
însă nu este mai puțin adevărat că unele pseudovalori în care conținutului
de idei i se substituie
spectaculosul fascinant și
exterior se bucură și ele
de marea frecvență a unor
categorii de spectatori.
Cu alte cuvinte, nu se
poate stabili automat valoarea unui film doar pe
baza numărului mare de
spectatori, după cum nu se
pot trage concluzii asupra
lipsei de valoare pe baza
unui număr mic de spec
tatori, căci succesul de
casă nu devine în chip
mecanic semn de artisticitate (în această problemă
oricînd ar fi binevenite
cercetări
științifice
de
psihosociologie a filmu
lui). Dar de aici, de la
acest principiu și pină la
atitudinea de a considera
popularitatea unor filme
drepț expresie a facilității
.sau prolixității lor ori
pînă la atitudinea de a
considera puținătatea pu
blicului drept expresie a
atingerii unui alt fel de
tel programatic — satis
facerea elitelor — este un
drum, lung care trece , prin
desconsiderarea virtuților
de judecător ale spectato
rului și prin izolarea crea
torului de misiunea sa de
educator.
Problema principală care
se pune este aceea a înaltului "scop al artei filmului
astăzi, aici, în România :
fructificarea la maximum
a mesajului nostru artistic
și, ideologic în opere de
calitate, care nu sacrifică
nimic din speranțele spec
tatorului ; în filme care
realizează marea conexi
une dintre înalta valoare
estetică propusă’ și parti
ciparea activă a publicu
lui la actul cultural cine
matografic. Ceea ce reprezintă și idealul, și suprema recunoaștere a artistului
angajat
într-o
operă creatoare cu adevărat patriotică și revoluțio
nară.

Geo SAIZESCU

•21,10 Film serial :
„Tineri în luptă".
Premieră pe tară. Coproducție in
ternațională. In rolurile principa
le : Rick Ely, Lou Gosset, Alex
Hentelhoft,
Hilarie
Thompson.
Ultimul episod
21,50 Telejurnal

Puțini dintre oamenii care trec, găzii artistice ar puțea oferi cheia
unor succese de ordin mai general
pe lingă „Palatul telefoanelor",
și — de ce nu ? — radiografia unei
odinioară cea mai înaltă clădire
mentalități de largă circulație în
din București, își închipuie că arândul
colectivului de aici. Am
cesta este sediul unei adevărate
întreprinderi, cu un colectiv ce- de - enumerat mai înainte cîteva. din
tre realizările sale, ■ rezultate sufi
pășește cifra de 6 300 de lucrători.
ciente în alte locuri pentru a se
Dintre aceștia multi sînt tineri,
instaura o stare de automulțumipurtindu-și vîrsta cu acea notă de
re. Tocmai împotriva acesteia ac
eleganță și dezinvoltură proprie
ționează preventiv brigada. O sce
generației și, lucru iarăși știut de
netă savuroasă pune, de pildă, pro
puțini, sînt citadini de veche. tra
blema servirii preferențiale. O alta,
diție. coborîtori din acele familii
jucată eventual în costume de epo
de bucureșteni foarte mîndri de
că, azvirle săgeți satirice la adresa
condiția .lor de cetățeni ai celui
întîrzierilor în rezolvarea unor ce
dinții oraș al tării. Un asemenea
reri de instalare de posturi telefo
6tatut trebuie onorat, desigur, prin
nice. Un solicitant din 1284 (dată
inteligență, așadar prin iuțeala
gîndului și capacitatea de a pune
rapid o problemă, o situație, un
om în datele esențiale, adevărate,
dar și — cum o demonstrează zil
nic tinerii de la Direcția de tele
comunicații a municipiului — printr-o muncă promptă și de calitate.
Cine dă lesne credit scheciurilor
umoristice din unele programe ra
fictivă, se. înțelege, dar cu trimi
diotelevizate sau de estradă se în
teri străvezii) e programat pentru
șeală socotind că munca de aici
secolul...
XXI. Altă scenetă satiri
e măi comodă ori fără tensiuni.
zează . unanim sesizata poftă .de
Nu e deloc ușor să asiguri, legă
vorbă a telefonistelor, alta critică
turi imediate pentru 545 000 abo
ritmul insuficient al. instalării te
nați telefonici (cifra era valabilă
lefoanelor publice,. •îndreptînd, tot-,
la 31 decembrie 1984, acum . fiind
odată, fasciculul satirei și spre ce
cu siguranță rămasă în urma reali
tățenii care le distrug. De ce în
tății) și totuși, chiar în asemenea
târziem asupra acestora ? . Răs
condiții de maximă solicitare, să
punsul e simplu : numai cine e
depășești planul la construcțiimontaj cu 3,5 la sută, la tele
conștient de lipsurile lui și acțio
grame cu 6 la . sută, să reduci nează asupra lor poate avea suc
cese. La Direcția de telecomunica
numărul deranjamentelor T.T. in
terurbane cu 33,4 la sută, sporind',
ții, brigada artistică o dovedește,
starea aceasta de veghe la calita
totodată, . cifra abonamentelor la
tea propriei munci pare adine în
radioficare. Toate datele acestea
rădăcinată.
(și altele încă) le-am aflat de la...
Adine înrădăcinat e însă și fol
artiștii amatori din Direcție în a...
clorul. Tinerii aceștia citadini se
opta zi a săptămînii. Să mă explic,
întorc spre el cu un sentiment de
dindu-i concomitent cuvîntul tele
fonistei Viorica Olteanu. „Știți, îmi
profundă responsabilitate. Motiva
țiile lui sînt multiple. într-un caz
zice ea, repetițiile formației noas
tre de dansuri se desfășoară de se explică prin 'antecedente fami
liale. „Și tata, mă previne aceeași
două ori pe săptămînă, durînd de
Viorica Olteanu, a fost dansator.
fiecare dată cam patru ore. Prin
urmare, a opta zi de muncă a
[Formația datează, în treacăt fie
zis, din 1948, iar amintirea primi
săptămînii noi o dăruim artei, mai
lor. instructori — Constantin Avexact folclorului. Pe măsură ce va
ghelino ■ și Ion Popescu — e și
crește ritmul pregătirilor pentru
faza superioară a „Cîntării Româ
astăzi vie în rihdul membrilor
săi]. Dansurile noastre populare
niei", îi vom dedica și . ziua a
sînt frumoase și plac, cred, oricui.
noua".
Acum doi ani am fost la Buda
Despre activitatea formației de
pesta la un concurs și am consta
dansuri va fi vorba mai pe larg
în aceste însemnări. Deocamdată, o
tat că publicul ne-a rezervat o atenjie deosebită. Dacă plac și alscurtă oprire asupra evoluției bri-

Virtuțile umaniste ale creației
populare

ATRACȚII TURISTICE ÎN JUDEȚUL BACĂU

Bacăul turistic își așteaptă oas
mai puțin atrăgătoarele obiective
peții. Marile complexe hoteliere de făurite de mina omului.: impună
la Bacău, Onești și Slănic-Moldo- torul baraj de la Poiana Uzului,
va, care pot găzdui circa 4 400 de cetățile chimiei de la Borzești, hi
turiști deodată, au fost pregătite
drocentralele de pe Bistrița și Și
din vreme, multe dintre ele fiind
ret, sanatoriul subteran din sali
modernizate. De asemenea, popa
na Tîrgu Ocna și multe altele. în
surile turistice de la Gherăești,
pitoreasca stațiune balneoclimate
Slănic-Moldova și Poiana Sărată
rică Slănic-Moldova vor fi date in
au fost modernizate, iar la ÎWoifolosință' o nouă mofetă, care va
nești, în pădurea cu pini, a fost’ - asigura zilnic circa 400 de proce
construit un camping dotat cu că
duri pentru tratarea afecțiunilor
suțe și unități de alimentație pu
cardiovascular^, precum . și o
rs:
<■’ Ai vn X nî
’ni 1 TI X ' iar
« 1la
<- poalele
blică.
piscină
și z-so' <saună,
Nemirei va fi organizată o stînă
Sînt pregătite pentru sezonul
turistică. La Tîrgu Ocna se preve
estival și cele peste 50 de obiecti
de construcția unui hotel pentru
ve turistice de importanță majoră,
cei care vin să-și îngrijească ■ să
între acestea se numără monu
nătatea în sanatoriul subteran, pu
mentele istorice și naturale de la
în funcțiune a unui trenuleț
Tîrgu
Ocna,
Oituz, Borzești, nerea
pentru agrement, iar pe masivul
Ghimeș-Făget. Județul Bacău ofe
Măgura va fi amenajat un popas
ră oaspeților din țară și de peste
turistic prevăzut cu unități de ca
hotare un cadru natural de un pi
zare și alimentație publică. (Gheor
ghe Baltă).
toresc aparte; 1Ț care se adaugă nu

22,00 închiderea programului

O întrebare de al cărei răspuns depinde în mare măsură calitatea pregătirii elevilor

O experiență rodnică ne oferă, în
această ordine de idei, cadrele di
dactice de la Liceul de matematicăfizică „Nicolae Bălcescu" din Călă
rași, evidențiind cîteva dintre direc
țiile lor concrete de acțiune.

FIECARE LECȚIE
PREDATA
PE ÎNȚELESUL FIECĂRUI ELEV
AL CLASEI — consideră profesorul
de fizică Dan Iordache — este me
toda cea mai simplă de a-1 în
văța pe elev să învețe. Pentru
aceasta trebuie să stăpînesc foar
te bine lecția, să simt „pulsul" cla
sei, adică starea, capacitatea de
recepționare în acel moment. Dacă
elevii sînt după o zi mai grea
de lucru, atunci elevul întreabă,
profesorul răspunde. Pornind de la
întrebări, elevii formulează proble
me. caută și găsesc soluții variate,
în funcție de întrebări, îmi dau sea
ma cît de bine stăpînesc ei materia
și atunci știu unde să insist cu ex
plicațiile. Atît eu. cît și colegii mei
punem o mare bază pe tema de
acasă, unde se vede limpede cum
știe fiecare să învețe, să se expri
me. Tema de acasă este, de cele mai
multe ori. punctul de plecare în pre
darea noii lecții, pentru că la în
ceputul orei facem „retușul" pro
cedeelor de rezolvare și-l fixăm pe
cel mai valoros. La fizică, avem și
altă posibilitate de fixare a cu
noștințelor : laboratorul ! Imediat
după predarea teoriei urmează ex
periența practică ; elevul participă
direct la demonstrație — reușita
lecției este sigură !

MATERII PRINCIPALE — MA
TERII SECUNDARE ! Este foarte
important ca elevul să nu facă,
atunci cînd este vorba despre lecții,
clasificări de felul „materii principa
le" — „materii secundare" — con
sideră profesoarele Ioana Atanasiu,
Iulia Rădulescu, Ioana Apostol. Aici
intervine, desigur, tactul, talentul,
priceperea profesorului de a-1 con
vinge, fără ostentație, de importanta
și valoarea fiecărui obiect de studiu.
Corectîndu-le. îmbogătindu-le elevilor limbajul. în cadrul orelor de literatură, deprinzîndu-i să se orienteze într-o bibliografie, într-o documentație, folosind sistemul clasic de
fișe, citate, planuri, conspecte și apoi
lecțiile de sinteză, antrenarea în dis
cuții, stimularea imaginației, a gus
tului pentru frumos — reușim să
contribuim la formarea unei con
cepții științifice, serioase despre mun
că, a unui stil de lucru adecvat
personalității fiecăruia.
UN DIALOG PERMANENT PRO
FESOR — ELEV, dialog pe care
profesorii de matematică Gheorghe
Pantelimon și loan Onuță îl concep
sincer și deschis, continuat după
orele de clasă în cercurile pe ma
terii. la așa-zisele ..meditații". La
noi în școală, elevul nu învață pen
tru notă. S-a instaurat obiceiul să-și
însușească temeinic materia pentru
a face fată oricărei competiții, orică
rei . confruntări, exigentelor viitoare
lor locuri de muncă. De aici și sin
ceritatea cu care elevul se adre
sează profesorului ca să-și lămureas-

că anumite probleme. El nu zice
„nu-1 întreb pe profesor, ca să nu
vadă că nu știu", ci „îl întreb pen
tru că am încredere, știu că mă con
sideră elev silitor, nu neștiutor".
Profesorul se află, evident, întot
deauna la dispoziția elevilor săi. Elevul, la rîndul său. trebuie să in
tuiască permanent efortul pe care-I
mai are de făcut.
La rîndul lor, cadrele didactice de
la Liceul de matematică-fizică „Enăchită Văcărescu" din Tirgoviște aduc
în discuție alte modalități de lucru
cu elevii.
— Rețete nu putem și nu trebuie
să dăm. se înțelege,
. .. . afirmă prof.
Brîndușa Ștefan. Ne străduim să-i
deprindem pe elevi cu diferite
tehnici și metode de învățare, cu un
ritm de muncă stabilit în funcție de
obiectivele pe care le avem de reali
zat. de vîrstă. temperament, aptitu
dini, preferințe.
— Ne interesează, în mod deose
bit. să-i obișnuim pe elevi cu un
stil de muncă eficient, care să-i
ducă la o bună însușire a cunoștin
țelor — ne spune prof. Eugenia
Dunu. Promovăm memorarea selec
tivă. pentru că urmărim ca Învăța
rea să se întemeieze. în cea mai
mare parte, pe o gîndire activă, dar
cunoștințele acumulate să aibă un
grad ridicat de operaționalitate. așa
îneît elevii să le poată" folosi și în
alte contexte decît cele întîlnite
într-un anumit manual, la o anumită
disciplină de studiu.
în ce-i privește pe „beneficiarii'«
acestor modalități și tehnici didactice. pe elevi. răspunsurile lor la
ancheta de față dovedesc că, în
general, școala reușește să le asigure
cadrul optim pentru învățătură.
„Faptul că la biblioteca școlii găsim
lucrările de care avem nevoie pen
tru pregătirea lecțiilor, sistemati
zate de profesorii noștri, este de
natură să ne deprindă cu un mod
eficient de a învăța. Am beneficiat
mult, de asemenea, de pe urma in
dicațiilor pe care le primim privind
consultarea unor publicații de spe
cialitate" — Florin Popescu, clasa a

