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SUCCESE DE PRESTIGIU

PE ÎNTREG
CUPRINSUL ȚĂRII
Au îndeplinit planul pe 4 luni
18 UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL
VASLUI. Apropiata sărbătoare de la 1 Mai prile
juiește și în județul Vaslui o amplă mobilizare de
forțe și o susținută întrecere socialistă pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor economice. Pînă
miercuri, 24 aprilie, colectivele de oameni ai mun
cii din 18 unități economice și-au îndeplinit îna
inte de termen planul pe 4 luni din acest an ' la
producția marfă industrială. între unitățile care au
raportat printre primele acest succes se află în
treprinderea de produse abrazive Bîrlad, unitate
situată în primul trimestru pe locul I în întrece
rea socialistă pe țară. întreprinderea de aparate
de măsură și control și întreprinderea de confec
ții din Vaslui, care au obținut acest însemnat spor
de producție în condițiile economisirii a 1 285 MWh
energie electrică. Se estimează că, pînă la 1 Mai,
colectivele celor 18 unități economice vasluiene
vor realiza și livra suplimentar economiei națio
nale și la export produse în valoare de peste 70
milioane lei. (Petru Nccula, corespondentul „Scîn
teii").

16 UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL VILCEA. Zilele premergătoare sărbătorii de la 1 Mai
constituie și pentru oamenii muncii din unitățile
industriale și de construcții ale județului Vîlcea
zile de maximă mobilizare pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii.
Minerii din bazinul carbonifer Berbești-Alunu ra
portează extragerea suplimentară a circa 21 000
tone lignit energetic, onorîndu-și înainte de ter
men sarcinile pe primele patru luni ale anului.
Alte succese prestigioase înregistrează forestierii.

chimiștii, energeticienii și alți oameni ai muncii
din 16 unități economice ale județului, care și-au
îndeplinit mai devreme planul pe patru luni, suc
cese concretizate în realizarea unor importante spo
ruri la producția fizică. Astfel, au fost puse la
dispoziția economiei naționale, în afara sarcinilor
planificate, peste 35 milioane kWh energie elec
trică, 2187 tone percloretilen'ă, 5 728 metri cubi
bușteni, 2145 metri cubi lemn pentru celuloză,
1250 metri cubi cherestea și alte produse a căror
valoare șe ridică la aproape 100 milioane lei.
(Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").
CENTRALA DELTA DUNĂRII. Colectivul da
oameni ai muncii din cadrul Centralei Delta Du
nării întîmpină apropiata sărbătoare de la 1 Mai
cu noi și semnificative fapte de muncă. Ei anunță
îndeplinirea înainte de termen a planului pe 4 luni
la producția marfă industrială. S-au creat astfel
condiții ca unitățile economice ale centralei, utilizînd eficient capacitățile de producție și timpul de
lucru, să realizeze în perioada care a mai rămas
pînă la finele lunii aprilie o producție industrială
în valoare de 7,5 milioane lei. O contribuție în
semnată la acest succes și-au adus oamenii muncii
de la întreprinderea de reparații nave șl utilaje
Tulcea. care au realizat un număr însemnat de
utilaje și nave necesare executării lucrărilor da
punere în valoare a terenurilor din Deltă, contri
buind în felul acesta la materializarea programu
lui de exploatare complexă a resurselor naturale
din această zonă. (Neculai Amihulesei, corespon
dentul „Scînteii").

Angajamentele muncitorești devin fapte
sens, în toate fabricile între
prinderii, această săptămână
este o săptămână a producțiilor
record. Și primele recorduri
pot fi de pe acum consemnate.
Bunăoară, la fabrica de utila)
complex se află in fază avan
sată cei trei arbori cotiți pen
tru motoarele navale de 8 000
și 3 000 CP.
...Parcurgind secția turbine
unde se produc grupurile ener
getice destinate hidrocentrale
lor țării, atenția este atrasă de
o lucrare de dimensiuni im
presionante. Este o nouă tur
bină de 50 MW aflată pe stan
dul de montaj. „Lucrările sînt
foarte avansate. Vom livra acest grup energetic beneficia
rului cu cinci zile mai devreme
— ne spune maistrul Pavel
Dedu. Este angajamentul nos
tru, al muncitorilor, pe care îl
vom onora prin fapte".

IN INTERESUL DEZVOLTĂRII BAZEI ENERGETICE

Un amplu și susținut efort
pentru sporirea producției de cărbune!
Eforturile care s-au făcut și se
fac în continuare pentru sporirea
producției de: cărbune au o funda
mentare economică bine determinată,
îndeplinirea ritmică, integrală a
planului la producția de cărbune energetic, de pildă, condiționează in
mod direct, după cum se știe,
funcționarea marilor termocentrale
ale- țării. Orice desincronizare în aprovizionarea cu cărbune a centrale
lor electrice generează -dificultăți în
realizarea producției de energie electrică. așa cum s-au petrecut lu
crurile, în iarna care a trecut. în același timp, cărbunele este rtecesar
și pentru producerea cocsului și
semicocsului. ■ resurse folosite ca
materii prime sau combustibili în
siderurgie, chimie, în alte sectoare
de activitate.
De aici reiese și mai mult în evi
dență importanța cu totul deosebită
a măsurilor stabilite de conducerea
partidului, la indicația și sub directa
îndrumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru realizarea produc
ției de cărbune prevăzută în plan
pe anul 1985. Programul examinat
și adoptat în acest sens de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. a!
P.C.R. are în vedere, printre altele,
reeșalonarea producției de cărbune
pe acest an prin reducerea acesteia
față de prevederile planului în se
zonul rece — lunile ianuarie, fe
bruarie și decembrie — și majorarea
ei corespunzătoare pentru recupera
re în restul anului. în principal în
trimestrele II și III. Reeșalonarea
producției în industria extractivă a
cărbunelui impune, totodată, ca Mi
nisterul Minelor, conducerile combi
natelor și unităților miniere să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru
sporirea gradului de folosire a ca
pacităților și utilajelor existente, executarea la timp a reparațiilor, per
fectionarea continuă a tehnologiilor
de exploatare, în special în carierele
de lignit din bazinul Olteniei, pentru
realizarea integrală a planului de
investiții, asigurarea bazei tehnico-

materiaîe și a forței de muncă. întă
rirea ordinii și disciplinei, astfel
incit activitatea productivă în această
ramură să se desfășoare normal în
tot timpul anului.
Luna aprilie reprezintă din acest
punct de vedere o perioadă de ma
ximă concentrare a forțelor umana
și materiale din unitățile miniere.
Există mai multe argumente care
pot fi aduse în sprijinul acestei afir
mații. Iată numai două dintre ele.
în primul rînd. potrivit programului
adoptat, începind din trimestrul II,
producția de cărbune trebuie să cu
noască o creștere importantă atit fată
de lunile anterioare, cit și în com
parație cu planul stabilit inițial. In
al doilea rînd. tot în acest răstimp
trebuie să se asigure condițiile nece
sare pentru sporurile și mai mari
de producție prevăzute pentru tri
mestrul III și perioadele următoare.
NIVELUL PRODUCȚIEI A CRES
CUT. DAR ESTE NUMAI UN ÎN
CEPUT AL REVIRIMENTULUI AȘ
TEPTAT. De bună seamă, este po
zitiv faptul că, în ultima perioadă,
s-a înregistrat o anumită creștere a
producției de cărbune. Practic, pro
ducția medie zilnică de cărbune a
fost de 119 mii tone in luna martie,
față de 100 mii tone in februarie și
93 mii tone în ianuarie. Sporurile
de producție înregistrate pînă în
prezent, deci și în luna aprilie, nu
pot fi totuși apreciate decît ca un
început al revirimentului așteptat și
care trebuie neapărat realizat. Unul
din motive îl reprezintă însuși faptul
că, deși producțiile au crescut de la
o lună la alta, prevederile planului
pe primul trimestru nu au fost în
deplinite integral, minerii rămînînd
datori economiei naționale cu im
portante cantități de cărbune. Mai
exact, făcînd delimitările necesare,
cele mai mari restante se localizează
la combinatele miniere Rovinari si
Motru. unda activitatea în carierele

de extracție a lignitului — în spe
cial — nu se situează la nivelul po
sibilităților existente. Cauzele ?
Așa cum s-a apreciat în ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. din 12 aprilie, în industria
extractivă a cărbunelui continuă să
existe serioase deficiențe. îndeosebi
în folosirea capacităților existente și
a forței de muncă, ceea ce face ca
rezultatele obținute să nu fie pe mă
sura condițiilor de care dispune acest
sector, la nivelul cerințelor econo
miei naționale. într-adevăr, în ulti
mii ani. unitățile miniere au bene
ficiat de importante fonduri țle in
vestiții, baza tehnico-materială a
cunoscut o puternică dezvoltare și
modernizare, s-au organizat acțiuni
speciale de întrajutorare din cele
lalte județe ale tării, dar sporurile
de producție nu se situează la ni
velul eforturilor făcute.
Combinatele miniere Motru și Ro
vinari trebuiau să realizeze încă de
acum cîțiva ani. în mod constant, o
producție medie zilnică de peste 100
mii tone lignit. De atunci au fost
puse în funcțiune noi capacități de
producție, iar cele relativ mai vechi
(spunem relativ, deoarece însuși ba
zinul carbonifer al Gorjului nu a
apărut de mult timp pe harta tării)
au fost continuu modernizate. Totuși,
în luna aprilie din acest an. produc
țiile medii zilnice ale celor două
combinate luate împreună însumează
numai 75—80 mii tone lignit.

UTILAJELE ȘI INSTALAȚIILE
DIN DOTARE — FOLOSITE CU
INDICI SUPERIORI ! Nivelul pro
ducției realizate arată că în carierele
de extracție a lignitului, îndeosebi,
se manifestă încă o serie de ne
ajunsuri în organizarea producției.
In calificarea și folosirea forței de

lop TEODOR
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sănătate și fericire, de progres și
prosperitate pentru poporul român,
din partea tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate
Coreene, și a tovarășului Kim Giăng
II, membru al Prezidiului Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.C.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Kim Ir Sen, precum și
tovarășului Kim Giăng II salutul său
călduros și cele mai bune urări, iar
poporului coreean prieten noi și tot
mai mari succese în edificarea so
cialismului.
în timpul întrevederii, desfășurată

într-o atmosferă caldă, tovărășească,
a fost exprimată satisfacția față de
bunele raporturi de prietenie și strînsă colaborare statornicite între parti
dele, țările și popoarele noastre, in
clusiv între sindicatele din cele două
țări, care se dezvoltă continuu, in
spiritul înțelegerilor convenite între
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim
Ir Sen. A fost manifestată totodată,
convingerea că există posibilități
multiple pentru extinderea in con
tinuare a conlucrării dintre România
și R.P.D. Coreeană pe plan econo
mic, tehnico-științific, cultural, în
interesul ambelor popoare, al cauzei
generale a păcii și socialismului.

(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Populare Chineze,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Yu

Hongliang, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Populare Chi
neze în țara noastră. (Continuare în
pagina a V-a).

40 de ani de la victoria asupra fascismului

Desăvîrșirea eliberării teritoriului
național - cauza și opera întregului popor

La întreprinderea de mașini grele București

Oamenii muncii de ta între
prinderea de mașini grele
București — ctitorie a „Epocii
Ceaușescu" — muncesc in aceste zile premergătoare săr
bătorii de la 1 Mai cu dăruire
și abnegație pentru a înregis
tra noi succese in întrecerea
socialistă. Aici, în această uni
tate modernă a industriei noas
tre, s-au realizat de-a lungul
anilor turbine de 330 MW, co
loane de sinteză, mori de ci
ment, caje și cilindri pentru
laminoare, iar mai de curind
se produc echipamente pentru
centrala nuclearo-electrică de
la Cernavodă.
— A devenit o tradiție ca în
fiecare an să intimpinăm săr
bătoarea muncii prin fapte de
muncă deosebite — ne spune
tovarășul Năstase Ioniță, se
cretarul comitetului de partid
din întreprindere. In acest

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, miercuri,
pe Kim Bong Ju, membru al Comi
tetului Central al Partidului Muncii
din Coreea, președintele Comitetului
Central al Federației Generale a
Sindicatelor din Coreea, conducăto
rul delegației Federației, care efec
tuează o vizită de prietenie și schimb
de experiență în țara noastră la in
vitația
Consiliului
Central
al
U.G.S.R.
Adresînd calde mulțumiri pentru
întrevederea acordată, oaspetele a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un cordial salut, urări de

De altfel, lupta cu timpul
capătă aici sensul unei frumoa
se emulații muncitorești. Așa
se explică răspunsul forjorilor
din întreprindere la întrecere
adresată de „oamenii microni
lor", cum sînt cunoscuți turbiniștii : în cinstea zilei de 1 Mai
vom realiza, suplimentar, în
această săptămână, 50 de
blocuri forjate grele din oțe
luri înalt aliate. O întrecere
care, indiferent de locul pe
care îl va ocupa unul sau altul
dintre colectivele de muncă
ale marii întreprinderi bucureștene, va avea un singur
cîștigător : prestigiul colectivu
lui in ansamblul său. (Gh. Io
niță).
In fotografie : Un aspect da
muncii din secția montaj tur
bine.

Foto : S. Cristiaffi

IN ZIARUL DE AZI :

® SEMĂNATUL PORUM
BULUI - încheiat grabnic,
pe toate suprafețele prevă
zute, în condiții superioare
de calitate @ Ce se între
prinde pentru realizarea la
timp a noilor investiții ?

MOBILIZÎND TOATE FORȚELE
NAȚIUNII, „in clocot de inimi, _ cu
mina pe arme / Pornesc azi românii
spre Ardealul iubit / Dictatul robiei
lui Hitler să-l sfarme / Domniei lui
Horthy să-i pună sfîrșit". Un adevăr
de netăgăduit oglindeau aceste ver
suri născute în primele zile ale re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă,
declanșată in august 1944. Și anu
me, . simțămîntul unanim ce stăpînea milioanele de inimi, milioa
nele de conștiințe, într-un ceas
hotărîtor al istoriei naționale —
a înlătura nedreptatea făcută Româ
niei prin raptul imperialist de
la Viena, din 30 august 1940, cînd
Transilvania de nord fusese smulsă
din trupul României, în beneficiul
Ungariei horthyste. Un simțămînt,
un ideal afirmat statornic în toți acei
ani grei de toate forțele progresiste,
patriotice ; un ideal înscris în toate
platformele de luptă propuse parti
delor, grupărilor și personalităților
politice de către partidul comunist,
în acordurile și înțelegerile încheia
te între forțele politice patriotice,
începind cu toamna anului 1943, în
vederea salvării țării de la o catas
trofă națională și asigurării viitoru
lui său liber, democratic, indepen
dent. Un ideal înscris, așadar, între
obiectivele fundamentale ale revolu
ției române din August 1944. înfățișînd acest obiectiv, unul din docu
mentele esențiale ale insurecției sub
linia astfel că : „Alături de armate
le aliate și cu ajutorul lor, mobilizind toate forțele națiunii, vom trece
hotarele impuse prin actul nedrept
de la Viena pentru a elibera pămân

tul Transilvaniei noastre de sub do
minația străină". Se ilustra astfel
încă o dată o realitate definitorie a
istoriei românești — aceea că româ
nii nu au înțeles eliberarea, emanci
parea lor națională ca pe un dar din
afară, ci ca rod al luptei, al efortu

rilor, al sacrificiilor proprii. O ase
menea înțelegere izvora, din convin
gerea că sînt durabile și străbat
veacurile doar acele creații politice
care încorporează lupta și jertfele
fiecărui popor, că dăinuie doar acele
înfăptuiri pentru a căror cucerire a
fost nevoie de efort, de jertfă.
„ZĂVORUL" CARPAȚILOR PĂS
TRAT DESCHIS DE TRUPELE
ROMĂNE. în împrejurările complexe
create de insurecția din August 1944,

de înaintarea trupelor sovietice, prin
cipala sarcină pentru forțele armate
române în prima parte a lunii sep
tembrie a reprezentat-o respingerea
oricăror încercări ale trupelor hitleristo-horthyste de a trece frontiera
de vest a țării și linia de demar
cație ce frînsese în două trupul
Transilvaniei, încercări ce vizau a
fixa linia frontului pe culmile Carpaților Meridionali. Cu alte cuvinte,
în acel răstimp misiunea esențială a
armatei române consta în a apăra
vastul cap de pod din sudul Transil
vaniei, din Banat și de la vestul
Munților Apuseni, cu o suprafață de
circa 50 000 kilometri pătrați, de a
păstra deschis „zăvorul" Carpaților
sudici — adică a trecătorilor care-i
ferăstruiau — în vederea afluirii
operative a forțelor armate sovietice
în sudul Transilvaniei și în Cîmpia
de vest.
La 5 septembrie 1944, forțele hitleristo-horthyste din centrul Transil
vaniei au declanșat spre sud o pu
ternică ofensivă din direcțiile Cluj
și Tirgu Mureș cu intenția de a in
tercepta trecătorile Carpaților. Folo
sind cu ingeniozitate tactica sleirii
treptate a inamicului printr-o apăra
re îndîrjită pe linii succesive, tru
pele noastre au reușit, dună lupte
grele pentru fiecare palmă de pămînt, să stăvilească la 8 septembrie
ofensiva inamică pe toate direcțiile
de efort. A doua zi, introducînd în
luptă și trupele venite de pe frontu
rile insurecției, armata română a tre-

Silviu ACHIM

(Continuare în pag. a IV-a)
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ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
J
tru din trecut, printre care Înălța unui trecut de luptă
voievozii Mircea cel Bătrîn, care ne-a permis nouă să
Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, trecem la construirea socia
Matei Basarab, care au pus lismului. Și citi tîrgovișteni
mai presus de orice liberta nu murmură oare cu mîndria
tea si neatîrnarea patriei. urmașilor, ce se știu stăpini
Luptând cu vitejie împotriva la ei acasă versurile mare
cotropitorilor, ei au făcut po lui lor înaintaș I. H. Radu
sibile succesele de mai tîr- lescu : „Tirgoviștea e tem
voievozi ai Tării Românești. ziu in înfăptuirea stalului plul l-a mea călătorie / Și
Viața, jertfele, luptele și cti național român, au pregătit p-ale ei ruine in pace mă
toriile lor înseamnă acel „vis condițiile pentru dezvoltarea așez / Și lupte valoroase

In Legenda Meșterului Manole, care stă la
baza ideii de civilizație la români, zidul cel nou
nu rezistă dacă nu se înalță pe temelia unuia mai
vechi : nimic nu se naște pe loc gol, civilizația
nouă este continuatoarea celei ce i-a premers.

„...Și fapte mari,
victorii,
naintea mea
le văz”
Orașul Tîrgoviște este o vie
ilustrare a acestei simple și
profunde concepții româ
nești despre nașterea si trăi
nicia unei civilizații care nu
se poate dispensa de rădăci
nile ei vechi. Locul marilor
ctitorii socialiste de azi, ridi
cate, practic, în ultimii două
zeci de ani, al noilor ctitorii
care se numesc Combinatul de
oteluri speciale. „Oțelinox",
„Romlux", „SARO", este, tot
odată, solul ce păstrează ur
mele epocilor de glorie în
scrise în cartea de aur a is
toriei românești. Glorioasă
reședință voievodală , datînd
din veacul al XIV-lea, Tîrgoviștea înscrie pe o lungă
listă a locuitorilor săi de
onoare numele unor mari

MOȘTENIRE PENTRU VIITOR
-------------------- ÎNSEMNĂRI DIN TÎRGOVIȘTE -------------------de aur" al înaintașilor în care națiunii române, ne-au per
ne place să ne regăsim cînd mis nouă să trecem la con
gîndim la trecutul pe care se struirea socialismului".
...în fiecare dimineață, co
înaltă noua noastră civiliza
ție. Si de aceea ei merită res loane de mii și mii de oa
meni
pornesc către noile cti
pectul nostru în eternitate :
„Tirgovișlea, străveche ce torii socialiste, locurile lor
tate de scaun a Țării Româ de muncă, aruneînd o privire
nești — spunea tovarășul plină de pioșenie și admira
NICOLAE CEAUȘESCU — ție către chivotul sacru de la
timp de aproape trei veacuri Dealu, unde se păstrează
a jucat un rol deosebit de capul marelui erou al primei
important în existența po noastre Uniri, Mihai Vi
porului român. De numele teazul ; in fiecare dimineață
acestei localități este legată un gînd de recunoștință în
viața și lupta unora dintre tărește astfel zidul nemuritor
cele mai glorioase figuri de al memoriei — cel mai trai
conducători ai poporului nos nic monument ce se poate

pe-ntinsa ei cîmpie / Și fap
te mari, victorii, naintea mea
le văz" ? Căci orașul acesta,
în care într-o zi din primă
vara anului 1922 un mare
pictor, Gh. Petrașcu, găsi
locul căutat lingă un zid
vechi, căzut în ruină si um
brit de un nuc — orașul acesta în care s-a născut șeful
guvernului provizoriu de la
1848, poetul „Tîrgoviștenelor"
(Cîntarea dimineții. Poezia,
O noapte pe rumurile Tîrgoviștei, Fragment, în aștep
tarea lui 1848, Adio la patrie,
Sfînta cetate etc.) este, în
același timp, o veritabilă ce

tate literară, leagănul atitor
scriitori, un alt șir de cetă
țeni de onoare găzduiti pen
tru veșnică aducere aminte
în „Muzeul scriitorilor dîmbovițeni" care, și-au pus con
deiul în slujba înaltelor aspi
rații și lupte ale românilor:
de la. Neagoe Basarab și
Petru Cercel la logofătul
cronicar Teodosie Rudeanul
și umilul vistier al marelui
voievod, Stavrinos (autorul
poemului „Vitejiile prea pio
sului și prea viteazului Mihai
Voievod") ori Matei al Mirelor care transformă Dealul
într-un puternic centru cul
tural de copiști și miniaturiști și pînă la poeții Vă
cărești, Grigore Alexandrescu. Ion Ghica, Duiliu Zamfirescu, I. C. Vissarion, I. Al.
Brătescu-Voinești și contem
poranii noștri Radu Petrescu.
Mircea Horia Simionescu,
Gheorghe Tomozei ș.a. El,
acest oraș de străveche cul
tură, este, în același timp,
leagănul tiparului din Țara
Românească (Tîrgoviște —
Minăstirea Dealu, 1508) și se
mîndrește pe drept cuvînt
C. STANESCU
Gh. MANEA
(Continuare în pag. a Il-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNClfl
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordantă cu legile tării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii îață de om
Măsuri eficiente în sprijinul cooperativei agricole
Din Belceștl, comună situată tn
județul Iași, au fost adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu două
scrisori, avînd același conținut :
cooperativa agricolă din localitate,
cu toate că dispune de o bază ma
terială bună și forță de muncă su
ficientă, datorită modului necores
punzător de organizare a produc
ției și a muncii, nu a obținut în
ultimul timp rezultate economicofinanciare satisfăcătoare, iar pro
ducțiile vegetale și animale sînt
mici, cu mult sub nivelul planului.
In sprijinul acestor afirmații, auto
rii relatau fapte concrete, care, în
urma verificării lor de către acti
viști ai Comitetului Central, ai
Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție, ai Comite
tului județean Lași al P.C.R., s-au
dovedit a fi In marea lor majo
ritate reale.
în raportul secretarului Comite
tului Central al P.C.R. care, așa
cum a indicat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a coordonat cercetările,
se confirmă faptul că cooperativa
din Belcești nu a progresat pe mă
sura posibilităților și că producțiile
obținute sînt slabe ; mijloacele ma
teriale și bănești nu au fost folo
site cu simț gospodăresc, cheltuie
lile au crescut fără acoperire în
producție, ceea ce a făcut ca da-

toriile neachitate să crească. Con
ducerea cooperativei, președintele
acesteia, Milieș Milică, n-au acțio
nat pentru mobilizarea la muncă
a membrilor cooperatori, tolerînd,
în același timp, încălcarea prevede
rilor statutului C.A.P. privind acor
darea loturilor în folosință, repartizîndu-se ilegal mai bine de 130 ha,
inclusiv unor persoane care nu au
lucrat deloc în cooperativă. Un fapt
deosebit de grav este și acela că,
datorită lipsei de răspundere din
partea conducerii cooperativei, nu
s-au cultivat 150 ha teren arabil
situat în valea rîului Bahiui. Con
trar normelor și indicațiilor primi
te, din dispoziția președintelui s-au
vîndut ilegal 6 420 kg grîu, iar prin
chioșcul cooperativei importante
cantități de carne de ovine. în plus
nu se justifică o cantitate de peste
5 170 1 benzină.
Se apreciază că multe din nea
junsurile care au influențat neco
respunzător activitatea cooperativei
se datoresc și fluctuației mari de
cadre, în ultimii ani fiind schim
bați mai mulți ingineri, șefi ai sec
ției de mecanizare, specialiști, șefi
de ferme etc.
în vederea restabilirii ordinii, au
fost adoptate măsuri energice.
Președintele, contabilul-șef și alte
cadre din conducere au fost desti-

tuiți din funcții și sancționați pe
linie de partid ; pagube evaluate
la aproape 80 000 lei au fost impu
tate persoanelor vinovate, iar do
cumentele de control au fost îna
intate organelor de cercetare pen
tru elucidarea unor fapte infracțio
nale și stabilirea de răspunderi în
legătură cu pagubele produse ave
rii obștești. S-au inventariat lotu
rile în folosință deținute nelegal,
stabilindu-se obligațiile față de
cooperativă. Au fost luate măsuri
de impulsionare a executării lucră
rilor de drenaj pentru suprafața de
400 ha teren cu exces de umiditate
aflat în valea Bahluiului.
Concluziile controlului și măsuri
le luate au fost analizate și dez
bătute în cadrul organizației de
partid a cooperativei, în plenara
comitetului comunal de partid și
în adunarea generală a cooperato
rilor. Au fost, de asemenea, anali
zate în secretariatul comitetului
județean de partid, cu care ocazie
au fost atenționate conducerile or
ganelor agricole județene, conduce
rea comunei și a consiliului unic
agroindustrial de stat și coopera
tist și s-au stabilit măsuri pentru
prevenirea unor astfel de abateri,
întărirea ordinii, disciplinei, res
pectarea cu strictețe a legilor în
unitățile agricole.

