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ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE SI RAMURILE ECONOMIEI

DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL^

AL IX-LEA AL PARTIDULUI

Magistralele metroului
argumente ale geniului

fe 1965 1 
w 1385 * constructiv românesc

Răspundere maximă, munca bine organizată
pentru îndeplinirea integrală a planului!
Rezultatele de pînă acum, neîmplinirile din 

unele sectoare impun o angajare mai puter
nică a forțelor pentru :

© Realizarea integrală a sarcinilor la pro 
ducția fizică și export.

® Recuperarea neîntîrziată a tuturor res 
tanțelor.

© Sporirea producției de cărbune, țiței, 
energie electrică, minereuri și alte materii 
prime.

® Darea în funcțiune la termen a noilor 
obiective de investiții.

© Creșterea pe toate căile a eficienței eco 
nomice.

Realizări care îndeamnă 
la mai mult, la mai bineFerm hotăriți să onoreze prin noi și remarcabile fapte de vrednicie împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării acționează cu energii sporite, cu dăruire și spirit revoluționar, pentru transpunerea în viață a însufle- 

țitoarelor chemări și îndemnuri adresate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de a îndeplini in mod exemplar planul pe acest an și pe întregul cincinal, in condiții de inaltă calitate și eficiență.Un nou și puternic impuls cunoaște în aceste zile ampla și mobilizatoarea întrecere socialistă, la al cărei panou de onoare își înscriu numele tot mai multe . colective muncitorești^ care raportează realizarea și depășirea planului producției fizice și a celei destinate exportului, gospodărirea cu chibzuință și economisirea resurselor energetice și de materii prime, înnoirea și modernizarea producției, creșterea mai accentuată a productivității muncii.Prezență în mijlocul unor colective fruntașe, corespondenții „Scînteii" ne-au transmis ieri de aci tot atîtea vești despre deplina și unanima angajare patriotică de a nu se precupeți nici un efort pentru ca bilanțul înfăptuirilor socialiste să fie t ' devină tot mai frumoasă. tot mai bogat, pentru ca viața noastră să

„Trăim astăzi in România de mîine. Drum liber viselor noastre I"
Emoționantele cuvinte le-am retranscris din cartea de impresii a 

metroului din București.
Metroul ? Monumentală operă cuprinsă între acoladele de aur ale 

„Epocii Ceaușescu”. Rapsodie constructivă fără precedent, inițiată de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; vis 
frumos și trainic al tuturor cetățenilor Capitalei, vis care a prins 
contur, se desăvîrșește sub ochii noștri, prin-munca eroică a tuturor 
acelora care-și leagă numele pentru eternitate de epopeea marilor 
zidiri ale prezentului socialist.

„Trăim astăzi în România de mîine. Drum liber viselor noastre !“ 
Drum liber viselor noastre...
Despre magistrala I, aflată în întregime în funcțiune, vorbim astăzi 

la trecut. Despre magistrala II - realitate transpusă acum la scara 
unu pe unu - vorbim la prezent... Despre alte magistrale, 
viitor.

Să stăruim, în cele ce urmează, asupra prezentului și 
împreună, stimați cititori, într-o călătorie pe cea de-a doua 
a metroului din București. Mai înainte însă...

la timpul

să pornim 
magistrală

Zece ani din cele două 
decenii de luminoasă 

istorie a României

pînă la 1

Au trecut patru luni din acest ultim an hotărîtor al cincinalului. A fost o perioadă de eforturi intense, creatoare. O perioadă în care, acțio- nînd în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, numeroase colective de întreprinderi din toate ramurile economiei naționale au realizat importante cantități de produse peste plan, și-au onorat exemplar contractele la export, au obținut însemnate economii de resurse materiale si energetice. Sînt realizări pe care oamenii muncii le-au consacrat sărbătorii muncii — ziua de 1 Mai.Rezultatele de pînă acum, neîmplinirile din unele unități și sectoare ale economiei naționale impun insă o angajare și mai puternică a forțelor in vederea realizării integrale, la toți indicatorii, a planului pe acest cîteva din trebuie - să în de

cele con-este

an. Iată în acest sens obiectivele esențiale care se situeze. în continuare, preocupărilor colectivelor ai muncii.Desigur, un obiectiv major îndeplinirea căruia trebuie să acționeze cu hotărîre si răspundere fiecare colectiv de întreprindere îl constituie realizarea integrală, ritmică si la toate sortimentele a planului la producția fizică. Subliniem această cerință întrucît, în primele patru luni ale anului, intr-o serie de unități industriale prevederile planului nu au fost realizate în întregime la unele produse absolut necesare economiei naționale. Ne referim in mod deosebit la restantele care s-au înregistrat la producția de cărbune, țiței, gaze și energie electrică, la diferite utilaje și instalații tehnologice pentru programele speciale din domeniile minier, petrolier și energetic. Cu consecvență și răspundere trebuie să se acționeze pentru realizarea producției fizice planificate si în unitățile din alte ramuri unde s-au înregistrat restante, astfel îneît să fie recuperate neintîrziat toate rămîne- rile în urmă. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că fiecare produs. fiecare sortiment are o destinație precisă în mecanismul dezvoltării economice și. de aceea, sarcinile de plan trebuie îndeplinite integral în toate întreprinderile industriale.în strînsă concordantă majore ale progresului social al tării, o sarcină reprezintă realizarea _____ ._____ ...termen si la un înalt nivel calitativ a producției destinate exportului. în această privință, ministerele, conducerile de centrale si întreprinderi au datoria de mare răspundere de a

centrul oamenipentru

si ramurilecu cerințele economico- prioritară o integrală, la

asigura toate condițiile materiale’ si organizatorice pentru onorarea integrală. la termen a tuturor contractelor încheiate cu partenerii externi, recuperîndu-se cît mai grabnic orice rămînere în urmă. Aceasta impune ca. în spiritul exigentelor formulate de conducerea partidului, să se acorde o atenție maximă aprovizionării cu prioritate a unităților cu sarcini la export, mobilizării puternice a colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea în mai bune condiții a produselor tractate cu partenerii externi.Totodată, în această perioadă■ necesar să se ia cele mai eficiente măsuri pentru concentrarea mijloacelor materiale și a forței de muncă in vederea intensificării ritmului de lucru pe șantierele de investiții, recuperării în întregime a restanțelor acumulate in primele luni ale anului și punerii în funcțiune la termenele stabilite a noilor obiective și capacități de producție prevăzute în plan.Cu aceeași stăruință _și exigență este necesar să se acționeze în fiecare întreprindere pentru creșterea mai accentuată, pe toate căile, a eficienței economice. Acesta este un obiectiv esențial ăl activității productive, ce se circumscrie interesului general, major pe care-1 avem cu toții de a asigura creșterea mai rapidă a venitului național, a avuției naționale, crearea de resurse tot mai mari atît pentru dezvoltarea în continuare a societății noastre, cît și pentru ridicarea bunăstării întregului popor. în acest sens. în fiecare întreprindere trebuie să se ia măsuri ferme, cuprinzătoare pentru creșterea mai susținută a productivității muncii. reducerea mai accentuată a consumurilor și valorificarea superioară a resurselor de materii prime, materiale, energie și combustibil, pentru înnoirea, modernizarea și ridicarea calității produselor, pentru recuperarea și utilizarea intr-o măsură tot mai mare a resurselor materiale refolosibile.Sint, bineînțeles, numai cîteva dintre obiectivele majore ale activității economice din această perioadă și ele trebuie să polarizeze atenția și preocupările organelor ’și organizațiilor de partid, conducerilor ministerelor și întreprinderilor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii, pentru ca zi de zi să se obțină in fiecare unitate rezultate la nivelul maxim al posibilităților, astfel ca, în întîmpinarea aniversării a 20 de ani de la Congresul ăl IX-lea al partidului, planul să fie îndeplinit pretutindeni în mod exemplar, la toți indicatorii calitativi și de eficientă.

Calitate și eficiențăDeviza mobilizatoare, sub care desfășoară în aceste zile marea competiție a hărniciei muncitorești, este : mai mult, mai bine, mai eficient ! într-adevăr, țara are nevoie de mai mult cărbune și energie electrică, de mai mult oțel și tehnică de calcul, de mii de produse solicitate de economia națională și la export. Este adevărat că avem nevoie, să producem mai mult, dar trebuie să producem și mai bine, adică la un înalt nivel de calitate și, în mod logic, firesc, mai eficient. In acest spirit acționează și colectivul muncitoresc de la întreprinderea do aparate de măsură și control de pe moderna platformă industrială a municipiului 
VASLUI, platformă construită în întregime în cei 20 de ani trecut de la Congresul al partidului.— Desl'ășurîndu-ne mai vitatea și organizînd „zile record in producție" — ... ____
Viorel Trifu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii — tînărul nostru colectiv, care realizează produse de mecanică fină, adaugă in aceste prime zile ale lunii mai noi succese la cele dobîndite in primele patru luni ale anului. Pînă azi, sim- bătâ, 4 mai, am livrat economiei naționale și la export, peste prevede- ' rile de plan. 11 000 de aparate de măsură și control.După cum transmite corespondentul „Scînteii", Petru Necula, realizări remarcabile înregistrează și alte unități vasluiene, între care întreprinderea de rețele electrice Vaslui, situată, în primul trimestru, pe primul loc în întrecerea socialistă intre unitățile de profil din țară. Realizări cu atît mai semnificative, dacă avem in vedere faptul că ele au fost obținute în condițiile in care colectivele Întreprinderilor industriale din județ au economisit, în perioada care a trecut din acest an, peste 9 000 MWh energie electrică și 2 500 tone combustibil convențional.— Ce înseamnă această economie ? — l-am întrebat pe corespondentul nostru.— Cu cantitatea de energie electrică economisită se poate asigura consumul pentru întregul județ timp de cinci zile. *Felicitări oamenilor gospodari ! In fața spiritului lor de economie, nici noi nu putem fi „zgîrciți" în cuvinte vrednice de laudă.Așa cum li se cuvin și colectivelor din industria județului MUREȘ, care au economisit, de la începutul anului și pînă ieri, 4 mai, pește 10 000 MWh energie electrică. Și a- ceasta, în timp ce mureșenii — după cum ne informează corespondentul nostru Gheorghe Giurgiu — au realizat în plus, față de sarcinile de

se

care auIX-lea albine acti- și decade ne spune

plan, produse de mecanică fină în valoare de 8,8 milioane lei, 168 tone utilaje tehnologice pentru chimie, 4 700 tone îngrășăminte chimice, peste 400 metri cubi prefabricate din beton, 121 000 cărămizi și blocuri ceramice. confecții-textile in valoare de peste 20 milioane lei, precum și însemnate cantități de cherestea, amoniac de sinteză și utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului.Cu aceeași hotărire ca munca să fie cit mai rodnică, de mai- bună calitate și cu spor-ită eficiență acționează și colectivul de la întreprinderea de geamuri- BUZĂU — ne transmite corespondentul nostru Stelian Chiper. Despre strădaniile și reușitele sale.
Petre POPA

(Continuare in pag. a V-a)

Virsta tînără — un deceniu de activitate — întreprinderea Metroul — București și-a rotunjit-o în această primăvară. în martie.— încercați un tur de orizont asupra acestui deceniu de muncă, adresăm întrebarea tovarășului generalrlocotenent Petre Constan- 
tinescu, directorul general al întreprinderii.— Sînt anii in care s-au urmat neabătut orientările și înflăcărată chemare a tovarășului Ceaușescu ca această complexă și mult năzuită să Nicolae dificilă, lucrare emane din gîndirea și geniul constructiv românesc, să poarte sigiliul mîndriei, patriotismului și capacității de creație românești. Zece ani de muncă tenace. pentru metroul din București. Timp in care s-a cristalizat o concepție de organizare și construcție a ineditelor artere subterane de transport in comun. Timp în care adîn- cul Capitalei a fost un. adevărat poligon de încercare a unor tehnologii, soluții de proiectare, idei arhitecturale, inginerești îndrăznețe...— Timp în care s-a născut chiar... ^un metrou...

— ...care, din 1980 și aprilie 1985, a transportat 270 000 000 călători. Pe cei 26 kilometri, cu 17 stații, ai magistralei I. dată în întregime in funcțiune, numai anul trecut s-au înregistrat peste 90 milioane călătorii. S-a ajuns ca, în unele perioade ale zilei și pe anume trasee, trenurile să circule din 2 în 2 minute.— Metroul deci, un element indispensabil în viața Capitalei.— Iar în ce ne privește, o adevărată demonstrație de ce înseamnă o gîndire cuprinzătoare asupra unei lucrări de o asemenea anvergură. N-am avut utilajele și echipamentele. Industria noastră . le-a realizat. N-am avut proiecte. Institutele de proiectări si de în- vățămînt superior și-au făcut datoria. N-am avut vagoane. Industria noastră le-a metrou, a prins ce o stare de competiției de trainic, eficient, climatul de noilor tehnologii. Meritul testabil al secretarului ral al partidului este. stimulat marile energii. Iul de creație, încredere proprii, încrederea că măsură să ne asumăm rea acestei lucrări care strălucită mărturie despre măreția acestui timp eroic.

produs. Si aici, la rădăcini puterni- spirit favorabilă a construi mai economicos, in afirmare deplină a incon- gene- acela că a potenția- în forțele sîntem în răspunde- depune

— Evocați cîteva din punctele fierbinți, acum, la metrou.— La construcția metroului. Punct fierbinte — întreaga magistrală II. cuprinsă și ea între doi poli industriali puternici ai Capitalei : Întreprinderea de mașini grele și platforma Pipera. Lungimea : 18,4 kilometri. Stații — 14. Este unul din foarte puternicele bulevarde sub- pămîntene. El va prelua din traficul de suprafață circa 130 000 de călători pe oră și sens. întretăierea cu magistrala 1 se va face la stația din Piața Unirii. Noua arteră subterană. aflată într-un stadiu avansat de construcție, taie practic Bucureș- tiul in două, trecînd pe sub centrul orașului.— Cu alte cuvinte, etapele de construcție vor fi intr-o mai mare măsură ,.la vederea" bucureștea- nului ?— De ce vor fi ? Sînt ! Panourile cu familiara literă „M“ sînt răs- pîndite pe întregul traseu. Mutăm si reconstruim lucrări edilitare subterane. Se perturbă și se deviază artere de circulație. Construim în spații restrinse. în zone intens populate, de aglomerație stradală. Dar avem încrederea că cetățeanul Bucureștiului știe să privească în viitor. Așa cum a dovedit-o din plin de-a lungul tuturor etapelor de realizare a magistralei I. A- mintirea disconfortului inerent însoțitor al unei asemenea lucrări s-a risipit. A rămas în urmă artera din adine, de transport în comun confortabil, rapid, în deplină siguranță. A rămas la suprafață imaginea întinerită a străzii, cu asfalt proaspăt, copaci si arbuști tineri ornamentali. spatii verzi, rețele de tot felul sistematizate, înnoite si ele.— Reamintiți termenele de punere in funcțiune a magistralei II.— Primele două tronsoane — I.M.G.B. — Unirii II — în lungime au cu 1985. Urmâ- Unirii II — de 8,5 kilo- vor inaugura in decembrie
de 10,4 kilometri, cu 7 stații, termen de start al călătoriilor metroul : decembrie toarele tronsoane — Pipera — in lungime metri, cu 6 stații, își intrarea în funcțiune

Ilie TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)

Stația Crîngași - una din importantele stații de pe tronsonul de legâturâ a magistralei I cu Gara de Nord Dichiseanu

ÎN ZIARUL DE AZI:
în funcțiune la■ Toate investițiile planificate 

termen !
® Recuperarea, recondiționarea, refolosirea resur

selor materiale.
s Rubricile noastre : • Pe teme cetățenești 

© Omul și viața rațională ® Din țările socialiste 
© Din orizonturile cunoașterii.