Mă mulțumeam să le văd la tele
vizor. Mi-a plăcut colectivul și am
rămas. Treptat, mi-am dat seama
de . valoarea tezaurului nostru de
dansuri populare, de datoria mo
rală de a-i asigura dăinuirea". La
cei. 34. de ani ai săi, electromeca
nicul Dorian Costăchescu privește
viitorul dansului popular dintr-o
perspectivă personală : are cinci
copii și toti. sînt dansatori. Impor
tantă este în acest caz, care are,
desigur, și semnificații mai largi,
existenta unei conștiințe teoretice,
a unei concepții despre folclor, pe
care mi-o comunică serios, ușor
polemic :
— Vedeți, se susține că folclo
rul dispare. Spre deosebire de alte
țări, la noi fenomenul nu a luat
încă proporții, gratie și unei bune
politici culturale. Dar el s-ar pu
tea accentua. Iar vina ar avea-o,
în bună măsură, instructorii. Văd
ia spectacolele — televizate ori nu
— ale ansamblurilor profesioniste
cum ia amploare plagiatul. Riscan
tă mi se pare și tendința, mereu
mai răspîndită, spre dansul aerian,
spectaculos, spre stilizări și artifi
cii. De fapt, noi românii avem
jocuri populare, la tară oamenii
joacă, nu fac acrobație. Totul se
desfășoară, «la păm.înt». Se insi
nuează apoi tot mai mult «poza»,
falsa «ținută». Poziția ar trebui să
fie liberă, nu impusă. în dans se

exprimă și psihologia, felul de a
fi al omului. Cred că ar trebui or
ganizate mai multe gale de filme
folclorice la I.C.E.D. Se impune și
o reciclare a coregrafilor, o docu
mentare sistematică la «hora satu
lui». Nu avem nevoie de «balerini»,
ci de oameni care să simtă folclorul, să-i prețuiască autenticitatea".
Un punct de vedere asemănător,
care lămurește și el performantele
formației, are și instructorul său
coregraf, muncitorul Marcel Ato
mii, un om care a dăruit dansului
popular 28 de ani din viață. „Cum
asigurați prospețimea și autentici
tatea jocului popular ?“ — a fost
una din „întrebările de baraj" pe
care i le-am pus.
— în primul rînd prin fidelita
tea față de ceea ce am învățat de
la mari maeștri coregrafi și folclo
riști ca Floria Capsali, Mitiță Du
mitrescu, Teodor Vasilescu, Gheorghe Baciu, ale căror „cursuri"
le-am frecventat în tinerețe. Multe
secrete ale adevăratului dans
popular le-am deprins în timp, ca
membru al Ansamblului „Ciocîrlia"
și al Ansamblului U.T.C. Cine
vrea poate invăta multe și din alte
arte. în tabloul lui Aman „Hora
Unirii la" Craiova" poți afla nume
roase amănunte pentru „punerea
în Scenă" a unui dans. Dar baza
documentării e la sat. printre ță
rani. Așa cum a fost mereu un
nume la temelia patriei, țărăni
mea e și azi un nume la temelia
marii arte".
Și această fidelitate față de fol
clorul autentic explică, socotește
autorul acestor rînduri, succesele
formației de dansuri de la Telefoa
ne, în repetate rînduri laureată a
diverselor faze aje „Cîntării Româ
niei", deținătoare a Trofeului „Arenele romane" (în 1982) și a Ma
relui premiu
juriului (în 1984).
T
-------------Laurii
viitori■. -jj cre(J c£ vor lipgi.
Pentru ei, d . &Ț1U numai pentru
ei, ci mai degrabă pentru bucuria
de a fi mesagerii marelui folclor,
membrii formației pregătesc asiduu
o suită de dansuri muntenești, o
„Poluxie" oțtfenească, un dans din
Negrești (Oaș) și o suită de jocuri
moldovenești. ȚJeea ce echivalează,
«se
se poate observa repede, cu o adevărată
hartă vie a folclorului ro..................
mânesc, cultivat în unitatea și în
specificitatea lui.

Ioan ADAM

Valori artistice semnificative
Expresivitatea limbajului cinematografic

ȘTIU ELEVII CUM SĂ ÎNVEȚE BINE?
•Ridicarea continuă a calității invățămîntului, a pregătirii pentru muncă
și viață a elevilor — obiectiv primordial al școlii, îndatorire majoră a comunștilor de la catedră, înscrisă în documentele Congresului al XIII-lea
al partidului — necesită o amplă mobilizdre a tuturor resurselor, tehnicodidactice și de inteligență, ale colectivelor profesorale, ale colectivelor
de elevi. Experiența unor unități de învățămînt fruntașe, în care elevii
au obținut, și în cele două trimestre care au trecut din actualul an de
studiu, rezultate remarcabile la învățătură, evidențiază faptul că temei
nica pregătire a acestora depinde și de priceperea lor de a învăța. In
consecință, am adresat interlocutorilor noștri — profesori și elevi — între
barea : Știu elevii cum să învețe ?

fora, cu atît mai mult trebuie să
ne placă nouă. Noi sintem datori
să ducem prin vreme lecția mare
lui folclor. Și să știți că cine face
artă bună, și muncește bine. în
ceea ce mă privește, nu mi-ain
neglijat niciodată serviciul, sînt și
fruntașă ; altfel nici n-aș veni
aici". Alteori, întîmplarea (ajutată
insă de argumentul convingător al
valorii artistice descoperite) a
jucat și ea un rol în apropierea de
folclor. Telefonista Ecaterina Teodorescu, de patru ani in formație,
mă încredințează surîzînd : „Am
venit. în sala de repetiții întîmplător. Pe atunci nu aveam o idee
clară despre dansurile populare.

X-a. „Desigur, baza însușirii mate
riei o asigură manualul, dar pentru
a obține rezultate bune la învățătură
este necesară și studierea altor lu
crări. Parcurgem, astfel, un volum
mare de informații care trebuie se
lectate și sistematizate pentru a putea
fi aprofundate ; tovarășii profesori
ne dau îndrumări folositoare în acest
sens" — Anca Platcu, clasa a Xl-a,
ambii elevi la Liceul de matematicăfizică „Enăchiță Văcărescu" din
Tîrgoviște. Unor asemenea opinii,
elevii de la Liceul de matematicăfizică „Nicolae Bălcescu" din Ca
lărași le adaugă și cerința organizării cît mai riguroase, după un
program bine stabilit și respectat a
orelor de „meditații", a modalități
lor de pregătire și învățătură din
afara și în completarea lecțiilor din
orele de clasă.
Includem în ancheta noastră, ca o
concluzie a problematicii abordate,
opinia unui cadru didactic universi
tar, conf. dr. Ion Drăgan, de la Uni
versitatea din Timișoara. Deci, știu
elevii cum să învețe ?
— întrebarea de mai sus ar putea
fi amendată astfel : „Știu elevii cum
trebuie să învețe ?“ sau „Știu elevii
cum să învețe bine
Căci ei au în
vățat întotdeauna și învață și acum
(altfel nu ar avea statutul de elevi).
Din păcate, nu numai elevii nu prea
știu cum trebuie să învețe, ci și la
niveluri mai elevate de învățămînt.
pentru foarte multi a învăța înseam
nă a relua. în lectură, pagină după
pagină, pină cînd reușești să memo
rezi conținutul. întrebarea — pusă
înainte de examene — „de cîte ori
ai citit cursul ?“ este elocventă din
acest punct de vedere. în clasele pri
mare Învățarea „tehnologiei" învăță
rii constituie o preocupare sistema
tică a învățătorilor. De fapt caracte
rul instrumental al culturii transmise
la acest nivel face ca disciplinele
care se predau aici să încorporeze
în conținutul lor un mare volum de
tehnici, metode și procedee de lucru.
Cu un cuvînt. la acest nivel, elevii
sînt invățati temeinic cum să înve
țe la fiecare obiect de învătămint.
La ciclul gimnazial preocuparea pen

tru formarea la elevi a tehnicilor de
muncă intelectuală se manifestă doar
la profesorii de limba română și în
mod cu totul sporadic la alte disci
pline, pentru ca la nivel liceal o ase
menea problemă să iasă aproape in
tegral din aria preocupărilor didac
tice. De ce acest proces de involuție?
Volumul mare de cunoștințe care
.trebuie predate elevilor (unele pro
grame fiind supraîncărcate) face ca
numeroși profesori să lase învățatul
doar în seama elevului. „Nu am
timp să-1 dădăcesc" — obișnuiesc să
spună. La aceasta se mai adaugă
faptul că nici programele și nici metodicile nu cuprind asemenea stipu
lații (cu privire la tehnicile de mun
că intelectuală). A te ocupa de
asemenea probleme cînd ești copleșit
de volumul mare de cunoștințe ce ai
de predat pare, multora, un lux. în
literatura de specialitate au apărut
diferite lucrări pe această temă, atît
ale autorilor români, cît și traduceri.
Acestora li se adaugă. studii și arti
cole apărute pe această temă în „Re
vista de pedagogie". De ce nu se
valorifică ele pretutindeni în activi
tatea la clasă ? Pentru motivele enu
merate mai sus. la care am mai
putea adăuga și faptul că lectura
unor asemenea surse are caracter fa
cultativ. nefiind implementate în do
cumentele oficiale (plan, programe.
metode), Și poate nu ar strica — ba
chiar ar fi bine — dacă in tematicile care se publică pentru lucrările
didactice de gradul I ar fi mâi bine
reprezentată această preocupare (la
fiecare disciplină ar putea fi formu
late 2—3 teme despre tehnica muncii
intelectuale la elevi). Și fiecare pro
gramă de învățămînt ar trebui să
debuteze cu această temă (sau. in
orice caz. să o prevadă in struc
tura ei.)
Toate. acestea sînt. condiții nece
sare pentru a se trece, și în acest do
meniu la o nouă calitate. Învătămîntul la timpul viitor le implică și le
ceie cu asiduitate.

Florica D1NULESCU
Rodi ca S1MIONESCU
Gheorqhe MANEA

Zilela filmului din
’. Ungară" •s-au!
deschis cu un lung
metraj color, variată
imagine a realităților
economice și sociale
actuale și cu deosebire
a oamenilor caro au
făcut istoria „contem
porană — prin faptele
reconstrucției, prin eforturile legate de în
florirea agriculturii și
a industriei, de răspîndirea învățărnîntu■llui ori de afirmarea
științei și culturii. Ma
nifestarea la care ne
referim a inclus, de
asemenea : „Concer
tul" (scenariul și re
gia : Gâbor Koltây),' o
peliculă care a fruc
tificat un concert ex
traordinar
reunind
celebre formații de
muzică ușoară din anii
’60—’70 ; un film
. . ce
putea reține atenția,
dincolo de atracția

muzicii ritmice și a
culorii, ori a dinamis
mului său susținut,
prin valoarea lui de
document și, totoda
tă, de test sociologic.
Revelația
„Zilelor
filmului din R.P. Un
gară". (pentru cei care
nu cunoșteau respec
tiva realizare) a fost
programarea filmului
„Sărmanii flăcăi", film
ce ne-a trimis cu gîndul la întreaga crea
ție a lui Miklos
Jancsă, una din per
sonalitățile . proemi
nente ale filmului
maghiar de azi — ală
turi de Zoltân Fabri,
Kăroly Makk, Andrăs Kovăcs și mai
tinerii Istvân Szabd,
Mârta Mdszâros, Fe
renc Kosa și alții. Ca
multe alte pelicule ale
lui Jancsă, „Sărmanii
flăcăi" (1965) este in
spirat dintr-un ' mo
ment istoric. Recons-

tituind un univers
apăsător, am putea
zice kafkian prin stă
rile de tensiune înă
bușită, prin ambigui
tatea și absurdul co
municate de situații și dialog. Miklăs
Jancsă evocă reprimarea violentă, plină
de cruzime și lipsă de
scrupule, felul în care
— cultivîndu-se dez
binarea, compromisul
și delațiunea — au
fost prinși și execu
tați supraviețuitori ai
revoluției de la 1848.
Regăsim
încă
din
acest film din 1965
originalitatea convenției
cinematografice,
propusă de Jancsă,
realismul
metaforic
specific
________
cineastului
maghiar în recrearea
unei atmosfere sim
bolice, de accentuat
tragism.

