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Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România,
și Daniel Ortega Saavedra, președintele
Republicii Nicaragua

ongresul al IX-lea al
partidului a inaugu
rat epoca unor impre
sionante opere constructi
ve, mărturii ale vocației
creatoare ce caracterizează
poporul nostru. Este epoca
în care au fost construite
zeci și zeci de platforme
industriale, Canalul Dună
re—Marea Neagră, Metroul
bucureștean, precum și nu
meroase alte obiective de
importantă vitală pentru
prezentul și viitorul pa
triei, pentru dezvoltarea sa
liberă și independentă. In
tre obiectivele de prim or
din ale „Epocii Ceaușescu"
se numără și amenajarea
apelor țării — Dunărea și
rîurile interioare — acțiu
ne de o deosebită amploa
re, inclusă în Programul
energetic național, concentrînd ipaportante forțe umane, gîndire tehnică, în
drăzneală. Sub. îndrumarea
permanentă a secretarului
general al partidului, cu
sprijinul puternic al unei
industrii în plin avînt, con
structorii energeticieni au
presărat rîurile cu stele,
dintr-un capăt al țării în
altul, unind forța apelor
într-un singur șuvoi de
energie. In perioada care a
trecut de la Congresul al
IX-lea, peste 50 de hidro
centrale importante, cu o
putere instalată de circa
3 600 MW, au fost racordate
la sistemul național, în 1990
hidroenergetica urmînd să
furnizeze aproape 20 la sută
din necesarul de energie al
economiei naționale. Această vastă operă a con
stituit și constituie pentru
constructorii noștri un per
manent examen de compe
tență profesională, de dă
ruire și patriotism. Prin
munca lor, ei .au înscris
autentice file de epopee.
• O astfel de filă, repre
zentativă pentru peisajul
contemporan al țării, este
Oltul energetic. Epopeea
bătrînului Alutus a început

Epopeea Oltului este In,
plină desfășurare... în aval
de Slatina, pînă la vărsarea
în Dunăre, și în amonte
pînă dincolo de Brașov,
constructorii vor adăuga
constelației de hidrocentra
le alte 11, cu o putere în
sumată de 363 MW și o
producție anuală de 747 mi
lioane kilowați-oră. Pe
cursul inferior se lucrează
la hidrocentralele Ipotești,
Drăgănești,
Rusănești,
Fr'unzaru și Izbiceni. Pe
Oltul superior eforturile
sînt concentrate la Gura
Lotrului (termen de punere
în funcțiune — noiembrie
anul acesta), la Voila, in
apropiere de Făgăraș (în
luna mai trebuie terminate
excavațiile în incinta cen
tralei și începe turnarea
betoanelor) ; la Viștea se
lucrează la excavații ; la
Avrig se fac organizări de
șantier ; la Arpașu și Scoreiu lucrările încep în tri
mestrul III, după care va
urma Hoghizu. Pînă în 1988
toate aceste nume vor de
semna, fiecare, stele lumi- ■
noase în cununa patriei.

C

acă-1 întrebi de unde
anume din Argeș e
da fel, Ion Bolnavu,
secretarul comitetului de
partid din cadrul Antrepri
zei de construcții hidroe
nergetice „Olt-superior", îți
va răspunde prompt că e
consătean cu... Hidrocentra
la. Inaugurată în 1966, în
prezența secretarului gene
ral al partidului, hidrocen
trala de pe Argeș anunța '
■ o întreagă constelație a lu
minii. Constelație izvodită
în cele două decenii ce au
urmat Congresului al IXlea al partidului și din care
fac parte luminile Lotrului,
ale Oltului, ale Șiretului și

D

O stea din cununa de lumini de pe Olt: Hidrocentrala
Drăgâțani

in 1970, dar primul „gong",
anunțînd concertul de lu
mini ce a urmat, l-a dat,
în 1966, Lotrul, aflpent al
Oltului (în prezent complet
amenajat hidroenergetic).
Oltul, cel mai lung riu al
țării (aproape 700 km), dar
și cel mai zbuciumat și mai
năvalnic, s-a dovedit a fi
și cel mai generos din
punct de vedere, energetic.
Peste 120 de kilometri din
firul lui (îrftre Slatina și
Brezoi) au fost prinși în
chingi de beton, presarăți

cu lacuri de acumulare și
cu hidrocentrale : Rîmnicu
Vilcea, Dăești, Govora,
Rîureni, Ionești, Zăvideni,
Băbeni, Turnu, Călimănești,
Drăgășani, Slatina, Strejești, Aricești. împreună cu
cele trei de pe Lotru și .cu
cele patru de pe SaduCibin, se află deci în func
țiune un complex de 20 de
hidrocentrale, cu o putere Anlca FLORESCU
instalată totală de 1 242 Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"
MW și o producție anuală
de. 3 165 milioane kilowați(Continuare în pag. a V-a)
oră.

In obiectivul acțiunilor convergente ale organizațiilor de partid:
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, vineri --după-amiază, la
Snagov, convorbiri cu Daniel Ortega
Saavedra, președintele Republicii Ni
caragua.
La convorbiri, din partea română,
au participat tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului, Ion
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Bîrlea, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării. Suzana Gâdea. membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste.
Din partea nicaraguană au luat
parte Henry Ruiz, membru al Di
recțiunii Naționale a F.S.L.N., mi
nistrul cooperării economice ex
terne, Miguel D’Escoto, membru
al Adunării Sandiniste, minis
trul de externe, Joaquin Cuadra,
șeful Marelui Stat Major al Armatei
Populare Sandiniste, adjunct al mi
nistrului apărării, Jacinto Suarez
Espinoza, membru al Adunării San
diniste, ambasador, Rosario Murillo
de Ortega, membru suplearit al Adu
nării Sandiniste, președintele Asocia
ției sandiniste a oamenilor de cultu
ră din Nicaragua.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
salutat pe membrii delegației oficiale
a Republicii Nicaragua.și a subliniat
că actuala vizită constituie o nouă
expresie a relațiilor prietenești sta
tornicite între țările și popoarele
noastre.
Președintele Daniel Ortega Sa
avedra a mulțumit călduros pentru
posibilitatea de a vizita România și
și-a manifestat încrederea că intîlnirea și convorbirile cu președintele
Nicolae Ceaușescu vor reprezenta o
contribuție importantă la întărirea
și extinderea cooperării bilaterale,
la eforturile întreprinse pe plan in
ternațional în vederea edificării
unui climat de pace, securitate, co
laborare și înțelegere între națiuni.
în cursul convorbirii a fost expri
mată satisfacția față de dezvoltarea
relațiilor economice și politice dintre
țările noastre în perioada care a tre
cut de la victoria revoluției populare
în Nicaragua și au fost discutate
probleme privind intensificarea co
laborării politice și economice româno-nicaraguane.
Președintele Daniel Ortega Saave
dra a dat o înaltă apreciere politicii
externe dinamice, consecvente a
României în direcția soluționării pe
cale pașnică, prin tratative, a difer
rendelor dintre, state, promovării unei politici de dialog, de pace, înțe
legere și colaborare între națiuni. în
același timp, el a mulțumit, pentru
solidaritatea manifestată consecvent
de România cu lupta poporului din
Nicaragua pentru apărarea indepen-

Raport muncitoresc in întrecere
BIHOR :
. Produse noi,
cu caracteristici superibare
Preocuparea colectivelor din unită
țile industriale ale județului Bihor
pentru valorificarea superioară a
materiilor prime și materialelor se
concretizează în înnoirea și moder
nizarea a numeroase produse. Astfel,
de la începutul anului, in industria
bihoreană au fost asimilate peste
40 de noi mașini, materiale și bunuri
de consum. în același timp, au fost
introduse sau extinse peste 30 noi
tehnologii de fabricație de mare
eficiență economică. Gradul de înnoi
re a producției în unitățile cu sar
cini în acest domeniu a atins 65 la
sută, față de 59,4 la sută planificat.
Se evidențiază în mod deosebit co
lectivele de muncă de la întreprin
derea „înfrățirea", întreprinderea de
subansamble și piese pentru mijloace
de transport, „Metalica" și întreprin
derea pentru materiale de construcții
Oradea, întreprinderea de mașiniunelte Marghita, Combinatul pentru
prelucrarea lemnului Oradea, Fabrica
de sticlă Pădurea Neagră. (loan Laza,corespondentul „Scînteii").

CLUJ :
Acțiuni
și inițiative muncitorești
pentru economisirea
metalului
în cele peste 20 de întreprinderi,,
unități de cercetare și proiectare ale'
industriei metalurgice și constructoa
re de mașini din județul Cluj se
depun . eforturi stăruitoare pentru
mai buna gospodărire și reducere a
consumului de metal, pentru creș
terea gradului de valorificare a aces
tuia, concomitent cu ridicarea para

metrilor tehnico-funcționali și cali
tativi ai produselor. Eforturile colec
tivelor de oameni ai muncii sînt con
centrate în direcția reproiectării pro
duselor și îmbunătățirii tehnologiilor
de fabricație, stimulării activității de
creație tehnico-științifică, aplicării și
generalizării unor valoroase inițiative
și acțiuni muncitorești. Ca urmare,
în perioada de pînă acum din acest
an au fost, economisite aproape 1 200
tone metal. Cele mai mari economii
au fost obținute în întreprinderile
„Tehnofrig", „Electrometal" din ClujNapoca și Combinatul metalurgic din
Cîmpia Turzii. In tot mai multe uni
tăți este folosită în prezent, cu bune
rezultate, tehnica de. calcul la di
mensionarea economicoasă a consu
mului de metal. (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii").

HARGHITA :
Livrări suplimentare
la export
Hărnicia și priceperea harnicului
colectiv muncitoresc de la întreprin
derea de producție industrială pen
tru construcții căi ferate MiercureaCiuc — care a raportat îndeplinirea
cu 9 luni și 25 de zile mai devreme
a planului pe întregul cincinal la
producția-marfă industrială și inves
tiții, angajindu-se să obțină pînă Ia
sfîrșitul anului o producție, supli
mentară în valoare de peste o ju
mătate miliard lei — se materiali
zează în noi și remarcabile fapte de
muncă înscrise în cronica întrecerii
socialiste. Astfel, prin susținute ac
țiuni de înnoire a producției și de
creștere a calității și competitivității
produselor realizate pentru export,
colectivul de la această întreprindere
harghiteană, fruntașă în întrecerea
socialistă pe ramură, a livrat supli
mentar, la solicitarea partenerilor
externi, mașini și utilaje pentru pre
lucrarea substanțelor minerale utile
în valoare de 3,6 milioane lei. (I. D,
Kiss, corespondentul „Scînteii").

deniei și suveranității naționale, pen
tru dezvoltarea economico-socială de
sine stătătoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat importanța pe care o repre
zintă întărirea unității tuturor forțe
lor naționale, patriotice din Nicara
gua pentru asigurarea dezvoltării li
bere, independente a poporului nicaraguan pe calea progresului eco
nomic și social.
în spiritul politicii consecvente a
României de respect al independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în
treburile interne și avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța, președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat soli
daritatea țării noastre cu lupta po
porului nicaraguan pentru apărarea
dreptului de a-și hotărî singur calea
dezvoltării economice și sociale, fără
nici un amestec din afară. în ace
lași timp, șeful statului român s-a
pronunțat pentru soluționarea prin
tratative a problemelor dintre

S.U.A. și Nicaragua, dintre statele
din această parte a continentului
american și ■ a apreciat activitatea
desfășurată de „Grupul de la Contadora", ale cărui inițiative pot con
tribui la reglementarea pe cale po
litică a situației din.America Centrală.
în cadrul convorbirilor s-a apre
ciat că blocada economică impusă
Republicii Nicaragua — anunțată
recent de S.U.A. — contravine nor
melor și principiilor raporturilor
dintre state și constituie o Încercare
de presiune și amestec, fiind de na
tură să creeze noi obstacole în calea
soluționării problemelor existente
în zonă.
în cursul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea de a se acționa
consecvent pentru o politică de pace,
pentru oprirea cursei înarmărilor,
în primul rind a celor nucleare,
pentru respectul independenței na
ționale a .tuturor . popoarelor, pentru
o conlucrare egală în drepturi.
Convorbirile s-au desfășurat într-o ajtmosferă caldă, prietenească.
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40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

Itinerar de 1700 de kilometri în lupta
împotriva cotropitorului hitlerist
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Dacă vom reaminti acum — în
plină primăvară — faptul că iarna
care a trecut a fost aspră, neobiș
nuit de aspră și în depresiunea Văii
Jiului, că ea a adus probleme și
griji cîte n-a avut Valea în mai
multe ierni la un loc. o facem
cel puțin din trei motive : să spu
nem că, în munca și lupta lor, mi
nerii. preparatorii, energeticienii, oa
menii -din transporturi nu numai că
nu au obosit, dar au ieșit din
această încleștare mai dîrji, puter
nic fortificați, cu ferma convingere
că au disponibilități umane inepui
zabile ; să spunem, de asemenea,
că ei înșiși au avut și au mult
de învățat din ■ această expe
riență dură, din ceea ce au făcut
bine sau mai puțin bine la un mo
ment dat ; să relevăm, ca un coro
lar, faptul că organizația municipală
de partid, organizațiile de bază din
unitățile miniere, prin abnegația și
tenacitatea comuniștilor, și-au de
monstrat capacitatea de organizare și
mobilizare, de unire a tuturor forțe
lor în vederea înfrângerii unor grele
obstacole și îndeplinirii îndatoririlor
ce le reveneau.

Parametrii funcționă
rii termocentralelor depind
și de munca minerilor. cînd
s-au precizat riguros răspunderile
și locurile de acțiune, ale mem
brilor biroului comitetului județean,
secretarilor acestuia, primul secre
tar ,,‘Și-a ales" locul cel mai greu —
estacada de descărcare a vagoanelor
cu cărbune a termocentralei Minția
— locul în care se innodau și se
deznodau problemele. legate de pro
ducția ritmică de cărbune din Valea
Jiului, de organizarea urgentă a
transportului spre destinație, de
descărcarea vagoanelor cu cărbuni
înghețați. Și s-a aflat. împreună
cu alti activiști de partid, reparti

termeni concreți, critici, uneori și cu
accente autocritice. Ce intensitate a
avut și cit de prelung a fost ecoul
în conștiințe al acelor dezbateri? De
sigur, nu ne referim la probleme
care-și așteaptă rezolvarea grabnică,
dar care cer totuși timp — cum ar
fi acelea legate de asigurarea și sta
bilizarea forței de muncă — ci la cele
care privesc măsurile politico-organizatorice menite să determine folo
sirea mai bună a forței de muncă și
dotării tehnice existente, generaliza
rea experienței și inițiativelor înain
tate, ridicarea conștiinței muncito
rești.
...La cîtva timp după amintita ple
nară aveam să urmărim pulsul pro
ducției în unele abataje și galerii
ale întreprinderilor miniere Lupeni
și Paroșeni. în abatajele cu com
plexe mecanizate — ritm alert,
muncă îndîrjită. ineît țransportul
nu reușea să golească silozurile
din subteran. Pe galerii însă, la
o privire mai atentă s-a -putut ob
serva cum vagonetii sau benzile
transportoare scot „la zi" cărbuntj
amestecat cu . piatră și, uneori, chiar'

zați pe schimburi. între oame
nii de aici, mobilizîndu-i, incurajindu-i în condițiile gerurilor năpras
nice, zi de zi, multe zile în șir, une
ori și 16 ore pe zi.
într-o zi însă primul secretar al
comitetului județean de partid, to
varășul Radu Bălan, a lipsit de pe
estacada de la Mintia. Atunci l-am

ÎNSEMNĂRI
DIN VALEA JIULUI
întîlnit la plenara comitetului muni
cipal de partid Petroșani. Venise să
le spună oamenilor din Vale atit
mulțumiri pentru ceea ce fac. pen
tru efortul ca producția de cărbune
să crească și mai mult, cit și în
dreptățite critici. Cunoscînd realită
țile, le-a vorbit argumentat despre'
neglijențe și subestimarea de către
unii a importanței calității cărbune
lui. despre faptul că bulgări mari de
piatră descărcați din vagoane nu pot
încălzi apa în cazanele termocen
tralelor, că orice lucru făcut de mintuială într-un loc se resimte cu
efecte negative în altă parte.
S-a discutat atunci, în plenară, în

Constantin MOR.VRU
Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)
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Frumuseți și prețuri noi"

Acum 'douăzeci de
ani venea la conduce
rea supremă a parti
dului un bărbat hotărit, cunoscut din lupta
revoluționară și anti
fascistă și din activi
tatea politică a Româ
niei intrate pe un fă
gaș de adinei trans
formări prin insurec
ția de la 23 August
1944 și prin angajarea
pe drumul construirii
unei societăți fără
clase antagoniste. Un
climăt de dezgheț
*
in
fine și în contempora
neitate însoțea acest
început de destin, pe1
care evenimente ma
jore ce se vor succeda
îl vor defini ca al
unei întregi epoci. In
puțin timp, la Congre
sul al IX-lea, semnele
de înnoiri ale prime
lor clipe vor cristaliza
intr-un . program vast,
cuprinzînd toate sec
toarele vieții — eco
nomie, lucrări publicosociale, cultură — și
pe care congrese și
directive ulterioare îl
vor continua și ampli
fica.
Restabiliri în făgașurile tradiției și so
luții inedite, proprii
se întrepătrund în
tr-un stil unic, armo
nios. Este reintrodusă
împărțirea administra
tivă pe județe, ca mai
adecvată pămintului,
sînt dezvăluite, criti
cate și corectate gre. șeii ale trecutului

apropiat, dureroa
se jertfe', sînt reașezate
in lumina lor adevă
rată personalitățile și
coordonatele
istoriei
naționale, ca și per
manențele reale ale
spiritualității
româ
nești în ansamblu, este
asigurată in
spirit
creator stabilirea de
relații cu toate țările
socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare, cu

ÎNSEMNĂRI
țările nealiniate, cu
toate statele lumii,
fără deosebire de orinduire socială, situinduse la baza intregii po
litici externe princi
piile deplinei egalități
in drepturi, respectu
lui independenței și
suveranității naționale,
neamestecului în tre
burile interne și avan
tajului reciproc, nere
curgerii la forță și la
amenințarea cu folosi
rea forței, respectării
dreptului fiecărui po
por de a se dezvolta
liber, conform propri
ilor coordonate. In
țara noastră s-au pus
temeliile unei politici
de investiții care să
asigure dezvoltări sin
cronice, pe toate ari
ile geografice, și ale
unor forme democra
tice complexe, de auto-

gospodărire și autoconducere; au fost
chemate la o contribu
ție fără precedent cer
cetarea științifică și
aplicările acesteia în
producție, pentru teh
nologii moderne și
produse competitive.
Un rol de factori deo
sebit de însemnați ai
dezvoltării conștiinței
noi, socialiste, pentru
afirmarea tuturor potențialităților de crea
tivitate populară, ca
pătă, în această peri
oadă de adinei și
democratice transfor
mări, plăsmuirile li
teraturii și artei, la
cote din cele mai
înalte.
In cei 20 de ani de
împliniri multiple pe
care-i aniversăm în această primăvară și
care constituie, totoda
tă, actualitatea Româ
niei socialiste, ziditoa
re și dinamică, pres
tigiul țării noastre în
lume a crescut și da
torită unui aport dis
tinct în dialogurile
privind o nouă ordine
economică internațio
nală, diminuarea sub
dezvoltării, cooperarea
economică
multiplă,
zăgăzuirea cursei înar
mărilor și salvgarda
rea păcii.
Nu puține slnt ima
turei RĂU

(Continuare
in pag. a V-a)
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În obiectivul acțiunilor convergente ale organizațiilor de partid:

PLANUL SE IEALIZEAZA
INTEGRAL

RIDICAREA CALITĂȚII
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

ganizarea unui dispecerat care ur
în primele două luni, din cauza
mărește permanent, pe formații și
condițiilor naturale cu totul deosebi
(Urmare din pag. ID
oameni, realizarea programului de
te. întreprinderea mecanică din Ti
lucru, dirijînd operativ muncitorii
mișoara rămăsese datoare economiei
piatră
cu... cărbune. Se știe, mina
și specialiștii la locurile de muncă
naționale'’cu importante cantități de
nu este o farmacie Ln care cărbunele
unde se simte nevoia acordării de
utilaje tehnologice pentru lucrările
poate fi ferit total de impurități, iar
miniere și metalurgie, precum și cu
ajutor in vederea încheierii lucrări
neprevăzutul poate să apară mereu.
un număr important de instalații de
lor conform termenelor prevăzute în
La Lupeni. într-un abataj frontal
ridicat și transportat.
graficele de execuție. Sigur, toate
din sectorul IV, In stratul 3 de căr
— Această situație, ne spune
acestea în condițiile menținerii în
bune a apărut o interdalație groasă
maistrul Ion Stube, secretar adjunct
perfectă stare de funcționare a uti
de piatră (lungă de 40 metri, din cei
al comitetului de partid din între
lajelor și instalațiilor, prin îmbună
100 metri ai abatajului). Minerii
prindere, a pus în fața comuniștilor,
tățirea aptivității de întreținere și
scrîșnesc
din dinți pentru că pușcapractic a întregului nostru colectiv,
reparații.
rea separată a pietrei ti încurcă și
sarcina de a ne organiza în așa fel
Pe fondul acestui efort colectiv de
la viteza de avansare și la calitatea
activitatea îneît, începînd din luna
organizare riguroasă a muncii pe
cărbunelui. Dar.. cu eforturi sporite,
martie, pe baza unui program spe
întregul flux tehnologic, inițiativele
trebuie să răzbească prin ea ; altă
cial de măsuri politico-organizatoricreatoare au avut și au un cîmp
ce și tehnico-economice, elaborat
fertil de manifestare. Ca expresie
cale nu există. într-un alt abataj'
de comitetul de partid și consiliul
a înaltei responsabilități de care dau
frontal de mare capacitate (de aceas
oamenilor muncii, planul de producdovadă comuniștii, toți ceilalți
tă . dată la Paroșeni) din stratul 5,
blocul
V, sectorul VI, iți crește ini
tie să fie reali
membri ai puma văzînd cum cărbunele curge ne
--------------------ternicului coleczat integral, con
stăvilit pe benzile transportoare. Te
tiv din
întrecomitent cu re
cuperarea
res LA ÎNTREPRINDEREA prindere. în ulti
mîhnește însă imaginea bolovanilor
tanțelor. S-a tre
ma perioadă s-au
de piatră care alterează calitatea căr
cut astfel la o
bunelui — „diamant" curat. Și tind
făcut numeroase
MECANICĂ
propuneri pentru
nouă organizare
te gîndești că ln loc de cărbune aîmbunătățirea
ac