TINEREȚEA MUNCII

EROII NEAMULUI

Radu CÂRNECI•>

bărbați de dor in retezate soarte 
ci scrise-s toate-n filele de carte.

Ci scrise-s toate-n filele de carte : 
in urmă au rămas părinți, departe 
femei păstrind iubirea cu iubire, 
cînd ei cădeau tot mire lingă mire,

*

*
*S*
î 
î

Ei stau frumoși în amintirea vie 
în ceața ce ia chip de veșnicie, 
flăcăi de dor cu visele-n armură 
și-n lungul somn țarina lor murmură 
cum ierbile șoptesc ce nu se știe - 
ei stau frumoși în amintirea vie...

(.. .oh, au știut de ce și cum se moare 
cînd clipa se fringea zguduitoare, 
cînd sîngele in roșii curcubee 
se logodea cu pasărea-idee 
zvicnind adine spre vremea viitoare - 
oh, au știut de ce și cum se moare I

Ce ani viteji, ce adevăruri sfinte, 
ce palide puținele cuvinte 
de slavă-a celor care se jertfiră, 
ne-ncăpătoare-i încercata liră 
deși vibrează-n versul ei fierbinte 
ce ani viteji, ce adevăruri sfinte)

E dragostea de țară o avere : 
sate-n adine, tăcere in tăcere, 
deasupra viața înflorind viață, 
lumina ce-n lumină se răsfață 
cînd clipa intră-n clipa ce nu piere 
e dragostea de țară o avere...

Imagine dintr-una din secțiile noii 
Întreprinderi de stofe de mobilă de 

la Horezu, juctețul Vîlcea

MARCANTĂ CONTRIBUȚIE LA CAUZA LIBERTĂȚII POPOARELOR
PAGINA A III-A

La Deva, in aceste 
zile, s-a desfășurat o 
olimpiadă cu denumi
re mai puțin apropia
tă trăsăturilor clasice 
ale didacticei. Pentru 
că nu era nici olim
piadă de matematică, 
precum cele la care 
ne-am • obișnuit să 
avem succese ce de
pășesc granițele țării, 
nici olimpiadă de lim
bă sau de literatură 
română, semnificativă 
pentru modul cum cea 
mai. tînără generație a 
țării poartă în ea 
nestinsă flacăra valo
rilor naționale. ~ 
așternută cu 
mari și „Olimpiada de minerit din liceele profesionale minier".O olimpiadă profe
sională deci, olimpia
da celor ce se pregă
tesc să coboare ca 
buni meseriași in adîn- 
cul minelor, punind 
in valoare bogățiile 
subsolului românesc.

Nici nu se putea loc 
mai bun de desfășu
rare a unei asemenea 
întreceri decit pe 
Iul acela de pe 
Iul Mureșului, 
privește și spre 
nedoara 
le ei mine de fier și 
spre Apuseni cu și 
mai vechile lor mine 
de aur, dar și spre 
munții Orăștiei in care 
strălucesc perlele spi
ritualității Dacilor.

Tocmai ca un sim
bol al vechimii mine
ritului pe aceste 
locuri !

k

Era, 
litere 

mîndre, națională a elevilor și școlile cu profil

dea- 
ma- 
care 
Hv-

cu străvechi-

Dar simbolul nu 
nea către noi doar 
direcția tradiției. __
devenea firesc și atot
cuprinzător numai evi
dențiind in acea am
bianță de tradiție chi
purile adolescentine 
ale viitoarei generații 
de mineri. Generație 
aureolată de pe acum 
de ambiția și perseve
rența întrecerii pro
ductive care a carac
terizat in 
construcției 
importantul 
ment 
țării.

Privindu-i pe acel 
foarte tineri oameni 
ai minei veniți din 
Petroșani, dar și din 
Gura Humorului, din 
Bihor și din Cîmpu- 
lung-Muscel, 
vinari si din 
din Zlatna și din Baia 
de Aramă, d'it Baia 
de Arieș și. din Vatra 
Dornei, din Baraolt șt 
din Filipeștii de Pă
dure, din Abrua și din 
Baia Mare, din Bor șa. 
Cavnic, Zlatna, Cluj- 
Napoca, Oradea și Do- 
brogea — privindu-i 
cum se întreceau în 
ambiția lor școlăreas
că de elevi cu medii 
de minimum 9, îmi 
aminteam de toate 
etapele întrecerilor so
cialiste cu care ne-au 
obișnuit anii de după 
istoricul August, în- 
truchipind fapta con
cretă de construcție 
muncitorească a țării.

In nici una dintre a- 
ceste etape nu a lip
sit, confirmată de re
zultate admirabile, lo
zinca „Patriei mai

ve- 
din

El

toți anii 
socialiste 

detașa- 
muncitoresc al

din Ro-Borșa,

mult cărbune" sau 
„Patriei mai mult mi
nereu" 
limpede 
concret în care se 'a- 
firmă patriotismul 
muncitoresc.

Sub diferite forme, 
specifice și ingenioase, 
de la meserie la mle- 
serie, întrecerea so
cialistă s-a constituit 
ca o forță de afirnia- 
re a principalei con
tribuții — contribuția 
muncitorească la edi
ficarea țării de astăzi. 
Cu deosebire in ce-t 
mai rodnică etapă j a 
istoriei naționale, glo
rioasa epocă inaugu
rată de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Întrecerea muncito
rească a devenit nu 
numai modul specific 
al căutărilor creatoare 
în toate domeniile de 
producție, ci ihsăși 
forma de existență 
in permanentă de
venire și desăvîrșire 
a clasei noastre mun
citoare. Din pricina a- 
ceasta, acolo, țn clădi
rea ca o cetate ce în
coronează dealul cu 
perspective desfășura
te spre Hunedoara, 
Sarmizegetusa și Apu
seni, întrecerea de 
inaltă profesionalitate 
in domeniul cunoștin
țelor tehnice moderne 
ale meseriei întru
chipa simbolul stenic 
al tinereții clasei noas
tre muncitoare.

Simbolul temeinicei 
ei deveniri moderne, 
revoluționare, la înăl
țimea marii sale mi
siuni istorice.

■ formulare 
a modului

Corneliu LEU J
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în toate întreprinderile 
si ramurile economiei

RĂSPUNDERE MAXIMĂ, MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ 
PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI!

Toate investițiile planificate
Pe șantierul Centralei de termoficare 

„Progresul” din BucureștiEforturi susținute pentru accelerarea ritmului lucrărilor
Obiectiv de primă importantă pen- obiectiv principal constă în realiza-tru sectorul energetic,trică de termoficare „Progresul" din București a fost confruntată, încă de la începutul construcției sale, cu o serie de deficiențe. în ultimele luni, aceste dificultăți au fost in cea mai mare parte depășite, iar pe șantier există reale condiții pentru ca lucrările să evolueze în ritm din ce în ce mai rapid. Condiții pe care atît constructorii, cit și montorii le-au valorificat și le valorifică cu promptitudine. Intr-adevăr, acum, in raport cu anul trecut, înfățișarea șantierului este cu totul alta. Termocentrala a prins contururi certe, iar primul grup energetic de 50 MW se află într-un stadiu destul de avansat de execuție. Explicația acestui solid reviriment ?-— în primul rînd, este vorba de efectele pozitive ale accentului pus pe programarea judicioasă și pregătirea din timp a lucrărilor — ne-a precizat ing. Alexandru Tuleașcă, directorul Antreprizei București din cadrul Trustului „Energoconstrucția". Astfel, pentru soluționarea problemelor legate de pregătirea temeinică a lucrărilor, întregul personal tehnic al antreprizei a fost mobilizat și a participat activ la buna reușită a acestei acțiuni. Lucrările rămase de executat au fost inventariate, s-au elaborat noi grafice de execuție, sarcinile au fost defalcate amănunțit pe brigăzi și formații de lucru, proiectele tehnologice și fișele tehnologice au devenit elemente indispensabile și obligatorii pentru executarea oricărei lucrări, introducîn- du-se, totodată, recepția calitativă la preluarea fronturilor de lucru. De asemenea, pentru a preveni greutățile întîmpinate anterior în aprovizionarea cu agregate, confecții metalice, conducte și alte materiale de strictă necesitate, am stabilit delegați permanent! pe lingă furnizori cu sarcina de a urmări continuu evoluția livrărilor și de a interveni cu promptitudine atunci cînd apar „sincope" nedorite pe fluxul aprovizionării.Ca urmare a acestor măsuri, s-ă ■ Întărit considerabil conlucrarea, cu ceilalți executanț’i.,.ai investiției, în special cu montorii, a fost îmbunătățit, așa cum am văzut, fluxul aprovizionării cu materiale de construcții, dar în mod deosebit a sporit răspunderea în muncă a lucrătorilor, care acum cunosc cu mai multă precizie ce și cît anume au de realizat pe zile și decade. Rezultatul ? Coșul de fum, bunăoară, a fost înălțat cu rapiditate, deși execuția lui fusese anterior sistată un timp destul de îndelungat.Faptele de muncă ale oamenilor, energia și priceperea cu care ei acționează constituie argumente solide ale potențialului de care dispun constructorii, ale hotărîrii lor de a consolida revirimentul produs în ultima perioadă de timp. Sala mașinilor, circuitul hidrotehnic, stația electrică, stația de epurare etc. sint lucrări de acum terminate sau realizate într-o proporția însemnată. In ritm sporit acționează și montorii din cadrul brigăzii complexe conduse de ing. Gheorghe Naftali. Cum e și firesc, se depun mari eforturi la montajul utilajelor tehnologice, unde sint concentrați aproape 300 de oameni. Se lucrează în schimb prelungit de 12 ore la cazanele 1 și 2, la sala mașinilor. practic, pretutindeni unde sint asigurate condiții pentru desfășurarea montajului tehnologic.Desigur, pînă la terminarea în întregime a lucrărilor și punerea in funcțiune a primului grup energetic, pe șantier mai sint multe de făcut. Este vorba, între altele, de finalizarea celor două turnuri de răcire, izolarea interioară a coșului de fum, de etapa a IT-a la stația electrică și alte lucrări de primă importanță. „Motiv pentru care, in lumina sarcinilor stabilite prin recentul Program de măsuri adoptat de conducerea partidului, am elaborat un cuprinzător plan de acțiune, al cărui
Pe șantierele Combinatului de exploatare 

și prelucrare a lemnului din Toplița în graficele stabilite, într-un timp cît mai scurt
între noile investiții care vor spori potențialul productiv al județului Harghita, o importanță deosebită prezintă cele vizind dezvoltarea și modernizarea platformelor industriale din cadrul Combinatului de exploatare si prelucrare a lemnului din Toplița. Amănunte asupra dimensiunii și complexității lucrărilor ne-a furnizat ing. Gheorghe Hațeg, directorul tehnic al combinatului.— Lucrările de investiții pe care trebuie să le realizăm în cadrul a- cestei mari unități, cu platforme în localități diferite, la Toplița, I-Iodoșa și Gălăuțaș, însumează aproape o jumătate de miliard de lei. Astfel, la Toplița se vor construi, între altele, o nouă fabrică de mobilă corp și artă, o nouă fabrică de scaune, o nouă secție de semifabricate. La Hodoșa se va realiza o nouă fabrică de prefabricate, o secție de semifabricate din lemn și o fabrică de scau- 

rea. pi.na la toamna, a tuturor lucrărilor aferente gospodăriei subterane, concomitent cu asigurarea riguroasă a stadiilor fizice necesare desfășurării lucrului pe timp friguros — ne-a pus in temă tovarășul Aurel Bunes- cu, inginerul-șef al antreprizei. îndeplinirea acestor prevederi este condiționată însă de creșterea mai accentuată a productivității muncii pe șantier, direcție de acțiune căreia îi vom acorda o atenție prioritară".Sub acest aspect, se detașează in primul rînd preocuparea pentru creșterea gradului de prefabricate și mecanizare a lucrărilor, domeniu în care specialiștii antreprizei au acumulat o bună experiență. în acest context amintim soluțiile propuse de ei vizind prefabricarea grinzilor inelare la turnurile de răcire, înlocuirea metodei constructive de realizare a buncărelor 2, 3 și 4, închiderea spațiilor interioare cu elemente prefabricate — soluții care au dus la obținerea unor importante economii de materiale, manoperă, dar mai ales au permis scurtarea substanțială a unor durate de execuție.Cît privește nivelul superior de mecanizare a lucrărilor pe șantier, este demnă de relevat buna colaborare cu întreprinderea „Energo- utilaj", dar și atenția stăruitoare acordată completării dotării proprii. Funcționarea fiecărui utilaj este urmărită zilnic, cotele de carburanți și combustibili repartizate sînt dimensionate în funcție de volumul real al lucrărilor fizice prevăzute, intervenindu-se operativ ori de cite ori apar întreruperi sau alte neajunsuri în această activitate.— Avem însă tot timpul în vedere faptul că lucrăm cu oameni, că de răspunderea și priceperea cu care ei acționează depinde executarea cu rapiditate a unor lucrări de cea mai bună calitate — ne-a spus ing. Cornel Milica, șef de brigadă complexă. Iată de ce, pe de o parte, am stabilit programe riguroase de lucru, în două schimburi sau într-un schimb prelungit, potrivit naturii lucrărilor, iar pe de altă parte acționăm pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, în special a sudorilor și lăcătușilor.Nu întâmplător, nota obișnuită a activității tuturor formațiilor de lucru de pe acest șantier o constituie îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, ritmul înalt de lucru înregistrat aici zi de zi. Dacă efortul constructorilor și montorilor este deosebit de important pentru imprimarea unei cadențe susținute în desfășurarea lucrărilor, nu mai puțin importantă pentru finalizarea primului grup energetic este rezolvarea de către beneficiar și ministerul titular a unor probleme legate de proiectare și livrarea tuturor echipamentelor tehnologice. Concret, se cer depuse eforturi susținute din partea specialiștilor apartinînd Institutului de cercetări, studii și inginerie tehnologică pentru energia electrică și Institutului de studii și proiectări energetice din București, pentru definitivarea tuturor documentațiilor, iar din partea întreprinderii de mașini grele din București — pentru livrarea în cursul lunii mai a turbinei.Așa cum arătam la început, chipul șantierului la ora actuală este complet diferit de cel de acum citeva luni. Situația de excepție în care au fost puși toți factorii angajați în realizarea acestei investiții, datorită modificării soluției de funcționare a termocentralei, i-a obligat să-și mobilizeze forțele si. într-o strînsă conlucrare, să-și asume cu hotărîra depășirea dificultăților cu care au fost confruntați. Un examen sever trecut cu bine pînă în prezent, dar care nu s-a incheiat. Săptămînile și lunile următoare solicită pe. constructori și montori, dar și pe proiectanți și furnizori la eforturi și mai. susținute, bine organizate, pentru scurtarea pe cît posibil a duratelor de execuție.