Normele de legalitate au fost restabilite
Activiști al Comitetului Central
și Consiliului de Miniștri, împreună
cu reprezentanți ai Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R. și ai unor
organe de stat, au verificat, sub în
drumarea secretarului C.C. al
P.C.R. șl viceprim-ministrulul de
resort al guvernului, așa cum a
indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
o scrisoare ce i-a fost adresată în
legătură cu unele nereguli și aba
teri la mina Filipeștii de Pădure.
După cum rezultă din raportul de
cercetare, faptele sesizate s-au do
vedit fi fi în general reale.
S-a constatat astfel că. In
tr-adevăr, nu s-a acordat întot
deauna, In cursul anului trecut, o
ii liberă pe lună, în afara dumini
cilor, muncitorilor direct productivi

din subteran, așa cum prevede pro
gramul, motivîndu-se „lipsa de
personal". Aceste zile lucrate au
fost însă plătite integral. Cu ocazia
cercetărilor s-a stabilit o mai bună
organizare a muncii, prin care se
va asigura respectarea programului
legal de lucru.
S-au adeverit în întregime refe
ririle privitoare la abuzurile și în
călcarea legalității de către șeful
biroului administrativ, Mîronel Polexe. în raportul de cercetare se
precizează că la domiciliul aces
tuia s-au găsit, la vremea respec
tivă, nici mai mult nici mai puțin
de 5 000 kg de prune, din care 4 000
kg cumpărate de la ferma I.A.S.
Băicoi la prețuri mai mici decît
cele din mercurial. Prunele au fost

transportate în mod ilicit cu ma
șina unității la locuința sa. Pentru
aceste fapte, organele de stat au
deschis anchetă penală împotriva
celor vinovați, cantitatea de fructe
fiind predată la întreprinderea viei
și vinului pentru valorificare. De
asemenea, s-a constatat că acesta a
încercat să-și ascundă răspun
derea în problema unui grav acci
dent de circulație — tentativă care
a eșuat, procuratura județeană sta
bilind redeschiderea cercetărilor.
Măsurile adoptate în urma veri
ficărilor întreprinse sînt de natură
să atenționeze. încă o dată, pe cei
ce consideră că își pot permite să
nesocotească legile, să le încalce
că, in condițiile țării noastre,
nimeni și nimic nu poate ascunde
adevărul.

Cu grijă și exigență în apărarea avutului obștesc
O datorie elementară a conduce
rii unei unități este în primul rînd
apărarea averii obștești, cerință
ignorată de directorul I.A.S. Măureni, județul Caraș-Severin — se
afirma într-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu. Auto
rul semnala că din întreprindere
»-au sustras Însemnate cantități de
materiale — var, ciment, țevi, țablă
etc., In unele cazuri chiar cu știrea
directorului — și adresa rugămintea
ca verificarea celor sesizate să fie
făcută cu exigență.
Fiind dată spre rezolvare — așa
cum a indicat tovarășul Nicolae
Ceaușescu — secretarului C.C. al
P.C.R. și prim viceprim-ministrului de resort al guvernului, scrisoa
rea a fost verificată la fața locu
lui de activiști ai Comitetului Cen
tral, ai Consiliului de Miniștri și
specialiști ai organelor de stat.
A rezultat cu acest prilej
că Petru Munteanu, inspector
în Departamentul agriculturii de
stat, abuzînd de funcție, a de
terminat conducerea I.A.S. Măureni să-l aprobe executarea, de

^(Urmare din pag. I)

\

către unitate, a lucrărilor de re
parații la casa părintească din lo
calitatea Maciova, aflată la o dis
tanță de peste 120 km. Pentru a da
o formă cît de cît legală aranja
mentelor convenite, s-a întocmit
și un deviz, calculat însă la pre
țuri fictive, respectiv doar de 4 300
lei. Afacerea fiind încheiată, la lo
cuința respectivă au fost trimiși
9 muncitori care au executat, după
cum s-a constatat, lucrări de repa
rații în valoare de aproape 30 000
lei ; în plus, costul transportului
muncitorilor și al materialelor s-a
ridicat la aproape 10 000 lei, iar
la fața locului s-au mai găsit ma
teriale nefolosite în valoare de
aproape 5 000 lei. S-a constatat, de
asemenea, că pentru plata munci
torilor și a materialelor s-au în
tocmit liste de plată fictive, situa
ții de lucrări și pontaje pe seama
unei ferme, aprobate de șeful aces
teia, inginerui constructor al I.A.S.,
și vizate de directorul unității.
Profitînd de ilegalitățile facili
tate de directorul întreprinderii,
tehnicianul agronom Gh. Popa a

culoasă. 131 500 de elevi învață In 411
școli și licee, avind 705 laboratoare
cu „Muzeul tiparului și al cărții și cabinete, 224 ateiiere-școală, 421
vechi românești", unic în țară — in de biblioteci : tot atîtea mijloace ca
stituție inaugurată în acești ani de oamenii, tineri și virstnici, „să îm
reconsiderare a trecutului românesc brățișeze spații și să măsoare stele".
în lumina adevăratelor sale dimen Numai biblioteca județeană „Dîmbo
siuni. „Participînd la inaugurarea vița" din Tîrgoviște, înființată cu
Muzeului tiparului și al cărții vechi mai bine de jumătate de secol în
românești — scria la 11 mai 1967 to urmă, posedă în prezent circa 200 000
varășul NICOLAE CEAUȘESCU in de cărți și periodice din toate timpu
oartea de aur a acestei ctitorii a rile, o frumoasă colecție de manu
epocii care-i poartă numele — adu scrise de la peste 400 de scriitori,
cem prinosul nostru de recunoștință alta de 5 000 volume cu autografe do
celor care au făcut ca de aici, din la scriitori români și străini (de la
vechea cetate de scaun a Tîrgoviștci, monografia „Bach" de Schweitzer
să pornească spre Țara Românească, pînă la Elena Văcărescu). în 1919,
Transilvania și Moldovă încă de Ia consemnînd în societatea tîrgovișteaînceputul secolului al XVI-lea, pri-. nă „o atmosferă tot mai favorabilă
mele tipărituri românești, punin- pentru teatru, literatură și artă", re
du-se astfel bazele unitare ale vista locală- „Vlăstarul" nota cu în
limbii noastre literare".
grijorare : „Dar pentru progresul șl
O limbă în care marii scriitori, menținerea acestei stări de Ihcru mai
„păzitori ai solului noștru veșnic", au trebuie multe de făcut, căci multe
cîntat vitejiile, sacrificiile, luptele și lipsesc... Nici sală de teatru n-avem
izbinzile poporului, spre gloria po și nici bibliotecă publică unde să se
porului și a eroilor lui. O limbă pen găsească întotdeauna o carte bună si
tru a cărei înălțare, ca un adevărat folositoare". Și iată răspunsul reali
precursor al Văcărescului, Matei al tății culturale de azi : de la 44 000 la
Mirelor, In niște emoționante „Sfa aproape 110 000 publicații — aceasta
turi către Alexandru Iliaș", îndemna este creșterea înregistrată de colec
patetic să se înalte școli de luminare țiile bibliotecii județene în ultimul
a poporului : „Măria-Ta pă Ptolomeu deceniu. în aceeași perioadă, numă
la pildă și deschide școli / In țara rul cititorilor permanenți și activi ai
ta lumină și milă să masori. / Nești bibliotecii județene s-a dublat, de la
ința naște râie, învîrtejește crime / aproape 5 000 la peste 10 000. iar di
Călăuzește în hire fărădelegi mulți namica volumelor eliberate a cunos
me, / Fă binele acesta, prea luminate cut un ritm fără precedent : de la
doamne / Viu numele-ți rămină, în 86 000 la peste 250 000 cărți, ziare, re
veci să ți se-nsamne. / Fă ca să cure viste intrate în circuitul lecturii pu
apă, răcoare paste inimi / Și curățeș- • blice. „Cartea bună și folositoare"
te mintea atîtor dintre oamini ; / O, este ari la îndemîna tuturor. Se poa
dăzvelește soarele cel obrocit dă nori te deci spune fără a greși că visul
/ înțelepciunea lumii astfeliu s-o înscris în Testamentul literar al tîrdesfășor! / Sînt oaminii ca vita care govișteanului Ienăchită Văcărescu,
oă uită-n gios / n-au știrea cărții cu „Creșterea limbii românești / Și-a
aimbur luminos / Și litera e vie, dă patriei cinstire", a devenit o reali
viață șl trezește, / Pă cei umili înalță, tate, cartea fiind azi un bun al tu
pă cel mai mici mărește, / Cutez a turor, iar lectura o necesitate co
zice că orbilor ea dă vedere / Să tidiană. Lista de cărți din biblioteca
îmbrățișeze spații și să măsoare ste Tîrgoviștei întocmită la 1847 de Mile". Au trebuit să treacă secole pen halache Drăghiceanu insera 106
tru ca soarele „cel obrocit de nori" titluri, din care 29 de literatură uni
să ție „dăzvelit", iar lumina unei versală! Numai biblioteca de la Casa
vieți mai bune să înlăture sărăcia și tineretului posedă ari 12 mii de vo
lume, iar în 1984 numărul cărților
Ignoranta care „naște răle“„
difuzate trece de 400 000. în 1972, la
„...Să îmbrățișeze
Tîrgoviște s-a constituit chiar si „So
cietatea română de bibliofllie" cu
spații
marcante prezențe la concursuri in
ternaționale
1973). Pasiu
și să măsoare stele” nea bibliofilă(Cracovia,
are aici o dimensiune
în TLrgoviște, capitala unui județ publică șl ea denumește nu un sno
în care fondurile totale de investiții bism provincial, ci un adevărat rafi
in perioada 1966—1984 se ridică la nament ce stă mărturie despre elepeste 60 miliarde lei, in care meta varea condiției umane, despre înalta
lurgia feroasă deține azi 25 la sută intelectualitate a cititorului de azi,
din producția județului și in care rit om al muncii din Combinatul de ote
mul mediu de creștere a producției luri speciile sau de la Romlux, acel
industriale este de 11.7 la sută, în cititor al viitorului căruia i se adresa
acest oraș care ocupă locul al doilea cu mai bine de o sută de ani în
la producția de strunguri, învățămîn- urmă Mihai Eminescu : „Citește!
tul a cunoscut o dezvoltare, specta Citind mereu, creierul tău va deveni

sustras 3 000 kg ciment, pe care
l-a valorificat în interes personal.
De asemenea, au fost comercializate
ilicit instalații de calorifer, vîndute
la un preț derizoriu, ca fier vechi,
în urma controlului efectuat, au
fost adoptate măsuri corespunză
toare. Inspectorul în cauză a fost
eliberat din funcție, organizația de
partid sancționîndu-1 cu vot de
blam cu avertisment ; cei ce au '
semnat acte false au fost trimiși
în judecată și sancționați cu des
facerea contractelor de muncă ;
tehnicianul Gh. Popa a fost exclus
din rîndul membrilor de partid,
iar directorul destituit, urmînd
să fie discutat pe linie de partid
de adunarea generală. Pentru re
cuperarea prejudiciului în dauna
avutului obștesc, s-au stabilit răs
punderi materiale în sarcina per
soanelor vinovate. Departamentul
agriculturii de stat va prelucra
acest caz cu toți directorii trustu
rilor I.A.S. din țară.
Neculal ROȘCA

un laborator de idei și imagini, din
care vei întocmi înțelesul și filozofia
vieții".

Aripile cunoașterii,
ale științei și culturii
într-un asemenea „laborator", aparținînd unui muncitor de la SARO,
s-a născut o idee ce exprimă
o întreagă filozofie de viată : „Cînd
știu că există și se păstrează palatul
brîncovenesc de la Potlogi, această
verigă de legătură între decorația
sobră de la Hurez și cea opulentă de
la Mogoșoaia, am convingerea că
ceea ce facem noi azi trebuie con

Pretutindeni - largă mobilizare cetățenească

pentru buna gospodărire a localităților!
Starea edilitară a orașului. Dintotcircumscripția nr. 18 a deputatului
deauna Severinul a fost un oraș cu
Dumitru Mareș — din nou, ca să
rat și bine îngrijit. Prin tradiție,
reluăm expresia, „salon de dans".
locuitorii săi se definesc prin simț
Aceleași contraste le-am observat
gospodăresc, spirit civic și dragoste
și în alte cartiere — unde, circum
de frumos. Cu atît mai mult, în anii
scripții model (26 și 27 din cartierul
aceștia, cînd municipiul a devenit
Kiseleff, 49 din cartierul Babeș ș.a.)
tot mai bogat ca zestre edilitară,
alternează cu altele pe care trecăto
severinenii mîndrindu-se, pe bună
rul e tentat să le ocolească, decît să
dreptate, cu noile și impunătoarele
ia contact cu aspectul lor respingă
cartiere, cu noile edificii socialtor. Discutind problema cu tovarășul
Marin Crivao — secretarul comite
culturale, bine întreținute și puse
tului executiv al consiliului popu
în valoare de un peisaj înconjurător
frumos, civilizat. Dar iama grea
lar municipal — acesta releva urmă
care a trecut a lăsat și pe străzile
toarele : antrenarea cetățenilor la
orașului de la Porțile de Fier I
acțiunile gospodărești depinde și de
urme nu ușor de înlăturat, mai ales
modul in care acționează deputății,
în centru și în cartierele vechi. De
dar și de conștiința civică a cetățe
aceea, in aceste zile, edilii orașului,
nilor respectivi; or, din acest
cot la cot cu locuitorii harnici și ini
punct de vedere, la Drobeta-Turnu
moși conlucrează, fără întrerupere,
Severin trebuie intensificate acțiu
la repararea și reamenajarea străzi
nile de antrenare a tineretului și,
lor, la acțiuni de înfrumusețare gos
mai ales, a acelor locuitori nou vepodărească a cartierelor.
niți- din alte părți ale tării, să lu
Cetățenii și acțiunea „Primăvara".
creze pe diverse șantiere din zonă.
In paralel cu lu
Primăria încear
crările de repara
că, desigur, să
ții organizate de
desfășoare o largă
în aceste zile,
consiliul popular
activitate de edu
municipal, primă
cație civică în rîn
în
municipiul
Drobetavara orașul tre
dul tuturor locui
buie, ca întot
torilor — virstnici
Turnu
Severin
deauna, în între
sau tineri, pergime curățit, pri
manenți sau tem
menit, înfrumu
porari. (Bine face,
sețat. Și cine altcineva să facă
dar — am adăuga noi — acolo unde
această tradițională și
necesară
nu reușește munca de convingere ar
„operație estetică" de sezon dacă
trebui aplicate prevederile legii).
nu înșiși cei ce trăiesc și mun
Ce fac întreprinderile și institu
cesc în oraș — locuitorii săi ?!
țiile ? Ne relata tovarășul Vasîle
Așa este firesc, așa cere însăși legea
Nistor
— prim vicepreședinte al co
— participarea cetățenilor la gospo
mitetului executiv al consiliului
dărirea și înfrumusețarea localități
popular municipal — că într-una
lor neiiind un simplu act facultativ,
din marile întreprinderi ale orașului,
ci o obligație prevăzută limpede
discuta la o adunare despre îngriji
în Legea nr. 10 din anul 1982.
rea perimetrului respectivei între
Fac severinenii acest lucru, își în
prinderi. La un moment dat. le-a
grijesc casa ori
blocul, curtea,
spus celor de față : „Tovarăși, sînaleea, strada, circumscripția ? Cei
teți 3 000 de angajați și aveți de în
mai mulți — da ! Mobilizați de degrijit 2 400 metri pătrați de teren —
putați, de comitetele de cetățeni șl
deci revin cîte 80 centimetri pătrați
asociațiile de locatari, gospodari de
de fiecare ; dacă veniți mîine fieca
diferite virste lucrează de zor pentru
re cu cîte... • furculiță. în mai puțin
a îmbrăca orașul în frumoasele hai
de o oră. după schimb, vă săpați
ne ale primăverii. Cutrelerind zilele
partea".
Ironia și-a atins scopul, a
trecute străzile severinene i-am văzut
doua zi toți cei 2 400 mp fiind săcurățind caldarâmul cu lopata și mă
pați (cu sapa, evident I). greblați,
tura, săpînd spatiile libere, plantind
plantați.
arbuști și flori, văruind fațade și
pomi, amenajînd și reamenajînd
SI alte întreprinderi din oraș și-au
scuaruri, grădini, parcuri, locuri de
lucrat deja terenurile — dar nu toa
joacă și de sport.
te. Poate că ar trebui urmărit mai
îndeaproape modul în care se îngri
Observînd însă că nu peste tot ce
jesc întreprinderile și instituțiile de
tățenii s-au angajat cu hărnicie și
perimetrul propriu, după cum ar fi
spor în acțiunea de amploare pe
bine ca și parcurile, grădinile pu
care edilii de aici au numit-o acțiu
blice,
bulevardele să fie repartizate
nea „Primăvara", o pornire reporte
spre îngrijire unităților economice,
ricească ne-a determinat să notăm
școlilor și liceelor, altor instituții și
— și am notat : circumscripția nr. 4
organizații din oraș. Pentru că Dro
(din cartierul nou — Crihala) este
beta-Turnu Severin poate si trebuie,
curată „ca un salon de dans" — cum
se exprima mîndru cetățeanul Ilie
nu numai să rămînă un oraș curat,
Pirvu, unul dintre inițiatori și din
îngrijit si frumos ea totdeauna, ci
tre cei mai harnici în această acțiu
mereu mai curat, mai îngrijit șl mai
ne de înfrumusețare ; circumscripția
frumos — pe măsura zestrei sale
de vizavi însă, nr. 5 din același
edilitare socialiste cu care se îmbo
cartier, are un aspect deplorabil —
gățește an de an.
aleile și străzile sînt neîngrijite,
neocrotite de nimeni, îneît te întrebi
Gheorghe MITROI
Virgiliu TATARU
dacă aci nu locuiesc tot severineni;
corespondentul „Scinteii"
mai departe, circumscripția nr. 6,

acum, propria lor tradiție : „Crizan
tema de aur", festival și concurs de
romanțe (prima^ediție : 1968), festi
valul de poezie românească „Moș
tenirea Văcăreștilor" (ediția I :
1969), „Oameni și fapte în marea
întrecere", festival al brigăzilor ar
tistice (prima ediție : 1975), un fes
tival al filmului documentar (1975),
festivalul teatrului istoric din fos
tele cetăți medievale, Mesaje dimbovițene în timp, Amfiteatrul arte
lor. Pentru copii, dar nu numai
pentru ei, constituie un loc de mare
atracție muzeul „Aripi românești",
cuprinzind machetele tuturor avioa
nelor românești de la începuturi
pînă azi, muzeu ce s-a bucurat de

cultură a orașului, la faza județeană
a întrecerii brigăzilor artistice. Ur
măream programul brigăzii de la
Romlux, una dintre noile cetăți ale
Tîrgoviștei, întreprindere cu un pu
ternic și unit colectiv muncitoresc
și ne gîndeam, ascultînd avalanșa
de observații usturătoare la adresa
secției „L. I." (lămpi cu incandes
cență) : oare așa de necorespunzător
merg lucrurile acolo, n-au găsit ni
mic bun de înfățișat, lipsește cu desăvîrșire experiența pozitivă demnă
de a fi prezentată ? ! Intr-un text
excelent conceput și scris (Ion
Coca) erau satirizate jocul de-a
„baba oarba" al răspunderilor între
șefii de sectoare, maiștri și tehni
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struit cu sentimentul lucrului bine
făcut, durabil, competitiv. Așa cum
atît de frumos spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu la inaugurarea
Canalului Dunăre — Marea Neagră,
și noi, cei de azi, trebuie să lăsăm
viitorului mărturia forței de creație
a poporului român în epoca noastră,
opere menite să dăinuie peste
veacuri, după cum și înaintașii noș
tri s-au străduit să ne lase ca pre
țioasă moștenire semnele trecerii lor,
ale strădaniilor și luptelor pentru
România de azi". Minunate, emo
ționante cuvinte. Un mod de a
gîndi și simți cu care viața
spirituală a orașului Tîrgoviște
trebuie să fie, și este, în concor
danță deplină, oferind oamenilor
cît mai multe prilejuri de înălțare,
„sîmburii luminoși" ai cunoașterii,
ai artei, științei și culturii.
«în județul nostru, ne spune to
varășa Niculina Costescu, președinta
Comitetului de cultură și educație so
cialistă al județului Dîmbovița, ase
menea „sîmburi luminoși" de civi
lizație și cultură credem că sînt cele
212 cămine culturale, case de cul
tură și cluburi muncitorești, în care
activează 1 341 de formații cu 21 401
artiști amatori, 256 de cercuri și
cenacluri literar-artistice cu 1 978 de
membri și 1 482 creatori populari.
Județul Dîmbovița a adăugat înde
lungatelor tradiții de viață spiri
tuală îndeobște cunoscute o serie de
inițiative și manifestări care au,

concursul și aprecierea unor mari
savanți, ca Henri Coandă și Elie Carafoli. De altfel, pornind de aici,
s-a înființat și societatea elevilor
„Astronautica", cu singura revistă
de acest fel din lume editată de
elevi. Dacă, în fine, adăugăm la
toate acestea bogata activitate de
valorificare a tradițiilor folclorice,
literare, viața centrelor de ceramică
din județ, activitatea cenaclului
U.A.P.- și frumoasa galerie de artă
din centrul orașului nostru, stagiu
nea permanentă de teatru, operă și
operetă (cu concursul teatrelor din
Pitești, Ploiești, Brașov, București)
obținem tabloul succint al varietății
vieții cultural-artistice tîrgoviștene
și dîmbovițene, o viață demnă de
marile realizări ale oamenilor pen
tru oamenii acestei epoci mărețe,
„Epoca Ceaușescu"». Epocă în care și
aici, la Tîrgoviște, asistăm la impe
tuoasa înaintare a noului, de la în
fățișarea urbanistică ce se profi
lează acum în noul centru al ora
șului, corijînd un început mai stîngaci, făcut în grabă, și pînă la noul,
insesizabil la prima vedere, din con
știința oamenilor. <