a muncii, res
ceastă piatră a fost transportată pînă
TIMIȘOARA
pectiv la concen
tivității produc
la Mintia, cale de peste 100 km. că
tive si Îndeplini
trarea forțelor in
ea a creat atîtea dificultăți la morile
rea exemplară a
special în schim
termocentralei. în mersul din . plin,
burile I și III. în felul acesta, coComuniștii
sarcinilor de plan.
,----...
la puterea maximă a agregatelor
respunzător resurselor energetice
___ ' Ion Bocioc, maistru, și Aurel Vidu,
acesteia. îți spui că nici un efort —
alocate, s-a stabilit. un program de
șef de echipă, au conceput și reali
în abataje, la locurile de încărcare a
zat un dispozitiv pentru premontalucru echilibrat,, pe parcursul în
cărbunelui, pe galerii^ în preparații-îjul
infrastructurii
excavatorului
tregii săptămîni, inclusiv duminica,
le din Lupeni. Petrila și Corolești —
ESRC-470, care a permis disponibi
pentru toate instalațiile mari con
nu este prea mare pentru s stăvili
lizarea unui pod rulant de 50 tonesumatoare de energie. Aceste mă
prin toate mijloacele posibile dru
forță, folosit acum la alte operații,
suri au fost dublate de asigurarea
mul pietrei spre beneficiarii care
în aceeași sferă de preocupări se
unei aprovizionări tehnico-mateașteaptă cărbune.
înscrie și initiațiva altui comunist,
riale corespunzătoare, în mod deo
în iarnă. în condiții deosebite,
lăcătușul Ioan Jidveanu, care a con
sebit cu oxigen și bioxid de carbon,
drumul cărbunelui din abataje spre
ceput un dispozitiv de sudare prin
a asistenței tehnice permanente,
termocentralele de la Mintia și Pa
rotire a grinzii inelare de la același
pînă la nivelul formațiilor de lucru,
roșeni a fost, uneori, scurtat, renunexcavator — subansamblu cu o
cadrele tehnico-inginerești din toa
tîndu-se la prelucrarea cărbunelui
greutate de 35 tone — realizare
te compartimentele funcționale ale
în preparații. Așa au și apărut „la
tehnică ce contribuie la dublarea
întreprinderii mutîndu-și practic
vedere" bolovanii de piatră. Reveproductivității muncii, concomitent
activitatea în secții și ateliere.
nindu-se la situația normală, acești
cu îmbunătățirea calității sudurii și
In secția utilaj minier și mașini
bolovani au dispărut, nu se mai văd,
ușurarea efortului fizic al muncitode ridicat, unde se realizează prin
dar ei există în mixtele livrate de
cipalele componente ale excavato | rilor. Cît privește spiritul de dăruire
preparații. Pentru că ei trec prin
al oamenilor muncii din întreprin
rului pe șenile cu rotor ESRC-470,
concasoare. se amestecă „discret" cu
dere, edificator este și exemplul
destinat carierelor de lignit de la
unui-alt comunist, subinginerul Du
suprafață, și susținerile mecanizate
cărbunele și nu se mai văd. conmitru Popescu, șef de atelier, care
pentru abataje s-a muncit poate cel
tinuînd însă să diminueze puterea
mai intens în ultimul timp. De ce ?
în această perioadă nu numai că a
calorică a ceea ce ar trebui să
După cum ne-a- precizat
lucrat cot la cot cu muncitorii la
___ '_ i. inginerul
însemne pentru termocentralele pe
loan Lăzărescu, șeful secției, in primontajul echipamentelor electrice de
cărbune nu „i.coaja", ci „untul" pămele două luni ale anului, aici se
la cabinele de comandă ale excava
mîn tulul.
acumulase o restanță de circa
toarelor. dar n-a părăsit locul de mun
400 tone utilaj minier. Ca atare, a
că. uneori, tite 32 și chiar 40 de ore.
Și ar fi bine, și trebuio să se știe
fost necesar să se reactualizeze toaEficiența acțiunilor întreprinse se
de către minerii din Vale că din cele
te graficele de lucru pe subconcretizează în realizări deosebite :
12 000 tone de cărbune pe care le
planul de producție pe primele pa
ansamble si repere, astfel !ineît.
„înghite" zilnic termocentrala de Ia
o dată cu îndeplinirea sarcinilor de
tru luni ale anului a fost îndeplinit
Mintia, circa 8 000 de tone provin din
integral. Mai mult, colectivul între
plan pe lunile martie și aprilie, să
prinderii raportează ca a livrat în
se asigure și recuperarea restanțe
întreprinderile miniere de aici, că
avans unităților miniere din bazinul
lor. Practic, prin noile grafice s-au
uneori reducerea de sarcină la acarbonifer al Gorjului peste 200 tone
stabilit termene de execuție și li
ceastă termocentrală numai din
de utilaje miniere. Ca atare, obiec
vrare pe ateliere și formații de lu
cauza puterii calorice necorespunză
tivul propus în urmă cu două luni
cru, iar in cadrul acestora pe oa
toare a cărbunelui este de 200—240
a fost nu numai îndeplinit, ci chiar
meni. Totodată, s-au luat măsuri in
MW — adică mai mult decît produce
vederea primirii neîntîrziate a ma
depășit.
terialelor și pieselor contractate de
termocentrala de la Paroșeni in zi
Cezar IOANA
la unitățile colaboratoare. In acest
corespondentul „Scinteii"
lele ei cele mai bune.
scop, o serie de delegați s-au depla
sat la întreprinderile „Neptun" —
Cîmpina, „1 Mai" — Ploiești, „Unio"
— Satu Mare, întreprinderea < de
utilaje și piese turnate din Lugoj
pentru a urgenta livrarea de reductoare, benzi transportoare, zale tur
nate pentru șenile și alte părți com
ponente ale utilajelor miniere.
Lansarea în fabricație a reperelor,
urmărirea execuției, a condițiilor de
calitate ce trebuie respectate, a ter
menelor de livrare s-au făcut și se
fac sub stricta îndrumare și supraveghere a șefului de secție coordonator și a șefilor de secție pe schimburi, a șefilor de ateliere și a cadrelor tehnico-inginerești din unele
compartimente ale întreprinderii re
partizate în secție. Pe lingă fiecare
formație de lucru au fost repartiza(i ingineri stagiari, care s-au in
tegrat în activitatea productivă,
contribuind direct și operativ, împreună cu maiștrii și șefii de echipă,
Ia soluționarea problemelor ridicate
de procesul de fabricație.
Măsuri speciale au fost luate și
pentru folosirea rațională a forței
imagine parțială din noua zonă industrială a municipiului Timișoara
de muncă din secție. E vorba de or-

Acum, cînd pregătirile pentru re
colta acestui an sînt in plină desfă
șurare, supunem atenției forurilor
agricole competente cîteva probleme
și puncte de vedere menite să asigu
re o mai bună desfășurare a progra
melor de îmbunătățire a actualei
compoziții floristice a pajiștilor na
turale. Interlocutor^ : Vasile Pană,
directorul direcției de bază furajeră
din cadrul Ministerului Agriculturii,
Vasile Cardașol, directorul Institutu
lui de cercetare și producție pentru
cultura pajiștilor Brașov.
— Tovarășe Vasile Pană, la indi
cația conducerii partidului au fost
întocmite programe speciale pentru
îmbunătățirea compoziției floristice
a celor aproape două milioane de
hectare de pajiști naturale ce ur
mau a fi supuse in acest cincinal
unor lucrări complexe menite să asi
gure creșterea substanțială a produc
tivității lor. In ce stadiu de realizare
se află aceste programe 7
— în ultimii trei ani s-au execu
tat lucrări de regenerare a pajiștilor
pe o suprafață de 1 148 000 hectare,
din care prin insămînțare 424 000
hectare și 724 000 hectare prin supraînsămînțare. Această suprafață este
însă departe de a asigura realizarea
sarcinii puse în fața noastră de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, mai ales în cazul
programului de ameliorare ’ a celor
un milion de hectare, prin cultivarea
lor cu plante furajere, în special cu
leguminoase, programe la care se
înregistrează o restanță de cîteva
sute de mii hectare față de prevede
rile inițiale. Cu cîteva excepții —
este vorba de județele Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Vaslui, Neamț,
Constanta, Timiș — majoritatea ju
dețelor care dețin suprafețe mari de
pajiști nu au reușit să-și realizeze
nici măcar jumătate din ■ programul
stabilit pentru acest cincinal. Restan
țe mari înregistrează județele Hune
doara, Cluj, Sălaj, Gorj și Maramu
reș, unde suprafețele de pajiști pre
gătite pentru a fi introduse în cul
tură reprezintă doar intre 18 și 25
la sută față de sarcinile stabilite.
Fapt este că, datorită restanțelor acumulate în perioada 1982—1984, în
acest an trebuie să executăm lucrări
de insămînțare a pajiștilor pe a-

proape 450 000 hectare, adică tot atît
cît s-a realizat în ultimii trei ani la
un loc. Este o sarcină deosebit de
mare, dar printr-un efort susținut și
printr-o preocupare serioasă a tutu
ror factorilor răspunzători, ea poate
fi realizată.
— Care sînt totuși cauzele ce au
determinat rămînerile în urmă in
realizarea programului de introduce
re in cultură a pajiștilor 7
— Discrepantele dintre județele cu
realizări mai bune și cele rămase în
urmă țin de modul diferit în care
organele locale au acționat pentru
asigurarea condițiilor materiale■' ne
cesare, respectiv a bazei tehnice, a
semințelor, a îngrășămintelor. Fără
a tine loc de scuză pentru cei care
înregistrează restante mari, trebuie
să 6pun deschis că nici industria nu
s-a pregătit corespunzător pentru a
asigura sistema de mașini adaptată
lucrărilor pe pajiști. Cert este că aproape 70 la sută din volumul lucră
rilor s-a executat cu ajutorul unor
mașini și utilaje folosite în mod cu
rent în cultura mare, lucru absolut
anormal mai ales în cazul acțiunilor
pe pajiștile situata în pantă.
în gindirea inițială, pa pajiștii®
cultivate trebuia să se realizeze o
structură de plante furajere cu va
loare nutritivă ridicată, în măsură să
ducă la eliminarea actualului deficit
de proteină din balanța furajeră.
Este vorba în mod deosebit de legu
minoase perene care trebuiau să fie
însămințate pe o suprafață totală de
peste 800 000 hectare. Toate acestea
necesită la nivelul agriculturii canti
tăți mari de semințe, cantități care
însă nu s-au produs în totalitate.
— Cine trebuia să producă aceste
semințe și de ce nu le-a produs 7
— In primul rînd, unitățile de cer
cetare. Ele aveau sarcina să reali
zeze semințele din verigile superioa
re, obligație profesională pe care
insă, din diferite cauze, nu au dus-o
la îndeplinire în totalitate. Nu dis
punem de cantitățile necesare de
semințe din categoria biologică elită
nici măcar în cazul lucernei și tri
foiului roșu, culturi ce dețin ponde
rea în structura bazei furajere, . ca
să nu mai vorbesc de culturile de
trifoi alb, sulfină și ghizdei din care
nu s-a produs nici măcar o tonă da

sămînță elită. Practic, cercetarea
ne-a pus, în acest an, la dispoziție
pentru «înmulțire doar 53 tone sămintă lucernă din categoria elită, 2
tone trifoi roșu, 35 tone 6parcetă și
300 kg de ghizdei.
— Lăsăm pe seama celor ln măsu
ră și totodată datori să comenteze
aceste cifre, ce exprimă in fond un
anumit grad de preocupare, un anu
mit mod de înțelegere a îndatoririlor
profesionale. Prin programul stabilit,

Este posibilă cunoașterea
realității „acasă
*
1,, nu de la
100 km depărtare. Pentru a cunoaște direct, acolo und« este fo
losit. efectul cu totul deosebit
al calității cărbunelui in producția
de energie electrică, minerii (desi
gur, cei direct implicați), lucră
torii din preparațiile de la Lu
peni, Petrila, Coroiești nu trebuie să
meargă cale de peste 100 km pînă la
termocentrala de la Mintia. La numai
tițiva kilometri de ei. in vecinăta
tea lor. se află termocentrala de la
Paroșeni. Deci, chiar pe plan local,
„acasă" la ei, minerii, preparatorii și
energeticienii au șansa, posibilitatea
de a se convinge — printr-o docu
mentare temeinic șl cu pricepere pre
gătită, prin exemplificări concrete,
argumentate, prin calcule și compa
rații pornind de la situațiile actuale
și cele posibil de realizat — cum
munca și grija unora (a minerilor și
preparatorilor, bineînțeles) pentru
calitatea cărbunelui este cel mai
substantial și de preț sprijin ln mun
ca și efortul altora (al energetlcienllor) pentru a produce energia elec
trică atît de necesară economiei na
ționale, activităților productive, vie
ții oamenilor.
Și poate ar fi, de asemenea, bine
venit ca și energeticienii de la Pa
roșeni, mulți dintre ei cunoscători ai
specificului muncii din întreprinde
rile miniere, să vadă și ei (ceea ce
am văzut și noi și se poate vedea de
oricine) cum cei care produc cărbu
ne pentru energie sînt încă prea ge
neroși în a consuma energia elec
trică. Prin eforturi unite, prin valo
rificarea competentei celor care pro
duc și a celor care consumă energie
electrică, a altor specialiști din uni
tăți specializate din Valea Jiului, a
potențialului tehnico-știintific exis
tent la Institutul de mine, se vor
putea găsi soluții pentru a elimina
functionarea în gol a atîtor utilaje și
instalații miniere — transportoare
blindate ln abataje, benzi transpor
toare pe galerii si benzi si conca
soare în preparații, optimizarea func
ționării mașinilor da extracție, a,
compresoarelor s.a.

Obiective imediate ale
muncii organizatorice și po
litico-educative. Desigur, aspec
tele la care ne-am referit mai înain
te s-ar putea constitui In preocupări
ale organizațiilor orășenești de par
tid din Valea Jiului, care să fie
concepute șl coordonate judicios si
energetic de comitetul municipal de
partid. în iarnă, poate n-ar fi fost
momentul cel mal potrivit să se fi
discutat despre asejnenea acțiuni.
Atunci, aflîndu-ne în Vale, ne-am
dat încă o dată seama cît de grea,
cît de încărcată de răspunderi si de
generoasă pentru binele general este
munca activiștilor de partid de aici,
care, asemeni primului secretar al
comitetului municipal,
tovarășul
Viorel Faur, s-au aflat zi si noapte

în locurile-cheie vitale ale produc
ției. Acum. în primăvară, datele
problemelor se schimbă într-o oare
care măsură. Mobilizarea de for
te rămîne generală pentru- a face
față sarcinilor sporite, recuperă
rilor. dar acțiunile ce se între
prind, conceperea lor, organizarea
și distribuirea forțelor nu pot copia
modelul din iarnă. învățămintele ,acelei perioade se cer fructificate
acum, fără a se mai aștepta iarna
care va urma.
Din multele lucruri care sînt de
spus în această privință, ne vom re
feri doar la cîteva :
Apelul Ia conștiința oamenilor și
răspunsul ferm al oamenilor la acest
apel este o condiție decisivă a suc
cesului. Și cîte mijloace ale muncii
de partid nu stau la îndemîna orga
nelor și organizațiilor de partid pen
tru a împlini acest deziderat!
Din tematica adunărilor generale
ale organizațiilor de partid din sec
toarele miniere, din preparații. nu
pot și nu au cum să lipsească acum
analiza măsurilor tehnice și organi
zatorice, educative care se impun
pentru a asigura la fiecare loc de
muncă, din partea fiecărui om al
muncii înțelegerea deplină a nece
sității de a face totul pentru sporirea
producției de cărbune și îmbunătă
țirea calității lui.
„Momentul economic” — o bună
practică statornicită în desfășurarea
adunărilor generale de partid, a gru
pelor sindicale din unitățile minie
re ale Văii Jiului, nu se mai poate
limita doar. la. înfățișarea unor date
statistice privind realizarea produc
ției ; succint și clar este nevoie să
Ii se spună oamenilor cum și cu ce
consumuri de materiale, de energie
au produs tona de cărbune, ce boni
ficații sau penalizări au avut pen
tru calitatea ei. •
Discuțiile individuale care se des
fășoară acum în organizațiile de
bază sînt un prilej favorabil de ana
liză exigentă, critică și autocritică,
de evaluare a activității profesionale
și politice a fiecărui comunist, la
locul său de muncă. în mijlocul co
lectivului în care muncește, de ra
portare ^a activității lui con crete la
sarcinile încredințate și îndatoririle
statutare pe care le are ca membru
al partidului.
Controlul riguros al îndeplinirii
_________
hotărîrilor și măsurilor proprii și ale
organelor superioare, al stadiului în
făptuirii programelor stabilite, orga
nizarea practică a activității concre
te, de zi cu zi, pentru finalizarea
acestora sînt acum nu numai bine
venite. ci și absolut necesare.
...Cărbune cît mai mult, de cit mai
bună calitate! Iată o cerință expresă
a economiei naționale față de minerii
Văii Jiului. Mii și mii de mineri,
mobilizați puternic de organele si or
ganizațiile de partid, nu pregetă
nici un efort pentru a răspunde
acestei cerințe prin faptele lor
minunate de muncă, prin înțelegerea
răspunderii mari care le revine, prin
devotamentul lor față de nobila,
greaua si bine răsplătită profesie pe
care și-au ales-o.
e

BUZĂU : Livrări suplimentare la export
Harnicul colectiv da oameni al
muncii de la întreprinderea de
sîrmă si produse din sîrmă Buzău
acordă o deosebită atenție onoră
rii la termen a contractelor cu
partenerii externi. în fiecare sec
ție s-au constituit formații speciale de lucru, care urmăresc ca toate comenzile să fie lansate in produțtie la timp si să se asigure
condițiile necesare livrării In , de-

vans a produselor solicitate la ex
port. Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice
aplicate.
a
creșterii productivității muncii. în
perioada care a trecut din acest
an au fost livrate suplimentar
partenerilor externi 5 550 tone- sîr
mă laminată șl otel beton. 64 tone
corp metalic șl 123 tone sîrmă tra
să. (Stelian Chiper, coresponden
tul ..Scînteii“).

— După părerea mea, ar trebui să
se realizeze o coordonare și îndru
marea unitară, de drept si de fapt,
a acestui sector. Este un domeniu
mult prea important pentru a putea
fi lăsat într-o asemenea organizare
de provizorat, care în fond nu per
mite stabilirea de răspunderi exacte,
nu ,dă posibilitatea practică de a în
treprinde acțiuni unitare, de mare
anvergură care 6ă asigure materiali
zarea în practică a obiectivelor sta-

ce ln cazul lucernei și trifoiului roșu
vor fi folosite cantități de sămință
la hectar cu mult sub cele stabilite.
— Acesta este adevărul. Mai mult,
pentru a suplini deficitul de sămînță de leguminoase am fost obligați
să importăm o cantitate mare de
trifoi roșu.
— Sarcina de a realiza acea struc
tură a producției de semințe care să
reîntregească in mod armonios, știin
țific, compoziția floristică a pfijiștilor

RESURSELE DE FURAJE ALE PAJIȘTILOR
NATURALE POT FI MUT SPORITE!
Experiența și învățămintele
ce

se

impun,

ln acest an urmează iă se facă lu
crări de regenerare a pajiștilor pe o
suprafață totală de 680 000 hectare.
Suprainsămințarea sau insămințarea
lor se face cu sămință obișnuită.
Este ea asigurată 7
— în ce privește sămință de graminee perene, dispunem de cantități
îndestulătoare, corespunzătoare și
din punct de vedere calitativ. Anul
trecut, întreprinderile de îmbunătă
țire și exploatare a pajiștilor au pro
dus 2 240 tone sămînță de leguminoa
se. în marea majoritate de lucernă și
trifoi roșu, din care 500 tone vor fi
folosite pentru înființarea noilor
culturi de furaje în ogor propriu.
— 'Raportind această cantitate la
suprafața totală prevăzută a fi Insămințată și suprainsămințată in acest an, rezultă că regenerarea, res
pectiv cultivarea pajiștilor naturale,
se va face in special prin insămințarea lor cu graminee perene, in timp

ultimilor ani,

prezentate

opinii

cu

privire

la

măsurile

de specialiști din acest domeniu

naturale revină întreprinderilor d«
îmbunătățire și exploatare a pajiști
lor. De ce nu le impuneți să-și îm
bunătățească actuala structură b lo
turilor semincere 7
— De impus, le impunem noi prin
Plan, dar... nu le putem obliga. Aceste Întreprinderi au un statut și o
structură organizatorică cu totul spe
cială. Ele fiind întreprinderi în subordinea directă a consiliilor populare
județene sau Ministerului Silvicultu
rii. legal, noi ar trebui să ne ocupăm
doar de îndrumarea lor tehnică, de
dezvoltarea în perspectivă a acesto
ra. Bineînțeles că încercăm să le tu
telăm direct, să Ie obligăm să-și rea
lizeze indicatorii de plan stabiliți.
Trebuie să recunosc însă că nu reu
șim ln toate cazurile, lucru de altfel
dovedit și prin faptul că unele din
ele nu își duo la îndeplinire sar
cinile.
— Ce propuneți 7

bilite. Aceasta implică nu numai aplicârea' de măsuri agrotehnice ca
pabile să ducă la dublarea și chiar
triplarea actualului randament al
pajiștilor, ci însuși un mod nou de
a gîndi valorificarea superioară a acestei imense resurse de hrană pen
tru animale.
— Este pregătită cercetarea să ofe
re soluții eficiente și practice de
organizare și exploatare a pajiștilor
naturale, tovarășe director Vasile
Cardașol 7
. — Deși nu putem să ne prezentăm
încă cu realizări spectaculoase, am
convingerea că, urmărind în conti
nuare calea pe care am pornit, nu
peste mult timp vom fi în măsură
să raportăm că ne-am dus la înde
plinire sarcina de mare răspundere
de a asigura semințele din verigile
biologice superioare pentru fiecare
6oi în parte și cu deosebire pentru
leguminoasele specifice pajiștilor :

LARGĂ PARTICIPARE
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
♦

De recoltă răspunde întreaga obște a comunei
De-a lungul Dunării $1 Borcei, de
aceștia ar munci fiecare cîte un
la Oltenița la Fetești, pe întreg în
hectar cu porumb. 0.50 hectare cu
tinsul județului Călărași, oameni cu
floarea-soarelui. 0,25 hectare cu
sapele împînzesc cîmpurile. Ne-am
sfeclă de zahăr ;— așa cum preve
oprit în cîteva unități din Consi
de hotărirea comitetului județean de
liul agroindustrial Cuza Vodă, si
partid — cu cei 250 de cooperatori
tuate în imediata apropiere a mu
înscriși în acord global am putea
nicipiului Călărași, zonă care pune
face față. Dar, pînă în prezent, noi
probleme deosebite în ce privește
n-am reușit să-i strîngem măcar o
asigurarea forței de muncă. In toa
dată pe toți cetățenii comunei și să
te cooperativele agricole — Ceacu,
le cerem sprijinul ; pe de altă parte,
Grădiștea. Rasa și Cuza Vodă — se
unitățile industriale din municipiul
lucra la prășitul sfeclei de zahăr și
Călărași nu ne ajută cu nimic".
al florii-soarelui.
Reținem ca deosebit de importan
Erau însă și unele, parcele unde
tă problema ridicată de primarul din
culturile dădeau semn că prașila tre
comuna Cuza Vodă. Totuși, o între
buia să înceapă, numai că această
bare se pune. De ce n-au fost mo
lucrare întîrzie. De ce 7 Ne răspun
bilizați la prăsit lucrătorii din uni
de Alexandrina
tățile economice
Iuga. președinta
din comună ? —<
consiliului agro
sarcină ce revine
industrial. „Greu
consiliului
popuCĂLĂRAȘI
tățile pe care
• Iar comunal. Un
le-am întîmpinat
exemplu
demn
în anii trecuți
de urmat îl one-au determinat să acordăm o
feră comun® - vecină. Grădiștea,
atenție mai mare organizării mun
din același consiliu agroindus
cii la lucrările de Întreținere a cul
trial. unde alături de cooperatori
turilor. Toate suprafețele au fost re
lucrează la întreținerea culturilor ce
partizate în acord global cooperato
tățeni încadrați în alte sectoare de
activitate de pe teritoriul localității.
rilor. lucrătorilor din unitățile eco
nomice din comună și navetiștilor.
..Ei sînt un exemplu permanent de
De altfel, adunările generale din toa
conștiinciozitate si participare res
te cooperativele agricole au stabilit
ponsabilă la rezolvarea tuturor pro
blemelor obștii — ne spună tova
ca fiecare cetățean al comunei care
lucrează în industrie sau în alte sec
rășul Florian Iancu. primarul comu
toare de activitate să efectueze cel
nei. Avem plarf zilnic. întocmit în
puțin 50 de norme la întreținerea
fiecare seară la sfîrșitul lucrului la
culturilor și recoltare". După cum
cîmp". Și roadele muncii de partid
am văzut, la timp ieșiseră Ia pră
sînt evidente. Alături de cei 400 de
cooperatori, zilnic prășesc culturile
sit doar cooperatorii și cîtiva lu
crători din unitățile economice cu
peste 100 de lucrători din coopera
sediile în comună. S-ar putea cre
ția de consum, consiliul popular, de
de că este prea devreme ca „tot sa
la poștă și din alte sectoare.
tul" să participe la întreținerea cul
Se poate aprecia că. In județul
turilor. Nimic mai greșit. Plantele
Călărași, lucrările de întreținere a
au răsărit, dar. ajutate de ultime
culturilor prăsitoare, cu excepțiile ale ploi, buruienile se înmulțesc re
rătate. au început bine. Chiar dacă
pede. NI se propune un calcul. For
ploile din ultimele zile au diminuat
ța de muncă stabilă din unitățile
ritmul de lucru în unele unități, aagricole care fac parte din acest con
cestea asigură condiții de dezvolta
siliu agroindustrial — 1 700 de coo
re a plantelor, dar și posibilitatea
peratori — are de executat un vo
apariției și înmulțirii rapide a bu
lum mare de lucrări pe cele aproa
ruienilor. Iată de ce este necesar ca
pe 8 500 hectare cultivate cu pră
peste tot să se lucreze cu intensi
sitoare. Rezultă o încărcătură de pes
tate la prășit, să se mobilizeze Ia
te 5 hectare de fiecare cooperator.
Tovarășa Ecaterina Dincă. primarul
această lucrare toate forțele satelor,
comunei Cuza Vodă, ridică o pro
\ Rodîca S1M1ONESCU
blemă : „Zilnic pleacă din comuna
corespondentul „Scinteii"
noastră 500—600 de navetiști. Dacă