ne pliante, în timp ce la Gălăuțaș se desfășoară lucrările de construcție la o fabrică de furnire estetice și la una de panele. De remarcat că, in paralel cu realizarea noilor capacități, pe toate cele trei platforme se execută ample lucrări de dezvoltare și modernizare a capacităților existente. Fabricile de cherestea, centrele de sortare și preindustrializare a lemnului, depozitele de bușteni, grupurile de uscătorii, clădirile anexă, centralele termice vor fi adaptate cerințelor desfășurării unei activități productive moderne, cu un înalt grad de mecanizare și automatizare.La începutul lunii martie, o dată cu îmbunătățirea timpului, constructorți din cadrul Trustului antrepriză generală de construcții-montaj și reparații Brașov și al antreprizelor din Piatra-Neamț și Cluj-Napoca și-au reluat din plin activitatea. In mo

-ia funcțiune la termen! rPjECUPERAREA
^CONDIȚIONAREA

LRjefolosirea

resurselor 
materiale

In fiecore zi, înainte de a-și începe munca, maistrul Dumitru Bunicelea stu
diază cu atenție, împreună cu oamenii din formația sa, proiectele de exe

cuție a lucrărilor și le repartizează cu precizie sarcinile
Foto : Sandu Cristianmentul de față, la principalele puncte de lucru sînt asigurate mijloacele tehnice și efectivele de lucrători necesare. Proiectanții institutelor de cercetări și proiectări pentru industria lemnului din București și Brașov au predat în întregime documentațiile de execuție solicitate. Pe cele trei șantiere sînt asigurate materialele necesare desfășurării in ritm susținut a lucrărilor. De asemenea, au început să sosească și utilajele con- tractate cu diverși furnizori din țară. Există, așadar, suficiente temeiuri ca, prin muncă responsabilă și susținută, constructorii și montorii să recupereze restanțele acumulate .și. să predea la termen toate obiectivele planificate.Am urmărit, Împreună cu tovarășul Szarvas Erno, tehnician principal cu probleme de investiții în combinat, evoluția lucrărilor pe șantiere. La Toplița, 82 de oameni, care dispun de un mare număr de utilaje, lucrează la fundațiile noilor obiective. Alți 30 de constructori sînt ocupați cu organizarea noilor puncte de lucru la obiectivele care vor fi supuse dezvoltării și modernizării.- Tovarășul Nemeth Eugen, șeful brigăzii de constructori care execută lucrările atît la Toplița, cît si la Hodoșa, precizează că, în scurt timp, efectivele de constructori de pe șantier vor fi mărite de aproape trei ori, iar numărul utilajelor de execuție se va dubla.— în acest mod — ne spune interlocutorul — restanțele acumulate vor fi grabnic recuperate și, ca Citare, ne vom încadra in graficele de execuție și stadiile fizice necesare respectării și chiar devansării termenelor de punere în funcțiune. în acest scop, împreună cu beneficiarul am adoptat un program

O situație paradoxală privind răspunderile celor care 
trebuie să asigure funcționarea stațiilor de irigațiiLEAFA „CURGE”In acest an, județul Giurgiu trebuie să producă 285 000 tone legume, din care 165 000 tone sint destinate fondului de stat. Ce garanții există că această producție va fi realizată ? întreaga suprafață cultivată cu legume este irigată, din care 80 la sută este cuprinsă in sistemul Giurgiu—Răzmirești. A fost extinsă irigarea prin brazde, mult mai eficientă in legumicultură, distribuirea apelor la plante l'ăcindu-se uniform. La acestea se adaugă specializarea unităților pe baza tradiției și experienței din zonele respective. La culturile insămînțate și plantate mai din vreme se execută lucrările de întreținere. iar acum în multe unități se plantează tomatele. Am urmărit, în unități, cum se execută această ultimă lucrare.La asociația legumicolă Izvoarele, adevărat model pentru legumicultura județului Giurgiu, îndată ce pășești pe terenurile fermelor este evidentă preocuparea pentru practicarea unei legumicultori intensive, de înalt randament. Bună parte din suprafața de 650 hectare cultivată cu legume a fost amenajată pentru irigarea pe brazde. La fermele unde sistemul de irigații era în funcțiune, apa înainta pe rigole asigurîndu-se o umezire uniformă a terenului. Așa cum s-au desfășurat lucrările pînă acum se poate spune că este îndreptățită afirmația că aici, la Izvoarele, există condiții să fie obținute recolte mari. Insă cu o condiție : să 'se asigure apa necesară irigării. Ajungem la terenurile unde cu o zi înainte se plantaseră tomatele. Răsadurile erau ofilite. Cei care lucraseră la plantat, aflati în continuare pe teren, au fost nevoiți să întrerupă lucrul. „Am produs 35 milioane de răsaduri — ne spune iing. Cornelia Batori. directo- 

de măsuri tehnice și organizatorice, iar conducerea punctelor-cheie de lucru a fost încredințată unor tehnicieni și maiștri experimentați.La Hodoșa, ca urmare a eforturilor depuse în toamna anului trecut, majoritatea noilor capacități de producție se află în stadii fizice avansate. Structurile de rezistență ale halelor de producție sint realizate in proporție de 70—80 la sută. Cu sirguință se .muncește și la lucrările de dezvoltare a vechilor obiective, astfel încît după terminarea lucrărilor la utilități — unde în prezent sînt concentrate forțe puternice — se va trece Ia închiderea halelor și la montarea utilajelor tehnologice. La Gălăuțaș, cea de-a treia platformă industrială a combinatului, lucrările au fost încredințate antreprizei din Cluj-Napoca. Și pe constructorii de aici i-am găsit hotărîți să facă totul pentru respectarea termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități de producție. Se muncea intens la săparea fundațiilor noilor fabrici de furnire estetice și panele, la organizarea punctelor de lucru necesare lucrărilor de dezvoltare și modernizare.In legătură cu volumul, complexitatea și stadiul realizării investițiilor de po șantierele Combinatului de exploatare și prelucrare a lemnului din Toplița reține atenția faptul deosebit de important că atît lucrările la noile capacități, cît și cele de dezvoltare și modernizare a vechilor capacități trebuie desfășurate în condițiile realizării integrale a sarcinilor deXproducție asumate. Această exigență7 presupune, în mod evident, sarcini și responsabilități sporite din partea tuturor factorilor care concură la realizarea investițiilor.
Cristian ANTONESCU 
I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii"

rul asociației. O iarnă întreagă am muncit pentru a avea răsaduri de bună calitate. Dar iată, plantăm, apa din sistemul de irigații se întrerupe, iar răsadurile se veștejesc. Vom trece la plantarea mecanizată și cu fiecare din cele 5 mașini putem realiza 1—1,2 hectare pe zi. Dacă nu irigăm imediat, munca noastră este zadarnică"De ce nu se asigură apa necesară ? Punem această întrebare la sediul sistemului de irigații Izvoarele. Constantin Nicolae, inginerul cu avertizarea udărilor, după ce înșiră prioritățile Ia irigat — legumele plasin- du-le pe ultimul plan — ne spune că problema udărilor a fost reglementată. Ne arată ultima notă telefonică semnată de Ion Corlan, director tehnic al I.E.E.L.I.F., în care se spune : Luați măsuri ca stațiile de pompare să fie puse sub tensiune, ziua să se irige legumele, iar noaptea restul culturilor. „Numai că stația de pompare nr. 14. care asigură apă pentru grădina de legume, nu funcționează, deoarece s-a întrerupt aprovizionarea cu energie electrică" — adaugă candid inginerul cu avertizarea. Oare așa să fie ? Un telefon la I.R.E. Giurgiu avea să infirme cele spuse de inginer. „Stația de pompare este pusă sub tensiune" — se comunică. Legătura cu stația de pompare confirmă că asa este, dar nu se știe unde ajunge apa.Cele relatate conduc la două concluzii. Prima se referă la modul cum își îndeplinește atribuțiile de serviciu personalul sistemului de irigații. „Oameni care sînt rupți de interesele bunei desfășurări a activității în agricultură — afirmă Cornel Bernat, directorul trustului horticol. Program de opt ore. în trei schimburi, fără să se intereseze dacă plantele au sau

Anual, la întreprinderea de tractoare din Brașov se consumă sute de mii de tone de metal : oțel, fontă, metale neferoase. Pe de altă parte, din procesele de fabricație rezultă o cantitate însemnată de materiale refolosibile, care, numai in acest an, vor însuma peste 107 000 tone. Este vorba de șpan din oțel și fontă, capete de bară, resturi de tablă rezultate din croire, repere și utilaje uzate ce nu mai pot fi recondiționate, rebuturi ș.a. Ce preocupări există ca toate aceste materiale să fie colectate, sortate și valorificate superior?în acest sens, tovarășul Nicolae Andronache, responsabil cu recuperarea materialelor refolosibile pe întreprindere, ne relatează că anul trecut intrepriliderea a reintrodus în circuitul economic 75 207 tone materiale metalice refolosibile. Din a- ceastă cantitate, mai bine de 53 000 tone au fost utilizate in procesul propriu de producție.După cum se . exprima Constantin Petro viei, inginer-sef al uzinei de sectoare calde, asemenea materiale metalice refolosibile sint ..plinea" de mare preț a turnătoriei de otel, care își asigură pe a- ceastă cale intre 90 și 95 la sută din necesitățile de materii prime. ..Avantajele utilizării materialelor refolosibile recuperate in întreprinderea noastră sint incontestabile — ne spune interlocutorul. Ne costă mai ieftin, le avem oricînd la îndemînă si. in general, le cunoaștem compoziția fi- zico-chimică. Putem aprecia chiar că turnătoria de oțel a reușit să se mențină vreme îndelungată printre secțiile fruntașe ale întreprinderii si datorită faptului că nu a avut probleme in privința asigurării bazei materiale, ceea ce i-a permis să-și poată realiza și chiar depăși sarcinile de plan".Rezultatele pozitive obținute de colectivul întreprinderii în domeniul recuperării și valorificării materialelor refolosibile 6e explică prin preocuparea constantă a cadrelor de conducere și specialiștilor de aici, care pe parcursul a 15—20 de ani s-au străduit să creeze baza tehnică necesară pregătirii prelucrării acestor materiale. De altfel. întreprinderea de tractoare din Brașov s-a numărat printre primele unități industriale din tară care s-au dotat cu utilaje adecvate, în primul rînd cu prese de mărunțit și brichetat șpanul de oțel. Iar această experiență s-a îmbogățit în decursul anilor.în întreprindere există însă preocupări nu numai pentru valorificarea prin retopire a resturilor metalice, ci și pentru reutilizarea lor ca atare. Astfel, din capete de bară și resturi de tablă s-au croit cîteva sute de repere, economisindu-se, bunăoară, circa 4 000 tone de tablă nouă. Șpanul din oțel care depășește posibilitățile de valorificare pe loc. in întreprindere, precum și șpanul de fontă și o parte din resturile de tablă s-au expediat unor unități siderurgice. în legătură cu calitatea pregătirii acestor materiale, tovarășul Eugen Țanu, șeful depozitelor întreprinderii județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, aprecia că întreprinderea de tractoare s-a încadrat anul trecut în normele de calitate stabilite pentru materialele refolosibile 

APA NU!nu apă. Retribuția lor este asigurată". Credeam că este o nemulțumire a unui om aflat la necaz. O scurtă discuție cu angajatul pe probleme de retribuire avea să ne confirme că ori curge ori nu curge apa, cei 210 oameni, ciți reprezintă personalul acestui sistem, își încasează drepturile bănești. întrucît retribuția se stabilește in funcție de realizarea planului tehnic. în ianuarie s-au încasat 98 ,1a sută din drepturile bănești, februarie — 99 la sută, iar în martie — 101 la sută. Da, banii curg gîrlă, dar apa cu țîrîita.A doua concluzie se referă la eficiența sistemului de irigații. La Izvoarele există un lac ce se întinde din comuna Petru Rareș și pînă la Naipu, din care s-ar putea iriga 1 000 hectare. Chiar a existat un sistem local de irigații, dar a fost înlocuit cu cel actual, modern, cu apă adusă din Dunăre, distanță de 25 km. Răsadurile de legume de care vorbeam se aflau la citeva sute de metri de lacul de la Izvoarele. Vechiul canal de la sistemul de irigații a fost părăsit.In legătură cu modul cum funcționează sistemele de irigații din județul Giurgiu aveam să mai găsim și alte ciudățenii. La C.A.P. Oinacu. președintele unității ne arată un branșament din metal pentru conductele de irigații, care nu putea fi folosit, fiind mai mare decit locul unde trebuia montat. Iar cooperativa își procurase zeci de asemenea racorduri.Cum se desfășoară plantarea legumelor în alte unități agricole ? In general se muncește intens. Iată-ne pe terenurile întreprinderii pentru producerea legumelor de la Uzu- nu, o altă mare unitate cultivatoare de legume din județ. în aceasta imensă grădină, care ocupă 1 572 hec-

expediate unităților siderurgice ți nu i s-a refuzat nici o cantitate livrată.în prezent, aici se pregătesc condițiile tehnice pentru a se trece la o nouă etapă a acțiunii de colectare, sortare, recuperare și valorificare a materialelor refolosibile : rerji lizarea pe scară industrială a briche- tării spânului de fontă, cu ajutorul a două prese executate la I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. Calculele preliminare arată că astfel se asigură condiții ca aproximativ 20 la sută din încărcătura cubilourilor și a cuptoarelor cu arc să fie formată din șpan de fontă, obținîndu-se pe această cale importante economii de fontă de turnătorie. Deci, șpanul de fontă nu va măi fi „plimbat" pînă la unitățile siderurgice, ci va fi folosit pe loc, cu mare eficiență. Totodată, sînt a- vute în vedere și alte măsuri, ce vor 
La întreprinderea de tractoare din Brașov