Natalia STANCU

Spații deschise spre realitate
Fotografia prileju
iește în cazul expozi„Ungaria 1945—
deschisă în să
lile Muzeului de is
torie a partidului co
munist, a mișcării
revoluționare și de
mocratice din Româ
nia. o sinteză în ima
gini a celor patru dece
nii de transformări re
voluționare din țara
vecină și prietenă.
Alături de imagini ale
luptei împotriva fas
cismului. sînt prezen
tate secvențe din lupta
pentru industriaiizarea
tării.
pentru
transformarea socia
listă a agriculturii,
imagini care concreti
zează grija pentru
dezvoltarea artei și
culturii, grija pentru
sănătatea populației.
La loc de cinste sînt
prezentate, de aseme
nea. aspecte ale prie
teniei româno-ungare,
imagini
ale întîlnirilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu
tovarășul Jânos Kâdăr — dovezi ale sti
mei și încrederii, ale
dorinței de dezvoltare
continuă a colaboră-

rii prietenești dintre
cele două țări.
în sălile Muzeului de
artă al Republicii So
cialiste România, as
pecte ale spiritualită
ții maghiare sînt pre
zentate publicului ro
mânesc printr-una din
ipostazele sale cele
mai pregnante — atitudinea fată de pei
saj. în expoziția inti
tulată „Peisajul ungar
în secolul al XIX-lea“
pot fi întîlnite lu
crări care continuă
marea tradiție a cla
sicismului european,
cum sînt „peisajele
ideale", animate de
personaje mitologice,
semnate de Markă
Kăroly-senior sau pei
sajele autohtone ale
discipolului său.. Ligeti Antal.
1
Imaginea lacului Balaton la Szigliget; de
Brodszky Săndor sau
a lacului Palics de
Keleti Gusztăv. iprăpastia de la Aliga sau
cascada de la Tarpatak de Molnăr Jozsef,
atestă influente ro
mantice grefate pe o
temeinică viziune cla
sicistă.

Predilecția pentru
realitate se dovedește
în lucrările unuia
dintre oei
cei mai im
portanți
reprezen
tanți ai picturii ma
ghiare — Munkâcsy
Mihăly. Spre deose
bire de această ati
tudine realistă în fața
naturii, peisajele lui
Mednyănszky Lâszlo
au fixat pe pînză amin
tiri și reverii solitare.
în pofida imperati
velor tehnice ale aca
demismului. dominan
te încă în epocă, ar
tiști cu retina sensi
bilă ca Paăl Lâszlo
sau Meszoly Gâza au
încercat să le îmbine
cu reacțiile în fața
naturii, lucrările lor
remareîndu-se
prin
eliberarea de
convenții.
Expozițiile la care
ne-am referit, alături
de „Generații" de Fer.yes Tamăs (Galeria
de artă a A.A.F.), se
constituie într-un me
saj, într-o mărturie
complexă
asupra
virtuților creatoare ale
poporului ungar.

Marina PREUTU

Rezonanța creației muzicale
Două seri de cert
interes artistic, propunînd atenției compozi
tori din diferite ge
nerații din Ungaria,
au confirmat că idea
lurile promovate în
secolul trecut și în
prima jumătate a secolului nostru de către muzicieni de talia
unor Liszt, Erkel, Bartok, Kodăly însufle
țesc și. astăzi. în pri
ma seară, sub cupola
Ateneului, a concertat
Orchestra de cameră
a Filarmonicii din
Pâcs, la pupitru aflîndu-se Tamăs Breitner,
directorul Operei și
primul dirijor al Fi
larmonicii din Pecs,
un muzician preocupat
să pună în valoare
liniile principale ale
partiturilor interpreta
te. S-au propus spre
audiție : Divertismen
tul de Băla Bartok,
una din creațiile de
căpetenie ale acestui
compozitor socotit de
pe acum printre clasi
cii veacului nostru.
Divertismentul nr. 1
de Led Weiner —
contemporan cu Bartok

și Kodăly, ce prelu
crează vechi dansuri
populare ungare în
tr-un limbaj tradiționai.
în aceeași seară,
cvintetul de suflători
„Mecsek", de asemenea din Pecs, a vădit
remarcabile calități in
dividuale și colective
în spiritualul Cvintet
de Emil Petrovics și
într-o originală trans
punere pentru cvintet
de suflători a binecu
noscutelor Sase dan
suri populare romanești de Bela Bartăk.
în semn de omagiu
pentru publicul româ
nesc. orchestra din
Pâcs a prezentat și
Trei piese pentru orehestră de coarde de
Constantin
Silvestri,
cărora le-a relevat
caracterul viguros și
fantezia ritmică, dar
și ingenioasa eta j are
polifonică.
Concertul din seara
a doua, în cadrul
Muzeului de artă, a
programat piese came
rale create în ultimele
două decenii de com-

pozitori din Ungaria,
în interpretarea unui
mănunchi de artiști
români. Am apreciat
astfel caracterul lapi
dar al expresiei muzi
cale în Muzica de ca
meră pentru vioară,
violoncel și pian de
Jozsef Soproni. Ciacona pentru violoncel
solo, de Istvân Sarko
zy — un șir 'de labori
oase variatiuni, trei
piese pentru pian
Distances de Tibor Saray,
Variatiuni de
Attila Bozay și Chan
ces de Zsolt Durko —
piese care au dezvăluit
personalități compo
nistice interesante. în
măsură să realizeze
opusuri care oferă in
terpretului posibilități
largi de tălmăcire.
în tălmăcirea lucră
rilor amintite, au fost
aplaudați :
pianistul
Remus
Manoleanu,
violoncelista Ioana Ostafi și trio-ul alcătuit
din Anda Petrovici —
vioară, Iosif Calef —
violoncel. Nicolae Licaret — pian.

Edqar ELIAN
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Jurământul președintelui Republicii Socialiste România.
Discursul solemn rostit la Marea Adunare Națională
cu prilejul realegerii în funcția supremă de președinte
al Republicii Socialiste România.
29 martie 1985

EDITURA POLITICA

Vizita delegației Partidului Muncitoresc Social-Democrat
din Suedia
în perioada 20—23 aprilie a.c„ o de
legație a Partidului Muncitoresc So
cial-Democrat din Suedia, conducă
de Ake Gustafsson, membru al con
ducerii executive a P.M.S.D.. depu
tat în Parlamentul suedez, a efectuat,
la invitația C.C. al P.C.R., o vizită
în țara noastră.
Cu acest prilej, delegația P.M.S.D.
a avut convorbiri la C.C. al P.C.R.
cu tovarășul Emil Bobu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., și tovarășul Ion
Stoian,- membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
în cursul convorbirilor s-a efectuat
un schimb de păreri cu privire la
activitatea și preocupările actuale ale
P.C.R. și P.M.S.D. din Suedia, evidențiindu-se dorința ambelor părți
de a promova și dezvolta în conti
nuare colaborarea reciprocă, în inte
resul extinderii și întăririi bunelor
raporturi dintre România și Suedia,
al prieteniei dintre popoarele român
și suedez.

Abordîndu-se unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, a fost
scoasă în evidență apropierea sau si
militudinea pozițiilor celor două
partide în legătură cu lupta pentru
asigurarea păcii în Europa și în lume,
pentru dezarmare, și în primul rînd
pentru dezarmare nucleară, reliefîndu-se hotărîrea P.C.R. și P.M.S.D.
din Suedia de a contribui și în viitor
la soluționarea, în interesul tuturor
popoarelor, a marilor probleme care
confruntă omenirea.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.
în timpul șederii în țara noastră,
delegația P.M.S.D. din Suedia a avut
discuții la Marea Adunare Națională,
Ministerul Afacerilor Externe, Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Comi
tetul de Stat al Planificării și la alte
instituții centrale, a vizitat unele
obiective economice și social-culturale din București și Brașov, precum și
stațiunile de pe Valea Prahovei.

in legătură cu încetarea din viață
a președintelui ales al Republicii Federative a Braziliei

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Braziliei
La Ambasada Braziliei din Bucu
rești a avut loc, marți, prezentarea
de condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a lui Tancredo de
Almeida Neves, președintele ales al
Republicii Federative a Braziliei.
Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, o delegație
formată din tovarășii Petru Enache,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,

Ilie Văduva, vicepreședinte al Marii
Adunări Naționale, și Maria Groza,
adjunct al ministrului afacerilor
externe, a prezentat profunde con
doleanțe. Membrii delegației au
păstrat un moment de reculegere în
fața portretului îndoliat al defunc
tului și au semnat în cartea de
condoleanțe deschisă de ambasadă.

Cronica zilei
Marți, la Consiliul Central al
U.G.S.R. a avut loc o întîlnire în
tre delegația U.G.S.R., condusă de
tovarășa Lina Ciobanu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliului
Central al U.G.S.R., și delegația Fe
derației Generale a Sindicatelor din
Coreea, condusă de tovarășul Kim
Bong.Ju, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea,
președintele Comitetului Central al

Federației, care, la invitația Consi
liului Central al U.G.S.R., efec
tuează o vizită de prietenie și
schimb de experiență în țara noas
tră.
în cadrul întîlnirii s-a reafirmat
dorința dezvoltării și întăririi pe
mai departe a bunelor relații de
prietenie și colaborare dintre sin
dicatele din Republica Socialistă
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană.

politico-educative consacrate celei de-a 40-a
aniversări a victoriei asupra fascismului
și Zilei independenței României
în organizarea Consiliului județean
de educație politică și cultură socia
listă Ialomița, la casele de cultură,
cluburile muncitorești. întreprinde
rile și instituțiile din municipiul
Slobozia, orașele Fetești, Urziceni și
Țăndărei, la căminele culturale din
comunele și satele ialomițene au
loc în aceste zile manifestări politi
co-educative consacrate celei de-a
40-a aniversări a victoriei asupra
fascismului și Zilei independenței
României.
La Combinatul de îngrășăminte
chimice, întreprinderea de ulei. Fi
latura de bumbac și Spitalul unifi
cat din municipiul Slobozia au avut
loc simpozioane sub genericul „9
Mai 1985 — 40 de ani de la victoria
împotriva fascismului". Totodată au
avut loc expoziții de carte. La Casa
de cultură din orașul Urziceni a fost
organizat un ciclu de expuneri, avînd ca teme „9 Mai în conștiința
poporului nostru" și „Ziua inde
pendentei — pagină glorioasă a lup
tei poporului român pentru elibera
re socială și națională". La Clubul
C.F.R. din Fetești și Casa de cultu
ră din Țăndărei, sub genericul „Con
tribuția României la victoria împo
triva fascismului", au avut loc sim
pozioane. expoziții documentare și
de carte, care evocă eroismul ostași
lor români ce s-au acoperit de glo
rie în luptele pentru înfrângerea hitlerismului.\
La căminele culturale din comu
nele Scinteia, Jilavele, Miloșești,
Stelnica, Făcăeni, Săveni, Mihail Kogălniceanu și Gheorghe Lazăr au
avut loc dezbateri privind contribu
ția României la scurtarea celui de-al
doilea război mondial.
în școlile și liceele din județul
Ialomița sînt organizate intîlniri ale
elevilor, pionierilor și uteciștilor cu
veterani de război, prilej de evoca
re a sacrificiilor făcute de armata și
poporul român pentru eliberarea pa
triei de. sub dominația fascistă,
jertfele de singe pentru eliberarea
Ungariei, Cehoslovaciei și unor lo
calități din Austria. Aceste emoțio
nante întîlniri au fost ilustrate cu
proiecții de diapozitive și filme do
cumentare. (Mihai Vișoiu).
Casele de cultură și cluburile mun
citorești din Timișoara, Lugoj și ce
lelalte orașe timișene, căminele cul
turale din comunele Lovrin, Cenei,
Făget, Teremia Mare și alte locali

tăți ale județului Timiș, precum și
Casa armatei din municipiul de pe
Bega găzduiesc în aceste zile o bo
gată suită de expuneri, simpozioane,
expoziții fotodocumentare și de car
te, gale ale filmului și alte manifes
tări politico-educative și culturalartistice dedicate împlinirii a 40 de
ani de la victoria asupra fascismului
și aniversării proclamării indepen
denței de stat a României. Reținem
dintre acestea expunerile : „Partici
parea la războiul antifascist — glo
rioasă filă din istoria oștirii româ
nești" și „Lupta pentru libertatea și
independenta patriei — permanență
a istoriei armatei române" ; simpozi
oanele : „Contribuția României la
marea victorie asupra fascismului"
și „Fapte de arme și vitejie ale eroi
lor uteciști" ; expoziția de carte „40
de ani de la victoria asupra fascis
mului", expoziția filatelică „Lupta
pentru libertate și independentă a
poporului român oglindită" în filate
lie", galele de filme „Drum lung de
luptă și victorii", „Pentru cei căzuti"
și „Eroii rămîn tineri", spectacolele
de poezie și muzică tînără „Prezenți
la datorie sub drapel" și „Pentru glo
ria patriei". (Cezar Ioana).