Prin aplicarea consecventă a acordului global
Pe măsură ce culturile răsar, în
tic, participarea membrilor coope
unitățile agricole din județul Brăila
ratori și familiilor lor, a altor ce-,
se trece lă executarea lucrărilor de
tățeni locuitori ăi coinunei.
:
„Orga
întreținere. între primele unități
nizarea muncii m acord global —
agricole care au început prășitul se
ne relata președintele unității. Ște
află C.A.P. Chiscani, unitate care
fan Mitu — este „secretul" reușite
și în anii precedent!, prin execu
lor noastre. încă de la începutul atarea unor lucrări la termen și de
nului se încheie contracte-angajacalitate bună, a obținut recolte
ment între cooperativa agricolă și
mari. în ziua de 2 mai, peste 250
între ferme, echipe și familii, Oade oameni executau prima prașilă
menii își iau în primire culturile și
manuală la floa
răspund de lu
rea-soarelui. Pînă
crări. de la semă
seara, aici lucra
nat pînă la re
rea a..fost reali
coltare". "
BRĂILA
zată pe 150 hec
Județul Brăi
tare din cele 200
la are în acest
cultivate.
Echi
an uri mare vo
pele conduse de Costică C. Radu,
lurn de lucrări ia întreținerea
DumitrașFrusina Ivan,
Stan
culturilor prăsitoare : circa 150 000
cu. Elena Anghel și Mișu Sanhectare. S-au aplicat
erbicide
du au încheiat. în cursul zilei
pe suprafețe Întinse,
întinse, dar pra
de joi, prima prașilă la floareașila rămîne o lucrare obligatorie
soarelui pe cîte 30 de hectare, cîte
pentru toti cei care acționează pen
Ie sînt repartizate. „Am, organizat
tru recolte mereu mai mari, Eviun sistem de urmărire ceas de ceas
dent, pămîntul are nevoie de apă
a evoluției culturilor în cîmp — ne ' pe cele mai multe sole din județ,
spune Milea Păun, inginerul-șef.
dar bunul gospodar știe că o praLa începutul săptămînii viitoare
șilă echivalează cu o ploaie. Iată de
vom începe prășitul sfeclei de za
ce. în aceste zile de început de mai,
hăr» apoi al porumbului. La noi,
oamenii muncii de pe ogoarele brăifiecare, din aceste lucrări se exe
lene, conștient! de importanta încută în maximum 3—4 zile, ceea co
treținerii culturilor, lucrează cu
ne oferă posibilitatea să intervenim
responsabilitate pentru a obține reoperativ și să redistribuim forțele la
colte" tot mai mari.
alte lucrări".
De remarcat că la Chiscani mobiComeliu 1FR1M
lizarea forței de muncă la între'
tinerea culturilor înseamnă, praccorespondentul „Scinteii

trifoi alb, ghizdei și aparcetă. în
conjunctură însă, noi trebuie să
perioada scurtă care a trecut de la
realizăm o creștere rapidă a ponde
înființarea institutului, specialiștii
rii plantelor cu conținut ridicat de
noștri au creat primul soi de trifoi
proteină, cerință care nu se poate
alb românesc — Măgurele 1 — și au
satisface prin extinderea leguminoa
finalizat totodată cercetările la alte
selor perene specifice pajiștilor, înpatru soiuri de graminee perene.
trucît nu dispunem de semințele ne
Sintetizind rezultatele studiilor în
cesare. Dar valoarea unei pajiști nou
treprinse de-a lungul anilor în cul
înființate nu este dată pumai de
tivarea și exploatarea pajiștilor, am
ponderea mai mică sau mâi mare a
reușit să ne formăm o concepție cla
leguminoaselor cu perenitate biolo
ră ‘asupra metodelor de îmbunătăți
gică mare. Pentru că oricît de îndere și exploatare complexă a diferite
lugată ar fi viata ’ naturală a unei
lor categorii de pajiști. Vom trece
plante leguminoase, ea poate dispărea
la verificarea- acestei concepții prin
complet dacă pe parcursul exploa
realizarea unei mari platforme ex
tării nu se aplică măsurile agroteh
perimentale ce se va organiza pe o
nice care să asigure nu numai men
pășune obișnuită, în suprafață de aținerea ei în cultură, ci și creșterea
proape 1 000 hectare, care va fi îm
ponderii acesteia. Adică dacă nu se
bunătățită și exploatată în condiții
fac lucrările de curățire, dacă nu se
normale de producție. Pentru o de
organizează pășunatul rațional, și
plină valorificare a rezultatelor cer
mai ales dacă nu se intervine cu
cetării. consider că ar trebui dată
doze mari de îngrășăminte naturale
în sarcina institutului și executarea
și chimice. Or, din acest punct de
proiectelor de îmbunătățire a pajiș
vedere mai avem multe de făcut
tilor naturale.
pentru a putea vorbi de adevărate
— Le veți insămința deci cu gra
lucrări care să asigure regenerarea
minee perene, cu lucernă și trifoi
de durată a pajiștilor.
roșu, așa cum procedează în prezent
întreprinderile de specialitate 7
în loc de concluzii
— Nu numai cu aceste plante, ci
și cu trifoi alb, ghizdei, în măsura
Problema adusă în discuție esta
în cane vom reuși să asigurăm sămult prea largă și importantă pen
mînța necesară.
tru a putea fi abordată în toată
— Ca om de știință, nu aveți im
complexitatea ei. De fapt, scopul in
presia că tendința de a îmbunătăți
vestigației de față a fost acela de a
pajiștile naturale mai ales prin indesprinde și prezenta doar cîteva
sămințarea lor cu lucernă și trifoi
opinii menite să asigure traducerea
roșu este forțată, ca să nu spunem
în viață a sarcinii stabilite de con
că nu are întocmai o fundamentare
ducerea partidului privind realizarea
științifică 7
programelor speciale de îmbunătăți
— La ce vă referiți ?
re a pajiștilor naturale. Am insistat
— ln primul rind la faptul că
mai mult asupra cerinței de a se în
viața biologică a lucernei și îndeo
treprinde măsuri ferme pentru per
sebi a trifoiului roșu este redusă.
fecționarea sistemului de producere
Că după cițiva ani de exploatare
a semințelor, întrucit aceasta consti
acestea dispar din compoziția flo
tuie în esență factorul restrictiv în
ristică, iar pajiștea cultivată (pen
îmbunătățirea compoziției floristice
tru organizarea căreia se cheltuiesc
pe suprafețe tot mai mari de pajiști
bani .mulți) ar rămîne in structură
naturale. Ne propunem să revenim
doar cu golomăț sau păiuș, așa cum , asupra problemei aduse în discuție,
este cazul unor pășuni socotite pine!
insistînd mai ales asupra modului în
mai ieri drept model.
care se acționează pentru asigurarea
— Sînt de acord că vitalitatea și
celorlalte condiții materiale ce con
calitatea unei pajiști sînt date da
diționează realizarea unor adevărate
perenitatea mai mare a plantelor
pajiști naturale model, de mare ran
valoroase ce intră în compoziția flo
dament și eficientă economică.
ristică. Din acest punct de vedere,
trifoiul roșu mai ales nu este toc
1
mai indicat pentru pajiști. în actuala
Iosif POP

SCÎNTEIA — sîmbătă
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pe urmele
războiului

ITINERAR DE 1700 DE KILOMETRI ÎN LUPTA
ÎMPOTRIVA COTROPITORULUI HITLERIST
Momente din glorioasa cronică a unei mari unități militare românești

23 August 1945...
Pe sub arcul de triumf din Capitală trec. întîmpinati cu
ploaie de flori și cu urale, ostașii armatei noastre, care se
întorc învingători din asprele încleștări cu dușmanul hitlerist cotropitor. Printre marile unități, mărșăluind în sunetul
fanfarelor, se află și Divizia a 9-a infanterie. Ostașii diviziei
raportează țarii, împreună cu ostașii întregii noastre armate,
că și-au făcut datoria pe deplin, că. asemeni înaintașilor lor.
ostașii Diviziei de la Mare din anul 1878 — luptători pe
redutele Plevnei și Griviței, că. asemeni părinților lor luptă
tori în aceeași divizie acoperită de glorie in luptele de la
Mărășești din august 1917. contribuiseră la smulgerea victo
riei în teribile încleștări cu trupele hitleriste de-a lungul a
1 700 de kilometri, adincimea dispozitivului inamic spulberat
cu brațul lor oțelit. Ei au fost cei care. împreună cu ostașii
sovietici, s-au avîntat cu ardoare patriotică în ultima mare
bătălie de pe pămîntul cehoslovac, binemeritînd de la patrie,
dînd oină atunci vreme de aproape 9 luni de zile cep mai
greu tribut de singe dintre toate celelalte mari unităti mili
tare românești angajate în marea confruntare cu fascismul.
în prag de mai aniversar al marii Victorii împotriva fas
cismului — gînduri de înaltă cinstire a vitejiei românești
închinate libertății și independenței patriei, pentru a cărei
înălțare spre cutezătoarele piscuri ale noii sale istorii nu
și-au precupețit forțele, nenumărați dintre ei luptînd pînă la
jertfa supremă, pildă însuflețitoare pentru generațiile actuale
și viitoare.

ar fi trebuit să amuțească...
9 mai 1945...
Vestea Victoriei împotriva
fascismului a străbătut ca un
fulger întreaga omenire. Urale,
îmbrățișări, lacrimi de bucurie
și lacrimi de durere pentru cei
care nu au mai apucat ziua
victoriei, jertfindu-se pe vas
tele cimpuri de bătaie pentru
lumina ei. „Pace 1“ — excla
mau cu fierbinte emoție zeci și
zeci de milioane de oameni.
Da, pace ! Dar, într-un colț
al Europei, pe cimpiile Moraviei
flamura păcii intîrzia să urce pe
cel mai înalt catarg din pricina
fanatismului unor rămășițe hi
tleriste. încăpățînarea obtuză a
creaturilor lui Hitler avea să
mai facă victime, avea să mai
producă distrugeri.
în acea dimineață de 9 mal
1945, zi unică prin frumusețea
ei simbolică, zi unică prin uriașele speranțe de viață nouă,
de viitor ;mai bun,, de libertate
pe care le sădea temeinic .în.
inima tuturâr locuitorilor mult
încercatului «nostru continent,
undeva, dincolo de apele Mora
viei. in zona, localității Dobromilice, la cota notată pe hărțile
militare cu numărul 310, unde
funcționa postul, de radio fas
cist „Donau", s-a făcut din nou
auzit glasul profund și grav al
artileriei și s-au ridicat ia atac
miile de ostași ai Diviziei a 9-a
infanterie, înf runtind uraganul
de foc inamic.
Divizia. a 9-a, care se afla
în fișia de ofensivă a Corpului
2 armată, dădea ultimul său asalt pe frontul antihitlerist. Pe
"direcția loviturii principale a
diviziei, acționa Regimentul 34
infanterie.
Ne reamintim acel eveniment,
după trecerea a patru decenii,
împreună cu generalul-loootenent în rezervă Ion Boțea, colo
nel pe atunci, fost comandant al
regimentului constăntean.
— Era straniu ca în acea zi,
cînd toată lumea trăia puternic
bucuria marii Victorii, să se mai
audă comanda : „La asalt, îna
inte .!“ — povestește interlocu
torul nostru. Din păcate, aceas
tă comandă a trebuit să fie
dată. Mai înainte însă, în ca
drul regimentului constănțean
se hotărîse să se trimită parla
mentari care să-i prevină pe
comandantul trupelor hitleriste
de la acel obiectiv că dacă nu
va ordona subordonaților să de
pună armele potrivit actului de
capitulare a Germaniei semnat
Ia 8 mai, la Berlin, atunci tru
pele române vor trece la un atac necruțător.
— Și au refuzat să se su
pună ?
— Hitleriștii nu numai că nu
au vrut să stea de vorbă cu
parlamentarii, ci chiar au des
chis focul asupra lor. Față de
această situație, luptătorii ro
mâni au trecut ia atac. Un ul
tim asalt masiv în cadrul răz
boiului antihitlerist.
Pentru a zugrăvi acele clipe
de extraordinară tensiune re
curgem și la memoriile genera
lului Costin Ionașcu, coman
dantul Corpului 2 armată, în
compunerea căruia intra Divi
zia a 9-a infanterie. In dimi
neața de 9 mai — giăsuiește
mărturia scrisă a comandantu
lui acestei mari unități •— s-a
pornit la atac pe tot frontul, îndreptîndu-mi in mod deosebit
atenția spre frontul de acțiune
al Diviziei a 9-a infanterie,
unde am concentrat totalitatea
focului de artilerie. In curînd,
poziția dușmanului a fost învă
luită de un nor de fum negru
brăzdat, din cind în cind, de
limbile de foc ale exploziilor.
Corpul aerian român a inter
venit și el. aruneînd tone de
bombe in zona înălțimii cu cota
310. întregul văzduh era străbă
tut de un huruit continuu, iar
pămîntul se cutremura de pute
rea exploziilor". „Pe pozițiile
dușmane se ridicau ritmic
imense trîmbe de fum gros, ne
gru — povestește și colonelul
în rezervă • Ion Gh. Pană, ve
teran al războiului antihitlerist,
în cronica sa consacrată Divi
ziei a 9-a „Mărășăști". Se sim
țeau fumul exploziilor și praful
înecăcios. Aviația română con
tinua să verse și ea foc asupra
adversarului (...). Strigătele de
„ura" ale ostașilor noștri se îm
pleteau cu exploziile grenade
lor, în ecouri prelungi. In curind, Batalionul 2 din „34 Infan
terie" a „căzut" in spatele hitle-
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riștilor care apărau postul de
radio „Donau".' Platoul fumega
ca un imens rug. Pilonul trufaș
al ăhtenei zăcea aplecat pe o
rină. Nu mai putea împroșca
văzduhul cu minciunile hitleriștilor. în razele soarelui, prin
perdeaua de fum, umbrele os
tașilor dobrogeni păreau acum
ale unor uriași".
Rezultatul acestei ultime bă
tălii de proporții mai mari des
fășurate de Divizia Mării —
cum i se mai spunea acestei
mari unități al cărei drum de
glorie a început de pe pămîntul
dobrogean : 1131
prizonieri,
sute de mașini încărcate cu
muniție, cu armament, cu echipament, cu alimente, cu medicamente cap tunate. Cîmpul de
luptă era presărat de cadavre
ale dușmanului. După asalt și
după izbîndă. divizia dobrogea
nă a trecut la urmărirea ener■ gică a inamicului ne direcția ge
nerală: Fraga. .
Ordinul de zi al comandantu
lui Corpului 2 armată din acea
perioadă : „In zilele de 8—11
mai 1945, Divizia a 9-a infanterie. sub comanda generalului

de brigadă Stănculescu Ion, manului la Constanța, la Aglgea
luînd parte la operațiunile de și la Mangalia. Reînvie atmos
sfărîmare a ultimelor rezistențe fera luptelor cu coloanele hitle
ale inamicului și urmărirea lui, riste care încercau să pună
prin conducerea și acțiunile în mîna pe marele nostru port ma
drăznețe de zi și de noapte, ritim, se desfășoară parcă aie
prin marșurile lungi efectuate vea asalturile pentru nimicirea
în terenuri grele, reușește să unităților germane năvălitoare
dezorganizeze marile unități dinspre Tuloea sau dinspre Va
inamice ungare și germane (...). lul lui Traian sau dinspre Ma
Fără nici un răgaz, Divizia a maia-sat. Și nu-mi , este greu
9-a infanterie a atins obiecti să-mi închipui că, alături de ei,
vele fixate, iar în unele locuri în această încăpere, se află și
le-a depășit. Sfirșitul luptelor fostul sergent t.r. Gheorghe Agăsește această bravă divizie în măriutei, comandant al unui
linia cea mai înaintată, contri pluton de aruncătoare, din abuind la victoria finală și de ceeași Divizie a 9-a. Si chiar
finitivă alături de marii noștri intru, pentru o clipă în vorbă,
aliați.
atunci cînd e amintit punctul
Numele eroilor ultimelor zile tensionat de la Mamaia-sat,
trebuie scrise cu litere de aur precizînd că despre evenimen
în cartea jertfelor Neamului tele petrecute acolo mi-a vorbit,
nostru.
într-o convorbire trecută, Gheor
Pentru mărețele lor fapte de ghe Amăriuței. „Da, îl cunosc —
arme, ordon citarea prin ordin spune generalul — a fost un vi
de zi pe Corpul 2 armată a ofi teaz, a .căzut grav rătiit la Bisțerilor și trupei Diviziei a 9-a tra“. Și iarăși retrăiesc, cu
infanterie, de sub comanda ge aceeași puternică emoție, mo
neralului de brigadă Stăncules mentul cînd Amăriuței. cu to
cu Ion."
varășii săi de pluton au atacat
12 mai 1945. ora 5 : Divizia a fulgerător, în noaptea de 23 Au
9-a infanterie cantonează în gust 1944, unitatea hitlerisță care
zona de regrupare, la circa 80 se pregătea să lanseze 80 de tor
de kilometri' sud-est de Praga. pile, pe mare, dinspre Mamaia„In această zi — notează in sat înspre Constanța. Prin acțiu
jurnalul de operații comandan nea lor plină de cutezanță, osta
tul diviziei'— se încheie răz șii noștri au împiedicat probabi
boiul pentru viteaza Divizie a la distrugere a uzinei electrice și
9-a infanterie care, incepind de a upei mari părți din nordul
la 23 August 1944. a fost mereu orașului. Mi-a povestit apoi ser
acolo unde era necesară pre gentul cum au luptat ei. ostașii
zenta unui pumn de oțeî care Diviziei a 9-a, în zilele urmă"
să izbească de moarte în punc toare, în port, împreună cu
tul vital pe inamic. Peste tot muncitorii înarmați, conduși de
a fost la înălțimea misiunilor comuniști. cum, in drumul înce i-au revenit... Niciodată iz ceput de 0. parte
a unităților
.__ ____
vorul de inspirații pentru cei diviziei înspre Transilvania au
care vor căuta să imortalizeze capturat coloanele inamice
in
.
faptele de arme ale dobrogeni spre Tortomanu și Hîrșova, la
lor nu va fi epuizat. Cu cit vor Cernavoda. Ajunse la București,
fi mai mult cercetate, cu atît unități ale Diviziei a 9-a infan
vor apare fapte inedite."
terie s-au aruncat în luptă, aGînduri, idei, aprecieri pa lături de celelalte forte insu
care Ie regăsim, altfel formu recționale, participînd la despre
late. dar exprimînd același cori surarea ^Capitalei.
ținut, în jurnalele de operații
celor doi veterani
ale oricăror altor mari unități —Amintirile
ale generalului-maio.r în re
militare, românești participante
.
zervă
și
ale
fostului
ochitor de
la războiul antihitlerist. Gîn- tun anticar — erau și ale
duri. idei, aprecieri. prețuind sergent t.r. încadrați în fostului
unită
așa cum se cuvine pe toti ostaDiviziei Mării, acești oa
șii armatei noastre care. înfră- țile
ureînd spre frontul tran
țiți în luptă cu ostașii sovietici, meni.
silvan, • au parcurs prin luptă
împreună cu ostașii tuturor na zona
petrolieră a Ploieștilor,
țiunilor din coaliția antihitle- încă bînțuită
de-a lungul căii
ristă, și-aii adus contribuția de
ferate, la Tinosul sau la. gara
singe, de efort. de fierbinte Prahova,
de rămășițele hitleris
patriotism
la îngenuncherea
te scăpate din încleștarea cu
celui mai primejdios dușman al unitățile
Corpului 5 teritorial.
omenirii. fascismuL
Nu. încă nu realizau întru totul,
atunci, ostașii și muncitorii
înarmați, cit de amplă și ce con
secințe decisive pe planul larg
al întregii conflagrații mondia
le avea revoluția română con
dusă de partidul comunist. Nu
aveau la îndemînă perspectiva
timpului. Ei făureau cu sîngele
lor această operă eliberatoare
menită să rămîriă în istorie
pentru totdeauna. în acele zile
și nopți nu se odihneau o clipă
totodată, împreună cu ei. ca pe ostașii și milioanele de munci ■
o hartă de o factură cu totul tori. țărani, intelectuali ridicați
deosebită, drumul de luptă al la luptă de chemarea înflăcă
armatei noastre de-a lungul a
a partidului comunist pen
1 700 de kilometri, drum măsu rată
tru curățarea pămîntului stră-'
rat din ziua de 23 August 1944, bun de ocupantul fascist
ziua de început a revoluției ro
Divizia a 9-a infanterie își
mâne, drum presărat, palmă cu
palmă, pînă pe platoul morav, ocupa, la 5 septembrie 1944, lo
cu jertfă sfintă românească cul alături de celelalte mari
pentru libertatea și indepen unităti românești în dispozitivul
dența țării, pentru liberta de luptă pentru eliberarea păr
tea popoarelor, pentru viito-' ții de nord-vest a Transilvaniei
rul luminos al celor ce muncesc. cotropite de horthyști prin
Un general și un soldat ! în Dictatul de Ia Viena. Amăriufond, doi țărani, pentru că și ței și sutele de mii de ostași
generalul este de vită țărăneas ca el începeau lungul drum
că — unul din cei 7 copii ai de luptă, împreună cu ostaplugarului Boțea din Viișoara șii spvietici, drum care avea
dobrogeană, cu toții „oeapiști", să-i ducă pînă în pragul orașu
ca și Voinea I. Ștefan. Poate lui Praga. îmi amintesc perfect
de aceea se și înțeleg așa de ce mi-a spus veteranul Gheorbine — îmi spuneam în sinea ghe Amăriuței la sfirșitul con
mea. Se deapănă amintirile a- vorbirii noastre și relatez : „Nu
celor zile de foc ale insurecției știu ce mi-a dat tărie. Cred' că
armate pe pămîntul dintre Du s-au adunat în mine si ’ senti
năre și Mare, sînt evocate mentul datoriei dovedit de stră
dezarmarea și capturarea duș bunicul meu, ca ostaș al lui Ale-

Un general și un soldat
evocă zile de încleștare
eroică de acum 40 de ani
Sînt oaspete, pentru citeva
ore. al generaluiui-locotenent în
rezervă Ion Boțea. Mi-am pus la
indemină carnetul de note. Dar,
în timp ce ne pregăteam să în
cepem discuția, a prins glas so
neria de la intrare. Mirată, pen
tru că nu mai aștepta pe ni
meni. gazda s-a dus să deschidă.
— Cu cine am onoarea ? — a
Întrebat generalul.
Pe ușă intră. un țăran uscă
țiv. E in ciorapi. Cu buna cu
viință a țăranului, se descălțase la ușă înainte de a apăsa
pe butonul soneriei. Nu se gră
bește cu răspunsul. Lasă la po
dea o traistă in care se pare că
duce ceva greu si apoi ia pozi
ția de drepți.
— Să traiti. tovarășe general.
Sint fruntașul ochitor Voinea L
Ștefan, din bateria 109 anticar.
'Generalul nu pare surprins.
Astfel de vizite ale vechilor lui
tovarăși de luptă, aflu mai apoi,
nu sint rare. Dar, pentru mine,
ca reporter. întîmplarea aceasta
este uluitoare. Mă întreb dacă
mă va crede cineva cînd Voi
povesti că exact în clipa cînd
mă pregăteam să deschid dis
cuția eu fostul comandant al lui
„34 Infanterie", pe ușă își face
apariția... Dar nu am timp de
mirări și reflecții nepotrivite.
Pun mîna pe condei și notez,
notez...
/ 1
— Ia loc, Ștefănică. Deci, de
la 109...
— De la 109. tovarășe general.
— Cu ce treburi prin Bucu
rești, Ștefănică ?
— îmi făcea trebuință un mo
toraș de scos apa din fintină.
— Pot să te ajut cu ceva ?
Poate îți este greu să te des
curci prin orașul ăsta mare...
— Nu, tovarășe general, mul
țumesc de gîndul bun. L-am și
cumpărat, e in traistă. Dar
mi-am zis să vă văd, să vă în
treb de sănătate. V-am adus șl
o sticlă cu vin de-al nostru, ță
rănesc. Nu-i ca ăla de Tokay —
vă mai amintiți ? Ce luptă am
dat’ acoîo. pe dealurile acelea...
Să știți, vinul ăsta negru e cu
rat ca lacrima.
— Nu trebuia, măi Ștefănică.
Ce fac ai tăi, cum o duceți ?
Ai copii ?
— Bine, tovarășe general, pe
la C.A.P. Fata mi-a dăruit pa
tru nepoți, iar băiatul — doi.
Sînt mulțumit.
— Atunci e bine. Ștefănică,
pentru noi toti.
— E bine, . tovarășe general,
învîrtim cu spor la. roata vieții,
tovarășe general, că e viața
noastră ! Ne-am făurit-o prin
luptă.
Cei doi veterani uită pentru
o clipă de mine și se afundă în
amintiri. Și sînt bucuros că lu
crurile se întimplă așa. îi ur
măresc cu atenție. Și am deo
dată sentimentul că urmăresc.

