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CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID
-condiție esențială a afirmării revoluționare

a organizațiilor de tineret,
a împlinirii vocațiilor tinerei generații

De ziua muncii,
un 

muncitoresc
în funcțiune - două noi capacități industriale

Colectivul Combinatului siderurgic Hunedoara, traducînd exemplar 
în viață indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitei de lucru în această mare unitate, a racordat la circuitul productiv 
două importante obiective industriale : instalația de tratare a oțelului în 
vid, în afara cuptorului, cu aport de căldură, la oțelăria electrică nr. 
2 și o nouă capacitate de producție la distileria de gudroane. Prin in
trarea în funcțiune a instalației de vidare a oțelului, cu o capacitate de 
200 000 tone pțel pe an, se asigură în mai mare măsură satisfacerea 
cerințelor economiei naționale cu oțeluri superioare, iar noua capacitate 
de producție de la distileria de gudroane va permite valorificarea supe
rioară a acestora și. dublarea capacității de prelucrare a lor. ajungîn- 
du-se la 100 000 tone gudroane prelucrate anual.

In telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, siderurgiștii hunedoreni se 
angajează să depună eforturi susținute pentru atingerea în cel mai scurt 
timp a parametrilor proiectați, să crească producția de oțel de înaltă 
calitate și de produse chimice, eficiența întregii activități.

record in
rezultatele deo-’

Sâptămînă 
producție. Cu 
sebite obținute în 
cord" desfășurată 
prilie în toate unitățile economice 
sibiene. 18 întreprinderi industria
le din județul Sibiu. între care „Li
bertatea". „13 Decembrie". „Steaua 
Roșie". Fabrica de prototipuri, uti
laje și piese de schimb si Schela 
de producție gaz metan Mediaș, 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
la productia-marfă industrială pe 
primele 4 luni ale anului. Aceste 
unități fruntașe au realizat peste 
prevederi, de la începutul anului, 
o producție-marfă industrială în 
valoare de 50 milioane lei. concre
tizată în importante cantități de 
gaz metan, utilaje pentru agricul
tură și industria alimentară, con-

„Săptămîna re
intre 22—28 a-

în întrecerea socialistă desfășurată in întîmpinarea zilei de 1 Mai, colectivul întreprinderii de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila se preocupă intens de onorarea în cele mai bune condiții a comenzilor la export. In foto

grafie : se pregătește pentru livrare un nou lot de excavatoare destinat partenerilor din străinătate
Foto : E. Dichiseanu

LUCRUL MHNILOR HARNICE, 
LUCRU TEMEINIC Șl CU SPOR

Cei mai vîrstnici își a- 
mintesc cum au construit, 
în anul 1957, primul auto
turism de teren. M-57. Cei 
mai tineri ascultă cu mi
rare. „Așa au .început, oare, 
lucrurile ?“ „Așa au în
ceput !“■ Ii se spune.

— Pînă atunci fabricase
răm lacăte si vermorele — 
își amintește subinginerul 
Ion Nania, șeful secției mo
tor. Caroseria mașinii se 
forma cu ajutorul ciocane
lor de lemn, aripile se fa
sonau pe un butuc de nuc.

— Meșteșugărește.
— Așa este. Foloseam 

cîteva zeci de utilaje des
tul de rudimentare. Toți 
cei de virsta mea ne amin
tim cu adincă emoție de 
prima vizită de lucru 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu întreprinsă pe 
acest meleag îndată după 
cel de-al IX-lea . Congres 
al partidului. Atunci. în 
discuțiile purtate cu noi de 
către secretarul general al 
partidului s-a conturat cu 
precizie chipul nou al 
uzinei. Era, pentru noi, un 
vis de realizat. Și iată as
tăzi acel, vis împlinit — o 
uzină reconstruită din te
melii, pe o suprafață de 20 
de ori mai mare, cu hale 
moderne, cu un efectiv 
muncitoresc de 50 de ori' 
mai mare decît la începu
turi, minuind 2 000 de uti

laje complexe, de înaltă 
tehnicitate.

Deci, în ultimele două 
decenii, aici. în Cîmpulun- 
gul argeșean, s-a construit 
o • nouă uzină, capabilă, 
prin hărnicia și priceperea 
muncitorilor si specialiști
lor ei, formați tot în acest 
răstimp, să poarte în în
treaga lume faima con
structorilor români ■ de

dificile : „Raliul faraoni
lor" și „Raliul Argenti
nei". fapt ce reconfirmă 
calitatea excepțională — 
cum se afirmă în străină
tate — a mașinilor noas
tre. în acest an. produc
ția de mașini de acest gen 
va- fi cu 20 la sută mai 
mare. O producție, subli
niez. nouă si modernizată: 
Acționăm în așa fel incit

REPORTAJ DE PRIMĂVARĂ

DIN CÎMPULUNG

autoturisme de teren. în 
acești ani 6-au fabricat 
circa 220 000 de autoturis
me, din care mai mult de 
jumătate s-au exportat în 
68 de țări.

— România se situează 
astăzi printre primii produ
cători și exportatori de 
autoturisme de teren din 
lume — ne spune, cu jus
tificată mîndrie, inginerul 
Ion Giuvelcă, directorul 
întreprinderii. Cele două 
familii ARO — ARO-24 și 
ARO-10 — sînt realizate, 
fiecare.' în cîte 12 variante 
constructive. în anul care 
a trecut, ARO a cîștigat 
cîteva întreceri extrem de

fiecare dintre noile ma
șini care va părăsi banda 
de montaj să întărească și 
mai mult certificatul de 
garanție al competenței 
noastre profesionale.

Urcăm labirintul de străzi 
cîmpulungene spre cunos
cutul platou Grui. Pe ecra
nul munților Iezer se pro
filează dantelăria metalică 
a Combinatului de fibre 
sintetice. Cu nici zece ani 
în urmă, aici, pe Grui, se 
batea țăruș de nouă con
strucție industrială. în 
1983, lâ mijlocul lunii ia
nuarie. intra în producție 
cea de-a treia linie teh
nologică a combinatului.

Tinerele generații ale Cîm- 
pulungului. inițiate într-o 
profesiune pretențioasă, 
necunoscută pînă atunci pe 
acest meleag, se instalau în 
fata pupitrelor de coman
dă electronică, stăpînind și 
conducind gingașele și- 
complexele procese indus
triale de producere a fibre
lor sintetice de tip lină și 
bumbac și de granule poli- 
esterice.

— Utilajele de înaltă 
tehnicitate ale combinatu
lui au fost realizate aproa
pe sută la sută de indus
tria românească — ne in
formează inginerul Aurel 
Damian, directorul între
prinderii. Le minuiesc ti
neri temeinic pregătiți. 
Dovadă 7 Faptul că au 
scurtat, prin priceperea și 
elanul lor. termenul de a- 
tingere a parametrilor pro
iectați fără nici un rabat 
la capitolul calitate. Anul 
trecut, colectivul nostru a 
ocupat un loc fruntaș 
în întrecerea socialistă 
pe țară. Acum el este 
angajat cu dăruire în 
realizarea unei produc
ții industriale cu 15 la 
sută mai mare și a unei

Dionisie ȘINCAN 
Gheorcjhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

fecții-textile și alte produse. (Ni
colae Brujan, corespondentul „Scîn
teii").

Sonde date în exploata
re înainte de termen, In in_ 
tîmpinarea zilei de 1 Mai, petro
liștii de la Schela de foraj Scăeni, 
printr-o organizare superioară a 
întregului flux de lucru, au reușit 
să mărească simțitor vitezele ia să
parea sondelor prevăzute în planul 
pe această lună. Au fost predate 
producției. înainte de termen, două 
noi sonde, la Chițorani și la Urlați, 
în fază avansată de execuție se află 
încă trei sonde, unde se înregis
trează în aceste zile viteze record 
de foraj. După cum pe spune direc
torul schelei, inginerul Iulian Ba- 
laban, brigăzile și echipele sînt ho- 
tărîte să muncească în așa fel încît 
toate, cele trei sonde să fie predate 
producției tot înainte de termen. 
(Constantin Căpraru, coresponden
tul „Scînteii").

Produse noi, cu consu
muri materiale mai reduse, 
înnoirea și modernizarea pro
duselor. diversificarea gamei lor 
sortimentale și reducerea con
sumurilor materiale constituie 
pentru oamenii muncii de la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Suceava unul din 
obiectivele de bază ale activității 
productive. Rod al eforturilor de 
gîndire ale colectivului, ponderea 
produselor noi a ajuns, pe ansam
blul combinatului. Ia 50 la sută, față 
de .42 la sută cit era planificat. Me
rite deosebite revin lucrătorilor de 
la fabrjca de .mobilă. I?rin intro
ducerea in fabricație a produ
selor noi, în perioada care a tre
cut de la începutul anului și 
pînă acum s-a economisit o canti
tate de masă iemnoasă din care se 
pot realiza peste 130 garnituri de 
mobilă pentru export. (Sava Beji- 
nariu, corespondentul „Scînteii").

Cantități sporite de căr
bune Minerii din bazinul Comă- 
nești realizează In cinstea zilei de 
1 Mai adevărate recorduri în pro
ducție. în ultima sâptămînă. prin- 
tr-o mai bună organizare a mun
cii, preluarea schimburilor din 
mers, folosirea din plin a mașinilor 
și utilajelor, formațiile de lucru 
din sectoarele de exploatare Ver- 
mești și Lumina, con.duse de ingi
nerii Gheorghe Damian și Iosif 
Trifan. au scos zilnic la suprafață 
cîte 200-5-300 tone cărbune în plus 
față de prevederile planului. Can
titatea de cărbune brun realizată 
de la începutul anului peste pre
vederile planului a ajuns la aproa
pe 15 000 tone, minerii din Comă- 
nești depășindu-și angajamentul 
anual asumat în întrecerea socia
listă. Tot în întîmpinarea sărbăto
rii muncii. minerii din sectorul 
Asău au pus în funcțiune, cu a- 
proape două luni mai devreme, pa
tru noi abataje. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scînteii").

Livrări suplimentare la 
export. ° atențis deosebită 
acordă chimiștii de Ia „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș diversificării con
tinue a sortimentelor de îngrășă
minte chimice destinate parteneri
lor externi. în nomenclatorul Me 
îngrășăminte exportate, ponderea o 
dețin cele lichide și cele complexe, 
în prezent, îngrășămintele produse 
aici sînt exportate în peste 40 de 
țări. Această preocupare, cît și asi
gurarea funcționării ireproșabile a 
principalelor instalații au făcut ca, 
în perioada care a trecut din acest 
an, să fie livrate partenerilor ex
terni, în plus față de sarcinile de 
plan, peste 25 000 tone de îngrășă
minte chimice. Sînt rezultate pe 
care lucrătorii de pe cea mai mare 
platformă industrială a județului 
Mureș le dedică zilei de 1 Mai, 
fiind hotărîți ca și în perioada ur
mătoare să-și sporească eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a 
comenzilor pentru export. (Gheor
ghe Giurgiu, corespondentul „Scîn
teii").

în succesiunea generațiilor, tra- 
versind epocile istoriei, tineretul pa
triei noastre, ca si cel de pretu
tindeni, prin natura sensibilității 
sale, prin receptivitatea la nou. prin 
lupta sa împotriva închistărilor a- 
părute in evoluția societății, a căutat 
întotdeauna să dea existenței umane 
un sens major și nobil. Partidul Co
munist Român, chiar de la înființa
re. a dat aspirațiilor tineretului 
acest sens major și nobil — elibe
rarea socială și națională a poporu
lui român, edificarea pe pămîntul 
patriei a visului de aur al omeni
rii. . orînduirea comunistă. încă în 
primul număr al ziarului „Scînteia" 
apărut după 23 August 1944, intr-un 
articol purtînd semnificativ titlul 
„Tineretul este viitorul poporului", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu scria : 
„Tineretul este viitorul unui popor, 
spre el ișî îndreaptă privirea și spe
ranța toți oamenii de știință și po
litici. Cu energia și entuziasmul său. 
tineretul este o tortă creatoare care, 
pusă în serviciul științei și pro
gresului, poate da un ajutor prețios 
pentru dezvoltarea economică, so
cială, politică și științifică a unui 
popor". Această idee cardinală urma 
să determine fundamentarea con
ceptului potrivit căruia tineretul re
prezintă o puternică forță socială, 
viitorul. însuși al națiunii noastre 
socialiste. Transformarea acestei for
te potențiale într-una efectivă a im
pus. în mod obiectiv, conducerea de 
către partid a organizațiilor de ti
neret. ’

în anii în care i-au fost încredin
țate mari răspunderi în cele mai 
înalte foruri ale partidului și sta
tului. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
conferit conducerii de către partid a 
organizațiilor de tineret noi trăsături 
calitative, ceea ce a determinat con
solidarea politică si organizatorică a 
U.T.C.. a celorlalte organizații ale 
tineretului, afirmarea mai puternică 
a tinerei generații ca forță impor
tantă a progresului social, ca un 
sprijin de nădejde al partidului in 
înfăptuirea marilor obiective ale 
construcției socialiste. Astfel, în de
plină concordantă cu prefacerile re
voluționare fără precedent ce carac
terizează epoca inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
activitatea tinerei generații din tara 
noastră, a organizațiilor sale s-a în
scris pe coordonate noi : tineretului îi 
sînt -încredințate răspunderi sporite 
în toate domeniile vieții economico- 
sociale. fiind redefinit în mod re
voluționar cadrul participării lui la 
viața națiunii ; s-au adincit și au 
cunoscut materializări pregnante, cu
prinzătoare, formele și metodele de 
activitate în rîndurile tineretului ; a 
fost perfecționată structura organi
zatorică a Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România. Or
ganizației Pionierilor și Organizației 
„Șoimii patriei".

în același timp, perfectionarea sti
lului de muncă în conducerea si în

drumarea organizațiilor de tineret, 
in formarea și educarea tinerei ge
nerații în spiritul devotamentului 
nemărginit fată de patrie și partid, 
fată de înaltele idealuri ale socia
lismului și comunismului a consti
tuit și constituie o preocupare dis
tinctă, de prim ordin a organelor și 
organizațiilor comuniștilor, a între
gului partid. în această privință, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Partidul trebuie să asigure condu
cerea și îndrumarea permanentă a 
activității organizației de tineret și 
celorlalte organizații, să considere 
educarea și formarea tineretului 
pentru muncă și viată, în spiritul 
concepției revoluționare, ca una din 
cele mai înalte misiuni ale sale".

Acest imperativ a determinat ur
mărirea într-o concepție unitară, pe 
baza unui program complex, prin 
forme și metode diferențiate de con
ducere și îndrumare a organizațiilor 
U.T.C., adecvate pregătirii profesio
nale, politico-ideologice și cultural- 
științifice a tineretului, a formării 
prin muncă și pentru muncă a unor 
tineri cu înaltă conștiință revolu
ționară, patriotică, moral-cetăteneas- 
că. capabili să răspundă cerințelor 
prezente și viitoare impuse de dez
voltarea accelerată a țării.

Zeci și sute de mii de comuniști 
sînt tot atîția educatori al tovarăși
lor lor de muncă m.ai tineri ; ei îi 
ajută cu vorba și cu fapta, le îndru
mă primii pași in viață și în pro
fesie, le insuflă încredere în forțele 
proprii, le transmit din experiența 
lor, le înmînează din mers flacăra 
veșnic tînără a spiritului revoluțio
nar pentru a o purta mai departe pe 
baricadele de luptă ale partidului 
spre împlinirea idealurilor comu
niste.

Pentru tînăra generație, activita
tea și personalitatea de tînăr revo
luționar. apoi de eminent conducă
tor comunist, de luptător devotat 
pentru cauza socialismului și inte
resele vitale ale poporului și pa
triei. ale secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se constituie intr-un stră
lucitor și permanent exemplu ; un 
exemplu de dinamism, spirit nova
tor, profunzime a gîndirii. capacita
te extraordinară de a însufleți mase
le în slujba unor idealuri înălțătoa
re. inepuizabilă energie si putere de 
muncă.

Aceste înalte virtuți umane și-au 
aflat de altfel o remarcabilă oglindi
re in concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la locul tine
retului în societatea socialistă. în 
care ideea-forță o reprezintă educa
rea prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, nu intr-un mod 
conjunctural, pentru a răspunde ce
rințelor unui moment sau altul, ci 
în contextul formării sale comu
niste. revoluționare, avînd în vedere 
faptul că această opțiune exprimă 
valențe formative, in plan moral, 
ale activității practice, productive, 
în condițiile minunate pe care socie

tatea noastră le creează tineretului 
de a desfășura. în orice domeniu, ar 
activa, o muncă utilă, demnă, con
știentă. cu sentimentul răspunderii 
fată de patrie și popor. Din această 
perspectivă, partidul nostru, organele 
și organizațiile sale au situat printre 
principalele lor preocupări pregăti
rea temeinică pentru muncă și viată 
a tinerilor, formarea lor ca cetățeni 
înaintați, ca muncitori și specialiști 
cu solide cunoștințe profesionale, cu 
o bună pregătire politică, cu un larg 
orizont de cultură, capabili să se in
tegreze rapid, cu competență, anga
jare patriotică și revoluționară' in 
producție, in viața economico-socială, 
să-și consacre întreaga lor capaci
tate creatoare progresului României 
socialiste. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresa tineretu
lui, de la înalta tribună a Congresu
lui al XIII-lea al partidului, o vi
brantă chemare : „învățați, munciți, 
munciți și învățați, însușiți-vă cele 
mai noi cuceriri ale științei și cu
noașterii, concepția materialist-dia- 
lectică, fiți cutezători, prețuiți stră
moșii și părinții voștri, acționați 
permanent în spiritul romantismului 
revoluționar, pregătiți-vă să fiți în
totdeauna gata de a vă face datoria, 
de a duce înainte neabătut făclia 
progresului pe pămintul României, 
mesajul de pace și colaborare al. 
națiunii noastre socialiste cu alte 
națiuni ale lumii !“.

Iată de ce, sub statornica îndru
mare a organelor și organizațiilor de 
partid. în unitățile de producție și în- 
vățămînt, în cadrul larg al activității 
de muncă patriotică. în agricultură, 
pe șantierele de construcții, tinerii 
României socialiste dovedesc prin 
fapte că sînt însuflețiți de ideile 
călăuzitoare și îndemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Ele, faptele, 
probează voința tinerei generații de 
a se constitui într-un participant 
activ și conștient la întreaga operă 
de edificare socialistă a patriei. Tot 
ce s-a construit, tot ce s-a realizat 
în anii socialismului și cu deosebire 
în ultimele două decenii încorporea
ză munca, talentul, hărnicia, abne
gația și dăruirea celor mai tineri fii 
ai țării. In mod deosebit se cuvine 
evidențiat că la chemarea partidului, 
a secretarului său general, brigăzile 
dS muncă patriotică ale tineretului, 
înscriind pagini de nepieritor eroism 
în muncă, au adus o remarcabilă 
contribuție Ia înălțarea monumenta
lelor ctitorii ale „Epocii Ceaușescu", 
precum Transfăgărășanul, Metroul, 
Canalul Dunăre — Marea Neagră și 
altele.

Niciodată tînăra generație a Româ
niei nu a fost chemată să înfăp
tuiască obiective atît de măre
țe ; niciodată tînăra generație nu 
a avut privilegiul unei concepții 
atît de limpezi, științific funda
mentate, revoluționare cu privire 
Ia locul și rolul ei în societate : 
niciodată tînăra generație nu s-a ra-
(Continuare în pag. a V-a)

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ
A CULTURILOR

— lucrare hotărîtoare pentru recoltă
însămînțarea culturilor de pri

măvară se apropie de sfîrșit. Tre
buie remarcat faptul că deși lu
crările agricole de primăvară au 
început mai tirziu decît în alți ani, 
in majoritatea județelor semăna
tul s-a încheiat mai devreme de
cît in 1984. Aceasta se datorează 
activității politice și organizatorice 
desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, de consiliile 
populare și organele agricole, 
muncii harnice și dăruirii mecani
zatorilor, cooperatorilor și celor
lalți lucrători ai ogoarelor, care nu 
și-au precupețit eforturile pentru 
a pune o temelie puternică recol
telor acestui an. Esențial este, în 
momentul de față, să se încheie 
insămînțarea tuturor culturilor șl 
să se planteze în cel mai scurt 
timp toate sortimentele de legume.

începe o nouă etapă a lucrărilor 
agricole' — cea de întreținere a 
culturilor. Așa este în agricultură : 
diferitele campanii se succed într-o 
ordine firească, determinată de 
cerințele plantelor cultivate. Desi
gur, fiecare lucrare agricolă are 
însemnătatea ei.' Insă întreținerea 
culturilor este hotărîtoare pentru 
realizarea de recolte mari. Pentru 
îndeplinirea sarcinii stabilite da

conducerea partidului privind spo
rirea producției de cereale, plante 
tehnice și legume, important este 
ca, din aceste zile, să se treacă la 
executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. La Consfătuirea 
pe problemele agriculturii din de
cembrie 1984, tovarășul NICOLAE 
CF.AUȘESCU, evidențiind produc
țiile superioare obținute de unele 
unități agricole in anul trecut, a- 
răta : „Ce au făcut tovarășii care 
au realizat asemenea recolte 
mari ? Nimic deosebit, nu au făcut 
minuni. Ei au lucrat pămîntul cu 
grijă — ca principalul mijloc fără 
de care nu poți să obții nimic — au 
respectat cerințele științei agri- 
eole, au asiguiat sămînță bună. 
Adică și-au făcut datoria de agri
cultori, de comuniști, de oameni 
care sînt hotărîți să facă totul 
pentru a servi patria și poporul"., 
tn ultimă instanță aceasta nu in- O 
seamnă altceva decît respectarea 
normelor tehnice, a calității lu
crărilor de întreținere și asigurarea 
densității plantelor. Iată de ce, în 
această perioadă, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să 
acționeze pe multiple planuri in 
vederea creșterii răspunderii oa
menilor muncii din agricultură

pentru executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, pentru în
tronarea unui spirit de ordine și 
disciplină desăvirșit, astfel incit 
pe fiecare porțiune de teren. Ia 
fiecare cultură in parte, să se 
execute numărul prevăzut de pra- 
șiîe, celelalte lucrări de care de
pinde dezvoltarea normală a plan
telor.

Asigurarea densității optime a 
plantelor trebuie să constituie 
principalul scop urmărit prin exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Iar în cadrul acestora, 
combaterea dăunătorilor prezintă 
prima urgență. Specialiștii de la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare apreciază că în condi
țiile climatice din această primă
vară plantele răsar și se dezvoltă 
neuniform. Or, în asemenea situa
ție dăunătorii pot distruge mult 
mai ușor plantele decît atunci roind 
răsărirea are loc repede și uniform. 
De aici decurge necesitatea; ca 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole să cerceteze 
în permanentă starea lanurilor, să 
urmărească avertizările date; de 
stațiunile de specialitate și, pa a-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Craiova

SETEA DE FRUMOS
Este un adevăr că 

la noi cartea de poe
zie se bucură de un 
prestigiu real si are 
o mare audiență.

Poezia ține de a- 
dîncurile sufletești ale 
ființei umane ; gîndi- 
tori de seamă din toa
te vremile o socot cea 
mai înaltă formă . de 
manifestare a cugetu
lui inimii omenești, 
iar sufletul colectiv al 
unei nații în rostirea 
poetică întruchipea
ză frumusețea și nă
zuințele ei. Acum. în 
plină primăvară, am 
avut bucuria să văd 
incă o dată cît de a- 
dînc este cerută și as
cultată poezia. Săli 
pline ascultă la tea
tre ore în șir noezie. 
Am avut prilejul, anul 
trecut si acum la Ti
mișoara. Arad. în Ma
ramureș. la Oradea și 
Iasi, la Craiova ori 
Bistrița-Năsăud să în
țeleg această nevoie 
adincă a sufletului 
după adevărul Logo
sului întrupat în ros
tire de frumos si mă
iastră.

Nu voi uita seara 
recentă de la Timi
șoara în fata sălii pli
ne de tineret în ma
joritate. ascultînd zeci 
si zeci de poezii ros
tite. sau marea sală a

Palatului Culturii de 
la Arad plină de lu
mina ochilor confrați
lor dornici să asculte 
cuvîntul în desfolie- 
rea lui din iubire față 
de tot ce există.

Un tînăr de Ia Arad 
îmi scrie că s-a re
găsit într-un patrio
tism de esență in

ÎNSEMNĂRI

acea dragoste dinții a 
Logosului devenit Is
torie pe care lumea o 
așteaptă de la cărțile 
noastre.

De la Arad spre Li- 
pova am trecut, prin 
verdele holdelor și 
vita de vie proaspăt 
tăiată, pe lingă mo
numentul tinerilor că- 
zuți eroic la Păuliș 
pentru eliberarea 
Transilvaniei cu pa
tru decenii în urmă.