Experiența pozitivă să fie 
consolidată prin întărirea 

spiritului gospodăresc
fi aplicate încă din acest an, cum sint montarea unei prese de balotat resturi de tablă, a unui sfărimător de piese rebutate sau casate din fontă și, în sfîrșit, achiziționarea unei sonete cu care vor fi sparte piese mari din fontă, cum sînt blocurile motor.Activitatea de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile s-a amplificat mult în ultimii ani și in cazul pieselor și subansamblelor uzate din componența mașinilor- unelte. „Anul trecut, ne precizează inginerul Nicolae Costache. șeful compartimentului mecanic-șef, s-au recondiționat piese și subanșamble de mașini-unelte în valoare de 33 milioane lei. Pot afirma că avem o bună oi'ganizare în acest domeniu, în ce privește activitatea de recon- diționare a elementelor hidraulice de pe mașini, avem o experiență unică în țară. Practic, reușim să refo- losirn de 10—12 ori anumite elemente hidraulice, reducînd substanțial importul. Totodată, i-eperele recondiționate sînt de 3—4 ori mai ieftine decit piesele noi. Bunăoară, re- condiționarea instalației hidraulice de la linia automată de formare-tur- nare din cadrul turnătoriei de fontă a costat 700 000 lei, față de 2,5 milioane lei cît era prețul uneia noi.De asemenea, formații specializate recondiționează componentele electrice și mecanice. Sarcini de aceeași natură revin și formațiilor complexe care își desfășoară activitatea in cadrul celor 12 baze de întreținere de pe lîngă sectoarele productive mai mari. în acest scop, în ultimii ani au fost introduse o serie de metode de recondiționare moderne, eficiente, cum ar fi aplicarea de ghidaje la mașinile-unelte, după o tehnologie originală, placarea prin explozie, încărcarea prin sudură, metalizarea (in colaborare cu specialiștii întreprinderii de autocamioane) sau cro- marea dură a elementelor hidraulice și chiar a celor mecanice. în acest 

Irigarea legumelor pe terenurile asociației legumicole Izvoarele, județul 
Giurgiutare, într-o parte se recolta ceapa verde, iar în alta se pregătea și se erbicida terenul. Inginerul Nicolae Istrate, directorul unității, ne spune că plantarea tomatelor a Început. Răsadurile care au fost obținute în seră au fost aduse la locul de plantare cu citeva zile în urmă pentru a fi călite. Și în cooperativele agricole lucrările se desfășoară intens. La cea din Braniștea, după cum ne spunea Ilie Anculescu, președintele unității. din cele 10 ha cu legume timpurii au si fost plantate 7 hectare. Intens se lucrează și la cooperativa agricolă din Tomulești. „Plantăm cîte 1,25—1,50 hectare de tomate pe zi — ne spune Florea Constanti- nescu. președintele cooperativei. Numai în acest ritm putem încheia lucrarea la termen pe cele 20 hectare pe care ne-am pregătit să le cultivăm cu tomate".Sînt unități agricole în care lucrările de plantare întîrzie. La cea din 

)

an, din 85 milioane lei, sumă destinată asigurării pieselor de schimb, 35 milioane lei vor fi alocate pentru activitatea de condiționare a pieselor de schimb.Privită în ansamblu, activitatea de .reciclare și valorificare a materialelor refolosibile pare fără cusur sub aspectul organizării și desfășurării ei. Așa rezultă din evidențe, situații, rapoarte. Dar din observația directă a modului in care se desfășoară a- ceastă activitate, pornind din secțiile prelucrătoare și pînă la baza de prelucrare a lor, trecind prin spațiile mai îndepărtate din incinta întreprinderii, se ajunge la concluzia că in gospodărirea materialelor refolosibile se manifestă și o serie de neajunsuri. Astfel, reține atenția modul necorespunzător în care sint colectate și sortate unele materiale refolosibile in secțiile din activitatea cărora rezultă. Aceste materiale, in special șpanul de oței, nu se colectează separat, pe mărci și elemente de aliere, ci se adună la grămadă și așa ajunge la baza de prelucrare. Ba, uneori, șpanul de • oțel sosește în bază amestecat cu alte metale, cu diferite materiale nemetalice.Care sint consecințele ? Pe lingă faptul că se pierd elementele de aliere valoroase, piesele turnate din aceste metale au uneori o duritate mai mare decit a sculelor care trebuie să le prelucreze. Din această cauză, piesele trebuie supuse unui tratament termic special, ceea ce înseamnă un consum suplimentar de combustibil și, evident, cheltuieli neprevăzute. O „mostră" a lipsei de spirit gospodăresc o oferă situația din secția T 45. Aici, la capătul halei, zac de multă vreme, neluate de nimeni în seamă, cantități însemnate de materiale refolosibile : piese rebutate, șpan etc. Sint depozitate în condiții precare, amestecate. O parte din șpanul de metale neferoase este așezat direct pe sol, avind un grad ridicat de impurificare cu corpuri străine. în aceste condiții, șpanul de bronz, de. exemplu, nu mai poate fi valorificat superior, ci numai 6ub forma cenușii de bronz.Din_ păcate, nu este o situație singulară. Aspecte asemănătoare pot fi întâlnite și in zona bazei de prelucrare; de asemenea, o serie de materiale refolosibile sînt împrăștiate pe marginea drumurilor de acces, prin gropi și noroaie. Sint neajunsuri cunoscute și criticate cu doi ani in urmă, într-o ședință comună a biroului comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii. Din moment ce aceste aspecte nedorite își păstrează actualitatea, este clară lipsa de eficacitate, de finalitate a măsurilor stabilite cu acel prilej.Rezultatele bune obținute pină a- cum de constructorii de tractoare brașoveni in recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile trebuie să constituie un îndemn pentru instituirea unui mai pronunțat spirit gospodăresc in acest domeniu, astfel ca neajunsurile care mai persistă să fie lichidate în timpul cel mai scurt, ceea ce nu poate fi decit în beneficiul întreprinderii, al asigurării unor cantități tot mai. însemnate de resurse materiale valoroase necesare desfășurării producției.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Adunați! Copăceni se mai așteaptă. Aici se cultivă 25 hectare cu legume, din care 10 hectare cu tomate timpurii. Cooperativa este una din putinele unități din județ care nu și-a produs singură răsadurile, preferind să le cumpere de la I.A.S. „30 Decembrie". Dar și în acest caz răsadurile trebuiau aduse în unitate pentru a fi călite, așa cum s-a procedat la I.P.L. Uzunu.Județul Giurgiu, așa cum s-a arătat, trebuie să producă în acest an o mare cantitate de legume. Concomitent cu intensificarea plantării tomatelor. trebuie să se asigure apa necesară udărilor — prima condiție pentru prinderea lor în totalitate. Măsurile luate în această privință la indicația comitetului județean de partid — ziua să se irige legumele, iar noaptea celelalte culturi — trebuie respectate cu cea mai mare răspundere.
Ioan HERTEG
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MARCANTĂ CONTRIBUȚIE LA CAUZA LIBERTĂȚII POPOARELOR
pe urmele 

războiului Mărturii privind participarea armatei române la eliberarea Cehoslovaciei
Pe culmile semețe ale Tatrei, ale Carpaților Albi sau Beskizilor vînturile primăverii împresoară năvalnic troienele de zăpadă, ultimele redute ale unei ierni aspre cum n-a cunoscut de mult nici Cehoslovacia. Urcînd spre spinările, pestrițe încă, ale a- cestor munți, coborînd pantele lor abrupte, străbă-

Drum de glorii și de jertfeUn drum de glorii și de jertfe a străbătut armata română, împreună cu armata sovietică, în crîncenele încleștări cu naziștii. Drum început undeva la frontiera nord-estică a Slovaciei și sfîrșit în apropiere de Praga, cu cîteva zile după celebrarea de către omenire a victoriei, căci unități de hitleriști fanatici mai continuau să refuze capitularea.Venind din Ungaria, unde s-a acoperit cu glorie in luptele pentru eliberarea Budapestei, a atîtor altor orașe și sate, 16 divizii românești, plus un corp aerian, o unitate de blindate și altele — un sfert de milion de soldați și ofițeri, ceea ce a plasat România pe locul al patrulea între forțele coaliției antihitleriste — au luptat, alături de armatele sovietice, de corpul cehoslovac, de partizanii slovaci și cehi, dînd dovadă de eroism legendar, pentru eliberarea Cehoslovaciei, înaintînd pe o distanță de peste 400 de km. în cea mai mare parte, ostașilor noștri le-au revenit misiuni dificile, in zone greu accesibile. S-au dat bătălii pe geruri strașnice.
Sentimente de adîncă 

recunoștință
„Poporul cehoslovac își amintește cu 

adîncă stimă de eroicii fii ai poporului ro
mân, care, alături de armata sovietică, îm
preună cu ostașii și partizanii cehoslovaci, 
au ajutat la eliberarea Cehoslovaciei și 
mulți dintre ei și-au jertfit viața în timpul 
luptelor".

GUSTAV HUSAK,
secretar general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia,
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace 
(din cuvîntarea la mitingul prieteniei 
româno-celioslovace de la București, din 
24 iunie 1977)

„Lupta plină de abnegație pe care osta
șii români au dus-o, umăr la umăr cu ar
mata sovietică, contra forțelor armate ale 
fascismului reprezintă o contribuție impor
tantă la victoria comună asupra Germaniei 
hitleriste și acest lucru a creat legături so
lide de prietenie între națiunile noastre".

Ziarul „Rude Pravo" din 17 aprilie 1985

In munții Slovaciei, fiecare pas 
înainte a costat mult sîngeIată apele înspumate ale Hronului, cu albia șerpuind printre mușchii de stîncă. In. undele acestui rîu s-a amestecat mult sînge românesc, căci pe întreaga sa lungime s-au desfășurat bătălii deosebit de îndîrji- te. Numai în luptele pentru cucerirea munților Ja- vorina — unul din cele 11 masive cucerite de ostașii noștri — armata I a pierdut peste o cincime din efectivele sale angajate în bătălii. în. pofida pierderilor mari suferite, armata noastră a forțat Hronul, a- cest rîu vijelios, cu maluri abrupte si lat de vreo 70 de metri. L-a forțat în numai două zile — preludiu la forțarea altor trei cursuri mari de apă : Nitra, Vah și Morava. Aceasta a însemnat începutul „Operației Zvolen — Banska-Bystrica", de foarte mare însemnătate pentru soarta ofensivei în partea răsăriteană a Cehoslovaciei. Prin reușita trecerii Hronului s-au creat condiții favorabile e- liberării părții centrale a Cehoslovaciei, ceea ce însemna lipsirea hitleriștilor de o întinsă bază industrială. La jumătatea lunii martie 1945, prin eforturile conjugate ale celor două armate române, acționînd împreună cu mari unități militare sovietice, a fost eliberat Zvolenul, după care s-a înaintat spre Banska-Bystrica, important centru industrial și strategic de pe cursul superior al Hronului, cucerit la 25 martie.Ne aflăm la „Muzeul răscoalei naționale slovace" din Banska-Bystrica, cel mai vizitat muzeu din Cehoslovacia. O suită de ima

tînd văile cu ape învolburate, nu-mi dă pace gîndul că .am de fapt în față decorul în care acum patru decenii s-a scris capitolul final al celui mai mare și sîngeros război pe care l-a cunoscut omenirea. Sub 
loviturile armatelor aliate, 
in primul -rind ale armatei 
sovietice, hitleriștii erau siliți să cedeze pas cu pas,
ca la Roznava, Lucenec și Brezno, prin zăpada groasă cît un stat de om, prin viscole și ploi, toate purtate cu aceeași bărbăție, care nu s-a dezmințit niciodată în frămîntata noastră istorie. Strănepoții celor ce, în numele libertății patriei, au uimit lumea prin faptele vitejești de la Smirdan, Plevna și Grivița, nepoții sau fiii celor ce, pe Jiu, la Mărăști, Oituz și Mără- șești făceau cîndva din piepturile lor scut viu în fața puhoiului vrăjmaș, au reînviat, pe o scară și mai largă, gloria strămoșească, stîrnind pretutindeni admirație.Nenumărate au fost cazurile cînd ostașii români, avînd vie conștiința că interesele patriei sînt mai presus decît viața, au făcut față celor mai imposibile condiții, răsturnînd de atîtea ori în favoarea lor sorții de izbîndă ; cînd unii răniți nu pregetau să ră- mînă pe poziții ; cînd arti- leriști sau geniști porneau în atac la baionetă, iar ofițeri de stat major preluau comanda unor companii sau batalioane din linia întîi, hotărîți să învingă sau să moară vitejește.