în județul Iași au loc numeroase
manifestări politice și cultural-artistice. Sub genericul „P.C.R. — orga
nizatorul luptei poporului român
pentru eliberarea de sub dominația
fascistă", la casele de cultură din
Iași, Pașcani, Tîrgu Frumos si Hîrlău,
în școli și facultăți, precum și la că
minele culturale din mediul sătesc
s-au desfășurat simpozioane si mese
rotunde urmate de recitaluri de ver
suri patriotice. La întreprinderea
metalurgică a avut loc,/ expunerea
„Politica Partidului Comunist Român
— politică de pace și prietenie între
popoare". O dezbatere cu tema „Ti
neretul și pacea lumii" a fost găz
duită și la Combinatul de utilaj greu.
în același ciclu de manifestări se
înscrie și expoziția de fotografii in
titulată „Lupta poporului român
pentru unitate și independentă na
țională", deschisă la cinematograful
„Victoria" din Iași, care grupează
imagini din filmele românești privi
toare la faptele de arme ale ostași
lor români pentru eliberarea tării de
sub dominația fascistă, la contribu
ția României pe frontul antihitlerist.
(Manole Corcaci).

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. în ultima rundă a turneului
zonal feminin de șah de la Veliko
Tîrnovo, maestra româncă Dana
Nuțu a remizat partida cu Skacelikova, totalizînd 11,5 puncte din
18 posibile. In urma acestui re
zultat, Dana Nuțu s-a clasat pe locul
trei și s-a calificat pentru unul din
tre turneele interzonale ale campio
natului mondial feminin de șah.
JUDO. La concursul internațional
de judo pentru juniori de la Rostock
(R.D. Germană), sportivii români
s-au numărat printre protagoniști,
obținînd trei victorii prin Ionel
Soare (68 kg), Florin Lascău (75 kg)
și Ferencz Szabo 1(83 kg), clasați pe
primul loc la categoriile respective.
în clasamentul pe echipe. Româ
nia a ocupat locul întîi, urmată de
U.R.S.S. și R.D. Germană.

LUPTE GRECO-ROMANE. în
prima zi a campionatelor europene
de lupte greco-romane de la Leipzig
sportivii români au obținut șapte
victorii.
FOTBAL. Astăzi se vor desfășura
meciurile retur ale semifinalelor cu
pelor europene la fotbal.
Iată programul jocurilor. (în paran
teze sînt trecute rezultatele înregis
trate în prima manșă) : „Cupa cam
pionilor europeni" : Panathinaikos
Atena — F.C. Liverpool (0—4) ; Gi
rondina Bordeaux — Juventus Torino
(0—3) ; „Cupa cupelor" : Everton —
Bayern Munchen (0—0) ; Dinamo
Moscova — Rapid Viena (1—3) ;
„Cupa U.E.F.A." : Real Madrid — Internazionale Milano (0—2) ; Zeleznlcear Sarajevo — Videoton (1—3).

LENINGRAD

ÎN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Vocația constructivă
a unui oraș-erou

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă, pe primele trei luni din acest an, de către colective fruntașe de
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, unități agri
cole, din domeniul circulației mărfurilor, precum și din centrale in
dustriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a
întrecerii socialiste, la sfîrșitul primului trimestru ♦) pe primele locuri se
situează :
IN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui cu 608,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 35 la sută la pro
ducția netă în activitatea de construcții-montaj, 28 la sută la pro
ductivitatea muncii ; unitatea s-a
încadrat în prevederile de plan
privind producția fizică ; cheltuie
lile la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici
decît cele planificate cu 7 la sută,
iar cheltuielile prevăzute în bu
get cu 1 la sută.
Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava cu 595,4
puncte.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Tîrgoviște cu 594,5
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,2 ia sută la
producția fizică, 2,7 la sută Ia pro
ducția netă. 7,2 la sută la export,
2,5 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 1,6 la sută la be
neficii, 20,8 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; cheltu
ielile totale și materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate.
Locul II : întreprinderea de ți
garete București cu 718,6 puncte.
Locul III : întreprinderea -de
bere Timișoara cu 571,1 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : Întreprinderea avicolă
de stat Galați cu 772 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,4 la sută la
producția și la livrările de came

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— SUBRAMURA MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE

ÎN INDUSTRIA METALELOR
NEFEROASE ȘI RARE

la fondul de stat, 45,2 la sută la
producția și la livrările de ouă la
fondul de stat, 17,9 la sută la
Locul I : întreprinderea de alu efectivele de păsări, 1,6. la sută la
miniu Slatina cu 55,8 puncte.
beneficii ; unitatea s-a încadrat în
Principalii indicatori de plan au prevederile de plan privind chel
fost depășiți cu.:.. ,2,4 la sută la tuielile la 1000 lei producție’
prodRCtia, fizică, 15^.;ja..suță,,l^ ex-i. ; marfă. . . .
port,: 5,2 la sută la producția-mărLocul II : întreprinderea avicolă
ti fă vîndută și încasată, 0,8 la sută de stat Brașov cu 769,6 puncte.
la productivitatea muncii: consu
Locul III : întreprinderea avi
murile de materii prime, materiale, colă
de stat Bacău cu 714,2 puncte.
energie electrică și combustibili au
fost sub cele normate.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR
FEROVIARE —
CASNICE, STICLEI ȘI CERAMICII
STAȚII DE CALE FERATĂ
FINE

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : Combinatul poligrafic
„Casa Scînteii" București cu 637,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 5,9 la sută la export,
5,4 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată, 3 la sută la
productivitatea muncii, 16,7 la sută
la beneficii, 20,4 la sută la livrări
la fondul pieței ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mici decît cele planificate
cu 1,5 la sută.
Locul II : întreprinderea poligra
fică Sibiu cu 402,6 puncte.
Locul III : întreprinderea poli
grafică Cluj-Napoca cu
235,5
puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII,
SPIRTULUI, APELOR MINERALE
ȘI A TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vi
nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești cu 823,4 puncte.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe două
luni.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Arad
cu 713,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 19,8 la sută la
producția și prestările de servicii
în unități fizice, 5,8 la sută la pro
ducția netă, 2,1 la sută la valoarea
producției-marfă și a prestărilor
de servicii în industria mică, 2,3 la
sută la prestări servicii pentru
populație, 20,2 la sută la beneficii,
17.3 la sută la export, 12,4 la sută
la livrări de mărfuri către fondul
pieței ;
cheltuielile
totale
la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
1.8 la sută, iar cele materiale cu
6,6 la sută.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Că
lărași cu 618 puncte.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Vrancea cu 599 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea de celule
electrice și prefabricate Băilești,
județul Dolj, cu 706,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,6 la sută la
producția netă, 3,1 la sută la pro
ducția fizică și la productivitatea
muncii, 6,7 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată ; depă
șiri de plan au mai fost realizate
la export și la beneficii ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
3 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibil cu 4,3 la sută.
Locul II : întreprinderea „Electrobanat" Timișoara cu 41,8 puncte.

Locul I : întreprinderea „Meta
lica" Oradea cu 1 064,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,1 la sută la
producția netă, 4,1 la sută la
productivitatea muncii ; depășiri
de plan au mai fost obținute la
export, beneficii și la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; cheltu
ielile totale și materiale la 1000
lei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate.
Locul II : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia cu 799,9 puncte.
Locul III :. întreprinderea de ar
ticole de sticlărie București cu 360,5
puncte.

nute la beneficii și la mărfuri în
cărcate și expediate paletizat și
pachetizat ; cheltuielile de circula
ție la 1 000 lei desfacere au fost
mai mici decît cele planificate cu
12.3 la sută.
Locul II : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Maramureș cu 753,1 puncte.
Locul III : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Satu Mare cu 713,8 puncte.

Locul I : Stația de cale ferată
Oradea-Est cu 251,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13 la sută la
productivitatea muncii, 0,2. la sută
la tonajul mediu brut pe tren de
marfă, 5,8 la sută la utilizarea
mijloacelor de transport ; stațio
narea vagoanelor de marfă în
tranzit cu manevră a fost mai
mică decît cea planificată cu 1,5
la sută.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea județea
nă de transport local Timiș cu
I 073,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,8 la sută la
venituri din activitatea de trans
port, 8,6 la sută la numărul de că
lători transportați ; depășiri de
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, productivitatea mun
cii. beneficii și la prestări de ser
vicii către populație : cheltuielile
totale la 1 000 lei venituri au fost
mai mici decît cele planificate cu
II la sută, iar cele materiale cu
19.8 la sută.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Argeș cu
790 puncte.
Locul III : întreprinderea de
transport București cu 565,4 puncte.

I

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

tocul I : Combinatul minier
Ploiești cu 59,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,5 la sută la
producția fizică. 12 la sută la vo
lumul de pregătiri miniere. 3,7 la
sută la productivitatea muncii ;
cheltuielile materiale la 1 000 lei
producție-marfă au fost măi mici
decît cele planificate cu 3,3 la sută.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI

Locul I : Centrala industrială de
echipament special București cu
576,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată,
5.8 la sută la export ; depășiri de
plan au mai fost obținute la be
neficii ; unitatea s-a încadrat în
prevederile de plan privind pro
ducția fizică ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost
sub cele normate cu 2,4 la sută, iar
cele de energie electrică și Com
bustibil cu 8,8 la sută.

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Oradea cu 284,3
puncte.
INDUSTRIA CHIMICA
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14,9 la sută la
Locul I : Centrala de utilaje șl
producția proprie, 5,7 la sută la
piese de schimb pentru industria
desfaceri de mărfuri cu amănun
chimică București cu 709,4 puncte.
tul, 5,6 la sută la volumul desfa
Principalii indicatori de plan au
cerilor de mărfuri pe un lucră
fost depășiți cu : 12,5 la sută la
tor ; depășiri de plan au mai fost
producția fizică. 3,7 la sută la pro
obținute la beneficii ; cheltuielile
ducția netă, 24,5 la sută Ia export,
de circulație la 1 000 lei desfacere
3,1
Ia sută la producția-marfă vîn-,
au fost mai mici decît cele plani-o
dută și încasată. 2.3 la sută la pro
ficate cu 14,9 la sută.
ductivitatea muncii : consumurile
Locul II : întreprinderea de ali
de energie electrică și combustibil
mentație publică Rm. Vîlcea cu
au fost sub cele normate cu 6,8 la
272.7 puncte.
sută.
Locul III : întreprinderea de
alimentație publică Drobeta-Tumu
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Severin cu 263,1 puncte.
Locul I : Centrala „Delta Dună
ÎN DOMENIUL
rii" Tulcea cu 306,5 puncte.
APROVIZIONĂRII
Principalii indicatori de plan au
TEHNICO-MATERIALE
‘fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția fizică. 9.4 la sută la produc
Locul I : Baza județeană de ția netă, 5,7 la sută la producțiaaprovizionare
tehnico-materială marfă vîndută și încasată. 14,7 la
Vîlcea cu 793,1 puncte.
sută la productivitatea muncii : de
Principalii indicatori de plan au
pășiri de plan au mai fost obținu
fost depășiți cu : 13,2 Ia sută la
te la beneficii ; cheltuielile totale
volumul de desfacere prin depozit, la 1 000 lei producție-marfă au fost
46.7 la sută la preluarea stocurilor mai mici decît cele planificate cu
disponibile, 52,2 la sută la valori
3.3 la sută, iar cele materiale cu
ficarea stocurilor disponibile ; de 3.9 la sută.
pășiri de plan au mai fost obți
(Agerpres)