Două monumente înălțate pe drumul de luptă și glorie deschis de August 1944: Statuia Victoriei, de la Constanța
și Monumentul eroilor de la Păuliș
xandru Ioan Cuza, șl eroismul
bunicului meu, care s-a distins
în bătăliile de la Mărășești, in
vara anului 1917“.
Mă smulge din amintirea tre
cutei convorbiri generalul ve
teran care, nebănuirid
pe
unde-mi , umblă gindurile, îmi
spune : „A fost greu, foarte
greu. Cei de vîrsta mea se re
întâlneau față în față cu milita
rismul german — acum mult

mai primejdios în haina lui
fascistă. Știți, mai am în coapsă
o schijă de la un obuz care
a explodat în preajmă rănindu-mă la Mărășești, în 1917. Doc
torii nu , mi-au putut-o scoate.
Cu . această, schijă în mine
— simbolică și crudă amintire
— am făcut drumul acesta da
luptă pină la învingerea hitlerismului". ..........

Pe piscul victoriei

pe
— Vă amintiți, tovarășe gene
ral, blestemata cotă 49a de la
Oarba de Mureș, creasta dealu
lui Sîngiorgiu ? Acolo am înmormintat, cu durerea, clocotindu-ne în suflet, mulțime din to
varășii noștri de' luptă...
— Cine poate uita acele mo
mente cumplite ? ! Au fost zile
și nopți- de crunt efort, de asal
turi neîncetate asupra unui duș
man bine adăpostit în cazemate,
puternic înarmat, cu- sprijin’ de
tancuri și de aviație. Apele Mu
reșului s-au înroșit de sînge ro
mânesc. Acolo a căzut bravul
sergent Mănescu, atacîrid’o . ca- .
zemată, îndeplinindu-și misiunea Cu prețul vieții, acolo glasul
trompetelor îndemnînd la atac
a electrizat valurile, ostașilor
noștri porniți în iureș spre,
creastă. Hitleriștii, îngroziți, au
început să dea înapoi. Ostașii
noștri-au sărit în primele tran
șee inamice și au. început lupta
la baionetă. Am pornit în fugă
spre creastă. Deodată, spre cota
495 am zărit fluturînd un steag.
Era o eșarfă tricoloră pe . care,
sublocotenentul Mărcuș o legase
la baioneta puștii și pe care o
înfipsese sus pe cotă. în vifo
rul acelui atac, ofițerul: își îm
bărbăta .ostașii : „Pe ei,, băieți !
— .striga. Nu vă lăsați ! A noas
tră este victoria 1“ Un glonte,
din viscolul de gloanțe care
făceau să fiarbă parcă văzduhul,

i-a curmat firul vieții, Mai
purta pa.'buze strigătul : „Vic
toriel".
Ajuns pe creastă, în timp ce
luam toate măsurile în vederea
consolidării aliniamentului atins,
am fost chemat la Jelefon de
către divizie. Locotenent-colonelul sovietic Romanov, ofițer dc
legătură din partea Armatei 27
sovietice, îmi. spuse: „Domnula
colonel, primiți felicitări din
partea generalului Trofimenko,
comandantul Armatei 27 sovie
tice, pentru impetuosul atac". A
__
__ _ ___
____ _
fost_ cuvînt
cald _de ____
îmbărbătare
și admirație, cuvînt de prieten
*" de
’ tovarăș
’
- dă
. ..
<- căruia
- ■
și
' luptă
îi simțeam alături umărul. Au
urmat numeroase' contraatacuri
fasciste, sîngeroase, cumplite,
dar de acolo .nimic șl nimeni nu
mai puteau să ne clintească.
Am început, deci, atacul la 26
septembrie ; lupta s-a încheiat
definitiv Ia 29 ’ septembrie. Re. gimentul 34 infanterie ținea
strîns poziția, dar își pierduse
aproape jumătate din efectivul
trupei" și mai mult de jumătate
din cel al: ofițerilor și' subofițe
rilor. Amară durere ! Au urmat
apoi alte lupte, înfruntările de
la Apahida, de la Archid, pînă
îp' pragul-, Careiului. : Alături de
noi acționa Ia Cărei Regimentul
40 infanterie. Apărarea hitleris, tb-horthystă a fpst. .pulverizată.
îmi amintesc, ca acum, revăd
■1
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scena în care compania a 6-a, pămîntul românesc. Ori de cite
în nestăvilit avint, a pătruns ori am prilejul să trec prin orapînă . in centrul orașului și a șui Cărei mă opresc de fieînfipt drapelul tricolor pe so care dată cu smerenie în fața
clul statuii da lîngă biserică. în impunătorului monument si sa
cursul aceleiași zile de 25 oc lut ostășește memoria celor
tombrie 1944 a fost eliberat care și-au jertfit viața fără șo
și orașul Satu Mare, prin văire pentru libertatea țării,
cooperarea strînsă între Divizia pentru viitorul luminos visat cu
a 11-a infanterie și Divizia 133 ardoare în lupta de atunci și
sovietică. Astfel dușmanul a fost . pare este prezentul nostru soalungat pentru totdeauna da pe cialist, plin. de. strălucire.

DOCUMENTE ALE NESTINSEI GLORII
23 August 1944 9 Mai 1945
Aplicarea constantă a unui intens efort militar, menținerea peste hotare a unei armate de aproape
200 000 de militari au necesitat o masivă contribuție economică, mobilizarea integrală a tuturor energiilor
naționale, proces al cărui ferment activ a fost partidul comunist.
Citeva cifre edificatoare pentru performanțele economiei de război a României :
- cererile de muniție au fost satisfăcute prin livrări în proporție de 200 la sută la lovituri de tun
antitanc, de 240 la sută la lovituri de tun antiaerian ; la 10 februarie 1945 existau disponibile lovituri de
obuzier pentru alte 29 luni de război, mine aruncătoare pentru alte 5 luni etc. ;
— au fost expediate frontului peste 360 000 tone de făină, griu, carne, grăsimi, furaje etc., care
nu numai că au asigurat necesarul trupelor române, dar au fost folosite și pentru hrănirea populației din
zonele de acțiune din Ungaria și Cehoslovacia ;
— România a pus la dispoziția frontului întregul său sistem de comunicație feroviar (inclusiv mate
rial rulant: 52 000 vagoane și 2 300 locomotive), rutier, aerian, fluvial și maritim (92 la sută din flota
națională), rețelele de telefoane și telegrafice.
23 August 1944 — 9 mai 1945 :
Armata română de campanie a fost un organism militar armonios închegat, cuprinzînd toate genu
rile de arme și specialități corespunzătoare epocii.
Corpul aerian - 4 306 misiuni însumînd 8 542 ieșiri-avion, cu rezultate eficiente: 101 avioane
inamice doborîte, 15 nave scufundate, 26 baterii antiaeriene distruse, 83 blindate distruse etc. ;
Marina • a provocat inamicului, pe Dunăre, pierderea a 498 de nave (capturate sau distruse) ;
Celelalte genuri de arme - de la Marea Neagră pînă în cadrilaterul boem, de-a lungul a circa
1 700 kilometri, armata română a eliberat peste 200 000 kilometri pătrați de sub stăpînirea inamică (în
România, Ungaria, Cehoslovacia și Austria) ; a trâversat prin lupte grele circa 20 de masive muntoase, a
forțat sau a trecut 12 mari cursuri de apă, a eliberat 3 831 localități-și alte puncte populate, între care 53
orașe ; ostașii români au provocat inamicului mari pierderi în personal - 117.798 prizonieri și 18 731 morți
găsiți pe teren, care echivalează cu circa 17 divizii operative ale Wehrmachtului. Zilnic au fost scoși din
luptă 540 de militari inamici (cifra este calculată fără a dispune de cuantumul răniților sau morților
ridicați de adversar), prin jertfa a 630 militari români (morți, răniți sau dispăruți).
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Au pătruns pe pămîntul Un
gariei, împreună cu ostașii so
vietici, . ducind cu ei flacăra
eliberării. Bătălii crîncene au
dat ostașii noștri pe Tisa, la De
brețin, ia Budapesta, cu un
eroism pe care cronicile celui
de-aî doilea război mondial
le-au trecut în filele lor cu ma
juscule. Divizia a 9-a infante ■
rie, Divizia Mării, a înfruntat
dușmanul fascist pe Tisa, în
mai multe zone, lovindu-1 de
moarte, aruncîndu-1 tot mai de
parte, pînă spre valea Hernâdului..urmărindu-,l apoi, după lupta
înverșunate, peste frontiera cu
Cehoslovacia, în zona orașului
Roznava. „înainte, spre inima
de piatră, a Tatrei !“ — se în
demnau neinfricați ostașii noș
tri. Peste tot, în Munții Tatra
Alică, în Munții Metalici slovaci
— in zonele Ocovă — Zolna —
Doi. Micină — Banska-Bystrica,
între rîurile Hron și Turiec, in
Munții Fatra Mare, aipoi între
rîurile Vah și Morava, la vest
de Morava, în zilele lui mai
1945 — peste tot ostașii noștri
s-au bătut cu energie nesecată,
cu vitejie legendară, neslăbind
dușmanul, împingîndu-I tot mai
înspre apus, rănindu-1 de
moarte.
Veteranii își amintesc episoa
de nenumărate din aceste lupte,
Ie" rețrăiesc cu emoție puternică.
Dincolo de • zugrăvirea amplelor
mișcări strategice Și tactice ale
diviziei .din care făcea parte și
Regimentul 34 infanterie, în vas
tul tablou al desfășurării tutu
ror operațiilor armatei noastre,
care a eliberat, pînă în ziua
Victoriei, . 200 000 kilometri pătrați de sub stăpînirea inamică,
pînă în vecinătatea Vienei și a
Pragăi, în sufletul generalului
veteran se află chipul și nu
mele ostașilor simpli cu care a
luptat umăr la umăr, cu care a
împărțit greul războiului. Sute
și sute de nume, de des
tine îi revin din amintire. în
trebările acestor oameni răsună
și acum tot atît de viu, în inima
și țonștiința lui ca și atunci, în
scurtele pauze dțntre două lupte.
Veștile din țară le comentau
acolo, în prima linie, sub
focul dușman. Și erau vești îm
bucurătoare, vorbind despre
înnoirile revoluționare petrecute
pe pămîntul românesc în acea
perioadă. „Inima ostașilor era
tot timpul spre țară — poves
tește veteranul. A fost o explo
zie de bucurie cind s-a aflat
vestea că și la Constanța, ca în
atîtea alte orașe ale țării, mun
citorii și țăranii și intelectualii
au luat cu asalt prefectura și
primăria, instalînd prefect și
primar democrați ; bătălia țăra
nilor, conduși de comuniști, pen
tru smulgerea • pămintului din
mîinile boierești era propria lor
bătălie și reforma agrară tra
dusă curînd în fapt cu ajutorul
comuniștilor le-a dat aripi și
mai puternice în luptă. Sim
țeau și doreau fierbinte ca ni .
mic din ce a fost nedrept să
nu mai aibă loc în viața lor.
Lupta partidului comunist pen
tru o nouă Românie a muncii și
a dreptății le dădea certitudi
nea victoriei unei noi vieți, mai •
bună, liberă, prosperă. Grăbeau
bătălia cu dușmanul fascist pen
tru a se întoarce grabnic Ia ros-

turtle lor noi. Lupta lor pe front
avea acum sens și mai precis.
Și nu-și precupețeau nici viata,
luîndu-1 vitejește de piept pe
dușman, siguri fiind că țara,
prin întoarcerea lor acasă, va '
deveni și mai puternică, și mai
frumoasă. Multi au căzut cu
fata la dușman, purtînd adine
săpat în conștiință acest vis! atît
de real și de măreț".
Ultimul kilometru din cei 1 700
parcurși de ostașii Diviziei Mă
rii. „Un di'um continental; pe
care marea noastră unitate,'ală
turi de celelalte mari unități ro
mânești și Sovietice, l-a presărat
eu jertfe pe altarul Victjoriei
comune. Efectivele sale, mereu
împrospătate din cauza răririi
lor în atîtea bătălii cu dușmanul
fascist, au reprezentat, de fapt,
în ziua Victoriei, o dublare! față
de cele cu care a plecat de pe
litoralul Mării Negre în Aiigust
1944. Atît de mare a fost jertfa I
Un drum de-a lungul căruia 'ar- .
mata română s-a acoperit de
glorie, adueîndu-și contribuția
de seamă la infringerea flage
lului fascist, scurtând diirata
războiului cu cel puțin 6 luni
de zile !
$
6 luni în care omenirea a fost
scutită de mari suferințe, de
incalculabile sacrificii ;
!
6 luni în care nu s-au mai
mistuit în uriașul cuptor al! răz
boiului valori spirituale și ma
teriale 'inestimabile ;
6 luni în care și prin efortul
ostașilor noștri i s-a răpit: duș
manului fascist posibilitatea de
a-și definitiva grozavele arme
ale morții. Lucra la făurirea lor
cu febrilitatea, cu disperarea
fiarei încolțite din toate j păr
țile ;
6 luni care, adăugîndu-se de
cisivei lovituri date Gerrrianiei
hitleriste de . către Revoluția da
eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă
din August 1944, într-un moment
in care soarta războiului încă nu
era limpezită, au dăruit' lumii,
în spațiul lor, o viguroasă infu
zie de speranță, de certitudine a
victoriei apropiate, de viitor
curățit de norii grei ai războiu
lui. „Participarea României, cu
întreaga torță, la războiul împo
triva Germaniei naziste — spu
nea pe bună dreptate tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii — luptele grele
purtate de ostașii români, sacri
ficiile uriașe făcute dc întregul
popor pentru obținerea victoriei
finale asupra fascismului au
demonstrat cu putere hotărîrea
poporului român dc a lupta pen
tru zdrobirea fascismului și li
chidarea politicii imperialiste de
dominație și asuprire, pentru
democrație, pentru cauza inde
pendenței și libertății popoare
lor, a înțelegerii și colaborării
în întreaga lume".
1 700 de kilometri, Invăluiți în
norul greu al asprelor bătălii cu
cotropitorul hitlerist la capătul
cărora, în mai 1945, s-a ridicat
maiestuos soarele păcii, al spe
ranței nestrămutate că omeni
rea va ști să-și unească forțele
și geniul creativ pentru a face,
imposibilă pe planeta noastră,
pentru totdeauna, existența răz
boiului.
Dlonisie SINCAN
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Ai PARTIDULUI IN SOCIETATE

Perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid
in vederea unirii și mobilizării oamenilor muncii in înfăptuirea
hotăririlor Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român
Partidul - centrul vital al societății,
organizatorul și conducătorul întregii opere
de făurire a socialismului în România
întreaga experiență istorică și
deopotrivă experiența românească
Întemeiată pe condițiile concrete in
care se desfășoară procesul revolu
ționar dovedesc că in procesul con
strucției socialiste, indiferent de eta
pa în care acesta se găsește, parti
dul își îndeplinește . rolul său con
ducător in întreaga societate. Exer
citarea acestui rol nu este o dorință
subiectivă sau o măsură, de circum
stanță. cu caracter con.junctural, ci
este o legitate a procesului construc
ției socialiste. Caracterul de necesi
tate și legitate este dat, Înainte de
toate, de faptul că partidul a pro
iectat această societate, a gîndit-o
în toate determinările ei (economice,
politice, sociale, umane), a elabo
rat-o sub raport teoretic și numai el
este în măsură să aprecieze dacă această operă s-a realizat la nivelul
la care a fost programată să se rea
lizeze. Construirea societății socia
liste. mai ales în etapele sale supe
rioare, este o operă complexă, o
operă ce trebuie să se definească
prin unitate și continuitate. într-o
asemenea operă numai partidul poa
te să-și exercite prerogativele sale
de forță politică conducătoare, fiind
înarmat cu ideologia revoluționară,
bazindu-se pe concepția înaintată
despre lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric, pe teoria so
cialismului științific, fundamentindu-și tezele, principiile și obiecti
vele pe tot .ce este mai valoros în
știință și în cunoașterea umană.
Totodată, opera de construcție so
cialistă se realizează cu poporul și
pentru popor, deci este o operă con
știentă. Aceasta înseamnă atragerea
maselor și ridicarea lor la nivelul
înțelegerii necesității de acțiune, mo
bilizarea și conducerea lor efectivă.
Conștientizarea maselor, insuflarea
încrederii în reușita acțiunii, dimen
sionarea permanentă a participării
acestora în funcție de necesitățile
sociale nu pot fi decît opera parti
dului comunist, singura forță poli
tică capabilă să explice sensurile ac
țiunii umane, să formeze convingeri
ferme, comuniste.
Rolul partidului în organizarea și
conducerea vieții sociale crește pe
măsură ce înaintăm în construcția
socialistă, pe măsură ce trecem in
etapele mature ale acesteia, ca ur-'
mare a creșterii complexității pro
blematice pe care societatea le adu
ce în mișcarea sa.
începind cu Congresul al X-lea al
partidului, țara noastră a intrat într-o nouă etapă istorică a dezvol
tării sale, făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate. Conceput
ca un proces amplu, complex, cu
multiple determinări cantitative, dar
mai ales calitative, deci ca un proces
multilateral al. cărui nivel maxim
reprezintă
asigurarea
condițiilor
pentru trecerea la cpmunism, socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată cuprinde în întreaga sa desfă
șurare mai multe etape. De la Con
gresul al X-lea al partidului, care
a consemnat trecerea României în
tr-o nouă etapă istorică, congresele
care au urmat au reprezentat și au
fundamentat în același timp, teore
tic și practic, o nouă etapă in cadrul
acestui proces unitar.
Congresul al XIII-lea al partidu
lui care a fundamentat cea de-a
treia etapă a procesului de făurire
a societății socialiste ‘ multilateral
dezvoltate și înaintarea României
spre comunism, atît din punct de
vedere economico_-social, cit și din
punct de vedere al structurilor po
litice și organizatorice ale societății,
a rolului pe care-1 îndeplinesc dife
ritele componente ale sistemului po

litic, afirmă teza cu privire la creș
terea rolului conducător al partidu
lui în societate. în organizarea și
conducerea întregii opere de con
strucție socialistă.
Amploarea etapei făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
și înaintării României spre comu
nism. rolul tot mai important al
partidului au determinat definirea sa
în statutul partidului ca „forța po
litică conducătoare în Republica So
cialistă România, organizatorul și di
namizatorul energiilor creatoare ale
tuturor oamenilor muncii din patria
noastră, ale întregului popor in
lupta pentru construirea socialismu
lui și comunismului".
Dacă rolul partidului crește pe
măsură ce înaintăm în construcția
socialistă, deci pe măsura creșterii
complexității acestei societăți, rezul
tă că partidul este de drept condu
cătorul poporului în opera de con
strucție socialistă.. Acest drept l-a
dobîndit pe măsură ce poporul a în
țeles că partidul se găsește în slujba
sa. că-i servește interesele sale vi
tale. Așa se explică faptul că poli
tica partidului este politica poporu
lui. iar programul său a fost însușit
în întregime de către popor. Pro
gramul partidului a devenit Carta
fundamentală a operei de construc
ție socialistă.
Partidul trebuie să-și îndeplineas
că și să-și exercite rolul de condu
cător pentru că el și-a asumat răs
punderea de a făuri societatea so
cialistă multilateral dezvoltată și de
a pregăti condițiile pentru trecerea
la comunism. Atît socialismul, cît și
comunismul1 sînt faze ale unei socie
tăți care se construiește pentru pri
ma dată în istorie. Nimeni nu deți
ne vreo experiență în construcția
unei astfel de orînduiri. Dacă parti
dul a proiectat o asemenea societa
te. și-a asumat o mare responsabili
tate și trebuie să rămînă responsabil
pînă la realizarea ei integrală.
Rolul conducător al partidului în
actuala etapă de dezvoltare a tării
și în perspectiva construcției comu
niste rezidă și în faptul că, făurind o
operă cu caracter de unicat, nimeni
nu poate să prevadă tot ce se întîmplă în perspectiva unor perioade
îndelungate, în condițiile creșterii

complexității vieții sociale, a ampli
ficării raporturilor de condiționare
și intercondiționare a fenomenelor
sociale, a ritmurilor alerte ale aces
tei epoci și a mutațiilor și implica
țiilor profunde și multilaterale pe
care le poate genera însuși procesul
construcției socialiste, fiind perma
nent necesare acțiuni și măsuri
pentru o seamă de corective ce tre
buie aduse în planul general al so
cietății, în evoluția acesteia, opera
rea unor completări, adaptări, dez
voltări la programul construcției so
cialiste.
Partidul, în calitatea sa de forță
politică revoluționară. își îndepli
nește rolul conducător și pentru că
desfășurarea unui asemenea pro
ces complex ca cel al construcției
socialiste și comuniste nu se poate
realiza decît prin promovarea in
întreaga viață. în întreaga societate
a unui spirit nou. cu adevărat re
voluționar, care înseamnă angajare
și responsabilitate totală, viziune
înaintată, pasiune pentru nou, în
drăzneală în gîndire și acțiune, cute
zanță revoluționară. însușiri plin
care trebuie să se definească omul
societății socialiste și comuniste.
Spiritul revoluționar în această per
spectivă devine un însoțitor firesc
și necesar al întregului proces al
construcției socialiste. Așa cum a
subliniat Congresul al XIII-lea al
partidului, procesul revoluționar nu
se va încheia niciodată. Perenitatea
procesului și a spiritului revoluțio
nar țin de nevoia de a promova per
manent noul, de a lupta necontenit
împotriva a ceea ce este învechit,
osificat, perimat, de a crea cîmp
larg de manifestare și afirmare pro
gresului social. Spiritul revoluționar
reprezintă, așadar, o cerință impe
rioasă a actualei etape și a unor în
delungate perioade istorice ce vor
veni. Abia în această perspectivă
înțelegem valoarea fundamentală a
aprecierii făcute în Congres de că
tre tovarășul Nicolae Ceausescu, anume că „cine dorește să fie revo
luționar va fi întotdeauna în frun
tea transformărilor societății, a nou
lui".
Se înțelege că un proces revolu
ționar de o asemenea amploare nu
poate fi condus decît de către un
partid revoluționar. „Numai un ase
menea partid, cu cadre revoluționare
și cu un spirit revoluționar de mun
că, cu o concepție revoluționară des
pre lume va putea să-și îndeplineas
că misiunea istorică de a conduce
poporul nostru spre înaltele culmi
ale civilizației socialiste, spre îm
plinirea visului de aur ai omenirii —
societatea comunistă".