Cum se vede
ziua de azi
dinspre viitor...
Cu un asemenea „nou" ne-am întîlnit recent și pe scena casei de

cieni, slaba activitate din schimbul
III, lipsa de preocupare a unor in
gineri față de buna organizare a
muncii în secții, neacordarea asis
tenței tehnice în schimbul III, apro
vizionarea cu materiale de slabă
calitate, neurmărirea consumului
de prefabricate pe unitatea de pro
dus, depășirea „pierderilor planifi
cate" la mia de lei, ochelarii fu
murii care împiedică C.T.C.-ul să
vadă proasta calitate a unor produse
ș.a.m.d. Oare Anca Dorina. Vișan
Elena, Mihalache Maria, Rotariu
Gabriela, Leca Marieta, Gh. Virgi
nia, Mărtoiu loan, Gh. Ion, Ioniță
Constantin, Ghirescu Anghel, Camen Aurel, Bondilâ Marcel, talentații membri ai brigăzii, n-au privit,
ei înșiși, activitatea secției în mod
unilateral, cu ochelari fumurii, n-au
„înnegrit" cumva realitatea ? Și nu
este oare un asemenea spirit cri
tic... demobilizator 7 Iată întrebările
cu care am mers la Romlux. Curtea
întreprinderii : curățenie exemplară,
de farmacie, se simte mina femeii
care-și îngrijește uzina ca pe pro
pria ei casă (70 la sută din perso
nalul întreprinderii : femei). To
varășa Elena Ciohanu, secretara
comitetului de partid pe întreprin
dere, ne ascultă cu atenție, zîmbește
subțire și ne spune : «în primul
rind : îi cunosc bine pe toți băieții
și fetele din brigadă. Oameni de nă
dejde, cu care ne mîndrim, altfel
cum i-am fi lăsat să-i critice pe

ORADEA s

Ținuta orașului — ținuta civică
a locuitorilor lui

Primăvara și-a Intrat definitiv în
drepturi și în municipiul Oradea.
Primăvara aceasta este pentru noi
mai' bogată-n frumuseți, ne spune
tovarășul Gheorghe Groza, prim
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal.
Cîteva din ele ? De la începutul
dezghețului, în Oradea s-au plantat
peste 80 000 noi arbori și pomi
fructiferi, peste 4 000 metri gard
viu, sute de mii de flori, iar zonele
verzi au sporit cu 61 hectare față de
anul trecut. Totul prin munca cetă
țenilor vechiului municipiu.
— Dar care. în același timp, este
și nou, ne completează cetățeanul
Constantin Bădăluță. Numai în noul
cartier „Nufărul" s-au mutat în
ultimul timp mii de locuitori.
Iar noul cartier nu dezminte renumele municipiului. Pasiunea pen
tru frumos s-a transplantat aici și
prin crearea noului parc. în dupăamiezile și duminicile acestei pri
măveri, peste 25 000 de locatari ai
cartierului au curățat terenul viran,
au săpat gropile și au plantat co
pacii parcului ce vor înfrunzi prima
oară aici. Tot în aceste zile, cetățe
nii, în frunte cu deputății Floarea
Kiss. Mircea Creț au nivelat circa
2 ha de teren pe faleza Crișului
Repede, unde au plantat peste 1 000
arbori.
Interesantă ni se pare experiența
primăriei, care, folosind cu grijă
resursele materiale pentru plantarea
pomilor, a pus la dispoziția asocia
țiilor de locatari din zonele nou
construite material dendrologic în
mod gratuit.
Printr-o strînsă conlucrare cu uni
tățile economice și cetățenii, consi
liul popular a pus la punct un ade
vărat „stat major" care se îngrijește
de tinuta municipiului. Astfel, aso
ciațiile de locatari și comitetele de

FocșANh

cetățeni au primit spre îngrijire șl
întreținere spațiile din jurul blocu
rilor și locuințelor, inclusiv miniparcurile, locurile de joacă pentru
copii, rigolele, podețele etc., mobilizîndu-i pe cetățeni la acțiunile de
curățenie și reparații. Toate între
prinderile și instituțiile din muni
cipiu. se ocupă de buna întreținere
a locurilor publice. De exemplu,
parcul central „23 August" se află
în grija liceului „Emanuel Gojdu"
și a tinerilor de la „Fabrica de con
fecții" ; parcul „Muncitorilor" este
patronat de elevii liceului „Solidari
tatea" și tinerii de la întreprinderea
mecanică pentru piese de schimb, de
la „înfrățirea", „Crișana" și C.F.R.,
în timp ce elevii de la liceele indus
trial nr. 2 și sanitar ajută la între
ținerea străzilor în cartiere mărgi
nașe.
Așa îneît, în orice parte a orașului,
în centru sau în cartiere, primăvara
aceasta a scos la muncă zeci și zeci
de mii de cetățeni. „Ținuta orașu
lui e. in cele din urmă, tinuta noas
tră. ca cetățeni" — ne spunea unul
din deputății consiliului popular mu
nicipal, Alexandru Tordai.
Acțiuni asemănătoare, antrenînd
nții și mii de cetățeni se desfășoară
zilele acestea și în orașele dr. Petru
Groza, Marghita, Beiuș, Vașcău,
precum și în comunele Bratca, Nojorid, Lunca, Săcuieni, Sinmartin etc.
Un bilanț provizoriu al acestora ?
Pînă la 20 aprilie, valoarea lor sa
ridica la peste 160 000 000 lei.
Iar potrivit prognozelor edililor,
pînă la 1 mai suma va ajunge la
250 000 000 lei.
— Sau,
completează deputatul
Gheorghe Pîrcălab, poate ceva mai
sus. Căci nu există loc de muncă, loc
de viață unde frumosul să nu mal
încapă. Nu găsiți ? (Laurențiu Duță»
L. loan).

Doar spațiile verzi?

Și focșănenii au răspuns „prezent"
In această primăvară la acțiunile de
gospodărire și înfrumusețare a lo
calității lor, acțiuni inițiate de con
siliul popular municipal, cu sprijinul
deputaților, al asociațiilor de loca
tari și comitetelor de cetățeni. Au
participat pină acum aproape 50 000
de cetățeni. Și roadele muncii lor
se văd pretutindeni, în toate zonele
municipiului. Astfel, în noul cartier
„Bahne" a fost amenajat parcul „Pio
nierul", pe o suprafață de aproape 2
hectare. Aici s-au plantat pomi și
arbuști, flori, așa cum s-a procedat
și la organizarea noului parc din
zona centrală (în apropierea Casei
de cultură a municipiului). Pe strada
Cuza Vodă s-au plantat tei, iar în
cartierul „Constituției", spațiile verzi
și toate amenajările făcute în această primăvară au dat o nouă în

alții ?! în al doilea rînd : a fi
„umani" nu înseamnă să tolerăm
abaterile, neajunsurile, să ne purtăm
cu duhul blîndeții cînd este vorba
de interesele noastre, ale tuturor.
Ne-am confruntat, e adevărat, cu
probleme deosebite și nu ne per
mite nimeni să dăm mînă liberă ri
sipitorilor. Ne trebuia un asemenea
program îndrăzneț, care să le atragă
atenția. în al treilea rind : la spec
tacol, aici în întreprindere, i-am in
vitat pe toți cei vizați. Eram cu
ochii împărțiți pe toți : nimeni n-a
protestat, nimeni n-a reproșat ceva
cuiva, au plecat îngîndurâți. Așa e
bine. Nu mai putem critica „în ge
neral", cl cu adresă directă. Acum
doi ani am avut un program des
pre... „papagali", oameni care în loc
să muncească, să-și asume răspun
derea, repetau fraze generale, lo
zinci. Unii au fost de părere că era
acolo „prea multă critică". Nu sînt
de această părere. Din contră : ca
pacitatea de a numi lipsurile, de a
nominaliza pe cei vinovați denotă
tăria colectivului, conștiința că
există resursele redresării unei si
tuații negative. De altfel, trebuie să
vă spun că principala „sursă de in
spirație" a programului a fost darea
de seamă a consiliului oamenilor
muncii, nimic nu este inventat, ci,
eventual, exagerat potrivit reguli
lor acestui gen de spectacol politic,
agitatoric, menit să-i trezească pe
cei care mai ațipesc, să risipească
inerțiile. Efectele sint foarte pozi
tive. Este critica prea aspră ? Dar
cum poți să critici „blind" pe cineva
care se face vinovat, din delăsare
sau incompetență, de mărirea chel
tuielilor pe unitatea de produs ? A
nu-1 critica pentru că n-a urmărit
fluxul de fabricație spre a găsi
cauza depășirii cheltuielilor în
seamnă a lovi în interesele generale
de dragul unui umanism prost în
țeles. Dacă nu avem și realizări,
experiențe pozitive, oameni de lău
dat ? Oho, și încă foarte mulți.
Avem un colectiv minunat, solidar,
oameni care fac cinste fabricii, in
ventatori cu mintea scormonitoare.
Știți cită muncă fizică, materială și
cită gingășie, precizie, inventivitate
sint înglobate într-un... bec ? Vă in
vit să mergeți în fabrică, să cunoaș
teți oamenii și veți înțelege de ce
noi credem în eficiența criticii fă
cute dinspre viitor, în numele zilei
de mîine».

Din perspectiva
viitorului
Am mers în secții, am cunoscut
oamenii. Unul dintre ei : inginerul
Ion Lică, șeful laboratorului de cer
cetare în tehnica vidului, unic în
țară. Tînărul inginer este un adevă

fățișare ansamblului de locuințe. Nu
au fost omise nici locurile de joacă
pentru copii, peste 50 la număr, unde
s-au reparat dotările existente și
s-au făcut completări cu altele noi.
O observație totuși : deși Focșaniul
este pe cale să-și refacă înfățișarea
după iarna grea din acest an, în
deosebi în privința zonelor verzi,
eforturile municipalității se cer în
dreptate și spre alte aspecte ce țin
de gospodărirea localității. Este
vorba, în principal, de cerința repa
rării și refacerii unor străzi și dru
muri din cartierele mărginașe ale
orașului — multe din ele devenite
impracticabile — ca și de organiza
rea mai bună a acțiunii de evacuare
a deșeurilor și resturilor menajere
din cartiere. (Dan Drăgulescu, cores
pondentul „Scinteii").

rat „cosmonaut" al acestui domeniu:
„vrem să înlocuim becul de 40 W
cu unul de 8 W, cu un consum de
energie de patrjj ori mai mic, dar
păstrînd aceeași luminozitate". îl
rog să-mi explice mai pe înțeles.
„De regulă, becul de 40 W dă un
flux luminos de 400 lumeni. O lampă
fluorescentă de 8 W — miniaturală,
aceea la care lucrez acum — oferă
același flux luminos la un consum
de putere activă de 12 W (din care:
8 W lampa și 4 W balastul). E
dar ?“ Nu e prea clar, lucrurile sînt
mai complicate, altceva este limpe
de : tînărul blond și surizător din
fața mea a făcut un pact cu viito
rul, lucrează în contul lui, deși stă
cu picioarele bine înfipte m prezent,
în vreme ce ne vorbește, un senti
ment ciudat ne ia în stăpînire : ziua,
aceeași pentru noi toți, este 16 apri
lie 1985, dar timpul lui, al cercetă
torului, este un prezent pe care noi.
ceilalți, abia îl presimțim. ca pe un
viitor posibil... îl întreb : „ceea ce
faceți nu presupune oare un avantaj
prea scump plătit ?“ „Tocmai asta
este direcția principală a preocupă
rii noastre : să lucrăm, eu și co
laboratorii mei, cu ceea ce avem noi
aici, fără importuri. Nici aceia care
au inventat ceva, oriunde și orieînd.
n-au cerut să li se dea din afară.
Au gîndit cu capul și cu mijloacele
lor. Consider că asta este datoria
noastră, a oricărui cercetător care
este un visător competent, dar și un
om al producției, și chiar un con
tabil grijuliu cu banii statului, cu
avutul obștesc și cu veniturile oa
menilor". Mai mult nu ne-a spus :
împreună cu maistrul și cîțiva mun
citori au rămas lucrînd de zor Ia
amenajarea noului laborator de cer
cetare în tehnica vidului...
Tovarășa Elena Ciobanu avea
dreptate. Totul trebuie gîndit din
perspectiva viitorului, chiar și cri
tica din programul brigăzii artistice
aparținînd unei întreprinderi al că
rei, colectiv se poate mîndri cu rea
lizări deosebite, cu oameni destoi
nici, capabili să facă față celor mai
ridicate pretenții ale partenerilor
externi.
La Romlux, la Tîrgoviște, oamenii
au înțeles bine Legenda Meșterului
Manole : nimic nu se naște pe loc
gol, zidul nou, edificiul viitorului
de mîine nu rezistă decît dacă se
înalță pe un prezent la temelia că
ruia meșterii mari ai zilelor noas
tre pun sacrificiu, dăruire de sine,
sudoare, inteligență și inventivitate.
Numai așa ceea ce se clădește ziua
nu se va prăbuși noaptea, numai
așa „zidul început" nu va rămine,
ca In legendă, „neisprăvit", ci va
dura ca o prețioasă moștenire pen
tru viitorul în care noi vom fi tre
cutul.
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SEMĂNATUL PORUMBULUI
- încheiat grabnic, pe toate suprafețele
prevăzute, în condiții superioare de calitate
MUREȘ

Viteza de lutru este in creștere
începînd cu această săptămînă, in
unitățile agricole din județul Mureș
semănatul a fost reluat cu și mai
multă intensitate. In multe unități
agricole din județ se lucrează re
pede și bine. între ele se numără și
cele din consiliul agroindustrial
Band, unde porumbul ocupă 1735
hectare. „Față de ritmul zilnic sta
bilit de 200 hectare — luni, în pri
ma zi după reluarea lucrărilor, am
insămînțat 205 hectare, iar marți —
210 hectare — ne spune Alexandru
Nagy, președintele consiliului agro
industrial. Și nu oricum, ci asigurind calitatea impusă de nivelul
producțiilor, pe care sîntem hotârîți
să le obținem". Lată cîteva consta
tări făcute in cîmp. Străbâtînd, în
primele ore ale dimineții, dealurile
pe care sînt situate majoritatea te
renurilor din consiliul agroindustrial
Band, ajungem la C.A.P. Căpuș.
Deși pe unele porțiuni pămîntul era
încă îmbibat cu apă, pe sola „Dîmbeanu" de 10 hectare, unde terenul
se zvîntase, se lucra de zor. In urma
unei semănători ce cobora în pantă,
inginerul-șef al cooperativei, Szâsz
Levente, urmărea și verifica, pas cu
pas, cum se încorpora sămînța în
sol. „Ne grăbim, dar respectăm nor
mele de calitate, ne spune el. Nu
mai astfel eforturile făcute la pre
gătirea terenului ne vor permite să
obținem recolte mari. In acest scop
urmărim asigurarea unei densități
de cel puțin 87 000 boabe la hec
tar". în această unitate, preocuparea
pentru asigurarea unei viteze bune
de lucru și calitatea lucrărilor a
făcut ca, și în condiții mai puțin
prielnice, semănatul porumbului să
se desfășoare pe ultimele suprafețe
din cele 170 hectare planificate.
Și în cooperativele agricole Band,
Flnațe. Mădăras, Oroi si Grăbeniș

se acționează cu aceeași răspun
dere pentru recuperarea restanțelor
la semănat și asigurarea unor lu
crări de calitate. în acest scop, pen
tru creșterea vitezei de lucru, ca
drele de conducere și specialiștii
dirijează operativ tractoarele și uti
lajele de pe solele unde semănatul
s-a încheiat pe cele care mai tre
buie să primească sămînța.
Dar în vreme ce majoritatea uni
tăților din acest consiliu agroindus
trial depun eforturi susținute pentru
încheierea semănatului in cursul
acestei săptămîni, la C.A.P. Iclănzel, abia au fost însămînțate 70 hec
tare cu porumb din cele 370 hectare
prevăzute I
Cauza ?
Tovarășul
Gheorghe Cristurean, primarul co
munei, motivează : „Nu putem lucra
la semănat deoarece mai bine de
300 hectare destinate porumbului nu
au fost arate în toamnă și nici în
primăvară. Abia acum se lucrează
la arat". Curios, dar la conducerea
consiliului agroindustrial aflăm că
„situația descrisă de primar e nu
mai parțial adevărată". De altfel,
unele imprecizii în cunoașterea si
tuației la zi, unele nepotriviri între
cele ce ni s-au spus la secția de
mecanizare, la conducerea consiliu
lui agroindustrial și ceea ce aflăm
de la primai- sînt semne că cei de
la consiliul popular nu se află su
ficient pe teren. Subliniem aceasta
întrucît în unele locuri executarea
lucrărilor agricole este lăsată numai
pe seama specialiștilor.
Concluzia ? Una singură : toți cei
răspunzători de soarta viitoarei re
colte trebuie să acționeze fără pre
get pentru ca semănatul porumbu
lui să se încheie grabnic, pe toate
suprafețele, pînă la ultimul hectar.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”

HUNEDOARA

Ie lucrează intens, cu tonte forțele
După ploile ce au căzut tot
timpul săptăminii trecute, vremea
s-a imbunătățit, astfel că în majori
tatea locurilor se poate lucra din
plin la cîmp. Iată de ce organele
locale de partid și de stat din ju_dețul Hunedoara au luat măsuri
pentru impulsionarea ritmului la
semănat. De altfel, pînă în seara zilei
de 23 aprilie au fost însămînțate
6 300 hectare cu porumb, reprezentînd 46 la sută din prevederi.

In consiliul agroindustrial Ilia,
unde sînt de semănat 1 680 hectare
cu porumb, în toate unitățile agri
cole se lucrează din plin. La C.A.P.
Ilia, formația de mecanizatori con
dusă de Dănilă Roman era în cîmp
la prima oră a dimineții de ieri.
„Trebuie să asigurăm viteze supe
rioare de lucru pentru fiecare uti
laj în parte — ne spune inginerulșef al unității, Ion Cionca. Totoda
tă, efectuăm numai lucrări de caii-'

tate superioară și asigurăm o densi
tate corespunzătoare, astfel incit în
acest an să. obținem o producție su
perioară de porumb". In ritm in
tens se muncește și la C.A.P. Lăpușnic. Și aici, inginerul Simion
Mureșan era cu formația de meca
nizatori și urmărea cu toată aten
ția respectarea calității lucrării. De
altfel, pe ansamblul consiliului
agroindustrial, marți, 23 aprilie, vi
teza zilnică la semănat s-a apro
piat de 250 hectare.
La două unități agricole — Ohaba
și Bretea Mureșeană — am consta
tat însă că mecanizatorii și coope
ratorii, dar și cadrele de conducere
n-au ieșit o dată cu zorile la lucru.
La C.A.P. Ohaba, deși sînt de se
mănat 256 de hectare cu porumb,

lucrarea se desfășoară lent. Un trac
torist a lipsit luni dimineața de la
muncă, iar loan Căta, șeful secției
de mecanizare din Lăpuțiu de Jos,
a trebuit să-i ia locul. La C.A.P.
Bretea Mureșeană sînt de însămințat numai 97 de hectare cu porumb,
dar asta nu dă dreptul conducerii
unității de a nu urmări îndeaproa
pe, la fața locului, desfășurarea
lucrului din zori și pînă seara.
Așa cum se muncește în marea
majoritate a unităților agricole, se
poate afirma că și în județul Hune
doara semănatul porumbului se va
încheia în timp scurt pe întreaga
suprafață.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii”

GORJ

Intențiile frumoase să se reflecte
in fapte frumouse!
Pînă în seara “zilei de 23 aprilie,
în județul Gorj porumbul a fost se
mănat pe 26 la sută din suprafață,
adică pe mai puțin de 5 000 hectare.
Rămînerea în urmă se datorează, în
principal, ploilor abundente din ul
tima vreme și, ca urmare, umidită
ții excesive a solului, care au în
greuiat și au făcut imposibilă des
fășurarea lucrărilor. Din 12 aprilie,
cind s-a atins cea mai mare viteză
zilnică la însămînțări — 2 900 hec
tare la total culturi de primăvară,
din care 2 062 hectare cu porumb —
ritmul lucrărilor a scăzut, în prima
zi din această săptămină însămînțîndu-se ceva mai mult de 1200
hectare. Trebuie remarcat că și în
aceste condiții se mențin diferențe
mari intre unitățile agricole. Astfel,
în timp ce în consiliile agroindus
triale Brănești, Amaradia și Motru
s-au însămînțat 27—30 la sută din
suprafața destinată porumbului, în
consiliile Tîrgu Jiu și Scoarța, me
dia realizărilor se situează sub 10 la
sută.
Cooperativa agricolă din Dănești
urmează să însămînțeze cu porumb
peste 600 hectare — suprafață si
tuată, e drept, în zonă cu aport
freatic excedentar. Aceasta impune
cu atît mai mult să nu se aștepte
Ivirea unor condiții de timp optime,
• ci să se acționeze energic pentru
eliminarea umidității, să se concen
treze forțe tehnice și umane mult
mai mari în vederea impulsionării
semănatului. In raidul nostru ne-am
oprit și pe terenurile cooperativei
agricole din Bălești, care ani de-a
rîndul s-a situat în rîndul unități
lor agricole fruntașe din județ. „Ex
periența anilor trecuți —•. ne-a re
latat Viorel Plăstoi, primarul comu

nei — ne-a demonstrat cît de im
portantă este efectuarea însămînțărilor în timpul optim. De aceea, ac
ționăm pentru intensificarea ritmu
lui de ,lucru și recuperarea cît mai
grabnică a rămînerilor în urmă, ast
fel ca în 4—5 zile să încheiem se
mănatul. De luni, toate cele 12
discuri au fost concentrate la pregă
tirea terenului, asigurînd executarea
discuitului și în timpul nopții. Marți
am reluat însămînțările cu cele șase
semănători și am luat toate măsu
rile de alimentare și întreținere
pentru a asigura o viteză de 60—70
hectare pe zi".
Declarațiile, ca și intențiile, sînt
frumoase, dar însămînțarea porum
bului este mult rămasă în urmă și
aici, ca de altfel în majoritatea zo
nelor județului, fapt ce impune or
ganizarea superioară a întregii acti
vități, un efort mult mai susținut
din partea specialiștilor, a coopera
torilor și mecanizatorilor, a tuturor
organelor și organizațiilor de partid
de la sate. Ce se întreprinde con
cret în acest sens ?
„îmbunătățirea
timpului
ne-a
permis să trecem cu toate forțele,
începînd de marți, 23 aprilie, la se
mănatul porumbului — ne-a preci
zat tovarășul Ion Giurcan, director
adjunct al direcției agricole județe
ne. Preconizăm să atingem viteze zil
nice de peste 2 500 hectare, astfel ca,
pînă la sfîrșitul săptăminii,"să închel iem această importantă lucrare".
Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii"

Ce se întreprinde pentru realizarea
Ia timp a noilor investiții?
O dată cu instalarea primăverii, activitatea desfășurată pe șantiere
a cunoscut un puternic avînt, reflectat prin rezultate în creștere de la
o zi la alta, prin îndeplinirea și depășirea, în multe locuri, a prevederilor
din graficele de execuție. După cum este cunoscut, în cursul acestui an
urmează să fie puse în funcțiune numeroase obiective și capacități pro
ductive noi — prevăzute în planul pe 1985 și restante din anul trecut —
care au o importanță hotărîtoare pentru realizarea cu succes a sarcinilor
acestui cincinal și pentru buna pregătire a cincinalului 1986—1990. Este
vorba, indiscutabil, de o sarcină de mare însemnătate, a cărei înfăptuire
impune ca pe toate șantierele de investiții să se lucreze în ritm din ce
in ce mai susținut pentru a se asigura, potrivit graficelor de execuție,
recuperarea restanțelor acumulate în lunile anterioare — acolo unde
acestea au apărut — și încadrarea riguroasă în stadiile fizice necesare
respectării întocmai a termenelor de intrare în producție pentru fiecare
obiectiv. Iată motivul pentru care am considerat oportun să adresăm
unor activiști cu munci de răspundere din cadrul comitetelor județene
de partid Vîlcea și Botoșani următoarele întrebări :

1. Ce măsuri au fost întreprinse pentru creșterea ritmului de
construcții și montaj tehnologic?
2. Ce probleme nesoluționate așteaptă o urgentă rezolvare?