în numele atîtor 
jertfe. îndată după 
război, aici. în Tran
silvania tuturor sufe
rințelor. îmi amintesc 
flacăra cuvîntului poe
ților care slujește în 
ce ctitorește înalt iu
birea. poarta împăcă
rii inimilor din împu
ținare. vrăjmășie și 
dezbinare.

Dragostea. spiritul 
bunei conviețuiri lao
laltă. datoria ■ fiecă
ruia ; buna sălășluite 
și trecerea cărților 
noastre în fruntea să
lilor pline ce ne aș
teaptă mult ; cuvîntul 
logosului slujitor de
venit istorie în sufle
tele cititorilor . și as
cultătorilor rîostri... 
Multe sînt de I făcut 
pentru ca această mi
nunată carte de poezie 
românească să poată 
acoperi cererile spori
te -ale cititorului de 
azi. Tirajele, deși nu 
mici, nu acoperă în
totdeauna cererea, iar 
poeziei adevărate, cu 
inaltă vibrație patrio
tică, se cuvine să i se 
asigure o bună pri
mire pretutindeni. 
Cine tine o carte de 
poezia adevărată In 
mînă. cine este gata 
să stea ore în șir as- 
cultind poezie, sacrifi
când din timp și bani 
să ajungă mai intii să 
aibă un bilet de intra
re. este un om pe ca
lea Înnobilării sufle
tești. spirituale, se 
știe implicat în idea
lurile unei Patrii, cti
torită in ființa Logo
sului zămislitor de 
istorie.

Ioan 
ALEXANDRU
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PUTERNICĂ ANGAJARE ÎN MUNCĂ PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE
De peste un secol, România și-a 

înscris numele printre țările pro
ducătoare de petrol. Natura însă a 
știut să-și ascundă comorile din 
adincuri. Oricît de mult petrol s-a 
extras in decursul zecilor de ani, 
nici măcar jumătate din rezerva a- 
eumulată de milenii nu a putut fi 
scoasă la suprafață. în sondele „se
cătuite", care nu mai prezentau nici 
un interes pentru extracție, după 
concluziile de acum 30—50 de ani ale 
specialiștilor, de-abia se reușise să se 
extragă 20—27 la sută din țițeiul 
aflat în zăcămînt. Făcînd deci un 
calcul, rezultă că dintr-un zăcămînt 
estimat, să zicem, Ia 100 000 de tone 
de țiței se scotea la suprafață nu
mai a cincea sau a șasea ' ~
acestea erau posibilitățile 
trei decenii in urmă.

Progresul impetuos al
în anii socialismului, cu 
în ultimele două decenii, 
pe care 
„Epoca

Ceaușescu", a im
pus o politică 
nouă, mai dina
mică, de dezvol
tare a industriei 
extractive de țiței 
sau, cum- spune 
atît de exact un 
reputat specialist, 
ing. Nicolae Ifti
mescu, din cadrul 
serviciului ingi
nerie de zăcă
mînt din Ministe
rul Petrolului, „a 
trebuit să facem 
o muncă de redescoperire a vechilor 
zăcăminte și de valorificare superi
oară a celor noi". Ceea ce au între
prins specialiștii noștri în ultimul 
deceniu reprezintă o adevărată re
descoperire a vechilor 
considerate „secătuite", 
fără precedent în istoria 
românesc, de sporire a 
de țiței posibil de extras, 
ce în limbajul de specialitate se nu
mește creșterea factorului final de 
recuperare.

Din inițiativa și sub directa îndru
mare a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost inițiat un amplu Program na
țional de creștere a factorului final 
de recuperare a țițeiului din zăcă
minte pe baza unor tehnologii mo
derne, urmărindu-se asigurarea pe o 
perioadă cît mai îndelungată a ne
cesarului de petrol al economiei 
noastre naționale. Programul a fost 
elaborat în 1974 și a determinat o 
largă acțiune de cercetare și ingine
rie tehnologică, 
aplicare a unor 
ne în industria 
și gaze, ceea ce 
unor rezultate 
revenim la opinia 
nostru, ing. Nicolae Iftimescu :

— în deceniul care a trecut de Ia 
elaborarea Programului național de 
creștere a factorului final s-a înre
gistrat o sporire a rezervelor recu
perabile de țiței de 87,4 milioane to
ne. în același interval de timp, ca 

WWiare a apiiiȘăirii;'metodelor de re
cuperare a fost obținută o produc

ție, de 28,7 milioane tone ; factorul 
final mediu pe țară de recuperare a 
țițeiului a ajuns la 1 ianuarie 1985 
la 33,1 Ia sută. Prin programul a- 
mintit, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a cerut nouă, tuturor specialiști
lor din industria petrolului, să acțio
năm pentru a realiza pină în 1990

parte. Da, 
cu numai

românești 
deosebire 
perioadă 
numim

Industriei

cu mîndrie o

un factor mediu de recuperare de 
pină Ia 40 Ia sută și chiar peste acest 
procent. O sarcină de mare răspun
dere pentru cercetare și producție, 
dar realizabilă dacă avem în vedere 
capacitatea și buna pregătire a spe
cialiștilor din sectorul de extracție 
a țițeiului, dotarea tehnică de prim 
rang și, in egală măsură, capacitatea 
industriei românești de a pune la 
dispoziția unităților petroliere uti
laje și mașini de înaltă complexitate 
tehnică. în 1984. ca urmare a apli
cării metodelor de creștere a facto
rului final de recuperare, am reali
zat o producție de 4,5 milioane tone, 
în 1985 vom realiza 4,6 milioane 
tone, iar în 1986 se va atinge un 
nivel de 5 milioane tone, urmînd ca 
nivelul mediu anual să crească la 
6,4 milioane tone în perioada 1987— 
1990.

Creșterea factorului final de recu
perare a țițeiului din zăcăminte con
stituie o preocupare majoră a tutu-

de revigorare, de întinerire. O sondă 
este ca și omul ; se naște, crește, 
ajunge la maturitate și apoi, inevi
tabil, îmbătrinește. Noi am găsit me
tode de întinerire a sondelor, de a 
le aduce la debitele pe care le-au 
avut inițial, chiar în zone unde noi 
și bunicii noștri știam că există din 
belșug „aur negru". Prin metoda 
așa-zis convențională a injecției cu 
apă sau gaze, bunăoară, considerată 
pină în anii 1970—1980 o metodă de 
bază pentru creșterea rezervelor re
cuperabile. de țiței, se atinge un grad 
relativ redus de recuperare în zona 
trustului Boldești ; în schimb, în 
zona schelelor Țicleni, Clejani, Moi- 
nești-Lucăcești și Oprișenești s-au 
asigurat prin acest procedeu factori 
finali de recuperare intre 40—55 la 
sută.

— Ce alte metode noi s-au aplicat 
în ultimul timp pentru sporirea de
bitului sondelor 1

— Aplicarea procesului de com-

Mai mult țiței prin creșterea
factorului final de recuperare

zăcăminte 
o acțiune, 
petrolului 
rezervelor 
prin ceea

de experimentare și 
metode noi, moder- 
extractivă de petrol 
a asigurat obținerea 
importante. Dar să 

interlocutorului

ror celor care lucrează în industria 
petrolului^ aceasta fiind unica mo
dalitate de a putea extrage cît mai 
mult țiței atît din sondele vechi, cît 
și din cele noi. în prezent, pe baza 
programului amintit, eșalonat pînă 
în anul 1990, trusturile și schelele 
de producție petrolieră execută, im
portante lucrări de foraj și de 
construcții-montaj, care să permită 
extinderea și intensificarea aplicării 
metodelor de creștere a gradului ds 
recuperare și, astfel, să stimuleze 
cît mai mult producția de țiței în 
fiecare unitate. împreună cu ingine
rul Nicolae Iftimescu,. trecem în re
vistă cîteva din tehnologiile moder
ne de recuperare a țițeiului, care au 
cunoscut in țara noastră o largă a- 
plicabilitate.

— In domeniul nostru de activita
te, ne spune interlocutorul, socotim 
fiecare sondă o identitate,' cu proble
mele ei specifice. Pornind de la a- 
ceastă concepție, de la situațiile ab
solut particulare ale fiecărui zăcă
mînt, ale fiecărei sonde chiar, s-au 
întocmit studii de către Institutul 
de cercetări și proiectări pentru pe
trol și gaze din Cîmpina, împreună 
cu specialiștii din fiecare schelă, 
studii care se referă la întocmirea 
proiectelor de exploatare a zăcămin
telor noi ; proiectarea proceselor 
convenționale de injecție de apă și 
gaze ; urmărirea, dirijarea, îmbună
tățirea și extinderea procedeelor ve
rificate de acum în practică ; înde- 
sirea sondelor și completarea de ga
barit experimen.țarga, unor metode,, 
iîoi cte creștere a factorului' final ds " 
recuperare. Acțiunile desfășurata 
pentru reactivarea., sondelor, meto
dele folosite, în funcția de specificul 
fiecărui zăcămînt, pentru obținerea 
unor cantități cît mai mari de țiței, 
au cerut eforturi deosebite și mij
loace adecvate. Ca să nu folosesc 
prea mulțl termeni tehnici, aș putea 
spune că toate zăcămintele au fost 
supuse unor procese da regenerare,

prin aplicarea combustiei subterane 
și la Boldești, Viforîta și Moreni.

Injecția de abur este o altă me
todă ce se aplică la zăcămintele de 
țiței vîscos și poate concura cu com
bustia subterană. între metodele 
moderne de creștere a factorului fi
nal de recuperare se situează și cele 
chimice, de dislocare a țițeiului. 
Bunăoară, soluțiile de apă cu poli
meri vor fi folosite în viitor pe 
scară tot mai mar,e. Experimentele 
făcute au demonstrat că, față de 
injecția cu apă, care asigură 
factor de recuperare de 40 
soluția de apă adiționată 
meri determină o creștere 
rului final de recuperare la 
la sută. Sînt pe cale să fie 
vate și metodele biologice, respectiv 
utilizarea anumitor bacterii, care, 
introduse in sonde, să contribuie la 
mărirea productivității acestora. So
luțiile micelare prezintă avantajul 
că dislocă și petrolul rezidual, după 

ce s-a făcut o in
jecție cu apă. A- 
ceastă metodă se 
află încă în fază 
de experimentare. 

Pe baza progra
mului aprobat de 
Comitetul Poli
tic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în 
ședința din 9 
martie a.c„ pro
gram elaborat în 
conformitate cu 
indicațiile secre
tarului general al 
partidului, tova- 

Ceaușescu. condu- 
Petrolului, trus-

un 
la sută, 

cu poli- 
a facto- 
peste 50 
definiti-

SPECIALIȘTII DIN ACTIVII DE PARTID
o forță importantă în sporirea producției agricole

Realizarea unor producții sporite 
în toate sectoarele agriculturii, a 
obiectivelor stabilite de Congreșul al 
XIII-lea al ..........
rializarea în 
orientărilor 
tovarășului 
Consfătuirea 
agriculturii 
trecut circumscriu pentru organele și 
organizațiile de partid de la sate, aria 
unor sarcini multiple și de mare în
semnătate. în acest context, birou
rile de coordonare a activității po
litico-organizatorice din cadrul con
siliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste au datoria să îndrume 
și să sprijine în așa fel munca po- 
litico-organizatorică a organelor și 
organizațiilor de partid încît ele să 
poată asigura unirea tuturor forțe
lor materiale și umane in vederea 
realizării unor producții agricole 
sporite. Cum este și firesc, va
lorificarea potențialului de cunoș
tințe al specialiștilor, creșterea con
tribuției lor la sporirea producțiilor 
vegetale și animale, 
tului lor revolu
ționar în afirma
rea deplină a noii 
revoluții agrare 
reprezintă una 
din pîrghiile cele 
mai importante 
prin care trebuie 
acționat pentru 
îndeplinirea aces
tor sarcini.

însemnările de 
față și-au propus 
să releve modul în 
nează în acest sens 
agroindustrial 
Teleorman.

în componența acestui consiliu — 
cu o suprafață agricolă de peste 
20 000 hectare — intră 5 cooperative 
agricole de producție, o întreprindere 
agricolă de stat, o asociație econo
mică intercooperatistă pentru crește
rea porcilor și o stațiune de mecani
zare a agriculturii. Acestei structuri 
armonioase, care cuprinde sectoare 
foarte diverse, îi corespunde și un 
potențial de cadre tehnice corespun
zător. în unitățile agricole din acest 
consiliu își . desfășoară activitatea 25 
de specialiști cu studii superioare 
(ingineri agronomi, ingineri meca
nici, medici veterinari) și 13 cu studii 
medii (tehnicieni agronomi și tehni
cieni veterinari). Semnificativ este 
și faptul că toți șînt membri de 
partid.

„A intrat în practica noastră, ne 
spune Dumitru Cernea, organizatorul 
de partid, președinte al consiliului 
unic, ca la fiecare analiză pe pro
blemele majore ale activității uni
tăților agricole să invităm și spe
cialiștii. Cu atît mai mult cu cît 
majoritatea sînt cuprinși de fapt și 
în activul de partid. în funcție de 
problemele dezbătute am stabilit și 
stabilim sarcini concrete pentru fie
care dintre ei. Dar nu numai că sta
bilim sarcini, ci acordăm o mare 
atenție înd,eplipiril lor. De pildă, la 
una din. ședipțele biroului, de coor-. 
donare au. informat despre- modul în 
care au adus Ia îndeplinire sarcinile 
încredințate. inginerii Tăna'se Mirică” 
și Dorel Condurache. în acest sens 
ne călăuzim după cerința formulată 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cu
vîntarea rostită la Consfătuirea de 
la Mangalia, ca fiecare specialist să 
fie și un bun revoluționar".

Pe firul acestor coordonate, am 
desprins cîteva aspecte, cîteva rs-

partidului, ca și mate- 
practică a indicațiilor și 
cuprinse în cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu la 
de lucru pe problemele 
din decembrie anul

angajarea spiri-

zultate ale muncii concrete a birou
lui de coordonare a activității poli
tico-organizatorice cu specialiștii. 
Trebuie mai întii să precizăm că 
unitățile agricole din consiliu dispun 
de un sol brun-roșcat, cu un grad 
mai mic de fertilitate. Și totuși, aici, 
anul trecut, pe terenuri neiriga
te, s-au obținut producții mari de 
cereale păioase, cu mult peste rea
lizările unor cooperative agricole din 
mănoasa cîmpie 
menea rezultate 
Drăcșani, C.A.P. 
ceni. De pildă, 
recolta medie ............. _
a fost de aproape 7 000 kg, iar cea 
de orzoaica a atins nivelul de 6 000 
kg. Planul a fost depășit și la griu 
cu 300 kg Ia hectar. Asemenea re
zultate nu sînt întimplătoare. De 
mai multi ani. ing. Ion Călugăreanu 
— stabilit aici in comună încă din 
1973, cind a venit ca stagiar — cer
cetează, in cadrul unui lot experi
mental, soiurile cele mai productive 
pentru zona respectivă. Aplicarea 
învățămintelor .cercetării pe mari

a Burnasului. Ase- 
au obținut C.A.P. 
Beuca, C.A.P. Să- 

la C.A.P. Drăcșani, 
de orz la hectar

vind îmbunătățirea muncii politico- 
organizatorice de partid și a activi
tății de conducere in unitățile de stat 
și cooperatiste, biroul de coordonare 
a stabilit numeroase măsuri politice 
și organizatorice menite să asigure 
ridicarea întregii activități de partid 
și a procesului de conducere la ni
velul exigențelor noii revoluții agra
re. Astfel, biroul de coordonare a 
analizat în această iarnă, în toate 
organizațiile de partid, cauzele de 
ordin general care au făcut ca în 
1984 unități vecine să obțină pro
ducții diferențiate, cît și neajunsurile 
din activitatea politico-organizatori- 
că. Totodată, a declanșat și susținut 
o serie de acțiuni care au drept scop 
combaterea atitudinii de neîncredere 
a unor cooperatori, a unor specia
liști în marile posibilități care există, 
și in această zonă a județului, de 
a se obține recolte sporite, prezen
tarea și generalizarea experienței po
zitive. Astfel, membrii biroului, spe
cialiștii cuprinși in activul de partid 
au participat la adunările generale 
ele organizațiilor de bază din fiecare 

cooperativă 
gricolă si. 
intervențiile
au orientat aces
te analize 
dezbaterea 
meinică a 
probleme, 
semenea. 
acest an. 
de 
și-a înscris in. 
planul de muncă 

studii cu finalitate

a- 
prin 
lor.

Cum lucrează biroul de coordonare a activi
tății politico-organizatorice din consiliul unic 
agroindustrial Drăcșenei, județul Teleorman, 

cu specialiștii

spre 
te- 

acestor 
De a- 
pentru 
biroul 

coordonare 
înscris

Nicolae
Ministerului
de foraj și extracție, sche-

de producție au • trecut la
unor măsuri cuprinză-

realizării exem

bustie subterană, bunăoară, asigură 
un factor de recuperare mai mult 
decît dublu. Se cuvine menționat că 
procesul industrial de combustie 
umedă de la Suplacu de Barcău 
este, ca extindere, cel mai mare din 
lume — producția zilnică fiind de 
circa I 600 tone la zi, față de cel 
mai dezvoltat proces din S.U.A. 
(West-Newport), care produce 550 
tone pe zi. Combustia subterană se 
utilizează în special în cazurile țițe- 
lurilor vîscoase. La Suplacu de Bar- 
cău, datorită vîscozității mari a ți
țeiului, în condițiile metodelor pri
mare de extracție nu se asigură ex
ploatarea decît a maximum 10 la 
sută din rezerve. Singura soluție de 
a face țițeiul să iasă Ia suprafață 
a fost aceea de reducere a vîscozi
tății prin metode termice. Astfel, 
arde circa 3—4 la sută din țițeiul 
existent în zăcămînt, dar celălalt, 
încălzit, se „mișcă" spre găurile de 
sondă. De la 10 la sută, factorul de 
recuperare a crescut la 47,5 la sută 
in 1982, iar acum este de peste 50 la 
sută, realizîndu-se pe această cale o 
substanțială creștere a producției de 
țiței.

Metoda combustiei subterane s-a 
extins cu rezultate deosebite pe unul 
din cele mai mari zăcăminte din 
țară : Bălăria — Videle — Vadu Lat 
Aici, pregătirea exploatării în con
dițiile combustiei subterane a impus 
măsuri speciale, printre .care săpa
rea și punerea în funcțiune a peste 
3 500 sonde, construirea de parcuri 

gde cplec.tye, depozite de țiței, stații 
de «împresoare, colectoare de apă și 
■aer, care-au solicitatriin mate volum total Ia producția de țiței va fi în ' 
de investiții. Pentru a demonstra cit 
de eficientă este metoda combustiei 
subterane, ca de altfel și metoda in
jecției cu soluții de polimeri, preci
zăm că, în anul 1984, numai în ca
drul Trustului de foraj-extracție Bo- 
lintin s-a realizat o producție supli
mentară de aproape un milion tone 
țiței. Rezultate bune s-au obținut

rășul 
cerea 
turtle 
lele
aplicarea 
toare în vederea 
plare a planului de producție pe 
anul 1985, considerând creșterea fac
torului final de recuperare ca una 
din problemele de cea mai mare 
importanță. Pe baza programului 
amintit, în acest an se vor săpa, 
echipa și pune în funcțiune 1100 
sonde de reacție, îndesire, comple
tare de gabarit și injecție. De ase
menea, se vor realiza lucrări de ex
tindere a proceselor de ■ recuperare 
la 69 zăcăminte. Combustia subte
rană se va aplica pe zăcămîntul Bă
lăria la încă 15 panouri, iar pe ză- 
cămintul Videle, la încă 5 panouri. 
Totodată, se va intensifica aplica
rea combustiei subterane pe zăcă- 
mintul Suplacu de Barcău, prin 
creșterea volumului de aer injectat 
și a numărului de sonde de com
bustie și reacție, precum și a injec
ției cu apă pe zăcămintele Otești, 
Strîmbu, Vîrteju, Oprișenești, Preaj- 
ba, Independența ș. a. In același 
timp, se vor iniția noi experimente 
și procese de creștere a factorului 
de recuperare a țițeiului pe un nu
măr de 35 obiective (injecții de 
apă, injecții de abur și combustie 
subterană, injecție de polimeri și 
soluții micelare). Pe baza tuturor 
acestor . .acțiuni de creștere a facto- ,, 
rului final de recuperare, aportul

anul 1985 de 4,6 milioane tone.
Iată, așadar, cit de mare este 

aportul tehnologiilor moderne la 
creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte, la 
sporirea producției de petrol.

care se acțio- 
în consiliul unic 

Drăcșenei, județul

Ritmuri înalte pe șantierul

Petre CRISTEA

de tone care, cu

însemnări

noii hidrocentrale
Atent, cu privirea fixată pe ta

bloul de comandă, dispecerul de ser
viciu urmărește „pulsul" celor două 
turbine. Sistemul energetic național 
primește, cu fiecare oră. cantități tot 
mai mari de energie electrică. In 
„jurnalul de bord" se consemnează 
concis : hidroagregatele funcționează 
la capacitate, totul decurge normal.

La fel spun și oamenii aflați jos, 
la aproape 30 de metri, în „casa" 
turbinelor. Aici, ideile ingenioase ale 
constructorilor se finalizează în so
luții tehnice care amplifică ritmurile 
de montaj. Și tot aici, pe un spațiu 
de cîțiva zeci de metri pătrați. după 
un grafic riguros stabilit, prind con
tur utilaje ele sute 
precizie. sînt 
montate în locul 
unde va funcțio
na viitoarea tur
bină.

— La turbina 
nr. 3. unde ne a- 
flăm — ne spu
ne ing. Florea 
Blejean. șef de 
brigadă —- a în
ceput numărătoarea inversă. Fazele 
care urmează si care se succed ra
pid sînt programate pe ore șl zile. 
Acum executăm închiderea la lagă
rul radial al' generatorului. Peste cî
teva zile vom realiza aceeași lu
crare Ia lagărul axial.

Privită de sus, turbina nr. 3 îți 
oferă imaginea pe care o va avea în 
clipa cînd va primi „botezul" apelor 
Dunării : un gigant în care s-au în
corporat peste 1840 tone piese. Și 
totul e-a făcut pe parcursul a sute 
de zile și nopți, cu răspundere, cu 
înaltă competentă profesională și, 
bineînțeles, cu multă încordare și 
dăruire.

Prin fața noastră, doar la cîțiva 
metri, podurile rulante cuplate poar
tă spre un loc anume stabilit un bloc 
uriaș de peste 420 de tone.

— Chiar în aceste clipe — ne spu
ne vădit preocupat maistrul Aurel 
Mîndrescu — punem pe poziție blocul 
generatorului de la turbina nr. 4. 
Este o lucrare pe care o realizăm cu 
multă răspundere pentru ca să pu
tem,. trece în același ritm susținut 
la aăte faze de lucru.

— în ce se va concretiza expe
riența dobindită în executarea lucră
rilor de montaj la primele două tur
bine ?

— Noi, montorii — completează 
maistrul Virgil Ciumpavu — ne-am 
luat angajamente pe care sintem 
hotăriți să le îndeplinim întocmai. 
Prin ritmurile de lucru pe care le 
atingem în aceste zile și care sînt 
superioare celor prevăzute în grafi-

de la Porțile de Fier i!

ce, chiar vom depăși aceste angaja
mente. Bunăoară, la turbina nr. 3, 
perioada de montaj va fi redusă cu 
o lună și jumătate față de prima 
turbină, iar la turbina hr. 4 această 
perioadă va fi mai scurtă cu aproape 
3 Juni.

'•De pe o platformă din apropierea 
noastră, podul rulant ridică în aer 
o altă piesă, care pornește încet. în- 
t'r-un echilibru perfect, spre locul 
dinainte stabilit : este rotorul de la 
turbina nr. 5.

Montorii, oameni care știu să pre- 
țuiască timpul, au o singură replică: 
lucrăm în avans fată de grafice. Ei 
sînt animați de dorința de a fi me
reu, prin pilduitoare fapte de muncă, 

la înălțimea răs
punderii încre
dințate. Marea 
răspundere de a 
spori puterea e- 
nergetică a pa
triei cu alte sute 
și sute de mili
oane de kWh e- 
nergie electrică, 
ce vor porni cu

la Ostrovul Mare.pted de aici, de
Cuvinte de laudă se cuvin pentru 
toți montorii. Cei din echipele con
duse de Ghcorghe Albabei. Constan
tin Crăescu și Florea Vasile — după 
cum ni se spune — reușesc zilnic 
să pună în operă cu 6 pînă la 10 
la sută mai multe piese decît pre
vede graficul de montaj.