Sporirea rolului conducător al partidului
în noua etapă a edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate
și de clasă formează o unitate in
Trecerea României într-o nouă
disolubilă în jurul partidului. în aetapă a procesului făuririi societății
cest cadru, partidul nu mai este ex
socialiste multilateral dezvoltate,
fundamentată de cel de-al XIII-lea
ponentul exclusiv al clasei munci
toare. ci al întregului popor, fapt ce
Congres al partidului, nivelul cali
poate fi probat de' viață, prin legă
tativ superior al acesteia și în legă
turile strînse intre partid și popor.
tură cu acesta rolul tot mai impor
Astfel, in Statutul partidului adop
tant pe care-1 îndeplinește partidul
tat de Congresul al XIII-lea. Parti
în societate a determinat aprecieri
dul Comunist Român este definit
noi cu privire la locul și rolul parti
că „centrul vital al întregii noastre
dului, la definirea sa ca element
națiuni".
fundamental al sistemului politic ăl
țării noastre. Aprecierea că partidul
Prin această definiție trebuie
este centrul vital al societății noas . să înțelegem că partidul ocu
tre se întemeiază pe mutațiile can
pă locul cel mai important în viața
socială, poziția cheie, el este centrul
titative și calitative care au avut loc
fără de care societatea socialistă
în partid și care i-au dat caracterul
n-ar putea să progreseze, să existe ;
de, masă. în același timp. în tara
el este hotărârea, forța societății,
noastră s-a realizat un proces vizibil
consecventa revoluționară, spiritul
de omogenizare socială, astfel că în
de muncă angajată, tenacitatea și
prezent toate clasele și păturile so
ciale sînt deopotrivă interesate în • vigoarea societății noastre.
Conceperea partidului ca centru
victoria societății socialiste, mai
vital al societății capătă sensuri
mult, că întrăaga structură socială

multiple economice, politice si so
ciale. ideologice și culturale în sen
sul că partidul conduce efectiv în
tregul proces al construcției socialis
te și comuniste.
Partidul. în accepțiunea sa de cen
tru vital, ca instanță politică de prim
ordin, îndeplinește pe lîngă funcția
analitică și o funcție programatoa
re. Pe baza analizelor, a datelor și
informațiilor pe care le deține.'Parti
dul programează în strînsă conlu
crare cu statul, cu alte elemente ale
structurilor economico-politice și or
ganizatorice dezvoltarea economicosocială a țării în perspectivă, stabi
lește liniile de dezvoltare, căile pen
tru dobîndirea unei înalte eficiente
a activității umane, nivelurile de
progres etc.
Conceput ca centru vital al socie
tății, partidul trebuie să acționeze,
ferm pentru formarea si educarea
cetățenilor în spiritul cerințelor so
cietății socialiste, al eticii și echită
ții, să combată manifestările nega
tive, să ia atitudine față de forma
lism. birocratism, față de orice fel
de inerție, de pasivitate și conser
vatorism, față de manifestările de
grup, de divergente și opoziții între
grupuri, față de orice fel de con
tradicții care pot să apară în ,viata
socială. Viața demonstrează că și în
societatea socialistă pot să apară
contradicții care se cer soluționate
la timp pentru a nu genera\conflicte
și stări tensionale. Dacă în’ societa
te apar tendințe diferite care însă
nu reprezintă conflicte, nu sînt opo
ziții de fond, partidul are misiunea

de a critica stările negative, de a
stimula critica și autocritica ca armă
a mersului înainte.
în calitatea sa de centru vital,
partidul trebuie să dezvolte creator
ideologia revoluționară, să valideze
tezele care slujesc procesul construc
ției socialiste, să le îmbogățească, să
le verifice și să elaboreze teze, con
cepte, idei noi care să propulseze
societatea înainte, cu care să con
vingă și să mobilizeze masele în acest uriaș proces.
Creșterea rolului partidului, con
ceput ca centru vital al societății,
este organic legată de necesitatea
dezvoltării creatoare a ideologiei re
voluționare. Dezvoltînd teoria revo
luționară, vom înțelege mai profund
legile sociale și le vom putea apli
ca la condițiile concrete din tara
noastră.
>
Aceasta înseamnă în primul rînd
să îmbunătățim continuu concepția
noastră revoluționară despre lume
și viață, să păstrăm permanent spi
ritul revoluționar al partidului, al
activității teoretice și ideologice, să
facem totul ca partidul nostru să
rămînă un partid revoluționar. în
acest sens, partidul trebuie să des
fășoare o intensă muncă polițicoeducativă, de formare a omului nou.
să intensifice activitatea de ridicare
a conștiinței socialiste, revoluționa
re. a tuturor oamenilor muncii, să
combată orice manifestare și men
talitate învechită, obscurantistă, ori
ce atitudine înapoiată despre mun
că și viață.

Ridicarea activității organizațiilor
și organelor de partid la nivelul
exigențelor crescînde ale noii etape
de dezvoltare a țării
Congresul al XIII-lea al partidu
lui a apreciat că rolul conducător al
partidului in această etapă se mate
rializează intre altele și în înțele
gerea și descifrarea noilor cerințe ce
pot să apară, a noilor sarcini ce se
impun și care izvorăsc din ansam
blul dezvoltării social-economice.
Pentru a-și putea îndeplini rolul
său de forță politică conducătoare a
societății, dată fiind anvergura tran
sformărilor ce urmează să aibă loc,
partidul trebuie, să-și perfecționeze
neîncetat formele muncii organiza
torice și politico-educative, să culti
ve prin întreaga sa activitate în rîndurile comuniștilor, ale tuturor cetă
țenilor țării o seamă de calități și
însușiri, ca de pildă o înaltă con
știință politică și cetățenească, res
ponsabilitate în gîndire și acțiune,
spirit de răspundere, de ordine si
disciplină etc.
Preocupările sale pentru perfec
ționarea formelor muncii de partid,
pentru promovarea și folosirea mij
loacelor mai eficiente s-au materia
lizat în expunerile secretarului ge
neral al partidului la Plenara C.C.
al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, în lu
crările Consfătuirii de la Mangalia
din august 1983. precum și în întrea
ga dezbatere ce a avut loc în între
gul partid înaintea Congresului, pre
cum și în cadrul Congresului parti
dului. Pe aceste căi s-au formulat o
seamă de cerințe și sarcini, s-au sta
bilit obiective menite să asigure un
stil de muncă dinamic, ancorat în
realitate, eficient, care să dea ga
ranția îndeplinirii hotăririlor adop
tate.
In acest sens. în documentele Con
gresului al XIII-lea. în Raportul
prezentat Congresului s-a subliniat
că îndeplinirea de către partid a
rolului său conducător înseamnă ca
fiecare organizație, flecare comunist
să-și îndeplinească rolul de forță
politică conducătoare, să se acțione
ze pentru întărirea legăturilor parti
dului. a organizațiilor sale cu ma
sele, să-și perfecționeze munca pen
tru realizarea hotăririlor, controlul
de partid să devină permanent și
sistematic, să se dezvolte democra
ția internă de partid etc.
Perfecționarea stilului și metode
lor de muncă și. în același timp, în
deplinirea de către fiecare organi
zație ii de fiecare comunist a rolu
lui său conducător înseamnă stră
duința de a cuprinde în sfera acti-

vității permanente multitudinea pro
blemelor pe care le ridică actuala
etapă, deci îndeplinirea fiecărei hotăriri, a fiecărei prevederi a acesteia.
Pe baza hotăririlor Congresului se
impun preocupări. constante pentru
primirea în partid a celor mai va
loroase cadre, ridicarea nivelului po
litic și ideologic al tuturor membri
lor de partid, atragerea în sfera
muncii de partid a întregului activ
în soluționarea problemelor economico-sociale, înfăptuirea consecven
tă a politicii de cadre a partidului,
cultivarea la toate cadrele de par
tid a spiritului revoluționar, a ca
lităților de buni organizatori și militanți în transpunerea în viață as
hotăririlor de partid și de stat.
Pentru aceasta se impune un con
tact permanent cu masele de oameni
ai muncii, o studiere atentă a rea
lității. punerea in valoare a valen
țelor democrației socialiste muncito
rești revoluționare și a altor verigi
care pot asigura înfăptuirea liniei
politice a partidului la cotele cele
mai înalte....?
- ■
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Realizările obținute în anii care
s-au scurs de la preluarea puterii
politice de către clasa muncitoare,
dar cu deosebire de la Congresul, al
IX-lea al partidului sînt impresio
nante. Multe zone geografice ale
tării în care nu se practica decît o
agricultură cu slab randament sînt
astăzi cetăți industriale, zone în care
pămintul se lucrează după metode
științifice, puternice centre urbanis
tice și culturale. Toate aceste rea
lizări, la care se adaugă grija pentru
om, nu sint de conceput fără
exercitarea in miezul mecanis
mului nostru social a rolului
conducător tal partidului, fără stră
duința. tenacitatea, abnegația și fi
delitatea pe care partidul a arătat-o
în întregul proces al construcției
socialiste. De aceea, -în toate docu
mentele programatice ale partidului
sînt consfințite două mari adevăruri,
și anume că : partidul și-a îndepli
nii și își îndeplinește rolul de forță
politică conducătoare a societății și
că strategia pe care a elaborat-o a
corespuns și corespunde pe deplin
cerințelor și aspirațiilor supreme
ale poporului.

Constantin CALIN
Academia „Ștefan Gheorghiu"

Controlul obștesc —control democratic, eficient
© Există o relație între frecvența controlului și calitatea

produselor ? ® Drumul rentabilității de Ia „firmă" la... condica
de prezență ® Concluzii întemeiate — urmări importante.
Forme eficiente de participare a
maselor largi la conducerea diver
selor activități ale vieții sociale,
echipele de control al oamenilor
muncii au dreptul și obligația de a
verifica, între altele, activitatea uni
tăților prestatoare de servicii. Cum
se exercită în mod practic acest
control, ce măsuri se întreprind pen
tru soluționarea problemelor înre
gistrate ? Desigur, răspunsul nu
poate fi dat decît de la caz la caz.
De data aceasta, redăm constatările
unei anchete pe această temă întreprinsă în municipiul Buzău,
Cînd unele unități rămîn în afara
atenției controlului obștesc. Este
știut că sindicatelor le revin sar
cini complexe în organizarea și
desfășurarea controlului obștesc. Și,
într-adevăr, în ce privește județul
Buzău, consiliul sindicatelor acordă
atenție acestui domeniu, indrumind activitatea celor 426 de echipe
cu aproape 2 000 de membri. Dar
pînă acum controalele s-au efec
tuat cu predilecție în unitățile co
merciale, în timp ce sectorul de
prestări servicii a rămas aproape în
afara acestora, în ciuda faptului că
nu este un sector cîtuși de puțin
neglijabil — numai in municipiu,
rețeaua cooperației meșteșugărești
avind 159 de unități. Sint ele in afara necesității de a fi controlate de
echipele obștești ? Răspunsul l-am
găsit însoțind o echipă de control
obștesc.

Pe urmele calității prestațiilor
meșteșugărești. împreună cu mem
brii echipei conduse de Constantin
Coman am trecut pragul unităților
investigate mai întîi in calitate, de
clienți. Apoi, controlorii obștești
s-au legitimat, cercetind scripte și
registre, comparind tarifele, lucră
rile și termenele prevăzute în liste
cu cele înscrise pe bonuri.
Astfel, s-a constatat că la unitatea
numărul 7 a cooperativei „Sporul",
profilată pe repararea confecțiilor,
responsabilul Dumitru Anghel a fi
xat, pe rînd, termene de circa o
lună pentru lucrări ce s-ar fi putut
face... pe loc. în schimb, se ocupa,
și încă foarte operativ, de confec
ționarea , unor obiecte noi de îm
brăcăminte, dintre care unele nici
măcar nu intrau în profilul uni
tății. într-un dulap avea un cojoc
nou aproape terminat pentru care,
bineînțeles, nu avea nici un tarif,
îl estimase „după aproximație", cu
motivarea : „clientului îi convine".
Poate că îi convine și lui — dar
cooperativei care este, practic, elu
dată ?
•
■ ■'
Ce e drept, n-am mai întîlnit și
alți meseriași. atît de „generoși".
Dimpotrivă. într-una din zilele rai
dului nostru am ascultat împreună
cu alți trecători o aprinsă dispută
verbală izbucnită în unitatea de ciz
mărie nr. 1 de pe strada Gării.
Responsabilul se certa cu o clientă
(Ileana Paraschiv) căreia îi repa
rase, de mîntuială, niște încălță
minte. Altercație care a durat cît
să-i fi putut înlătura categoric de
fectul. în aceeași zi, cetățeanul
Gheorghe Coman ieșea pentru a
cincea dată de la atelierul pentru (

încălțăminte' de comandă situat în
complexul „7 Noiembrie" fără să-și
poată ridica pantofii comandați cu
o lună în urmă. La primul termen
îi găsise greșit executați, iar în
ziua prezenței noastre responsabi
lul (Nicolae Damaschin) „motiva"
că lucrătorul 'care preluase coman
da nu a venit la serviciu — „o fi
avînd și el vreo treabă". •
Frecvența unor asemenea „scuze"
arată că problema absențelor în acest sector de activitate — cele mai
multe, nemotivate, ar trebui mai

Raid-anchetă în unități ale
cooperației meșteșugărești
din județul Buzău
serios analizată. Ne referim la si
tuațiile reale, cum din păcate nu
reflectă nici măcar condicile de
prezență, pe care, în nici o unitate,
nu le-am găsit semnate la zi. „Noi
venim să lucrăm, nu să semnăm
condica", ni se răspunde, ca „mo
tivație", de către o lucrătoare de la
unitatea numărul 11 a cooperativei
„Muncitorul". Explicație care nu mai
necesită comentarii...
întirzierile masive și frecvente
față de programul de lucru, nerespectarea
obligațiilor elemen
tare privind termenele,
indisci
plina de orice fel nu pot avea dj^ît
urmări neplăcute asupra calității
prestațiilor și, implicit, asupra fai
mei unităților respective, care este
cea mai convingătoare „firmă" a
lor. Dar echipa de control a luat
seama și la firmele propriu-zise,
care ar trebui să facă o reclamă
atrăgătoare și eficientă acestor ate
liere. Intrînd însă în unitatea de

„mecanică fină" a cooperativei
„Muncitorul", membrii echipei au
constatat că paleta lucrărilor este
mai diversă decît ar fi putut-să de
ducă eventualul client din laconica
firmă.
— Reparăm umbrele,
biciclete,
mașini de scris, executăm chei și
multe alte lucruri cerute de clienți,
ne spune lucrătorul Constantin Antofi. Numai că nu prea se cer, deși
sîntem singura unitate cu acest pro
fil din oraș.
Nici nu este de mirare — nu se
cer pentru că nu se știe. Dosnică,
neștiută, nepopularizată în nici un
fel, unitatea nu-și face planul, deși
dc serviciile sale au nevoie mulți
cetățeni... Dar se poate pune în
trebarea : oare o unitate cu mese
riași atît de pricepuți, oameni îndemînatici la atîtea operații teh
nice. nu-și putea asigura „firme"
mai detaliate ?
Cînd exigența controlului se îm
pletește cu receptivitatea. Contro
lul a evidențiat și alte aspecte. Exi
gența analizelor, multitudinea pro
blemelor urmărite, consultarea ce
tățenilor, informarea mai
precisă
asupra doleanțelor lor au permis să
se degaje unele concluzii de o cu
prindere mult mai largă — respec
tiv să se propună înființarea unor
noi unități meșteșugărești în profilele deficitare, a unui dispecerat de
informare a publicului, să se reco
mande renovarea unor localuri.
Cu
promptitudine, conducerile
cooperativelor în cauză au trecut la
aplicarea imediată a unora din mă
surile stabilite. Totodată s-au dis
pus diverse sancțiuni față de res
ponsabilii unor unități cu neajun
suri flagrante (conducerea coope
rativei „Sporul" a luat hotărirea
schimbării responsabilului de la
atelierul de reparat confecții).

— La rîndul nostru, ne-a spus
Elena Negoiță, vicepreședintă a
Uniunii județene a cooperativelor
meșteșugărești Buzău, vom adinei
investigațiile in direcțiile semna
late de controlul oamenilor muncii,
unele dintre acestea — de ce să nu
recunoaștem — mai puțin urmărite
de organele proprii de verificare.
Vom controla sistematic 'Condicile
de prezență, vom renova în aceste
săptămîni zece unități și tot pînă atunci vom avea și un dispecerat de
Informare a publicului asupra rețe
lei de unități și a gamei de pres
tări. Urmează, de asemenea, să încunoștințăm mai exact cetățenii
prin firme adecvate și alte mate
riale de reclamă.
Desigur, pe lîngă aceste intenții,
la loc central se impune îmbunătă
țirea serviciilor propriu-zise, în mod
deosebit sub raportul punctualității,
termenelor și calității lucrărilor.
Menționăm că pînă la data con
trolului, unitățile
cooperativelor
meșteșugărești buzoiene se aflau sub
plan, dar nu cu prea multe procente.
„Din cauze obiective" nl s-a spus,
dar dacă s-ar fi intervenit mai de
mult asupra unora din aspectele
semnalat.e poate s-ar fi resimțit in
bine și realizarea planului.
Oricum, constatările de la Buzău
au dovedit o dată în plus că efi
cienta controlului obștesc este in
discutabilă atunci cînd' se efectuea
ză responsabil — dar și sistematic.
Faptele depistate în cîteva zile de
o singură echipă de control pro
bează din nou cît de necesară și
binevenită este prezența acestora în
toate sectoarele de activitate ce in
tră sub incidența activității lor
obștești.

Ion MARIN
Stelian CH1PER
■corespondentul „Scînteli"

Poarta culturală
a Sălajului

Unul din spectacolele-concurs
ale etapei județene a grandioasei
mișcări de educație și creație, care
a adus în scenă în centrul Zalău
aproximativ 15 formații sătești și
din întreprinderi, de diferite ge,nuri, o amplă discuție cu pre
ședintele comitetului județean de
cultură și educație socialistă, pro,fesorul Silvia Cosma, și cu vice
președintele aceluiași for, vechi
activist cultural. Alexandru Oniț,
stăruind îndeosebi asupra orien
tărilor imprimate acestei activi
tăți culturale după cel de-al
XIII-lea Congres al P.C.R., și o
analiză ad-rem, adică punct cu
punct a planului de muncă al cen
trului județean de îndrumare a
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, efectuată împreu
nă cu directorul său, multilateralul-talent care este profesorul
Ștefan Goanță, plan din care re
ținem strădania acestui stat-major
metodic de a găsi „mijloacele și
formele de materializare a poteri-,
țialului artistic în vederea creării
unui cadru optim pentru dezvol
tarea multilaterală a personalității
umane, pentru formarea omului
nou, corespunzător. realității so
cialiste, capabil de o contribuție
conștientă, superioară, pe plan
material și spiritual, în edificarea
societății noastre în plin și acce
lerat progres" — iată elementele
de la care pornim în comentariul
de față. Suficiente însă, după pă
rerea noastră, pentru a ne convin
ge de la început că în acest județ
activitatea cultural-educativă, deși
a debutat în condiții grele, ca în
orice unitate geografică și economico-socială nou creată, ține pas
cu dezvoltarea generală. Ba am
putea spune că se află într-un ne
contenit progres. Amatorii de sta
tistici, utilizate în mod curent în
evaluarea acestui domeniu, pot
realiza această idee fie și printr-o comparație a unor repere
cifrice cum ar fi : la prima ediție,
2160 de formații cu 34 180 inter
pret și 420 cercuri cu 7 499 mem
bri ; la a doua ediție, 2-471 for
mații cu 36 913 interpreți și 533
cercuri cu 8 964 membri ; la a tre
ia ediție, 2 690 formații cu 41 840
interpreți și 670 cercuri cu 10 480
membri ; la a patra ediție, 2 859
formații cu 48 575 interpreți și 716
cercuri cu 11 470 membri ; la etapa
de masă a actualei ediții, a cin
cea, 3 264 formații cu 57 659 inter
preți și 740 cercuri cu 12 434 mem
bri. O creștere în amploare orga
nică.
La o populație de aproximativ
268 000 locuitori nu e puțin, ținind
seama și de răspîndirea în teritoriu a tuturor acestor mesageri ai
noii spiritualități. O asemenea
răspîndire și cuprindere au și per
mis organizarea etapei competitive
județene într-un număr de 12 Cen
tre, cele mai multe rurale, județul
nedispunind încă de o zestre urba
nistică prea întinsă. Cu alte cu
vinte s-a asigurat participarea la
actul cultural-educativ a unui nu
măr cît mai mare de oameni, ceea
ce1 reprezintă unul din dezidera
tele principale ale Festivalului na
țional „Cîntarea României".
Principalul fenomen, l-am putea
numi chiar âalt calitativ, care s-a,
produs a fost un mai optim echi
libru între manifestările cu carac
ter folcloric tradițional și cele
cu caracter cult, sporindu-se ast
fel eficiența educativă, încărcarea
de mesaj contemporan a actului
de cultură. Subliniem acest fapt,
deși practic și domeniul folcloric
se prezintă sub multiple aspecte
inedit, această zonă de interferen
ță cu Maramureșul, Bihorul și
Clujul nefiind prea mult cercetată
și dezvăluită publicului larg în
trecut. Preocupările au fost pe de
o parte conservarea acestui bogat
patrimonii^ existent și revitalizarea
unor zone pe cale de secătuire.
Ambele aspecte le-am putut re
marca pe viu în spectacolul-concurs la care am asistat, in cadrul
căruia Crișenii, comună înveci
nată Zalăului, de pildă, a strălucit
atît prin dansurile sale populare
de proveniență locală, jucate mai
ales de oameni - în vîrstă, cît 'și
prin . formația de satiră și umor
din textul căreia n-au lipsit unele
refrene cu inflexiuni populare („Și
vorbesc așa și-așa / Mai bine-ar
lua sapă !“). Dar. deopotrivă, am
apreciat și primul aspect al preo
cupărilor pentru folclor în comuna
ceva mai depărtată de Zalău,
Agrij, nume de veche rezonanță,
care s-a prezentat cu un cor „de
femei dirijat de un „sufletist" al
genului, profesorul de istorie Pop
Pamfil, și cu un grup vocal care
a interpretat în grai local un tul
burător „Cîntec al miresii", ca și
originala prelucrare „Pe valea
Agrijului".
O mare revelație a fost grupul
vocal de Ia Badon, formație care
e rodul ultimilor ani, cu al său mi
nunat „Jale-i pare codrului' / după
verde frunza lui" și mai ales cu.
un colind laic pe care îl țin minte
de la moldoveanul de geniu Ni
colae Labiș. Grija pentru păstrarea
zestrei folclorice am văzut-o și Ia
formația de dansuri maghiare din
Panic, aproape toți componenții
ei fiind tineri.
Există și o ipostază a folclorului
care, cel puțin din punctul nostru
de vedere, este extrem de crea
toare, adică acea însușire rară de
a fi canavaua, portaltoiul unor

realități contemporane. Din acest
punct de vedere rămine pentru
noi ca un model, ca un reper cul
tural de cea mai înaltă valoare,
formația de satiră și umor de la
Someșul Odorhei, situată încă din
ediția trecută printre fruntașele
pe -țară ale genului.
„Iuiuitoarele" de aici, ca să fo
losim un termen popular, au an
gajat în scenă un dialog po tema
muncii in agricultură. O simplă
răsucire ca de bici pocnind a unor
năfrămi și o strigătură cu năduf
au marcat înfruntarea dintre ne
veste (cu precădere țărănci) și
cucoane (tot țărănci „domnite",
după o expresie locală) : „Uiu ■!...
■ Noi aici am fi venit, chiar de nu
ne-ați fi poftit / Că r.i-i drag a
iuiui / Ca florilor a-nflori... Priviți-ne numa-așa / Pîn’nu deschi
dem gura ! / Că de-neepem iuiui /
Nu știm cît de dragi vom fi / Că
avem o gură_ rea / Nu se poate
stîmpăra / Pîn’nu spune ce vrea
ea. / Zi-i Marie, numa’zi /. Că ce
ne-a mai fost ne-o fi / Să-ncepem
a biciuli...". Refren : „După ordi
nea de zi !“ Și „biciulitul" neves
telor a continuat, în punerea în
scenă voioasă și aprigă a Învăță
toarei Ecaterina Buruiană și pe
textul, bine alcătuit, cu simț al
autenticului și esteticului de prof.
■ Ștefan Goanță, unul din principalii
animatori ai acestui gen în Sălaj.
Relațiilor de muncă și bună con
viețuire cu bărbații le-au consa
crat iuiuitoarele- din SomeșulOdorhei programul din acest an pe
care, din păcate, nu l-am putut
viziona, formația fiind în depla
sare la Festivalul „Gura Satului"
de la Macea dirț județul. Arad,
unde, juriul .a răsplătit-o cu un
. premiu. Ca și. pe cea . similară, de
la. Jibou. De altfel, trebpie să ob
servăm că formațiile de'satiră și
umor, în număr de aproape 50, se
prezintă în general bine în acest
județ. Este sentimentul cu care am
urmărit și pe cele aflate în între
cerea de la Zalău, de la cea a în
treprinderii cinematografice la
cea a cooperației meșteșugărești
sau I.J.D.C.L. Interesant a fost
faptul că între brigada artistică de
tip vechi a Spitalului din Zalău și
cea a comunei Crișeni, opțiunile
au dat cîștig de cauză celei de-a
doua tocmai pentru faptul că era
mai implicată în actualitate.
Nu numai satira și umorul au
cîștigat teren în viața culturală
din ultimii ani a județului Sălaj,
ci în egală măsură teatrul și mu
zica vocală, temperîndu-se astfel
impulsul folcloric, unic o vreme.
Mai mult decît atît : s-au făcut
eforturi de a se organiza microconcerte cu cei mai buni muzicieni
din județ, recitaluri de poezie în
soțite de muzică, expoziții de artă
plastică etc, în condițiile în care
nu există formații artistice profe
sioniste. Spectacolele cu publicul,
îndeosebi cele dedicate fruntașilor,
s-au înmulțit și prin aceasta și
aria de înrîurire educativă s-a
extins.
Un argument important al ma
turității mișcării cultural-artistice
îl poate constitui în primul rînd
funcționarea unui adevărat sistem
al unor tradiții locale, vechi sau'
noi. Vom enumera pentru intere
sul pe care-1 prezintă citeva din
ele, circumscrise îndeosebi ano
timpului verii și în parte primă
verii, in care n'e aflăm. Să con
semnăm deci : „Măsurișul" — ser
bare cîmpenească pastorală de la
Măgura Priei, comuna Cizer, sau
„Maialisul" de la Gorgana, comuna
Sînmihalu Almașului. Tot o ser
bare cîmpenească agrară, dedicată
obiceiurilor de muncă, este și cea
intitulată „Izvor de apă vie", ce
se desfășoară în august în comuna
Surduc.
Dar iată și cîteva tradiții nou
instaurate, menite a pune în lu
mină istoria și cultura acestor
locuri, marile personalități care
le-au ilustrat. Se impun astfel
serbările omagiale consacrate lui
Mihai Viteazul la obeliscul “de la
Guruslău, sau marelui patriot de
la 1848, Simion Bărnuțiu, ce arc
loc în comuna sa natală, la Bocșa,
adică acelui glorios luptător care-i
sfătuia la adunarea de la 3/15 mai
1848 de la Blaj pe toți bărbații
prezenți să umble cu poporul dacă
nu vor să rătăcească. Proporțiile
unui veritabil festival au devenit
manifestărjle de creație și inter
pretare susținute sub emblema
numelui lui Ioniță Scipione Bădescu, tovarăș de elanuri lirice cu
marele Eminescu, inspirat autor al
unor cîntece patriotice de un una- •
nim răsunet, precum „Trompetele
răsună" și „Sus inima, români".
Entuziasmul patriotic-revoluționar, forța sa constructivă, îmbina
te cu cultivarea unor însușiri alese
ale omului nou. își găsesc astfel
exprimarea, întruchiparea printr-o bogăție de mijloace, culturalartistice, semn că județul Sălaj
e pe deplin consolidat ca spiritua
litate contemporană.' activă, consa
crată propășirii șale eeonomicosociale, înfăptuirii sarcinilor și
comandamentelor pe care partidul
le-a încredințat fiilor săi. Poate
tocmai de aceea am și ales pentru
comentariul nostru titlul de mai
sus, sugerat de faptul că geografic
există o Poartă a Sălajului, cînd
vii dinspre Cluj-Napoca.