Situația șantierelor arată: există premise
sigure pentru recuperarea întîrzierilor
în întreaga țară, și în jude
țul Vîlcea activitatea de inves
ICa
tiții a fost afectată deosebit de

mult de asprimea iernii. Această si
tuație a influențat nefavorabil reali
zarea ritmică a sarcinilor pe majori
tatea șantierelor noastre, ceea ce a
făcut ca planul pe primul trimestru
să fie îndeplinit numai în proporție
de 91,8 la sută la total investiții și
de 99 la sută la construcții-montaj.
Din inițiativa și sub îndrumarea
permanentă a comitetului județean
de partid, pe șantiere au fost mobili
zate forțele la desfășurarea activită
ții în spații închise, în special la
montajul utilajelor, fapt reflectat, de
altfel, în îndeplinirea sarcinilor la
această categorie de lucrări în pro
porție de 108 la sută. De asemenea,
prevederilor planului de punere în
funcțiune a fondurilor fixe progra
mate pe primul trimestru au fost și
ele depășite cu 4,6 la sută.
In luna martie, biroul comitetului
județean de partid a supus unei te
meinice analize activitatea de inves
tiții din județ, analiză ce a oferit
posibilitatea elaborării unui amplu
program de măsuri. Prin aplicarea
acestuia se va asigura cadrul politic,
organizatoric și tehnic în vederea
sporirii ritmului de lucru pe șantiere
și recuperării rapide a restanțelor.
Conform programului stabilit, pînă
în prezent au fost definitivate gra
ficele eșalonate de execuție, cu ter
mene și responsabilități precise pen
tru fiecare obiectiv, prioritatea deținlnd-o capacitățile restante sau cele
cu termene apropiate de punere în
funcțiune. Pe această bază s-a reușit

ca pe o serie de șantiere, cum sînt
cele de la Uzina electrică Govora, în
treprinderea minieră Horezu, Com
binatul chimic Rîmnicu Vîlcea, Com
binatul de produse sodice Govo
ra etc., să se înregistreze depășiri
substanțiale ale prevederilor de plan.
O altă categorie de măsuri vizează
creșterea preocupării organelor și or
ganizațiilor de partid, de masă și
obștești în scopul întăririi ordinii și
disciplinei pe toate șantierele și la
fiecare punct de lucru, mobilizării în
tregului personal muncitor pentru
realizarea la termen și de calitate a
lucrărilor, înlăturarea oricăror forme
de risipă, gospodărirea și economisi
rea severă a energiei electrice și com
bustibililor.

în acest an activitatea de
investiții a fost mai bine pre
2 Dacă
gătită comparativ cu anii ante

riori, se constată totuși persistența
unor necorelări între proiectanți, fur
nizori de echipamente și materiale,
constructori și beneficiari. De exem
plu, pentru unele obiective de inves
tiții din industria minieră, petrolie
ră, chimică și din sectorul energiei
electrice nu au fost primite în între
gime documentațiile de execuție. So
luționarea problemei documentațiilor
de execuție este cu atît mai impe
rios necesară cu cît ponderea lor se
localizează la obiective dintre cele
mai importante cum sînt descoperi
rea și punerea în valoare a unor noi
rezerve de țiței și gaze în perimetrul
Schelei de producție petrolieră Drăgășani, extinderea zonei carbonifere
Cernișoara-Tărîia, realizarea unor

noi capacități la întreprinderea de
utilaj chimic și forjă sau la Combi
natul chimic din Rîmnicu Vîlcea și
în alte unități.
Anumite greutăți se întîmpină șl
In ce privește asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfășurării
normale, în ritm susținut, a activi
tății pe șantiere. In afara unor ma
teriale de construcții, cum este cazul
cablurilor electrice, elementelor spe
ciale, armăturilor, profilelor grele,
tablei etc., se simte nevoia acută ca
furnizorii să grăbească fabricația și
livrarea unor utilaje și echipamente,
îndeosebi pentru obiectivele care au
termene de punere în funcțiune pe
parcursul acestui an, cum este cazul
hidrocentralei Gura Lotrului pe Olt
sau al Uzinei electrice Govora.
Potrivit hotărîrii biroului comite
tului județean de partid și cu spriji
nul nemijlocit al membrilor acestuia,
consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale a făcut, de altfel, un inventar
detaliat al tuturor acestor probleme
și, împreună cu reprezentanți ai uni
tăților beneficiare, a acționat și ac
ționează în continuare la întreprin
derile furnizoare, precum și la cen
tralele industriale și ministerele de
resort, In vederea asigurării unei mai
juste corelări între livrarea materia
lelor, utilajelor, echipamentelor șl
graficele de execuție stabilite pentru
fiecare obiectiv de investiții în parte.

Ion ISTRATE
secretar al Comitetului județean
Vîlcea al P.C.R.

Pe primul plan al preocupărilor - asigurarea
documentațiilor și utilajelor
l'ț

O GRĂDINĂ MAI PUȚIN OBIȘNUITĂ...
Culturile ce se pot vedea
de primăvara și pină toam
na tirziu in grădina lui
Bunta Gaspar, din Grădi
nari, județul Bihor, au da
rul să trezească admirația
pentru spiritul lui de gos
podar. Legumele, pomii
fructiferi, așezați intr-o
geometrie perfectă, intre
care este imposibil de gă
sit spațiul sterp, acoperă
tot ceea ce inseamnă pămint roditor.
Peste 60 la sută din sor
timentele de legume care
cresc in grădina lui Bunta
sint soiuri sau hibrizi, am
putea spune, unicate în
țara noastră : ardei negru,
tomate mov, altele roșii cu
o greutate medie de 700—
800 grame bucata etc.'
Bunta și soția sa Elisabeta au ales aceste
soiuri și hibrizi nu pen
tru a face o colecție de
curiozități, ci pentru că
sint extraordinar de pro
ductive și eficiente. De pa
o tufă de ardei negru se
valorifică, in medie, intre
20 și 25 de bucăți. Și mai
productiv decit acesta este
un soi de ardei numit —
nu in mod intimplător —
„Potopul alb“, care rodește
pină la 4 kg pe o tufă. Tu
fele de tomate cultivate
aici depășesc înălțimea
unui om obișnuit, iar toam

na, cind ajung la al doilea
mai mici. Ca să nu mai
ciclu de producție, arată
vorbim de faptul că aceas
încărcate ca un pom rodi
tă metodă oferă o certitu
tor. Da. Am notat corect :
dine totală in ce privește
in al doilea ciclu de pro
reușita celei de-a doua cul
ducție. Pentru că de doi
turi.
ani încoace, Bunta, apliCea mai mare parte din
cind o metodă pe cit de
cei 1500 mp, cit măsoară
simplă, pe atit de eficien
lotul in folosință atribuit
tă, obține intr-un an cite
familiei Bunta, este acope
două recolte de tomate pe
rită cu solar, in care se
aceeași plantă. Cum 7 Ră
realizează in mod curent
sadurile le plantează la o
cite 2—3 cicluri de culturi
adincime ceva mai mare
pe an. Primul ciclu de
decit obișnuit, după care
producție incepe în februa
le îngrijește in mod nor
rie, cind întreaga supra
mal, ca pe orice cultură
față acoperită cu solar se
de tomate. Cind trei pă
insămințează cu salată, ri
trimi din recoltă a ajuns
dichi, spanac și pătrunjel.
la maturitate, incepe ope
Producția obținută se des
rația de desfrunzire a plan
face pe piață pină cel tir
telor, care se realizează
ziu la 15 aprilie, cind in
treptat , de la bază spre
cepe al doilea ciclu de
virf, lăsind pe rod doar
producție, de fapt cel de
ultimul etaj din cele șapte
bază, care cuprinde toma
cite s-au format. La 10 zile
te, ardei, castraveți, vinedupă desfrunzit, aplică o . te, fasole și pepeni. Al
udare de aprovizionare, in
treilea ciclu de producție
care dizolvă doze normale
se realizează numai in sode îngrășăminte. Plantele
lariile mici, unde, in locul
dau din nou lăstari, pe
castraveților, vinetelor, fa
care ii cirnește la prima
solei și ardeiului iute, se
inflorescență pentru ca roa
seamănă spanac, salată și
dele să ajungă la maturi
ridichi, care se valorifică în
tate cel tirziu pină la 15
perioada 20 decembrie—10
septembrie. A doua recoltă
februarie. Dintre culturile
astfel obținută este cel pu
de iarnă, cea mai renta
țin la nivelul celei care se
bilă este spanacul, de la
realizează in mod normal
care Bunta obține pină lu
la culturile succesive, dar
15 recolte intr-un ciclu.
cu cheltuieli incomparabil
Cum ? Tot simplu : la re

coltare, el nu smulge plan
ta din rădăcini și nici nu-i
rupe mijlocul, ci numai
frunzele laterale, astfel că
tulpina produce in conti
nuare alte frunze. Iar sin
gura cheltuială pentru rea
lizarea acestei producții
suplimentare se rezumă la
cite o udare, cind de fapt
se face și ingrășarea pămintului.
L-am rugat pe Bunta să
ne facă un calcul pentru a
afla ce valoare capătă la
el metrul pătrat de pămint. Cum in concepția acestui om valoarea pămân
tului nu se poate măsura
decit in producția fizică
care se obține de pe fie
care palmă de teren rodi
tor, ne-a invitat mai intii
să vedem cum crește sfe
cla furajeră sub vița de
vie întinsă sub streașină
casei. Aflăm de fapt că
sfecla urmează aici după
salată și ceapă, ea fiind nu
semănată, ci plantată. De
ce sfeclă furajeră și nu
fasole, să zicem ? Pentru
că sfecla produce frunze
pentru cele 100 de păsări,
iar cele 1000 kg rădăcini
servesc drept hrană pentru
animale. Dar pentru că pă
mîntul este puțin și omul
are nevoie și de fructe,
pentru a nu face umbră le
gumelor, Bunta a plantat
pe răzorul grădinii un nu

măr mare de peri sălbatici
inalți de 3—4 metri, pe
care i-a altoit in virf, ast
fel incit razele soarelui să
ajungă in grădină pe sub
coroana pomului.
Reporterului îi este greu
să facă o prezentare exac
tă a acestei gospodării. Ea
nu poate fi înțeleasă decit
mergind in zona Beiușului,
in satul Grădinari, din
lunca Crișului Negrii, unde
familia Bunta si mulți alții
fac. dovada priceperii și
hărniciei lor nu numai în
propria gospodărie, ci și pe
terenurile Întinse ale co
operativei agricole unde ii
vezi aplecați cu grijă
asupra fiecărei palme de
pământ roditor, vrind să-i
smulgă tot ce poate da acesta. Pentru că, trebuie
spus, Bunta și soția sa
Elisabeta se numără prin
tre cei mai harnici și pricepuți gospodari, recol
tele de porumb, cartofi și
sfeclă realizate de ei, în
cadrul echipei, pe terenu
rile cooperativei agricole
pe care le angajează in
acord global, situindu-se la
nivelul celor obținute in
unitățile noastre agricole
fruntașe.
Iosif POP
Ioan IA.ZA
corespondentul

„Scinteii"

primul trimestru al anului,
planului de investi
Iînprevederile
ții au fost realizate în județul

nostru în proporție de 82 la sută.
Restanțele însumează, valoric, 45,1
milioane lei la total investiții, din
care 21,9 milioane lei la lucrările de
construcții-montaj. Biroul comitetu
lui județean de partid desfășoară o
intensă activitate pentru recuperarea
grabnică a tuturor restantelor. în
acest scop, precum și pentru înca
drarea lucrărilor în graficele stabi
lite, așa cum ne-a indicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un prim obiectiv
asupra căruia ne-am concentrat aten
ția îl reprezintă urgentarea finaliză
rii documentațiilor de execuție și
punerea lor rapidă la dispoziția con
structorilor. Prin legătura directă și
permanentă pe care o ținem cu mi
nisterele și centralele titulare de in
vestiții, cu institutele de proiectări,
îndeosebi cu cele pentru industria
chimică, industria construcțiilor de
mașini, agricultură și industrie ali
mentară, urmărim asigurarea cu
prioritate a proiectelor pentru toate
noile capacități productive din in
dustrie și agricultură, dar, deopotri
vă, și pentru cele care au în vedere
trecerea pe consum de cărbune a
centralelor termice, recuperarea re
surselor energetice secundare, pune
rea și mai pronunțată în valoare a
resurselor energetice neconvenționa
le. între obiectivele din această ca
tegorie fac parte turnătoria pentru
rotori de electropompe de la între
prinderea de utilaje și piese de
schimb, trecerea pe consum de căr
bune a centralei termice din aceeași
unitate și a celei de la Filatura de
bumbac din Darabani, instalațiile
pentru recuperarea energiei la între
prinderile „Electrocontact", de meca

nică pentru agricultură șl Industrie
alimentară, de mașini-unelte pentru
deformări plastice și de la Fabrica
de izolatori electrici din sticlă, microhidrocentrala de la Stînca, siste
mul de irigații de la Cătămărăști și
altele.
Acționăm, totodată, pentru asigu
rarea ritmică, la termenele planifi
cate, a utilajelor pe șantiere, mai cu
seamă la investițiile restante, cum
sînt Fabrica de zahăr din Trușești și
secția pentru benzi transportoare de
la întreprinderea de articole tehnice
din cauciuc, precum și pentru obiec
tivele ale căror lucrări vor începe în
perioada următoard, între care mo
dernizarea fluxurilor de fabricație la
întreprinderea de confecții Dorohoi,
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, întreprinderea de industriali
zare a sfeclei de zahăr din Bucecea.
Concomitent cu aceste preocupări,
începînd cu luna martie am reorga
nizat activitatea tuturor unităților și
subunităților de construcții-montaj,
forțele și mijloacele fiind concentra
te în funcție de prioritățile apărute
pe șantiere. Fiecare dintre membrii
biroului județean de partid răspunde
de un anumit număr de obiective, iar
lunar se analizează, cu activul de
partid și specialiștii angajați în ac
tivitatea de investiții, modul în care
se desfășoară lucrările, în timp ce,
decadal sau ori de cîte ori este ne
voie, secretariatul comitetului jude
țean de partid organizează dezbateri
pe șantierele unde se ridică problema
deosebite.
cum am arătat maî
înainte, problemele încă neso
2 După
luționate se referă, în principal,

la întîrzierea elaborării anumitor do
cumentații și, în special, la nelivra-

r. *

rea unor utilaje și matei
strucții. Un număr de ut.
care întreprinderea penti
grele și întreprinderea de 1
utilaje pentru industria chin.
București, întreprinderea „Elt.
miș“-Timișoara, întreprinderile
tru construcții de mașini Re
„Tehnofrig" și Combinatul de ut.
greu din Cluj-Napoca, n-au pus
dispoziția montorilor o serie de uti
laje. Pe de altă parte, unitățile pro
ducătoare de ciment din Aleșd și Bicaz nu și-au onorat decit parțial con
tractele încheiate, în timp ce între
prinderi ale industriei metalurgice
au livrat cantități foarte reduse de
oțel PC—60. Ținem o permanentă le
gătură cu fiecare dintre unitățile
respective, cu organele județene și
municipale de partid pe raza cărora
se află aceste întreprinderi, astfel in
cit să putem recupera toate acesta
restanțe.
Conștienți de marea însemnătate
pe care o prezintă pentru județul
nostru și pentru economia națională
punerea în funcțiune la termenele
stabilite sau, chiar în devans, a fie
cărui obiectiv de investiții, de con
tribuția sporită pe care o putem adu
ce la consolidarea balanței energe
tice, prin folosirea deplină a resur
selor secundare și a celor neconven
ționale, biroul și secretariatul comi
tetului județean de partid se preocu
pă stăruitor de soluționarea operati
vă a tuturor problemelor de care
depinde încadrarea lucrărilor în ter
menele de execuție prevăzute.

loan FLOA.REȘ
secretar al Comitetului județean
Botoșani al P.C.R.

SUSJINUT EFORT PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
(Urmare din pag. I)

Plantarea legumelor pe terenurile Asociației legumicole Vedea, județul Giurgiu
Foto : Eugen Dichiseanu

muncă, ceea ce determină In ultimă
instanță exploatarea cu indici scăzuți
a utilajelor și instalațiilor din dota
re. Anul trecut, bunăoară, gradul de
folosire a excavatoarelor cu rotor a
fost numai de 53,9 la sută. In primul
trimestru din acest an — într-adevăr
și din cauza condițiilor naturale ne
favorabile — indicii de folosire a
utilajelor din cariere au fost chiar
și mai scăzuți.
Ținindu-se seama și de condițiile
în care s-a desfășurat activitatea în
primul trimestru al anului, una din
principalele direcții de acțiune pen
tru sporirea producției de cărbune
o reprezintă, prin urmare, repunerea
în funcțiune a utilajelor din cariere
și creșterea gradului lor de folosire.
Este adevărat, in luna martie s-a
executat un mare volum de lucrări
de revizii și reparații la 55 linii
tehnologice, însumînd 216 transpor
toare de mare capacitate. In paralel
s-a efectuat centrarea transportoare
lor pe aliniamente și s-au amenajat
drumurile de acces pe traseele liniilor
tehnologice. Ca urmare a acțiunilor
întreprinse în carierele de lignit
din bazinul carbonifer al Olteniei
gradul de folosire extensivă a linii
lor tehnologice de excavare-transport, echipate cu excavatoare cu
rotor, a crescut în luna martie la
52,85 la sută, fată de 37,87 la sută în
februarie și 28 Ia sută în ianuarie.
Totuși, prevederile programului a

probat de conducerea partidului nu
au fost îndeplinite integral. Din da
tele furnizate de Ministerul Minelor
rezultă că in carierele de extracție
a lignitului a mai rămas de executat
un însemnat volum de lucrări pen
tru înlocuirea covoarelor de cauciuc
uzate, a ghirlandelor cu role de pe
transportoare, a tamburilor de bandă
și grupurilor de acționare. Din această cauză, îndeosebi la Combi
natul minier Motru și întreprinderea
minieră Horezu continuă să se men
țină un indice scăzut de folosire a
utilajelor. Or. după cum se știe. în
acest an. o bună parte din sporul
de producție prevăzut urmează să se
obțină prin creșterea indicelui de
folosire a excavatoarelor cu rotor la
65 la sută. Este o sarcină de înde
plinirea căreia depinde, în mod ne
mijlocit. nivelul producției de cărbu
ne ce va fi realizat în 1985.
UN SPRIJIN MAI EFICIENT DIN
PARTEA FURNIZORILOR DE UTI
LAJE. La stabilirea și eșalonarea
planului de producție s-au luat în
calcul, firește, și noile capacități ce
urmează să fie puse în funcțiune în
acest an în unitățile miniere. Se vor
obține, deci, cu noile capacități de
producție cantitățile de cărbune pre
văzute? în locul oricărui comentariu,
să dăm cuvîntul faptelor.
In primul trimestru. în sectorul de
extracție a cărbunelui planul a fost
realizat în proporție de 90,4 la sută
la total investiții, înregistrîndu-se

însă o depășire de 3,7 la sută la lu
crările de construcții-montaj. Evi
dent. situația lucrărilor diferă de la
un bazin carbonifer la altul și de la
o unitate la alta. Bunăoară, în luna
martie, în bazinul Olteniei au fost
puse în funcțiune — cu circa o iu-,
mătate de an în avans față de pre
vederile programului — două noi ca
pacități de producție, care totalizează
200 000 tone lignit pe an. în schimb,
în Valea Jiului, la întreprinderile
miniere Uricani și Livezeni. precum
și la întreprinderea minieră Me
hedinți se înregistrează anumite rămineri în urmă la unele noi capaci
tăți, care acum ar fi trebuit să pro
ducă. Și aceasta în condițiile în care
termenele de punere în funcțiune a
unor serii de utilaje la care se mai
lucrează sînt reeșalonate de anul tre
cut. Cum se explică rămînerea în
urmă a lucrărilor de investiții ?
Există, fără îndoială, anumite nea
junsuri în organizarea muncii pe
platformele de montaj ale excava
toarelor, mașinilor de haldat sau
transportoarelor de mare capacitate.
Totuși, rămînerea în urmă a lucră
rilor la unele capacități este deter
minată în principal de restantele în
registrate în livrarea unor utilaje și
subansamble. în primul trimestru
din acest an. unitățile industriale au
livrat numai 68,7 la sută din subansamblele planificate pentru montarea
utilajelor destinate liniilor tehnolo
gice din carierele de lignit. Multa

dificultăți sînt generate și de fap
tul că piesele și subansamblele nu
sint livrate în ordinea lor'de montaj.
Oricît ar părea de surprinzător, in
primul trimestru al anului. în timp
ce unitățile miniere nu au primit
2 582 tone din subansamblele planifi
cate, întreprinderile industriale au
executat în avans față de grafice
7160 tone de piese și subansamble.
Consecințele ? Pe de o parte, din
cauza restantelor înregistrate în li
vrarea unor piese nu pot fi montate
o serie de alte subansamble care
există în stoc. Pe de altă parte,
stocurile de materiale de pe platfor
mele de montaj cresc odată cu livra
rea în avans a unor piese pentru
care nu este asigurat front de lucru.
Nu insistăm acum asupra condiții
lor in care pot fi depozitate sutele si
miile de tone de utilaje livrate în
avans, deoarece asupra acestei pro
bleme vom reveni într-un alt articol.
Totuși, trebuie spus că această situa
ție denotă serioase neajunsuri în or
ganizarea și planificarea producției
în unele din unitățile furnizoare.
Aproape de fiecare dată cînd se cer
lămuriri în legătură cu cauzele res
tantelor înregistrate în executarea
unor piese și subansamble se dă vina
pe lipsa materiilor prime și materia
lelor. Dar. în același timp, se fabrică
în avans sute și mii de tone de re
pere ce nu pot fi montate și care rămîn în stoc, imobilizînd mari canti
tăți de oțel sau diferite alte mate

riale. Este un procedeu care contra
vine oricărei rațiuni economice.
Uneori, furnizorii în cauză afirmă S
„Fabricăm piesele pentru care avem
materiale". Numai că destul de frec
vent se întîmplă ca pentru suban
samblele executate în avans să sb
consume șl materiale care apoi sint
necesare pentru realizarea reperelor
prevăzute în grafice. Deci, oricum
am privi lucrurile, încălcarea disci
plinei de plan provoacă dereglări în
aprovizionarea tehnico-materială —
Si nu invers. Sprijinul cel mai efi
cient pe care îl pot da minerilor
furnizorii de utilaje constă în execu
ția și livrarea acestora în ordinea
montajului, potrivit graficelor întoc
mite.
Programul adoptat de conducerea
partidului prevede ca producțiile
medii zilnice de cărbune să ajungă
Ia 170 000—194 000 tone în trimestrul
II și Ia 210 000—222 000 tone în tri
mestrul III. Sînt sarcini deosebit de
mobilizatoare și de mare răspundere,
care pot fi îndeplinite numai printr-un efort bine conjugat al mineri
lor și montorilor de utilaje, al con
structorilor de mașini și metalurgiștilor, al oamenilor muncii din —
practic — toate sectoarele de activi
tate. Și aceasta întrucît cărbunele
extras contribuie direct la dezvolta
rea bazei energetice si de materii
prime a tării și. implicit, la buna
desfășurare a activității în celelalte
ramuri ale economiei naționale.
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Timpul