Undeva, în apropiere de schele, se 
află constructorii. Și ei se grăbesc, 
muncesc în aceleași ritmuri înalte. 
Este și firesc. „Casa" turbinelor ss 
apropie de cota finală. Blocul nr. 4 
din această impunătoare construcție 
implantată trainic in albia Dunării 
este locul care concentrează de cîtva 
timp cele mai multe forțe. Șeful de 
brigadă, ing. Emil Timofte, ne spune 
doar atît: „Hotărîrea noastră, a con
structorilor, este de a asigura în de- 
vans fronturi de lucru, pentru mon
tarea următoarelor turbine".

La toate punctele de litcru, acolo 
unde se află montorii și constructo
rii, se ating in aceste zile adevărate 
ritmuri record. Sint, desigur, ritmuri 
care apropie ziua cind aici, la Ostro
vul Mare, se va consemna marea 
izbîndă. Ziua cind hidrocentrala 
Porțile de Fier II, cu cei 8 „luceferi", 
se va plasa definitiv în constelația 
energeticii românești. Va fi o nouă 
și impresionantă izbindă a „Epocii 
Ceaușescu", pe care ei, oamenii de 
la Ostrovul Mare, o împlinesc zi de 
zi prin cutezătoare fapte de muncă.

Vircjiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

Preocupare constantă
întreprinderea de aparataj elec

tric pentru instalații din Titu. cu un 
flux tehnologic, dotat și organizat 
după toate rigorile industriei mo
derne, a cărui bună funcționare 
este asigurată de muncitori și spe
cialiști destoinici și pricepuți, rea
lizează. în medie mai mult de 
un produs pe secundă. El poate îi 
întrerupătorul de lumină pe care-I 
manevrăm ' zilnic, „Veteran" între 
celelalte aparate, dar cu o înfăți
șare mult schimbată ca urmare a 
reproiectărilor succesive la care a 
fost supus ; poate fi o sonerie mu
zicală sau un variator de lumină ; 
o priză multiplă, cu lampă, sau o 
siguranță. Ne oprim aici cu enume
rarea pentru că nomenclatorul de 
fabricație cuprinde numeroase pro
duse, fiecare în mai multe tipuri 
și variante constructive. Preocupa
rea principală a colectivului între
prinderii o constituie accelerarea 
ritmului de înnoire și modernizare 
a producției, cîștigarea unor noi 
trepte pe scara competitivității. 
Așa cum ne-a informat directorul 
unității, inginerul Paul Lungu, s-a 
operat o selecție severă a ceea ce 
se produce, păstrîndu-se în fabri
cație numai acele aparate față de 
care beneficiarii interni și partene
rii de peste hotare manifestă in
teres. „Facem ce se cere, tot ce se 
valorifică, prin contracte ferme, pe 
piața' internă și la export" — pre
cizează el. Este ideea după care se 
stabilește la ora actuală structura 
producției. întrucît cei care solicită 
un produs nou doresc, de regulă,

pentru înnoirea și modernizarea produselor
să fie livrat Intr-un timp 
fost aplicate o seamă de

ca acesta 
scurt, au 
măguri de natură să reducă în mod 
substanțial fazele procesului de 
asimilare. Rezultatul ? în momentul 
de față, de la stadiul de temă pînă 
la lansarea în fabricație trece o 
perioadă de cîteva ori mai scurtă 
decît în urmă cu doi-trei ani. A-

La întreprinderea 
de aparataj electric 

pentru instalații 
din Titu

ceasta a permis întreprinderii să 
nu refuze niciodată o comandă; 
indiferent de dificultățile pe care 
le ridică execuția unui anumit apa
rat. Sînt merite incontestabile ale 
colectivului de proiectanți de aici, 
la care mai trebuie adăugate și 
noile tehnologii de lucru, care asi
gură o eficiență economică ridicată.

Aceste 
naiitate 
printr-o 
tivității, 
pundere 
asamblează reperele, rezultind a- 
parate care răspund, deopotrivă, 
exigențelor tehnice și liniei mo
derne.

— Din cele cinci ateliere de mon-

preocupări dobîndesc fi- 
în secțiile de producție, 
organizare adecvată a ac- 
prin munca plină de răs- 
a celor care execută și

taj, trei sînt specializate în pro
duse pentru export — ne spune 
inginerul Iosif Pulpea, șeful sec
ției montaj. -Principala noastră 
grijă este ca produsul să ajungă 
la capătul benzii exact așa cum l-a 
conceput proiectantul, iar acest lu
cru presupune ca fiecare muncitor 
să cunoască în detaliu tehnologia 
de execuție. De aceea, realizarea 
fiecărui produs nou este precedată 
de instruiri temeinice, însoțite de 
demonstrații practice. în plus, ur
mărim ca fiecare să cunoască toate 
condițiile de calitate și modalitățile 
de ambalare, precum și cerințele 
specifice formulate de unele firme 
străine. Procedînd astfel, reușim 
să asigurăm aparatelor noastre o 
bună apreciere pretutindeni.

Mai concret, produse ale între
prinderii din Titu au fost omolo
gate după standardele statelor cu 
industriile cele mai avansate în 
acest domeniu, ceea ce, evident, nu 
este puțin lucru. Serii apreciabile 
de diverse aparate au fost livrate 
în acest an în numeroase țări. O 
mențiune ce se impune este faptul 
că exportul întreprinderii este con
stituit în prezent, în totalitate, din 
produse noi. Alte aparate intră în 
aceste zile în fabricație. Procesul 
de înnoire este aici neîntrerupt. La 
sfîrșitul acestui an, ponderea pro
duselor noi și modernizate in an
samblul producției va ajunge Ia 80 
la sută.

Glieorqhe MANEA 
corespondentul „Sciateii

suprafețe a dus 
bănuit odinioară 
județului.

Un caz izolat ? 
gulară ? Nu ! Pentru a fi puse in 
valoare cele mai bune rezultate ob
ținute în diverse sectoare, biroul de 
coordonare a organizat și organizea
ză periodic schimburi de experiență 
pe diferite probleme, precum mo
dernizarea fermelor zootehnice, cul
tivarea unor soiuri valoroase de griu 
și porumb, creșterea potențialului 
productiv al pășunilor naturale, ob
ținerea unor răsaduri de legume din 
soiuri valoroase. De altfel, cu con
secvență, biroul de coordonare 
și-a înscris printre preocupările sale 
nu numai antrenarea specialiștilor la 
efectuarea unor cercetări, la promo
varea unor tehnologii noi, ci și ac
țiuni sistematice pentru perfecționa
rea pregătirii lor profesionale și po
litice, pentru formarea lor ca mili
tant! hotăriți pentru afirmarea nou
lui. Aceste obiective s-au impus preo
cupărilor și datorită atitudinii con
servatoare a unor specialiști care 
spuneau adeseori că „terenurile 
noastre nu se pretează Ia tehnologii 
noi". Cînd s-a pus problema intro
ducerii cultivării legumelor pe su
prafețe mai mari, de 60—70 ha, unii 
ingineri, îmbrățișînd o idee pre
concepută a locului, au susținut că 
zona nu s-ar preta tomatelor, vine- 
telor și ardeiului. Replica concretă 
dată acestor specialiști au cqpptte 

1 tuit-o nu, argumentele teoretice,' ge^‘ 
nerale, ci-invitația adresată de biroul ■■ 
de coordonare ca toți specialiștii să 
viziteze grădinile C.A.P. Drăcșani;- 
unde s-au obținut producții mari de 
legume.

Salturi importante s-au înregistrat 
în ultimii ani și în zootehnie, unele 
unități agricole din cadrul consiliu
lui ocupînd în prezent locuri fruntașe 
la nivelul județului. în 1984, la 
C.A.P. Beuca producția de lapte pe 
cap de vacă furajată a fost de 3 550 
litri, față de 2 960 litri planificați. 
S-au realizat și, depășit, totodată, 
efectivele de animale și ceilalți in
dicatori. în urmă cu 5—6 ani, cînd a 
venit aici inginerul Dorel Condu
rache, producțiile nu depășeau 
1 600—1 700 litri pe cap de vacă fu
rajată. A găsit un președinte inimos, 
bun gospodar. Dumitru Berechet, și 
din colaborarea lor fructuoasă, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
s-a constituit, în timp, un sector 
zootehnic puternic. Rezultate la fel 
de bune s-au înregistrat șl în cele
lalte unități agricole din consiliu. Ca 
dovadă, C.A.P. Drăcșani a livrat în 
plus la fondul de' stat în anul trecut 
2180 hl de lapte, iar C.A.P. Zim- 
breasca aproape 500 hl.

în spiritul hotărârii Secretariatului 
C.C. al P.C.R. din august 1984 pri-

la 
în
O

salturi greu de 
această parte a
preocupare sin-

efectuarea unor 
practică. Din rândul membrilor acti
vului de partid, al specialiștilor în 
primul rind. s-au constituit mai mul
te colective cărora le-au fost repar
tizate spre rezolvare probleme de 
producție încă insuficient aprofun
date

în 
unic 
fost 
7 580 
cu porumb. Ca urmare a măsurilor 
întreprinse de organele și organiza
țiile de partid, la 20 aprilie s-a în
cheiat însămintarea porumbului — 
consiliul unic Drăcșenei fiind pri
mul din județul Teleorman care a 
raportat finalizarea acestei impor
tante lucrări. După cum ne spunea 
președintele 
trial, scopul întregii munci organi
zatorice și 
campania 
altfel pentru întregul an agricol — 
îl constituie alinierea tuturor unită
ților la nivelul celor fruntașe, ce
rință formulată în repetate rînduri 
de secretarul general al partidului. 
Cind lucrările în cimp au rămas in 
urmă în unele cooperative din con
siliu, biroul de coordonare a hotărît 
repartizarea unor specialiști cu 
munci de răspundere în. unitățile 
respective : inginerul-șef al S.M.A. 
Odobeasca — care deservește toate 

.-Unitățiledin consiliu..— la C.A.P.
Săceni ; " inginerul Tanase Mirică, 
director al S.M.A.1 — l^C.A.P. Sfin
țești ; ’Inginerul-șef al consiliului. 
Ion Vasilescu -*• Ta "C:A.P. Drăcșani. 
în acest fel. prin prezenta activă a 
celor trei comuniști-specialiști în 
mijlocul mecanizatorilor si al coope
ratorilor. prin intervenția lor opera
tivă si eficientă în rezolvarea pro
blemelor apărute, unitățile respecti
ve au recuperat restantele la semă
nat. în prezent. în toate unitățile 
din consiliu se acționează la recol
tarea furajelor-masă verde, erbici
darea celor 5 200 hectare cultiva
te în toamnă cu cereale păioase. la 
întreținerea culturilor semănate în 
această primăvară, care au răsărit 
si se dezvoltă bine. Pentru desfășu
rarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor de întreținere, prin pro
gramul aprobat de biroul de coor
donare a activității politico-organi
zatorice s-a hotărît aplicarea mai 
multor prașile manuale, fapt ce va 
duce atît la încadrarea în consumu
rile de combustibil repartizate, cît 
și la folosirea întregului potențial 
de muncă din acest consiliu unic 
agroindustrial.

sub aspectul eficientei, 
această primăvară. în consiliul 

agroindustrial Drăcșenei au 
semănate cu diferite culturi 
hectare, din care 3 450 hectare

consiliului agroindus-
politico-educative în 

de primăvară — ca de

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARA
A CULTURILOR

(Urmare din pag. I)
ceastă bază, să organizeze efectua
rea lucrărilor de combatere a 
dăunătorilor. întreaga 
trebuie organizată cu 
mare responsabilitate, 
cit prin efectuarea 
lucrărilor să se prevină 
pierdere de plante — prima și cea 
mai importantă condiție pentru 
menținerea densității optime de 
acum și pină la recoltare. Culturile 
agricole încheiate, cum se spune in 
termeni tehnici, deci păstrarea de
simii stabilite a plantelor, consti
tuie certificatul competenței și 
răspunderii în muncă a specialistu
lui agricoț.

. în zilele care vor urma, pe mă
sura răsăririi și dezvoltării plan
telor, Va trebui să se treacă din 
plin și cu toate forțele la executa
rea prașilelor mecanice și manua
le. Pentru combaterea buruienilor, 
în această primăvară au fost apli
cate erbicide pe suprafețe aprecia
bile. Ca atare, o bună perioadă de 
timp pericolul înmulțirii buruieni
lor este înlăturat. Dar așa cum a 
rezultat din experiența celorlalți 
ani, erbicidarea nu exclude execu
tarea prașilelor mecanice. Cu atît 
mai mult se impune efectuarea 
prașilelor mecanice și manuale, pe 
terenurile care nu au fost erbici- 
date. Așa cum a indicat conducerea 
partidului, la culturile prăsitoare și 
în legumicultura este necesar să 
fie efectuate cel puțin trei prașile. 
iar aoolo unde precipitațiile sînt 
insuficiente și rezerva de apă din 
sol este redusă trebuie executate 
chiar patru prașile, ceea ce au șl 
făcut, în anii precedenți, multe u- 
nități agricole care au realizat 
15—20 tone porumb la hectar.

Condițiile climatice din acest an 
sînt favorabile în sensul că rezerva 
de apă din sol este mult mai mare 
decît în alți ani, iar în majoritatea 
unităților agricole însămînțările de 
primăvară au fost efectuate ‘la un

acțiune 
cea mai 
astfel in

corectă a 
orice

nivel agrotehnic superior. Impor
tant este ca aceste condiții să fie 
pe deplin puse în valoare prin e- 
fectuarea la timp și la un nivel ca
litativ superior a prașilelor și ce
lorlalte lucrări de întreținere. A- 
ceastă activitate trebuie temeinic 
organizată in fiecare unitate agri
colă și formație de muncă. Un e- 
lement hotăritor în această privin
ță îl are aplicarea retribuirii mun
cii în acord global, care este de 
natură să stimuleze pe cooperatori 
și mecanizatori să obțină, pe tere
nurile formației în care lucrează, 
producții cit mai mari. în perioa
dele de virf. la întreținerea cultu
rilor vor trebui să participe activ 
întreaga țărănime, toți locuitorii 
satelor. Potrivit prevederilor legii 
privind organizarea producției și a 
muncii în agricultură, toți locuito
rii satelor au datoria să participe 
la executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Aceasta presupu
ne ca organizațiile de partid de la 
sate și consiliile populare comuna
le să sprijine conducerile unități
lor în organizarea muncii, în mobi
lizarea oamenilor la aceste lucrări.

în etapa care vine, pe măsura 
încălzirii timpului vor avea loc 
concomitent răsărirea și dezvolta
rea celei mai mări părți dintre cul
turile prăsitoare. în asemenea con
diții, etapa respectivă va fi mai di
ficilă decît în alți ani, in sensul că 
toate culturile vor trebui prășite 
în același timp. Aceasta presupune 
ca lucrările de întreținere a cultu
rilor 
astfel 
timp 
să se 
mari.
consiliile populare comunale au da
toria să desfășoare o intensă acti
vitate politică și organizatorică, 
dezvoltînd. spiritul de răspundere 
al tuturor oamenilor muncii din a- 
gricultură pentru efectuarea la ter
menele stabilite și de cea mal bună 
calitate a lucrărilor de întreținere 
a culturilor.

să fie organizate temeinic, 
incit prin executarea lor la 

și de cea mai bună calitate 
asigure obținerea de recolte 

Organizațiile de partid și
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ROMÂNIA-UN LOC DE CINSTE IN MĂREAȚA LUPTĂ 
PENTRU CAUZA LIBERTĂȚII POPOARELOR

Amplă recunoaștere internațională a contribuției poporului nostru 
la înfrîngerea fascismului, la istorica victorie de la 9 Mai 1945

De-a lungul existenței multimilenare a poporului român, stînd mărturie marii sale forțe de creație 
istorică, sint nenumărate evenimentele care, înrîurindu-i fundamental destinul propriu, s-au repercutat 
adine și nu o dată hotăritor asupra cursului vieții social-politice a continentului european și a întregii 
lumi. Fiecare dintre aceste evenimente - începind cu încleștarea dintre geți și perșii lui Darius în urmă 
cu 2 500 ani și pînă in contemporaneitatea imediată — s-au desfășurat sub semnul unor inalte principii 
moral-politice, au izvorî! din dragoste de țară, din atașament față de glia străbună, de limba și obiceiurile 
strămoșești, din sete de dreptate și libertate. Tocmai aceste trăsături ale unor asemenea evenimente de 
frontispiciu ale istoriei naționale explică largul lor ecou internațional, aprecierea lor ca date de refe
rință ale luptei popoarelor pentru progres social, pentru dezvoltare liberă și afirmare de sine stătătoare, 
pentru pace, înțelegere și colaborare intre statele lumii.

Acte istorice intrupind in sine caracteristici precum cele de mai sus, revoluția română declanșată în 
august 1944 și participarea armatei române la marea bătălie a popoarelor pentru zdrobirea fascismului au 
avut un larg răsunet peste hotare, in inimile și conștiințele celor care luptau pentru înfrîngerea Germa
niei naziste, pentru dreptul popoarelor de a fi ele insele, de a trăi libere și demne, intr-o lume a păcii 
și justiției internaționale.

ISTORIA ÎN IMAGINI-----

Revoluția română — moment hotăritor pentru 
grăbirea sfirșitului războiului

Mitraliori români în luptele din Transilvania

...Seara zilei de 23 August 1944. Abia se stinseseră 
în eter ecourile proclamației care .anunța țării și 
lumii hotărirea României de a-și lua soarta in pro
priile mîjni, de a-și decide viitorul potrivit legiti
melor .sale interese și aspirații. Dacă pe plan in
tern, așa cum nota plastic în memoriile sale gene
ralul german Paul Klatt, proclamația citită la radio 
„a transformat întreaga țară în numai cîteva ore 
într-un cazan sare fierbea în clocote", peste hotare 
fapta României a stîmit numeroase comentarii ale 
agențiilor de presă, posturilor de radio, oamenilor 
politici, cadrelor militare privind consecințele sale 
politice și militare majore în desfășurarea celei de-a 
doua conflagrații mondiale. Chiar primele aprecieri 
la adresa insurecției române îi conferă inalte califi
cative, rezultate din înseși împrejurările concrete 
in care a fost realizată, din urmările catastrofale lesne 
previzibile pe care avea să le antreneze pentru cel 
de-al Ill-lea Reich. Astfel, la 24 august 1944, RADIO 
LONDRA releva că :

„Fapta României constituie un act de mare 
curaj șt acest act va grăbi sfîrșitul războiu
lui (...). Prăbușirea hitleriștilor se apropie cu 
pași repezi, iar zilele nemților din Balcani pot 
fs numărate pe degete".

Agențiile de presă, posturile de radio, ziarele străine 
au vorbit atunci de exemplul românesc, de pilda de 
demnitate oferită, de poporul nostru. Astfel, ziarul, 
francez „L’HUMANITE" din 4 septembrie 1944 scria : 

„Poporul român dă exemplu. El a întors ar
mele împotriva germanilor imediat după ce 
Antonescu a fost înlăturat. Și în România,' ca 
și în Franța sau. Iugoslavia, partidul comunist 

, aflat in ilegalitate a fost unul din principalii 
făuritori ai acestei schimbări a aliaților".

Intitulat semnificativ „Semnalul final", comentariul 
ziarului suedez „DĂGENS NYHETER" pe marginea 
evenimentelor din România reliefa că atunci ■ „a în
ceput adevărata fază de terminare a războiului" și că 
sistemul de dominație german din sud-estul Europei 
„a primit o lovitură-hotărîtoare atît din punct de ve
dere militar, cît și politic, care va avea urmări deci
sive asupra. situației din întreaga Europă".

Referindu-se la trecerea României de partea coa
liției, antihitleriste, ziarul elvețian „JOURNAL- DE 
GENEVE" aprecia, in nurilărul său din 25 august .1944, 
în articolul intitulat „România revine! ■ la tradițiile 
sale" :

„Acesta este tir, eveniment de o importanță 
deosebită și care distruge întreaga rețea diplo
matică și strategică instituită de germani in 
sud-estul Europei. O țară de o mărime mijlo
cie, crunt încercată de război, a avut prima 
curajul să rupă cu cel de-al Ill-lea Reich".

în continuare, autorul articolului. Rene Payot, stă
ruind asupra semnificațiilor politice ale actului de la 
23 August 1944, evidențiind faptul că prin el poporul 
român dădea glas împotrivirii sale față de fascism și 
politica de forță promovată de acesta, își reafirma 
atașamentul față de idealurile dreptății, demnității 
si libertății naționale, sublinia :

„Ceea ce a determinat prăbușirea germanilor 
în această parte a continentului e poate mai 
puțin insuccesul militar, cit o politică generală 
întemeiată pe principiile hegemoniei și care se 
sprijinea numai pe forța militară. Această po
litică, izvorîtă din doctrina nazistă, n-a întrunit 
niciodată adeziunea popoarelor ce au fost ne
voite să o suporte (...). In România, ca și in 
franța, nu doar armata germană este înfrintă, 
ci chiar mișcarea nazistă este zdrobită, prin 
redeșteptarea conștiinței europene in adevăratul 
ei sens".

Ieșirea Românie! din războiul antisovietic și alătu
rarea sa țărilor coaliției antihitleriste au întărit .pretu
tindeni speranța într-o mai grabnică încheiere a 
războiului, Intr-o mai rapidă apropiere a clipei mult 
așteptate de pace pentru popoarele greu încercate. 
Anaîizînd multiplele consecințe ale insurecției româ
nești, puternica sa înrîurine asupra cursului războiu
lui, ziarul. .american „THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR" conchidea îritrtun articol publicat la 24 
august 1944 : „Eliberarea Europei captive, începută 
atît de recent, ia avint in progresie geometrică. Răz
boiul în Europa se apropie rapid de punctul său cul
minant". Ziarul american „THE NEW YORK TIMES" 
din' 25 august 1944 întărea o asemenea opinie afir- 
mînd că istoria poate consemna, pe bună dreptate, 
decizia României „ca unul dintre evenimentele deci
sive ale ‘întregului război". Apreciere confirmată de 
postul de radio oficial al guvernului S.U.A.. care 
sublinia într-o emisiune din 9 februarie 1945 : „Cind 
se va scrie istoria, actul de la 23 August va fi con
semnat ca un factor important în desfășurarea aces
tui război".

Ostași români în acțiune pe teritoriul Ungariei

Militari români și sovietici pregătind o nouă bătălie pe i 
frontul antihitlerist ț

I

*.
f

*

Un act decisiv pentru înlăturarea dominației 
germane din sud-estul Europei $

Comentariile de epocă pe. marginea evenimentelor 
din România din august 1944 sînt unanime in a evi
denția faptul că acestea au marcat începutul sfîrși- 
tului dominației, naziste in Balcani, pulverizînd prac
tic întregul sistem' politic militar instituit prin agre
siune și. sforța de. nazism în această parte a Europei. 
Ziarul turc din Istanbul „CUMHURIYET" din 25 au
gust , 1944 ■ scria, sub semnătura -lui • Omer Riza Do- ■ 
grul, despre insurecția română : ■ ; . .

„Consecința • politică a evenimentului este 
evidentă. Căci vecinii României, dacă nu au .luat 
o hotărîre, vor fi nevoiți să ia grabnic una. fa
vorabilă Aliaților, și care va ajuta la. încercui-. 
rea fără ieșire a Germaniei și la redresarea 
națiunilor din Balcani, măcelărite de Germania 
(...) Importanța militară a evenimentului este șt 
mai mare. Căci germanii (...) vor fi obligați să 
se retragă din toată regiunea Balcanilor și, 
astfel, se va deschide călea Aliaților spre cen
trul Europei, nu va mai fi posibil ca Ungaria 
să rămână alături de Germania, iar prin ieșirea 
Ungariei din război nimic nu va mai putea 
împiedica reconstituirea Cehoslovaciei. Se ob
servă că ieșirea României din război va avea 
consecințe foarte mari și va facilita și, totodată, 
va accelera sfirșitul războiului".

Intr-o emisiune a. postului de . RADIO MOSCOVA/ 
din 27 august 1944, care reproduce comentarii ale pre
sei sovietice, se . subliniază că ziarul „PRAVDA" în 
cronica evenimentelor • internaționale scria:

„Ieșirea României din Axă are o importanță

covîrșitoare nu numai pentru această țară, ei 
pentru întreg Balconul, deoarece prin această 
lovitură se prăbușește întregul sistem de do
minație german din sud-estul Europei. însem
nătatea acestui din urmă fapt nu poate fi sub
estimată".