Aproape cinci milioane de locui
tori are Leningradul. Sînt oameni
muncitori, serioși, instruiți, mîndri. Spun cu umor : „Să știți că
Moscova este primul oraș al Uniu
nii Sovietice, dar Leningradul nu
este al doilea." Realitatea e că leningrădenii au și de ce să fie mîndri. în orașul lor trăiește fiecare al
30-lea savant al lumii și fiecare al
10-lea savant sovietic. în cele
peste două mii de întreprinderi
industriale lucrează aproape două
milioane de oameni. în fiecare an
se concep și se realizează aici pes
te 500 de noi mecanisme, mașiniunelte și aparate dintre cele mai
diverse. în orașul de pe Neva au
fost produse 50 la sută dintre tur
binele și generatoarele care func
ționează azi în U.R.S.S. încă din
1977, Leningradul a livrat tării pri
mul reactor atomic cu o putere de
1 milion de kilowați. în șantierele
sale navale sînt lansate mari
petroliere și mineraliere, trans
oceanice. vase de pescuit și
nave de.cercetări științifice ; de la
cheiurile orașului s-au desprins în
prima lor cursă puternicele spăr
gătoare de gheață «Lenin», «Arktika» și «Sibir». Ogoare din nu
meroase țări ale lumii sînt brăz
date de tractoare «Kiroveț» de 300
C.P. Sînt apreciate peste hotarele
U.R.S.S. și linotipurile, și apara
tura, și instrumentele medicale cu
siglă ieningrădeană.
Forța de concepție și de creație
a orașului este bine cunoscută și
recunoscută, pe glob. Clasa munci
toare Ieningrădeană are, cum se
știe, bogate tradiții, dar numai pu
terea sovietică a făcut ca industria
Ieningrădeană
să
ajungă la o aseme
nea înflorire. în
1940, Leningradul
producea singur cit
întreaga Rusie ța
ristă a anului 1913.
Linia
permanent
ascendentă a vieții
sale economico-sociale și culturale a
fost însă frintă
brutal de război.
Cele 900 de zile ale
blocadei au lăsat cicatrici adînci,
iar multe dintre rănile sufletești
ale locuitorilor sîngerează și azi,
după 40 de ani... „Ah, dacă n-ar fi
fost războiul...", de cite ori voi fi
auzit această frază la Leningrad ?
Uneori abia șoptită, alteori stri
gată, dar totdeauna acuzatoare s
„Dacă n-ar ;fi fost războiul...".
„Fiecare a treia casă a fost lo
vită, dar toți am sărit să apărăm
orașul lui Lenin", îmi spunea, la
o întîlnire, generalul-maior în re
tragere Nikolai Konstantinovici
Bogatin. A adăugat : „La început,
cifra apărătorilor voluntari a fost
de 160 000 de oameni — 10 divizii,
16 batalioane de mitraliori si 7 de
tașamente de partizani. Sigur, greul
l-a dus armata, dar ajutorul vo
luntarilor a contat enorm. Și mai
mult a contat eroismul celor din
oraș, al acelora care, nemincați —
rația zilnică de pline era de 125
grame — sub bombardamente, pe
un frig de minus 30 de grade, iar
na, munceau pentru ca. să asigure
frontul cu cele necesare. După răz
boi, pe anumite fîșii de teren, de
pe fiecare metru pătrat s-au cules
cite zece kilograme de schije. Vă
dați seama cite bombe, obuze și
grenade au explodat acolo pentru
ctf să se acumuleze atit metal pe
o palmă de pămint ? Dar, mai ales,
cit singe a curs acolo ? Un ofițer
fascist scria acasă, la ai lui, că nu
mai pot înainta pentru că «pur și
simplu, șenilele tancurilor alunecă
pe trupurile zdrobite ale încăpuținaților care nu vor să se predea».
Dar fasciștii n-au fost lăsați să
treacă".
înțeleg. Paradoxul este doar apa
rent : .uneori, dacă vrei să trăiești
cum dorești trebuie ca să mori. în
război, uneori, așa-i viața. Tocmai
pentru felul în care a știut să re
ziste și să existe sub foc, pe dra
pelul de luptă al Leningradului
strălucesc astăzi cele mai înalte
distincții sovietice : „Ordinul Le
nin" și „Steaua Orașului Erou".
într-o convorbire avută la Insti
tutul de textile și industrie ușoară,
prof. dr. Felix F. Bezdudni îmi
spunea : „întreaga populație a par
ticipat la apărare. Intelectualitatea
s-a înrolat și a luptat. Nu știau
prea bine să țină o pușcă în mină,
dar s-au dus pe front : academicia
nul Ogorodnikov, artistul Cerkasov,
inginerul Botvinik, fostul campion
mondial de șah... Ceilalți, in oraș,
au ținut trează conștiința oameni
lor. Deși în iarna lui ’42 a fost
înspăimântător de frig, n-a fost pusă
pe foc nici o carte, nu s-a tăiat
nici un pom din parcurile orașu
lui."
La întreprinderea „August Be
bel" ăm consemnat amintirile din
perioada blocadei ale muncitoarei
Nina Nikolaevna Veselova: „Aveam
16 ani și lucram. Ne lipsea energia
electrică. Motoarele erau moarte.
Eram necalificată. Rolul meu era
să învirtesc cu mina axul mașinii
la care lucra o tovarășă de-a mea.
In curtea fabricii explodau obuze.
Am avut voință și noroc și am re
zistat. Iată, trăiesc și muncesc."
La cimitirul Piscarev, acolo unde,
In uriașe morminte comune, își
dorm somnul de veci aproape o ju
mătate de milion de bărbați, femei
și copii, mi-am dat seama că omul
nu-și poate deschide oehii decît
pînă la lacrimi. După ce asculți și
vezi astfel de lucruri, uitarea lor

devine imposibilă. în „Piața De
cembriștilor", privesc, de exemplu,
statuia „Călărețul. ;de aramă". îmi
este imposibil-Să- nu-țmi amintesc
că, timp de 900-dej zile, ea — ca și
toate celelalte minunate statui ale
Leningradului t- a fost îngropată
între saci cu nisip. La Ermitaj
privesc picturile semnate de El
Greco," VelasqU'ez,” Murillo, Van
Dyck, Rubens, .„Rembrandt, Frago
nard, Houdon,m Falconet, Monet,
Toulouse-Lautrec, Picasso... și în
registrez o .reflecție a ghidului :
„Pentrii ca să vedeți tot ce-i aici,
trebuie să mati-lhihiți. In cele 1057
de încăperi, stînd doar două minu
te în fața unuL exponat, ați avea
nevoie de unsprezece ani. Dacă
n-ar fi fost războiul, ar fi fost ne
cesari mai mulți. Pe muzeu au
căzut două bombe grele și 30 de
obuze mari...".
Sigur, de atunci au 'trecut 40 de
ani. Edificiile mai puțin afectate
au fost reparate. Centrul orașului
erou a fost refăcut încă din ’58 :
cărămidă cu cărămidă, atic cu atic,
fronton cu fronton, coloanele, arca
dele, cariatidele, ancadramentele
ferestrelor, culorîle... — exact cum
au fost înainte de consumarea te
rifiantelor evenimente. Pe Nevski
Prospekt probabil că nici chiar
ochiul lui Gogol n-ar putea înre
gistra vreo schimbare în arhitec
tura străzii. Leningrădenii și-au
dezvoltat vechile uzine, au înălțat
altele noi, au sporit numărul și zes
trea cartierelor de locuințe —
anual se dau în folosință peste
55 000 de apartamente — au con-t^j
struit noi școli, așezăminte cultu
rale, baze sportive, magazine. Me
troul are acum 63
km de linii și 42 de
stații.
De la război au
trecut patru dece
nii. Viața s-a in
stalat cu mai multă
viață. Obiectivele
pe care leningră
denii și le propun
acum spre rezolva
re sînt din ce în ce
mai îndrăznețe. Un
singur
exemplu :
pentru' prevenirea calamităților
naturale — în cei 282 de ani
ai existenței sale orașul a suferit
244 de inundații — se execută o
lucrare hidrotehnică de impresio
nante proporții : un dig de 22 km
în Golful Finic, încă 5,4 km de dig
pe țărm, un apeduct, baraje, eclu
ze... Un „amănunt" : dacă materia
lele necesare acestei construcții
s-ar transporta toate o dată pe ca
lea ferată, atunci ar fi nevoie de
un tren lung de la Leningrad la...
Vladivostok. Grandioasa amenaja
re va fi dată în exploatare în 1990.
Acum, la fiecare loc de muncă din
orașul erou, întrecerea socialistă se
desfășoară sub deviza „Pentru a
40-a aniversare a Victoriei — 40
de săptămâni de muncă record !“.
Oamenii trăiesc frumos, civilizat.
Dar n-au uitat. N-au cum să uite.
Aproape în fiecare școală, în fie
care uzină există cîte un. muzeu.
Exponatele care evocă eroismul
blocadei, sînt așezate la loc de
cinste. Tinerii sfe întîlnesc frec
vent cu veterani ăi frontului.
La Leningrad, amintirile războ
iului te urmăresc chiar și la spec
tacole. Priveam „Don Quijote" pe
scena Teatrului academic de operă
si balet «Kirov». în fotoliul din
dreapta mea era o bătrînică : slă
buță, cu ochelari, distinsă. Pe re
verul taiorului ei strălucea o me
dalie — „Pentru Apărarea Lenin
gradului". Și nu știu de ce, dar,
fără s-o fi întrebat, sînt convins
că într-o zi, să zicem duminică,
9 august 1942, femeia aceasta —
sau mama ei, sau fratele... — n-a
lipsit din marea sală a Filarmonicii
în care Șostakovici își dirija, sub
bombe, cea de-a șaptea sa sim
fonie — „Simfonia Leningradului".
Altă dată, la palatul sporturilor
„Iubileinîi", am văzut cum o fetiță
de vreo 11—12 ani s-a repezit spre
foștii campioni mondiali la patinaj
artistic — Ulanov și Smirnova. în
mină ținea un carnețel și un cre
ion. Le-a cerut autografe și le-a
obținut. Și iar nu știu de ce mi-am
amintit de o altă fetiță și de un alt
carnețel transformat, în zilele blo
cadei, în jurnal intim. Carnețelul
l-am văzut expus la Muzeul de
istorie al Leningradului. Pe filele
lui scrise cu creionul am citit :
„Jenia a murit pe 28 decembrie
1941, la ora 12,30“ ; „bunica a mu
rit pe 25 ianuarie 1942“ ; „unchiul
Leka a murit pe 17 martie 1942“ ;
„mama a murit pe 13 mai 1942 ;
Șavicevii au murit toți ; a rămas
numai Tania". Nu, n-a supravie
țuit nici Tania Saviceva, fetița de
11 ani. La scurt timp după spar
gerea blocadei, n-a mai rezistat și...
în altă seară, tîrziu, ancorat în
port, am văzut un vapor uriaș. Nu
semăna cu nici una dintre navele
pe care le știam. „E construit la
Leningrad pentru urmărirea zbo
rurilor sateliților" — mi s-a spus.
Da, înțeleg și știu : trăim în epoca
cuceririi Cosmosului, iar savanții și
muncitorii celui de-al doilea oraș
al Uniunii Sovietice au contribuit
substanțial la reușita acestui vis
milenar. Este mai mult decît lim
pede. îmi spun, că anii de pace
au deschis omenirii orizonturi ini
maginabile în condițiile mondialei
conflagrații de acum peste patru
decenii.
Aeești ani de pace trebuie păs
trați, trebuie apărați. Cu orice preț !