gini fotografice reînvie a- cele zile fierbinți : ostași români cu bonetă caracteristică în două colțuri în- tîmpinați sărbătorește de locuitorii orașului ; ceremonia înmormîntării celor căzuți ; o unitate de artilerie în poziție de tragere ; documente în facsimil etc. Cîteva din exponate sînt noi, reprezentînd ultimele descoperiri pregătite pentru a marca a 40-a aniversare a eliberării, altele urmînd a fi prezentate în viitorul apropiat, cum ne asigură 
directorul muzeului, Ște
fan Pazur.Nenumărate au fost faptele de vitejie în luptele pentru Banska-Bystrica, Zi- lina, Martin. între mulți alții s-a distins și un copil de trupă, pe nume Marin Lungu, din divizia 9 infanterie. Un „Gavroche", care s-a strecurat deseori în spatele frontului, descoperind baterii de artilerie, depozite de armament și cazemate, fiind decorat de trei ori și făcut caporal la vîrsta de 9 ani ! Aici a fost prins de inamic și aruncat intr-un lagăr.Pentru operația de la Banska-Bystrica, în cursul căreia au căzut 2 360 de ostași români, armata a IV-a română a fost citată prin ordin de zi de către comandantul suprem al armatelor sovietice. Cu acest prilej, ziarul sovietic „Graiul nou" din 31 martie 1945 scria : „Prin înalta prețuire de care s-au făcut demne, trupele române de sub comanda generalului de corp de armată Nicolae Dăscă- lescu se găsesc alături de cele mai glorioase unități sovietice. Citarea lor se răs- frînge asupra întregii ar

dar fiecare kilometru smuls Wehrmachtului nazist trebuia plătit cu jertfe grele. Și i-a fost dat armatei române să fie din plin angajată în această dramatică întîlriire cu istoria, spre a face și aici dovada atașamentului poporului nostru la cauza sfintă a libertății și independenței.
Se vărsau iarăși pîraie de singe românesc, pentru a pune umărul, cu toată hotărîrea și forța disponibile, ,1a nimicirea celei mai cumplite mașini de război, pentru a ajuta altor țări să scape de jugul nazist.Mă aflu de cîteva zile pe itinerarul parcurs atunci de trupele române, prin locurile unde ele au dat bătălii de neuitat, acoperindu-se de glorie. Pe toată întinderea acestui drum, mulțimea numelor românești săpate în piatră, numele eroilor căzuți, alături de numărul mare de gropi comune unde își dorm somnul de veci eroi necunos- cuți, sint tot atîtea elocvente și dureroase dovezi ale prețului înalt pe. care poporul român l-a plătit pentru ca vîlvătăile teribilei conflagrații mondiale să se stingă, pentru ca popoarele continentului, ale întregii lumi să pășească într-o eră de pace, înțelegere și colaborare.Oricît de mare a fost bucuria victoriei asupra incendiatorilor planetei, oricît de strălucite faptele de arme ale ostașilor noștri — contribuții larg recunoscute la succesul coaliției antihitleriste — nu se poate uita, nu trebuie să se uite că pentru marea iz- bindă de Ia 9 mai 1945, numai pe teritoriul cehoslovac s-au stins aproape 67 000 de vieți românești. Acestor sacrificii supreime li șe a- daugă durerea nemîn’gîiată a zecilor de mii de mame care nu și-au mai văzut niciodată fiii plecați pe front, suferințele copiilor rămași orfani de tată, ale soțiilor devenite văduve.în munții Slovaciei, mai cu seamă pe Valea Hronu- lui și pe cea a Vahului, a- șezările se înșiră ca niște salbe de-a lungul văilor croite de rîuri repezi. Spațiul disponibil e strimt, zonele mărginașe ale localităților urcă binișor pe pante, insinuîndu-se uneori chiar în intimitatea ver- delui pădurilor de brad și molid. Peisajul aduce mult cu cel din zonele muntoase românești și asemănarea nu putea fi, desigur, decît un motiv în plus pentru dăruirea de sine cu care au luptat ostașii noștri. Aproape pentru fiecare din aceste localități pitorești, armata română a dat lupte grele, căci, pe lingă superioritatea în ce privește numărul și tehnica de luptă, hitleriștii construiseră mai peste tot fortificații, inclusiv cazemate.

mate române, asupra întregului popor român. Pentru că este recunoașterea contribuției aduse prin sînge și luptă grea de armata română la nimicirea dușmanului comun, hitleris- mul“.Pagini de înălțător eroism au fost scrise în acele zile fierbinți. O faptă între atîtea altele : sergentul Va- sile Condurache, din regimentul 35 infanterie, și servantul unui tun au rămas izolați pe o înălțime după un. contraatac inamic. Mai multe zile, fără legătură cu unitatea lor și lipsiți de hrană, cel doi au respins toate încercările inamicului de a ocupa poziția. în timpul luptelor, servantul a fost ucis, iar sergentul, rănit la cap, și-a pierdut vederea la un ochi. Dar a continuat să se bată și așa, reușjnd să avarieze cîteva blindate hitleriste, pînă au venit în ajutorul lui ostași dintr-o altă subunitate care au recucerit înălțimea.Despre entuziasmul cu care au fost întîmpinate trupele române eliberatoare, despre dragostea cu care au fost primiți primii ostași stau mărturie nenumărate însemnări din cronici ale primăriilor sau a- mintiri scrise de cetățeni cehoslovaci sub impresia proaspătă a evenimentelor. Intre altele, cronica localității Babice notează : „1 mai 1945. în jurul orei cinci dimineața, militarii germani au aruncat în aer barajul de pe rîul Morava, de lîngă Spytihnev, precum și ambele poduri de peste rîul Travnirek. Deodată sosește știrea că trupele române se află în satul vecin, Hustenovice. Multi ce-
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Militari români în misiune de luptă

Din cronica frăției de arme româno-sovietice : ofițeri ai ar
matelor celor două țări pregătind planul unei noi ofensive

Populația orașului Banska-Bystrica îi întîmpină sărbătorește 
pe ostașii români

tățeni le ies în întîmpinare. Fiecare se grăbește să fie printre primii care să strîngă mîinile eliberatorilor noștri români. Numeroși cetățeni le-au oferit militarilor mîncare și slivoviță.
„Românii luptau vitejește 

in orice împrejurări11„Sosirea românilor eliberatori va rămîne pentru totdeauna legată de ceea ce aș putea numi reînvierea mea — îmi spune Jan 
Pavlik, activist de partid, în vîrstă de 59 de ani, din comuna Zvolenska Slatina. Tocmai îmi reveneam, continuă el, din letargia în care am zăcut mai multe ore, după ce, pentru legături cu partizanii, fusesem executat, împreună cu fratele meu mai mare. de. către hitleriștii din comună. Da, chiar așa. Amîndoi am fost împușcați în cap, din apropiere, în timpul nopții, dar glonțul destinat mie a deviat și m-am ales doar cu supărătoarea mutilare pe care o vedeți. Plin de sînge închegat și mai mult tîrîn- du-mă am ajuns în zori la o unitate românească, unde mi s-au dat primele îngrijiri. Le-am. spua binefăcătorilor mei tot ce știam despre amplasarea unităților hitleriste din raza comunei și chiar mai departe. Ostașii români erau modești și omenoși și au fost primiți la noi cu multă bucurie. Țin minte că îi a- jutau pe oamenii noștri cu ce puteau : să-și refacă locuințele distruse, să transporte lemne de foc cu căruțele armatei, multora oferindu-le și îngrijiri la spitalul de campanie. Parcă 

Bucuria domnea pretutindeni. Eu îmi amintesc mereu, ca și alții, de această zi, cea mai frumoasă din viața mea“.Asemenea însemnări sînt întregite de amintiri pe 

îi văd și acum pe militarii români : zvelți și cu privirea deschisă, deși înfruntau moartea la fiecare pas. în bătălii se dovedeau de o mare bărbăție și tenacitate, pe lîngă faptul că erau țin- tași extraordinari".Sentimentele prietenești față de soldații români eliberatori, recunoștința pentru jertfa lor sînt elementele care revin invariabil în amintirile depănate astăzi de cetățenii Cehoslovaciei socialiste. „Ne amintim cu dragoste firească de ostașii români, căci ei au însemnat pentru noi libertatea — spune Michal Măkos, pensionar, în vîrstă de 75 de ani, din orășelul balnear slovac Turcianske Teplice. Soția mea și o prietenă a ei au confecționat un steag tricolor spre a-i întîmpină cum se cuvine pe militarii români. Pe atunci eram contabil și m-am întîlnit cu eliberatorii noștri în curtea locuinței. Ne-am strîns mîinile prietenește și' eu m-am simțit foarte fericit. Apoi, timp de vreo două ore, am putut să văd, de la înălțimea casei mele, situate pe coasta dealului, un greu duel de artilerie. Cu toate că și românii au avut victime, tunurile lor, mai puține la număr, au lichidat total pozițiile nemțești și
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care martori oculari ai evenimentelor le împărtășesc acum, după 40 de ani de la desfășurarea lor tumultuoasă. Iată doar cîteva din aceste mărturii.

au trecut iarăși la înaintare. Eu, care cu cîteva luni înainte luasem parte la insurecția slovacă nu puteam să-i primesc altfel pe ostașii români decît ca pe salvatori. Și nu am să uit niciodată ce au făcut pentru noi".Aceeași căldură a sentimentelor față de eroii români se degajă din cuvintele lui Frantisek Tuna, tehnician în vîrstă de 62 de ani, din orașul Martin. Ca fost luptător în corpul de armată cehoslovac, interlocutorul evocă cooperarea dintre militarii cehoslovaci și cei români. „Chiar aici, la Martin, colaborarea a- ceasta s-a dovedit de mare folos. O unitate de artilerie din corpul nostru a sprijinit atacul românesc asupra orașului. Pot spune că românii se luptau vitejește, pe orice vreme, în orice împrejurări, parcă sfidau moartea. Dar, în același timp, țineau la disciplina militară. I-am văzut in luptele grele de pe înălțimea Polom, vîrful'dealului care se vede drept în fața noastră, unde fiecare pas înainte a costat mult sînge". Interlocutorul adaugă că un prieten al său, care a luptat în unitățile de partizani din Moravia, i-a spus că existau și români între parti

zani, cum de altfel se aflau români și în brigăzile de partizani din Slovacia, în Slovacia mai dăinuie pină astăzi și amintirea studentei Elena Rișca, din București, veritabilă replică peste timp a Ecaterinei Teodoroiu. Ea a apărat cu mitraliera retragerea unității sale de partizani, con- tinuînd lupta și după ce a fost rănită. Comandantul hitlerist, care își pusese speranțe în capturarea ei, s-a înșelat, căci această fată vitează a refuzat să dea vreo informație. Naziștii au executat-o la Bratislava.în valea Hronului, în cea a Vahului sau Nitrei a a- muțit de mult șuierul gloanțelor, s-au stins ecourile exploziilor de proiectile. Scăpate din defileul Tatrei Mici, apele acestui rîu grăbit și cu nume de adîncă rezonanță pentru români se domolesc înainte de întîlnirea cu cele ale Slatinei. Cam la locul de confluență, întins pe dealuri și coline cu pante do- moale, apare Zvolenul. Asemenea altor orașe din valea Hronului, ca și din alte părți, el se înfățișează vizitatorului de azi ca un centru modern, cu bulevarde largi, cu întinse cartiere de locuințe noi, cu un trafic urban alert, specific așezărilor care, datorită eforturilor desfășurate de oamenii muncii în anii socialismului, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, au cunoscut o dinamică dezvoltare economică și socială. Alte exemple de dezvoltare accelerată le oferă orașele Banska-Bystrica și Martin altădată așezări modeste, astăzi centre industriale de prestigiu.Calea acestor realizări notabile a fost deschisă acum patru decenii prin eliberarea țării de sub fascism, eliberare la care armata română, alături de cea sovietică, și-a adus din plin contribuția de sînge. Pe una din colinele mărginașe ale Zvolenului se află un impresionant cimitir militar, 'sub ale cărui lespezi de marmură își dorm somnul de veci aproape unsprezece mii de militari români. Mulți au căzut pe culmile ce înconjoară orașul, unde s-au dat lupte crîncene, alții în timpul a- tacurilor asupra unor localități apropiate. în marmură albă sau pe plăcuțe metalice sînt gravate numele eroilor căzuți. Aceste șiruri de morminte, îngrijite cu pioșenie de tineretul orașului, sugerează elocvent dimensiunea sacrificiilor poporului român pentru infrîngerea fascismului. Eroismul ostașilor 
noștri, strînsa colaborare 
de arme româno-sovieto- 
cehoslovacă au silit arma
tele hitleriste să bată me
reu în retragere, i-au pri
cinuit pierderi mari, asi- 
gurind astfel înaintarea 
continuă spre apus.La Piestany, una din formele recunoștinței o reprezintă monumentul înălțat în' memoria militarilor români căzuți pentru eliberarea acestui vestit oraș balnear de pe valea rîului Vah. Pe o parte din soclul monumentului, executat din blocuri de piatră și ornamente de fier forjat re- producînd motive folclorice românești, sînt înșirate numele tuturor marilor unități militare românești care au participat la eliberarea Cehoslovaciei. Ștefan 
Kubo, fost primar al orașului, actualmente pensionar, îmi explică : „Acest monument s-a înălțat pe locul unde se afla corpul aerian român și a fost construit într-un timp record, cu ajutorul meșterilor pietrari din Pieătany, vestiți pentru priceperea lor. Este

„Ei au căzut pentru ca noi 
să trăim liberi11 !Astfel se intitulează unul din sectoarele muzeului de istorie al orașului, înfățișînd fotografii privind eliberarea regiunii Kromâfiz ds către armata română și sovietică, sector îmbogățit recent cu noi imagini și date, Jirina Pa- 

rovkovă, viceprimarul orașului Kromăriz, ține să informeze Că în ajunul aniversării eliberării în oraș va fi inaugurat un nou monument închinat celor căzuți în lupta antifascistă. „Cum vedeți — spune ea — ostașii români nu sînt uitați, căci ei ne-au scăpat de sub teroare. Sentimentele de recunoștință ale cetățenilor noștri, de respect pentru memoria eliberatorilor se exprimă deopotrivă în florile proaspete de pe soclul memorialului din oraș, în cercetările specialiștilor în istorie, în certitudinea noastră, a tuturora. că jertfele aduse de români și cehoslovaci în lupta contra fascismului au întărit nemăsurat prietenia 

prinosul nostru de recunoștință față de ostașii români care și-au vărsat sîn- gele pentru eliberarea orașului sau a localităților din jur. Ne amintește nouă tuturor — și le va 'aminti și celor ce vor veni după noi — că în momente hotărî- toare pentru libertatea ■noastră națională am avut în poporul român un prieten credincios. Jertfele românești de atunci, minunată dovadă de internaționalism, dau o și mai mare trăinicie prieteniei frățești dintre popoarele țărilor noastre constructoare ale socialismului".La Vrbovce, aproape de hotarul cu Moravia, evenimentul eliberării este descris astfel în cronica comunei : „La 11 aprilie 1945 s-a înfăptuit ceea ce locuitorii comunei Vrbov-c așteptau de atîta vreme. A venit ziua eliberării de sub jugul nazist. Datorită înaintării rapide a armatei române, planurile nemților de a distruge localitatea noastră au fost zădărnicite. Nemții aveau de gînd să o radă de pe fața pămîntu- lui. Comuna a fost eliberată după cîteva ore de luptă. Libertatea comunei a fost câștigată cu prețul sîn- gelui ostașilor români și al locuitorilor civili din Vrbovce. Au căzut trei civili de-ai noștri și 16 militari români" (ale căror nume sînt apoi înșirate). După ce îmi arată filele îngălbenite ale cronicii. Jan Ma- recek, primarul comunei, •ține să adauge : „Sîntem bucuroși că acum, în preajma aniversării eliberării noastre, avem prilejul dea ne exprima, prin intermediul ziarului «Scînteia», sentimentele de recunostin- 
Bilanțul luptelor purtate 

de armata română
La luptele desfășurate pe teritoriul Ce

hoslovaciei contra trupelor hitleriste, armata 
română a participat cu 16 divizii, un corp 
aerian, o divizie de artilerie antiaeriană, un 
regiment de tancuri și numeroase alte uni
tăți, subunități și formațiuni.