- o resursa limitata ?
De la o vreme, economiștii dove
cundă. S-a ajuns apoi la zeci de
desc o preocupare cu totul deose
mii de operații pe secundă. După
bită pentru factorul timp. De fapt,
aceea, unitatea de măsură a deve
interesul pentru timp al celor le
nit milionul. Astăzi există com
gați de producția materială este
putere care pot să soluționeze câte
mai vechi. Agricultorul și-a orga
va zeci de milioane de operații în
nizat ciclurile de activitate măsutr-o singură secundă. Există insă și
rind anotimpurile după stele. Re
supercomputere, care au ajuns la
voluția industrială a determinat or
performanța de a efectua mai
ganizarea producției după ceas.
multe sute de milioane de operații
într-o secundă. Dar omul gîndește
Revoluția industrială, care a inau
gurat epoca modernă, a determinat , că și acest record poate fi depășit.
Desigur, realizările în acest do
schimbări importante în viață
menilor. Schimbarea a fost identi
meniu nu se obțin ușor. Ele „as
ficată cu timpul, plecîndu-se de la
cund11 mii și mii de ore de muncă
intensă, de studiu, de căutări crea
idqea că orice schimbare presupune
toare. Flecare pas înainte se rea
timp. Au existat perioade ale isto
riei omenirii in care schimbarea lizează printr-o activă colaborare
între mii și mii de specialiști —
s-a realizat cu încetinitorul. Dar în
epoca actuală, schimbarea se des matematicieni, fizicieni, chimiști,
economiști, biologi, psihologi, logi
fășoară cu rapiditate și timpul a
cieni. Ei folosesc cunoștințe aduna
devenit o adevărată obsesie pentru
te în mii și mii de ani, din antichi
omul modern.
tate și pină în epoca modernă.
Societatea modernă a conferit
Toate aceste adevăruri îndreptă
sensuri multiple și valorii econo
țesc afirmația că în informatică, la
mice a timpului. O idee pe care și
Marx a subliniat-o este aceea po
fel ca în oricare alt domeniu al
științei și tehnicii, fiecare succes
trivit căreia, pentru societate, ca și
pentru individ, producția, reparti
de răsunet aparține, de fapt și de
drept, întregii omeniri.
ția, consumul, cercetarea științifi
Informatica este domeniul în
că, dezvoltarea tehnologică, valori
care realizările importante s-au
ficarea resurselor materiale si uma
produs în valuri succesive. Un nou
ne, calificarea forței de muncă de
proiect se află acum în stadiu de
pind de economisirea timpului. So
definitivare : un calculator care în
cietatea trebuie să economisească
locul curentului electric va consu
timp pentru a produce mai mult ;
individul trebuie să economisească
ma... fascicule de raze de lumină.
Analizatorul optic a fost deja con
timp pentru a face fată cerințelor
struit. Se prevede că noul calcu
activității sale profesionale si pen
lator electronic va soluționa un mi
tru a putea dobindi cunoștințe noi
liard de operații într-o secundă.
in proporțiile necesare. Relația
timp-valoare se înscrie astfel între De aici înainte se va mai putea
înainta cu aceeași rapiditate? Oa
factorii determinanți ai dezvoltă
menii de știință răspund afirmativ.
rii. Semnificativ în acest sens este
Se speră că pînă în anul 1990 vor
și faptul că de la o epocă istorică
la alta dezvoltarea a dobîndit, sub fi construite calculatoare și mal
imperativul timpului, forme noi și rapide, care să rezolve zece mili
conținut nou. Dar niciodată, ca în arde de probleme într-o singură
secundă.
prezent, tabloul dezvoltării nu a
Dar cit de încăpătoare poate fl
cunoscut transformări atît de rapi
o secundă? Cît de multe fapte poa
de, atît de frecvente și de spectacu
te aduna mintea omenească în aloase. Acesta este principalul mo
tiv pentru care timpul a devenit o ceastă unitate de timp care nu du
rează mai mult decît o clipă? Știin
prioritate în sfera de preocupări a
ța a dovedit că durata devine infi
economiștilor contemporani.
nită și egală cu eternul numai în
Factorul timp dobîndește o im
portanță și mai mare in societatea cazul timpului abstract. Timpul
concret, în schimb,
noastră socialistă,
divizat in secunde,
in care planificarea
minute, ore, zile,
dezvoltării econo
ani
este limitat.
mice și sociale are
Dacă insă. timpul
un rol fundamen
abstract este obiec
tal. De la înalta tri
tiv, timpul concret,
bună a celui de-al
in afara căruia nu
XIII-lea Congres al
poate fi concepută
partidului, tova
nici o manifestare
rășul Nicolae
a
vieții, se do
Ceaușescu a relevat
vedește a fi subiectiv. Un moment
cerința ridicării întregii activități de
sau altul al existenței are valori
planificare și de conducere a vieții
diferite. Din această perspectivă, o
economice și sociale din patria
secundă nu este la fel de încăpă
noastră la un nivel nou. tn con
toare azi ca și ieri, azi ca și mîine
cepția secretarului general al parti
sau peste o sută de ani. Timpul de
dului nostru — magistral înfățișată
vine
mai dens în perioadele în care
In Raportul prezentat forumului
comunist al țării — ridicarea la un oamenii fac dovada unei atitudini
înaintate față de muncă, manifestă
nivel nou a activității de planifi
care și conducere se asociază în o preocupare activă pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale, ac
mod dialectic cu acțiunea perma
ționează cu fermitate pentru spo
nentă pentru cunoașterea și înțele
rirea investițiilor de gîndire, de in
gerea a noi și noi taine ale naturii
teligență.
și Universului, pentru aprofunda
rea legităților generale ale dezvolTimpul, au precizat oamenii de
’ Jcietâțli omenești, ale oroștiință, este una dintre formele
ui uman, care trebuie să se
fundamentale de existență a ma
neîncetat la baza întregii
teriei in mișcare. Eminescu i-a dat
,e de edificare a socialismului
însă timpului poate cea mai adevă
comunismului in România.
rată și mai tulburătoare definire.
Înțelegerea, însușirea și aplicarea
Timpul se identifică, în viziunea
reatoațe, în condițiile concret-tstopoetului, cu o idee ce leagă faptă
rice din patria noastră, a legilor
de faptă. Cît de încăpătoare poate
economice generale se înscriu între
fi o secundă? Este clar că răspun
ideile de bază pe care tovarășul
sul la această întrebare depinde de
Nicolae Ceaușescu le abordează cu numărul faptelor pe care oamenii
profund spirit științific în vasta sa reușesc să le lege între ele în aoperă social-politică. Una dintre
ceastă unitate de timp.
aceste legi, la care se raportează
Timpul este o resursă limitată.
toate celelalte, este legea econo
Aceste limite sînt insă impmse
miei de timp. Dimensiunea tempo
mereu mai departe odată cu per
rală a activității economice si so
fecționarea forțelor de producție, cu
ciale nu mai are nevoie de semna
acumularea de noi cunoștințe și
lări exprese, ea fiind implicată
creșterea potențialului creativității
adine în toate laturile raportului
umane. Cînd oamenii măsurau ano
producție — cantitate, producție —
timpurile după stele, iar veștile noi
calitate, producție — productivitate,
le primeau cu poștalionul, numai
producție — eficiență. Pretutindeni
duratele mari de timp dobmdeau în
se manifestă o adevărată întrecere
conștiința lor o valoare deosebită.
pentru a cîștiga timp, pentru a eco
Dar relația om-timp nu poate fi
nomisi fondul de timp de muncă al
încorsetată in reguli cu valabilitate
națiunii.
eternă sau universală. Această re
în viziunea economiștilor, dura lație se schimbă, atit in conținut,
ta îmbracă forme diferite, manicit și in forme, nu numai odată cu
festîndu-se fie ca timp de muncă
fiecare nouă etapă, ci și în cadrul
individual sau ca timp de muncă
aceleiași etape. Imobilismul. închis
socialmente necesar, fie ca timp de
tarea ermetică in prejudecăți, in
producție sau ca timp de circulație
scheme și idei preconcepute ar fi
a fondurilor unităților economice.
mai mult decît dăunătoare. O rela
Este unanim acceptată de econo
ție optimă om-timp nu poate fi
miști ideea că timpul se constituie
decît dinamică. Cu un secol_ in
intr-o resursă a dezvoltării, a pro
urmă, timpul de muncă nu era
gresului. Cu cit este mai mare eco
calculat nici in secunde și nici în
nomia de. timp de muncă, cu atît
minute. Unitatea de măsură cea
devine mal rapid ritmul în care
mai mică era ora. Pentru omul mo
societatea progresează. Desigur,
dem insă, in condițiile în care o
concepția potrivit căreia timpul
singură secundă ajunge la capaci
este o resursă limitată conține un tăți de cuprindere nebănuite in
adevăr incontestabil, dar în epoca
urmă cu un deceniu, eu atît mai
noastră se impune interpretarea apuțin în urmă cu o sută de ani, re
cestei concepții din unghiuri abso
înnoirea concepțiilor despre timp
lut noi. Această cerință este deter
este absolut necesară. Fiecare se
minată de prefacerile esențiale pe cundă, fiecare minut devin unități
care omenirea le cunoaște sub inci
de măsurare a timpului ce trebuie
dența noii revoluții tehnico-ștlințisă fie luate în calcul în orice pro
fice. Ritmurile tot mai accelerate
ces de producție. O secundă irosită
ale existenței noastre, datorate în
sau nefolosită integral, la nivelui
posibilităților asigurate de noile
deosebi marilor descoperiri din fi
tehnologii, de cele mai înalte cu
zică, matematică, . astronomie și
cibernetică, din chimie și biologie,
ceriri ale cunoașterii umane, se va
ale căror efecte se regăsesc în toa resimți în dinamica progresului în
tregii societăți.
te domeniile muncii și vieții, relevă
o inepuizabilă capacitate de re
Cînd spun timp, economiștii se
generare a inteligenței umane.
gîndesc la cit de repede pot fi rea
Avem certitudinea că omul este lizate acțiunile inițiate in procesul
acum în stare să-și descătușeze
producerii bunurilor materiale și
gindirea, să stăpînească prezentul
spirituale. Se gindesc la durata săși să prevadă cu mijloace științifi
virșirii unei fapte anume, la durata
ce viitorul, să confere noi valori
în care se realizează înlănțuirea
timpului.
mai multor fapte ce se vor regăsi
Limitele fizice ale timpului sînt, în produse noi ; in noi cercetări
azi, în bună măsură, depășite de
științifice menite să aducă perfec
inteligenta omului. Automatizarea
ționări în industrie și construcții,
și cibernetizarea, creații ale mintii în agricultură, in întreaga activitate
omenești, au făcut să sporească de
economică și socială ; în noi unități
mai multe ori forța productivă a
economice, locuințe, școli, instituții
societății. Omul a impus vieții rit
social-culturale ; in noi opere lite
muri pe care nu le-a mai putut
rare și artistice, al căror scop este
urmări cu mijloace tradiționale; în
acela de a îmbogăți și înfrumuseța
aceste condiții, a inventat tehnolo
viața. Munca, în general, care este
gii pe care le-a numit „neconvendin ce în ce mai complexă (astăzi
ționale". Noile înfăptuiri sînt total in această străveche noțiune fiind
diferite de ceea ce pînă nu demult
integrate și activitatea din produc
numeam „tehnologii moderne11. Alte ția de bunuri materiale, și știința,
și învățămintul, și cultura) se des
principii, o altă optică, necunoscute
pină acum, deschid drumuri largi
fășoară sub semnul unei tot mal
puternice presiuni asupra timpului.
spre viitor.
Omul — omul concret, care face
Civilizația modernă a adunat în
fața omenirii un noian de proble
istoria, care asigură, prin activita
me fundamentale. Atît de multe,
tea lui, progresul continuu al civi
lizației — intră într-un raport dia
atît de complexe și atît de strin
gente s-au dovedit a fi aceste pro
lectic cu timpul, adaptindu-se la
situații noi, la cerințe și condiții
bleme, îneît pentru rezolvarea lor
noi. Adaptabilitatea este un proces
a fost nevoie să fie concepute și
impresionant, în care se produce,
realizate mașini de mare randa
treptat, trecerea de la timpul do
ment. Revoluția electronică ne-a
obișnuit. începînd de prin cel de-al minat de natură la timpul dominat
de om, prin muncă, prin gîndire
șaselea deceniu al actualului secol,
cu uluitoare viteze de calcul. în
novatoare, prin activitate crea
ceputul a fost „modest11 : ordina
toare.
toarele din prima generație efec
Adrian VASILESCU
,
tuau cîteva mii de operații pe se

IDEI
DE ACTUALITATE
ÎN DEZBATERE
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DESĂVÎRȘIREA ELIBERĂRII TERITORIULUI NAȚIONAL
(Urmare din pag. I)

cut la rindu-i la ofensivă, reușind să
arunce inamicul înapoi. In zilele ur
mătoare, în zonă au început să so
sească forțe armate sovietice ; acționind in strînsă cooperare, ostașii ro
mani și sovietici au silit inamicul să
bată în retragere, aruncîndu-1 peste
Mureș și Arieș.
Concomitent, pentru lărgirea mare
lui cap de pod existent în sudul
Transilvaniei și spre a preîntimpina
un eventual atac inamic asupra Bra
șovului, trupele române, alături de
cele sovietice, au purtat, începînd
chiar de la sfîrșitul lunii august,
lupte grele in zona localităților Sf.
Gheorghe — Odorhei — Baraolt —
Rupea, eliberind numeroase așezări.
în Cîmpia dc vest, la 13 septem
brie 1944 s-a declanșat o puternică
ofensivă hitleristo-horthystă. țintind
la străpungerea defileului Mureșului
și înaintarea spre zona Deva — Hu
nedoara și apoi mai departe spre defileele carpatine. După un inceput de
pătrundere, inamicul a fost oprit la
Păuliș, unde au rezistat eroic elevii
Școlii de subofițeri de la Radna,
sprijiniți și de alte subunități, în
scriind încă o dată în Istorie adevărul
că ,.Pe-aici nu se trece!11. Au eșuat,
totodată, planurile inamice de pă
trundere în cetatea de piatră a Apu
senilor pe văile Crișului Alb și
Crișului Negru, după curo s-au în
cheiat practic cu un eșec sforțările
naziste de a ocupa Timișoara și alte
centre industriale bănățene. „Bătălia
de acoperire11, cum au intrat in isto
rie operațiunile desfășurate fie forțele
noastre armate în perioada 1—20
septembrie 1944, se soldase cu o stră
lucită biruință românească, marele
cap de pod sud-transilvan și trecătorile Carpaților sudici fiind ferm
menținute in mîinile armatei noas
tre. Pe aici, în cea de-a doua decadă
a lunii septembrie, au pătruns
nestingherite trupele sovietice, îndreptîndu-se spre Cîmpia de vest șl
spre centrul Transilvaniei, de unde
aveau să se declanșeze operațiunile
decisive în vederea completei elibe
rări a pămîntului românesc.
Elogiind comportamentul ostașilor
români in luptele purtate în Cîmpia
de vest, ordinul de zi al comandan
tului Armatei 1 române din 20 sep
tembrie 1944 sublinia : „Voi ați păzit
pămîntul străvechi al Banatului și
Crișanei și ați izbutit a stăvili încăl
carea pe care dușmanul (...) voia s-o
adinceasci spre inima Transilvaniei
noastre (...). Voi ați ținut piept unui
inamic mult mai numeros, sprijinit

de multe tancuri, de avioane și tot
felul de arme grele germane ; voi,
de multe ori, v-ați bătut fără tunurianticar, fără sprijin de tancuri și
uneori chiar fără tunuri (...).
Școli de ofițeri și subofițeri de
toate armele, vînători de munte, in
fanteriști, grăniceri, călăreți, artileriști și aviatori, in Munții Apuseni,
pe Crișul Negru și Crișul Alb, pe
valea Mureșului și a Timișului, in
Munții Banatului și pe Valea Dună
rii, voi ați îndeplinit prin lupta voas
tră primul pas pentru reîntregirea
Transilvaniei sfîrtecate în 1940.
Prin vitejia și dragostea voastră de

inima Transilvaniei ofensiva a fost
declanșată la 9 octombrie, iar după
lupte grele, la 11 octombrie, a fost
eliberat orașul Cluj.
Au urmat apoi alta și alte zile,
alte șl alte lupte aspre, pentru for
țarea Someșului, pentru escaladarea
munților Mezeș și Făget, trupele
române, în cooperare cu trupele so
vietice, reușind să elibereze pînă la
25 octombrie 1944 întreg teritoriul
național. Subliniind semnificația acestui moment îndelung așteptat,
ordinul de zi al comandantului Ar
matei 4 române arăta: „La chema
rea Țării pentru dezrobirea Ardea

© în luptele pentru eliberarea
Transilvaniei, armata română a
angajat, în perioada 1 septembrie - 25 octombrie 1944, 28 de di
vizii, un corp aerian, două brigăzi
de artilerie antiaeriană, cu un
efectiv de circa 270 000 de militari.
© în aceeași perioadă, luptînd
cu eroism alături de glorioasele
țară, voi cu toții ați oprit năvala
inamică și ați asigurat forțelor aliate
rusești ieșirea din strimtorile mun
ților. Vă aduc astăzi tuturor, de la
general pină la soldat, mulțumirile
mele pentru neprețuita contribuție și
jertfa fiecăruia, pentru izbinda de
pînă acum. Prima parte a misiunii
noastre — care a fost și cea mal grea
fiindcă am fost singuri — am incheiat-o victorios și neamul românesc
poate privi cu încredere spre zările
luminoase ale împlinirii sfintei noas
tre dreptăți. De azi încolo puternicele
forțe aliate sînt gata să pornească
spre Budapesta. împreună cu ele,
intr-o strînsă camaraderie de luptă,
drumul ne stă deschis pentru a cu
ceri pămîntul îndelung rășluit și a
elibera pe toți românii...".
„LUÎND PILDA DE LA CEI CE
AU PUS MAI PRESUS PATRIA
DECÎT VIAȚA, CONTINUAM LUP
TA11. Și ostașii noștri au confirmat
increderea comandantului lor, înaintînd mereu, cot la cot cu trupele
sovietice, pentru eliberarea întregii
Transilvanii. în Cîmpia de vest, o
puternică ofensivă declanșată la 6
octombrie a dus Ia eliberarea ora
șului Oradea (12 octombrie). în

rie antiaeriană șl alte unități șl sub
unități, cu un efectiv de circa 270 000
de militari. în cursul acestor bătălii
au fost eliberate 872 de localități,
între care 8 orașe. în total de la în
ceputul luptelor insurecționale și
pînă Ia eliberarea ultimei brazde de
pămînt românesc au fost scoși din
luptă aproape 73 000 de militari
inamici (din care peste 66 000 de
prizonieri). Deosebit de grele au fost
și pierderile românești — peste 58 000
de militari morți, răniți și dispăruți,
în același timp, lupta pentru eli
berarea țării a dobîndit caracteris
ticile unui autentic război popular.

armate sovietice, trupele noastre
au eliberat 872 de localități.
® în total, în perioada 23 Au
gust - 25 octombrie 1944 au fost
scoși din luptă aproape 73 000 de
militari inamici.
• Pierderile românești s-au ri
dicat, în același răstimp, la peste
58 000 de morți, răniți și dispăruți.

lului, răpit prin Dictatul de la Viena,
ați răspuns cu însuflețire și credin
ță in izbinda poporului nostru. Ti
neri șt bătrini ați pornit spre hota
rele sfinte ale patriei și cu piepturi
le voastre ați făcut zăgaz neînfricat
dușmanului care voia să ajungă in
Carpați. Apoi, alături de marea
armată sovietică, ați trecut la atac
și, după lupte grele de zi și noapte,
fără răgaz, ați infrint dîrza apărare
a Mureșului. Zdrobit de focul năpraznic al artileriei și de neconteni
tele asalturi, inamicul a fost izgonit
din Ardealul scump. Prin ploi, prin
noroaie și drumuri desfundate, zi și
noapte, ați luptat cu un dușman din
și hotărit și l-ați învins.
Pe cei care au căzut la datorie H
vor preamări urmașii și numele lor
va fi înscris in cartea de aur a po
porului român. Luind pildă de la
cei care au pus patria mai presus
decît viața, continuăm lupta".
Cu îndreptățire s-a spus că elibe
rarea întregului teritoriu românesc
a fost cauză- și operă a întregului
popor. Pe front, între 1 septembrie
și 25 octombrie 1944 armata română
a angajat in lupte 28 de divizii, un
corp aerian, două brigăzi de artile

Ia bătălii îufnd parte grupuri ma
sive de civili. în zona Brașovului,
la Timișoara șl Arad, pe Arieș și
pe Mureș, la Cluj și Oradea, practic
pe întreg teritoriul transilvan, mii
și mii de cetățeni, tineri și bătrînl,
au luat parte nemijlocită la lupte, au
sprijinit unitățile noastre, au apărat
Întreprinderile, edificiile publice, po
durile, stațiile de cale ferată de
furia distrugătoare a armatelor
hitleristo-horthyste. în numeroase
localități din nordul Transilvaniei,
sătenii au acționat pentru lichidarea
unor unități și formațiuni inamice,
pentru dezarmarea cotropitorilor.
Mii și mii de tineri s-au Înrolat vo
luntari în armata română. în același
timp, în spatele frontului, oamenii
muncii și-au înzecit eforturile în
sprijinul celor aflați în tranșee, repunînd în funcțiune uzine și fabrici
ce produceau pentru armată, refăcînd
căile ferate, âprovizionînd frontul cu
tehnică de luptă, cu echipament, eu
alimente și furaje.
FRAȚIA de arme romAnoSOVIETICA — CIMENTATA PRIN
LUPTA ȘI JERTFA COMUNA.
Evocînd eroica bătălie pentru elibe
rarea întregului teritoriu al patriei,

aducînd înaltă cinstire tuturor fiilor
săi care prin gînd și faptă au con
tribuit la dezrobirea întregului pămint românesc, poporul nostru oma
giază, totodată, glorioasele armate
ale Uniunii Sovietice, care au purtat
grele lupte pe pămîntul patriei noas
tre. Astfel, la 20 august 1944, trupele
sovietice au declanșat ofensiva în
zona Iași—Chișinău, reușind să stră
pungă apărarea germană și să înain
teze adînc pe teritoriul nostru. Pu
ternicele lovituri aplicate în acele
zile forțelor naziste, conjugate cu
amplificarea necontenită a mișcării
de rezistentă din țara noastră, cu
adîncirea crizei guvernării antonesciene. au înrîurit favorabil înfăp
tuirea Insurecției române. La rîndul său, actul eroic de la 23 August
1944, întoarcerea armelor de către
trupele române împotriva Reichului
nazist au spulberat „scenariile"
Wehrmachtului de organizare a
unor linii succesive de rezistență pe
teritoriul românesc, deschizînd astfel
calea înaintării rapide a forțelor ar
mate sovietice înspre granițele Bul
gariei, Iugoslaviei și Ungariei. La 30
și 31 august 1944 trupele sovietice
au intrat în Bucureștiul eliberat, fiind
primite sărbătorește, cu steaguri și
flori, de populația Capitalei. În
cepînd cu luna septembrie, forțele
sovietice au ajuns pe teatrele de
operații, din Transilvania și Banat,
declanșînd apoi, în cooperare cu
ostașii noștri, lupta pentru desăvirșirea eliberării teritoriului național.
Partlcipind la aceste bătălii cu 6
armate de uscat și o armată aeriană,
trupele sovietice, împreună cu cele
românești, au dat grele bătălii, au
forțat mari cursuri de apă, au escala
dat masive muntoase, eliberind sute
și sute de localități. în luptele des
fășurate pe pămîntul țării noastre,
trupele sovietice au dat grele jertfe
de singe, pierderile acestora cifrîndu-se la circa 69 000 de morți. în
luptele duse, umăr la umăr, pentru
eliberarea României, pentru obține
rea victoriei împotriva fascismului
S-a cimentat frăția de arme românosovietică, s-a pecetluit strîns priete
nia dintre cele două popoare.
...25 octombrie 1944, ziua eliberării
de sub cotropirea străină a ultimei
palme de pămînt din teritoriul sfînt
al patriei. O piatră de hotar pe dru
mul de luptă, de jertfă, de izbîndă
inaugurat în august 1944. Un drum
care avea să fie aureolat apoi de
eroica participare a armatei române
la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei
și a unei părți din teritoriul Aus
triei, pînă Ia zdrobirea definitivă a
fascismului.