Mircea BUNEA
.i

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 aprilie, ora 20 — 27 apri
lie, ora 20. In țară : în regiunile ves
tice, centrale șl nordice ale țării vre
mea va
fi temporar instabilă,
cu
înnorări accentuate, cu ploi
însoțite
de descărcări electrice și izolat
de
grindină. în restul teritoriului vremea
va fi normal de caldă, cu cerul varia
bil și ploi, locale. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, cu intensificări de
scurtă durată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar
cele maxime între 18 și 26 de grade,
exceptînd nord-vestul țării, unde în a
doua parte a intervalului vor cobori
pînă la 14 grade. In București : Vre
mea va fi caldă față de zilele ante
rioare. Cerul va fi variabil, favorabil
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor oscila între 8 șl 11 grade.
Iar cele maxime între 21 șl 24
de
grade.

cinema
• Ciuleandra : PATRIA (11 86 25) —
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 în vacanță :
FLOREASCA (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; 18,30.
• Rămășagul î
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; 11; 13; 15; 17; 19.
• Braconaj: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Căpitanul răzbunării : SALA MICĂ
A PALATULUI — 15; 17,15; 19,30.
• In numele papei rege — 9; 11; 13,

Generalul gramofon — 15; 17;
19 3
UNION (13 49 04).
•
Burlacul
căsătorit î
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 î
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 fiori :
FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 18, FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30: 18.
9 Un colț de oraș :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
•
Cheia
fericirii s
VIITORUL
(10 67 48) — 15; 17; 19.
O Inima rece : MUNCA (21 50 97) —
15; 17; 19.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• Domnului profesor cu dragoste 3
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
9 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.
9 Piedone în 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.
9 Vulcanul : FESTIVAL (15 63 84) —
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : LUMINA
(14 74 16) — 9; 12; 15,15; 18,30.
O Legenda călărețului
singuratic j
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
© Kramer contra Kramer : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
O Provocarea dragonului : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; II; 13; 15; 17;
19, LIRA (317171) — 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71, sala
mică) : Despot Vodă — 18,30.
©
Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
orgă JANOS SEBESTYEN (R.P. Un
gară) — 19; (sala-Studio) : „Laureați
ai concursurilor internaționale’4. ALADAR RACZ — pian — 17,30; (la
Muzeul de artă) : Portret cameral

WILHELM BERGER. Cvartetul „VO
CES’4 — 18.
O Opera Română (13 18 57) ; Trâviata — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
4
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Ferma — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu
întîmplător — 18.
<Jj» Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Șoareci de apă — 19.
® Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala
Magheru) :
Karamazovii —
17,30;
(sala Studio) : Variațiunl pe tema
dragostei — 18,30.
O Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Pălăria florentină — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo
al II-Iea — 19.
@ Ansamblul „Rapsodia română44
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
® Teatrul „Ion Creangă’4 (50 26 55) :
Nota zero Ia purtare — 9; Albă ca
Zăpada și cei 7 pitici — 15.
O Teatrul
*
„Țăndărică
4
(15 23 77) :
Făt-Frumos din lacrimă — 15.30; (sala
Cosmonauților, 11 07 57): Anotimpuri
le mînzului — 10.
© Circul București (10 41 95) i Vede
tele circului din Varșovia — 19.
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BUDAPESTA 23 (Agerpres). —
Marți au început la Budapesta con
vorbirile oficiale dintre ’tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
stl P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii: Socialiste Româ
nia. și tovarășul ’■ Gyorgy Lazar,
membru al’Biroului Politic al C.C. al
P.M.S.U., președintele Consiliului. de
Populare
Miniștri al Republicii
Ungare.
Cei doi prim-miniștri au relevat
importanța dezvoltării și adîncirii în
continuare, a raporturilor de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre
cele două țări și popoare vecine, pe
baza înțelegerilor convenite între to
varășul. Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român,'- președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Janos
Kadar, secretar general al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, la întîlnirile din 1977 de la Oradea și De
brețin, și a prevederilor Tratatului
de prietenie, colaborare și asistență
mutuală.
S-a exprimat convingerea că ac
tualele convorbiri vor marca progre
se în direcția dezvoltării prieteniei
și colaborării româno-ungare pe
multiple planuri.

în cursul convorbirilor s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra preocupărilor actuale ale con
strucției socialiste din România și
Ungaria, cît și asupra principalelor
direcții ale dezvoltării economice în
perioada 1986—1990. Totodată, au
fost examinate stadiul actual ai re
lațiilor economice bilaterale și mo
dalitățile dezvoltării lor în conti
nuare.
Pornind de la potențialul și posi
bilitățile pe care le oferă economii
le celor două țări vecine, ambele
părți au subliniat necesitatea creș
terii schimbului de mărfuri peste ni
velurile convenite pentru anul 1985.
în cursul convorbirilor s-a afirmat
hotărîrea comună privind amplifica
rea substanțială a schimburilor co
merciale în anii: 1986—1990.
Constatînd cu satisfacție că, în
cincinalul actual, au fost convenite
un număr sporit de acțiuni de coo
perare și specializare în producție,
în domenii de interes major, cum
sînt construcțiile de mașini, indus
triile chimică, metalurgică, cei doi
prim-miniștri au apreciat că stadiul
actual de dezvoltare a celor două
economii oferă, posibilități de am
plificare a conlucrării bilaterale
reciproc avantajoase.
în acest context, au fost analizate
acțiuni concrete, căi și modalități
pentru dezvoltarea cooperării și spe
cializării în producție în domenii de
interes comun cum sînt industriile
construcțiilor de mașini, chimică,
metalurgică, electronică, extracti
vă ș.a.
S-a subliniat că dezvoltarea șl
amplificarea colaborării economice
trebuie să constituie un factor esen
țial al lărgirii și diversificării schim
burilor comerciale între cele două
țări. în acest scop s-a convenit
asupra necesității sporirii volumu
lui și numărului acțiunilor de coo
perare și specializare, astfel îneît
ponderea schimburilor de produse
rezultate pe aceste căi să ajungă în
cincinalul următor la circa o treime
din volumul total al comerțului
bilateral.
Pentru a asigura impulsionarea în
continuare a conlucrării bilaterale,
au fost examinate probleme legate
de extinderea, în cincinalul 1986—
1990, a convențiilor de cooperare și
specializare aflate în curs de desfă
șurare și accelerarea lucrărilor pen
tru finalizarea de noi acțiuni. Au
fost, de asemenea, abordate proble
me privind folosirea cît mai deplină
a potențialului industrial din cele
două țări în vederea satisfacerii ne
cesităților reciproce, cît și pentru a
realiza acțiuni comune pe terțe pie
țe. în acest context, în cadrul con
vorbirilor a fost subliniată necesi
tatea elaborării unui program de
lungă durată privind dezvoltarea
■ colaborării economice și tehnico-științifice între România și Ungaria pe

Reuniunea reprezentanților grupului țărilor neutre

1

Stockholm să adopte noi măsuri
concrete de natură să permită înregistrarea de progrese în direcția
creșterii încrederii și securității, pre
cum și a realizării dezarmării.

Marți dimineața, tovarășul
Constantin Dăscălescu a depus o
coroană de flori la Monumentul
eroilor din Budapesta.
în cursul aceleiași dimineți, pri
mul ministru al guvernului a depus
o coroană de flori la Monumentul
eroilor români căzuți în lupta pen
tru eliberarea Ungariei de sub domi
nația fascistă, de la Rakosliget, de
lîngă Budapesta.
★

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare a oferit, marți, un
dineu oficial în onoarea primului
ministru al guvernului român. Au
rostit toasturi tovarășii Constantin
Dăscălescu și Gyorgy Lazar.

SUDAN
„guvern

KHARTUM 23 (Agerpres). — în
Sudan a fost anunțată crearea unui
„guvern civil de tranziție", după
consultările dintre reprezentanții
Consiliului Militai de Tranziție, ai
partidelor politice și sindicatelor.

Anticamera
marii confla
grații : atentate, asasinate, in
cendieri. Retrospectiva istorică de
terminată de apropiata aniversare
a victoriei asupra fascismului re
liefează faptul că în practica
cercurilor hitleriste - din Germania
anilor ’20—’30, terorismul a constituit una din principalele tram
buline folosite în ascensiunea spre
■ putere. Recurgînd la-atentate și cri
me politice, explozii și incendieri,
răpiri și alte asemenea acte teroriste,
naziștii germani — ca și. fasciștii'ita
lieni înaintea lor — 'au urmărit în
mod deliberat crearea unui, climat
social de dezordine și confuzie, de
insecuritate și- derută politică, desta
bilized regimurile existente pentru
a se infiltra apoi în „vidul" politic
astfel creat și a pune mina pe pu
tere. Istoria a .consemnat că într-o
asemenea atmosferăde tulburări
sociale și haos, creat . prin acte te
roriste de fasciștii mussolinieni.
„ducele" â fost • „chemat"' să „sal
veze" Italia prin, instaurarea unui
„regim de mînă forte". De aseme
nea. constituie un ade.văr ’’naluctabil faptul că drumul spre putere al
„fiihrerului" a fost „pavat" de ac
tele teroriste, ale bandelor fasciste,
care au însîngerat Germania în în
treaga perioadă de la puciul hitlerisf nereușit, din noiembrie 1923,
de Ia Miinchen. pînă la prăbușirea
Republicii de la Weimar si venirea
Ia putere a Iui: Hitler. Atacuri ar-

**
tranziție

diălă, hitleriștii au recurs pe scară
largă și la acte de teroare pe plan
internațional, prin intermediul gru
părilor extremiste de dreapta, pe
care le tutelau și finanțau direct.
Prin asemenea criminali stipendiați'
a fost organizată asasinarea regelui
Alexandru al Iugoslaviei, a minis-

evitat dacă nu s-ar fi manifestat
atît de multă vreme o atitudine de
pasivitate, de toleranță- sau in
diferență • față de Hitler și de acțiu
nile sale teroriste. Se știe' că ani și
ani de-a rîndul actele de teroare
săvîrșite de fasciști, generatoare de
grave primejdii ■ Ia adresa libertății,
democrației, păcii, au fost conside
rate. chiar de către țările unde fas
cismul a ajuns la putere, ca fiind
..cazuri izolate", „fenomene margi
nale". _Și consecințele se cunosc :
neinfrînate la timp, privite cu în
găduință, aceste „fenomene raargio nale" aveau
să capete proporții
monstruoase. De la incendierea
Reichstagului la incendierea globu-

i
mate în plină stradă, militanți de
mocrat împușcați. schingiuiri, in
cendii — un asemenea val de crime
a zguduit Germania acelor ani, în
care marșurile batalioanelor S.A. în
cercau să se înfățișeze ca singurul
factor de ordine; înspăimîntat, bătrîmil cancelar Hindenburg a accep-

de

complet, transferîndu-și armamentul
greu (tunuri antiaeriene, mortiere și
mitraliere de mare calibru) la Beirut,
într-o a doua etapă, adaugă -France
Presse, „Forțele libaneze" ar urma
să se retragă din localitățile Darb El
Sum și Mieh .Mieh.
Retragerea milițiilor creștine inter
vine după o încetare a focului anun
țată de comandamentul acestora luni.

9

Una din concluziile de deosebită
actualitate pe care țara noastră le
desprinde din analiza profundă, cu
prinzătoare a cauzelor și împrejură
rilor ce au dus la declanșarea celui
de^al doilea război mondial este ne
cesitatea combaterii în modul cel
mai ferm a terorismului, cu binecu
noscutele sale implicații grave asu
pra vieții internaționale. Atrăgind în
repetate . rînduri atenția asupra ca
racterului. nociv al acestui fenomen,
tovarășul.; NICOLAE CEAUȘESCU
evidenția „importanța deosebită a
intensificării
conlucrării
pentru
combaterea terorismului, a activită
ții neofascismului, care pun io pe
ricol instituțiile democratice, viata
cetățenilor dintr-o serie de țări eu
ropene, cauza păcii".

civil

în cadrul cabinetului — format din
15 membri — fiecare dintre aceste
forțe va avea un număr egal de re
prezentanți (cîte cinci), informează
agențiile France Presse și U.P.I.
Funcția de prim-mihistru a revenit
lui Dafallah El Gizouli. cea de vicepremier și ministru al irigațiilor lui
Samuel Aro Boli, portofoliul de ex
terne a fost încredințat- lui Ibrahim
Taha Ayoub, iar cel al apărării —
generalului Abdullah Osman.
Principala sarcină a acestui gu
vern — care în. principiu va func
ționa timp de un an —. este de a
organiza alegerile generale și de a
pregăti proiectul unei Constituții
care să asigure revenirea la un re
gim civil în țară, relevă agențiile
menționate.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 23 (Agerpres). — Marți
după-amiază, milițiile creștine aparținînd „Forțelor libaneze' au în-,
ceput să evacueze pozițiile lor
cele mai avansate pe care le
dețineau în estul orașului-port Saida
din .sudul Libanului, informează
agențiile internaționale de presă.
Ele ar urma să părăsească zona Saida

PARIS 23 (Agerpres). — Peste
5 milioane de tineri sub 25 de
ani sînt în căutare de locuri de
muncă în țările Europei occiden
tale - se arată într-un apel al
uniunilor sindicale de tineret din
Franța, Marea Britanie, Austria
și Spania, adresat Parlamentului
(vest-)european. Totodată, agen
țiile de presă relevă că la se
diul din Strasbourg al acestui
for a avut loc o amplă de
monstrație a tineretului din
țările menționate, cerînd respec
tarea dreptului la muncă, crea
rea condițiilor pentru pregătirea
profesională, îmbunătățirea con
dițiilor de viață.

trului francez de externe. Louis
Barthou, a cancelarului ‘ Austriei,
Dollfuss — crime care au precedat
declanșarea celei de-a doua confla
grații mondjale. constituind o parte
integrantă a pregătirilor făcute de
hițleriști în acest scop.
Și țara noastră avea să cunoască
un. val. de crime comise de, teroriș
tii aflați în slujba naziștilor, stipendiați. și .conduși nemijlocit de Ger-,
mania’ hitleristă, respectiv grupările
legionare. Potrivit ordinelor primite
de. la căpeteniile hitleriste, au căzut,
sub gloanțele călăilor legionari,.
prim-miniștrii români, T. G. Duca
și Armand Călinescu, strălucitul sa
vant : Nicolae , lorga, reputatul economist Virgil Madgearu, emi
nente personalități ale vieții științi
fice și culturale, militanți comuniști,
muncitori, țărani, intelectuali. Toc
mai într-o asemenea atmosferă de
tensiune și ■ derută, de izolare a
României p.e plan extern, a fost
adus la putere regimul antonescian.
iar trupele germane au pătruns în
România, țara.fiind tîrită in războ
iul antisovietic. .