Același- ziar, într-un editorial consacrat semnării 
Convenției de Armistițiu dintre România șl .Puterile 
Aliate, sublinia că „România nu numai că a rupt 
relațiile. cu Germania, dar a îndreptat armele împo
triva ei" conchizînd :

„Acordul cu România aduce schimbări impor
tante în situația generală din Balcani. Pozițiile 
germanilor în Balcani sînt definitiv minate. 
România (...) devine actualmente bază de ope
rațiuni militare pentru lichidarea completă a 
dominației hitleriste în Balcani, pentru elibe
rarea completă a popoarelor din Balcani de sub 
jugul german și pentru restabilirea indepen- 

‘ denței și suveranității lor naționale".
Un adevăr subliniat și de ziarul francez „LE PARI- 

SIEN LIBERE", care scria la 24 august 1944 :
„Germania vede deschizindu-se nu numai o 

breșă uriașă în frontul de est, dar pierde șt 
acoperământul natural al sistemului său bal
canic (...). De fapt evacuarea întregii Peninsule 
Balcanice va deveni inevitabilă pentru ger
mani. Sint aproape acele timpuri cind Reichul 
va fi constrîns să apere peste tot propriile sale 
frontiere".

Aport important 
la modificarea raportului de forțe

Observatorii politici și militari au apreciat, deopotrivă, faptul că in
surecția, română, întoarcerea armelor de către România au avut ca im- 
Ppfjajjtă consecință crearea unei largi breșe în partea de sud a frontului 
răsăritean, breșă prin care armatele sovietice au înaintat cu rapiditate 
pe teritoriul, românesc, ajungînd in scurt timp la granițele cu Bulgaria, 
Iugoslavia și Ungaria. De asemenea, datorită actului eroic al României 

bontului s-a mutat .practic cu multe sute de kilometri spre sud și 
vest. Aceste modificări esențiale în situația de pe frontul de sud-est au 
fost astfel comentate de postul de RADIO NEW YORK într-o emisiune 
din 18'septembrie 1944 :

„Dezastrul german din România a pecetluit soarta armatelor 
Reichului din Balcani. Prin trecerea României de partea aliaților, 
Germania este amenințată din sud-est, iar Ungaria se află în pra
gul prăbușirii. Drumul din sud-est care duce la Budapesta, Fraga 
și Viena este deschis, căci germanii nu mai au în aceste direcții 
nici o apărare și nu mai pot concentra noi trupe. Este deci legi
tim ca poporul român să aibă în momentul de față un sentiment 
de satisfacție, căci România are o contribuție însemnată la gră
birea sfirșitului. Este o contribuție de care poporul român poate 
să se felicite".
însemnătatea acțiunii României din august 1944 a fost subliniată de 

numeroase personalități politice care au remarcat importanta modificare 
adusă prin aceasta raportului de forțe între taberele angajate în luptă, 
schimbarea fundamentală intervenită în starea fronturilor. Astfel, primul 
ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, declara :

„Trecerea României de partea Aliaților a adus rușilor un avan
taj extraordinar de mare, ei vor atinge Belgradul, Budapesta și 
probabil Viena înainte ca puterile occidentale să ti străpuns linia 
Siegfried".
Comentind sub un titlu deosebit de sugestiv — „Dislocarea balca

nică" — consecințele insurecției române, ziarul francez „LE FIGARO" 
notează în numărul său din 30 august 1944 că :

„întoarcerea României constituie fără îndoială lovitura cea mai 
grea pe care Germania a primit-o în această regiune a Europei, 
lntîi pentru că aceasta o privează definitiv de ultimele rezerve 
de petrol, pe care bombardamentele neîncetate le lăsaseră intacte. 
Apoi pentru că, cu concursul României, accesul către cîmpia un
gară devine mai ușor pentru armatele ruse și prin cîmpia un
gară se pătrunde ușor în Austria (...) adică în Germania".
In același timp, presa, posturile de radio, observatorii politici de 

peste hotare au ținut să sublinieze că actul de curaj al României a avut 
ample consecințe politice, înrîurind atitudinea statelor satelite ale Ger
maniei naziste, încurajind mișcarea de rezistență a popoarelor din țările 
ocupate de cei de-al Ill-lea Reich. într-un comentariu consacrat ace
leiași probleme, ziarul „LE FIGARO", din 25 august 1944, aprecia :

„Este prematur să evaluăm toate consecințele pe care le poate 
avea răsturnarea de situație produsă in România. In orice caz 

, este un eveniment de mare importanță, careta.^ți-una din^cele 
mai sensibile lovituri, celui de-al Ill-lea Reich. primul rând, 
pentru că îl lipsește definitiv de ultimele resurse de petrol de 
care ar mai fi putut profita. în al doilea rînd, pentru că ar fi 
imposibil ca celelalte state satelite, Ungaria și Bulgaria, să nu fie 
și ele antrenate în catastrofa care a și început pentru cel de-al 
Ill-lea Reich și din care, în consecință, să nu caute să se retragă 
cît mai repede posibil".
Comentariile străine subliniază, de asemenea, că evenimentele din 

august 1944 din România au reprezentat o puternică încurajare pentru 
patrioții din mișcările de rezistență, sporindu-le încrederea în apropierea 
mai grabnică a momentului eliberării țărilor lor. Astfel, ziarul elvețian 
„DER BUND" scria într-o corespondență telefonică din Stockholm, din 
24 august 1944, că eliberarea Parisului și evenimentele din România

„au produs o puternică impresie în țările nordice. Conform in
formațiilor pe care le avem, aceste două evenimente ar putea să 
dea un nou impuls mișcării de rezistență patriotică din Dane
marca și Norvegia (...). Mai clar decît toate celelalte evenimente 
de pînă acum ale războiului, retragerea trupelor germane din 
Paris și trecerea României de partea Aliaților trebuie să deschidă 
poporului german ochii, în sensul că definitiva cădere a Germa
niei nu mai poate fi împiedicată".

Românii au luptat cu dirzenie, cu vitejie
Participarea României la războiul antihitlerist cu întregul său poten

țial militar, economic și uman, vitejia și abnegația dovedite de ostașii 
români in încleștările cu dușmanul, marile jertfe date de ei au fost 
elogiate de numeroase personalități politice și militare, ziare, agenții 
de presă și posturi de radio străine. Astfel, Ia 23 septembrie 1944. în 
oi-dinul generalului-lo.cotenent I. M. Managarov, comandantul Armatei 53 
sovietice, se arată :

„Unitățile române care au acționat sub ordinele Grupului de 
Armate, oprind năvala trupelor germane și ungare, au acoperit 

■ mișcarea trupelor roșii spre Cîmpia Ungariei și au luat parte ac
tivă la cucerirea orașului Arad. în aceste lupte, unitățile și sub
unitățile române, în condiții grele de regrupare, au dovedit băr
băție și dirzenie și au îndeplinit cu cinste misiunea înaltă ce li 
s-a încredințat".
Relatînd despre grelele lupte pe care ostașii români și sovietici le 

purtau, umăr lingă umăr, pentru eliberarea Transilvaniei de nord, ziarul 
„PRAVDA" din 17 septembrie 1944 scria :

„Agățîndu-se cu disperare de toate părțile tari naturale ale 
terenului, fasciștii se bat pentru fiecare sat, pentru fiecare înăl
țime. Ui s-a poruncit să oprească cu orice mijloc de apărare îna
intarea Armatelor Roșii, care luptă umăr la umăr cu trupele ro
mâne (...). Dar toate acestea n-au putut opri înaintarea noas
tră (...). Românii au luptat alături de noi cu aceeași dirzenie, 
cucerind cu vitejie fiecare metru de pământ, fiecare nod de cale 
ferată, fiecare sat. Deseori duelurile de artilerie erau urmate de 
lupte corp la corp. Pământul Transilvaniei arde sub picioarele 
ocupanților germani și unguri".

Ziarele, posturile de radio, agențiile de presă străine au subliniat, 
totodată, contribuția majoră a armatei noastre la purtarea unor operații 
de război de mare anvergură, comportarea plină de eroism a șoldaților 
români. Astfel, postul de RADIO NEW YORK într-o emisiune din fe
bruarie 1945 consemna :

„Din România vin știri bune în multe direcții. Nu vom insista 
astă-seară asupra ajutorului militar atit de însemnat și cu rezul
tate atît de excelente (...) pe cîmpul de luptă din est. Vo'rn spune 
numai ceea ce este evident, și anume că acțiunea armatei române 
a contribuit serios la eliberarea Budapestei și la înaintarea în 
regiunea cehoslovacă, tot astfel cum prin actul de la 23 August 
1944, România a contribuit într-o bună măsură la schimbarea 
situației de pe întregul front răsăritean".
Sub genericul „Un înalt titlu de onoare", ziarul „GRAI NOU", organ 

al Direcției politice de front al armatei sovietice. în articolul ’ său din 
31 martie 1945. comentează elogios citarea trupelor române de sub co
manda generalului de corp de armată Dăscălescu prin ordinul de zi 
al Comandantului Suprem Sovietic, pentru contribuția lor la eliberarea 
orașului cehoslovac Banska-Bystrica :

„Prin înalta prețuire de care s-au făcut demne, trupele româ
nești de sub comanda generalului de corp de armată Dăscălescu 
se găsesc alături de cele mai glorioase unități sovietice. Citarea 
lor se răsfrânge asupra întregii armate române, asupra întregului 
popor român. Ea este recunoașterea contribuției aduse prin singe 
și luptă grea de armata română la nimicirea dușmanului comun, 
hitlerismul, condiție neapărată pentru a deschide lumii posibilita
tea așezării ei definitive pe temeiurile păcii, democrației și li
bertății".

Uriașul efort românesc în lupta pentru 
sdrobirea fascismului. și-a aflat o largă 
apreciere internațională, fiind cu îndreptă
țire considerat ca o contribuție însemnată 
la grăbirea sfîrșitului războiului, la apro
pierea Zilei Victoriei. Astfel. V. I. Molo
tov. ministrul de externe al U.R.S.S.. de
clara la 10 octombrie 1946 la . Conferința da 
pace de la Paris :

„împreună cu noi,- împreună cu 
trupele aliate, noua Românie demo
crată a început- lupta pentru înfrîn
gerea lui Hitler, a făcut sacrificii 
considerabile în această luptă și noi 
toți recunoaștem serviciile aduse de 
poporul român acestei cauze".

Personalități politice și militare au sub
liniat. de asemenea, făptui că întregul 
potențial economic și uman a fost pus in 
slujba frontului antihitlerist. Astfel, gene
ralul cehoslovac H. Pika arăta în expune
rea sa, ținută 1^ 15 septembrie 1946, în Co
misia militară pentru România în cadrul 
Conferinței de pace de la Paris :

„Cred că noi, militarii, vom da ce 
se cuvine României noi și democra
te, care din prima zi a ruperii cu 
Germania a aruncat în luptă contra 

Axei tot potențialul său atît uman, 
cit și material și economic".

Alte aprecieri stăruiau asupra faptului 
că intrarea României în războiul antihitle
rist s-a făcut într-un moment în care 
soarta conflagrației era departe de a fi de
cisă. când capacitatea de luptă a Germa
niei naziste era departe de a fi sleită. 
Astfel. în discursul rostit de delegatul so
vietic A. I. Vîșinskl la Conferința de pace 
de. la Paris la 13 august 1946. se aprecia : 

„La 23 August 1944, cind nu erau 
încă evidente perspectivele desfășu
rării viitoare a evenimentelor mili
tare și cind soarta Germaniei era 
departe de a fi clară, politica ex
ternă a României a luat o întorsă
tură hotărîtoare. România a încetat 
complet operațiile militare împotriva 
Uniunii Sovietice pe toate teatrele 
de război, a ieșit din războiul împo
triva Națiunilor Unite, a rupt legă
turile cu Germania și sateliții ei, a 
intrat în război de partea Națiunilor 
Unite, împotriva Germaniei și Unga
riei. (...) Prin aceasta România a

România-a patra forță a coaliției antihitleriste
acordat ajutor Națiunilor Unite, și 
în primul rînd Uniunii Sovietice, 
care mai mult decît celelalte țări a 
suportat greutățile militare din par
tea Germaniei și a sateliților ei“i

Stăruind asupra contribuției române Ia 
războiul antihitlerist, ofițerii francezi, ge
neral Cochet și locotenent-colonel Paquier, 
relevau într-un studiu, apărut în 1946 la 
Paris, că :

„Avînd aceleași virtuți ca și stră
moșii lor, soldații români din 1945, 
iubind cu ardoare libertatea, l-au iz
gonit din nou pe invadatorul ger
man. Dar lupta pentru libertate 
este scump plătită în 1945, în
mai puțin de 1 an, 170 000 oameni au 
căzut sub gloanțele germane (...). în 
afara participării lor militare cu oa
meni și materiale, românii au spri
jinit acțiunea Națiunilor Unite prin- 
tr-o însemnată contribuție economică 
și financiară, cu toată starea de 
epuizare în care se afla țara (...). 
Pentru a sublinia importanța efortu

lui economic șt financiar pe care l-a 
făcut România considerăm necesar 
să reamintim că în 1944 economia 
țării era complet epuizată, producția 
redusă, comerțul exterior al Româ
niei era neînsemnat, locuitorii sate
lor românești trăiau în lipsuri, în 
sfîrșit populația a fost supusă la mari 
restricții. Ronîânia, care a fost de 
două ori ocupată de Germania, de 
două ori lovită în fiii ei și pământul 
ei, ca și Franța năpăstuită, pustiită, 
pusă sub călcîiul Wehrmachtului, a 
dat tot ce a avut mai bun pentru 
cauza aliaților. Fiii ei au căzut pen
tru a elibera patria (...). Ei au fost 
animați de un puternic suflu de li
bertate".

Oameni politici, ziare, posturi de radio, 
anaîizînd contribuția României la purtarea 
războiului antihitlerist, au ajuns la con
cluzia că, așa cum o făcea postul de RA
DIO LONDRA, la 7 ianuarie 1945 :

,iDintre națiunile care luptă împo
triva Germaniei hitleriste, România 

se situează azi în al patrulea rînd în 
ceea ce privește numărul de ostași 
care participă la bătălia de distruge
re a nazismului".

O apreciere pe care o făcea și ziarul en
glez „SUNDAY TIMES", care remarca în
tr-un articol publicat în 8 ianuarie 1945 : 

„Din punctul de vedere al efecti
vului, România este a patra națiune 
europeană în lupta împotriva germa
nilor. Postul de radio «Glasul Marii 
Britanii în Mediterană», ocupîndu-se 
de aceeași chestiune, adaugă că este 
posibil ca numărul diviziilor române 
să se mărească".

Iar ziarul suedez „JOURNAL STOCK
HOLM TIDNIGEN" din 23 februarie 1945 
ținea să releve că România „deține o po- 
ziție-cheie în războiul antihitlerist, fiind 
a patra națiune ca potențial militar anga
jat pentru înfrîngerea dușmanului".

La 31 ianuarie, tn Camera Comunelor, 
deputatul laburist Ivor Thomas a cerut 
ca : „de vreme ce România este a patra 
țară ca efective pe frontul împotriva Ger

maniei ar fi căzni de' a propune să i se 
acorde un statut de cobeligeranță".

In numeroase mărturii străine de epocă 
se subliniază că insurecția română, parti
ciparea țării noastre la războiul antihitle
rist au constituit factori de seamă în gră
birea sfîrșitului conflagrației mondiale. 
Astfel, postul de RADIO PARIS' aprecia 
într-o emisiune difuzată la 13 ianuarie 
1946 că „Franța socotește că România a 
adus prin contribuția ei o scurtare a răz
boiului de cel puțin șase luni".

...9 Mai 1945. Măreața zi a Victoriei a 
găsit poporul român angajat, la chemarea 
și sub conducerea partidului comunist, cu 
toate forțele sale în lupta pentru zdrobirea 
fascismului, la căpătui unui lung și eroic 
drum de luptă, de jertfe, de victorii. Ar
mata română s-a întors în țară triumfă
toare, cu flamurile de luptă acoperite de 
glorie nepieritoare. Sau, curn scria ziarul 
sovietic „GRAI NOU" la 19 iulie 1945 : 
„Trupele românești care se întorc acum 
de pe front vin cu fruntea sus ; ele pot fi 
rnîndre că au luptat pentru libertatea și 
independenta poporului lor, că au ajutat 
la reîntregirea țării lor. Ele se întorc In 
țară încununate cu laurii victoriei. Ia care 
și-au dat și ele contribuția prin vitejie, 
abnegație, spiritul de bravură și capacita
tea de luptă pe care le-au dovedit pe 
cîmpul de bătălie".
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ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

MANIFESTĂRI POLITICO-EDIMIVE CONSACRATE
CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI ASUPRA

în apropiere, la numai 
cîțiva pași, blocuri ce vor 
flanca un bulevard cu 
nume simbolic : Bulevar
dul Victoriei. Unele — 
case moldovenești meta
morfozate prin noi viziuni 
arhitecturale — sint de pe 
acum înscrise ca noi adre
se în acte de identitate. 
Altele — încă se află „în 
proprietatea11 constructo
rilor- — la finisaj — sau 
numai în schițe de execu
ție. însuși corpul bulevar
dului. cu toate „dependen
tele" sale, e un mare șan
tier. Axul cu patru benzi 
de circulație ți spatii verzi 
pe mijloc, ce va traversa 
Dorohoiul dinspre „Dealul 
mare“ spre gară, cale de 
cîțiva kilometri, reprezintă 
cea mai importantă lucrare 
edilitar-gospodărească lo
cală, începută in actuala 
legislatură electorală. Ce 
se întîmpla acolo, în veci
nătate, pe strada Crinului, 
unde cîteva buldozere 
adunau laolaltă „rămăși
țele pămîntești" ale unor 
case vechi, insalubre ?

— E un fapt comun, 
ne-a răspuns tovarășa 
Elena Burac, primarul 
Dorohoîului. Comun și to
tuși plin de semnificație. 
Erau ultimele case din 
paiantă ce mai existau în 
perimetrul urban propriu- 
ziis. Poate că ar merita să 
păstrăm la muzeu un bul
găre din pămîntul ameste
cat cu paie ce-1 adună 
acum lamele buldozerelor. 
Sau măcar, într-o vitrină 
din holul de la intrarea în 
primărie...

Evident, la temelia trans
formării social-edilitare a 
orașului se află puternica 
dezvoltare economică și, în 
primul rind, industrială pe 
care a cunoscut-o în ulti
mele două decenii.

— Cea dinții unitate in
dustrială a orașului, ne 
spunea Maria Titianu, se
cretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de confecții, a fost sectorul 
de confecții în care m-am 
numărat printre primele 
muncitoare. A luat ființă 
la începutul lui 1964. avea 
o sută si ceva de muncitori 
și aparținea de întreprinde
rea de profil din Botoșani, 
în același an s-a dat in 
folosință și primul bloc de 
locuințe. Și tot atunci au 
început lucrările pentru 
introducerea conductelor

de apă potabilă și canali
zare.

Care era deci puterea 
economică a orașului ? 
Transcriem dintr-un docu
ment pus la dispoziție, 
„în anul 1964 s-au pro
dus bunuri (adică tot 
ce se putea produce — 
n.n.) în valoare de 74 mi
lioane lei". Este prezentată 
și sortimentarea lor „fizi
că": roți de căruță, cără
mizi, împletituri din nuia, 
produse de panificație, 
frînghii și harnașamente, 
sifoane, covoare țărănești. 
Și atît ! Se vede că, de la 
un „tirg format numai din 
mahalale" (cu „ici-colo

condiții de muncă cetățe
nilor, să contribuie la ri
dicarea nivelului de viață 
și de cultură al acestor 
meleaguri". A doua — este 
ocazionată de o nouă vi
zită de lucru a conducăto
rului partidului și statului, 
la 1 iulie 1982 : „Intr-ade
văr, Botoșaniul a devenit 
și un centru? industrial pu
ternic ; Ia fel s-a dezvol
tat industria în Dorohoi, 
se construiesc noi între
prinderi, ceea ce face ca 
și județul Botoșani să de
vină un județ industrial- 
agrar, oglindind justețea 
politicii generale a parti
dului de amplasare a in-

mașini-unelte grele („Pro
ducem utilaje unicat, în 
valoare de aproape 300 mi
lioane lei, ce sint aștep
tate în țări cu o mare tra
diție în construcțiile de 
mașini"), sau inginerului 
Constantin Zâiceanu, di
rectorul întreprinderii mi
niere („Numai in ultimii 
zece ani ne-am sporit 
producția de peste 2,5 
ori").

Care este valoarea pro
ducției realizate de aceste 
unități ale industriei re
publicane și de altele, vreo 
15, de „rang" județean sau 
local ? Peste 1,5 miliarde 
lei anual. Ceea ce înseam-

/«/ AZI DE NERECDNOSWf
® La Dorohoi, producția industrială a crescut în ultimele două de
cenii de 20 de ori ® Din cele 8 841 locuințe (apariamente și case 
de locuit), 8 505 au fost construite după anul 1965 ® Cum va arăta 

orașul în anul 1990

cîte o casă boierească plină 
de aroganță", cum. îl de
scria prin ’945 scriitorul 
Ion Călugăru), la „orașul 
cu sacaua" (cum îl denu
mea în ’964 Alecu Ivan 
Ghilia), în Dorohoi, în 
toată această perioadă, 
ceea ce se schimbase ținea 
doar de noile structuri so- 
cial-politice și de noua 
concepție a oamenilor, a 
comuniștilor, mai întîi. De 
dorința lor arzătoare de 
a-și transforma localitatea 
din temelii și de a se 
transforma pe ei înșiși. De 
speranța lor ireductibilă 
că „odată și-odată" va ră
sări și pentru ei soarele 
transformator.

Și a răsărit ! Două a- 
precieri de supremă auto
ritate ce ilustrează noile 
coordonate în care a fost 
încadrată și această locali
tate. Prima —.datează din 
17 octombrie 1968. cu pri
lejul celei dinții vizite de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în. orașul Do
rohoi : „în anii următori 
— arăta secretarul gene
ral al partidului — județul 
dv. și orașul Dorohoi vor 
cunoaște o preocupare mai 
mare pentru dezvoltarea 
industriei care să asigure

dustriei în toate zonele 
patriei noastre socialiste". 
Ce s-a întîmplat întră 
aceste două momente și in 
perioada ulterioară anului 
1982 ?

— In 1968, continua se
cretarul comitetului de 
.partid de la întreprinde
rea de confecții, fostul 
nostru sector devenise 
unitate de sine stătătoare 
cu aproape 600 muncitori. 
Personalul muncitor ac
tual este de peste patru 
ori mai mare, iar confec
țiile pe care le fabricăm 
sînt exportate în țări ale 
tuturor celor cinci conti
nente.

— Mi-am cerut transfe
rul la Dorohoi, ne relata 
maistrul Sava Băietu, de 
la întreprinderea de sti
clărie și porțelan, în anul 
1973, odată cu intrarea în 
funcțiune a primei secții 
de corpuri de iluminat a 
actualei unități. La cîțiva 
ani, secția a devenit între
prindere. Iar acum putem 
spune că lucrăm intr-un 
gru.p de fabrici.

Am putea înșirui nume
roase asemenea relatări 
și amintiri. Ale inginerului 
Adrian Siminiciuc, direc
torul întrepiinderîi de

nă de 20 de ori și ceva 
mai mult, comparativ cu 
anul 1965.

Industria, în procesul 
dezvoltării el, a creat un 
număr tot mai mare de 
locuri de muncă. Iar celor 
ce le-au ocupat — reîn- 
torși din toate zările pa
triei — li s-au asigurat 
condiții tot mai conforta
bile de locuit. Așa s-a fă
cut că blocului ce crea, 
prin singularitate, o notă 
discordantă în târgul anu
lui 1964 i s-au adăugat nu 
alte cîteva blocuri, ci car
tiere întregi. Purtînd 
nume de rezonanță — 
„Alexandru Ioan Cuza", 
„Gheorghe Doja", „Plev- 
nei" — și adunînd peste 
5 500 apartamente. Intre 
blocuri, dar mal ales 
în ansambluri compacte 
(„Trestiana", „Progresul", 
„Lotpri Enescu’"), orinduite 
cu grijă pentru valorifica
rea celei mai de preț avu
ții naționale care este pă
mîntul, aproape 3 000 de 
case, numeroase concu- 
rînd cu vilele din stațiu-. 
nile de odihnă moldovene.

Ca existență, Dorohoiul 
datează documentar din 
anul 1407. Deși arheologii, 
cu mărturiile științifice pe

care le dețin, situează 
această dată cu multe se
cole înapoi. Ce virstă are 
însă orașul in înfățișarea 
sa economică, social-cul- 
turală, edilitară ori indife
rent de domeniu ? Dum
neavoastră, stimate cititor, 
ce virstă i-ați acorda cînd 
întreaga industrie este ro
dul ultimelor două de
cenii 1 Cind din cele aproa
pe 15 000 locuri de muncă 
existente acum doar 184 
figurau în statisticile anu
lui .1961 ! Cind dintr-un 
fond locativ ce însumează 
astăzi 8 841 locuințe (apar
tamente și case de locuit) 
numai 336 provin din pe
rioada anterioară anului 
1965 ! Cînd înseși dealurile 
și văile înconjurătoare 
și-au modificat întru totul 
înfățișarea, devenind su
perbe și odihnitoare locuri 
de agrement, ori mănoase 
terenuri ale cooperativei 
agricole locale distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

— Cum va arăta orașul 
în anul 1990, tovarășe pri
mar ?