Efectivul total al forțelor românești anga
jate în luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei s-a ridicat la 248 430 militari, din care 
au căzut (morți, răniți și dispăruți) 66 495. 
In Cehoslovacia, armata română a eliberat 
de sub ocupația fascistă 1 722 localități, 
intre care 31 de orașe.

Operațiunea din masivul Javorina, cea 
mai grea din operațiunile executate de Ar
mata I în Cehoslovacia, a durat 36 de zile, 
inregistrîndu-se 13 839 de ostași căzuți.

tă față de viteaza armată română, care a vărsat atîta sînge pentru libertatea Cehoslovaciei, pentru zdrobirea fascismului în general. Românii au fost și vor fi pentru noi prieteni apro- piați".Un capitol din cele mai dense ale bătăliilor armatei române în Cehoslovacia s-a desfășurat în regiunea Kromefiz, din Moravia centrală, și s-au soldat cu însemnate pierderi de vieți omenești. Una din explicațiile rezistenței îndelungate a hitleriștilor o oferă lanțul de dealuri, pe atunci împădurite, ce înconjoară zona ca un fel de fortărețe naturale. O a doua explicație ne-o oferă Antonin 
LucaîS, directorul „castelului" din localitate, institu- 

și colaborarea tradițională dintre popoarele noastre, care au atins noi cote în anii socialismului. în acest context situăm și faptul că Kromăriz este înfrățit cu orașul Rîmnicu Vîlcea. Conducerile primăriilor din ambele orașe efectuează vizite reciproce — eu însămi am fost oaspete la dv. — și ținem la continuarea acestor frumoase legături". Gazda trece apoi în revistă prefacerile intervenite la Kromeriz în anii de după eliberare.După cucerirea acestui oraș unitățile armatei române au participat la „operațiunea Praga". urmărind inamicul pînă la 80 km de capitala Cehoslovaciei.Astăzi, la 40 de ani de la marea victorie comună, florile recunoștinței rămîn proaspete pe soclurile monumentelor și pietrelor memoriale înălțate pe pămîn- tu] Cehoslovaciei intru cinstirea celor căzuți, monumentele însele fiind mi

ție istorico-culturală de valoare națională. în clădirea primăriei, unde a venit să mă întîlnească, Antonin Lucas proiectează diapozitive înfățișînd orașul Kro- meriz înconjurat de trei linii de fortificații pe care hitleriștii le-au pregătit cu luni înainte. El spune că planul acestor fortificații a căzut în mîinile unor antifasciști locali și că ar fi fost multiplicat apoi și difuzat clandestin, pentru ca vreun exemplar să cadă în mîinile armatei române. Cert este că. după lupte în- dirjite. soldate cu pierderi grele, în 13 localități dimprejur. la 4 mai, armata română, respectiv două divizii de infanterie — 10 și 19 — și divizia 2 vînători de .munte au străpuns „linia Maginot" din Krome- i'iz (așa îi spuneau localnicii), eliberînd orașul, cu două zile mai devreme decît se stabilise inițial, într-un parc al orașului, înconjurat de arbori și de flori, se înalță monumentul dedicat memoriei celor căzuți. La solemnitatea dezvelirii lui, la 21 iunie 1945, a vorbit primarul Zdenek 
Hozak, fost partizan, care a luptat în rîndurile uneia din diviziile române de infanterie pentru eliberarea localității. între altele, el a spus : „Numele eroilor căzuți ale căror trupuri se odihnesc aici vor rămîne de-a pururi întipărite cu litere de aur în istoria acestui oraș și. cu atît mai mult, in adîncul tuturor inimilor locuitorilor recunoscători. Aceștia nu vor uita niciodată că numai datorită ostașului român orașul Kromefiz a rămas aproape intact".De fapt, singura stricăciu

ne mai mare în oraș a fost incendierea de către hitleriști a turnului castelului (în prezent restaurat). Se spune că un artilerist român, prin cîteva proiectile trase cu precizie, a înlăturat partea arzîndă a turnului. împiedicînd propagarea flăcărilor și salvînd astfel valori culturale inestimabile ale Cehoslovaciei : clădirea ca atare, o colecție de picturi . considerată a doua ca valoare din țară și o bibliotecă cu 115 000 de cărți, în 11 limbi. Mi se povestește că un paznic al castelului i-a introdus pe cîțiva ostași români în incinta clădirii, de unde ei au căzut apoi în spatele nemților, care au intrat in derută. Paznicul respectiv a fost executat de hitleriști.

nunate flori ale recunoștinței poporului cehoslovac. La Zvolen și la Lucenec, la Strany și Stara Tură, la Piestany și Kromăriz, în atîtea alte locuri, apropiata sărbătoare a victoriei și concomitent a Zilei eliberării Cehoslovaciei prilejuiește emoționante manifestări. în care cetățenii, reprezentanții organelor de partid și de stat din respectivele localități aduc pioase omagii eroilor români eliberatori. Cu convingerea că în acele zile de încleștare pentru alungarea cotropitorilor naziști, tradiționala prietenie româno-cehoslova- că a dobîndit liantul jertfelor comune pentru cauza sacră a libertății si progresului. pe această temelie fertilă înflorind mereu sentimentele de stimă și prietenie frățească pe care le nutresc reciproc țările si popoarele noastre.
Vasile OROS
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FILOZOFIA REVOLUȚIONARĂ A EPOCII NOASTREcipiilor sale — în „Manuscrisele eco- nomico-filozofice" ale lui Marx, în „Ideologia germană", în „Manifestul Partidului Comunist" — afirmarea tot mai largă a concepției materia- list-dialectice și Istorice, a ideilor socialismului științific în viața spirituală și în practica social-politică a lumii contemporane constituie proba istorică cea mai elocventă a forței transformatoare și a perenității concepției despre lume și viață a clasei muncitoare.Viabilitatea concepției revoluționare despre lume șl creșterea continuă a influentei sale asupra istoriei zilelor noastre — învingînd permanenta și tenacea opoziție a ideologiei reacționare — își are izvorul mereu viu in permanenta ei raportare critică, antispeculativă la realitatea istorică. Așa se explică de ce adevărul ideilor lui Marx și Engels asupra istoriei și asupra sensului devenirii epocii noastre este și astăzi un adevăr nedepășit sub raportul ge-

Aniversăm astăzi 167 de ani de la nașterea lui Karl Marx, personalitate proeminentă a istoriei și a gindirii sociale moderne, fondator, împreună cu Engels, al concepției revoluționare despre lume și viață a clasei muncitoare, conducător al primei organizații revoluționare a proletariatului. Evocind cu acest prilej personalitatea și opera lui Marx, omagiem pe gînditorul și militantul revoluționar, pe genialul strateg și conducător politic al proletariatului, care a înfăptuit prin forța ideilor sale o adevărată revoluție în gîndirea socială și în organizarea politică a clasei muncitoare. Marxismul constituie singura concepție despre lume a epocii noastre care, în a- proape un secol și jumătate de la elaborarea sa, a transformat în mod efectiv viața istorică a popoarelor. Devenite astăzi istorie reală, ideile lui Marx și Engels, îmbogățite de Lenin, de partidele comuniste țează considerabil procesele sociale majore ale epocii noastre, gîndirea social-politică și filozofică.Numele lui Marx rămîne pentru totdeauna legat de elaborarea concepției materialist deterministe asupra istoriei. Revoluția pe care a înfăptuit-o marxismul în filozofia istoriei a constat nemijlocit în demonstrarea determinării obiective a vieții sociale, a omului și a cunoașterii. Determinismul materialist- istoric — pe care adeseori torii Iui Marx încearcă astăzi să îl reducă la un mism vulgar, la o interpretare tică a istoriei sau la una în care o- mul ar fi pulverizat în neant, izgonit din istorie — demonstrează în mod concludent ideea libertății, a resurse- lor transformatoare ale practicii, ale acțiunii umane conștiente. înțelegerea omului ca produs al vieții sociale si creator al acesteia reprezintă pentru marxism premisa fundamentală care a condus la elaborarea unei concepții umaniste și a unei teorii asupra progresului social superioare tuturor concepțiilor anterioare.Descoperirea factorului obiectiv al dezvoltării sociale în interdependenta materială dintre oameni, condiționată ea însăși de necesități și de modul de producție, a deschis calea genialei analize economice marxiste a modului de producție, a dialecticii acestuia, a raportului dintre forțele și relațiile de producție, a procesului de creare a plusvalorii și a ciclului economiei capitaliste. Ea a dat posibilitatea descoperirii rolului istoric al proletariatului în înlăturarea oricărei forme de exploatare, adevăr verificat de întreaga evoluție istorică a societății contemporane. Marx și Engels aveau să elaboreze in termenii analizei raporturilor de clasă din societatea capitalistă, teoria marxistă a înstrăinării, îmbogățind concepția materialistă cu privire la natura și esența umană, evidențiind, totodată, contradicțiile fundamentale ale societății capitaliste.

continuate șiși muncitorești, influen-

lui său că Românească, alte teritorii pei, și-au păstrat un statut de largă autonomie față de imperiul otoman.în egală măsură a relevat Marx spiritul revoluționar al poporului român. neîmpăcarea sa cu asuprirea la care a fost supus, referirile la evenimente cum sint răscoala lui Horea. Cloșca și Crișan, la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu sau la cea de la 1848 fiind elocvente. Lucrări ale lui K. Marx au fost cunoscute și au influențat gîndirea unor fruntași ai revoluției de la 1848, iar autorul „Capitalului" a cunoscut și folosit lucrări despre situația economică a românilor.Pătrunderea și cunoașterea încă de timpuriu în țara noastră a multor lucrări ale întemeietorilor marxismului — cum ar fi „Dezvoltarea socialismului de la utopie „Originea familiei, a private și a statului".
♦
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neralității sale, al capacității de a exprima tendințele obiective ale practicii istorice și de a înrîuri totodată dezvoltarea ei reală.Progresele cunoașterii evidențiază, azi. cu putere valabilitatea tezelor materialismului dialectic cu privire la materialitatea lumii, unitatea dialectică dintre materie, spațiu și timp, evoluția dialectică a proceselor din natură și societate, după cum. Ia rîndul lor. critica marxistă a fenomenelor de alienare proprii raporturilor sociale și de producție capitaliste, viziunea politică revoluționară asupra condițiilor istorice ale emancipării întregii societăți de exploatare și aservire iși păstrează întreaga actualitate în epoca marilor transformări pe care le trăim. Iată de ce. tot mai multi ginditori contemporani recunosc marxismul ca reper fundamental pentru înțelegerea spiritualități! epocii noastre.
nitatea dintre teorie și practică sau, așa cum o numea Marx. comuniunea „armei criticii" cu „critica armelor" reprezintă în perspectiva marxismului o forță .motrice a istoriei, capabilă să realizeze prefaceri sociale radicale. Pentru a- ceasta gîndirea este chemată să renunțe la toarcerea propriului său fir interior, oricit de strălucitor ar fi el, filozofia dobjndmd . nn. cai'acter an-. tidogmatic și antispeculativ. Prin opțiunea ei fundamentală de a face din lumea reală și din practica vieții obiect al său, gîndirea Iui Marx a creat la mijlocul secolului trecut o nouă direcție de dezvoltare a teoriei sociale. în ale căror contexte filozofia a dobindit un statut și funcții calitativ noi. La aproape un secol și jumătate de la elaborarea prin-

reația lui Marx, Engels și Lenin, gînditari și militanți politici care s-au raportat în mod programatic la întreaga cultură și la dinamica vieții istorice a epocii lor este pilduitoare și astăzi pentru spiritul ei deschis, novator, pentru permanenta receptivitate față de ceea ce reprezintă valoare autentică în cunoaștere și în practica socială.întotdeauna preocupat să-și fundamenteze concluziile pe un adevărat „Mont Blanc" de fapte, Marx a studiat si urmărit o serie de procese și evenimente din istoria românilor. In scrierile sale întîlnim numeroase referiripoporul român. Autorul „Capitalului" a poporului nostru, a elogiat dragostea de libertate a românilor, a sesizat c:u claritate faptul prezentat adeseori confuz de. istoriografia timpu
și aprecieri privitoare la