Marele imperativ al prezen
tului : vigilența neslăbită. As
tăzi este o concluzie unanim îm
părtășită aceea că cel de-al II-lea
război mondial ar fi putut fi

lui a fost un drum drept, ducînd Ia
uriașul măcel mondial soldat cu un
tribut de singe fără precedent plățit
de omenire — peste 50 milioane de
vieți omenești, la care s-au adăugat
imense distrugeri și pagube mate
riale. ....
Generațiile de azi și cele viitoare
nu pot și nu trebuie, nu au voie să
uite o asemenea lecție tragică. Dar,
din păcate, de un șir de ani, în unele
țări se constată înmulțirea acțiunilor teroriste provocate de grupări
neofasciste. Scopul este același;
subminarea
regimurilor
interne,
atmosfere
de____
haos... și
crearea unei__
,____ ___
confuzie. Practic, se recurge, în mod
stereotip, Ia aceeași metodă folosită
în trecut — .destabilizarea politică,
insecuritate socială, în speranța că
lucrurile se vor repeta și se va crea
din nou un teren favorabil de acți
une ’ pentru grupările neofasciste.
Și,: ca ■ în trecut, în țările respec
tive mai sînt cercuri care mani
festă o atitudine de condescenden
ță față de asemenea activități gra
ve. Asigurările ’ lor „liniștitoare"
primesc însă dezmințirea drastică a
realităților, care consemnează anual
zeci ■' și sute de victime ale unor acte
criminale, în timp ce grupările te
roriste se înmulțesc, cooperează pe
plan internațional, se sprijină re
ciproc.
Este cunoscut că în unele țări vest-
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MOSCOVA 23 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc, marți, plenara
C.C. al P.C.U.S.’, informează agenția
T.A.S.S. Plenara
~
a dezbătut și
aprobat raportul „Cu privire la convocarea Congresului al XXVII-lea al
P.C.U.S. și sarcinile legate de pregă
tirea și desfășurarea acestuia", pre
zentat de Mihail Gorbaciov. secretar
general al C.C. al P.C.U.S. Pe mar
ginea raportului a fost adoptată o
hotărîre cuprinzînd ordinea de zi a
viitorului congres, care va fi convo
cat la 25 februarie 1986. Printre
. punctele principale ale ordinii de zi
a .viitorului congres, menționează
T.A.S.S., se află.: Raportul C.C. al
P.C.U.S., probleme legate de noua
redactare a Programului P.C.U.S.,
unele modificări ale Statutului
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P.C.U.S., principalele direcții ale
dezvoltării economice și sociale a
U.R.S.S. pe perioada 1986—1990 și în
perspectivă pînă în anul 2000 și ale
gerea organelor centrale de condu
cere ale partidului.
Examinînd unele probleme organi
zatorice, plenara a hotărit trecerea
lui V. M. Cebrikov din rîndul mem
brilor supleanți în cel al membrilor
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
Totodată, E. K. Ligaciov și N. I.
Rîjkov, secretari ai C.C., au fost aleși
membri ai Biroului Politic. S. L. So
kolov, ministrul apărării al U.R.S.S.
a fost ales membru supleant al Bi
roului Politic, iar V. P. Nikonov —
. secretar al C.C. al P.C.U.S., preci
zează agenția T.A.S.S.

Țările nealiniate reafirmă dreptul legitim al poporului
namibian la autodeterminare și independență
DELHI 23 (Agerpres). — Declara
ția țărilor nealiniate asupra Nami
biei, adoptată Ia încheierea lucrări
lor sesiunii speciale a Biroului de
coordonare al țărilor nealiniate, des
fășurată la Delhi, reafirmă dreptul
legitim al poporului namibian de a
lupta pentru libertate, prin toate
mijloacele posibile, inclusiv pe cale
armată, transmite agenția : Taniug.
Condamnînd ocupația ilegală a
Republicii Sud-Africane asupra te
ritoriului namibian, declarația cere
retragerea imediată a trudelor
■ acestei țări din Namibia, - subliniind
„dreptul inalienabil al populației la
autodeterminare și independență".
Par.ticipanții resping în mod ferm
încercările regimului rasist de la
Pretoria și guvernului Statelor
Unite de a condiționa accesul la in
dependență al Namibiei, încercările

GENTHLE DE PRESA

pe scurt

vizînd instalarea unui guvern ma
rionetă in acest teritoriu. Declarația
condamnă,, de asemenea, cooperarea
politică, economică, militară și nu
cleară între_ regimul minoritar ra' sist. de la Pretoria și unele state
occidentale și denunță exploatarea
resurselor minerale ale Namibiei,
considerînd că. aceasta este în bene. ficiul unor interese străine, constituind un obstacol pe calea obținerii
independenței poporului namibian.
Biroul de coordonare subliniază,
totodată, că rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate din 1978 este
singura bază pentru o soluționare
pașnică a problemei namibiene, ex
primă sprijinul pentru populația
namibiană și singurul său reprezen
tant legitim — Organizația Poporu
lui
din
Africa
de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.).

n

La reuniune participă miniștrii pe
trolului din șase state membre ale
O.P.E.C. (din totalul de 13 ale or
ganizației). Recomandările ce ur
mează să fie adoptate vor fi pre
zentate la conferința ministerială
a O.P.E.C.. care va avea loc Ia
22 iulie la Geneva.

ALEGERI LEGISLATIVE AN
TICIPATE ÎN GRECIA. Președip' tele Republicii Elene, Christos
Sartzetakis. a anunțat organizarea,
la 2 iunie a.c.. de alegeri legisla
tive anticipate., ca urmare, a. ce
DECLARAȚIE. Aderarea Portu rerii prezentate de primul minis- •
galiei la Piața comună se va solda tru. Andreas Papandreu. ca data
cu agravarea condițiilor de trai a scrutinului să fie devansată cu pa
mii de agricultori, crescători de a- tru luni fată de termenul prevă
nimale și pescari din . Azore. ' se zut inițial. într-o scrisoare adresa
subliniază într-o declarație a or tă șefului statului săptămîna tre
ganizației regionale a P.C. Portu cută. premierul Papandreu. cerînd
ghez din acest arhipelag. Țara este desfășurarea de alegeri. anticipate
confruntată și în prezent cu pro
blema agravării șomajului, foame la 2 iunie, invoca „necesitatea de
finitivării procesului de revizuire
tei și sărăciei, și, după intrarea în
a Constituției, problema cipriotă și
C.E.E.. locuitorii arhipelagului vor
fi confruntați .cu noi dificultăți sopolitica externă a Greciei".
cial-economice, relevă declarația.
ACCIDENT'AVIATIC. Un avion
LA GENEVA au început marți
Civil francez cu șase persoane la
lucrările reuniunii Comitetului de
bord s-a prăbușit in apropiere de •
supraveghere al Organizației Ță
rilor Exportatoare de Petrol ’ localitatea Fitou, situată in sudvestul Franței. Toate persoanele de
(O.P.E.C.), însărcinat cu exami
la bordul aparatului și-au pierdut
narea evoluției prețurilor si a pro
viața. ■
ducției de petrol pe piața mondială.
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TRATATIVELE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. După cum
anunță agenția T.A.S.S., la 23 aprilie, la Geneva s-a încheiat prima rundă
a tratativelor sovieto-americane cu privire Ia armele nucleare și cosmice.
S-a convenit
rundă
de negocieri să înceapă la 30 mai anul
_ --------caLurmătoarea
-------- XI---------- Xj
acesta.
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LA KINSHASA se desfășoară
lucrările unui simpozion interna
țional pe tema „Africa și viitorul
ei", care abordează principalele
direcții• de dezvoltare a continen
tului pînă în anul 2025. Cei pește
200 de specialiști din țări ale Afri
cii. Europei; și Americii vor dezba
te. in context, consecințele coloni
zării îndelungate a continentului
asupra dezvoltării sale actuale și
de perspectivă.

COMUNICATUL COMUN DAT
| PUBLICITĂȚII LA LUANDA la
i încheierea vizitei oficiale în "An
gola â președintelui Republicii Sao
ITomâ și Principe, Manuel Pinto
da Costa, subliniază necesitatea
„edificării unui nou sistem echiItabil de relații politice și economice
internaționale", transmite agenția
angoleză de presă ANGOP. ComuInicatul reafirmă solidaritatea și
sprijinul celor două țări față de
lupta dusă de poporul namibian, sub
I conducerea S.W.A.P.O., pentru eli
berare națională, pentru aplicarea
prevederilor rezoluției 435/78 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.
I privind independența Namibiei —
teritoriu aflat sub ocupația ile| gală a R.S.A.

europene se înregistrează o recrudes
cență a activităților teroriste — aten
tate, răpiri, asasinate. Printre vic
time se numără cunoscute persona
lități politice, de diverse orientări,
oameni de afaceri, ca însuși pre
ședintele Federației patronatului și
al Federației industriilor din R.F.G.,
Hans Martin Schleyer. Sîngerosul episod de la o tradițională sărbătoare
populară de la Miinchen, cînd în
urma unei explozii au fost ucise 12
persoane, iar alte 200 rănite, arată
că neonaziștii, ca și înaintașii lor,
nu ■ se dau în. lături de la cele mai
monstruoase crime în masă, de la
teroarea oarbă, bestială.
Caracterul politic al terorismului

Combaterea terorismului
cerință
a stabilității și destinderii internaționale
tat să-i încredințeze puterea lui
Hitler.
Terorismul a fost folosit, totodată,
de hitleriști ca principala metodă
de consolidare a puterii. Este cunoscută imensa provocare pe care a
constituit-o incendierea Reichstagu
lui. pretext pentru lichidarea forțe
lor de opoziție democratice, pentru
declanșarea celei mai cumplite po
litici de violențe antidemocratice și
antipopulare, căreia i-au' căzut vic
timă adversarii regimului hitlerist
— de la comuniști, ’ social-democrați și sindicaliști pînă. la cunos
cute personalități liberale, conserva
toare. religioase etc. în același ca
dru s-a înscris și faimoasa „noapte
de cristal", cînd bandele hitleriste
au săvîrșit un uriaș pogrom, ucigînd mii’ și mii de evrei, ca prelu
diu al sinistrelor camere de gazare
și crematorii ce. aveau să fie create
apoi.in lagărele de exterminare na
ziste. De .fapt, metodele teroriste au
fost folosite și pentru înlăturarea
rivalilor din înseși rîndurile naziști
lor — cum a fost cazul acelei „nopți
a cuțitelor lungi", cînd grupul lui
Hitler și-a masacrat rivalii, consacrîndu-și supremația asupra tutu
ror fracțiunilor .din interiorul orgariizației fasciste.
Se cuvine remarcat că această
metodă nu . s-a limitat la cadrul
strict al Germaniei: pentru a-si
promova telurile de dominație mon-
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Cel de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S. va fi convocat
la 25 februarie 1986

Convorbiri bulgaro-finlandeze

5 milioane
de tineri șomeri
în Europa occidentală

,

Plenara C.C. al P.C.U.S.

SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia
domeniul economic, și au procedat
la un schimb de păreri asupra unor
au-început marți convorbirile dintre
Todor Jivkov. președintele Consi
probleme internaționale actuale. A
liului- de Stat al R. P. Bulgaria, 'și . fost afirmată dorința ambelor țări
de a contribui la înlăturarea încor
Mauno Koivisto. președintele Fin
dării în Europa, la încetarea cursei
landei. aflat într-o vizită oficială în
înarmărilor și la, dezarmare. S-a sub
R.P. Bulgaria. Cei doi șefi de stat,
liniat că transpunerea în viață a
relatează agenția B.T.A., au exami
ideii creării de zone denuclearizate
nat modalitățile extinderii relațiilor
în Balcani și în nordul Europei ar
dintre cele două țări, în special în
constitui măsuri concrete . de întări
re a păcii și securității pe conti
nentul nostru și în întreaga lume.
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a făcut aprecieri deosebit de călduroase despre România și a elogiat
contribuția importantă a demersurilor președintelui Nicolae Ceaușescu
cu privire la dezarmare, pace și co
laborare internațională.
De asemenea, președintele Senatu
lui francez s-a referit la Apelul
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România adresat So
vietului Suprem al.Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, Congresu
lui Statelor Unite ale Americii, par
lamentelor din toate țările europene
și Canada, pe care l-a caracterizat
ca un document de deosebită impor
tantă internațională, menit să con
tribuie Ia înțelegerea între popoare.
Tovarășul Manea Mănescu s-ă în
tîlnit. de asemenea, cu Edith Cres
son. ministrul industriei și comer
țului exterior, cu care a analizat sir
tuatia actuală și de perspectivă a
relațiilor economice româno-france
ze. precum și' posibilitățile de dez
voltare în continuare a acțiunilor de
cooperare în producție și extinderea
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și Franța.
La întîlniri au participat Ion Stănciu„ adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice
internaționale, precum și Gheorghe
Tache. ambasadorul României la
Paris.