ISTORIA ÎN IMAGINI

Trupele române primite cu entuziasm în Transilvania eliberată (septembrie 1944)

Ostași români și sovietici, la Cărei, intr-o simbolică horă a frăției (25 octombrie 1944)

--------

Compararea creației ar
tistice contemporane cu
aceea a timpurilor trecute
antrenează inevitabil con
statarea că mai ales în ul
timele decenii au interve
nit schimbări spectaculoase
in raportul dintre om și
realitatea materială pe
care tinde să o cunoască
și să o stăpînească din ce
in ce mai bine. în mare
măsură, realitatea cumula
tivă a artei reprezentată
de muzeul imaginar al va
lorilor ei este o istorie
concentrată a conceptului
de realism. Ea are deci o
valoare formativă directă
ce se manifestă în reali
tatea ca atare a reprezen
tărilor actuale, a confrun
tărilor. multe implicind nu
doar un unghi îngust al
unui artist sau al unor cu
rente. ci pe acela al sco
purilor unei societăți, al
programului ei, în sens
larg de dezvoltare comple
xă a personalității umane
pe măsura uriașului pro
gres din cîmpul realității
forțelor de producție si al
caracterului
fundamental
nou al relațiilor sociale.
Sarcină cqjnplexă și ane
voioasă. făurirea unui om
multilateral dezvoltat pre
supune concentrarea acțiu
nii social-politice si cultu
rale. o muncă de creație
individuală și colectivă. în
drăzneală în gîndire. cute
zanță in promovarea nou
lui. totul
integrindu-se
unei viziuni unitare de
realizare a unui om mul
tilateral dezvoltat, cu o
cultură complexă. „în uriașa activitate creatoare
de formare a omului nou,
cu o inaltă conștiință so
cialistă, sublinia tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU,
literatura si arta trebuie
să-și aducă o contribuție
tot mai activă. Avem ne
voie de proză, poezii, de
piese de teatru, de filme,
de muzică, de picturi, de
sculpturi care să înnobile
ze pe om, să-I însuflețeas
că la fapte mărețe, eroice.
Toate lucrările de artă,
executate in forme si sti
luri foarte variate, trebuie
să redea preocupările și
realitățile epocii pe care o
trăim, viata poporului".
Cuceririle revoluției tchnico-științifice au influențat și vor influența în

continuare cultura spiri
tuală. Au apărut noi for
me de producere a valo
rilor culturale. Și n-ar fi
decît să ne referim la râspîndirea în masă a infor
mației culturale prin in
termediul aparatelor teh
nice și al difuzării cuvintului scris, la apariția unor
noi sfere de'activitate cul
turală. de obiectivare a
forțelor creatoare ale omu
lui. mai ales în domeniul
artelor, prin îmbogățirea
modalităților de expresie.
Se petrece, în condițiile
contemporaneității, o re
evaluare a întregului sis
tem de valori, știut fiind

context, nu numai forță
imaginativă, ci si încerca
rea de a acorda arta cu
civilizația actuală, cu da
tele culturii secolului al
XX-lea. ale naturii con
struite de om. născute din
acțiune si incitînd în ace
lași timp la acțiune.
De curînd. o amplă ma
nifestare a artelor plastice
timișorene — revelatoare
demonstrație a rezultate
lor artistice obținute într-unul din cele mai im
portante centre culturale
ale țării — ne-a atras din
nou atenția asupra unei
idei dominante în gria cul
turii contemporane româ-

lirică ale naturilor statice
semnate de Diodor Diure,
incursiunea în spațiul fas
cinant al obiectelor unor
naturi statice de Toma
Viorel sau Veres Pavel,
compozițiile
luminoase,
dramatice ale lui Popa Ga
briel. lucrările geometrice
concepute de Leon Vreme
și Sofia Krzyzanovska. Există in pictură (ca și in
grafică și sculptură de alt
fel) această relație de con
tinuitate, alături de căuta
rea pasionată a noilor mo
dalități de expresie. Sim
plificarea
vocabularului
plastic, trecerea de Ia in
ventarierea minuțioasă a

Tradiție și spirit contemporan
totodată că nici o cultură
și nici o civilizație nu se
realizează pe un teren gol,
ci pe temelia geniului
creator al poporului. Această Idee este cu atît
mai importantă cu cît ne
aflăm într-un moment în
care devin preponderente
preocupările de cuprindere
în raza conștiinței a tutu
ror proceselor culturale, cu
scopul de a cîntări posi
bilitățile și de a găsi căile
împlinirii unui destin ma
jor al culturii noastre în
cadrul lumii actuale. De
altfel.
documentele de
partid și de stat referitoa
re la problemele culturalartistice. numeroasele întîlniri ale secretarului ge
neral al partidului cu crea
torii au subliniat ideea
necesității unei confruntări
creatoare intre sensibilita
tea artiștilor contemporani
și tiparele constituite de
experiența generațiilor tre
cute. Este o confruntare de
cea mai mare importanță,
al cărei rezultat manifes
tat în forma produsului
artistic trebuie să îmbine
armonios obiectivul și su
biectivul, spre a-și afirma
solidaritatea cu epoca și a
reliefa totodată specificul
climatului nostru ideologic
și estetic. Căutările artis
tice înseamnă, în acest

neștl, și anume faptul că
procesul de modernizare
nu poate însemna rupere
de trecut, elementul tradi
ție intrând efectiv în com
ponenta artei noi. cîștigurile de luciditate și mește
șug ale predecesorilor fi
ind integrate structurilor
moderne. Creația plasticienilor timișoreni — amplu
reprezentată prin lucrări
de pictură, sculptură, gra
fică și arte decorative —
constituie o elocventă de
monstrație a faptului că
generații succesive de ar
tiști care s-au afirmat cu
autoritate în ultimele două
decenii au impus un pro
ces continuu de îmbogăți
re a acestei tradiții ; că
spiritualitatea artei tradi
ționale nu trăiește demon
strativ. ci intrinsec în pro
dusul creației contempora
ne. Au demonstrat-o atît
lucrările decanului de vîrstă al pictorilor timișoreni,
Julius Podlipny — peisaje
și naturi statice de fină
picturalitate, cît șl concep
ția amplă, monumentală a
peisajului lui Călin Beloescu. dinamismul densității
cromatice al picturilor
semnate de Romul Nuțiu
sau Ciprian Radovan, li
rismul dramatic al „Copa
cului" de Constantin Flondor. decantările în scară

lumii vizibile la lucrări
care detaliază mai puțin
relieful aparențelor accentuînd mai ales asupra mo
tivului. asupra semnifica
ției sale.
Reevaluarea spiritualită
ții artei populare, investi
garea formelor de expre
sie pe care aceasta le ofe
ră au fost doar unele din
punctele de plecare în de
finirea unui limbaj pro
priu al artei timișorene.
Pornind de aici, artiștii au
încercat să descifreze esen
țe ce se cer descoperite
treptat și puse în lumină.
Ca în sculpturile lui Gaga
Victor, care pornind de la
străvechile tradiții ale pre
lucrării lemnului — atît de
caracteristice
civilizației
folclorice românești — a
ajuns în lucrări ca „Ho
rea". „Vatra timpului",
„Fîntînă" etc. la un con
structivism de esență sim
bolică. De o deosebită con
cizie a expresiei, lucrările
lui Petru Jecza („Prometeu“. „Portal". „Univers
dantesc") aduceau alături
de acelea ale colegilor de
breaslă Cinghita Ionel. Gal
Andrei. Ioniță Adrian sau
Neagor Csaba o limpezime
și o puritate a formelor.
Ideile de modernitate șl
tradiție erau actuale si
stringente, dinamice, păs

trând dincolo de variatele
interpretări datorate perso
nalității fiecărui creator in
parte o permanentă și o
semnificație deosebite. Ele
cristalizau o atitudine existențială in care s-a păs
trat nealterată măsura umană. Cultura tradițională
românească, punct de re
ferință constantă, a con
stituit pentru un artist atît
de apreciat ca Vasile Pintea (interpret de mare fi
nețe a „Ciulinilor Bărăga
nului") sursa descoperirii
continue a unei gîndiri lu
cide, strict organizate, a
unei sensibilități fremătă
toare. Deosebita ținută
profesională a lucrărilor
unor graficieni timișoreni,
bine cunoscuți și apreciat!
pe plan național, precum
Fackner Kremper Hilde
gard. Xenia Eraclide Vre
me. Kazinczi Gabriel. Catargiu Constantin. Virginia
Baz Baroiu. Doru Tulcan,
Beloescu Oravițan Daniela,
Șuteu Oancea Adriana,
ne-a relevat, pe lîngă ca
pacitatea de a mînui, de a
exersa, de a pune în func
țiune un mijloc de comu
nicare, existența unor cali
tăți de ordinul gindirii ar
tistice. ca și lucrările de
artă decorativă realizate de
Jecza Biro Clara. Ziman
V. Magda și Vițalyos Zi
man sau obiectele de sti
clă semnate de Tulcan Podean Elena sau realizările
in domeniul scenografiei
prezentate de Doina Almășan Popa. Emilia Jivanov
și Virgil Miloia.
Selecția de o deosebită
calitate artistică cu care
artiștii timișoreni s-au
prezentat a scos în eviden
ță faptul că modalitățile
cele mai diferite de expri
mare nu fac decît să con
tribuie la conturarea legă
turii adinei, structurale cu
spiritualitatea românească,
reliefînd în același timp
preocupări de cea mai
stringentă actualitate. Ele
au pus în valoare, prin
intermediul
rezultatelor
activității desfășurate în
acest important centru cul
tural. forța creatoare a ar
tei noastre contemporane,
ce se dezvoltă într-un ori
zont prielnic. într-un cli
mat fecund.
Marina PREUTU

DE LA C.E.C.
Economisirea timpului este o
cerință a vieții modeme, care se
poate realiza prin diferite căi și
modalități. Una dintre acestea,
comodă și eficientă, se poate în
făptui prin folosirea contului cu
rent personal, pus la dispoziția
populației de Casa de Economii și
Consemnațiuni.
Contul curent personal se des
chide la cererea persoanelor ma
jore, la oricare sucursală sau fi
lială C.E.C. din țară, prin depu
nerea în cont a unei sume minime
de 100 de lei.
Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantajele
generale ale economisirii la C.E.C.,
și anume : garanția statului asu
pra sumelor depuse, păstrarea se
cretului privind numele depunăto
rilor și al operațiilor efectuate,
imprescriptibilitatea
depunerilor
etc. Pentru sumele depuse în con
turile curente personale, titularii
beneficiază și de o dobindă anua
lă.
Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale, Casa de
Economii și Consemnațiuni efec
tuează in mod gratuit, în limita
sumelor din cont, diferite plăți pe
riodice către unitățile prestatoare
de servicii, ca : plata abonamen
tului de telefon, radio, televizor,
costul consumului de energie elec
trică și de gaze, chiria, costul
unor prestații etc.
tn acest scop, titularii trebuie să
se adreseze în scris organizațiilor
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de
plată unității C.E.C. la care au
conturile curente personale des
chise. Cererile adresate organiza
țiilor socialiste se vizează în prea
labil de unitățile C.E.C. la care se
află deschise conturile curente
personale.
Pentru plățile periodice de im
pozite și prime de asigurare cere
rile se adresează direct unităților
C.E.C.
Pe lingă plățile prin virament
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua șl
plăți în numerar din cont prin in
termediul carnetelor de cecuri,
care se pun la dispoziția fiecărui
titular la deschiderea contului. De
asemenea, titularilor de conturi li
se pot elibera, la cerere, carnete
de Cecuri cu sumă limitată, cu
ajutorul cărora pot efectua plata
mărfurilor cumpărate de la unele
unități comerciale stabilite sau a
unor prestații de servicii efectuate
de organizații socialiste.

PAGINA 5

SCÎNTEIA - joi 25 aprilie 1985

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAOSESCU
7

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
înminînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul YU HONGLIANG a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai cordiale salutări
și expresia sentimentelor de înaltă
considerațiune din partea tovarășilor
Hu Yaobang, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Centrale Consul
tative a P.C. Chinez, Li Xiannian,
președintele Republicii Populare
Chineze, Zhao Ziyang, premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chineze.
în cuvîntarea prezentată eu acest
prilej de ambasador este evocată
colaborarea fructuoasă existentă
Intre România și R.P. Chineză — pe
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii —
și se subliniază rolul deosebit pe
care l-au avut în dezvoltarea aces
tor raporturi frecventele schimburi
de vizite între conducătorii de partid
și de stat ai celor două țări și, în
deosebi, vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu în R.P. Chineză și vizitele
tovarășilor Hu Yaobang și Li Xian
nian în România, care au ridicat re
lațiile de colaborare prietenească
dintre partidele, țările și popoarele
noastre pe o treaptă nouă, superi
oară. Se exprimă, totodată, dorința
de a se depune în continuare toate
eforturile pentru întărirea prieteniei
chino-române și pentru dezvoltarea
pe mai departe a relațiilor de cola
borare dintre cele două țări. în cuvîntare se dă, de asemenea, o înaltă
apreciere politicii externe promovate

de România, care militează consec
vent pentru respectarea principiilor
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, avantaju
lui reciproc, neamestecului în trebu
rile interne, pentru destindere în
viața internațională, pentru pace șl
cooperare în Europa și în întreaga
lume. Se subliniază, totodată, că po
ziția principială și justă a partidu
lui și guvernului român în proble
mele complexe care confruntă în
prezent omenirea se bucură de largi
aprecieri din partea tuturor popoare
lor lumii.
Mulțumind pentru mesajul transmis,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
adresat, la rîndul său, tovarășilor
Hu Yaobang, Deng Xiaoping, Li
Xiannlan, Zhao Ziyang un salut
călduros și cele mai bune urări.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român se evidențiază satis
facția deosebită față de dezvoltarea
continuă a relațiilor de strînsă prie
tenie și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre, apreciindu-s& că un rol hotărîtor în întărirea
acestor raporturi l-au avut întîlnirile și convorbirile la cel mai înalt
nivel de la București și Beijing, în
țelegerile convenite cu aceste prile
juri, care au dat de fiecare dată noi
impulsuri conlucrării româno-chineze
pe multiple planuri. Se exprimă,
totodată, convingerea că și în viitor
relațiile politice, economice, tehnicoștiințifice și culturale dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză, precum și co
laborarea dintre partidele noastre

vor cunoaște o dezvoltare continuă,
in interesul și spre binele ambelor
popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.
în cuvîntare se arată că Republica
Socialistă România desfășoară, cu
consecvență, pe plan extern, o po
litică fermă de pace și largă colabo
rare, participînd activ la soluționa
rea constructivă a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea contem
porană, la lupta pentru apărarea
dreptului fundamental al popoarelor,
al oamenilor la viață, la pace, la
existență liberă, independentă și
demnă. Totodată, se exprimă hotărîrea țării noastre de a acționa, și
în viitor, pentru întărirea conlucrării
sale cu Republica Populară Chineză,
atît pe plan bilateral, cit și pe arena
mondială, în lupta pentru soluționa
rea, în interesul popoarelor, a mari
lor probleme ale lumii contempora
ne, pentru dezarmare și pace, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră.
în încheiere, președintele Româ
niei a urat ambasadorului R.P. Chi
neze succes deplin în îndeplinirea
misiunii încredințate.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze, Yu Hongliang.
La solemnitate și la convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

BRASILIA

Cu prilejul Instalării dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii
Federative a Braziliei, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele
poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări,
iar poporului brazilian prieten multă prosperitate și pace.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
România și Brazilia se vor dezvolta continuu în folosul reciproc al celor
două țări și popoare, în interesul păcii și securității internaționale.

(Urmare din. Pag. I)
In cadrul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat și cu
acest prilej solidaritatea poporului
român cu lupta dreaptă a poporului
coreean și a subliniat sprijinul activ
față de propunerile tovarășului Kim
Ir Sen privind reunificarea și reali
zarea unei Corei independente și
pașnice, față de recentele sale iniția
tive în vederea soluționării prin tra
tative a problemei coreene.

în numele conducerii de partid și
de stat a R.P.D. Coreene, oaspetele
a adresat
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, partidului și guvernului
român, întregului nostru popor cele
mai vii mulțumiri pentru sprijinul
acordat luptei pentru unificarea paș
nică și independentă a patriei.
Abordindu-se unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, s-a
relevat necesitatea ca sindicatele
să-și intensifice eforturile în direc
ția mobilizării maselor largi de oa-

Lucrătorii ogoarelor din județul
de îmbunătățiri funciare. In ve
derea creșterii productivității păBrașov au încheiat însămîntările
mintului. la întreținerea pajiștilor,
de primăvară pe întreaga suprafa
astfel incit să se asigure o bază
ță planificată la porumb, cartofi,
sfeclă de zahăr și alte culturi.
.furajeră corespunzătoare pentru
In telegrama adresată cu acest
creșterea în continuare a efective
prilej tovarășului NICOLAE
lor de animale și a producțiilor
CEAUȘESCU. secretar general' al'
în zootehnie. Totodată, oamenii
muncii din agricultura județului
Partidului Comunist Român, preBrașov își reafirmă angajamentul
Republicii
Socialiste
ședințele
de
Comitetul
județean
de
a realiza
în____
acest_ _an_______
producții
România. _ ______________________ ___
____ ...
_
de :partid Brașov;'se ■•araț^ e.ă;,. in. x<=i!ord. atît- în sectorul vegetal. cît.;
prezent, se acționează energic 'penSi in' zootehnie. spprindu-și
----astfel
tru: finalizarea lucrărilor de .sezon
contribuții la creșterea avuției- na
ționale și a nivelului de trai al
din legumicultura și pomicultură,
întregului nostru popor.
la efectuarea unor ample lucrări

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

BACĂU :

Centrală electrică
de termoficare
în zona de sud a municipiului
Bacău, în apropierea marilor uni
tăți industriale, se construiește o
centrală electrică de termoficare.
obiectiv energetic de mare impor
tantă pentru economia județului.
Noua centrală, care va funcționa
pe bază de cărbune, va fi echipată
cu 3 grupuri turbogeneratoare avind
o putere totală instalată de 150 MW
și 4 cazane de cite 420 tone abur
pe oră fiecare. Toate utilajele, in
stalațiile și agregatele care vor fi
montate • aici sînt de proveniență
românească, ele purtînd emblema
unor prestigioase întreprinderi con
structoare de mașini. Paralel cu
furnizarea energiei electrice, noua
centrală va asigura și agentul ter
mic pentru încălzirea noilor an^,
sambluri de locuințe din municipiul
de la confluenta Bistriței cu Șire
Baltă)
tul. (Gheorghe
’ '
‘ --------I

BUZĂU

Volum sporit
de materiale refolosibile
Ca urmare a unor acțiuni susținute și a măririi numărului punc-

GALAȚI

telor de colectare, în perioada
care a trecut din acest 'an, prin
intermediul întreprinderii jude
țene de valorificare'a materialelor
refolosibile Buzău au fost recupe
rate importante cantități de mate
riale, între care menționăm :
14 500 tone oțel, 1 600 tone fontă,
220 tone cupru. 110 tone alamă,
95 tone bronz, 75 tone aluminiu,
400 tone hîrtie și cartoane, 7 600
anvelope, 170 tone de cioburi de
sticlă. (Stelian Chiper).

VRANCEA

Sporește zestrea
fondului forestier
în această primăvară, fondul
forestiep,, al județului Vrancea își
va spori zestrea cu încă 1 100 hec
tare pe care vor fi plantați peste
5,5 milioane de puieți pregătiți în
pepinierele inspectoratului silvic
județean. Aproape 70 la sută din
numărul puieților îl reprezintă spe
ciile cu valoare economică ridica
tă. Suprafața împădurită pînă
acum in această campanie se ri
dică la sute de hectare si ea a fost
realizată pe raza ocoalelor silvice
Tulnici. Gugești. Dumitrești. Adjud, Panciu și Focșani. (Dan Drăgulescu).

Noi spații comerciale

meni al muncii îa lupta împotriva
cursei înarmărilor, a pericolului unei
catastrofe atomice, pentru apărarea
dreptului suprem al popoarelor la
viață, la pace, Ia existență liberă
și demnă.
La primire a participat tovarășa
Lina Ciobanu, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România.
A fost de fată ambasadorul R.P.D.
Coreene la București. Zo Iang Guk.

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului Forțelor Armate Populare ale
R.P.D. Coreene, vicemareșal O Gin
U. cu prilejul celei de-a 53-a aniver
sări a Zilei Armatei Populare Co
reene.
I
'Cu același prilej, atașatul militar,
aero și . naval al R.P.D. Coreene în
țâra noastră, colonel superior Riu
Sing Riong. s-a întilnit cu cadre di
dactice și elevi ai Liceului militar
„Dimitrie Cantemir", precum și cu
militari dintr-o unitate a armatei
noastre, cărora le-a vorbit despre
semnificația evenimentului aniver
sat. Participanții la intîlniri au vi
zionat o fotoexpoziție cu aspecte din
viata și activitatea militarilor Ar
matei Populare Coreene și filme do
cumentare.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mare plăcere șl sinceră gratitudine amabilul mesaj de
felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Republicii
Arabe Siriene.
împărtășesc satisfacția dumneavoastră în legătură cu creșterea și dez
voltarea continuă a relațiilor de strînsă prietenie și cooperare dintre statele
noastre, cu convingerea că acestea vor cunoaște o nouă dezvoltare in anii
ce vin, în folosul reciproc al popoarelor noastre.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
de continuă prosperitate pentru poporul român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
în numele președintelui Republicii Dominicane, dr. Salvador Jorge
Blanco, am plăcerea să mulțumesc pentru mesajul de felicitare pe care dum
neavoastră l-ați trimis cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a glorioasei
noastre independențe naționale.
Cu distinse sentimente de stimă,

Cu deosebită atenție,
RAFAEL FLORES ESTRELLA
Secretarul administrativ
al Președinției Republicii Dominicane

★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a
Zilei naționale a Olandei, miercuri a
avut loc în Capitală o manifestare
culturală organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea în cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie din
această țară. în continuare a fost
vizionat un film documentar olan
dez.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
Au fost prezenți Charles Simon
van Straten, ambasadorul Olandei la
București, si membri ai ambasadei.

★

La Asociația de drept interna
țional și relații
internaționale
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc,
miercuri, o masă rotundă în cadrul
căreia prof. Vera Moscovcenko, de
la Institutul de relații internațio
nale din Moscova, a prezentat expu
nerea „învățămintele celui de-al
II-lea război mondial șl lupta pen
tru pace". Au participat cadre di
dactice universitare, specialiști în
relațiile internaționale, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
ziariști. Au fost prezenți membri
ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

★

La Biblioteca județeană din Galați
a avut loc miercuri vernisajul expo
ziției de grafică Coventry organizată
în cadrul relațiilor culturale dintre
orașele înfrățite Galați și Coventry.
A fost prezent Walter Brandish,
primarul orașului Coventry, care în
fruntea unei delegații se află în vi
zită în municipiul Galați.

cinema

Intre marile magazine date de
curînd în folosință în municipiul
Galați se numără și cel din cartie
rul Siderurgiștilor. Noul magazin
constituie o materializare a unor
propuneri făcute de siderurgiști în
cadrul unei adunări generale a oa
menilor muncii. în același scop, de
curînd, în Galați au mai fost date
in folosință alte 14 unități corner-

ciale, între acestea aflîndu-se ma
gazine cu profil alimentar, de pro
duse industriale și de alimentație
publică, amplasate în cartierele
Aeroport, I. C. Frimu, Țiglina III.
In perioada următoare se vor da
in folosință noi unități comerciale
și se află în construcție un mare
complex de alimentație publică în
cartierul Aeroport. (Dan Piăeșu).

Superior al Armatei cu activul
Miercuri a avut Ioc plenara Consi
liului Politic Superior al Armatei cu
activul, care a dezbătut sarcinile ce
revin organelor și organizațiilor de
partid și ale U.T.C. din hotărîrile
Congresului al XIII-lea al P.C.R. și
Directiva comandantului suprem
pentru întărirea capacității comba
tive a unităților și marilor unități,
aplicarea politicii de cadre, pentru
afirmarea tot mai viguroasă a ro
lului lor de conducător politic în
toate domeniile vieții și activității
ostășești.
La lucrările plenarei au participat
tovarășii Ion Coman, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., general-colonel
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării naționale.
într-un spirit de înaltă răspundere
și mîndrie patriotică, participanții la
plenară și-au exprimat, și cu acest
prilej, deplina adeziune la actul po
litic de însemnătate istorică prin
care forul legislativ al țării l-a
proclamat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
pentru a patra oară,
președinte al Republicii Socialiste
România și comandant suprem ai
forțelor noastre armate.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, s-a adresat o telegramă
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, în care se
spune :
„Dezbătând cu înalt spirit de răs
pundere sarcinile ce revin coman
danților, organelor și organizațiilor
de partid și ale U.T.C. privind im-

bunătățirea continuă a dotării arma
tei cu armament și tehnică de luptă,
in lumina principiilor și cerințelor
doctrinei militare naționale al cărei
strălucit fondator sinteți, plenara
Consiliului Politic Superior al Ar
matei a relevat rolul dumneavoas
tră hotărîtor in crearea industriei
naționale de apărare — factor deter
minant in asigurarea independenței
și suveranității naționale, in Întări
rea capacității de apărare a țării.
Ne exprimăm, și cu acest prilej, în
treaga gratitudine pentru grija sta
tornică pe care o manifestați față de
fortificarea capacității combative a
armatei, înzestrarea ei cu mijloace
de luptă moderne produse de indus
tria noastră, ridicarea nivelului pre
gătirii de luptă și politice a militari
lor astfel incit armata să-și poată
îndeplini în orice împrejurări misiu
nile încredințate de patrie și partid,
de dumneavoastră, tovarășe coman
dant suprem".
în încheierea’telegramei se spune ;
„Dînd glas voinței nestrămutate a
comuniștilor, a tuturor militarilor
armatei, de a intimpina cu rezultate
superioare măreața aniversare pri
lejuită de împlinirea a 20 de ani de
la istoricul Congres al IX-lea al glo
riosului nostru partid, de cînd cu
strălucire conduceți destinele națiu
nii române, vă raportăm că armata
este gata, la ordinul patriei, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
comandant suprem, să apere, îm
preună cu întregul popor, cuceririle
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România".