Nicislae STOIAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă transmit profunde mulțumiri pentru călduroasele felicitări
și bunele urări adresate în numele Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, • al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al
guvernului și al poporului român, precum și al dumneavoastră personal, cu
prilejul aniversării zilei mele de naștere.
Exprimîndu-mi convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, și
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se, vor întări șj
dezvolta continuu, în toate domeniile, folosesc acest prilej _ pentru a vă
adresa dumneavoastră și poporului român prieten sincere urări de succese
tot mai mari în opera de edificare a societății socialiste multilateral
dezvoltate.

Vizita președintelui Repuliieii Nicaragua, Cronica zilei
Băniei Ortega Saavedra

Vineri, 3 mai, a sosit la București
Daniel Ortega Saavedra, președintele
Republicii Nicaragua, care, în frun
tea unei delegații oficiale, efectuează
o vizită de lucru în țara noastră.
Din delegație fac parte Henry Jtulz,
membru al Direcțiunii Naționale a
F.S.L.N., ministrul cooperării econo
KIM IR SEN
mice externe, Miguel d’Escoto,
Secretar general al Comitetului Central
membru al Adunării Sandîniste, mi
.
al Partidului Muncii din Coreea,
nistrul de externe, Joaquin Cuadrtt,
Președintele
șef al Marelui Stat Major al Ar
Republicii Populare Democrate Coreene
matei Populare Sandiniste, ad
junct al ministrului apărării, , Ja
cinto Suarez Espinoza, membru
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU al Adunării Sandiniste, ambasador,
Rosario Murillo de Ortega, membru
Președintele Republicii Socialiste România
? supleant al Adunării Sandiniste,
Excelență,
președintele Asociației sandiniste a
în numele poporului maltez și în numele meu personal, am plăcerea
oamenilor de cultură din Nicaragua.
să vă confirm cu sincere mulțumiri primirea bunelor dumneavoastră urări
pe care mi le-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Maltei.
'
Pe aeroportul Otopeni, unde au
Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele
fost arborate drapelele de stat ale
mai bune pentru progresul continuu și prosperitatea țării dumneavoastră.
Republicii Nicaragua și Republicii
AGATHA BARBARA
Socialiste România, oaspeții au fost
Președintele Republicii Malta
salutați de tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru a! Comite
1
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Ion
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul afacerilor externe. Ștefan
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
Singapore, Malayezia și Birmania,
răspunzînd invitațiilor primilor mi
prim-ministru al Guvernului Repu
Bîrlea, membru supleant al Corniniștri ai acestor țări, precum și o
blicii Socialiste România, va efec
vizită de lucru în Indonezia, la in
tua, în prima jumătate a lunii mai
vitația vicepreședintelui
Repu
1983, vizite oficiale în Thailanda,
blicii.

Primul ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu,
va face vizite in țări ale Asiei de sud-est.

tV

vremea
V*
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 mai. ora 20 — 7 mal, ora
20. In țară : Vremea se va încălzi trep
tat. Cerul va fi variabil, cu înnorări
mai accentuate în vestul, centrul și nor'dul tării, unde vor cădea ploi locale,
care vor avea și caracter de averse,
însoțite de descărcări electrice. în ce-

lelalte regiuni, ploi cu totul izolate.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Unele intensificări se vor produce
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
4 și 14 grade, Izolat mal coborîte la
începutul intervalului, iar cele maxime
între 15 si 25 de grade, pe alocuri mai
ridicate în sudul țării. In București :
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila
intre B și 11 grade, iar cele maxime
între 24 șl 27 de grade.

13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă $ Tata
mea, mîndră grădină — melodii
populare • Gala desenului ani
mat : „Pinocchio” — ultimul epi
sod • Micile povești ale marelui
ecran : ,;Cenușăreasa" — film mu
zical după basmul" lui Charles
Perrault. Partea a IX-a • Tele' sport • „Flori de mai" '— moment
poetic • Memoria veșnic vie —
reportaj din orașul istoriei — Ca-

totului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. președintele Comitetului de
Stat al Planificării, de alte persoane
oficiale.

★
în cursul zilei de vineri. Danie! Or
tega Saavedra, președintele Republi
cii Nicaragua, a vizitat cooperativa
agricolă de producție din comuna
Afumați, Sectorul agricol Ilfov.
Oaspetele ® fost însoțit de tovară
șul Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., de alte persoa
ne oficiale române. La vizită au luat
parte membrii delegației nicaraguane.
în timpul vizitei, președintele
nicaraguan și-a exprimat satisfacția
pentru prilejul de a cunoaște modul
de organizare a activității cooperati
vei și a felicitat pe țăranii coopera
tori din Afumați pentru realizările
obținute, le-a adresat un salut căl
duros din partea sa, a membrilor de
legației nicaraguane.
★.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a oferit,
vineri, un dineu în onoarea preșe
dintelui Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra.
Au participat membrii celor două
delegații care au luat parte la con
vorbiri.
Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

relul contemporan * Trei melo
dii... trCi interpret!: muzică ușoară
24,35 Seara
televiziunii
cehoslovaca
• Cehoslovacia — anul '40. Docu
mentar
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Teleenciclopedia
19,40 Șlagăre in devenire (color).
20,30 Seara
televiziunii cehoslovace
9 Film artistic (color). „Ultimul
bal la piscina din Roznov". Pre
mieră TV. Producție a studlourllor cehoslovace.
21,50 Telejurnal

Noi lumini în constelația energetică

★

Vineri au început în Capitală „Zi
lele filmului cehoslovac.", organizate
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări
a eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă. La cinematograful
„Studio" sînt programate trei filme
artistice de lung metraj — „Acel
minut, acea secundă", prezentat în
cadrul spectacolului de gală. „A treia
lovitură pentru motan" și „Nocturna
BarrandoV".
La spectacolul de gală au luat
parte Aurel Duma, ministru secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au participat Jan Papp, ambasa
dorul Cehoslovaciei la București, și
membri ai ambasadei, șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
„Zilele filmului cehoslovac" se vor
desfășura, de asemenea. în orașele
Galați (4—6 mai) și Brăila (5—7 mai).
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE

(Urmare din pag. I)

Someșului, ale Sebeșului și
Cernei, ale Dunării Porți
lor de Fier...
— Am lăsat peste tot
semne ale trecerii noastre
— o mare operă la care am
avut șansa să fim părtași
— ne spune, cu firească
mîndrie, interlocutorul nos
tru. în sufletul fiecărui
constructor, fiecare hidro
centrală lasă ceva. își scrie
și ..ea semnele ei de neuitat.
Eu, ca să fiu mai sigur, le
aștern pe hîrtie.
A ajuns cu scrisul Ia vo
lumul 25. „Volumele" —
câiete dictando, școlărești,
a cîte o sută de file, cu
coperți roșii. Fiecare zi din
viața lui de constructor
este consemnată, cu eveni
mentele ei. Deschidem
jurnalul. Răsfoim. Citim :
„3 martie 1971. Vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu
la baraj și uzină".
— Eram pe Lotru, la
Vidra, ne explică autorul
originalului jurnal. Atunci
s-au testat autoturismele
ARO, ce se fac tot la noi,
In Argeș. Secretarul gene
ral al partidului a venit de
la Voineasa cu un ARO și
a urcat la baraj. Eram și
eu între cei ce au avut
înalta cinste să-1 însoțească.
„A mers pe Mănăileasa
— continuă jurnalul, în sti
lul său laconic. Ploaie to
rențială. La baraj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a
stat de vorbă cu oamenii".
— A fost o primire im
presionantă, au ieșit con
structorii din colonie, cu
soțiile și copiii și l-au În
conjurat cu dragoste pe cel
mai iubit fiu al țării, venit
să se intereseze personal
de munca și de viața lor.
A noastră. Așa cum se in
teresează de munca și de
viața tuturor celor ce mun
cesc, pe tot cuprinsul pa
triei. De aceea noi, toți
muncitorii României socia
liste, îl iubim și îl stimăm
atît. De atunci, de la Vidra,
mi-a rămas în minte și un
episod de mare gingășie.
Un ghem de fată, Vidruța,
în vîrstă de vreo trei ani,
prima născută în colonia de
pe Valea Vidruța, i-a înmînat secretarului general
al partidului o garoafă. în
garoafa aceea era concen
trată toată dragostea noas
tră. Secretarul general al
partidului a ridicat fetița
in brațe, a mîngîiat-o, a
Intrebat-o cum o cheamă.
„Păi Vidruța" — a spus ea.
„Să crești mare, Vidruța !“.
Citim în continuare : „To
varășul Nicolae Ceaușescu
s-a întors pe Mănăileasa și
a mers în centrala subtera
nă. Aici a stat de vorbă cu
minerii lui Codreanu Vic
tor". Din nou, explicațiile :
— Era zor mare acolo, se
apropia termenul. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a
dus la frontul de lucru, să-i
vadă și să-i cunoască pe
constructori. I-a întrebat de
munca lor, de specificul

în perioada 18 aprilie — 2 mai a.c.,
o delegație a Asociației de prietenie
a poporului chinez cu străinătatea și
a Asociației" de . prietenie' China —
România, condusă de tovarășul Luo
Shangeai. membru supleant al C.C.
al P.C. Chinez, viceguvernator al
provinciei Guizhou, a efectuat o vi
zită în țara noastră, la invitația
I.R.R.C.S. și Asociației da prietenie
româno-chineze.
în timpul șederii în țara noastră
delegația a vizitat obiective indus
triale, agricole și sociăl-culturale din
Capitală, precpm și din județele Ma
ramureș. Satu Mare și Argeș. Oas
peții au avut întîlniri și convorbirila comitetele județene de partid, la
I.R.R.C.S. și Asociația de prietenie
româno-chineză.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
în cursul convorbirii au fost re
levate bunele relații de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză, subliniindu-se cu sa
tisfacție dezvoltarea și adîncirea lor
continuă.
1*78
La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească,
au participat Ion Popescu-Puțuri,
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Asociației de prietenie românochineză, și loan Botar. secretar al
I.R.R.C.S.
A fost prezent Yu Hon.gliang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

i
Hidrocentrala Turnu, o nouă probă a pasiunii și competenței constructorilor de pe cursul superior ai Oltului

lucrărilor din subteran.
Ne-a îndemnat pe toți să
nu precupețim nici un
efort, fiindcă țara are
nevoie de hidrocentrale,
de energie. îndemnurilor
secretarului general al
partidului, prețioaselor sale
indicații noi le-am răspuns
prin fapte : hidrocentrala a
fost pusă în funcțiune în
același an, înainte de ter
menul planificat.
— Prezența secretarului
general al partidului în
mijlocul nostru, al con
structorilor, este legată de
momente dintre cele mai
semnificative ale hidroe
nergeticii românești — sub
liniază tovarășul Constan
tin Mengher, directorul An-treprizei
„Olt-superior".
îmi amintesc că primul său
dialog cu „constructorii lu
minii" a avut loc pe Argeș,
cînd a fost inaugurată hi
drocentrala, în decembrie
1966. L-am revăzut pe to
varășul Nicolae Ceaușescu
la Porțile de Fier I, la
inaugurarea primei hidro
centrale de pe Dunăre.
Succesele hidroenergeticii
românești din ultimele
două decenii au Ia bază
prețioasele orientări de
care ne-am bucurat în per
manență din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.
nterlocutorul
nostru
ne propune să-l în
soțim în lungul Oltu
lui, in defileu, pînă la hi
drocentrala Gura Lotrului,
amplasată Ia confluența

I

cinema
• Ziua „Z“ : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30: 14: 16,30:19.
® Ciuleandra : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA
(47 46 75) - 9; 11,30: 14: 16,30; 19.
• Nocturna Barrandov („Zilele fil
mului cehoslovac"): STUDIO (59 53 15)
— 9,30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• După legile vremii de război : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare : CIU
LEȘTI
(14 55 46) — 9; 11,30; 14;
-19.
16,30,

celor două rîuri. Este o zi
splendidă de primăvară, de
care constructorii profită
din plin, după rigorile unei
ierni cum de mult n-a mai
yăzut bătrînul Olt.
— Fiecare pas în lungul
Oltului energetic — ne
inițiază pe parcurs tovară
șul Mengher — e făcut cu
matură chibzuință. Drumul
nostru, al constructorilor,
nu urmează doar un filon
de apă, ci și unul de isto
rie. Secretarului general al
partidului, gîndirii sale în
țelepte datorăm chipul nou
al Oltului, cu tot ce vedeți,
începînd cu amplasarea obiectivelor hidroenergetice,
continuînd cu îndrăzneala
de a încerca soluții con
structive originale, dar și
cu grija permanentă și efortul de a salva și con
solida pentru viitor vesti
gii istorice de mare valoa
re, pe care timpul ȘiOltul le amenințau. De
exemplu, castrul roman de
la Arutela a fost ridicat și
consolidat ; ostrovul Călimănești, ce urma să rămînă la șase metri sub luciul
apei, a fost înălțat, iar.
monumentul datînd din
vremea lui Neagoe Basarab
poate fi din nou admirat
pe ostrov ; Cozia Veche,
masa lui Traian și Fîntîna
lui Cuza, după cum vedeți,
au fost și ele păstrate cu
grijă. La amplasarea hidro
centralei Călimănești, pro
iectul prevedea obiectivul
mai în aval. Secretarul ge

• Capcana mercenarilor : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
• Adela: UNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19.
• Bătălia
pentru
Roma s
LIRA
(317171) — 15: 18,30.
• Mușchetarii tn vacanță'? PACEA
(71 30 85) —.15; 17; 19.
• Rămășagul s VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17: 19.
• Răpirea
fecioarelor s
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17.
• Fedos și fiii săi : VICTORIA
<16 28 79) — 9; II: 13; 15; 17; 19.
• Surorile medicale : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11: 13: 15; 17; 19.
• întoarcerea din iad — 9; 11; 13;

neral al partidului ne-a
indicat schimbarea ampla
samentului, așa cum se re'->
găsește acum pe hartă,
pentru a feri din calea
apelor treizeci de hectare
de teren agricol.
Ajungem la punctul ter
minus al călătoriei, la hi
drocentrala Gura Lotrului,
avînd termen de punere în
funcțiune în acest an.
— Este omagiul nostru,
al constructorilor, adus ță
rii în anul' douăzeci de la
Congresul al IX-lea al
partidului, ne spune comu
nistul Ilie Obrocea, șeful
brigăzii de constructori de
aici.
Privim păienjenișul de
armături metalice, urmă
rim evoluția uriașelor ma
carale, contemplăm zbuciu
mul Oltului în albia sta-.
bilită de constructori...
— Aici vor fi turbinele.
Românești. Se fac la Reși
ța. Cînd mă uit în lungul
Oltului nu pot să nu mă
gîndesc cîte alte mii de
oameni, în afară de noi,
constructorii — mărturiseș
te șeful brigăzii — au lu
crat și lucrează de ani de
zile pentru Oltul energetic.
în centrală s-au betonat
„umerii" camerei spirale,
„beton a-ntîia, neted ca
sticla", după cum il laudă
gazda' noastră. Atingem cu
palmele netezimea betonu
lui, ne convingem.
— Se cunoaște mîna lui
„Milionaru", spun însoțito
rii noștri.
— Cine-1 „Milionaru"11

15; 17, Semnul șarpelui — 19 : DOINA
(16 35 38).
® Pe urmele șoimului s FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19.
• Vraciul t COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 18,30.
® Burlacul căsătorit : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 19,30.
® Cheia fericirii 8 VOLGA <79 71 26)
— 9; 11; 13; 15;: 17; 19.
® Regina
schimbată :
FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17: 19.
'
• Braconaj : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19.
• Pe aici nu se trece s SCALA
(11 03 72) — 9; 12: 15,15; 18,30.
• Toate mi se Inttmplă numai mie :
• BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11: 13; 15:
17,15; 19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
« Vulcanul : FESTIVAL (15 63 84) —

— Ion lonescu, șeful bri
găzii de betoniști. A lucrat
la excavați! pînă a atins
milionul de metri cubi. Pe
urmă s-a apucat de betonări. Aici a adunat mai
multe milioane, nici el nu
le mai știe numărul !
Ne manifestăm dorința
de a-1 cunoaște. în drum
spre punctul de lucru, ad
mirăm dantelăriile de me
tal și beton :
— Blocul de montaj e la
cota sălii mașinilor, ni se
explică. Aici, la baraj,
începe montarea primei
stavile... Aici va fi oglindă
de apă, lucrăm sub apele
viitorului, la 10—11 metri
adîncime...
în sfirșit, îl găsim pe
„Milionaru". Are peste 33
de ani de cînd lucrează pe
șantierele țării ; a plecat de
tinerel din Botoșani, s-a
maturizat și apoi a încă
runțit puțin cîte puțin
peste tot pe unde a trecut.
La Bicaz, la Argeș, aici pe
Olt. E venit cu familia —
soția și cei doi feciori.
Unul — numai în vacanțe,
că încă e la școală. Celă
lalt e electrician și lucrea
ză tot aici, la Gura Lo
trului.
— Cum de ați rămas
mereu tînăr ? î
Ne întreabă, mijindu-și
genele :
— De apa vie ați auzit 7
— Parcă...
— Rîurile noastre slnt
adevărată apă vie.
Și se întoarce, fără vorbe
de prisos, la betoanele lui.

8; 11,30; 14; 18,30; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• Agonie și extaz f LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30: 18,30.
• Divorț Italian : CAPITOL (16 29 17)
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,30.
• Jandarmul și extraterestrii : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : MELODIA
(11 13 49) — 9; 12; 15; 18,30.
• Piedone în Egipt : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventură In Marea Nordului :
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13: 15:
17: 19.
• Legenda călărețului singuratic :
POPULAR (35 15 17) — ÎS; 17; 19.
• Un seri? extraterestru : MIORIȚA

AUTOMOBILISM. Prima ediție a
campionatului național de autocros
va fi inaugurată cu concursul de la
12 mai. la Cîmpulung. în întrece
rile de autocros vor fi prezente în
special autoturisme ARO. produse de,
binecunoscuta întreprindere musceleană. ale căror calități au fost re
marcate de nenumărate ori în mari
concursuri internaționale.
BASCHET. -înț cadrul turneului in
ternațional feminin de baschet de la
Wroclaw
(Polonia).
selecționata
României a învins cu scorul de
92—75 (44—37) reprezentativa Fin
landei. Principalele realizatoare ale
echipei române au fost Magdalena
Pall (30 puncte) si Mariana Bădinici
(14 puncte). într-un alt joc. forma
ția locală Slenza a întrecut cu 66—62
(40—30) echipa Franței.
HOCHEI PE GHEAȚĂ. în ultima
zi a turneului pentru locurile 5—8
din cadrul campionatului mondial
de hochei pe gheață (grupa A) de
la Praga : Finlanda — Suedia 6—1
(2—1, 3—0. 1—0). R.F. Germania —
R.D. Germană 4—1 (1—0. 1—1, 2—0).
în clasament, pe locul cinci. Fin
landa — 10 puncte, urmată de Sue
dia — 8 puncte. R.F. Germania —
7 puncte și R.D. Germană — 2
puncte. • Campionatul mondial de
hochei pe gheață (grupa A) s-a în
cheiat cu victoria echipei Cehoslo
vaciei, care a învins în finală, cu
scorul de 5—3 (1—0, 2—2, 2—1) se
lecționata Canadei.
ȘAH. în runda a 5-a a turneului
interzonal de . șah de la Tunis. Mihai
Șubă l-a învins, cu piesele negre,
pe De Firmian (S.U.A.). Hori a
cîștigat la Bouaziz. Beliavski la
Hmadi, Dlugy la Afifi. Partidele
Garvrikov — Morovic, Zapâta —
Iusupov și Sosonko — Nikolici s-au
terminat remiză. în clasament con
duc tusupov și Beliavski (ambii
U.R.S.S.). cu cîte 4 puncte, urmați
de Hort (Cehoslovacia) — 3.5 punc
te. Șubă (România), Cernin (U.R.S.S.)
— cu cîte 3 puncte (1). Zapata (Co
lumbia) — 3 puncte etc.
FOTBAL. « Peste 60 000 de spec
tatori au urmărit la Recife meciul
internațional amical de fotbal din
tre selecționatele Braziliei si Uruguayului.' Fotbaliștii brazilieni ău
obținut victoria cu scorul de 2—0
(1—0). prin golurile marcate de Alemao (min. 44) și Careca (min. 67).
• Disputat la Plovdiv. în cadrul
campionatului european de fotbal
pentru echipe de tineret, meciul din
tre selecționatele Bulgariei si Fran
ței s-a încheiat cu scorul de 4—0
(1—0) în favoarea fotbaliștilor
bulgari. ® Comisia de apel a Uniunii
europene de fotbal a respins recursul
prezentat de echipa Internazionale
Milano, care, după cum se știe, a ce
rut rejucarea semifinalei cu Real
Madrid, din „Cupa U.E.F.A.", pe mo
tivul că' jucătorul Giuseppe Bergomi
a . fost rănit cu o sticlă aruncată de
un spectator din tribună. Hotărîrea
U.E.F.A. rămîne definitivă, astfel că
finala „Cupei U.E.F.A." se va desfă
șura între Real Madrid și Videoton
Szekesfehervar, în dublă mahșă, la
8 mai, pe terenul echipei ungare și,
la 22 mai, la Madrid.
VOLEI. în turneul International
feminin de volei de Ia Brno. re
prezentativa Cehoslovaciei a întrecut
cu scorul de 3—0 (15—6. 15—9. 15—10)
formația Cubei. într-un alt ioc. echipa Poloniei a dispus cu 3—1
(5—15, 15—6, 15—7, 15—6) de selec
ționata secundă a Cehoslovaciei.
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Provocarea dragonului s
ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala
mică) ; Ploșnița — 14,30; Caligula —
19; (sala Atelier) : Intre patru ochi
(B) — 18,30.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
vocal-simfonic. Trlcentenar HĂNDEL.
Dirijor ; Mircea Cristescu — 18: (sala
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MANIFESTĂRI POUTICO-EDOTIVE COMTE
CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI

ASUPRA FASCISMULUI

SI ZILEI INDEPENDENTEI ROMÂNIEI
«

V

La casele armatei din Timișoara,
Clui-Napoca, Iași, Oradea se desfă
șoară în aceste zile o amplă paletă
de activități politico-educative și
cultural-artistice dedicate împlinirii
a 40 de ani de la victoria asupra
fascismului. De un deosebit interes
s-au bucurat întîlnirile tinerelor ca
dre din garnizoane cu veterani de
război, care au evocat fapte de arme
ale ostașilor români în războiul an
tihitlerist. simpozioanele cu tema
„Contribuția poporului român la vic
toria asupra fascismului", organiza
te cu sprijinul filialelor locale ale
Comisiei române de istorie militară.
Au fost prezentate, de asemenea,
recitaluri de poezie, montaje literarmuzicale, spectacole de muzică și
poezie avînd ca generice : „Lingă
inima ta. Românie", „Prezenți la da
torie. sub drapel", „Eroi au fost, eroi
sînt încă".
Cadrele și .personalul muncitor ci
vil din Marele Stat Major au parti
cipat la simpozionul „40 de ani de
la victoria asupra fascismului. Con
tribuția poporului român, a armatei
sale la înfringerea Germaniei nazis
te". in cadrul căruia a fost reliefat
drumul glorios parcurs de ostașii ro
mâni in războiul antihitlerist, uriașul
efort material și uman depus de po
porul nostru pentru obținerea victo
riei.
în mai multe unități subordona
te Comandamentului infanteriei șl
tancurilor au fost organizate expo
ziții cuprinzînd lucrări reprezenta
tive de istorie ce oferă o amplă re
trospectivă a luptei necurmate duse
de poporul român pentru libertate și
independentă, eroismului ostașilor
români pentru eliberarea pămîntului strămoșesc, a Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din terito
riul Austriei.