PARIS 23 (Agerpres). — In cadrul
vizitei pe care o efectuează în Fran
ța, tovarășul Manea Mănescu. vice
președinte al Consiliului de Stat, s-a
întîlnit cu Alain Poher. președintele
Senatului Republicii Franceze.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii
Socialiste România, a fost transmis
președintelui Senatului francez un
salut cordial.
Exprimînd calde mulțumiri. Alain
Poher a rugat să se transmi
tă președintelui României. Nicolae
Ceaușescu. sentimentele sale de sti
mă și prietenie. Președintele Sena
tului Republicii Franceze a rugat, de
asemenea, să se prezinte tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele mai calde
felicitări și. urări de succes cu pri
lejul realegerii sale în înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România.
în cadrul întîlnirii a fost discutată
evoluția relațiilor politice si econo
mice româno-franceze și s-a expri
mat dorința comună de a acționa
pentru dezvoltarea colaborării pe
multiple planuri dintre România și
Franța. Au fost abordate, totodată,
unele aspecte ale vieții internațio
nale. cu deosebire probleme ale
dezarmării, ale păcii și securității în
Europa . și în întreaga lume.
în cursul convorbirilor. Alain Po
her. președintele Senatului francez,

perioada 1986—1990, iar pentru unele
domenii pînă în anul 2000. Cei doi
premieri au evidențiat, totodată, necesitatea intensificării activității de
coordonare a planurilor pentru cin
cinalul viitor.
Apreciind rezultatele obținute în
dezvoltarea schimburilor pentru o
măi bună cunoaștere reciprocă, a
relațiilor în domeniul culturii, știin
ței, învățămîntului. presei, radioteleviziunii.
sportului.
turismului,
prim-miniștrii au reafirmat dorința
de a amplifica raporturile în dome
niile respective, exprimîndu-și con
vingerea că acestea contribuie la
cultivarea tradițiilor progresiste și
revoluționare din istoria legăturilor
noastre, la întărirea prieteniei și so
lidarității dintre cele două țări și
popoare vecine.
în cadrul dialogului de lucru, desfășurat intr-un spirit deschis. constructiv. de stimă si' înțelegere reciprocă, prim-miniștrii celor două
țări au efectuat
. ____ un
.... schimb
. .. . de
... vederi asupra unor probleme actuale
ale vieții internaționale.
La convorbiri au participat tovară
șii Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele
părții, române în Comisia mixtă
româno-ungară, Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Lucian Drăguț, secretar al
Consiliului de Miniștri, Ion Stoian,
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, Alexandru Stănescu,
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Mihai Paraschiv, adjunct al ministrului indus
triei chimice.
Din partea ungară au participat
Laszlo Marothy, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
părții ungare în comisia mixtă, Ferencz Horvath, ministru secretar de
stat la. Ministerul Industriei. Istvan
Roska, adjunct al ministrului aface
rilor. externe, Bela Csendes, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a Planifi
cării, Janos Ambrus, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Crearea
NICOSIA 23 (Agerpres). — La Ni
cosia-, au. început lucrările unei reu
niuni a, repr,ezentanților grupului ță
rilor i.n^utre, și nealiniate din Euro
pa în'-.vederea trecerii în revistă a
evoluțiilor Conferinței de lă Stock
holm pentru măsuri de. încredere și
securitate și pentru dezarmare în
Europa, transmite agenția C.N.A.
Se așteaptă ca reuniunea să finali
zeze pregătirile pentru o ’conferință
a- miniștrilor de .ext.erne ai statelor
neutre și nealiniate" europene, care
să aibă loc la sfîrșitiil lunii aprilie
a.c. în capitala suedeză.
. Inaugurînd lucrările, Andreas Mavrommatis, reprezentantul Ciprului,
a declarat-că se așteaptă ca, în diferițele sale etape. Conferința de la
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Convorbiri româno-franceze

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,
BUDAPESTA 23 (Agerpres). —
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru , al Comitetului Politic Exe
cutiv, ăl C.C." al P.C.R., prim-minis
tru ăl Guvernului Republicii Socia
liste'România, a sosit, marți, în
tr-o vizită oficială de prietenie în
R.P. U.ngară.
Primul'ministru român este înso
țit de . tovarășul Gheorghe Pețrescu,
viceprim-ministru al guvernului,
președintele . părții române în Co
misia mixtă româno-ungară. de alte
persoane oficiale. La aeroportul Ferihegy din Bu
dapesta. împodobit cu drapelele de
stat ale, celor două țări, unde a avut
loc ceremonia primirii oficiale, pri
mul minisjru român a fost întîmpinat și salutat de președintele Con
siliului» de: Miniștri, al R.P. Ungare,
Gyorgy Lazar. Au fost prezenți, de
asemenea, Laszlo' Marothy. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
președintele părții ungare în comi
sia mixtă, alte persoane oficiale un
gare. ,
Au fost de față Nicolae Vereș,
ambasadorul României la Budapes
ta, și Barity Miklos, ambasadorul
Ungariei la București.
★
La plecare, pe aeroportul Otopenl,
au fost prezenți tovarășul Gheorghe
Oprea, prim viceprim-tninistru al
guvernului, < alți' membri/ ai guver
nului.
Au fost de fâță Tibor Hodicska,
însărcinat cu afaceri.' a.i. al R. P.
Ungare la București, membri ai
ambasadei.
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este .deosebit de elocvent.și în Ita
lia. Promotoare ale așa-ziseL „teorii
a tensiunii", elementele, neofasciste
din această țară urmăresc șubrezirea instituțiilor ^republicane și a ca
drului politic, torpilarea ' dezvoltări
lor democratice. . Astfel,., sînt. bine
cunoscute șirul interminabil de aten
tate, distrugerea unor sedii locale
ale partidelor democratice, răpiri de
persoane și asasinarea . unor . lideri
politici de cele măi diferite orien
tări, fruntași sindicali, cunoscuți oa
meni de afaceri, juriști. Cu cinism
și cruzime, teroriștii l-au suprimat
pe Aldo Moro, abominabila crimă
fiind comisă imediat după ce fos
tul prim-ministru democrat-creștin
se pronunțase pentru colaborarea cu
Partidul Comunist Italian și cu alte
forțe ale stîngii. în paralel, au fost
săvîrșite atentate monstruoase, ca cel
din gara Bologna, unde și-au pier
dut viața 83 de persoane, iar alte
188 au fost rănite, sau de pe rutele
feroviare FIorența-Bologna și NapoIi-Milano, soldate cu zeci și zeci
de morți și răniți.
Și în Spania s-au multiplicat ac' țiunile teroriste, ca ripostă la ten
dințele pozitive în direcția elimină
rii ■ sechelelor franchismului și de
mocratizării vieții politice. Arsena
lul metodelor folosite de grupările
extremiste spaniole nu diferă de
cele ale neofasciștilor vest-germani
sau italieni, încercîndu-se, prin

POPULAȚIA MONDIALA VA AJUNGE LA SFIRȘITUL ACESTUI SECOL
LA 6 100 000 000 LOCUITORI, dintre care 80 la suta vor trâi în țările în
curs de dezvoltare, se arată în raportul secretarului general al O.N.U.,
Jovier Perez de Cuellar, cu privire la situația populației în lume. Rata
anuală de creștere a populației, al cărei număr este apreciat în prezent
la aproximativ 4 600 000 000 persoane, va fi în medie de 80-90 de mili
oane, un spor mai accentuat înregistrîndu-se în perioada anilor 1995-2000,
cînd se va ajunge la o creștere de aproximativ 89 milioane pe an.
Raportul arată, totodată, că numărul orașelor cu peste 4 milioane de
locuitori din țările în curs de dezvoltare a crescut de la 22, în 1980, la 28,
în 1985.

crearea unei stări de tensiune și de
teamă, să se stăvilească deschiderile
înnoitoare in viața politică și socială
a țării. Și în Franța continuă să se
înregistreze un șir de atentate și
acțiuni teroriste, incendieri, asasina
te — cu caracter antisemit și xeno
fob, în general, antidemocratic, să
vîrșite de organizații extremiste de
dreapta.
Acțiuni unite pentru a bara
calea terorismului Bineînțeles,
activitatea grupărilor teroriste nu
rămîne fără ripostă ■din partea
autorităților
in diferitele,i țări
occidentale sînt adoptate în
i
acest sens măsuri legislative. orgânele de stat întreprind acțiuni pen
tru destrămarea organizațiilor tero
riste. Totuși, cercuri politice largi,
partidele comuniste și, muncitorești,
alte formațiuni democratice din aceste țări acuză o anumită lipsă de
fermitate, o insuficientă vigoare în
combaterea terorismului, inclusiv
complicități cu anumite organe re
presive — toate acestea fiind de
natură să favorizeze activitatea gru
părilor respective.
Nu este mai puțin adevărat că în
cercurile cele mai largi ale opiniei
publice, conștiente de marile perico.le pe care le implică activitățile te
roriste, se înregistrează luări de po
ziție tot mai ferme, se înmulțesc și
capătă tot mai mare amploare acțiu
nile de protest. în' diferitele țări oc
cidentale au avut loc frecvente mi
tinguri, ample demonstrații ■ de masă,
culminînd chiar cu greve naționale,
Ia care au participat milioane și mi
lioane de oameni de cele mai dife
rite profesiuni și orientări politice
și filozofice,, exprimînd indignarea
față de atentatele criminale săvîrșite
de neofasciști. Toate acestea, inclu
siv moțiunile și rezoluțiile prezen
tate în forurile legislative din dife
rite țări, acțiunile pe plan interna
țional inițiate la O.N.U. demonstrea
ză că opinia publică este hotărîtâ
să bareze calea terorismului, să stîrpească acest fenomen atît de nociv
din viața societății.
Opinia publică din țara noastră își
exprimă convingerea că. trăgînd
toate concluziile din împrejurările
și cauzele care au dus la declanșa
rea celui de-al’ doilea război mon
dial. forțele democratice, piogre. siste de. pretutindeni își vor întări
unitatea de acțiune, vor dezvolta co
laborarea dintre ele pentru eradi
carea terorismului. în general pen
tru a bara calea oricăror acțiuni de
natură a pregăti terenul în vederea
unei noi conflagrații mondiale.

Nicolae PLOPEANU
V. IONESCU
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Amînarea manevrelor
militare comune
boliviano-âmericane
LA PAZ 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Boliviei, Hernan Siles Zuazo. a ordonat. în calitate de coman
dant șef al forțelor armate, amînarea
pe termen nedefinit a manevrelor
militare comune cu Statele Unite,
denumite „Bolusa 11". informează agențiile I.P.S. și Frensa Latina.
Oficial, motivul amînării mane
vrelor nu a fost menționat. însă sur
sele citate subliniază că decizia a
fost luată ca urmare a presiunii exercitate de diferitele partide politice
boliviene. Centrala Muncitorească
Boliviana (C.O.B.) și Congresul Na
țional, care au condamnat desfășu
rarea de forțe militare străine în
tară în perspectiva alegerilor gene
rale anticipate, ce urmează să aibă
loc in luna iulie.

în favoarea unei strategii comune
a țărilor lalino-ainericane
împotriva protecfionismului
CIUDAD. DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Sistemul Economic LatinoAmerican (S.E.L.A.) a lansat țărilor
din regiune apelul de a adopta o
strategie comună în problema com
baterii măsurilor restrictive la adre
sa produselor de export ,latino-ame'ricâne și caraibiene adoptate de ță
rile puternic industrializate. în pri
mul rînd de S.U.A. După cum a de
clarat, la Ciudad de Mexico, direc
torul general pentru consultări și
coordonare a acțiunilor S.E.L.A.; Mi
guel Rodriguez Mendoza, protecționismul și politicile restrictive pro
movate de unele state afectează
profund interesele statelor în curs de
dezvoltare și provoacă restrîngerea
comerțului mondial.
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres) — Din pricina măsurilor dis
criminatorii instituite de S.U.A. față
de mărfurile mexicane, în primul
trimestru al acestui an exportul Me
xicului s-a redus cu 18 la sută, a
declarat directorul Institutului de
comerț exterior din Mexic, Manuel
Armendaris. La începutul acestui an,
a relevat el, Administrația S.U.A. a
închis piețele americane pentru pro
dusele citrice și bumbacul exporta
te de Mexic, a mărit taxele vamale
la produsele textile, ceea ce îngreunează eforturile țării de a-și rezolva
problema datoriei externe.
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