★

Cu prilejul aniversării a 30 de ani
de la Conferința afro-asiatică. ținută
la Bandung — Indonezia, ambasado
rul Republicii Indonezia la Bucu
rești. Mohamad Isnaeni, a oferit,
miercuri după amiază, o recepție.
Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul Afacerilor externe, șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, membri ai corpului diplo
matic.

• Ciuleandra 3 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 In vacanță s
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
AU• Sosesc păsările călătoare 8
RORA (35 04 66) : — 9; 11,30;
14;
16,30; 19, TOMIS (21 49 46)
o;
11,15; 13,30; 16; 18,30.
• Rămășagul î
DRUMUL
SĂRII
PACEA
(3128 13)
—
15; 17; 19.
(71 31 85) — 15; 17; 19.
GLORIA
® Bătălia pentru Roma ;
i
(47 46 75) — 9; 12,15; 15,30;
CULTURAL (83 50 13) — 9;
15,30; 18.45.

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Cu prilejul aniversării zilei de 25 aprilie — Ziua libertății — vă adre
sez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală,
de progres și prosperitate pentru poporul portughez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășul Kim Bong
președintele Comitetului Central al Federației Generale
a Sindicatelor din Coreea

PORTUGALIA-„ZIUA LIBERTĂȚII"

Președintele Republicii Federative a Braziliei

9

Ambasadorul Republicii Populare Chineze,
(Urinare din pag. I)

Excelenței Sale Domnului JOSE SARNEY

Traficul prin Canalul Dunăre
în portul Constanța a acostat nava
sub pavilion iugoslav „Banija", care
a adua, din Togo, 27 000 tone de fos
fați. cantitate ce va fi transportată
spre Iugoslavia cu nave fluviale ro
mânești și Iugoslave prin Canalul
"
Dunăre-Marea Neagră.
Miercuri, primul convoi de nave,
compus din împingătorul „Cluj" și
șase barje, cu o capacitate de 10 600
tone, a fost ecluzat la Agigea și. ul-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logic comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 aprilie, ora 20 — 28 aprilie,
ora 20. în țară : Vreme răcoroasă la
începutul intervalului, îndeosebi în Ba
nat, Crlșana, Maramureș, Transilvania
și nordul Moldovei, apoi în încălzire.
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi
locale, care vor avea și caracter de
averse. Vîntul va sufla slab pînă la

Neagră

terior. la Cernavoda, navigind apoi
spre porturile fluviale iugoslave.
Spre aceeași destinație a pornit și
împingătorul „Bocșa", cu două barje
încărcate cu fosfați.
Pe această cale, conform înțelege
rilor stabilite, din portul Constanța
va fi transportată, în cursul acestui
an, spre țara vecină și prietenă, o
cantitate de 350 000 tone fosfați.
(Agerpres)
moderat, cu intensificări In zona, de
munte. Temperaturile minime vor îl
cuprinse
între zero și 10 grade, iar
cele maxime între 13 și 23 de grade,
mai ridicate tn sudul țării în a doua
parte a intervalului. Pe alocuri. In
primele nopți se va produce brumă.
In București : Vreme răcoroasă
la
Început, apoi In încălzire, Cerul va £1
schimbător, favorabil ploii In prima zi.
Vîntul va sufla slab pină la moderat,
Temperaturile minime vor oscila Intra
6 și 9 grade, Iar cele maxime între 20
șl 23 de grade, mal coborîta In pri
ma zi.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. într-un meci de verifi
care în vederea importantei intîlniri
din preliminariile campionatului
mondial cu echipa Angliei, lotul na
țional a întrecut, pe stadionul Pro
gresul din municipiul Bistrița, pe
Universitatea Cluj-Napoca cu scorul
de 2—0, la pauză 1—0. Au înscris :
Augustin și Mateuț. Antrenorii
Mircea Lucescu si Mircea Rădulescu
au început partida cu următoarea
formulă de echipă : Lung. Negrilă,
Ștefănescu, Iorgulescu. Munteanu II,
Rednic. Bdldni, Irimescu, Hagi. Au
gustin și Cămătaru. Au mai evoluat
Cristian. Andone. Zare, Mateuț. Lă
cătuș și Cîrțu. (Gli. Crișan, cores
pondentul „Scînteii").

$ Regina
schimbată ;
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
Q Braconaj: TIMPURI NOI (15 61 16)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
9 Căpitanul răzbunării : SALA MICA
A PALATULUI — 15; 17,15 ; 19,30.
® în numele papei rege
9: 11; 13,
Generalul gramofon — 15; 17;
19 :
UNION (13 49 04).
®
Burlacul
căsătorit 8
SCALA
15; 17,15;
(11 03 72) —
9; 11; 13;
19,30.
• Lampa Sui Aladin —
10.43;
12,30; 17, Vraciul — 14,15;
18,45 :
DOINA (16 35 38).
BU«
> Soarele alb all pustiului s
ZEȘTI (50 43 58) — 14; 16; 18.
Incendiu la Krong Yung : DACIA
(50 35 94) ~ 9: 11; 13; 15; *'
“
17: *19.
FEREN® Fata care vinde flori :
TARI (80 49 85) — 15,30; 18, FLACĂRA
(20 33 40) —15,30:
..............
18.
• Un colț de oraș ;
PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17: 19.
Cheia
fericirii î
VIITORUL
(10 67 48) — 15;. 17; 18.
• Inimă rece 8 MUNCA (21 50 97)
15; 17; 19.

VOLEI. Miercuri. în Sala sportu
rilor din Pitești. în prima zi a Cam
pionatelor balcanice de volei femi
nin. echipa României a întrecut cu
scorul de 3—0 (15—10, 15—2. 15—5)
selecționata Turciei, iar reprezenta
tiva Bulgariei a cîștigat. de aseme
nea, cu 3—0 (15—13. 15—5. 15—3)
meciul cu formația Iugoslaviei.
BASCHET. în sala sporturilor
Floreasca din Capitală s-a disputat
miercuri întîlnirea internațională
amicală de baschet dintre selecționa
tele de juniori ale României și Tur
ciei. Partida s-a încheiat cu scorul
de 80—59 (32—34) în favoarea spor
tivilor români.

® Agonie șl extaz : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12: 15.30; 18,30.
C Domnului profesor, cu dragoste s
CAPITOL (16 29 17) — 8,45; 10,45; 13;
15,15; 17,30; 19,45.
® Un șerif extraterestru s STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19.30, ARTA (213186) — 0; 11;
13; 15: 17: 19.
® Piedone în Egipt :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 47,15; 19,30,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11;
13;
15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
19,30,
FLAMURA
11; 13; 15; 17,15;
--------~
‘
(85 77 12) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Vulcanul : FESTIVAL (15 63 04) —
-- 9; 11,30; 14; 16,30; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : LUMINA
(1,4 74
. 16) — 9:
..12: 15.15; 18,30.
<£ Legenda călărețului
singuratic 8
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
® Kramer contra Kramer ? POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17: 19.
@ Provocarea dragonului : COSMOS
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, LIRA (31 71 71) — 15; 17; 19.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
„Ziua
libertății",
sărbătorită azi de po
porul portughez, pri
lejuiește
evocarea
unul eveniment de
Însemnătate deosebi
tă în istoria lusitană
contemporană :
răs
turnarea. în urmă cu
unsprezece ani. a re
gimului de dictatură
fascistă, care a opri
mat tara vreme de
jumătate de secol.
Acel act memorabil,
înfăptuit prin acțiunea
revoluționară a mili
tarilor patrioți. spri
jiniți
de
masele
populare, a creat baze
pentru o dezvoltare
liberă și democratică
a poporului portughez.
Imediat în perioada ce
a urmat după 25 apri
lie 1974, Portugalia a
cunoscut un șir de re
marcabile
transfor
mări
social-politice.
Au fost restaurate li
bertățile publice si
s-au creat instituții
democratice, In același timp. procesul
Inițiat de mișcarea
insurecțională, a „tinerilor căpitani" a
grăbit sfîrșitul ultimulul și celui mal
vechi Imperiu colonial, succesul luptei
de eliberare a popoarelor înrobite de
colonialismul portu
ghez în Africa.
Procesul de trans
formări înnoitoare pe
plan politic, economic
și social s-a desfășu
rat într-o continuă
confruntare cu forțe
le conservatoare, cu
tentativele
repetate
ale acestora de a a-

nula cuceririle oame
nilor muncii și de
a-și redobindi vechile
poziții și privilegii,
în pofida unor asemenea rezistențe. a
unor dificultăți de ordin Intern sau extern, poporul portughez Iși manifestă
hotărîrea de a urma
calea dezvoltării de
mocratice.
Alături de preface
rile intervenite pe
pian intern, Portugalia a promovat in
acești ani o orientare clară spre lărgirea
legăturilor cu toate
țările, indiferent de
orinduirea lor socialpolitică.
Poporul român, apropiat de poporul
portughez prin origi
nea latină comună,
prin afinități de lim
bă și cultură, a întîmpinat cu profundă
satisfacție doborîrea
regimului fascist din
Portugalia, și-a ex
primat
solidaritatea
deplină cu lupta for
țelor progresiste lusi
tane pentru înfăptui
rea de transformări
democratice,
pentru
salvgardarea și consolidarea
acestora.
socialistă
România
s-a numărat printre
primele state care au
recunoscut noul re
gim democratic por
tughez. în ansamblul
acestor ani relațiile de
colaborare dintre cele
două țări cunoscînd o
considerabilă amplifi
care si diversificare
pe toate planurile.
Acest curs a fost

puternic stimulat de
dialogul la cel mai
înalt nivel, de acor
durile și înțelegerile
stabilite. întilnirile și
convorbirile dintre
președinții
Nicolae
Ceaușescu si Antonio
Ramalho Eanes au adus b contribuție de
cea mai mare im
portanță la ridicarea
pe un plan superior a
relațiilor
bilaterale,
au creat un cadru
deosebit de propice
dezvoltării pe multi
ple planuri a raportu
rilor
româno-portugheze. S-au înregis
trat astfel progrese
însemnate în extin
derea relațiilor de
conlucrare
reciproc
avantajoase în spiritul
și pe baza Tratatului
de prietenie si colabo
rare
româno-portughez. semnat în 1975.
Ca țâri profund in
teresate în înfăptuirea
securității și cooperă
rii în Europa. Româ
nia și Portugalia au
conlucrat în cadrul
Conferinței generalmanifeseuropene.
tindu-si hotărîrea de
a contribui la transpunerea în viață a
prevederilor Actului
final de la Helsinki.
Cu prilejulI „Zilei
poporul
libertății",
român își reafirmă
i
sentimentele de sin
ceră prietenie față de
poporul portughez, adresîndu-i urări de
noi succese în dez
voltarea tării pe ca
lea democrației, pro
gresului si prosperitlătii.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL
Excelenței Sale Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel
Cu prilejul Zilei naționale a Statului Israel, îmi face o deosebită plăcere
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, iar poporului israelian pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru a! Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, a transmis
primului ministru al Statului Israel,

La 25 aprilie se împlinesc 37 de
ani de la proclamarea independen
tei Israelului — sărbătoarea națio
nală a statului. Situat pe țărmul da
răsărit al Mediteranei. unde se în
tretaie drumurile ce leagă trei
continente și unde. în decursul is
toriei. au înflorit remarcabile civi
lizații. Israelul a cunoscut. în cele
aproape patru decenii de existență
statală, un proces de rapidă dez
voltare economică. Pe baza aplicării
cuceririlor științei și tehnicii, noul
stat a reușit să-și creeze o indus
trie avansată și o agricultură in
tensivă, care au contribuit la creș
terea notabilă a venitului naționai ; concomitent au fost , înregistrate realizări marcante în domeniile științei, tehnicii, culturii, ca
și în alte sectoare de activitate.
Eforturile depuse de poporul is
raelian in vederea progresului economico-social. ca și eforturile
desfășurate în același sens de alte
popoare din zonă sînt însă serios
afectate de perpetuarea conflictu
lui din Orientul Mijlociu, cane a
avut și are drept consecințe iro
sirea unor vaste resurse în scopuri
militare, generează permanent in
stabilitate. neîncredere și tensiune,
pe lingă gravele sale implicații pe
plan economic și financiar. Tocmai
de aceea, realizarea unei regle
mentări politice globale, juste și
trainice a acestui conflict se înscrie
ca o cerință majoră a vieții Inter
nationale. care ar da posibilitate
tuturor popoarelor din zonă să-și
concentreze toate energiile teluri
lor muncii pașnice, constructive.
în spiritul politicii sale consec
vente de coexistentă pașnică cu
toate statele, indiferent de orinduirea lor socială. România a sta
bilit și dezvoltă relații politice și

tV
20,00 Telejurnal ® Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării I
20,15 Actualitatea în economie
20,30 Studioul tineretului. In întîmplnarea forumului tinerel generații
® Opțiunea noastră ; mai mult și
mai bine! ® Tinerețea noastră la

teatre
® Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Papa dolar — 19,30; (la uzi
nele „Semănătoarea") : Comedie de
modă veche — 15.
® Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Crlstescu.
Solist 1 Lazar Berman (U.R.S.S.) —
19.
• Opera Româna (13 13 57) : Aida —
17.
(14 80 11) 8
® Teatrul
de opereta
Oklahoma -» 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
14 75 45) ;
(sala Schitu Măgureanu,
Borneo și Julieta la sfirșlt dc noiembrie —■ 19; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
« Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — IB.
® Teatrul Foarte Mic (14 ®9 05) t Asentie, se filmează ~• 19.

Shimon Peres, o telegramă prin care
sînt adresate felicitări și urări de
sănătate și fericire cu ocazia Zilei
naționale a Statului Israel.

economice cu Israelul, corespunză
tor intereselor reciproce, cerin
țelor înțelegerii și colaborării
între popoare. Intre cele două
țări au avut loc contacte la nivel
înalt și la diferite alte niveluri,
care au contribuit la examinarea
posibilităților de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale și au constituit
prilejuri de reafirmare a poziției
statornice, principiale și realiste a
României privind
reglementarea
exclusiv prin tratative a conflictu
lui din Orientul Mijlociu. Așa cum
se știe, țara noastră se pronunță
pentru realizarea unei păci durabile
care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate
in urma războiului din 1967. la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului la
autodeterminare, inclusiv la crea
rea unui stat palestinian indepen
dent. la asigurarea existentei și
integrității tuturor statelor din
zonă, inclusiv a Israelului. Româ
nia consideră că un rol important
în acest sens ar avea organizarea
unei conferințe internaționale de
pace pentru Orientul Mijlociu, sub
egida O.N.U.. la care să ia parte
toate țările interesate, inclusiv
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și U.R.S.S. și
S.U.A. și, eventual, alte state care
ar putea contribui la realizarea
unei păci juste și trainice în Ori
entul Mijlociu.
Călăuzită de asemenea poziții de
principiu, țara noastră consideră
că soluționarea justă si durabili a
problemei Orientului Mijlociu ar
constitui o contribuție de seamă Ha
cauza păcii mondiale, a progresu
lui și prosperității tuturor popoa
relor din această parte a lumii.

sărbătoarea muncit ® Școală ro
mânească în pas cu cerințele vie
ții ® îndeplinim Directivele co
mandantului supremi — Reportaj
din activitatea de pregătire ă os
tașilor © Itinerar eroic. Pagini din
epopeea luptei armatei române pe
frontul antihitlerist © Serial ști
ințific ; „Călătorie în Univers" —
episodul 19 (color) 0 Melodiile
tinereții
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

® Teatrul „Nottara" (59 SI 03,
sala
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : Martorii sînt de față — 18,30.
® Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Hotel „Zodia gemeni
lor" — 15.
$ Teatrul satiric-muzical „C. TănaseM (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română"
(13 ÎS 00) : Voci tinere ale cînteculul
popular românesc — 18,30.
Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Se caută o stea — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Un tînăr printre alții — 9; Pinocchio
— 15; 18.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) ;
Aventurile îui Plum-Plum —
15,30;
(sala Cosmonauților, 11 07 57) : Ano
timpurile mînzuiui — 15,30.
® Circul București (10 41 95) : Vedete
le circului din Varșovia — 19.
® _Estrada Armatei (13 60 64,
sala
C.C,.,A.) : Veselia are cuvîntul — 18.

c»

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, ÎN R. P. UNGARĂ
Primirea la tovarășul Jânos Kâdâr
BUDAPESTA 24 (Agerpres). —
Tovarășul Jânos Kâdâr, secretar ge
neral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, a primit miercuri pe
tovarășul Constantin Dăscălescu.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, aflat în vizită oficia
lă de prietenie în R.P. Ungară.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, pri
mul ministru al guvernului român a
transmis tovarășului Jânos Kâdâr
un salut tovărășesc, calde felicitări
cu prilejul realegerii sale în fruntea
P.M.S.U., împreună cu cele mai bune
urări de sănătate, de noi succese în
activitatea de înaltă răspundere pe
care o desfășoară la conducerea par
tidului.
Exprimînd vii mulțumiri pentru
mesajul primit, tovarășul Jânos
Kâdâr a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut
cordial, prietenesc și cele mai bune
urări de sănătate, fericire și succes
în activitatea consacrată progresului
®i prosperității României socialiste.
Primul ministru român a eviden

țiat atenția deosebită pe care o acor
dă conducerea partidului și statului
nostru, personal tovarășul Nicolae
Ceaușescu, adîncirii conlucrării româno-ungare pe multiple planuri,
dezvoltării relațiilor de prietenie și
colaborare dintre partidele și țările
noastre, în spiritul stimei și încrede
rii reciproce, exprimînd convingerea
fermă că aceasta servește interese
lor popoarelor român și ungar, cau
zei socialismului și păcii.
In cadrul convorbirii a fost subli
niată necesitatea lărgirii și intensi
ficării colaborării bilaterale reciproc
avantajoase. în acest context, au
fost evocate posibilitățile care exis
tă, ca urmare a dezvoltării potenția
lului industrial în cele două țări so
cialiste vecine, pentru extinderea co
laborării în domenii economice de
interes comun, a cooperării și spe
cializării în producție, pentru ampli
ficarea și diversificarea schimburilor
comerciale.
Convorbirea a prilejuit, de aseme
nea, un schimb de păreri privind
unele probleme majore ale vieții
internaționale. Subliniind că pro
blema fundamentală a epocii con
temporane este oprirea cursei înar

mărilor, în primul rînd a celor nu
cleare. trecerea la dezarmare, la
asigurarea unei păci trainice în
lume, au fost apreciate ca deosebit
de pozitive recenta propunere a to
varășului Mihail Gorbaciov. secretar
general al C.C. al P.C.U.S., și decizia
sovietică privind instituirea moratoriului asupra amplasării rachetelor
cu rază medie de acțiune și suspen
darea altor contramăsuri în Europa.
Tovarășul Jânos Kâdâr a apreciat
desfășurarea fructuoasă a convorbi
rilor dintre cei doi șefi de guvern,
subliniind că vizita oficială de prie
tenie în R.P. Ungară a primului mi
nistru al guvernului român consti
tuie o contribuție la dezvoltarea
prieteniei și colaborării dintre Româ
nia și Ungaria.
Primirea, desfășurată într-o at
mosferă cordială, de stimă și înțe
legere reciprocă, a evidențiat dorin
ța comună de a- acționa pentru dez
voltarea dinamică, în continuare, a
colaborării româno-ungare. La întîlnire a participat tovarășul Gyorgy
Lăzar.
Au fost, de asemenea, de față am
basadorul României la Budapesta și
ambasadorul Ungariei la București.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
BUDAPESTA 24 (Agerpres). —
Miercuri s-au încheiat la Budapesta
convorbirile oficiale dintre tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
și Gyorgy Lâzar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Ungare.
Cu acest prilej, cei doi prim-mlniștri și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele la care s-a ajuns și
hotărîrea de a acționa cu fermitate

pentru transpunerea integrală în via
ță a acțiunilor convenite. S-a apre
ciat că actuala vizită oficială de
prietenie, desfășurată în spiritul în
țelegerilor convenite la întîlnirile
din 1977 dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jânos Kâdâr, secretar gene
ral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, și al prevederilor Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, a deschis noi ori
zonturi conlucrării multilaterale ro

adoptate ia cel mai înalt nivel și
pentru identificarea posibilităților
de dezvoltare a relațiilor, în confor
mitate cu interesele ambelor părți.
Cei doi prim-miniștri, examinind
stadiul relațiilor economice bilate
rale, au remarcat evoluția ascenden
tă a colaborării economice românoungare, cu toate dificultățile gene
rate de situația economică defavo
rabilă existentă pe plan mondial.
Ei au evidențiat necesitatea folo
sirii mai intense a posibilităților de
extindere a colaborării pe plan eco
nomic, in domeniile schimburilor
comerciale, cooperării și specializării
în producție, ținînd seama de po
tențialul economic în continuă
creștere și de avantajele decurgînd
din vecinătatea celor două țări. Au
fost relevate creșterea mai dinami
că, din ultimul an, a schimburilor
de mărfuri, interesul reciproc al ce
lor două țări de a colabora în pro
ducerea mijloacelor de transport
rutier, a mașinilor unelte, instala
țiilor electronice și tehnicii de
calcul, metalurgiei, chimiei, medica
mentelor, erbicidelor — domenii
care constituie o bază reală pentru
extinderea relațiilor economice.
Examinînd activitatea Comisiei
mixte româno-ungare, cei doi primminiștri au trasat acesteia sarcina de
a acționa, în mod consecvent, pentru
îndeplinirea înțelegerilor convenite
de cele două părți.
Cei doi prim-miniștri au convenit
ca, în scurt timp, să se definitiveze
Protocolul privind coordonarea pla
nurilor pentru următorul cincinal,
Programul de lungă durată referi
tor la dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, Acordul
privind schimburile comerciale și
plățile dintre cele două țări pe pe
rioada 1986—1990, pentru asigurarea
posibilităților efectuării unor schim
buri comerciale stabile și de perspec
tivă.

mâno-ungare, valorificării mai bune
a posibilităților pe care le oferă eco
nomiile celor două țări, în interesulpopoarelor român și ungar, al cauzei
socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.
Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P.
Ungare. Gyorgy Lăzar. au semnat
un aide-memoire cu privire la mă
surile necesare pentru dezvoltarea
specializării, cooperării în produc
ție și a schimburilor comerciale.
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STABILIREA DATEI CONGRE
SULUI I’.C. DIN INDIA. Consiliul
național al P.C. din India a anunțat
convocarea celui de-al XIII-lea
Congres al partidului pentru luna
februarie 1986. Pe ordinea de zi a
lucrărilor viitorului congres figu
rează probleme privind sarcinile
actuale ale partidului și alegerea
noilor organe de conducere.
ÎN SPRIJINUL „GRUPULUI DE
LA CONTADORA“. Participanta
la cea de-a doua conferință a Uniunii orașelor latino-americane,
ale cărei lucrări se desfășoară la
Ciudad de Mexico, s-au pronunțat
pentru instaurarea păcii în Ameri
ca Centrală. Ei și-au exprimat spri
jinul pentru eforturile „Grupului
de la Contadora" în direcția solu
ționării pe cale negociată a con
flictelor din această zonă a lumii.

Totodată, a fost reafirmată dorința
celor două părți de a acționa pentru
dezvoltarea colaborării economice și
tehnico-științifice pe multiple pla
nuri, în spiritul hotărîrilor adoptate
la consfătuirea economică la nivel
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.
Cei doi prim-miniștri au subliniat
importanța dezvoltării colaborării în
domeniile culturii, învătămîntului,
științei, sănătății, sportului, mijloa
celor de informare, precum și în alte
domenii.
Ei au exprimat convingerea că
promovarea tradițiilor progresiste și
revoluționare ale poporului român și
poporului ungar, schimburile și cu
noașterea reciprocă a valorilor mate
riale și spirituale contribuie la întă
rirea prieteniei dintre cele două po
poare, la adîncirea stimei reciproce.
în legătură cu problemele actuale
ale situației internaționale, cei doi
prim-miniștri au exprimat îngrijora
rea guvernelor lor față de pericolele
care amenință pacea și securitatea în
lume. Ei au reafirmat hotărîrea ță
rilor lor. ca membre ale Tratatului
de la Varșovia, de a acționa cu hotărîre, împreună cu statele parti
cipante la Tratat, cu celelalte țări
socialiste, cu toate statele lumii,
pentru oprirea cursei înarmărilor, în
primul rind a celor nucleare, pentru
dezarmare, apărarea păcii și dezvol
tarea unei largi colaborări interna
ționale reciproc avantajoase.
Convorbirile dintre cei doi primminiștri s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească și au
contribuit la dezvoltarea relațiilor
bilaterale, la adîncirea colaborării
dintre cele două țări, la întărirea
prieteniei româno-ungare.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
tovarășului Gyorgy Lâzar invitația
de a efectua o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu
plăcere.