— Altfel, bineînțeles că 
altfel. Din hotăririle Con
gresului al XIII-lea al 
partidului ne revin și 
nouă sarcini deosebit de 
mobilizatoare. Vom con
strui alte citeva întreprin
deri, vom încheia lucrările 
în marele ansamblu de lo
cuințe de pe Bulevardul 
Victoriei, vom crea un nou 
centru civic. Pentru toate 
acestea asigurăm încă do 
pe acum condiții necesare. 
Știți eu cit ne-am propus 
să depășim planul produc
ției industriale pe acest 
an ? Cu un volum de pro
duse, livrate în principal 
la export, în valoare de 
75—80 milioane lei. Anga
jament ce echivalează 
producția industrială reali
zată in întreg anul de în
ceput al acestor două de
cenii.

între imaginea surprinsă 
acolo, în apropierea Bu
levardului Victoriei, unde 
se demolau ultimele case 
din paiantă, și cea a în
tregului oraș, este conden
sată o întreagă istorie. O 
istorie începută în iulie 
1965 și care adună an de 
an, și la Dorohoi, noi cu
nuni de glorie „Epocii 
Ceaușescu".

Silvestri AILENE!
corespondentul „Scînteii*

FASCISMULUI ȘI ZILEI INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI
Luni dimineața a avut loc simpo

zionul organizat de Ministerul Apă
rării Naționale dedicat celei de-a 
40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului și „Zilei independenței 
României".

Au participat tovarășii Ion Coman. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., ge
neral-colonel Constantin Olteanu, 
membrii al Comitetului Politic Exe
cutiv al ■ C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri, vete
rani din războiul antifascist, cerce
tători în domeniul, istoriei.

Au prezentat referate cadre mili
tare cu funcții de conducere, cerce
tători științifici din armată și de la 
institute de profil din București.

Simpozionul s-a constituit intr-un 
cald omagiu adus comuniștilor, tutu
ror luptătorilor antifasciști, ostașilor 
și ofițerilor români care au luptat și 
s-au jertfit pentru eliberarea patriei, 
pentru zdrobirea mașinii de război 
hitleriste și înfrîngerea definitivă a 
fascismului. Manifestarea a prile
juit, totodată, cinstirea eroilor nea
mului, a tuturor acelora care, dove
dind o neasemuită vitejie pe cîmpul 
de luptă, au pecetluit cu singele lor 
actul istoric al proclamării, in 1877, 
a independenței depline de stat a 
României.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la simpozion 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al Forțelor Armate, în care se spu
ne : „Vă asigurăm și cu acest pri
lej că vom munci fără preget, cu 
înaltă responsabilitate comunistă, 
pentru traducerea in viață a istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru înde
plinirea ăntegrală a Directivei pri
vind pregătirea militară și politică 
a armatei, ne vom consacra toato 
energiile realizării ireproșabile a tu
turor misiunilor încredințate, astfel 
incit oștirea tării să fie gata oricînd 
ca, împreună cu unitățile Ministeru
lui de Interne, gărzile patriotice și 
celelalte formațiuni populare, cu în
tregul popor, la ordinul patriei, a.1 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe comandant suprem, să-și înde
plinească sacra misiune de a apăra 
cuceririle revoluționare, independen
ța și integritatea teritorială ale Re
publicii Socialiste România.

La Casa de cultură „Steaua Du
nării", din municipiul Galati, a avut 
loc simpozionul cu tema „Patriotis

mul și eroismul — trăsături defini
torii ale poporului român în lupta 
pentru independență și unitate na
țională".

înscris în suita amplă de acțiuni 
politico-educative și cultural-artis- 
tice dedicate zilei de 9 Mai, simpo
zionul a reliefat pe larg rolul Parti
dului Comunist Român în mobili
zarea maselor în lupta antifascistă, 
contribuția armatei române la in- 
fringerea Germaniei hitleriste.

Cu același prilej, sub genericul 
„Drum de luptă și victorii", la Ga

lați a fost deschisă expoziția de 
carte și fotodocumentară, infățișînd 
activitatea creatoare desfășurată de 
poporul român, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist, 
realizările istorice obținute în toate 
domeniile de activitate în anii de 
după eliberarea țârii, îndeosebi in 
ultimele două decenii, de cînd în 
fruntea partidului și statului se află 
cel mai iubit și stimat fiu al nați
unii, . tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Iași a avut loc simpozionul 
„Istorie și contemporaneitate", ma
nifestare științifică organizată de 
comitetul de partid .al centrului uni
versitar din localitate. Cele peste 
30 de lucrări susținute cu acest pri
lej de cadre didactice universitare, 
istorici și cercetători au subliniat 
aspirațiile și lupta de veacuri ale 
poporului român pentru libertate și 
independență, aportul armatei ro
mâne în războiul de la 1877 și con
tribuția României la victoria asupra 
fascismului.

Comunicările prezentate au rele
vat mărețele transformări înnoitoare

petrecute în viața țării în cei 40 de 
ani de libertate, cu deosebire în ul
timele două decenii, numite cu 
profundă mindrie și satisfacție de 
întreaga națiune „Epoca Ceaușescu". 
A fost evidențiată, totodată, creș
terea rolului și a prestigiului Româ
niei socialiste pe plan internațional.

în unități economice și așeză
minte culturale din orașele și. co
munele județului Olt au continuat 
să se desfășoare simpozioane și ex
puneri intitulate sugestiv „40 de ani 
de la victoria asupra fascismului — 
începutul unei ere noi, socialiste, în 
istoria contemporană a României", 
„Ziua independenței — pagină glo
rioasă a luptei poporului nostru 
pentru libertate și neatirnare", 
„Partidul Comunist Român, făurito
rul României socialiste indepen
dente".

Muzeul din comuna Scornicești a 
găzduit un medalion literar, organi
zat de Biblioteca județeană din Sla
tina, sub genericul „Eroismul arma
tei române în lupta pentru cucerirea 
independenței de stat și pentru în
frîngerea definitivă a fascismului, 
oglindit în literatură".

La Combinatul de fire sintetice 
din Vaslui a fost organizat simpo
zionul „9 Mai — zi de amplă rezo
nanță în conștiința națională a po
porului", urmat de un moment poe
tic Închinat patriei și partidului. La 
întreprinderea de elemente pneuma
tice și aparate de măsură din Bîrlad 
a avut loc expunerea cu tema „Con
tribuția României la victoria finală 
asupra fascismului", iar la Liceul 
agricol din comuna Puiești — masa 
rotundă „Eroi uteciști care s-au 
jertfit în războiul antifascist".

în amplul evantai de acțiuni ini
țiate în județul Vaslui în cinstea 
zilei de 9 Mai se înscriu, de aseme
nea, evocarea „Cinstim eroii nea
mului", găzduită de Biblioteca oră
șenească din Huși ; concursul pe 
teme cinematografice „Pagini eroice 
din epopeea antifascistă", tinut la 
cinematograful „Vaslui" ; recitalul 
de versuri patriotice și revoluțio
nare „Vatră de eroi", prezentat la 
Casa de cultură din Birlad ; expu
nerile intitulate „Aspirațiile de 
veacuri ale poporului român pentru 
libertate și independență națională 
— idealuri înfăptuite prin lupta 
maselor, a clasei muncitoare, con
duse de partidul comunist", susți
nute în comunele Murgeni, Pădu- 
reni, Perieni, Fălciu, în alte loca
lități sătești din județul Vaslui.

(Agerpres)

h aceste zile, 
in toate 

loca litățile ■

Prezență largă și activă a cetățenilor 

la lucrările edilitare și gospodărești!

teatre © Circul București (10 « ai) 1 Vede
tele circului din Varșovia '— 19.
® Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C-A.) : Veselia are euvîntul — 18.

S-a schimbat mult aspectul orașelor și satelor în ultimele săptămîni. 
Primăvara se face simțită și in haina nouă, mai curată, mai îngrijită, 
mai frumoasă a străzilor și parcurilor, a curților și spațiilor libere dintre 
blocuri. Dind curs chemărilor consiliilor populare, acțiunilor mobilizatoare 
întreprinse de deputați. de comitetele de cetățeni și asociațiile de loca
tari. cetățenii de toate virstele, in frunte cu aleșii și reprezentanții lor 
în organismele obștești, au pus mina pe uneltele gospodărești pentru curăți
rea și înfrumusețarea străzilor, cartierului, localității in care trăiesc. De fapt, 
pe această cale, cetățenii iși îndeplinesc o firească obligație civică, o 
îndatorire legală, știut fiind că participarea la lucrările de înfrumusețare 
și bună gospodărire a localităților este, conform Legii nr. 10 din anul 
1982. obligatorie.

Apropierea zilei de 1 Mai. întimpinată cu realizări de seamă și pu
ternică emulație creatoare în toate domeniile de activitate, se face resim
țită și prin intensificarea activităților gospodărești și edilitare. Prezența 
masivă a cetățenilor la lucrările respective în cursul zilei de duminică 
atestă acest lucru. Ceea ce nu înseamnă că nu este loc de o și mai .largă 
participare, de o mai vie și mai activă prezență pe „șantierele" cură
țeniei. înfrumusețării și întreținerii edilitare.

Despre acțiunile de acest gen desfășurate în ultimele zile și cu 
deosebire duminică — în corespondențele din acest grupaj.

fost repartizat de către consiliul 
popular municipal. Prin grija colec
tivelor de muncă de la întreprin
derea metalurgică, precum și de la 
întreprinderile de mașini-unelte, de 
postav „Proletarul", „Mecanică", au 
.fost reparate străzi și trotuare, a- 
menajate spații verzi si de parcare, 
au fost văruite fațadele unor con
strucții.

O atenție deosebită a fost acor
dată înfrumusețării porților de In
trare în municipiu. în acest scop.

în zonele Gherăiești. Mărgineni, 
Letea s-a lucrat și se va mai lucra 
la plantarea de arbuști și flori, la 
văruirea pomilor. întreținerea stră
zilor. aleilor.

Un calcul sumar făcut la comite
tul executiv al consiliului popular 
arată că valoarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești realizate prin munca 
patriotică a cetățenilor în această 
primăvară depășește suma do 22 mi
lioane Iei. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scînteii").

Tinerii — in primele rinduri

Reputația trebuie păstrată
Municipiul Bacău a ocupat primul 

loc în întrecerea pe tară la curățe
nie și bună gospodărire în ultimii 
2 ani. Acest fapt obligă — și a con
stituit. fără îndoială, un motiv în 
plus pentru ceea ce a putut fi con
statat și duminică, ca de altfel în 
fiecare oră de timp liber de cind a 
sosit primăvara, pe străzile și în 
parcurile municipiului. Peste 6 000 
de cetățeni, tineri și vîrstnici, mo
bilizați de comitetul executiv al 
consiliului popular, de deputați. au 
muncit în cartiere, pe străzi și in 
parcuri pentru a îmbrăca orașul în
tr-o haină curată, proaspătă, multi
coloră.

După cum ne-a informat tovară
șul Ion Popa, vicepreședinte al con
siliului popular municipal. în ulti
ma săptăminâ au fost prezenți la 
asemenea acțiuni gospodărești de 
înfrumusețare și curățenie a orașu
lui peste 150 000 de cetățeni, oa
meni ai muncii din unităti in
dustriale. gospodine, pensionari, 
elevi . și studenți. în noile cartiere 
de locuințe — Republicii. Milcov, 
Mioriței,, Bistrița-Lac, George Baco-

via — au fost plantați peste 135 000 
de arbori și arbuști ornamentali, 
10 000 de trandafiri, au fost repa
rate și modernizate străzi iu supra
față de 8 500 mp, s-au reparat “0 de 
poduri și podețe. Au fost reînsămîn- 
tate cu iarbă zonele verzi, iar parcu
rile orașului au fost curățate și or
namentate cu flori.

împreună-cu concitadinll lor, mii 
de tineri s-au aflat cu uneltele po
trivite in viitorul parc sportiv din 
centrul municipiului, unde au tra
sat alei, au plantat arbuști orna
mentali. au amenajat noi locuri de 
joacă pentru copii. Cu bune rezul
tate s-a soldat și inițiativa cetățe
nilor privind folosirea mai chibzui
tă a spatiilor dintre blocuri, unde, pe 
lingă locurile de joacă pentru copii, 
au fost sădite legume și zarzava
turi. in total — circa 100 de hectare 
de teren.

O activitate susținută s-a desfă
șurat și in zonele industriale de la 
„Mărgineni". „Aviatori" și „Letea". 
Fiecare întreprindere s-a dovedit 
preocupată ' de gospodărirea și în
frumusețarea sectorului care l-a

Mii de cetățeni din municipiul 
Cluj-Napoea au participat și dumi
nică, 28 aprilie, la acțiunile edili- 
tar-gospodărești. Forfota gospodă
rească cea mai vie a putut fi con
statată in jurul unuia din noilo o- 
biective ale străvechiului oraș. Ne 
referim la marele nurnăr de tineri 
care au lucrat Ia finalizarea con
strucției „Case! științei și tehnicii 
pentru tineret" și la amenajarea 
spațiilor verzi din această zonă.

în diferite puncte ale municipiu
lui au fost plantați peste 1500 de 
brazi argintii, tei, mesteceni și alți 
arbori ornamentali. S-au curățat si 
pregătit spațiile din parcuri și alei, 
unde urmează să fie plantate circa 
1.5 milioane răsaduri de flori. 
De remarcat este activitatea susți
nută desfășurată de colectivele unor 
întreprinderi în timpul liber. Așa, 
de exemplu, oamenii muncii de la 
întreprinderea „Tehnofrig" parti
cipă la amenajarea Parcului Roze
lor, cei de la Regionala de căi fe
rate — a Parcului Feroviarilor, iar 
cei' de la Armătura — a Parcului 
Oașului.

Nu sînt lipsite de interes cîteva 
detalii :

în Parcul Rozelor, pe lingă dotă
rile anterioare, se amenajează te

renuri pentru practicarea unor dis
cipline sportive, un patinoar artifi
cial și alte amenajări sportive. în 
Parcul Feroviarilor, pe lingă exis
tența unui trenuleț destinat ■ copii
lor, se lucrează la amenajarea unor 
terenuri de tenis, instalații de joacă 
pentru copii și a unui pavilion de 
expoziție, unde va fi prezentată e- 
voluția transportului pe calea fe
rată din tara noastră. în toate car
tierele se lucrează la amenajarea 
spațiilor de joacă pentru copii și la 
repararea instalațiilor cu care sînt 
dotate aceste spații.

în același timp se acționează pen
tru finalizarea unor lucrări edilitare 
de larg interes social, cum sînt con
struirea unor noi linii de troleibuz, 
terminarea construcției pasajului de 
cale ferată din strada „Fabricii", 
montarea unei pasarele peste rîul 
Someș între cartierul „Grigorescu" 
și Parcul sportiv al Universității.

Este important de relevat că 
multe din lucrările și acțiunile în
treprinse în această primăvară au 
fost propuse de ce.tățeni. iar partici
parea lor în mare număr la efec
tuarea acestor lucrări pune în evi
dență spiritul lor gospodăresc, do
rința tuturor ca municipiul Cluj-Na
poca să fie cit mai frumos. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scînteii").

Vrednicia iubitorilor de frumos

Una dintre nenumăratele imagini ale participării cetățenilor la buna gos
podărire și înfrumusețare a parcurilor Capitalei

Foto : Sandu CRISTIAN

în acțiunea „Cel mai frumos și mai 
bine gospodărit bloc și cartier". în 
ultimele două săptămîni, peste 45 000 
cetățeni ai municipiului Rîmnicu 
Vilcea — oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, tineri, elevi
— au participat la ample acțiuni pa
triotice de curățire și înfrumusețare 
a localității. Lucrările gospodărești 
au debutat, de fapt, încă de la în
ceputul acestei luni prin curățirea 
străzilor, repararea stratului de 
asfalt deteriorat de capriciile iernii, 
iar în ultima săptămină și în mod 
special duminică. 28 aprilie, mobili
zați de către consiliul popular muni
cipal, deputății și asociațiile de loca
tari, cetățenii au trecut la sădirea și 
plantarea de flori și arbuști în spa
țiile verzi ce mărginesc străzile și 
bulevardele. în acest scop, prin serele 
de flori ale consiliului popular mu
nicipal și întreprinderii județene de 
gospodărie comunală și locativă au 
fost asigurate flori diverse, puieți de 
tei, castani, mesteceni și din specia 
rășinoaselor, butași de trandafiri etc., 
care, in cea mai mare parte, au și 
fost plantați in zonele marginale ale 
străzilor și bulevardelor, al căror 
profil arhitectonic a fost definitivat
— așa cum sînt bulevardele Tinere
tului din cartierul Ostroveni, Traian, 
Lenin, Tudor Vladimirescu, din cen
trul civic și altele.

— Consider că merită subliniată și 
inițiativa proiectanților și construc
torilor — ne relata tovarășul Cristian 
Dinulescu, arhitectul-șef al munici
piului Rîmnicu Vilcea — care, pe 
mai multe străzi ale noilor cartie
re, respectiv Rimnic-Centru, Nord, 
Știrbei Vodă și altele, au prevăzut 
și realizat numeroase jardiniere fru
mos încadrate în arhitectura aces
tor artere, care le conferă un plus 
de personalitate urbanistică. în egală 
măsură, mîna bunilor gospodari s-a 
făcut simțită și în cele două parcuri 
ale municipiului nostru — Zăvoi și 
Mircea cel Bătrin — unde, pe baza 
unor ingenioase soluții prevăzute 
prin proiectele de amenajare elabo
rate de centrul județean de proiec
tări, se execută o serie de lucrări de 
renovare și modernizare. De fapt, 
azi, toate cele peste 100 hectare 
parcuri și zone verzi din Rîmnicu 
Vilcea sînt pregătite să completeze 
frumusețea urbei noastre printr-o 
bogată paletă de flori.

într-adevăr, municipiul Rîmnicu 
Vîlcea arată în general proaspăt și 
frumos, chiar dacă, pe ici pe colo, se 
mai simte, totuși, nevoia de a in
terveni mîna gospodarului harnic și 
iubitor de frumos. (Ion Sianciu; co
respondentul „Scînteii").

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cartea lui loviți — 1.9.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Stuțilo a Ateneului), ■ 
„Comori muzicale"; Trio „BAROC". 
Nicolae Maxim — flaut, Adrian Pe
trescu — oboi, Mihai Tănăsilă. — fa
got — 18. .
O Opera Romănă (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 10,30; Bal mascat — 18.
® Teatrul de operetă (14, 8011) a 
Singe vienez — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 1 
Labyrlntul — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19.
® Teatrul Foarte Mia (14 09 05) 8 
Politica — 19.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cum vă place (premieră) 
— 18; (sala Studio) : Martorii sint de 
față — 18,30.
@ Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.
© Teatrul din Pitești (sala Teatrului 
de comedie, 16 64 60) : Operațiunea 
Lifting — 18.
© Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tfinase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
® Ansamblul „Rapsodia romflnă" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 
18,30.
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Și dacă se învîrtcște — 9; Cenușă
reasa — 15.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 15,30;
(sala Cosmonauților) : încotro, călu
ții le 7 — 15,30.

cinema
0 Ciuleandra : PATRIA (11 86 25) — 

ii.,301; 14; 16,30; i9, Excelsior 
(65 49 45) — 9: 11,30; 14; 16,30; 10,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Soscso păsările călătoare : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 12; 14,10; 16,30; 
19. GIULEȘTT (14 55 46) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
• Actorul șl sălbaticii : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15,15; 18,30.
© Nea Mărln miliardar s BUZEȘTI 
(50 43 5f) — 15; 17; 19.
© Capcana mercenarilor : DACIA 
(50 35 94) — 9; 1,1; 13; 15; 17; 19.
• Adela : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19.
0 Bătălia pentru Roma s LIRA 
(31 71 71) — 15; 18,30.
0 Mușchetarii în vacanță : PACEA 
(71 30 85) — 16; 17; 19.
O Rămășagul : VIITORUL (10 67 40) 
—15; 17; 10.
0 Răpirea fecioarelor s COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17.
© Fedos și fiii săi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
® Povestea micului cocoșat— 9; 11; 
13; 15; 17, întoarcerea din iad — 19 : 
DOINA (16 35 38).
® Surorile medicale : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 0; 11; 13; 15; 17; 19.
® Pirații secolului XX : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 0; 11; 13; 15; 17; 19.

0 Pe urmele șoimului s FERENTARI 
(80 49 85) — 13; 17 î 19.
® Vraciul : COTROCENI (4S 40 <8) — 
15,30; 18,30.
• Burlacul căsătorit 8 SALA MICA 
A PALATULUI — 17,13; 19,30.
© Cheia fericirii s VOLGA (79 îî 26)
— 9: 11; 13; 13; 17; 19.
9 Regina schimbată 8 FLACĂRA 
(20.33 40) — 15; 17; 19.
© Braconaj I PROGRESUL (S3 M 10)
— 15;'17; 19.
9 Toate ral se inttnțplă numai mie i 
SCALA (J11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (13 51 54)
— 9; 11; 13; ÎS; 1745; 19,30, FAVORJ.T 
(4531 70) — 9; 11; 13; 36; 17,15; 19,30. 
8 Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
0 Căsătorie prin mica publicitate ; 
CAPITOL (16 39 17) — 8,45; 10,45; 12,45; 
15; 17,15; 19,30.
© Vulcanul : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
0 Jandarmul și extraterestrii : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
0 Iubirea are multe fețe : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 12; 15; 18,30.
0 Piedone in Egipt : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19. 
® Aventură în Marca Nordului : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
■17; 19.
® Un șerif extraterestru : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 0; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
0 Legenda călărețului singuratic : 
POPULAR (3515 17) — 13; 17; 19.
0 Provocarea dragonului : ARTA 
(213180) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.

LUCRUL MÎINILOR HARNICE
(Urmare din pag. I)
productivități a muncii su
perioare cu 5 procente față 
de anul precedent. Cu alte 
cuvinte, datorită unui com
plex de măsuri puse în ac
țiune. colectivul muncește 
mai eficient, avînd ca 
imbold ideile desprinse din 
hotăririle celui de-al XIII- 
lea forum al comuniștilor.

O altă importantă unita
te a orașului Câmpulung — 
întreprinderea minieră. La 
Începutul anului a fost 
pusă în exploatare o nouă 
mină Ia Aninoasa și tot a- 
tunci au fost introduse noi 
combine de înaintare in 
trei din sectoarele de ex
ploatare. Depășind cu suc
ces greutățile din luna ia
nuarie, minerii cîm.pulun- 
geni au intrat din nou in 
ritmul depășirilor de plan. 
Au de îndeplinit un anga
jament de onoare luat față 
de secretarul general al 
partidului cu prilejul ulti
mei sale vizite de lucru în 
județul Argeș — de a a- 
tinge în anii următori o 
producție de 3 milioane 
tone cărbune anual. Fap
tele de muncă rodnică, pe 
fronturi duble — de extra
gere a cărbunelui existent 
și de deschidere a noi fi
loane de lignit, atît de ne
cesar sporirii forței noas
tre energetice — stau măr
turie că și minerii de aici 
iși respectă cu cinste 
euvîntul dat.

— Raportul nostru mi- ■ 
nieresc sint faptele noastre 
de muncă —• explică secre
tarul comitetului de partid 
din întreprindere, Ion 
Ghizdavăt. în climatul de 
promovare a progresului 
tehnic, permanent stator
nicit și aici, în colectivul 
nostru, ca peste tot în 
țară, și-a găsit geneza fre
za minieră construită de 
către noi, cu ajutorul că
reia productivitatea mun
cii crește de 3—4 ori ; ca 
și sistemul de mecanizare

a transportului .pe benzi a 
cărbunelui, la mina Ani
noasa, soldat cu însemnate 
economii de carburanți și 
eforturi umane ; ca și 
puțul de mare adîncime 
din Valea îndărăt — o 
nouă cale de aducere la 
suprafață a cărbunelui să
pat, prin metoda congelă
rii parțiale, o premieră pe 
țară.

în apropierea Cîmpulun- 
gului își profilează silueta 
impunătoare Combinatul 
de lianți, obiectiv indus
trial care, prin produsele 
sale, a contribuit din plin 
la ridicarea a numeroase 
construcții de tot felul în 
întreaga țară. Stăm de 
vorbă cu muncitorii com
binatului, ne împărtășesc 
preocupările lor pentru 
sporirea producției prin 
soluții ingenioase, menite 
să ducă, totodată, și la re
duceri importante de con
sum energetic.