Partidului Comunist", „Capitalul" ?i altele — au grăbit dezvoltarea mișcării muncitorești, procesul de clarificare .ideologică din sinul său și de organizare proprie. Ginditorii socialiști din tara noastră au înțeles spiritul marxismului, raportul lui Marx cu alte filozofii, cu alte culturi, izvoarele creației teoretice a lui Marx și în mod deosebit necesitatea aplicării creatoare a marxismului la stadiul noilor realități social-economice și politice. Această tradiție valoroasă a socialismului românesc avea să fie dezvoltată în perioada interbelică, o dată cu crearea partidului comunist. Aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale teoriei revoluționare în practica orinduiri s-a afirmat în anii revoluției și cialiiste, și îndeosebi .al IX-lea. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „legea dezvoltării 
marxism-leninismului a fost și rămî- 
ne împrospătarea neîncetată a esen
ței sale din izvorul g'mdirii și cunoaș
terii universale, din cuceririle tutu
ror științelor, din experiența socială 
inepuizabilă si In continuă amplifi
care a societății omenești. Aceasta 
cere o receptivitate maximă față de 
tot ce este nou și progresist in lume, ■ 
sintetizarea roadelor întregii cunoaș
teri. găsirea răspunsului la. proble
mele pe care viața le ridică neîn
cetat în fata, oamenilor, pe care la 
pune evoluția in perspectivă a so
cietății. Numai in felul acesta filo
zofia clasei muncitoare va putea să 
acționeze în sensul afirmat de Marx 
— de a nu se rezuma la a explica 
lumea, ci de a contribui la transfor
marea ei“

edificării noii pe un plan larg construcției so- după Congresul

remarcat originea latină a I o perioada ultimelor două decenii. cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie socialistă a patriei, perioadă înscrisă sub semnul creativității, al deschiderii

spre problemele concrete ale dezvoltării construcției socialiste in țara noastră, întreaga activitate a partidului nostru, opera teoretică a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au demonstrat în mod concludent că dezvoltarea creatoare a tezelor generale , ale concepției revoluționare pornind de la condițiile social-istorice concrete, slujirea devotată a intereselor vitale ale poporului, a aspirațiilor sale greș multilateral reprezintă formă viabilă de promovare temporaneitate a spiritului voluționar al marxismului, cînd în fruntea partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu turează azi ca o etapă distinctă a revoluției socialiste în țara noastră, jalonată de mari înfăptuiri revoluționare ale poporului nostru atit în domeniul edificării bazei tehnico- materiale a noii societăți, al dezvoltării și modernizării forțelor de producție, al repartizării lor judicioase pe întreg teritoriul țării, ai creșterii eficientei Întregii activități economice, cit și în cel al perfecționării relațiilor sociale, în afirmarea omului nou, a spiritului revoluționar în toate domeniile de activitate.Pornind de la experiența practică a edificării socialismului, in ultimele două decanii au cunoscut o ampiă elaborare teoretică în documentele partidului nostru probleme fundamentale ale teoriei sociale marxiste, cum sînt acelea care se referă la factorii progresului social contemporan, la rolul cunoașterii înaintate, la creșterea rolului conducător al partidului în etapa actuală, la evoluția statului și a funcțiilor sale, dezvoltarea continuă a democrației muncitorești. revoluționare, analiza formelor de manifestare a contradicțiilor în socialism și a a acestora, rolul contemporană.Militînd pentru nei egalități, independentei și suveranității fiecărei națiuni, ca factori esențiali ai realizării unei largi cooperări internaționale, partidul nostru pune în valoare teza principială înscrisă de Marx și Engels în „Manifestul dului Comunist" cu privire la nea novatoare a noii orinduiri meniul valorilor și normelor politice internaționale. Această orientare se concretizează în extinderea și dezvoltarea continuă a relațiilor internaționale ale României, în participarea activă a țării noastre la soluționarea marilor probleme internaționale pe calea tratativelor, in întreaga activitate internațională dinamică a României și a președintelui ei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, promotor ferm al idealurilor de libertate. independentă și progres al popoarelor, personalitate marcantă a vieții politice contemporane care se bucură de o înaltă prețuire în rîn- dul popoarelor lumii.In înfăptuirea revoluției ?1 construcției socialiste in România și in întreaga sa activitate politico-ideolo- gică, partidul nostru și-a adus și iși aduce contribuția activă la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare. la creșterea prestigiului și influentei ideilor socialismului, relevind în mod consecvent că filozofia revoluționară a marximului este și ră- mine în permanență o filozofie critică. antidogmatică, deschisă realului istoric, progresului cunoașterii și transformărilor economico-sociale din. fiecare epocă. Acest adevăr reprezintă. în același timp, o consecință și o premisă fundamentală a capacității teoriei revoluționare de a’ se îmbogăți permanent, din strînsa șa legătură cu viața, cu experiența istorică și evoluția procesului revoluționar contemporan.

de pro- singura in con- viu. re- Anii de se află se con-

căilor de depășire națiunii în lumealnfăptuirea depli- pentru respectarea
Parti - acțiu- în do- vieții

Gh. Al. CAZAN 
Ioan STANESCU

PE TEME CETATENESTI
*■ ........ »•

Șl COMERȚUL ESTE O VITRINĂ
SUGESTIVĂDa, Bistrița, ca și multe orașe ale țării, a ieșit din categoria „tîrguri- lor“. într-un timp relativ scurt, fostul tîrg a devenit o autentică cetate a construcțiilor de mașini, a produselor electrotehnice, acumulatorilor, textilelor nețesute... In același timp, foștii „tîrgoveți" au devenit cetățeni ai unui municipiu mereu mai tînăr, înfloritor, lucrînd în profesii care în urmă cu mai puțin de două decenii lipseau din vocabularul acestor locuri, schimbîndu-șl modul de viață și de gîndire. Greu de aflat vreun atribut al noii civilizații socialiste pe care bistrițeanul de azi să nu-1 regăsească în activitatea sau în viata lui de zi cp zi. Iar printre aceste a- tribute, activitatea comercială deține un loc important. Despre modul în care comerțul bistrițean contribuie la crearea .și menținerea noului nivel da civilizație a municipiului în ansamblu și a locuitorilor lui — in rîndurile ce urmează.

Modernele lăcașe ale lui 
Mercur Bistrițenii se măsoară cu ei înșiși și în domeniul comerțului. descoperind încă și încă o dată adevărul că ultimii douăzeci de ani au adus mai mult decît secole de-a rîndul. în locul fostelor dughene cu clopoțel plîngăreț la intrare sau al „locantelor" cu rafturi afumate de „monopol" au apărut mari complexe comerciale, îmbinînd armonios frumosul cu utilul. Un „scurt inventar" al spațiilor comerciale create în ultimii ani : Piața Unirii (630 mp), magazinele de pe strada Gării (3 300 mp). Bulevardul Independentei (1 200 mp), laboratorul de cofetărie și patiserie (1 685 mp), magazinul universal „Măgura" (3 300 mp). Cit despre volumul desfacerilor, acesta este cu peste o jumătate de miliard mai mare decît în anul începutului de cincinal. Numai magazinul universal „Măgura" este vizitat zilnic de peste 10 000 cumpărători.Este evident că distanța dintre „tirgul" de acum mai puțin de două decenii și municipiul Bistrița de azi se poate măsura și prin ampla dezvoltare a acestui domeniu. Domeniu în care, ca și-n delelalte ramuri de activitate, cuvintul hotărîtor îl spune omul, lucrătorul comercial.

A LOCALITĂȚIIperpetuează atitudinile „prăfuite" din comerțul municipiului? Vom încerca să depistăm cîteva asemenea cauze prin exemple concrete :
O Problema disciplinei: La patiseria „Iris" — lume multă, ca de obicei în jurul orei 11, dar o singură vmzătoare. Cealaltă lipsește. Lipsește și responsabilul unității, Vasile Vrîncean. încercăm să aflăm cauza absențelor, dar vînzătoarea ne apostrofează pe un ton ce nu seamănă deloc cu urarea ce s-ar fi cuvenit, adică „poftă bună". „Vreți pateuri, sau il vreți pe responsabil? Dacă vreți pateuri, stați la rînd !“.
O Exigența la

„O satisfacție trăită prin 
sute, prin mii de satisfacții". Diferența dintre simplul „negustor" și lucrătorul din comerțul socialist modern ? Tovarășul Gavril Cozma, directorul Direcției comerciale județene, ne răspunde fără ezitare :— Exact aceea dintre fosta dugheană și marele magazin universal. Calitățile pe care trebuie să le întrunească lucrătorul comercial ? O sumedenie, și toate importante. în primul rînd, multe, multe cunoștințe, însoțite de pasiunea pentru meserie, de conștiința că la locul lui de mun-

@ In cîțiva ani — noi spații comerciale de peste 10 000 mp 
@ Conștiinciozitatea și solicitudinea — atribute firești ale 
lucrătorilor comerciali ® „Jurnalul cumpărătorului" — oglindă 
a activității unităților comerciale ® Lacune ce pot și trebuie 

să fie înlăturate

t V (Urmare din pag. I)

11,30 Telex.
11,35, Lumea copiilor 0 Raport pionie

resc Forumului tinerei 
0 Gospodari 
noștri. Reportaj 0 Desene 
mate 0 Șoimii patriei: „Să învă
țăm un cîntec" : „Sinlem fiii tăi 
partid". 0 Telefilmoteca de ghioz
dan (color): „Micul zburător". 
Producție a studioului de televi
ziune cehoslovacă. Episodul 4.

12.40 Din cununa cînteeului românesc 
(color). Muzică populară.

13,00 Album duminical 0 Surîs de pri
măvară 0 Tabletă de scriitor 0 
Pagini cinematografice vesele 
0 Pe urmele eroilor de la Oarba de 
Mureș 0 Telesport 0 Din istoria 
filmului mut 0 Meridiane muzi
cale 0 Rostirea florilor de mai 
0 Secvența telespectatorului.

14.50 Perenitatea teoriei revoluționare a 
clasei muncitoare. 167 de ani de la 
nașterea Iui Karl Marx.

15,00 închiderea programului. 
19,00 Telejurnal.
19.15 Aniversarea a 40 de ani de la vic

toria . asupra fascismului și sărbă
torirea „Zilei independenței Româ
niei".

10,35 „Cintarea României". De pe ma
rea scenă a țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Dolj.

20.15 Film artistic : Ultima frontieră 
(color). Producție a Casei de fil
me 4. Scenariul : Nicolae Jianu ; 
regia : Virgil Calotescu.

21.40 Mondovision (color).
31.50 Telejurnal.

generații.
precum părinții 

anl-

IUNI, 6 MAI
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în economie.
30,25 Tezaur folcloric (color)
20,45

21.50

Aniversarea a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului și săr
bătorirea „Zilei Independenței 
României". Drumuri de jertfă și 
glorie (III).
Roman-folleton (color) : „Verdi“. 
Premieră pe țară. în rolul princi
pal: Ronald Pickup. Regia: Renato 
Castellani. Episodul 13.
Telejurnal.

1987. Pină atunci insă, mai exact în decembrie 1986, cetățenii Capitalei, și nu numai ei. vor. avea acces ia călătoria cu metroul și pe tronsonul de legătură de mare utilitate : Crîngași — Basarab — Gara de Nord.— Asupra traseului magistralei II, de-a lungul căruia am călătorit în aceste zile, vom stărui în cele ce urmează. Pentru dv. doar o ultimă întrebare : ce va aduce nou. la metrou, viitorul cincinal ?— Cum anticipam încheiată construcția II. a tronsonului de legătură Gara de Nord. în același timp, în următorul cincinal trebuie' să execute aproape în întregime magistrala III de metrou. Traseul acesteia, redat prin stațiile sale : Semănătoarea, Crîngași, Basarab, Gara de Nord, Victoriei II, Dorobanți, Stefan cel Mare, Obor. Ian- cului. Stadion, Granitul, cu ramură la Republica.Acționăm cu răspundere comunistă. cu înflăcărat patriotism pentru a îndeplini exemplar această sarcină de onoare trasată de secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. obiectiv cuprins și în documentele Congresului al XlII-lea al partidului și potrivit căruia, la finele anului 1990. rețeaua metroului bucureștean să se apropie de 60 kilometri. Odată execuția noilor transport în noștri studiază tru dezvoltarea dubă anii ’90....Drum liber viselor noastre, consemna, inspirat, in cartea de impresii, unul din sutele de mili-

oane de călători ai metroului din capitala României socialiste.Cuvinte potrivite, pe măsura faptelor, a monumentalei opere din București, orașul care dă oraa
...Stațiilor I.M.G.B, „Da, stații, ne deslușește inginerul Alexandru Moldovan, șeful brigăzii nr. 2 a Antreprizei de construcții subterane. deoarece călătoria va incepe și

MAGISTRALELE METROULUI
argumente ale geniului constructiv românescdeja, va fi magistralei cuse

cu deartere subterane comun, specialiștii și alte opțiuni pen- retelei de metrou si

exactă a împlinirilor României contemporane.
Puternice artere 

subterane pe care 
vom circula 

la sfîrșitul lui ’85...Ne întoarcem la magistrala începem călătoria de la capătul din Berceni. Adică de la puternica cetate industrială I.M.G.B. Uzină creatoare de uzine, trainic Împlinită după anul intrat în istorie al Congresului al IX-lea al Dintr-un început, două mai globale. Prima : la apar aceste rînduri, din kilometri de tunele și galerii măsoară de aici tronsoanele pină-n „Unirii II", au mai rămas de executat mai puțin de 1 000 de metri. A doua : de la I.M.G.B. și pină la Piața Sudului, artera de circulație subterană. în dublu sens, se execută în galerie deschisă. Așa cum s-a lucrat pe malul Dîmboviței, după cum bine ne amintim.Străbatem cu piciorul locul de construcție al...