întoarcerea în Capitală
Miercuri
seara s-a
înapoiat
în Capitală tovarășul Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
care, la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare,
tovarășul Gyorgy Lăzar, a efectuat
o vizită oficială de prietenie în aceâstă țară.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
au fost prezenți tovarășul Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, alți membri ai guver
nului.
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PENTRU SOLUȚIONAREA PRO
BLEMEI CIPRIOTE. Președintele
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, a avut întîlniri separate cu li
derii partidelor politice cipriote în
cadrul cărora a prezentat stadiul
consultărilor
privind
inițiativa
secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, pentru
soluționarea pe cale pașnică a pro
blemei cipriote, relatează agenția
C.N.A., citind un purtător de cuvînt
guvernamental.

ARESTAREA UNOR LIDERI AI
MIȘCĂRII
ANTI-APARTHEID.
Poliția regimului de la Pretoria a
operat arestări în rîndul membri
lor organizației Frontul Unit De
mocratic, din care fac parte peste
700 de organizații obștești din
R.S.A. ce se pronunță împotriva
politicii de apartheid. Printre per

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Aflat
în vizită la Varșovia, Vasile Pungan,
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, a
avut convorbiri cu ministrul comer
țului exterior al R. P. Polone, Ta
deusz Nestorowicz.
In spiritul convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech Jaruzelski și al înțelegerilor
realizate privind dezvoltarea conlu
crării economice româno-polone, au
fost examinate noi căi și posibilități

de extindere și diversificare a schim
burilor comerciale bilaterale, precum
și ale cooperării economice, atît pe
anul în curs, cît și in perioada 1986—
1990.
Ministrul român a fost primit de
Zbigniew Messner, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone.
La convorbiri a participat Ion
Teșu, ambasadorul țării noastre la
Varșovia.

Lucrările Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Europa
Intervenția reprezentantului țării noastre
GENEVA 24 (Agerpres). — In ca
drul actualei sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa s-au
încheiat dezbaterile asupra punctu
lui de pe ordinea de zi referitor la
evoluția situației economice pe con
tinent.
In dezbateri, reprezentantul român
a prezentat pe larg realizările obți
nute în dezvoltarea economico-socială a României, subliniind că, în ciuda
condițiilor economice internaționale
dificile, a fost continuată politica de
consolidare și modernizare a bazei
tehnico-materiale a societății.

Referindu-se la situația economică
internațională, reprezentantul român
a arătat că evoluția economiei mon
diale continuă să fie afectată de
agravarea crizei datoriei
externe,
intensificarea fluctuațiilor pe plan
monetar și financiar, creșterea ba
rierelor în schimburile comerciale
internaționale. în context, s-a subli
niat că, prin activitatea pe care o
desfășoară,
Comisia
Economică
O.N.U. pentru Europa trebuie să
contribuie la crearea unui cadru fa
vorabil pentru lărgirea și îmbunătă
țirea cooperării economice și tehnico-științifice între toate țările.

„Popoarele Asiei și Africii se pronunță

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, in Republica Populară Ungară
în zilele de 23—24 aprilie 1985,
tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat,
Ia invitația tovarășului Gyorgy
Lăzar, președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare Un
gare, o vizită oficială de prietenie
în Republica Populară Ungară.
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România a fost
primit de tovarășul Jânos Kâdâr,
secretar generai al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. In cadrul
convorbirii, care a avut loc intr-o
atmosferă sinceră, tovărășească, s-a
făcut un schimb de păreri cu pri
vire la stadiul relațiilor româno-un
gare și in legătură cu dezvoltarea
colaborării dintre cele două țări.
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a depus
coroane de flori la Monumentul
eroilor români de la Rakosliget și la
Monumentul eroilor unguri din
Budapesta.
Cei doi prim-miniștri au avut con
vorbiri în cadrul cărora s-au infor
mat reciproc cu privire la realizările
și experiența în opera de construc
ție a socialismului, au apreciat sta
diul relațiilor bilaterale și au anali
zat posibilitățile dezvoltării lor în
continuare, au făcut un schimb de
păreri cu privire la unele probleme
actuale ale situației internaționale.
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Ungare au sem
nat un aide-memoire privind dez
voltarea colaborării economice.
Primii miniștri au subliniat im
portanța deosebită a Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală, reînnoit în 1972, și a înțe
legerilor convenite la nivel înalt în
1977, în întărirea prieteniei și co
laborării dintre poporul român și
poporul ungar, în dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară. Ei au evi
dențiat rolul determinant al relații
lor dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Muncitoresc Socialist
Ungar, precum și însemnătatea întîlnirilor și înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Jânos
Kădar, secretar general al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, în
dezvoltarea colaborării româno-un
gare pe multiple planuri. A fost
reafirmată voința guvernelor celor
două țări de a acționa în continuare
în vederea îndeplinirii hotărîrilor

Convorbiri economice româno-polone

Au fost de față Tibor Hodicska,
însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. Un
gare la București, membri ai amba
sadei.

★

La plecare, pe aeroportul „Ferihegy“ din Budapesta, primul minis
tru român a fost salutat de Gyorgy
Lâzar, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Ungare, de membri
ai guvernului, de alte persoane ofi
ciale ungare.

soanele arestate se află și secre
tarul general al organizației, P.
Molefe, precum și alți doi lideri ai
frontului.
LA OTTAWA au început lucră
rile întîlnirii pregătitoare a reuniu
nii europene pentru problemele
drepturilor omului. Reuniunea,
care se va deschide în capitala Ca
nadei la 7 mai, face parte din suita
de acțiuni vizînd dezvoltarea pro
cesului de securitate și cooperare
în Europa, hotărîte la reuniunea
general-europeană de la Madrid,
în 1983. întîlnirea pregătitoare
urmează să convină asupra ordinii
de zi, modalităților și programului
de lucru ale viitoarei reuniuni.
EPILOG IN CRIZA FINANCIA
RA A C.E.E.? Reuniți la Luxemburg,
miniștrii de finanțe din cele 10
țări membre ale Pieței comune au
căzut de acord asupra unui nou
proiect de buget comunitar pentru
1085, încheind astfel o primă eta
pă a unei îndelungate crize fi
nanciare a C.E.E. Proiectul de bu
get urmează să fie aprobat de par
lamentul vest-european, care l-a
respins, într-o primă variantă, in
decembrie 1984.

cu fermitate in favoarea păcii
și dezarmării nucleare"
Festivitățile consacrate celei de a 30-a aniversări
a Conferinței de Ia Bandung
JAKARTA 24 (Agerpres). —
Miercuri au fost inaugurate la Ban
dung festivitățile consacrate marcării
celei de-a 30-a aniversări a Confe
rinței desfășurate în aceri oraș in
donezian, consacrată promovării prin
cipiilor coexistenței pașnice, luptei
împotriva colonialismului și care a
condus la crearea mișcării de neali
niere. Participă reprezentanții a peste
80 de state asiatice și africane pre
cum și ai unor mișcări de eliberare
națională.
în cuvîntul inaugural, președintele
Indoneziei, Suharto, a chemat țările
Asiei și Africii ca, în spiritul princi
piilor formulate la Bandung în 1955
să-și intensifice acțiunile în primul
rînd pentru asigurarea păcii. El a de
clarat că popoarele africane și asia
tice, amenințate și ele de cursa în
armărilor, se pronunță în favoarea
încetării experimentării, producerii
și amplasării de arme nucleare și
pentru adoptarea de măsuri vizînd
promovarea încrederii reciproce în
tre state. Președintele Suharto a
subliniat, pe de altă parte/necesita
tea ca țările Africii și Asiei să-și
unească eforturile în lupta comună
„pentru a pune capăt înapoierii și
sărăciei", pentru dezvoltare și pro
gres. Evidențiind că starea prelun
gită de înapoiere economică a ță
rilor în curs de dezvoltare va
avea, pînă la urmă, un efect de
zastruos asupra statelor industriali
zate, șeful statului indonezian a re
liefat că instaurarea unei noi ordini
economice internaționale constituie
singura modalitate pentru lichidarea

prăpastiei Nord-Sud, a marilor deca
laje dintre cele două grupuri de state
ce reprezintă una din sursele tensiu
nii internaționale.
într-un mesaj adresat participanților, Paul Lusaka, președintele celei
de-a 39-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a apreciat că spiritul
de la Bandung a încurajat cauza
păcii și cooperării internaționali. El
a subliniat, totodată, importanța ca
independența politică să fie însoțită
și consolidată de cea economică.
*
Desfășurată Intre 18 și 24 aprilie
1955, Conferința de la Bandung, care
a reunit reprezentanții a 23 state
asiatice și șase state africane, a con
stituit un eveniment major al vieții
internaționale, conducînd la crearea
mișcării de nealiniere. Conferința nu
a reprezentat numai începutul afir
mării statelor africane și asiatice, a
țărilor în curs de dezvoltare, in ge
neral, pe plan mondial, ci a consem
nat, totodată, dezintegrarea ireversi
bilă a sistemului colonial și schim
bările intervenite în raportul de for
țe pe plan mondial. Principiile for
mulate de Conferința de la Bandung,
cum sînt respectarea suveranității,
integrității teritoriale și egalității
tuturor statelor, nefolosirea forței și
soluționarea pașnică a disputelor,
neamestecul In treburile interne,
promovarea
cooperării reciprocavantajoase au reprezentat un spri
jin important pentru forțele iubitoare
de pace din întreaga lume.

Declarația premierului Consiliului de Stat
al R.P. Chineze
BEIJING 24 (Agerpres). — R.P.
Chineză este hotărită să depună toa
te eforturile, alături de celelalte țări,
pentru a contribui la atingerea obiectivelor stabilite la Bandung, a
declarat premierul Zhao Ziyan.g, în
cadrul unei adunări organizate la
Beijing, pentru marcarea împlinirii
a 30 de jini de la conferința des
fășurată în 1955 în acest oraș in

donezian. După cum arată agenția
China Nouă, el a subliniat că prin
cipiile adoptate la Bandung au re
flectat dorința comună a statelor din
Asia si Africa de a acționa unite
împotriva imperialismului și colonia
lismului. de a lupta pentru apăra
rea independentei naționale și pen
tru dezvoltarea lor economică, pen
tru pace în lume și cooperare.

Conflictul dintre Irak și Iran
PARIS 24 (Agerpres). — în pre
zent, există șanse mai mari de rea
lizare a unei reglementări negociate
a conflictului dintre Iran și Irak, a
apreciat secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar — care se
află într-o vizită oficială la Paris —
într-un interviu acordat televiziunii

franceze și citat de agenția Reuter.
Perez de Cuellar, care a efectuat
recent vizite oficiale la Teheran si
Bagdad, a menționat că inițierea unor negocieri directe între reprezen
tanții celor două părți constituie
preocuparea actuală a Consiliului
de Securitate al O.N.U.

Consecințe ale deficitului bugetar al S. U.A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Deficitul bugetar al guvernului american a crescut în luna martie cu
încă 28,5 miliarde dolari, ceea ce re
prezintă cel mai mare spor lunar
din noiembrie anul trecut și pînă în
prezent. Ca urmare. în primul se
mestru al actualului exercițiu finan
ciar (care a început la 1 octombrie),
deficitul bugetar total s-a ridicat la
128,1 miliarde dolari.
într-o cuvîntare rostită la Clubul
național al presei din Washington,

RELAȚIILE INDO-PAKISTANEZE. într-o declarație făcută la
Islamabad, după vizita efectuată la
Delhi, ministrul de externe al Pakistanului, Sahibzada Yaqub Khan
a subliniat că întrevederile avute
cu primul ministru al Indiei, Rajiv
Gandhi, și cu alte oficialități in
diene au fost deosebit de cordiale
și prietenești, ele întărindu-ne convingerea că, în pofida divergențe
lor asupra unor probleme, dorința
de a menține, relații de bună ve
cinătate este reciprocă.
REUNIUNE O.P.E.C. — Comite
tul de supraveghere al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), reunit la Geneva, a
recomandat celor 13 state membre
ale organizației să respecte nivelul
de producție de 16 milioane barili
pe zi, convenit anterior. De asemenea, comitetul a cerut să nu se
opereze nici o modificare la prețul
oficial al petrolului vindut de statele O.P.E.C. pe piața internațională. Aceste recomandări vor fi pre
zentate Conferinței ministeriale a
O.P.E.C., programată să aibă loc la
începutul lunii iulie.
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președintele Comisiei Pieței comune,
Jacques Delors, a insistat asupra
„necesității reducerii deficitului bu
getar american", subliniind corelația
dintre acesta, valoarea ridicată a
dolarului pe piețele monetare occi
dentale, nivelul înalt al ratei dobînzilor bancare americane si deficitul
comercial crescînd al S.U.A.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI
ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE
LUXEMBURG 24 (Agerpres). — în
cursul lunii trecute, nivelul șomaju
lui a atins în țările membre ale
Pieței comune un nivel record pen
tru luna -martie, relevă statistici ofi
ciale ale C.E.E. Potrivit acestor date,
numărul celor aflati in căutarea unui
loc de muncă a fost de 13.3 milioa
ne (în afară de Grecia), ceea ce re
prezintă 11,8 la sută din totalul
populației active. Nivelul șomajului
din martie 1985 este, totodată, cu 4,3
la sută mai mare decît în aceeași
lună a anului trecut.

Critici la adresa F.M.I.
în Uganda
KAMPALA 24 (Agerpres). —
Uganda nu va mai solicita credite
din partea Fondului Monetar Inter
național — a anunțat președintele
tării. Milton Obote, în cuvîntarea
rostită la deschiderea sesiunii Adu
nării Naționale (parlamentul), relevă
agenția U.P.I. Subliniind că. făcînd
noi împrumuturi la F.M.I.. povara
serviciului datoriei externe va de
veni și mai grea, șeful statului ugandez a cerut creditorilor fie să anu
leze. fie să reeșaloneze datoriile
tării, ceea ce ar permite redresarea
economiei.

MOSCOVA

Cuvîntarea tovarășului Mihail Gorbaciov
la Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — în
cuvîntarea rostită la recenta Plena
ră a C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mi
hail Gorbaciov, șecretarul general al
C.C. al P.C.U.S., a arătat că, în ve
derea Congresului al XXVII-lea al
partidului, trebuie pregătite docu
mente dintre cele mai importante,
cum sînt noua redactare a Progra
mului P.C.U.S. și principalele direc
ții ale dezvoltării în viitorul cincinal
și pînă la sfirșitul secolului. Relevînd continuitatea orientării strate
gice elaborate de Congresul al XXVIlea al partidului și de plenarele ul
terioare ale Comitetului Central,
vorbitorul a spus că dezvoltarea so
cietății sovietice va fi definită ■ în
măsură decisivă de schimbările ca
litative în economie, de trecerea ei
pe făgașul dezvoltării intensive, de
sporirea eficienței prin toate mijloa
cele. Folosind pe scară largă reali
zările revoluției tehnico-științifice,
aducind formele economiei socialiste
în concordanță cu condițiile și nece
sitățile moderne — a spus el — tre
buie să obținem o accelerare sub
stanțială a progresului social-econo
mic. în centrul întregii activități se
vor situa dezvoltarea intensivă a
economiei, accelerarea progresului
tehnico-științific, restructurarea con
ducerii și planificării, politica inves
tițiilor. sporirea pretutindeni a spi
ritului organizatoric și a disciplinei
și îmbunătățirea radicală a stilului
de muncă, lupta împotriva risipei și
pierderilor, sporirea exigenței față
de persoane concrete, inclusiv sub
raport legislativ, păstrarea și folosi
rea corectă a tuturor valorilor ma
teriale.
Abordînd probleme ale . vieții in
ternaționale, secretarul general al
C.C. al P.C.U.S. a subliniat că Uniu

nea Sovietică se pronunță pentru re
lații interstatale de egalitate, Înte
meiate pe respectul autentic față de
normele
dreptului internațional.
Vorbitorul a exprimat convingerea
că un război mondial poate fi preîntîmpinat, dar așa cum o demons
trează experiența, lupta pentru men
ținerea păcii și asigurarea securității
generale nu este ușoară și ea recla
mă noi și noi eforturi.
Uniunea Sovietică — a spus vor
bitorul — va continua să întărească
cu consecvență relațiile reciproce și
să dezvolte colaborarea cu celelalte
țări socialiste, inclusiv cu Republi
ca Populară Chineză.
Ne pronunțăm pentru lărgirea
continuă a colaborării multilaterale
cu țările Asiei,. Africii și Americii
Latine. De asemenea, ne pronunțăm
neabătut pentru dezvoltarea unor
'relații normale, bazate pe egalitate
în drepturi, cu țările capitaliste.
Problemele divergente și situațiile
conflictuale trebuie să fie rezolvate
prin mijloace politice — aceasta
este convingerea noastră fermă, a
relevat vorbitorul, adăugind că
U.R.S.S. dorește să își îmbunătățeas
că relațiile cu S.U.A., în folosul re
ciproc.
Referindu-se la prima etapă —
deja încheiată — a tratativelor de
la Geneva, M. Gorbaciov a arătat
că Uniunea Sovietică va urmări cu
perseverentă .realizarea de înțelegeri
concrete, reciproc acceptabile, care
să permită nu numai încetarea cursei
înarmărilor, dar și obținerea de
progrese pe calea dezarmării. în
prezent este mai necesară ca oricînd voința politică în numele păcii
pe Pâmint, al unui viitor mai bun, a
spus secretarul general al C.C. al
P.C.U.S.

ROMA

Vizita președintelui Consiliului de Stat al R. D. G.
ROMA 24 (Agerpres). — La Roma
au avut loc convorbiri între pre
ședintele Italiei, Alessandro Pertmi,
și președintele Consiliului de Stat
al R. D. Germane, Erich Honecker,
aflat într-o vizită oficială în Italia.
Cu acest prilej — relevă agenția
A.D.N. — cei doi șefi de stat au ex
primat convingerea că dezvoltarea
relațiilor bilaterale servește intere

selor ambelor popoare, exercitînd,
în același timp, o influență pozitivă
asupra situației din Europa. Ales
sandro Pertini și Erich Honecker
s-au pronunțat în favoarea unor
pași concreți pe calea reducerii
înarmărilor, întăririi încrederii între
state, consolidării securității inter
naționale.

NICOSIA

Reuniunea reprezentanților grupului
țărilor neutre și nealiniate din Europa
NICOSIA 24 (Agerpres). — La Ni
cosia s-au. încheiat lucrările reuni
unii reprezentanților grupului țări
lor neutre și nealiniate din Europa,
care a examinat evoluțiile din ca
drul Conferinței de la Stockholm
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare in Eu
ropa. Potrivit agenției Taniug, participanții au convenit asupra agen
dei reuniunii miniștrilor de externe
din aceste țări, programată să aibă
loc la Stockholm, la 29 și 30 aprilie,
și au adoptat o declarație comună

ce urmează să fie dată publicități!
cu acel prilej. De asemenea, au fost
stabilite direcțiile unei acțiuni imite
a acestor țări vizînd promovarea
măsurilor de încredere și securitate
și pentru dezarmare la următoarea
sesiune a Conferinței de la Stock
holm.
Grupul țărilor neutre șl nealiniata
din Europa este constituit din Aus
tria, Cipru, Elveția, Finlanda. Iugo
slavia, Liechtenstein, Malta, San Ma
rino și Suedia.

Un moment de seamă I
în istoria poporului italian
PATRU DECENII DE LA ELIBERAREA ȚĂRII
DE SUB FASCISM
Poporul italian aniversează as
tăzi împlinirea a patru decenii de
la unul din cele mai importante
evenimente din istoria sa : elibe
rarea țării de sub fascism. în urmă
cu 40 de ani. la 25 aprilie 1945, se
încheia victorioasă lupta de rezis
tență, care a însemnat nu numai
lichidarea dictaturii mussoliniene
și a ocupației hitleriste. ci și des
chiderea căii spre evoluția demo
cratică a Italiei.
Partidul 'Comunist Italian, care
s-a aflat încă de la început în avangarda luptei forțelor democra
tice pentru răsturnarea regimului
mussolinian și eliberarea țării a
lansat, la 9 septembrie 1943. che
marea „La arme !“. In aceeași zi,
Comitetul de opoziție, care iniția
se și organizase o serie de mani
festări populare și acțiuni de pro
test în localitățile din nordul țării,
se transforma în Comitetul de eli
berare națională, în componența
căruia au intrat, alături de P.C.I.,
un larg evantai de forțe politice.
O fază nouă a luptei s-a deschis
o dată cu inițiativa P.C.I. de or
ganizare a brigăzilor de partizani
„Garibaldi".
în condițiile succeselor obținute
pe toate fronturile de coaliția sta
telor antifasciste, mișcarea de re
zistență din Italia a cunoscut o
nouă intensificare. La 10 aprilie
1945, conducerea P.C.I. transmitea
organizațiilor din țară directiva
prin care chema toate forțele an
gajate în luptă să extindă acțiu
nea insurecțională și să declanșeze
ofensiva finală pentru eliberarea
țării. In noaptea de 25 spre 26
aprilie, la Milano și Torino, forma
țiile de partizani. împreună cu echipele și grupele de acțiune pa
triotică. au declanșat o amplă ac
țiune ofensivă, ocupînd edificiile
publice, stațiile de radio, tipogra
fiile principalelor ziare, prefectu
rile și cazărmile. Eliberînd vaste
regiuni de importantă cheie, din
nordul Italiei, dînd lovituri puter
nice forțelor hitleristo-mussoliniene și în celelalte zone ale tării,
comuniștii, masele populare, cele
lalte forte democratice au adus,
prin lupta lor plină de abnegație,
o contribuție de preț Ia marea vic
torie a popoarelor asupra fascis
mului.
Nepieritoare vor rămîne faptele
de eroism ale luptătorilor din re
zistență — muncitori, țărani, inte
lectuali, oameni aparținind celor
mai diferite categorii și forte so
ciale — prin a căror colaborare
largă a fost posibil să se asigure

succesul insurecției. Iată de ce
pentru P.C.I.. pentru toate celelal
te forțe progresiste și democratice
ale poporului italian, ca și pe un
plan mai larg, evocarea evenimen
telor de acum patru decenii, care I
coincid cu aniversarea a 40 de ani I
de la marea victorie a popoarelor
împotriva fascismului, reprezintă
un prilej de a evidenția însemnă
tatea primordială pe care o prezin
tă întărirea și consolidarea unită
ții tuturor forțelor înaintate în
lupta pentru împlinirea marilor
teluri ale popoarelor de pretutin
deni — pacea, securitatea, destin
derea. progresul.
Acesta este spiritul în care s-au
dezvoltat și se dezvoltă' relațiile
multilaterale dintre popoarele ro
mân și italian. Așa cum se știe,
după eliberarea de sub fascism,
România și Italia au evoluat pe
linii diferite în ceea ce priyeștle
orînduirea socială. Dar aceasta nu
a constituit și nu poate constitui
un 'impediment în calea dezvoltării
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și italian, legate
prin originea latină, prin numeroa
se afinități pe multiple planuri. O
contribuție hotărîtoare Ia adîncirea
și amplificarea relațiilor dintre
țările noastre a avut-o vizita efec
tuată de președintele Nicolae
Ceaușescu în Italia. în primăvara
anului 1973, celelalte convorbiri la
nivel înalt româno-italiene. docu
mentele semnate cu aceste prile
juri contribuind la impulsionarea
puternică a conlucrării atît pe plan
bilateral, cît și în sfera vieții in
ternaționale.
Totodată. comuniștii. întregul
nostru popor își exprimă. în aceas
tă zi, satisfacția față de evoluția
raporturilor de solidaritate si cola
borare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Ita
lian. bazate pe atașamentul comun
fată de principiile egalității în
drepturi, neamestecului în treburile
interne, dreptului fiecărui partid
de a-și elabora de sine stătător
linia politică, strategia și tactica
revoluționară.
Transmițînd un cald salut po
porului italian cu ocazia aniversă
rii zilei eliberării, poporul nostru
își exprimă convingerea că dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor
de conlucrare prietenească dintre
Italia și România corespunde în
tru totul intereselor celor două
țări și popoare, cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii în Europa și în
lume.
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