★
La Comandamentul aviației mili
tare au fost organizate simpozionul
„Drumul de luptă al Corpului ae
rian român în războiul antihitlerist"
si evocarea istorică „Contribuția aviatiei române la victoria împotri
va fascismului" în cuprinsul căro
ra au fost evidențiate nepieritoare
fapte de. eroism săvîrșite. în urmă
cu patru decenii, de aviatorii ro
mâni în crîncenele încleștări cu
inamicul. De asemenea, la Școala
militară de ofițeri de aviație
„Aurel Vlaicu" a fost prezentat sim
pozionul „9 Mai — 40 de ani de la
victoria asupra fascismului. Ziua in
dependenței României".

★
între 3 și 9 mai, se desfășoară în
întreaga țară „Retrospectiva filmului
consacrat luptei poporului român
împotriva hitleriștilor. pentru elibe
rarea țării, pentru libertate socială
și națională, precum și contribuției
României la victoria asupra fascis
mului". în Capitală, manifestarea a
fost deschisă, la cinematograful „Pa^
tria“, cu premiera filmului artistic
„Ziua Z“, în regia lui Sergiu Nicolaescu, creație dedicată revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă de la
23 August 1944, luptei poporului ro
mân împotriva fascismului. La cine
matografele „Scala" și „Studio" sînt
prezentate, în toată această perioa
dă, cicluri de filme reunind creații
de referință ale cinematografie'
noastre: „Valurile Dunării", „Pe aici
nu se trece", „Secretul cifrului",
„Ecaterina Teodoroiu", „Pe malul
•sting al Dunării albastre", „Pentru
patrie", „Stejar — extremă urgență",
„Detașamentul Concordia". în aceste
zile premergătoare aniversării de la
9 Mai, la cinematograful bucureștean
„Lumina" rulează filme din produc
ția țărilor socialiste, alte lung me
traje artistice străine care marchează
același eveniment.
întreprinderile cinematografice ju
dețene organizează, totodată, mari

cicluri cinematografice, sub generi
cele „Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, organizată și condusă de
Partidul Comunist Român, intrarea
României în războiul antifascist, ală
turi de U.R.S.S. și celelalte țări ale
coaliției antifasciste", „Victoria asu
pra Germaniei hitleriste, eveniment
de însemnătate istorică în salvgar
darea civilizației umane", „Armata
română, participantă activă, cu toate
forțele sale, alături de armata so
vietică, la marile bătălii purtate pen
tru eliberarea Ungariei și Cehoslova
ciei pînă la victoria finală de la 9
Mai 1945“ și „înalt omagiu adus ar
matei române și gărzilor patriotice,
tuturor militarilor și patrioților care
s-au jertfit pentru libertatea și in
dependența patriei".
*
Sub genericul „9 Mai în conștiin
ța poporului român", la case da
cultură, cluburi muncitorești, cămine
culturale gălătene se desfășoară în
aceste zile simpozioane, expuneri,
concursuri, spectacole omagiale de
dicate aniversării a 40 da ani de
Ia victoria asupra fascismului și
Zilei independentei României. Ast
fel. la casa de cultură a sindicate
lor. casa personalului didactic. Casa
pionierilor si șoimilor patriei Galați,
casa municipală Tecuci, casele oră
șenești Berești și Tg. Bujor au avut loc simpozioane și expuneri cu
tema „9 Mai 1877 — ziua proclamă
rii independentei de stat a Româ
niei — 9 Mai 1945 — ziua victo
riei asupra fascismului — două «venimente cu profunde semnificații
în istoria patriei noastre".
„Participarea și contribuția Româ
niei la războiul antihitlerist, la vic
toria asupra fascismului" este gene
ricul sub care la Biblioteca județea
nă Galați s-a deschis o expoziție
reunind numeroase lucrări de isto
rie. documente din perioada premer
gătoare și pînă la 9 Mal 1945.
La bibliotecile din Tecuci. Tg. Bu
jor. Berești. la biblioteci comunale
din județul Galați au fost organi
zate expoziții avînd genericul „Car
tea — mărturie a eroismului po
porului român".
*
în orașul Tîrgu Ocna se desfășoa
ră săptămîna culturală „Omagiu eroilor". manifestare dedicată aniver
sării a 40 de ani de la victoria aisupra fascismului si Zilei indepen
denței României.
în program sînt încluse simpozi
oane, mese rotunde, dezbateri, expu
neri. seri de muzică si poezie, spec
tacole
muzical-literar-coregrafice,
care omagiază lupta poporului ro
mân pentru apărarea ființei sale na
ționale, pentru cucerirea indepen
denței. marile înfăptuiri dobîndite
în anii socialismului, cu precădere
în „Epoca Ceaușescu".

La Regionala de cM ferate sî‘
Combinatul chimic din Craiova a
avut loc simpozionul „Semnificația
istorică a victoriei asupra fascismu
lui. contribuția României la războ
iul antihitlerist". Casa tineretului
din Craiova a găzduit concursul „Re
cunoștință eroilor patriei", iar In
spectoratul școlar județean Dolj a
organizat sesiunea de referate și co
municări cu tema „însemnătatea in
ternă și internațională a zilei de
9 Mai. rolul partidului nostru în sta
bilirea strategiei si tacticii fiecărei
etape a edificării noii societăți pe
pămîntul României". Menționăm, de
asemenea, organizarea la casa de
cultură din Calafat a expoziției de
artă plastică cu genericul „Vatră de
glorii, vatră de izbînzi". iar la casa
de cultură din Băilești — prezen
tarea spectacolului-evocare „Eroi au
fost; eroi sînt încă".
(Agerpres)

„Frumuseți și prețuri noi"
(Urmare din pag. I)

ginile particulare, care,
• simplu înșirate, intr-o
tehnică de colaj, pot
ilustra, fără sprijinul
nici unui adjectiv, un
peisaj care își și con
servă frumusețile an
cestrale, își și adaugă
ceas de ceas „fru
museți
și
preturi
noi". Magistrala albas
tră, cum este numit
Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, Transfăgărășanul, care prin
azur și cremene reia
drumul lui Negru Vodă
din Ardeal în Argeș,
Metroul
bucureștean
care unește și inter
sectează atît de largi
arcuri, morile de foc
ale
hidrocentralelor
care strămută în zbo
ruri de păsări lumina
tuturor rîurilor carpa
tice,'vorbesc și în nu
mele celorlalte mii și
mii de transformări
deveniri din fiecare
ținut, sat și oraș.
Dacă ne-am opri o
clipă privirile asupra
izvoarelor Someșului
Mic am vedea la poa
lele Țării Moților aceleași oglinzi noi de
lacuri, aceiași piepteni

noi, din beton, de ba
raje ; orașele întinzîndu-și aripile cartiere
lor de blocuri pînă în
frunza pădurilor ; sate
întinerite și proaspete,
în care casele cu etaj
și ambițioase arhitec
turi iau locul vechii
căsuțe albastre de
lemn, cu prispă și
pridvor ; cetăți indus
triale, mult mai nu
meroase decît cetățile
tuturor vîrstelor isto
rice la un loc ; și in
diciile unei agricul
turi moderne și in
tensive : irigații, sola
rii, întinse plantații
pomicole și viticole,
mari ferme zootehnice,
culturi întinse sau di
versificate, în funcție
de planuri republica
ne și specific zonal.
Componentei economi
ce i se asociază desi
gur domenii și cate
gorii de înfăptuiri social-culturale, stațiuni
de odihnă și pentru
dezvoltarea turismu
lui, celebre sau încă
în fază de pionierat,
case de cultură ale
sindicatelor sau ale ti
neretului, grădinițe și
spitale cu o dotație

Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Cotizo Costache — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : .Baiul
primăverii — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) t Se
cretul lui Marco Polo — 18,30.
•
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire (premieră) — 19;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 46) ; In
tr-un parc pe o bancă — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul Foarte Mie
(14 09 05) «
Atenție, se filmează — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Mița in sac — 18; (sala
Studio) :
Craii de curtea veche —
18,30.

adecvată, contempora
nă, unități comerciale
complexe, cămine și
cluburi, biblioteci, alte
și alte edificii avînd ®
găzdui baze sportive
și școli generale, insti
tute de cercetare și învățămînt superior etc.
Expresie și impuls al
unor mari energii co
lective, bărbatul care
a venit acum două de
cenii în fruntea parti
dului comuniștilor, și
curînd după aceea în
fruntea țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, își
regăsește gîndirea de
ctitor și făurar în fie
care din aceste, șl atîtea alte nenumite, pal
pabile realități.
Acegași tinerețe su
fletească a acestui
neobosit , revoluționar
constituie o garanție
că hotărîrlle Congre
sului al XllI-lea, pro
iectele de amplă cu
prindere privind dez
voltarea în cel de-al
VII-lea cincinal, preli
minările și prefigură
rile pînă în pragul
anilor 2000 vor deveni
fapte, fapte in care
aspirațiile colective s«
regăsesc în toată ple
nitudinea lor.

• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrină — 19; (sala Glu
lești. 18 04 85) : Jean„ fiul lui Ion —
18,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65):
Băiatul cu sticleț: — 19.
• Ansamblul
„Rapsodia română"
<13 13 00) : Concert în haz major —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) 8
Cum se cuceresc femeile — 18.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ?
Nota zero la purtare — 9; Mary
Poppins — 18.
® Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) s
Aventurile lui Plum-PIum — 15,30.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 15.
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Peste hotare au loc noi manifes
tări consacrate celei de-a 40-â ani
versări a victoriei asupra fascis
mului și „Zilei independenței
României".

ostașilor români in luptele pentru
eliberarea completă a teritoriului
țării noastre, Ungariei șl pehoslovaciei și a unei părți a Austriei.
Au fost reliefate acțiunile con
secvente ale României, ale pre
SOFZA' 3 (Agerpres). — în cadrul
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru
manifestărilor organizate in R.P. » salvgardarea păciif pentru reali
Bulgaria, bibliotecii Universității zarea dezarmării, in primul rintl a
„Kiril și Metodiu" din Veliko
dezarmării nucleare, pentru colabo
Tirnovo i-a fost donat un set de
rare și înțelegere internațională.
cărți românești social-politice, de
A fost organizata, de asemenea,
literatură, artă, istorie.
o gală de filme documentare ro
Uri loc aparte intre volumele ofe
mânești.
rite îl ocupă lucrările din gindirea
Cele două manifestări au fost pre
social-politică a tovarășului Nicolae
zentate pe larg de posturile de radio
Ceaușescu, secretdr general al
și
televiziune zimbabweene.
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii. Socialiste
BRUXELLES 3 (Agerpres). —
România.
Asociația culturală „Dacia" din Bel
Mulțumind pentru donația făcută,
gia a organizat in orașul Lier o sea
Staniu Gheorghiev, rectorul Uni
ră culturală. Despre semnificația
versității „Kiril și Metodiu", a evi
celor două evenimente, a vorbit Jet
dențiat faptul că aceste cărți
Nauwaelarts,
vicepreședinte al aso
vor contribui la cunoașterea mai
ciației, care a relevat contribuția
profundă de către studenții, cadrele
României la infringerea fascismu
didactice și cercetătorii bulgari a
lui, precum și realizările obținute
operei tovarășului Nicolae
de poporul român in ultimele patru
Ceaușescu, a altor lucrări reflectind
decenii.
lupta poporului român pentru liber
A avut loc, de asemenea, verni
tate, independență, progres social.
sajul unei expoziții documentare
oglindind participarea armatei ro
BERLIN 3 (Agerpres). — în ca
mâne la infringerea fascismului și
pitala R.D. Germane au fost orga
au fost prezentate filme documen
nizate o conferință de presă și o ex
tare înfățișind realizările României
poziție documentară de fotografii.
(n anii construcției socialiste.
Au fost evocate principalele mo
mente ale luptei poporului român
LONDRA 3 (Agerpres). — La
împotriva fascismului. Totodată, s-a
Winstanley College . din Wigan,
evidențiat cursul ascendent al rela
Marea Britanie, a avut loc verni
țiilor de prietenie dintre P.C.R. și
sajul expozițiilor documentare de
P.S.U.G., dintre Republica Socialis
fotografii „Momente din lupta po
tă România ni Republica Democrată
porului român pentru independență
Germană.
și unitate națională" și „Contribuția
HARARE S (Agerpres). — La se
eroică a României la victoria asu
diul Cartierului general din Ha
pra fascismului".
i
rare al armatei naționale a Repu
în cadrul expunerii prezentate cu
blicii Zimbabwe a avut loc deschi
acest prilej au fost evidențiate
derea unei expoziții omagiale de
contribuția României, alături de
fotografii.
forțele aliate, la victoria asupra
în alocuțiunile rostite cu acest
fascismului, cts șl politica externă
prilej au fost evidențiate contribuția
de pace și prietenie promovată cu
majoră a României la infringerea
consecvență de partidul și statul
fascismului, faptele de eroism ale
nostru.

Reuniunea la nivel înalt de la Bonn
BONN 3 (Agerpres). — La Bonn sa
desfășoară lucrările reuniunii la ni
vel înalt a principalelor șapte țări
occidentale industrializate. Participă
șefi de stat sau de guvern din Cana
da, Franța, R. F. 'Germania, Italia,
Japonia. Marea Britanie și Statele
Unite, precum și președintele Co
misiei 1 C.E.E. Paralel, au loc în
truniri ale miniștrilor de. exter
ne și ds finanțe ai celor șapte
țări. Ordinea de zi a dezbaterilor
cuprinde probleme prioritar® ale si
tuației economice mondiale, raportu-

rile statelor participante în acest do
meniu. in contextul creșterii diver
gențelor lor comerciale, ca și a ten
dințelor protecționiste, aspecte pri
vind consecințele marilor deficite fe
derale americane și ale menținerii
artificiale a cursului dolarului la un
nivel; ridicat, datoria externă a țări
lor in curs de dezvoltare.
Vor fi examinate, de asemenea,
probleme ale actualității politice in
ternaționale, între care și proiectul
niilitar american cunoscut sub nu
mele de „războiul sielelor".

Inițiative în vederea rezolvării negociate
a conflictului dintre Iran și Irak
RIAD S (Agerpres). — Comitetul
de bune oficii al Organizației Con
ferinței Islamice (O.C.I.), reunit la
Jeddah, a lansat un nou apel Ira
nului și Irakului, cerindu-le să pună
capăt ostilităților și să înceapă ne
gocieri de pace.
Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii subliniază nece
sitatea ca orice soluție a conflictului

să se bazeze pe dreptul internațional
și să aibă în vfedere asigurarea păcii,
securității și stabilității în regiunea
Golfului. Comitetul l-a însărcinat pe
președintele său, șet'ul statului gambian, .Dawda Jawara, să reia efortu
rile.în vederea ajungerii cit mai curind posibil la o rezolvare justă și
durabilă a conflictului dintre Iran și
Irak.
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încheierea convorbirilor
bulgaro-iiicaraguane

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
cu prilejul aniversării victoriei
i asupra fascismului și „Zilei independenței"

o

■o

COPENHAGA 3 (Agerpres); — In
tr-un interviu acordat agenției da
neze „Rițsaud-Byra". ministrul de
externe al Danemarcei. Uffe Ellemann-Jensen, a afirmat că țara sa
refuză să, sprijine hotărirea admi
nistrației americane privind aplica
rea de măsuri discriminatorii de
natură economică și comercială îm
potriva Republicii Nicaragua. „Este,
de neconceput ca Danemarca să ur
meze Statele Unite în instituirea
blocadei economice și comerciale
împotriva Nicaraguei. Problemele
economice și sociale din America
Centrală trebuie să fie soluționate
prin alte mijloace", a spus el.
împreună cu celelalte state din
Piața comună. Danemarca sprijină,
ca și pină acum, eforturile țărilor
membre ale Grupului de la Qontadora. care urmăresc reglementarea
pe cale politică, pașnică, a situației
din America Centrală, a declarat mi
nistrul de externe danez.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — La inițiativa Mexicului,
Consiliul Permanent al Organizației
Statelor Americane (O.S.A.) a adop
tat o rezoluție care condamnă orice
intervenție străină în treburile in
terne ale statelor și respinge poli
tica aplicării de sancțiuni economi
ce — transmite agenția de presă me
xicană Notimex.

CANBERRA 3 (Agerpres). — Gu
vernul australian a condamnat deci
zia S.U.A. de'a impune un embargo
comercial total împotriva Republicii
Nicaragua, relatează agențiile A.P. și
U.P.I. Primul ministru, australian,
Robert Hawke, a precizat, intr-o
conferință de presă,ținută Ia Can
berra, că, dacă guvernul său ar fi fost
consultat în prealabil, s-ar fi opus
unei asemenc-ti decizii, Intrucît — a
spus el — „nu credem că acesta este
modul adecvat de a acționa".
BOGOTA 3 (Agerpres). —■ într-o
declarație făcută la Bogota, minis
trul de externe columbian. Ramirez
Ocampo, a menționat că embargoul
comercial instituit de S.U.A. la
adresa Republicii Nicaragua înde
părtează considerabil perspectivele
de normalizare a situației din Ame
rica Centrală — relatează agenția
T.A.S.S. El a arătat că măsura nu
numai că înrăutățește posibilitatea
reglementării raporturilor nicaraguano—nord-americane. dar se ya
reflecta negativ asupra evoluției în
tregii situații din America Centrală.
In acest context, ministrul, de ex
terne columbian s-a pronunțat pen
tru reluarea negocierilor ' dintre
S.U.A. și Nicaragua privind norma
lizarea raporturilor bilaterale.

LONDRA: Criticila adresa

politicii economice
a guvernului conservator
LONDRA 3 ‘(Agerpres) — La sfîrșitul lunii aprilie, numărul somerilor din Marea Britanie eră de
3 177 200. reprezentînd 13,1 la sută
din totalulforței
____ __de______
muncă._a_____
anunțat Ministerul Muncii al acestei țări.
Este vorba. după cum precizează
agenția Associated Press, de așa-numitele cifre „ajustate" în funcție de
fluctuațiile sezoniere ; astfel, totalul
real al șomerilor era de 3 272 565
persoane, adică 13,5 la sută din for
ța de muncă.
Reprezentanții tuturor partidelor de
opoziție — laburist, liberal și social
democrat — au criticat sever politica
economică si monetară a guvernului
conservator. în cadrul căreia priori
tară este combaterea inflației, lăsîndu-se pe un plan secundar proble
ma creării de noi locuri de muncă.

OSLO 3 (Agerpres) — Ministrul
afacerilor externe al Norvegiei.
Svenn Stray, a criticat, in parlament,
recenta decizie a administrației
S.U.A. de a impune un embargo co
mercial împotriva Republicii Nica
ragua. Subliniind că această măsură
este de natură să influențeze nega
tiv activitatea Grupului de la Contadora. el a reafirmat că nu izola
rea, politică sau economică, a Repu
blicii Nicaragua este calea recoman
dabilă în abordarea problemelor
Americii Centrale — relatează agen
ția United Press International.
LONDRA 3 (Agerpres). — Liderul
Partidului Laburist, . de opoziție, din
Marea Britanie, Neil Kinnock, a con
damnat hotărirea Guvernului S.U.A.
de a impune embargo comercial Re
publicii Nicaragua. „Noi considerăm
că această acțiune împotriva unui
stat mic și sărac este periculoasă. Ea
este, de asemenea, in totală contra
dicție cu declarațiile făcute de pre
ședintele S.U.A. și alți lideri ai de
mocrațiilor occidentale în sprijinul
integrității și suveranității statelor",
se arată în k scrisoarea adresată de
Kinnock primului ministru, Margaret
Thatcher.

PARIS 3 (Agerpres). — Decizia
administrației americane de a insti
tui un embargo economic si comer
cial împotriva Nicaraguei a provocat
indignare in rîndurile forțelor demo
cratice din Franța, se relevă într-o
declarație a grupului deputaților co
muniști din Adunarea Națională.

CARACAS 3 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Caracas, minis
trul venezuelean al relațiilor exter
ne, Simon Alberto Consalvi, a arătat
că embargoul.comercial al S.U.A. îm
potriva Nicaraguei contribuie la creș
terea tensiunii în America Centrală,
âfectînd în același timp eforturile ță
rilor membre ale Grupului de la
Contadora (Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela), ale altor state
latino-emericane în favoarea păcii și
stabilității în această regiune — in
formează agenția Prensa Latina.

SOFIA 3 (Agerpres). — Daniel Or
tega Saavedra, președintele Republi
cii Nicaragua, membru al. Direcțiu
nii Naționale a Frontului Sandinist
de Eliberare Națională, și-a încheiat
vineri vizita întreprinsă în Bulgaria.
în cursul convorbirilor dintre
Todor Jivkov, secretar general • al
■ C.C. al P.C. Bulgar,' președintele
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,
și Daniel Ortega Saavedra au fost
examinate aspecte privind relațiile
bilaterale și probleme internaționale,
o atenție deosebită acordîndu-se si
tuației din America Centrală, infor
mează agenția B.T.A.

BELGRAD’ 3 (Agerpres) — Ple
nara Comitetului Central al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia a adop
tat direcțiile strategice si sarcinile
imediate pentru concretizarea măsu
rilor prevăzute în Programul pe ter
men «lung de stabilizare economică
— transmite agenția Taniug. Intre
acestea se numără creșterea produc
ției și exporturilor, crearea de noi
locuri de muncă pentru tineri, asigu
rarea lichidităților necesare schimbu-.
rilor economice externe, aplicarea
mai consecventă a principiilor remu
nerării după rezultatele muncii.'sporirea produsului social pe baza creș
terii producției și a calității muncii,
dezvoltarea în continuare a produc
ției agricole. a turismului și a micii
economii, o politică adecvată în do
meniul importurilor. în document se
relevă necesitatea seducerii radicale
a datoriilor externe, se insistă asu
pra necesității sporirii eficientei eco
nomice. a creșterii răspunderii indi
viduale și colective. C.C. al U.C.I.
trasează comuniștilor sarcina ca, in
cadrul planurilor de dezvoltare pe.
termen mediu, la toate nivelurile, să
fie întocmite programe de măsiiri
concrete pentru reducerea inflației și
aplicarea consecventă a Programului
de stabilizare economică — adaugă
agenția iugoslavă de știri.