— Cimentul produs de 
muncitorii și specialiștii 
combinatului este bine a- 
preciat la export, este 
chiar căutat cu insistență 
— ne spune tovarășul 
Traian Marghifoiu, secre
tarul comitetului de partid 
din întreprindere. Știți, ci- 
mentiștii noștri au rezer
vată o dană specială în 
portul Constanța pentru 
livrarea produselor noastre.

— Ni s-a vorbit despre 
căutările multoi- muncitori 
și tehnicieni privind mo
dernizarea procesului de 
producție. Care ar fi, după 
dumneavoastră, cea mai 
importantă dintre ele ?

— Ar trebui să vorbim 
despre multe căutări care, 
de cind a intrat în func
țiune combinatul, în anul 
1972, s-au materializat, in- 
tr-o formă sau alta, în dis
pozitive ingenioase sau in 
noi tehnologii. în prezent, 
specialiștii noștri sînt preo
cupați de punerea la punct 
a unei noi metode de ar
dere a clincherului cu aju

torul cărbunelui. Vă spun 
drept, avem mari emoții, 
dar și mari speranțe. O a- 
semenea metodă se expe
rimentează pentru prima 
oară in țară, dacă nu si 
pentru prima oară în lume. 
Lucrul mîinilor noastre 
trebuie să fie lucru te
meinic și cu spor. Se 
spune despre meseria 
noastră că este o meserie 
dură ! La prima vedere 
așa este, dar cîte subtili
tăți are, cîtă pricepere si 
știință iți cere pentru a 
extrage din „piatra seacă" 
puterea necesară pentru a 
da chip și tărie marilor 
construcții ale timpului 
nostru !

Fapte și preocupări vred
nice de toată lauda te 
întîmpină Ia tot pasul in 
acest Cîmpulung, care, nu- 

. mărind în cronica lui a- 
proape șapte secole de a- 
testare documentară, im
presionează .prin tinerețea 
și vigoarea pe care i-o 
conferă marile împliniri 
ale ultimelor două decenii.

— Cimpulungul, după 
cum se știe, are o bogată 
istorie. A fost capitală a 
Țării Românești, aici s-a 
scris primul document in 
limba română, la 1521, aici 
s-au tipărit, pe vremea lui 
Matei Basarab, primele 
cărți românești cu conți
nut moral-filozofic, care 
au circulat in toate cele 
't.rei țări române, contri
buind la unitatea noastră 
de gind și de limbă, clr- 
culind în epocă și peste 
hotare, in țările balcanice, 
cu rosturi culturale bine 
precizate.. Toate acestea și 
multe altele ii dau orașu
lui chip distinct, loc de 
frunte in minunata istorie 
a neamului nostru — 
argumentează primarul 
Gheorghe Oancea. Dar. să 
știți, cele mai de seamă 
documente ale lui, socotesc 
eu. s-au scris în ultimele 
două decenii, deceniile de 
ample și mărețe ctitorii ale 
întregii țări, pe care, pe

drept cuvînt, le numim cti
torii ale Epocii Ceaușescu, 
cea mai bogată în împliniri 
din întreaga existență â 
României. Ați făcut cunoș
tință cu noile platforme in
dustriale ale orașului — ele 
se disting prin forța lor 
economică, .prin tehnicita
tea lor înaltă. Orașul a 
avut, în trecutul apropiat, 
o industrie de tip mește
șugăresc și artizanal. Prin 
noua industrie creată in 
aceste ultime două dece
nii, Cimpulungul participă 
intens la întreaga viață 
economică a țării și își ex
portă produsele in peste 50 
de țari ale lumii. Volumul 
producției sale industriale 
este acum de 6 miliarde 
lei și va ajunge. In viito
rul cincinal, la peste 10 
miliarde. Orașul, în acești 
ani, s-a înnoit Notați câ 
peste 70 la sută din locui
torii Câmpulungului tră
iesc In case noi, în cartie
rele moderne înălțate in
tr-un peisaj de mare fru
musețe.

— Am remarcat că ora
șul seamănă cu o stațiune 
climaterică. în construcția 
lui s-a tinut seama de 
particularitățile locului, de 
pitorescul lor...

— Cîmpulungenii moște
nesc o tradiție bogată in 
construcții. S-au străduit 
s-o valorifice pe măsură 
atît Ia ridicarea ansamblu
rilor de locuințe, cît și la 
edificarea celor două case 
de cultură, a celor cinci 
cămine culturale. Viitorul 
ne aduce noutăți. Ie cu
noaștem, noi le vom da 
chip, îndeplinind cu elan 
hotăririle celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
care prevăd pe acest me
leag noi construcții, noi 
obiective industriale șl so- 
cial-culturale. Cimpulun
gul este în continuare un 
mare șantier de creație, 
așa cum este, de altfel. în
treaga noastră țară în epo
ca fără seamăn pe care o 
trăim, Epoca Ceaușescu.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Republicii Venezuela, am plăcerea 
de a transmite Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări cu ocazia reale
gerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

De asemenea, doresc să vă adresez urări de succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni ce v-a fost încredințată, precum și pentru ca legăturile de prietenie 
și cooperare ce unesc cele două țări ale noastre să se întărească tot mai 
mult în anii care vin. Reinnoind Excelenței Voastre expresia înaltei și 
distinsei mele considerațiuni, folosesc acest deosebit de important prilej 
pentru a transmite urări de prosperitate și bunăstare națiunii și poporului 
român.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

în numele Prezidiului Adunării Populare și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
mulțumiri sincere pentru condoleanțele pe care ni le-ați trimis cu ocazia 
decesului conducătorului iubit al poporului nostru, tovarășul Enver Hodja.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele călduroase pentru felicitările și 
urările de bine pe care mi le-ați adresat cu prilejul aniversării zilei mele 
de naștere.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

Cronica zilei

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

în contextul manifestărilor consa
crate marcării Anului Internațional 
al Tineretului, ieri, la Brașov, au 
început lucrările simpozionului in
ternațional cu tema : „Contribuția 
turismului la o mai bună ounoaș- 
tere între tineri, factor de întărire 
a înțelegerii și colaborării între po
poare".

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., care a re
levat importanta manifestării, sem
nificația organizării acesteia în tara 
noastră, evidențiind inițiativele și 
contribuția României la dezbaterea 
problematicii tinerei generații, pen
tru situarea tineretului pe noi coor
donate de acțiune socială, pentru 
.nplicarea activă și responsabilă în 

eforturile creatoare ale popoarelor, 
orientate în direcția dezvoltării na
ționale. a rezolvării echitabile și du
rabile a problemelor cardinale ale 
omenirii.

Vorbitorul a reliefat principalele 
preocupări ale Comitetului Național 
rtomân pentru Anul Internațional al 
Tineretului, activitățile organizate în 
România sub deviza A.I.T. — „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace" — subli
niind, din această perspectivă, im-' 
portanta și rolul turismului în pro
cesul educării și formării multilate
rale a tinerei generații, în promova
rea idealurilor de pace și progres 
în întreaga lume.

La manifestare participă reprezen
tanți ai unor organisme de turism

Din partea Consiliului de Stat

COMUNICAT
n legătură cu folosirea autoturismelor proprietate personală 

in zilele de 1 și 2 mai 1985
în zilele de 1 și 2 mai 1985, auto- înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 

turismele proprietate personală pot autoturismului.
circula indiferent de numărul de

INFORMAȚII SPORTIVE
0 reușită manifestare sportivă : 

Campionatele internaționale de gimnastică ale României
Organizată la Ploiești, în condiții 

excelente, cea de-a XXVIII-a ediție 
a Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale României s-a desfă
șurat la un nivel înalt de gratie Si 
virtuozitate, cu participarea unor 
sportive Si sportivi reprezentând 22 
de federații naționale. Alături de 
concurenții români, acești oaspeți ai 
federației noastre de gimnastică au 
contribuit la reușitele tehnice ale 
competiției, iar unii gimnasti de 
peste hotare, din R.D. Germană, Chi
na, Cuba sau Italia, spre exemplu, 
au cucerit rivnite medalii ale cam
pionatelor.

Semnificativ pentru clasa șl vi
goarea școlii românești de gimnas
tică a fost „duelul" dintre Ecaterina 
Szabo, multipla campioană olimpică 
din 1984. și foarte tinăra Daniela 
Silivaș, o îndreptățită speranță a 
sportului nostru. surprinzătoarea 
câștigătoare din acest an a „Cupei 
campionilor" (Londra — 5 aprilie). 
Pînă la urmă, în aplauzele călduroa
se ale publicului ploieștean, cele 
două gimnaste românce au înche
iat la egalitate concursul individual 
compus, cu un punctaj remarcabil — 
39,450 p. Și a fost aceasta o dova
dă că din rîndurile unei noi gene
rații de gimnaste, o fată de la „Ce

pentru tineret din alte țări, ai unor 
organizații internaționale de turism 
și organisme cu responsabilități în 
domeniul turismului pentru tineret, 
precum și ai Organizației Națiunilor 
Unite.

Participant!! la simpozion au re
liefat rolul României în promovarea 
unor inițiative valoroase privind po
litica de pace și colaborare între po
poare. poziția sa activă în organis
mele internaționale, necesitatea în
tăririi luptei popoarelor pentru salv
gardarea păcii și înlăturarea perico
lului războiului în lume.

+
Cu prilejul Zilei naționala a 

Olandei, ambasadorul acestei țări la 
București, Charles S. van Straten. a 
oferit, luni, o recepție.

Au participat loan Avram, vice- 
prim-ministru al guvernului, miniș
tri, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Japo

niei. ambasadorul acestei țări Ia 
București, Masanarl Ozaki, a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat miniștri, membri al 
conducerii unor ' instituții centrale, 
personalități ale vieții științifice și 
cultural-artistice. ..-

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului'diplomatic..

(Agewres)

tatea" Deva urcă rapid treptele mă
iestriei și ale consacrării, devenind 
competitivă chiar si în fata Eca- 
terinei Szabo. Să mai notăm că alte 
foarte tinere gimnaste au-participat 
la turneu „hors-concours" — Celesti
na Popa. Eugenia Golea, Lenuta Rus, 
cu exerciții complexe, ce ne arată 
posibilități de creștere sigură spre 
înalta performantă.

Astfel, antrenorii lotului reprezen
tativ lărgit, care pregătesc două gru
pe de sportive pentru marile între
ceri ale anului 1985 (apropiatul tur
neu al campionatelor europene, apoi 
turneul Universiadei '85 și. la toam
nă. cel al campionatelor mondiale) 
au la dispoziție pentru selecție si 
instruire un număr important de 
gimnaste talentate, inclusiv acelea 
care, din motive competitionale di
ferite. n-au luat parte la concursul 
de la Ploiești.

Valeriu MIRONESCU
FOTBAL. La Brașov se va dispu

ta astăzi meciul dintre selecționa
tele României si Angliei, contînd 
pentru campionatul european de 
fotbal rezervat echipelor de tineret. 
Partida va începe la ora 17,30. • La 
Brasilia, in meci amical. Peru — 
Brazilia 1—0 (0—0).

Luni 29 aprilie a.c. s-a desfășu
rat Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, care 
a analizat și dezbătut proiectul Ra
portului Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist cu pri
vire la activitatea desfășurată în pe
rioada dintre Congresul al XI-lea șl 
Congresul al XII-lea ale U.T.C. și 
sarcinile ce revin Uniunii Tineretu
lui Comunist. întregului tineret, în 
vederea participării tinerei generații 
la înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvântul tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Desfășurindu-și lucrările într-o 
atmosferă însuflețitoare, de puterni
că angajare revoluționară, comunis
tă, premergătoare forumului tinere
tului, Plenara C.C. al U.T.C. s-a con
stituit într-un nou prilej de a rea
firma. în numele întregului tineret, 
angajamentul că se va acționa cu 
fermitate pentru participarea activă 
și conștientă a tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor reieșite din hotărâ
rile Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
înțelegînd și însușindu-și pe deplin 
noile exigente ce decurg din docu
mentele de partid și de stat, din in
dicațiile secretarului general al 
partidului, tovarăș ul Nicolae 
Ceaușescu, Uniunea Tineretului Co
munist va acționa neabătut, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, pentru întărirea muncii 
politico-educative în rândul tinerilor, 
astfel încît aceștia să-și lărgească 
orizontul pregătirii profesionale și 
politice, să devină militanți activi 
pentru afirmarea noului în toate do
meniile vieții economico-sociale, să

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ»

nr. 8 din 25 aprilie 1985
în acest număr sînt publicate ar

ticolele : „Angajare revoluționară 
pentru propășirea multilaterală a 
patriei", „Statutul social-istoric, 
cultura, educația și profesionaliza
rea tineretului în societatea noas
tră socialistă", „Automatizarea, ro
botizarea, cibernetizarea — factori 
hotărîtori ai progresului social- 
economic", precum și dezbaterile :

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID 

-CONDIȚIE ESENȚIALĂ A AFIRMĂRII REVOLUȚIONARE
A ORGANIZAȚIILOR DE TINERET

(Urmare din. Pag. I)
portat conștient, responsabil, la va
lori și principii cu o mai mare des
chidere spre adevăr, umanism, crea
ție. De la tribuna marelui forum 
ai comuniștilor, secretarul general 
al partidului a adus un vibrant elo
giu, a dat o înaltă apreciere mun
cii plina de abnegație și răs
pundere a tinerei generații : „Avem 
un tineret minunat, care desfășoară 
o activitate multilaterală, fiind pre
zent în toate sectoarele, pe toate 
șantierele, adueîndu-și, împreună cu 
toti oamenii muncii, o contribuție 
activă la dezvoltarea patriei noastre".

Dovada elocventă a încrederii cu 
care partidul înconjoară tînăra ge
nerație este ilustrată și de partici
parea tineretului în cadrul tuturor 
forurilor de conducere democratică 
a societății. Este relevantă, în acest 
sens, prezenta activă a reprezen
tanților tinerei generații în Comi
tetul Central al P.C.R.. in organele 
supreme și locale ale puterii de stat, 
în guvern, în organele de condu
cere colectivă ale ministerelor, u- 
nitătilor economice si de învă- 
țămînt. De altfel. în ultimele două 
decenii, datorită politicii consec
vente a partidului de afirmare si 
promovare a tineretului, s-a format 
un puternic detașament de munci
tori de înaltă calificare, de specialiști 
bine pregătiți, de cadre de condu
cere dinamice, cu înalt spirit de răs
pundere și inițiativă. La plenara 
C.C. al P.C.R. din martie a.c. s-a 
arătat că numai anul trecut, cores
punzător planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării, economia na
țională a primit 269 000 muncitori 
calificați prin învățămîntul profe
sional. tehnic șl liceal de specialita
te, precum și prin cursuri de califi
care la locul de muncă. Au fost pre
gătiți, de asemenea, prin învăță- 
mintul superior. 37 000 de ingineri, e- 
conomiști. cadre didactice, medicale 
și de altă specialitate.

în mod deosebit trebuie subliniată 
deosebita grijă cu care conducerea 
partidului, organele și organizațiile 
sale se preocupă de creșterea rîndu- 
rilor partidului, de menținerea vigorii 
si tinereții sale prin acordarea 
înaltului titlu de comunist celor mai 
buni dintre cei mai buni tineri, care 
s-au remarcat prin fapte deosebite 
de muncă, care prin întreaga lor ac
tivitate și comportare au dovedit 
deosebite calități moral-politice, ca
pabili de a servi, în orice împreju
rări. interesele poporului, ale pa
triei, ale socialismului și comunis
mului. Cu răspunderi deosebite în 

se comporte, în toate împrejurările, 
ca revoluționari devotați cauzei po
porului și partidului nostru, intere
selor majore ale României socialis
te, să participe activ la realizarea 
integrală și la un înalt nivel calita
tiv a sarcinilor ce le revin.

De asemenea, plenara a analizat 
și dezbătut modul de organizare și 
desfășurare a întrecerii uteciste în 
anul 1984, „Tineretul — factor activ 
în realizarea obiectivelor deceniului 
științei, tehnicii, calității și eficien
ței", preocuparea pentru întărirea 
continuă, politică și organizatorică, a 
U.T.C. pentru întărirea responsabili
tății față de calitatea de membru al 
Uniunii Tineretului Comunist, pentru 
formarea și educarea cadrelor din 
aparatul Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
precum și activitatea internațională 
a organizațiilor de tineret și studenți 
din România socialistă în anul 1984.

Luând cuvîntul în cadrul lucrărilor 
plenarei, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., a arătat 
că perioada pregătirii Congresului al 
XII-lea al U.T.C. marchează intensi
ficarea întregii activități politico- 
organizatorice desfășurate de orga
nele și organizațiile de tineret, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, ceea ce va asigura în
deplinirea tuturor angajamentelor 
asumate și dă expresie adeziunii de
pline a întregului tineret la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărârii sale de a 
acționa, cu întreaga energie și capa
citate. pentru înfăptuirea obiective
lor adoptate de Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român.

„Dezvoltarea intensivă și eficiența 
activității economice" (II), „Contri
buția României la victoria asupra 
fascismului. învățămintele celui 
de-al doilea război mondial’ (II). 
Este publicată, de asemenea, con
sultația „40 de ani de la victoria 
popoarelor asupra fascismului". 
Acest număr al revistei mai cu
prinde rubricile : „Confruntări
ideologice" și „Cărți șl semnificații".

această privință au fost învestite de 
către partid organizațiile U.T.C., 
care s-au afirmat ca adevărată școa
lă a spiritului revoluționar în pre
gătirea celor mai buni tineri pentru 
intrarea lor în rîndul comuniștilor. 
Astfel, în “ anul 1984. peste 77 la șută 
din totalul celor primiți în partid 
provin din rîndurile uteciștilor. Se 
poate afirma că, îndrumată per
manent de către partid, organi
zația revoluționară de tineret se 
dovedește a fi un puternic deta
șament de muncă și luptă revo
luționară. un sprijin de nădejde al 
Partidului Comunist Român în opera 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul României, 
în realizarea aspirațiilor fundamen
tale ale națiunii noastre socialiste. 
De aceea, la cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat cu claritate 
nobila răspundere a organelor și or
ganizațiilor de partid, a comuniști
lor în creșterea, formarea și educa
rea tinerei generații. „Ridicarea spi
ritului de combativitate și exigență, 
a spiritului revoluționar al organiza
ției de tineret, al tinerilor comu
niști, al întregului tineret, preocupa
rea permanentă pentru înarmarea 
tinerei generații cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane — sublinia secreta
rul general al partidului — consti
tuie o datorie de onoare și, totodată, 
chezășia pregătirii noilor membri de 
partid într-un spirit revoluționar, ga
ranția viitorului luminos al patriei 
noastre socialiste".

în anul cînd se împlinesc două de
cenii de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, care a deschis 
tineretului, ca și întregului popor, 
noi orizonturi în înfăptuirea vocații
lor sale creatoare, a aspirațiilor sale 
de fericire și prosperitate, tinerii 
din uzine și mine, de pe șantierele 
tării, de pe ogoare, din laboratoare, 
școli și facultăți răspund grijii per
manente cu care sînt înconjurați de 
partid, prin noi și remarcabile fapte 
de muncă și își îndreaptă gîndurile 
pline de recunoștință, de nețărmuri
tă dragoste către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, prietenii cei mai apropiați 
ai tinerei generații. Totodată, ei se 
pregătesc să întîmpine cu rezultate 
deosebite forumul tineretului, care 
va direcționa activitatea viitoare a 
organizațiilor de tineret pentru 
unirea și mobilizarea eforturilor ti
nerei generații din patria noastră în 
vederea înfăptuirii mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.s, cehoslovacă, /g Dunăre /a Vltava
-repere ale înnoirilor

O simfonie în piatră și cărămidă, 
cu turnuri dantelate străjuind ma
lurile Vltavei, cu vîrfuri ascuțite 
de catedrale săgetînd cerul. Unghe
re îneîntătoare de-a lungul unor 
vechi străduțe strimte, fierbînd de 
mulțime : cupole, portaluri șl cor
nișe la tot pasul ; surîsuri de gră
dini în terase... Cam așa apare, la 
prima vedere, Praga, „orașul de 
aur", acea legendă vie ce se țese 
dezinvolt de peste un mileniu.

Privindu-i mai de aproape fizio
nomia, străbătîndu-1 de-a lungul și 
de-a latul, te convingi curind că 
orașul e departe de a lăsa impre
sia unui muzeu de arhitectură unde 
se amestecă epoci și stiluri. Mai 
întii, fiindcă monumentele sale is
torice adăpostesc săli de concert, 
expoziții, asociații culturale, insti
tuții, locuințe. Poate că tocmai fe
lul cum 6e integrează în viața co
tidiană a capitalei prodigioasa zes
tre arhitecturală face din Praga un 
oraș unic în felul său.

Peste acest răsfăț al barocului se 
înaltă dominante coșurile uzinelor 
dimprejur, a căror prezență este și 
ea integrată jocului cromatic al 
peisajului. Oricît de insolită ar pă
rea âsocierea între turnuri gotice 
șl furnale, ea ne amintește în ca
zul de față că, înainte de toate, ca
pitala Cehoslovaciei socialiste este 
o puternică citadelă a muncii, unde 
trăiește o zecime din populația ță
rii. Sutele de fabrici și uzine din 
capitală, reprezentând practic toate 
sectoarele, asigură 15 la sută din 
producția industrială a Cehoslova
ciei. O mare varietate de ramuri și 
produse — de la locomotive electri
ce la parfumuri sau de la textile la 
aparate electronice — toate consti
tuind veritabile cărți de vizită ale 
talentului și hărniciei muncitorilor 
praghezi.

Multe dintre întreprinderile in
dustriale ale Pragăi nu se aflau 
inițial în oraș, ci în localitățile 
mărginașe, care insă, o dată cu ex
pansiunea urbană, au devenit de 
fapt cartiere ale capitalei. între a- 
ceste întreprinderi se numără și 
uzina „AVIA", una din cele mai 
reprezentative pentru capacitatea 
industrială pragheză. De -pe liniile 
de montaj ale acestei uzine ies a- 
nual 14 000 de autocamioane, auto
basculante, furgonete, microbuze, în 
nu mai puțin de 30 de variante. în 
halele uzinei — mai bine-zis ale 
sediului central, căci „AVIA" mai 
are trei întreprinderi auxiliare în 
orașele Brno, Ivancice și Zilina — 
întîlnești o ambianță ca de labora
tor : curățenie si liniște, numeroase 
instalații de automatizare etc.

Aflăm de la directorul tehnic al 
Întreprinderii, ing. Vojtech Vora- 
cek, că pînă la sfârșitul celui de-al 
doilea război mondial pe o parte 
din actualul perimetru construit 
funcționa o fabrică de avioane. E- 
rau doar cîteva hale, care apoi au 
fost extinse în vederea trecerii la 
producția de camioane și autoturis
me, iar ulterior s-au construit mai 
multe hale noi. în ultimii 15 ani, 
uzina s-a profilat pe tipuri de ma
șini pentru transport comercial (de 
2—3 tone) și diverse autovehicule 
utilitare. „60 la sută din mașinile 
noastre sînt exportate, ne spune 
directorial Voraăek. Toate motoarele 
le producem aici la sediul central al 
întreprinderii. Desigur, conjunctura 
internațională, ca și exigențele fi
rești ale unui progres continuu ne 
fac să urmărim insistent moderni
zarea producției, în special a mo
toarelor.. în colaborare cu Institu
tul de cercetări în domeniul auto
mobilelor, am luat măsuri pentru a

tv
18,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.30 Timp al muncii și al creației. 

Reportaj
19.50 A muncii mîndră sărbătoare. Spec

tacol muzical-literar-coregraflc
20.30 Pagini memorabile de luptă îm

potriva fascismului și a războiu
lui. (Documentar)

20.50 Film artistic (color). „Dragoste șl 
datorie». (Coproducție internațio
nală). Premieră TV

22,15 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 aprilie, ora 20 — 3 mal, 
ora 20. în țară : Vreme rece, îndeosebi 
în regiunile din nordul țării, unde 
cerul va prezenta înnorări accentuate 
și vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse însoțite de des
cărcări electrice. Izolat, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. în celelalte regiuni cerul vă 
fi variabil, iar ploile izolate. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată, cu viteze 
pînă la 60 km/h. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 șl 8 gra
de, iar cele maxime între 6 și 16 gra
de, exceptând sudul țării, unde vor fi 
cuprinse între 12 și 20 de grade, izolat 
mai ridicate. Se va produce brumă 
cu caracter local în primele nopți, 
în București : Vreme rece, îndeosebi 
noaptea și dimineața. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări trecă
toare. Temperaturile minime vor oscila 
între 2 și 6 grade, iar cele maxime 
între 16 și 20 de grade, mai coborîte 
în prima zi. 

reduce consumul de motorină, de 
combustibil în general. Avem de 
acum proiectul unui nou camion, 
pentru anii ’90, cu multe elemente 
modernizate, cu consum de metal 
sensibil redus, cu motor mai efi
cient. în fine, paralel cu camioa
nele, uzina noastră — oarecum pe 
linia tradiției sale — produce și 
părți de elicoptere, mai precis elice 
cu trei și cinci brațe. Evident, pro
gresul tehnic constituie pentru noi 
o preocupare permanentă și în pri
vința produselor pentru aviație". 

Gazdele țin să sublinieze că, spre 
deosebire de alte locuri, asigurarea 
forței de muncă nu este aici o pro
blemă acută. Explicații ar fi mai 

’ multe, dar prima se referă la efor
turile făcute spre a asigura celor 
5 300 de lucrători, mai ales tineri
lor, locuințe adecvate. Chiar în a- 
propierea halelor uzinei începe un 
cartier cu 1 000 de apartamente, 
construite din fondurile întreprin
derii, ceea ce, spun gazdele, a con
tribuit foarte mult, alături de 
grădinița de copii, de creșă și de 
alte realizări sociale, la stabilizarea 
muncitorilor și tehnicienilor.

„AVIA" e un exemplu din mul-

NOTE DE CĂLĂTORIE

te altele. Fapt este că în jurul 
principalelor platforme industriale, 
în anii socialismului au apărut și 
s-au extins noile cartiere ale ora
șului, mărturie a grijii pentru cei 
ce, amplificînd producția materială, 
întrețin vigoarea și prospețimea 
acestui mare și complex centru 
urban.

Datorită expansiunii construcții
lor, vechea Pragă pare tot mai 
mult o oază înconjurată de noile 
cartiere, ce se întind fără răgaz 
(circa 60 000 de praghezi se mută 
anual în locuințe noi). Numai in 
partea de sud a orașului s-au con
struit circa 100 000 de apartamente, 
în această zonă ni se prezintă un 
sector model. „Model fiindcă, atunci 
cînd oamenii se mută aici, totul e 
gata : locuințe, școli, grădinițe, ma
gazine etc. — ne explică Vladimir 
Castka, director la Institutul de 
construcții din Praga și responsabil 
pentru sectorul sud. E pentru pri
ma oară cînd am reușit să predăm 
locuințe în acest fel. Totul e con
ceput pierind de la un «modul», un 
microraion — grup de locuințe cu 
dotările sociale corespunzătoare — 
care apoi se multiplică".

Strădaniile depuse de către pro- 
lectanți și constructori s-au mate
rializat într-un vast perimetru cu 
blocuri de locuințe, executate în 
forme și culori care le asigură o 
certă individualitate. De altfel, ca 
și în toate marile cartiere, se pot 
distinge lesne diferitele etape ’ ale 
realizării lor după „modelul" de 
locuință dominant. în cazul de față, 
trăsătura caracteristică e alcătuită 

..din combinația culorilor deschise - 
din amenajarea originală a largilor 
spatii verzi și din gruparea în fie
care microraion a garajelor pentru 
autoturisme.

Același dinamism al prefacerilor, 
același proces de dezvoltare și 
modernizare se întilnește și la Bra
tislava, centrul politic și adminis
trativ al Slovaciei. Mai mult, aici 
ritmul de creștere a fost in anii 
socialismului considerabil mai 
înalt, din simplul motiv că înainte 
de eliberare Slovacia era rămasă 
în urmă, deținînd doar vreo 12 la 
sută din producția industrială a

ROMÂNIA-FILM prezintă:
in perioada 3-5 mai, la cinematograful „Studio" din Capitală

„ZILELEFILMULUI CEHOSLOVAC"

Cu următorul program : vineri 3 mai : ACEL MINUT, ACEA SECUNDA 
(spectacol de gală) ;

sîmbătă 4 mai : NOCTURNA BARRANDOV ;
duminică 5 mai : A TREIA LOVITURĂ PENTRU MOTAN.
„Zilele filmului cehoslovac” se vor desfășura și în municipiile Galați 

(4-6 mai) și Brăila (5-7 mpi).

socialiste
țării, deși avea cam o treime din 
populație.

Corijarea decalajului — una din 
principalele realizări ale Cehoslo
vaciei socialiste — a solicitat, bine
înțeles, investiții proporțional mai 
mari, ceea ce s-a reflectat deosebit 
de elocvent in expansiunea urbană 
deosebit de accelerată pe care a 
cunoscut-o Bratislava. La sfârșitul 
războiului, orașul nu avea decît 
170 000 de locuitori, pentru ca azi 
să depășească 400 000.. Or, în cea 
mai mare parte, această spectacu
loasă creștere se datorează dezvol
tării industriei, reprezentată aici mai 
cu seamă prin ramurile petrochimi
ce, electrotehnicii și electronicii.

Clădiri „de marcă" sînt de acum 
prezente în peisajul arhitectural al 
B.ratislavei, între ele sediul masiv 
al întreprinderii „Slovnaft", origi
nalul edificiu al televiziunii, in 
formă de piramidă răsturnată, și 
noul pod peste Dunăre, cu două 
niveluri și cu restaurantul său sus
pendat la înălțimea arcadelor.

Deasupra orașului, brațele maca
ralelor lucrează de zor la înălțarea 
de noi blocuri de locuințe, crește
rea continuând pe verticală și ori
zontală. Ultima din ipostaze ridică 
însă probleme serioase, dată fiind 
situarea geografică a orașului, li
mitat de coastele Carpaților’ Mici, 
de frontiera cu Austria și de „insu
la cerealieră". în asemenea condi
ții, frontul construcțiilor a trecut 
de mult în dreapta Dunării, unde 
se întinde de acum cel mai mare 
cartier al Bratislavei, Petrăalka, pe 
locul unui fost sat cu același nume. 
După planurile edililor, acest car
tier, unde trăiește de acum cam 
un sfert din populația orașului, ar 
urma să ajungă la sfârșitul secolu
lui la 150 000 locuitori, adică aproa
pe atît cit avea întreaga Bratisla
va în 1945.

Sînt numai cîteva din reperele 
vastei activități constructive des
fășurate de poporul cehoslovac, ale 
marilor sale realizări obținute în 
anii construcției socialiste.

în aceste zile, pe întreg cuprin
sul țării prietene oamenii muncii 
participă cu însuflețire la numeroa
se manifestări consacrate apropia
tei împliniri a patru decenii de la 
eliberarea patriei de sub ocupația 
hitleristă. în cadrul lor, poporul 
cehoslovac aduce prinosul său de 
recunoștință memoriei celor ce s-au 
.jertfit în luptele purtate pentru iz
gonirea hitleriștilor din Cehoslova
cia. Așa cum este cunoscut, în a- 
ceste lupte, alături de armata so
vietică. de militarii și partizanii 
cehoslovaci și-au vărsat sîngele, 
dind dovadă de înalt eroism, multi 
ostași ai armatei române. în cursul 
manifestărilor sînt evocate bărbă
ția și spiritul de sacrificiu cu care 
au luptat cei un sfert de milion de 
ostași români, aducînd libertatea 
atât de mult dorită populației din 
peste 1 700 de localități cehoslovace, 
între care 31 de orașe. Pe lespezi
le. monumentelor și' ’nibASintelor 
eroilor români sînt depuse, ‘în a- 
ceste zile premergătoare" sărbătorii 
naționale cehoslovace, coroane și 
jerbe de flori, expresie a recunoș
tinței față de cei care, după elibe
rarea propriei patrii, au continuat 
lupta pentru libertatea altor po
poare, pînă la înfrângerea definiti
vă a fascismului. Jertfele comune 
în încleștările cu naziștii au ci
mentat tradiționala prietenie ro- 
mâno-cehoslovacă, conferindu-i in 
anii socialismului noi dimensiuni și 
orizonturi.

Vasîle OROS

Programul unităților comerciale și de servire a
ÎN ZILELE DE 30 APRILIE, 1 Șl

UNITĂȚILE COMERCIALE
Marți 30 aprilie, toate magazinele 

alimentara și cele de mărfuri indus
triale vor avea program prelungit 
de 1—2 ore, în funcție de necesități.

Miercuri 1 mai, toate unitățile 
comerciale vor fi închise, cu excep
ția unităților de difuzare a presei și 
tutungeriilor, care vor funcționa în
tre orele 7 și 11.

Joi 2 mai vor fi deschise, între 7 
și 11, unitățile de piine, lapte, legu- 
me-fructe, sifonăriile, centrele de di
fuzare a presei, tutungeriile, floră
riile, precum și unele magazine ali
mentare din cartiere.

în zilele de miercuri 1 mai și 
joi 2 mai, unitățile de alimentație 
publică vor funcționa după progra
mul unei zile de duminică, iar in 
restul zilelor, după programul nor
mal.

Toate unitățile și punctele de des
facere de alimentație publică și 

nealimentare din zonele de agre
ment ale Capitalei vor funcționa in 
zilele de 1 și 2 mai a.c. după pro
gramul zilei de duminică.

COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA
Reparații televizoare. Miercuri 

1 mai și joi 2 mai vor funcționa, in
tre 8 și 13. unitățile din : bd. 1 Mai 
170, tel. 65 37 85 ; bd. I.G. Duca 15, tel. 
18 28 89 și 18 09 85 ; șos. Ștefan cel 
Mare 15, tel, 10 45 50 ; str. Avrig 63, 
tel. 35 30 10 ; str. 30 Decembrie 16, 
tel. 15 75 23 și 14 24 95 ; șos. Olteniței 
51, tel. 83 69 75 si 83 60 75; Calea Plev- 
nei 11, tel. 14 24 90 și 15 04 47 ; șos. 
Alexandriei, bl. I 25, tel. 89 40 44 ; bd. 
Al. Moghioroș 33. tel. 46 52 25 ; str. 
E. Bodnaraș 21, tel. 45 14 90. Totodată, 
în ziua de 1 mai vor mai îi deschi
se, cu același program, unitățile din 
bd. Constantin Brincoveanu 116, tel. 
82 53 65 și Complex I.O.R., tel. 47 61 40, 
iar în ziua de 2 mal unitățile din bd.

populației din Capitală
2 MAI

Ion Șulea 75, tel. 30 69 17 ; șos. Giur
giului 129, tel. 29 36 89 și bd. Păcii 
9 A, tel. 69 40 30.

Reparații radio, casetofoane. pi- 
cupuri, magnetofoane. Miercuri 1 și 
joi 2 mai vor lucra, între orele 8 și 
13, unitățile din : bd. N. Titulescu 98, 
tel. 18 51 22 ; șos. Colentina bl. ABC, 
tel. 88 56 15 ; str. Avrig 63, tel. 35 15 68; 
str. Smîrdan 30, tel. 15 93 41 ; Calea 
Plevnei 13.

Verificări instalații și reparații de 
antene individuale și colective de ra
dio și televizoare asigură joi 2 mai, 
între orele 8 și 13, unitatea din Calea 
Văcărești 38, tel. 20 75 05.

întreținere și reparații auto. 
Miercuri 1 mai, între orele 8 și 13, 
asigură unitățile din Calea Călărași 
157. tel. 21 64 94 — mecanică, electri
citate, spăiat-gresat — și bd. I.B. Tito 
142, tel. 73 52 81 — vulcanizare — iar 
joi 2 mai, între orele 8 și 13, unita
tea din bd. Aerogării 38, tel. 33 16 21

— mecanică, electricitate, spălat-gre- 
sat, vulcanizare.

Intervenții la instalații sanitare, 
electrice și do încălzire centrală asi
gură în ziua de 1 mai, între orele 8 
și 14, unitățile din str. Mircea Vodă 
18, tel. 20 65 62 și bd. Armata Po
porului 14, tel. 71 33 51, iar între ore
le 14 și 20 unitățile din str. M. Emi- 
nescu 123, tel. 10 31 19 și str. Făi- 
nari 26 bl. 50, tel. 11 53 40. Joi 2 mai 
vor funcționa, între orele 8 și 14, uni
tățile din str. Traian 156, tel. 21 65 13 
și str. Ritmului 1, tel. 42 43 05, iar 
după-amiază. intre orele 14 și 20, uni
tățile din Prelungirea Ghencea 29, 
tel. 78 78 17 și str. Barajul Lotru 24, 
tel. 16 73 29.

Intervenții și reparații frigidere, 
aragazuri, deblocări de uși. în zilele 
de 1 și 2 mai, între orele 8 și 20, vor 
funcționa dispeceratele din str. Smir- 
dan 30, tel. 14 65 47 — reparații ara
gazuri, deblocări de uși și din str. 
Cuza Vodă 152, tel. 75 28 35 și 75 70 85
— reparații frigidere, aragazuri, de
blocări de uși.

Centrul de informare al Coopera
ției meșteșugărești București va 
funcționa în perioada 1—2 mai între 

orele 7 și 13 și va răspunde la tel. 
13 58 84 și 13 58 65.

FARMACIILE
Oficiul farmaceutic nr. 1 București 

anunță că in zilele de 1 și 2 mai vor 
fi deschise în permanență, ziua și 
noaptea, farmaciile cu orar în trei 
schimburi din bd. Leontin Sălăjan 
complex comercial A 14 ; bd. General 
Magheru 18 ; Calea Șerban Vodă 43, 
șoseaua Colentina 1, bl. 34 ; etr. Bâi- 
ceni 1 (Drumul Taberei) ; bd. 1 Mai 
343 ; șos. Alexandriei bl. P C 10, L 24; 
șos. Giulești 123, precum și punctul 
farmaceutic de pe peronul Gării de 
Nord. De asemenea, în ziua de 1 mai 
vor mai fi deschise, între orele 8 și 
19, alte 36 farmacii din toate sectoa
rele Capitalei, iar în ziua de 2 mai, 
cu același program, vor funcționa 45 
da unități farmaceutice.

UNITĂȚI SANITARE
Direcția sanitară a municipiului 

București a luat o serie de măsuri în 
vederea asigurării asistentei medicale 
a populației Capitalei în perioada 
30 aprilie — 3 mai a.c. Serviciile de 

gardă ale spitalelor de adulți și co
pii vor funcționa în aceste zile in 
program permanent (8—8). Spitalele 
vor rezolva prin camerele de gardă 
toate solicitările de asistentă de 
specialitate ambulatorie ale popu
lației. Policlinicile teritoriale princi
pale de sector, adulți și copii, vor 
asigura în tot cursul zilei și nopții 
gardă pentru consultații pe profil de 
boli interne și. respectiv, pediatrie. 
Serviciile de asistență ,1a domiciliu 
pentru adulți și copii de la nivelul 
fiecărui sector vor funcționa în 
această perioadă permanent, atît ziua, 
cit și noaptea. Programul spitalelor, 
policlinicilor, dispensarelor si cabine
telor medicale din întreprinderi, de pe 
șantiere și din transporturi va fi axat 
pe programul de lucru al unității 
respective. Stația de salvare a muni
cipiului București asigură in toată 
această perioadă, pentru necesitățile 
de asistență, 60—65 mașini pe fiecare 
tură de lucru, în afara autovehicule
lor pentru diferite acțiuni si puncte 
exterioare de lucru. Serviciul de gar
dă de oftalmologie și pentru adulți și 
copii va funcționa la nivelul Spitalu
lui clinic de oftalmologie din Piața 

Cosmonauților 1, tel. 16 65 60; 59 52 10; 
59 43 65. Urgențele O.R.L. pentru 
adulți din sectoarele 1, 2 și 3 vor fi 
rezolvate de clinica O.R.L. Colțea, iar 
cele din sectoarele 4, 5, 6 prin Cen
trul de fonoaudiologie Panduri. Ur
gențele O.R.L. pentru copil vor fi 
rezolvate de secția O.R.L. a Spitalu
lui clinic central ds copii. Urgențele 
stomatologice apărute în această pe- 
rioadă se vor rezolva in următoarele 
unități sanitare : Calea Victoriei 1—5, 
tei. 15 40 60 pentru sectoarele 1 și 5 ; 
str. Ardeleni 2, tel. 10 28 40 pentru 
sectorul 2 ; Calea Dudești 124 (Poli
clinica Vitan) tel. 22 14 61 pentru sec
toarele 3 și 4 și str. Pravăț 12 (Dru
mul Taberei), tel. 45 21 69 pentru sec
torul 6.

PENTRU MEMBRII A.C.R.
Serviciul de asistență tehnică și 

depanare auto al Automobil Clubu
lui Român va funcționa azi, 30 apri
lie, intre orele 7—21, iar în zilele de 
1 și 2 mai între orele 8—23. Solici
tările pot fi făcute la telefoanele! 
027 și 12 34 56.



Concepția si iniliaiivele președintelui 
Nicolae Ceausescu 

privind soluționarea problemelor majore 
ah contemporaneității prezentate la reuniunea 

de la Paris a Consiliului de interacțiune
PARIS 29 (Agerpres). — La Paris a 

avut loc reuniunea internațională 
pentru examinarea situației mondia
le actuale, organizată de Consiliul 
de interacțiune, la care au luat par
te foști șel’i de stat și de guvern 
dintr-o serie de țări de pe toate 
continentele. Din țara noastră a 
participat tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, personalități de 
seamă ale vieții internaționale, con
ducători de partide de diferite 
orientări politice, foști șefi de stat 
și de guvern au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felicitări cu 
prilejul realegerii sale în înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România.

Pe ordinea de zi a reuniunii au 
figurat analiza situației internațio
nale actuale, problemele dezarmării 
nucleare, ale păcii și securității. De 
asemenea, au fost examinate situa
ția economică mondială, problemele 
subdezvoltării și măsurile pentru 
făurirea noii ordini economice inter
naționale.

Concepțiile și inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
problemele cardinale ale vieții in
ternaționale contemporane — opri
rea cursei înarmărilor, realizarea 
dezarmării. în primul rînd a dezar
mării nucleare. întărirea păcii și 
securității, lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea noii ordini economi
ce în lume — âu fost prezentate 
pe larg de tovarășul Manea 
Mănescu.

A fost reliefată concepția șefului 
statului român potrivit căreia pro
blema fundamentală a zilelor noas
tre o reprezintă stăvilirea cursei 
înarmărilor si înfăptuirea dezarmă
rii. cu prioritate a dezarmării nu
cleare. ca o condiție esențială a asi
gurării păcii și securității, a garan
tării dreptului sacru al popoarelor la 
pace, la viață, la progres economic 
și social.

în context, s-a evidențiat impor
tanta pe care țara noastră, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o atri
buie realizării unor măsuri practice 
de întărire a încrederii și de dezar
mare, îndeosebi de dezarmare nu
cleară. pe continentul european.

în legătură cu situația economică 
internațională, vorbitorul a prezen
tat poziția tării noastre privind ne
cesitatea atenuării decalajelor eco
nomice și a lichidării subdezvoltării, 
a rezolvării problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare. arătînd că fenomenele de cri
ză din economia mondială și înrău
tățirea considerabilă a situației ță
rilor sărace reclamă instituirea unei

în sprijinul unei soluționări politice 
a situației din America Centrală

LIMA 29 (Agerpres)..— Conflictul 
intern din Salvador reclamă o so
luție politică și nu militară, a de
clarat Guillermo Ungo, președintele 
Frontului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), componentă principală a 
forțelor insurgente salvadoriene, 
alături de Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.).

Intr-o declarație făcută ziarului 
„La Republica” din Lima, unde se 
află în cadrul unui turneu latino- 
american, Guillermo Ungo a subli
niat că forțele democratice insurgen
te din țară s-au pronunțat constant, 
în ultimii patru ani, pentru un dia
log politic cu guvernul salvadorian.

Următoarea rundă de negocieri 
directe dintre reprezentanții guver
nului salvadorian și cei ai forțelor 
Insurgente din țară în vederea înce

conlucrări și angajarea unor nego
cieri reale între statele dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare, cu pri
vire la ansamblul problemelor cu 
care se confruntă economia mondia
lă. înfăptuirea unor pași concreti în 
direcția instaurării noii ordini eco
nomice internaționale.

Prezentarea concepțiilor și inițiati
velor președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind principalele probleme ale 
vieții politice și economice interna
ționale a fost primită cu viu interes 
de participanți. S-au făcut aprecieri 
elogioase cu privire la demersurile 
și propunerile președintelui României 
în domeniile cardinale ale vieții 
mondiale — dezarmarea, securitatea 
și pacea, dezvoltarea si instaurarea 
unor noi relații de colaborare între 
state, bazate pe echitate și justiție 
internațională. Numeroși participanți, 
oameni politici de prestigiu inter
național, au dat o Înaltă apreciere 
analizei profunde, remarcabile pe 
care șeful statului român o face 
fenomenelor fundamentale ale vie
ții internaționale contemporane, evi
dențiind clarviziunea și realismul 
propunerilor sale pentru rezolvarea 
marilor probleme cu care se con
fruntă astăzi omenirea, pentru asi
gurarea păcii și colaborării între po
poare.

In cadrul reuniunii a fost difuzat 
Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România adre
sat Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
Congresului Statelor Unite ale Ame
rică. parlamentelor tuturor țărilor 
europene și Canadei, care a fost 
primit cu un deosebit interes.

La încheierea reuniunii a fost 
adoptată o declarație cu privire la 
principalele probleme ale actualită
ții mondiale. In declarație se adre
sează puterilor nucleare chemarea 
de a face totul pentru realizarea 
unor acorduri care să ducă la dezar
mare. în primul rind la dezarmare 
nucleară, pe Pămînt și în spațiul 
cosmic, la eliminarea pericolului 
unui război nimicitor, la asigurarea 
securității si păcii în lume. Se sub
liniază. de asemenea, efectele 
profund negative pe care criza eco
nomică mondială le are asupra si
tuației economice actuale. îndeosebi 
a țărilor în curs de dezvoltare, si 
sînt formulate o serie de propuneri 
concrete vizînd redresarea econo
miei mondiale,. rezolvarea problemei 
datoriilor externe, sprijinirea mai ac
tivă a țărilor în curs de dezvoltare, 
extinderea comerțului mondial si in
staurarea unor relații noi. de coo
perare echitabilă. între toate statele 
lumii.

tării stării conflictuale și normali
zării situației politice interne va 
avea loc în prima jumătate a lunii 
mai — a declarat mediatorul Salva
dorian Arturo Rivera y Damas.

MANAGUA 29 (Agerpres). — în 
cursul unor lupte desfășurate in zo
nele de frontieră din nordul și sudul 
Nicaraguei ■ împotriva grupurilor 
contrarevoluționare, forțele armate 
nicaraguane au capturat arme de di
ferite tipuri livrate rebelilor din ex
terior — a declarat ziariștilor mi
nistrul nicaraguan al apărării. Hum
berto Ortega.

Totodată, el a arătat că, in opinia 
guvernului nicaraguan. reluarea con
vorbirilor de la Manzanillo (Mexic) 
dintre .reprezentanții Nicaraguei și 
Statelor Unite ar avea o importanță 
crucială pentru promovarea cauzei 
păcii în America Centrală — trans
mite agenția U.P.I.

Cinstirea memoriei ostașilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslovaciei

PRAGA 28 (Agerpres). — La Brno, 
la Obeliscul ostașilor români care 
s-au jertfit in luptele pentru elibe- 
rarea orașului, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat și 
ambasadorul României la Praga au 
depus coroane de flori.

La ceremonie a participat delega
ția conducerii de partid și de stat ce
hoslovace, condusă de Milos Jakes, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la monumentele eroilor 
români din localitățile Hroznova 
Lhota, Tasov, Uhersky Ostroh, Vlo- 
nov și la mormintele din Banov și 
Zeraviny. La ceremonii, desfășurate 
cu participarea unui numeros public, 
s-a intonat Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România.

în alocuțiunile rostite, reprezentan-

MOSCOVA; Convorbiri sovieto-nicaraguane
, MOSCOVA 29 (Agerpres). — Luni 
a avut loc o întâlnire între Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. alți conducători so
vietici și delegația nicaraguană în 
frunte cu Daniel Ortega Saavedra, 
președintele Republicii Nicaragua, 
membru al Direcțiunii Naționale a 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională, care se află în vizită în 
Uniunea Sovietică — anunță, agen
ția T.A.S.S. Au fost examinate pro
bleme ale relațiilor sovieto-nicara-

„Cea mai importantă lecție a istoriei este 
necesitatea prevenirii unui nou conflict mondial" 

O declarație a tovarășului Erich Honecker
BERLIN (Agerpres). — Cu prile

jul împlinirii a 40 de ani de la eli
berarea din închisoarea Branden- 
burg-Gorden a unui grup de anti
fasciști germani — între care și 
Erich Honecker — și din alte țări 
ale Europei, în localitatea Branden
burg a avut loc un mare miting — 
informează agenția A.D.N. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, care, adu- 
cind un omagiu luptătorilor anti-

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 29 (Agerpres). — Trupele 

israeliene de ocupație din sudul 
Libanului s-au retras luni din orașul- 
port Tyr și din mai multe sate din 
regiune, au anunțat surse militare 
libaneze. Potrivit unui purtător de 
cuvînt israelian, citat de agenția 
France Presse, trupele de ocupație 
s-au repliat spre sud. 