ȘENTIIkE DE PRESA
- pe scurt
RATIFICARE. Consiliul de
Stat al R.F. Polone a ratificat
Protocolul cu privire Ia preiun*.
girea duratei de valabilitate a
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală sem
nat Ia Varșovia la 14 mai 1955,
transmite agenția P.A.P.
,

APROBARE. După cum infor
mează agenția A.D.N.. Biroul
Politic a! C.C. al P.S.U.G. și
Consiliul de Miniștri al R.D.
Germane au aprobat activitatea
delegației conduse de Erich
Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R.D.G.. la
intilnirea Ia nivel inalt a ță
rilor participante Ia Tratatul de
Ia Varșovia.
PROTOCOL ROMANO-TURC. La
Ankara s-au desfășurat lucrările
celei de-a IX-a sesiuni a Comite
tului mixt de lucru româno-turc in
problemele energiei și resurselor
naturale. A fost semnat un protocol

lui Almirante. este reprezentat ofi
cial în parlament. Sau : este știut ce
glorioase fapte de eroism au săvîrșit
patrioții mișcărilor de rezistență
din țări ca • Franța, Olanda. Bel
gia etc.,' ce jertfe de șinge au dat
pentru extirparea „ciumei brune". Și
cine ar fi crezut, acum 40 de ani. la
9 mai, că în Franța vor ființa orga
nizații neofasciste
‘
__ j
de extremă
dreaptă ca „FANE" („Federația da
acțiune naționalistă
.2'.ri europeană"
interzisă în cele din urmă de auto
rități). „Alianța Apărării". „S.A.C."
(„Serviciul de acțiune civică"). Cei
dispuși să minimalizeze pericolele au
primit un elocvent avertisment prin
ascensiunea stupefiant de rapidă a
partidului de extremă dreaptă al lui

unor localități da pa fata pămincu diferite servicii speciale sau ps
în ansamblul vastei activități In
baza altor interese conjuhctura■
tului.
ternaționale. pentru apărarea și con
le — dacă nu „certificate de bună
Dar fascismul s-a caracterizat nu
solidarea securității tuturor popoare- .
purtare", măcar ocrotii,'e disCrenumai, prin esența șa. violent •anti
lor, pentru salvgardarea omenirii de
tă și îngăduință. Tocmai datorită
populară. Autointitulîndu-se ca „na
o nouă conflagrație mondială, parti
faptului că denazificarea nu a mers
ționaliste" și „ultranaționaliste", or
dul și statul nostru acordă o atenție
în adincime și nu s-a desfășurat cu
ganizațiile fasciste de pretutindeni
neslăbită combaterii cu fermitate a
s-au dovedit. în practică dușmana • fermitate, elemente cu trecut nazist
oricăror fenomene • de recrudescență
notoriu au continuat, în unele țări
a, fascismului.
neîmpăcate ale adevăratelor interese
„Nu putem uita — sublinia tovarășui NICOLAE CEAUȘESCU —
lecția drastică a istoriei, care a
pus în evidență consecințele ca
tastrofale pe care le pot avea
atitudinea conciliatoare față de
fascism, lipsa de vigilență si fermitate împotriva politicii de agresiune
și încălcare a drepturilor suverane
ale altor state și popoare,:. Astăzi,
cînd in diferite țări elementele fas
vest-europene, șă lucreze în aparatul
ciste Încearcă să se regrupeze din
naționale, prevocînd propriilor na
L® Pen, »ub egida uno? lozinci
administrativ, în justiție, în sistemul
nou, cînd asistăm Ia apariția unor
țiuni daune incalculabile. Așa cum
anticomuniste și xenofobe.
curente neofasciste ce propagă rasis
de învățămînt. în servicii ale arma
hitleriștilor le revine vina distruge
mul. șovinismul, ura între popoare,
tei — în ciuda protestelor opiniei pu
rilor. pierderilor și suferințelor pri
Nimic nu poate justifica
blice democratice.
cinuite poporului german, tot astfel
forțele sociale înaintate, oamenii po
pasivitatea
sau îngăduința»
litici. popoarele au înalta îndatorire,
organizațiile profasciste ca „Partidul
Mai mult. în conjunctura „războiu
unității naționale" al lui Hlinka
în fața generațiilor de azi si de miilui rece", cercurile cele mai reacțio
Din primele momente ale apariției
din. Cehoslovacia au sprijinit activ
ne. de a face tofttl pentru a bara
nare ale imperialismului au recurs
sale, fascismul mussolinian sau na
calea unei noi ascensiuni a fascis
însăși dezmembrarea statului ; în
la încurajarea activității unor miș
zismul hitlerist au contat' șl profitat
Iugoslavia, organizații fascisto-namului, pentru :a feri omenirea de
cări politice de dreapta, cu caracter
de atitudinea concesivă. îngăduitoa
tionaliste ca „Oriuna" și „Smao"
acest dușman al civilizației și pro
extremist, în rindul cărora s-au infil
re, pasivă a unor cercuri influente
sau în Franța organizația „Crucjle
gresului".
trat rapid și pe scară amplă foștii
ale societății din țările respective, ca
de foc" și altele s-au pus. în slujba
militanți naziști. S-a .ajuns astfel la
și pe plan internațional. Cînd ban
ocupanților
hitleriști,
colaborînd
cu
O experiență tragică. PriBi
fenomenul neofascismului. la apari
dele naziste au ieșit în stradă, la săzel la reprimarea forțelor patriotice.
ția pe scena politică a nu puține țări
vîrșirea primelor fărădelegi, reacția
atrocitățile comise, prin uriașele suAșa cum, în România, organizațiile
occidentale
a
unor
partide,
forma

acestor
cercuri a tost, cel mult, de
• ferințe și jertfe pe care le-a impus
fasdsto-legionare, ascunzîndu-se în
țiuni. organizații care se recunosc
„dojenire" blajină : „Ei... niște tineri
popoarelor, fascismul a înscris una
spatele demagogiei naționaliste si a
deschis ca urmașe său continuatoare
rătăciți, prea infierbîntați" ; „nișta
din cele mai întunecate pagini din
diversiunii rasiale, au înfeudat
ale organizațiilor naziste.
zurbagii, nu merită de luat în sea
istoria omenirii, depășind . ca pro
România Germaniei hitleriste. lor
mă". Iar cînd au fost nevoiți să-i ia
porții $i sălbăticie toate coșmarele
revenindu-le
răspunderea
pentru
în seamă, era prea tîrziu — „zurba
Sfidare politică și amne
trăite de popoare. Nimic nu poate fi
subordonarea
cu
slugărnicie
a
inte

giii rătăciți" creaseră o monstruoasă
comparat cu pogromurile naziste în
reselor naționale față de cele ale
zie istorică. Esrt9 ° realitata ^p*
mașină militară și ocupau, prin toc
dreptate împotriva oricăror forte'de
Germaniei, pentru complicitatea Ia
și
sabie, țară după țară. Prețul tole
tul că poporul german a plătit un
mocratice. progresiste, ca si a po
ciuntirea, teritoriului național și ră
rantei
șl indiferenței s-a dovedit
imens
tribut
de
singe,
distrugeri
și
poarelor eau raselor considerate „in
pirea Transilvaniei de nord, la îm
cumplit — și a fost plătit de Întreaga
suferințe miopiei manifestate inițial
ferioare". cu dementa sete de ucide
pingerea României in catastrofa
omenire.
față de hitlerism. S-ar fi crezut că,
re. pentru satisfacerea căreia au fost
ce amenința însăși ființa națională.
De ce .se cuvin, tn mod obligatoriu,
datorită cortegiului de suferințe
organizate nenumăratele lagăre de
Nicăieri, nicicînd și niciodată, națiu
evocate aceste tragice erori ? Pentru
trăite, fascismul va fi, cum s-ar spu
concentrare și „uzine ale morții".
nile nu au avut dușmani mai prică și astăzi — chiar dacă multe con
ne, „blestemat pentru totdeauna" pa
pentru lichidarea în masă, „pe sca
mejdioși ai intereselor lor vitale
diții sînt radical schimbate — averpămînt german ; or, în prezent, po
ră industrială", a milioane șl
decît- organizațiile fasciste.
,
tismentele
trecutului nu trebuie ig
trivit
unor
estimări
oficiale,
în
milioane de oamenL inclusiv băDin păcate, în perioada postbeR.F.G. activează 21 grupări neona
norate, evitîndu-se minimalizări de
trini. femei, copii. Niciodată ome
genul că. ar fi vorba de „ecouri tar
ziste. Neonaziști, ca și vechi
nirea nu a mai cunoscut asemenea • lică, procesul de extirpare a fascisdive ale unei mișcări pe 'cale de dis
hitleriști, foști S.S.-iști organizează
crime monstruoase, cum au fost cele
mulul nu s-a desfășurat peste tot cu
pariție, o rămășiță ce-i drept ruși
congrese, reuniuni, marșuri de stra
înfăptuite de naziști. începînd de la
intensitatea, amploarea și consecnoasă, dar nepericuloasă" („Siiddeucrematoriile în care au fost arse mi
dă. întruniri, programate cu încu
vența cuvenite și necesare. Nu pu
tsche Zeitung").
lioane de ființe pină la bombarda
viințările de rigoare.
tini lideri naziști au obținut de la
Apariția neofascismului, fenomene
mentele sălbatice asupra populației
Asemănătoare este, din acest punct
puterile occidentale — datorită „sta
le de recrudescență a mișcărilor ex
civile, a convoaielor de refugiați. și
de vedere, situația din Italia, unde
telor de servicii" anticomuniste, pe
tremiste de dreapta trebuie cu atît
de Ia sinistrele „fabrici de săpun"
partidul neofascist italian „M.S.L" al
considerente ideologice, colaborării
mai mult urmărite cu atenție și vi«fin grăsime umană pină la ștergerea

care prevede lărgirea colaborării bi
laterale în domeniile respective și
identificarea unor noi posibilități
de extindere a cooperării dintre
cele două țări.

ALEGERILE GENERALE DES
FĂȘURATE JOI IN PROVINCIA
CANADIANA ONTARIO — cea
mai- populată din Canada — au fost
cîștigate de conservatori, aflați
la conducere în această provincie
de 41 de ani, care au pierdut însă
22.de mandate. Potrivit rezultatelor
oficiale transmise de agenția U.P.I.,
ei au obținut 52 din cele 125 de
mandate în parlamentul provincial,
față de 72 în legislatura precedentă.
Urmează, în ordinea sufragiilor
obținute, liberalii — cu 48 de man
date (28 anterior) șl nou-democrații — cu 25 de mandate (22). La
conducerea federației canadiene se
află un guvern conservator.
PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN CHILE. Guvernul mili
tar chilian a prelungit, pentru' o
nouă perioadă de trei. luni, starea
de urgență instituită în tară in luna

gilență cu cît procesul ascensiunii
lor se împletește cu un șir de factori
de ordin politic, economio si social.
în primul rînd. reține atenția fap
tul că. în mod deosebit, in ultimii
ani, se înregistrează o adevărată
ofensivă cu caracter concertat pe
plan internațional avi nd ca scop dacă
nu reabilitarea fățișă a fascismului,
cel puțin estomparea cumplitelor
orori săvîrșite. Se caută justificări
politice hitlerismului. sint pur și sim
plu negate existența lagărelor de
concentrare, a crematoriilor de ex
terminare în masă, sint contestate
cifrele privind milioanele de victime
asasinate de naziști. Scopul este clar:
prezentarea unui „fascism umanizat",
„onorabil", pentru derutarea și cap-

tarea celor neavizați. în țările res
pective se trece cu vederea sau se
evită analize clare șl neechivoce ale
trecutului, nu o 'dată lideri ai fas
cismului fiind înfățișați. în nimburi
„romantice", de „martiri", estompindu-se rolul de trădători, de agenți ai intereselor străine, ca si
crimele, jafurile si celelalte fărăde
legi comise.
în același timp, un factor de spri
jin pentru grupările neonaziste este
climatul de instabilitate socială, apă
rut pe fundalul crizei economice.
Aceste grupări încearcă să exploa
teze. în scopuri proprii, existența a
milioane și milioane de șomeri, sen
timentele celor cuprinși de disperare
și deznădejde pentru a cultiva ostili
tatea fată de muncitorii' străini, ura
față de alte popoare. Or, este știut
că tocmai din rindul milioanelor de
șomeri, aruncați pe drumuri de cri
za economică, după primul război
mondial, și-au recrutat naziștii cea
mai mare parte a faimoaselor unități
de șoc S.A. și S.S.
în acest context, se recurge < din
nou la racolarea cu predilecție a ti
neretului, contîndu-se, evident, pe
lipsa de experiență istorică si politică
a acestuia, și, acolo unde ' e cazul,
pe insuficienta informare, pe slaba
cunoaștere a. unor fapte istorice,
speculîndu-se cu atît mai mult anu
mite fenomene nocive, stări de
alienare și debusolare, ce se ma
nifestă în rindul unor sectoare ale ti
nerei generații.
După cum se știe, regimul hitlerlst
a mizat. încă din primii ani ai exis
tenței sale și pină în ultimele mo-
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Kpel al secretarului general al O.N.U.
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
T .n New
ATo-rn "V
r\TÎr s-au
o-mi îr>rhr>-inl
lat crn —
La
York
încheiat lucră

rile conferinței anuale a Asociației
americane pentru Națiunile Unite,
consacrată implinirii a patru decenil de la crearea organizației mondiale.
Luînd cuvintul, secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
a reliefat rolul Națiunilor Unite in
eforturile vizind reglementarea conflictelor internaționale, lichidarea
colonialismului și rasismului. Cu
toate acestea, a menționat vorbitorul, omenirea este pusă in fața unei
costisitoare curse a înarmărilor, in
primul! rind a înarmărilor nucleare.

„Manifestul de
\
\ BONN 3 (Agerpres). — Comitetul
Național al Partidului So
\ Executiv
cial-Democrat din R.F. Germania a
\ adoptat o declarație, intitulată „Ma
\ nifestul de ia Niirnberg", în care
subliniază că, „în

era

atomică.

!

Secretarul general al O.N.U. a lan- i
. c/r#
ta zoi tiifiimr
sat ntt
un ziapel
tuturor •viitorilor
puterilor «■»»_
nu fl
cleare de a opri periculoasa cursă
a înarmărilor, de a nu o transfera
și in spațiul cosmic.
Participanții la conferință au
adoptat rezoluția „în sprijinul păcii ■
și securității internaționale", docu-.k
ment ce conține uni apel către ■l“
S. U.A. și UfR.S.S. de a em,ite, în 5
acest al 40-lea an de existență a
O.N.U., o declarație comună in
sprijinul organizației, mondiale, al
cărei țel esențial este ocrotirea ge
nerațiilor viitoare de pericolul
războiului — relatează agenția *
T. A.S.S.

....... rj

Ia Niirnberg"

. 1

viitorul este posibil doar în condi- i
ții de pace".
/
Documentul conține o deviză ț
simbolică : „Pe pămîntul german 1
trebuie să aibă loc în viitor doar ?
acțiuni în sprijinul păcii, niciodată i
de război".

J

L

WASHINGTON

Amendament aprobat in Senat care limitează creșterea
bugetului militar al S.U.A.
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
în pofida eforturilor de ultimă oră
ale administrației. Senatul S.U.A.,
în care majoritatea este, deținută de
Partidul Republican, a aprobat un
amendament prin care limitează
creșterea bugetului militar american
. pentru anul financiar 1986. care în
cepe la 1 octombrie, la nivelul in
flației. iar pentru următorii doi ani
financiari, la 3 la sută. în termeni
reali, relatează agențiile A.P.. U.P.I.,
Reuter și France Presse.
Deși limitele impuse de acest amendament nu înseamnă o înghe
țare a cheltuielilor militare decît

n

noiembrie anul trecut — informea
ză agenția Prensa Latina. Intr-un
comunicat. Comandamentul Națio
nal al Muncitorilor din Chile' a
arătat că prin această măsură re
gimul militar încearcă să stăvileas
că amplele mișcări populare în fa
voarea reinstaurării democrației în
tară.

IN AFRICA DE SUD AU CON
TINUAT MANIFESTAȚIILE DE
PROTEST ALE POPULAȚIEI DE
CULOARE împotriva politicii de
apartheid și discriminare rasială
promovate de autoritățile minori
sudtare de la Pretoria. Poliția
~
africană a intervenit din nou cu
participanți-»
brutalitate împotriva
î
' '
.
+
nncnioa
lor la demonstrațiile
pașnice _ fO“
losind grenade cu gaze lacrimoge
ne și arme cu gloanțe de cauciuc
— în așezările populației de cu
loare din estul provinciei Cape,
arată agenția Reuter. Paisprezece
persoane din rindul demonstranți
lor au fost arestate.

pentru anul financiar 1986. bugetul
S.U.A. .....
...... ........... la cel
..........mai
menținîndu-se
înalt nivel din istoria tării, decizia
Senatului întărește opinia formulată
de numeroși congresman! americani
care au atras atenția că alocațiile
la. acest capitol au depășit orice li
mită. dînd, totodată, expresie dorin
ței majorității opiniei publice ame
ricane de a frina spirala înarmări
lor.

Dezvoltarea cooperării
intereuropene—cerință a
progresului și destinderii
pe continent
PE MARGINEA SESIUNI!
ANUALE A C.E.E./O.N.U.

La Geneva s-a desfășurat recent
sesiunea anuală a Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./
O.N.U.), important organism regio
nal al Națiunilor Unite, care grupea
ză 34. de membri — țările europene,
plus S.U.A. și Canada. Participanții
au analizat. între altele, situația eco
nomică din Europa, evoluția schim
burilor comerciale și a cooperării in
dustriale, > promovarea , colaborării
tehnico-științifice și în domeniul
energiei. O atenție deosebită a fost
acordată modului de înfăptuire a
prevederilor din documentul final al
reuniunii general-europene de la
LA DELHI se desfășoară un se
Madrid care se referă la activității®
minar consacrat dezvoltării coope
comisiei.
rării comerciale și tehnico-științiEste o realitate, remarcată de nu
fice dintre India și țările membre
meroși vorbitori, că sesiunea din aale Ligii Arabe. Sint analizate as
cest an s-a desfășurat într-o con
pecte legate de situația pieței co
junctură internațională foarte com
merciale, a schimbului de experți șl
plexă, caracterizată, pe de o parte
informații în domeniul comercial,
prin tensiuni politice care pun îți
economic și tehnic dintre India și
pericol pacea lumii, prin intensifica
partenerii săi din Liga Arabă, pre
rea fără precedent a cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare ; iar,
cum și perspectiva dezvoltării lor
pe de altă parte, prin apariția in
viitoare.
ultima vreme a unor semne încura
jatoare, ce deschid perspective
pentru schimbarea actualului curs
periculos.
Nu mai' puțin complexă, s-a arătat
- la sesiune, este situația din dome
mente ale celui de-al doilea război
niul economic, unde, deși producția
mondial, pe specularea contradicțiilor
țărilor membre ale C.E.E./O.N.U. a
dintre diferite state. Este, cum s-ar
sporit cu 4 la sută în 1984 (cel mâi
spune, un „testament politic" pe care
ridicat fitm de creștere după 1978)
neonaziștii încearcă să-1 revalorifice,
și comerțul Est-Vest s-a redresat,
printr-un întreg arsenal de' acțiuni
cîștigînd o bună parte din terenul
provocatoare^ revanșarde, soviniste,
pierdut în anii precedenți, persistă
iredentiste, Chiar fără. a provoca
încă o serie de probleme deosebit de
acte de ..război cald", grupările
acute, cum sînt cele legate de doneofasciste acționează in primele
bînzile înalte și -supraevaluarea do
rinduri ale forțelor „războiului rece'
larului, de șomaj și presiunile protecționiste, precum și de uriașa
numărindu-se printre
______
_principalii
____ ____
povară a datoriilor externe ale țărțji
promotori ai revanșismului. âfectînd
lor în curs de dezvoltare. Sînt îm
și încordînd relațiile Est-Vest. agiprejurări în care, așa cum au subli
tind probleme de ordin teritorial, inniat nu o dată România, președintele
cercînd să repună în discuție reali
Nicolae Ceaușescu, este mai necesar
tățile istoricește constituite, fron
ca oricînd să se lărgească și nu să
tierele stabilite, lntroducînd factori
se restrîngă colaborarea pe multiple
artificiali de tensiune în actuala si
tuație internațională.. si așa atit de . planuri dintre toate statele membra
ale C.E.E./O.N.U.
gravă.
în concepția țării noastre, re
Efectele nocive ale acestor activi
afirmată și la recenta sesiune, acce- ,
tăți dobîndesc proporții îngrijorătoa
lerarea dezvoltării economice, a pro-,
re în condițiile în care mișcările
greșului general al fiecărei țări1
neofasciste tind să depășească siste
depinde, într-o mare măsură, atît de
mul de organizare în cadrul național
efortul propriu, cît și de intensifi
. și să se organizeze pe plan interna
țional. Sînt grăitoare in acest sens . carea schimburilor externe, de pro
movarea comerțului și cooperării
fapte ca întîlnirile pe față ale lideeconomice internaționale.
rilor unor organizații de extremă
în același timp, dezvoltarea legătu
dreaptă din Europa — „Mișcarea Sorilor comerciale dintre state repre
din
cială Italiană". „Force Nouvelle"
...
zintă o bază sigură a destinderii,- o
Franța, „Fuerza Nueva" din Spania
cerință primordială a înțelegerii șl
— antrenamentele militare comune
încrederii
internaționale, a asigurării
efectuate de neonaziști din R.F.G.,
păcii pe continent și în lume. Por
Franța și Belgia, editarea și difu
nind de la aceasta. România s-a pro
zarea în comun de materiale cu ca
nunțat și la actuala sesiune pentru
racter fascist.
înlăturarea’ oricăror discriminări și
bariere artificiale care mai impietea
Ripostă fermă, prin forța
ză schimburile internaționale, pentru
așezarea
raporturilor dintre state pe
unită a popoarelor. E*P re£iie a
baze
noi, democratice, corespunzător
înaltei și statornicei răspunderi pen
principiilor egalității și echității.
tru destinele omenirii. România so
Totodată, țara noastră a militat
cialistă. președintele ei, tovarășul
pentru sporirea rolului C.E.E./O.N.U.
Nicolas Ceaușescu, au adresat în
în stimularea cooperării în domeniul
repetate rinduri chemarea vibrantă
industriei, agriculturii, energiei, al
la întărirea unității de acțiune a
cercetării științifice și dezvoltării
tuturor forțelor revoluționare, pro
tehnologice. în special în sectoare de
gresiste, democratice, de pretutindeni
vîrf ca biotehnologia, microelectroni
— ca metoda de luptă cea mai efi
ca. robotica, informatica ; pentru in
cientă
împotriva neofascismului,
tensificarea sprijinului acordat acțiu
impusă logic de experiența istorică
nilor de cooperare subregională, în
a victoriei asupra Germaniei hitlerisBalcani și în Mediterana ; pentru
te. Acest spirit animă întreaga acti
soluționarea problemelor subdezvol
vitate internațională a partidului și
tării, inclusiv a problemei datoriilor
statului nostru, care aduc si în acest
externe, și edificarea unei noi ordini
domeniu o contribuți.e remarcabilă
economice mondiale.
la unirea eforturilor tuturor popoare
Caracterul realist și constructiv al
lor, pentru ca nicăieri în lume fas
propunerilor României este subliniat
cismul să nu mai ridice capul.
și de faptul că o bună parte dintre
Lupta împotriva războiului, comba
ele se regăsesc în documentele se
terea neofascismului, a șovinismului,
siunii, în care a fost schițat progra
rasismului constituie o parte inte
mul activității viitoare a C.E.E./
grantă a luptei pentru destindere,
O.N.U. — activitate orientată spre
pentru independență, pentru pace —
dezvoltarea cooperării economice in
și intensificarea acestei lupte este,
ternaționale, în concordantă cu inte
fără îndoială, una din formele cele
resele tuturor statelor membre, ale
mai potrivite de a aniversa măreața
cauzei progresului și păcii în Europa
„Zi a Victoriei".
și în lume.

_l

Petre STĂNCESCU

Gh. CERCEUESCU
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