Organizațiile antinucleare din Belgia și Olanda au creat simbolic un „Tribunal pentru pace”, care reunește 
cunoscuți juriști, specialiști în legislație și drept. Prin activitatea sa, „tribunalul" protestează împotriva pla
nurilor privind amplasarea de rachete nucleare cu rază medie de acțiune in cele două țări. Fotografia 

surprinde un aspect de la marele marș din capitala Belgiei împotriva primejdiei nucleare

ții organelor locale de partid și de 
stat cehoslovace au evocat eroismul 
și spiritul de sacrificiu al militarilor 
români în lupta dusă împotriva fas
cismului și au rugat să se transmită 
poporului nostru recunoștința popu
lației locale, asigurînd că memoria 
fiilor poporului român va fi cinstită 
continuu cu aceeași prețuire cu care 
sînt cinstiți eroii poporului ceho
slovac.

De asemenea, reprezentanții orga
nelor locale de partid și de stat din 
numeroase localități ale Cehoslova
ciei eliberate de armata română au 
adresat scrisori de mulțumire in care 
este evocată lupta popoarelor român 
și cehoslovac împotriva fascismului 
și se exprimă satisfacția pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări in anii 
construcției socialiste.

guane și ale situației internaționa
le. S-a subliniat că singura cale 
realistă, corespunzătoare normelor 
dreptului internațional, pentru solu
ționarea problemelor Americii Cen
trale este cea a reglementării paș
nice. prin tratative.

Cu prilejul vizitei, la Moscova a 
fost semnat acordul cu privire la 
crearea Comisiei interguvernamen- 
tale sovieto-nicaraguane de colabo
rare economică, comercială și teh- 
nico-științifică.

fasciști, a subliniat că cea mai im
portantă lecție a istoriei este nece
sitatea prevenirii unui nou conflict 
mondial și s-a pronunțat pentru 
unirea tuturor forțelor în vederea 
salvgardării păcii. Ideologiile sau 
convingerile politice, apartenența la 
un anumit sistem politic nu tre
buie să constituie un obstacol în 
calea unei cooperări în direcția pă
cii. Intr-un război nuclear — a 
menționat el — nu vor exista învin
gători sau învinși.

Evacuarea de către forțele israe- 
liene a sectorului Tyr marchează în
ceputul celei de-a treia faze, și ulti
ma, a retragerii lor din Liban, care' 
urmează a se încheia în luna iunie.

Postul de radio Beirut a anunțat 
că unități ale armatei libaneze și 
miliții ale organizației Amal s-au 
îndreptat spre teritoriul din care 
6-au retras trupele de ocupație.

Consfătuire C.Â.E.R. 
în problemele muncii
PRAGA 29 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc ședința a 17-a a Consfă
tuirii conducătorilor organelor de stat 
pentru problemele muncii din țările 
membre ale C.A.E.R. Delegația româ
nă a fost condusă de tovarășul Maxim 
Berghianu, ministrul muncii.

în cadrul ședinței s-a efectuat un 
schimb de informații și experiență 
privind cele mai importante măsuri 
luate în domeniul muncii și proble
melor sociale din, țările participante 
in perioada 1984—1985, au fost exa
minate și adoptate referatele elabo
rate de organele de lucru, precum și 
probleme ale perfecționării activită
ții consfătuirii.

S-au examinat raportul consfătui
rii privind activitatea desfășurată în 
anul 1984 șl planul de lucru de per
spectivă.

Adunare festivă la Hanoi
cu prilejul aniversării 

eliberării depline 
a Vietnamului de sud

HANOI 29 (Agerpres). — Luni, la 
Hanoi, a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 10-a aniversări 
a eliberării depline a Vietnamului 
de sud. Semnificațiile evenimentului 
aniversat, înfăptuirile poporului viet
namez în ultimul deceniu au fost 
evocate în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej de Le Duan, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Vietnam.

40 de ani de la semnarea 
Declarației privind 

independența Austriei
VIENA (Agerpres). — La Viena 

a avut Ioc o ședință festivă comu
nă a celor două camere ale parla
mentului austriac dedicată împli
nirii a 40 de ani de la semnarea — 
de către reprezentanții partidelor 
comunist, socialist și populist — a 
Declarației privind independența 
Austriei, prin care Anschluss-ul 
era anulat și se proclama crearea 
celei de-a doua Republici Austriece.

Președintele federal Rudolf Kirch- 
schlăger a relevat, în cuvîntul 
rostit cu acest prilej, că politica 
Austriei este orientată în direcția a- 
sigurării independenței țării și a 
păcii, pe plan mondial.

De asemenea, cancelarul federal 
Fred Sinowatz a subliniat că Aus
tria este ho târî tă să promoveze și 
pe mai departe, în domeniul politicii 
externe, linia neutralității perma
nente și a consolidării colaborării 
internaționale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A OLANDEI

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

HAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos. adresez Maiestății 

Voastre cordiale felicitări. împreună cu cele mai calde urări de bunăstare 
poporului olandez.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta tot mai mult in interesul reciproc, al păcii și co
laborării în Europa și în lume.

Pe drept cuvînt se spune că 
olandezii nu datorează nimănui ni
mic, căci și pâmîntul și l-au făcut 
singuri. Povestind despre olandezi, 
Mihail Sadoveanu îi vedea pe toți 
tăcînd, nu morocănoși, ci sobri și 
austeri, iar tăcerea lor venea din 
nevoia de a auzi în permanență 
„zvonul etern al mării”. Căci ma
rea rămîne pentru olandezi o uni
că și copleșitoare prezență: ei au 
avut tot timpul de dus o luptă 
crîncenă și neînduplecată cu ma
rea. căreia i-au smuls pămîntul 
palmă cu palmă și l-au făcut să 
înflorească miraculos. „Țara lale
lelor” este pe bună dreptate de
numită și „Țara polderelor” — a 
fostelor întinderi acoperite de va
luri și transformate în rodnice gră
dini. S-a întîmplat adesea ca tru
da multor generații să fie spulbe
rată de furiile naturii, dar de fie
care dată olandezii au luat totul 
de la capăt, au împins marea mai 
departe. Numai planul „Delta” — 
realizat în ultimii 30 de ani — a 
dus la recuperarea a peste 550 000 
de acri de teren agricol.

Dar Olanda nu reprezintă doar 
o imensă grădină acoperită de co
voarele lalelelor și presărată cu 
siluetele grațioase ale morilor de 
vint. Acestui peisaj tradițional 1 
se adaugă însemnele modernității. 
Industria olandeză a construcțiilor 
de avioane și de nave de mare ca
pacitate, de automobile și mașini 
grele, întreprinderile specializate în 
electronică și electrotehnică reali
zează produse de înaltă calitate și

Reuniune a țărilor neutre și nealiniate europene
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 

în capitala Suediei au început luni 
lucrările unei reuniuni ministeriale 
a țărilor neutre și nealiniate parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa 
(C.S.C.E.). Miniștrii de externe din 
Austria, Cipru, Finlanda, Iugoslavia, 
Elveția, Liechtenstein, Malta, Re

s AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT; j
T1RG DE CARTE. La Tripoli a 

Ifost inaugurată a IlI-a ediție a 
„Tirgufui internațional de carte“ 
din capitala Jamahiriei Libiene, la 

Icare sînt prezente 400 edituri din 
26 de țări. La ediția din acest an, 
România participă cu o expoziție 
de carte cuprinzind la loc de frunte 

I volume din opera social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, standul țării noastre 

| include lucrări de referință din 
| domeniile științei, literaturii, isto

riei și artei.
LA DAMASC au început con- 

• vorbirile dintre Hafez Al Assad, 
secretar general al C.C. al Parti- 

Idului Baas Arab Socialist din Si
ria, președintele Republicii, și 
Todor Jivkov, secretar general al 

IC.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, aflat într-o vizită oficială 
de prietenie în capitala siriană.

I ȘOMAJ. Intr-un interviu acordat 
ziarului ..Hamburger Abendblatt”,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
i ------------------------

tehnicitate, cunoscute pretutindeni 
în lume. Olanda se înscrie, de ase
menea, în rîndul marilor producă
tori de îngrășăminte chimice, me
dicamente. hirtie, cauciuc sintetic, 
fără a mai vorbi de agricultură, 
considerată a fi printre cele mai 
eficiente.

De peste un secol. România și 
Olanda au statornicit intre ele 
relații de conlucrare, care au cu
noscut și cunosc o dezvoltare con
tinuă. pe baza principiilor respec
tării suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc. O contribuție de 
cea mai mare însemnătate la evo
luția ascendentă a acestor relații 
au adus vizita pe care președinte
le Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a in- 
treprins-o în Olanda, în primăva
ra anului 1973, precum și vizita de 
răspuns efectuată de suverana o- 
landeză. doi ani mai tîrziu. Docu
mentele incheiate în urma con
vorbirilor la nivel înalt de la Haga 
și București au stabilit un cadru 
rodnic pentru extinderea schimbu
rilor de bunuri materiale, a coope
rării pe planul științei, culturii, în- 
vățămîntului, ca și în domeniul vie
ții internaționale.

Se poate aprecia că extinderea In 
continuare a relațiilor româno- 
olandeze corespunde pe deplin in
tereselor celor două țări și popoa
re. intereselor cauzei păcii, cola
borării și securității pe continentul 
nostru și în întreaga lume.

publica San Marino și Suedia pro
cedează la un schimb de păreri în 
legătură cu securitatea și cooperarea 
pe continent, aspecte concrete ale 
cooperării dintre țările europene, 
promovarea procesului C.S.C.E.

Reuniunea ministerială a fost 
precedată de o întîlnire cu caracter 
consultativ a reprezentanților aces
tor state, desfășurată la Nicosia.

cancelarul vest-german. Helmut 
Kohl, a declarat că reuniunea la I 
nivel înalt a principalelor șapte I 
țâri occidentale industrializate — 
care începe, joi. la Bonn — are 1 
ca obiectiv actual urmărirea în | 
principal a creării de locuri de 
muncă. Șomajul afectează. în pre- ■ 
zent. circa 33 milioane de persoa- I 
ne în țările membre ale Orga- 1 
nizatiei pentru Cooperare Econo
mică si Dezvoltare (O.E.C.D.). I 
Pentru a realiza condiții de creș- | 
tere economică, de . stăvilire a in
flației și șomajului. R.F.G. va cere ț 
americanilor să-și reducă deficitul | 
lor public, iar japonezilor — să-și * 
deschidă piețele pentru produsele 
vest-europenilor.

I 
NINSORI PUTERNICE, însoțite 

de vint, s-au abătut asupra regiu- i 
nii de vest a Austriei. Scăderi | 
bruște de temperatură s-au înre
gistrat și in sudul țării, unde . 
mercurul termometrelor a coborit I 
piua la 4 grade Celsius, de la 25 « 
in zilele anterioare.

Marcarea a 40 de ani de la victoria 
popoarelor asupra fascismului prile
juiește rememorarea unor evenimen
te și evoluții — desfășurate înaintea 
și în timpul marii conflagrații mon
diale — care permit desprinderea 
unor concluzii și unor învățăminte 
de stringentă actualitate, în contextul 
actualei situații internaționale, pen
tru întărirea păcii și dezvoltarea co
laborării între toate națiunile lumii.

Așa cum subliniază în mod stărui
tor partidul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lumea contem- 

. porană traversează o perioadă de
osebit de gravă, alarmantă, determi
nată de exacerbarea înarmărilor, în 
primul rînd a celor nucleare, de pro
liferarea — fără precedent în perioa
da postbelică — a stărilor conflic- 
tuale și a ciocnirilor armate în dife
rite zone ale planetei. în repetate 
rinduri, România socialistă — rele- 
vînd existenta în viata internațio
nală a unor factori nocivi, genera
tori de tensiune și neîncredere — a 
subliniat, prin vocea celui mai au
torizat reprezentant al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, necesitatea ca 
toate statele, toate popoarele să ma
nifeste maximă responsabilitate pen
tru curmarea din timp a evoluțiilor 
periculoase spre un cataclism plane
tar. Pornind tocmai de la asemenea 
cerințe. în discursul rostit cu prilejul 
reînvestirii în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat un vi
brant apel tuturor popoarelor pentru 
a aniversa împlinirea a patru decenii 
de la victoria asupra fascismului cu 
hotărîrea fermă de a face totul pen
tru a se preveni și evita declanșarea 
unui nou conflict mondial, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și colabo
rării. a încrederii și securității.

Preludii la marea confla
grație. Este un incontestabil s 
vîlvătăile celui de-al doilea război 
mondial nu au apărut dintr-o dată, 
din senin. întreaga perioadă premer
gătoare izbucnirii acestuia a fost 
precedată de sporirea încordării în

ternaționale, ca urmare a apariției a 
numeroase focare și conflicte armate 
în diferite zone ale lumii. Se poate 
afirma că, în general, ascensiunea 
fascismului pe plan internațional, cu 
tot cortegiul de consecințe funeste 
pentru viața popoarelor, s-a împletit 
cu apariția și multiplicarea unor in
cendii locale, focare de tensiune și 
conflict, care au cuprins, rind pe 
rind. importante regiuni ■ ale globu
lui.

în 1931, Japonia militaristă a ata
cat prin surprindere China, ocupînd 
Manciuria. Deși se putea lesne an
ticipa că această agresiune va avea 
vaste implicații pe plan continental 
și mondial, totuși, la vremea respec
tivă, numeroase cercuri politice o 
apreciau doar ca un „eveniment pe
riferic”. o problemă „a Asiei si asia
ticilor”. fără însemnătate deosebită 
pentru evoluțiile politice ale epocii, 
în 1935. Italia fascistă mussoliniană 
avea să dezlănțuie agresiunea arma
tă împotriva Abisiniei. act brutal de 
forță, precedat de ocuparea Libiei. Și 
din nou pe plan internațional avea 
să se înregistreze aceeași reacție de 
pasivitate și indiferență, punctată 
doar de cîteva condamnări verbale, 
blamări, e drept, severe, dar nu
mai blamări, la Liga Națiunilor. O- 
cuparea unui stat independent, Abi
sinia (Etiopia), era considerată o 
„aventură” oarecum ridicolă, data 
fiind discrepanta dotării tehnice și 
lipsa de combativitate a trupe
lor mussoliniene, dar oricum o a- 
ventură ale cărei implicații nu de
pășeau granițele Africii.

Un episod deosebit de semnificativ 
l-a constituit intervenția forțelor 
hitleriste în Spania. Puterile occi
dentale s-au situat invariabil pe po
ziția că este vorba de un ..pur război 
civil”, deși conflictul se internațio
nalizase, deși nimeni nu contesta 
faptul că Germania și Italia interve
niseră direct. Ambele țări fasciste 
își trimiseseră trupe regulate să 
lupte de partea lui Franco — și to
tuși puterile occidentale „nu obser
vau” aceasta, continuînd să conside
re evenimentele din Spania ca un 

„conflict între spanioli” chiar si după 
participarea pe teatrul de operațiuni 
a forțelor aeriene hitleriste. între care 
escadrilele germane „Condor”, și a 
unităților de artilerie italiene — Spa

nia devenind un cîmp de antrena
ment și aplicații ale tehnicii militare 
a Wehrmachtului.

Semnificative au fost și alte ase
menea conflicte locale. Chiar dacă 
nu s-a ajuns la ciocniri armate de 
amploare, pe aceleași coordonate 
s-au înscris și înfăptuirea „An- 
schluss“-ului. ca și dezmembra
rea Cehoslovaciei, care au mar
cat dispariția de pe harta Europei 
a două state suverane și independen
te. în loc să primească riposta cu
venită, și aceste (acțiuni au fost esti
mate drept „probleme bilaterale”, 
simple „conflicte bilaterale” etc.

îngăduința față de asemenea evo
luții intolerabile pornea de la con
cepția complet eronată și defetistă 
că dacă s-ar adopta o poziție fermă 
împotriva agresiunii, dacă s-ar re
teza pofta agresorului pentru micile 
„prăzi locale” s-ar crea riscul... ex
tinderii conflictelor. S-a crezut că, 
lăsîndu-i-se cale liberă, îngăduind a- 
gresorului hitlerist să-și devoreze 
în tihnă prada, în cele din urmă se 
va ajunge la potolirea sa. Pasivita
tea s-a dovedit astfel un stimulent, 
o „vitamină” a agresiunii. în mod 
efectiv, faptul că nu au primit răs
punsul meritat a servit ca o încura

jare pentru statele fasciste de a-și 
continua nestingherite acțiunile agre
sive și a le extinde pe plan mondial. 
Sau, cu alte cuvinte, teama de lăr
gire a unor conflicte a dus direct la 
cel mai larg conflict posibil, la in
cendiul mondial 1

Și. așa cum este cunoscut, la puțină 
vreme după aceste „incidente locale”, 
focarele s-au generalizat, flăcările 
războiului cuprinzind pe rînd întrea
ga Europă —de la Pirinei la Urali 
și din Scandinavia pînă în Grecia ; 
Africa — de la Casablanca la El Ala- 
mein ; Asia — din Extremul Orient 

v

pină spre Peninsula Arabică și insu
lele Pacificului. O conflagrație în 
care aveau să fie implicate 72 de țări, 
soldată cu zeci de milioane de morți 
și un număr tot atît de mare de 
răniți, mutilați și dispăruți, fără a 
mai adăuga incalculabilele distrugeri 
de bunuri materiale.

Acum, la 40 de ani de la cel de-al 
doilea război mondial, apare limpede 
marele adevăr care trebuie să fie 
mereu prezent în cpnștiința popoare
lor : dacă se acționa la timp cu toată 
forța necesară pentru stingerea con
flictelor și curmarea politicii de do
minație și cucerire, omenirea ar fi 
fost ferită de grozăviile conflagrației.

Avertismente de actuali* 
tate Conflictele care au avut 
loc înaintea celui de-al doilea război 
mondial demonstrează, în modul cel 
mai concludent, cît de necesar este 
să se acționeze hotărît pentru redu
cerea și stingerea din vreme a foca
relor de tensiune existente în prezent 
in lume.

Aceasta 
abstractă. 

nu este o problemă 
o speculație teoretică ;

făptui că pe continentul european 
s-a menținut pacea nu poate estom
pa realitatea că de la terminarea 
celei de-a doua conflagrații mon

diale, conflictele nu au încetat să 
facă ravagii. De-a lungul ultimilor 
40 de ani, peste 21 milioane de oa
meni și-au pierdut viața în cele peste 
150 de războaie și conflicte armate 
locale. în prezent, nu mai puțin de 
45 de țări și efective militare esti
mate la 4 milioane de soldați sînt 
angrenate în diverse conflicte pe di
ferite meridiane.

Este știut faptul că de ani și ani 

continuă să se mențină deschis con
flictul din Orientul Mijloeiu. In 
imediata vecinătate geografică, în 
zona Golfului, războiul dintre Iran 
și Irak provoacă mari pierderi și dis
trugeri ambelor popoare, cunoscînd 
o intensificare ce tinde să depășească 
limitele cadrului bilateral. în anii 
postbelici, Asia de sud-est aproape 
că nu a cunoscut perioadă de răgaz, 
de pace generală. In Africa, de mai 
multă vreme, regiunea Saharei de 
nord reprezintă o zonă de încordare 
și dispută — în timp ce epigonii 
rasiști de la Pretoria au transfor
mat Africa de Sud într-un perma
nent focar de conflicte. în sfîrșit, 
America Centrală constituie o altă 
zonă punctată de focare de tensiune 
și sîngeroase ciocniri militare.

Aceste conflicte poartă în sine 
meni care pot duce Ia o rapidă 
tindere, incluzînd riscurile unor 
vătăi catastrofale. într-adevăr, spo
rirea numărului confruntărilor este 
cu atît mai periculoasă, înmiit mai 
periculoasă, cu cit ele se desfășoară 
într-o lume în care armamentele 
și-au schimbat fundamental caracte
rul, în comparație cu anii celui 
de-al doilea război mondial — res

ger- 
ex- 
vil-

pectiv într-o lume suprasaturată de 
armament nuclear. Se cunoaște că 
utilizarea doar a unei părți in
fime — chiar și a mia parte — 
din arsenalul nuclear existent ar 
fi mai mult decît suficient pen
tru a arunca în neant întreaga ome
nire. Iar numărul puterilor nucleare 
tinde să crească, estimîndu-se că, în 
prezent, circa 20 de state ar fi ca
pabile să producă armament atomic. 
Este lesne de înțeles ce riscuri imen
se s-ar crea dacă unele din aceste 
state „candidate la armament nu
clear” (sau care chiar îl și posedă) 
ar fi implicate (iar unele chiar sînt 
implicate) în „conflicte locale” !

pro-
po-

Tratativele — singura cale 
rațională de reglementare a 
disputelor. Tocmai pornind de la 
necesitatea eradicării violenței, a 
războaielor din viata omenirii. Româ
nia socialistă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au elaborat și 
movat conceptul de maximă im
portantă în actualul climat 
litic internațional, în virtutea că
ruia nu există divergențe — indife
rent de originea, evoluția și natura 
lor, de aria de răspîndire — care să 
nu poată fi soluționate pe cale poli
tică, la masa tratativelor. în concep
ția României — confirmată pe deplin 
de întreaga evoluție postbelică — con
flictele nu pot, datorită însăși. natu
rii lor, să rezolve problemele, pentru 
că reglementările de tipul „mânu 
militari” au avut întotdeauna o viață 
scurtă, starea conflictuală astfel „re
glementată” mocnind pentru a izbuc
ni ulterior cu și mai multă violență. 
„Viața, evenimentele — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
au demonstrat că recurgerea la calea 
militară provoacă mari pierderi uma
ne și materiale țărilor respective și, in 
același timp, determină o accentuare 
a încordării și o creștere a pericolu
lui de război general. De aceea, ori- 
cît de îndelungate și grele ar fi tra
tativele, ele reprezintă singura al
ternativă logică ce răspunde intere
selor fiecărui popor, ale păcii în ge
neral”. Acționînd ferm pentru gene
ralizarea tratativelor ca mijloc de 
reglementare trainică a litigiilor și 
conflictelor, șeful statului român 
subliniază, totodată, necesitatea an
gajării acestora într-un spirit sincer, 
deschis, desfășurării lor într-o at
mosferă de stimă și respect reciproc, 

de receptivitate și cu dorința reală ' 
de a se ajunge la înțelegeri, în de
plin consens cu interesele tuturor 
participanților, cu cerințele păcii și 
securității, tuturor popoarelor.

In acest spirit, pilduitor pentru 
opțiunile sale fundamentale de po
litică externă, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au avansat nu
meroase inițiative, au întreprins de
mersuri de excepțională însemnătate 
pentru rezolvarea pe cale politică a 
focarelor, pentru făurirea unor in
strumente juridice capabile să elimi
ne folosirea forței sau amenințarea 
cu forța, pentru crearea unui for al 
bunelor oficii în soluționarea litigii
lor si conflictelor și statuarea fermă 
a negocierilor în practica raporturi
lor dintre state.

Firește, această cerință se impune 
în primul rind statelor direct impli
cate în litigii și conflicte ; în virtu
tea normelor legalității internaționa
le, ele au îndatorirea de a-și solu
ționa disputele la masa tratativelor, 
In același timp, un rol deosebit de 
important au toate celelalte țări 
care, potrivit răspunderii ce le revi
ne în asigurarea păcii și colaborării 
internaționale, nu pot asista impasi
bile la deteriorarea, climatului politic 
internațional — și nu s-ar putea sus
trage de la cerința de a reacționa 
cu promptitudine, constructiv și prin
cipial pentru stingerea conflictelor. 
Mai ales în lumea de azi, cînd iz
bucnește un incendiu local, nimeni nu 
poate anticipa pină unde vor sări 
seînteile ! Practic, tocmai avind în 
vedere implicațiile adesea impre
vizibile ale focarelor de conflict, 
ale războaielor. în lumea con
temporană, toate statele — indi
ferent de mărime, putere sau o- 
rinduire socială — au nu numai 
datoria, dar și obligația morală și 
politică de a contribui Ia reglemen
tarea problemelor divergente.

Așa a procedat și procedează 
România, iar înalta responsabilitate 
pe care țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o manifestă pen
tru ca războiul să dispară pentru 
totdeauna din viața omenirii are un 
profund ecou internațional, se bucură 
de o largă audiență pe toate meri
dianele, constituind, in acest an, în 
care se aniversează jubileul Victo
riei asupra’fascismului, un exemplu 
de umanism, de profundă înțelegere 
a imperativelor epocii contemporane.

I. TIMOFTE 
C. NICOLAE
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