II.
partidului, informații oracei cind10.4 cit

va dura pină la mlnistația-depou, in chiar vecinătatea porții nr. 3 a citadelei industriale unde construim".Depoul — deschiderile puternice de beton sugerează spatii de ecluză — e dispus pe două niveluri: în subteran depoul propriu-zis, cu ateliere și anexe destinate lucrărilor de întreținere. La suprafață, halele de parcare. Soluție constructivă ingenioasă, aleasă din mai multa variante, care are, între altele, si a- vantajul că ~ ----------!-!idouă hectareIntrăm în priu-zisă. Cu tă, vizavi de clădirea pe multe niveluri a centralei industriale, clădire ou act de naștere, ca si cunoscuta uzină, in ultimele două decenii. Stația are pereți de sticlă, suprafețe vitrate alternînd cu suprafețe de cărămidă aparentă, o zonă verde în interior. într-o latură — uzina. La polul opus — cîmpul verde de, largi coboară spre gata finisat. Marmură roșie de Mo- neasa și travertin. Motivele artistice creează impresia de mișcare perpetuă. Lucrările de finisare au

a economisit circa de teren agricol.stația I.M.G.B. pro- vestibul la suprafa-

lucerna. Scări peron. Peron

intrat aici, cum se spune, pe ultima sută de metri. Acum. Mal înainte au trecut pe aici dulgherii comunistului Nicolae Constanciuc, oamenii inginerului Aurel Prodan. Acum, locul construcției din adine se nivelează la... suprafață, cu migală, tenacitate și dăruire, totul capătă conturul definitivului pentru ziua cînd trenurile de metrou vor porni de aici și vor sosiStația Apărătorii Patriei, în cinta prezentare a inginerului fan Taflan, șeful secției de ieotare plan general tunele : ___tersecția șoselei Berceni cu B-dul Dumitru Petrescu este locul de amplasament al acestei stații de pe magistrala II. Terenul în pantă a pus în mișcare fantezia proiectan- tilor, aflarea unor soluții constructive ingenioase. Are două căi de acces: una din intersecție, alta din șoseaua Berceni. Travertinul de Borsec, cărămida tip Bratca, marmura albă de Rușchița — iată cîteva din materialele folosite la finisaje. Stația va prelua o parte din fluxul transportului în comun din cartierul Berceni. locuitorii cvartalelor de pe șoseaua Olteniței, de pe noua arteră — Iriceanu — care se conturează In prezent în această parte a Bucureștiului".Se nivelează pămîntul peste galeriile terminate, macaralele, autobasculantele mal au încă de lucru, îci-colo scapără flamele aparatelor de sudură. Iar de-a lungul liniilor de otel împlîntate în adînc, ocrotite aici. Ia suprafață, nenumărați pomi înfloriți. Ca un aconto firesc la sărbătoarea întîielor călătorii cu metroul...

că se produce acel schimb de valori materiale esențial vieții social-econo- | mice.împreună cu unul din lucrătorii direcției, în probleme de îndrumare și inspecție, însoțind și o echipă de control al oamenilor muncii, am pornit în căutarea replicii „pe viu" a celor spuse de responsabilul comerțului bistrițean....La magazinul de confecții pentru copii nr. 4, gestionara Elena Toth ne intîmpină cu obișnuita întrebare : „Cu ce vă putem servi?". Unul din noi „dorește" un costuma? pentru un copil de patru ani. „Un cadou, știți...". I se prezintă cîteva modele. Vînzătoarea solicită un amănunt : culoarea ochilor copilului, apoi recomandă clientului un costuma? care „se asortează". Intrăm și la magazinul nr. 44—tricotaje, unde solicităm un pulover. Gestionara, Eleonora Năsăudean, ne oferă 10 modele — să alegem. La restaurantul nr. 98 „Han", responsabilul nu pregetă să îmbrace, în orele de vîrf, haina de ospătar, oferind șl celorlalți exemplu de solicitudine și mai ales de corectitudine față de clienți. Precizăm că în fiecare unitate ne-am dezvăluit identitatea abia după ce am urmărit atent reacția lucrătorilor comerciali la solicitările făcute. Reproducem aici unul din răspunsurile la întrebarea : „Ce satisfacție vă aduce munca de lucrător comercial ?“.— Aceea trăită prin sutele, miile de satisfacții ale concetățenilor care cumpără de la noi.Aparține Eleonorei Năsăudean. despre care am vorbit mai sus. Si la care, sîntem siguri, subscriu covîr- șitoarea majoritate a celor din comerțul bistrițean.

aprovizionare. La magazinul de încălțăminte „Clu- jana" — stoc de marfă îndestulător. De circa 3 milioane lei. Cumpărători însă — puțini. Explicația responsabilului loan Haidău ? „Nu avem numerele cerute de clienți". Dar cine trebuie să se îngrijească de a- provizionarea corespunzătoare a chiar responsabilulmagazinului ? Nu acestuia ?
O Urmărirea sugestiilor cumpără

torilor. Se știe că „jurnalul cumpărătorului" — această adevărată oglindă a oricărei unități comerciale — trebuie să stea oricînd la dispoziția cumpărătorilor, nu sub lacăt. Si totuși, Livia Dascălu, șefa unității nr. 77 — tricotaje, este adepta celei de-a doua variante. Ne și „argumentează" chiar strania ei „poziție" : „Dacă nu-1 țin încuiat, ne trezim cu fel de fel de reclamații, apoi tot noi tragem ponoasele. Așa, cînd îl știu în sertar, dorm liniștită". Curioasă optică! Ce are de spus inspecția comercială? La magazinul alimentar nr. 43, sesizăm șefului unității, Martin Săbăduș, comportarea necivilizată a unei vin- zătoare față de clienți. Răspunsul ? „N-am timp să mă ocup și de comportarea subalternilor. Meseria mea a marfa și atit" (?!).

vremea cinema

aici.suc- Ște- pro- „In-

de puterea betoanelor armate.
Dar să ne oprim aici. Vom continua călătoria noastră pe arterele magistralei II de metrou tntr-un număr viitor al ziarului.

Atitudini învechite care 
mai prăfuiesc vitrine noi. Constatările de mai sus, deși ilustrează o stare firească de lucruri, nu sînt în măsură să atenueze numeroasele lacune ce persistă încă în comerțul bistrițean. Persistă, chiar dacă tovarășul Mihai Bozieșan, șeful Inspectoratului comercial județean, încearcă să ne convingă că anul 1984 a fost mult mai „sărac" în numărul de contravenții decît 1983. Ce anume

Ne oprim aici, în speranța că organele de drept vor lua măsurile cuvenite pentru îmbunătățirea de ansamblu a activității comerciale din tînărul municipiu Bistrița. De altfel, unele acțiuni au și fost conturate în ultima perioadă printr-un program al direcției comerciale județene, din carte notăm :
• imbunătățirea conținutului re
ciclării întregului personal operativ 
din comerț • introducerea testării 
obligatorii pentru șefii de unități
• tragerea la răspundere a revizo
rilor și merceologilor care nu desfă
șoară o activitate de îndrumare și 
control corespunzătoare © verificarea 
săptăminală a „jurnalelor cumpără
torilor" din unități ® intensificarea 
acțiunilor echipelor de control al 
oamenilor muncii 0 intărirea muncii 
de educare a lucrătorilor din comerț 
in spiritul inaltei răspunderi ce le 
revine în întreaga activitate social- 
economică a municipiului.Ospitalitatea bistrițeană va putea astfel să se regăsească — credem —, în întreaga ei plinătate, în tradiționalul „mai poftiți pe la noi".

Laurențiu DUȚA 
Gheorcjhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie coinunicii timpul probabil pentru 
intervalul 5 mai, ora 20 — 8 mai, ora 20. 
In țară : Vremea se va încălzi treptat, 
iar cerul va fi variabil, 
mai accentuate 
unde vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. In celelalte re
giuni, ploi cu totul izolate. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
4 și 14 grade, izolat mai coborite la 
începutul intervalului, iar cele maxime 
între 15 și 25 de grade, pe alocuri mai 
ridicate în sud. In București: Vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
3 și 11 grade, iar cele maxime intre 22 
și 35 de grade.

_____ ... cu înnorâri 
in nord-vestul țării,

9;0 Ziua „Z" : PATRIA (11 86 35)
11,30; 14; 16,30; 19.
0 Ciuleandra : EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 A treia lovitură pentru motan („Zi
lele filmului cehoslovac"): STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17.30; 19,30.
0 Prima zl de libertate! LUMINA 
(14 74 16) — 9; 1.1; 13; 15; 17; 19.
0 Nea Marin miliardar : BUZESTI 
(50 43 58) - 15: 17; 19.
0 Sosesc păsările călătoare i GIU- 
LEȘTI (14 55 46) - 9; 11,30; 14:
16,30: 19.
0 Capcana mercenarilor î DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17;
0 Adela : UNION (.13 49 04) —
13; 15; 17; 19.

19.
3; ii;

0 Bătălia pentru Roma 1 LIRA 
(317171) — 15; 18,30.
0 Mușchetarii in vacanță i
(71 30 85) — 15; 17; 19.
0 Rămășagul : VIITORUL
— 15; 17; 19.
0 Răpirea fecioarelor : 
(27 54 95) — 9; 11; 13.
S Fcdos și fii! săi :
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15
0 Surorile medicale :
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15;
• Pirații secolului XX
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15
O Întoarcerea din iad -
15; 17, Semnul șarpelui — 19 : DOINA 
(16 35 38).
0 Pe urmele șoimului I FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Vraciul s COTROCEN1 (49 49 48) — 
15,30; 18,30.
• Cheia fericirii i VOLGA (79 71 261
— 9; 11; 13: 15; 17; 19.
0 Regina schimbată I FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Braconaj ! PROGRESUL
— 15; 17; 19.

PACEA

(10 67 40)

cosmos
13; 15; 17.

"1 : VICTORIA 
ri;

TIMPURI NOI
17; 19.

GRIVIȚA 
17; 19. 
9; 11; 13;

(23 94 10)

0 Secretul cUrului: SCALA (11 03 73)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Toate mi se intîmplă numai mie i 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; II; 13; 15; 
17,15; 19,30, FAVORIT (45 31 70) — ‘ 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
O Vulcanul I FESTIVAL (15 63 84) 
9; 11,30; 14; 16,30; - ------------
(50 51 40) — 9; 11; 13;
MURA (85 77 12) — 9;
19.30.
0 Agonie ?l extaz :
(15 87 67) — 9; 13; 15,30; 18,30.
® Divorț Italian ! CAPITOL (16 29 17)
— 8,45; 10,45; 12,45; 13; 17,15; 19,30.
0 Jandarmul și extraterestrii : DRU
MUL SĂRII (3128 13) - 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : MELODIA 
(11 13 49) - 9; 12: 15; 18,30.
0 Piedone in Egipt I FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; " —
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13
0 Aventură in Marea
AURORA (35 04 66) — 9;
17 ‘
•

9:

19, FEROVIAR 
15; 17; 10, FLA- 
11; 13; 13; 17,13;

LUCEAFĂRUL

10.
Legenda călărețului

ri; 19, TO- 
15: 17; 19.
Nordului > 

11; 13; 13;

•înguratîe u

POPULAR (33 15 17) — 13 î 17; ÎS.
0 Un șerif extraterestru : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 10,30.
0 Provocarea dragonului i ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MUN
CA (21 50 07) — 15; 17; 19.

teatre
« Teatrul Național (14 7171. sala 
mică); Poveste din Hollywood — 16; 
19; (sala Atelier): Intre 5 și 7 — 10,30; 
Farul și domnul Valentino — 18,30 ; 
(sala Cosmonauților, 11 05 37): Idolul 
și Ion Anapoda — 14,30; Papa dolar 
- 19,30,
O Filarmonica „George
<13 68 75, Ateneul Român): _____ .
vocal simfonic. Tricentenar H.TNDEL,

Enescu" 
Concert

Prin grija edililor și a deputaților. municipiul Giurgiu a devenit un vast șantier al frumosului. Mii și mii de locuitori au luat în stăpînire străzile și parcurile, asigurînd pentru această principală poartă de sud a tării o haină nouă încărcată de prospețimea lunii Mai, Cu a- jutorul tovarășului Ion Pismac. prim-vicepre- ședinte al consiliului popular municipal, consemnăm Și cîteva date de bilanț. Valoarea lucrărilor de înfrumusețare și gospodărire, executate in aprilie, luna > curățeniei. a ajuns la 20 milioane lei. Suportul materia] al acestei valori este constituit din plantarea a 35 000 arbori și arbuști din cele

mai diferite specii, marcarea principalelor intersecții din municipiu cu grupuri de conifere, terminarea rețelei de stîlpi electrici pe 2,5 km (ceea ce va asigura atit iluminatul public, cit și instalarea în anul 1986 a primei linii de troleibuze), repararea a 10 000 mp de străzi și trotuare și lărgirea autostrăzii București pe mai bine de 2 km. De asemenea, prin noi amenajări. suprafața zonelor verzi a crescut de la 75 la 90 hectare. Un loc aparte in preocuparea edililor pentru continua înfrumusețare a acestui municipiu îl constituie reorganizarea, pe baza unei noi machete aprobate de secretariatul comitetului județean de

partid, a parcului Aleii. Aici se află a- cum foarte multă verdeață. arbori și arbuști, flori, iar amplasarea pe aleile special amenajate a bus- turilor unor eroi din războiul de Ia 1877, și a altor mărturii ale luptei poporului român pentru independență, conferă parcului atributele unui a- devărat muzeu _______liber. Și încă o precizare: în zonele vate covoarelor le din municipiu fost plantate pină prezent 3 milioane fire de flori, iar in luna mai vor fi țesute noi covoare florale însu- mînd alte 2 milioane flori. (Ion Manea, corespondentul „Scîn- teii").

in aerrezer- flora- au în

Dirijor: Mircea Cristescu — 18; Con
cert educativ pentru elevi. Dirijor șl 
comentator: Petru Andriesei — 11.
0 Opera Română (13 18 57): Micul 
coșar — 11; Recital Florin Georgescu 
18.
0 Teatrul do operetă (14 80 11): La 
calul bălan — 10,30; O noapte la Ve
neția — 18,30.
0 Teatru) „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Neînsemnațil — 10 ; Amintiri — 15 ; 
Noțiunea do fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Anchetă asu
pra unui tînăr care nu a făcut nimic
— 10,30; Intr-un parc pe o bancă
— 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 10,30; Cerul înstelat deasu
pra noastră — 19.
0 Teatru) Foarte Mic (14 09 05): Aten
ție, se filmează — 11; — " ’ 
0 Teatrul de comedia 
tițele — 15; 19.
0 Teatrul „Nottara* 
Magheru): Pădurea —

Mîriiala — 19. 
(16 64 60): Cir-

(59 31 03, sala
10; Mizerie șl

noblețe —. 18; (sala Ertf
10,30; Acești îngeri triști 
0 Teatrul Giulești (sala
14 72 34): Milionarul sărac -
de Viena — 15; 19; (sala ____ T...
18 04 85): Jean, fiul lui Ion — 18,30.
@ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre 
elefanți - 19; (sala Victoria, IM 58 65): 
Băiatul cu sticleți
fi Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Bucuroși do oaspeți — 13,30. 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
înțelepții din Helem — 11; Efros
Saga — 18.
0 Teatru] „Ion Creangă* (50 26 55): 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30; 
Muzicanții veseli — 18.
a Teatrul „Țfindârică" (15 23 77): Bo
roboață — 10; (sala Cosmonauților): 
Tigrișorul Petre — 11.
0 Circul București (10 41 95): Vede
tele circului din Varșovia — 10; 
15,30; 19.

Studio): EX —
17,30.

Majestic, 
10; Cursa 
Glulești,

19.
19.



SC1NTEIA - duminică 5 mai 1985 PAGINA 5

*

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre, în modul cel mai sincer, pentru amabilele felicitări transmise cu ocazia zilei mele de naștere. în mod cordial, la rindul meu, vă adresez cele mai bune urări.

HIROHITO

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dâscălescu, a transmis o telegramă primului ministru al Republicii Zambia, Kebby S. K. Musokotwane, cu prilejul numirii în această funcție, prin care îi adresează sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate. în telegramă

se exprimă convingerea că guvernele celor două țări vor conlucra tot mai mult pentru dezvoltarea în continuare a raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Zambia, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, spre binele popoarelor român și zambian, al păcii, securității și înțelegerii în lume.

$1ZIIEI INDEPENDENTEI ROMÂNIEIînscris în bogatul program al manifestărilor cultural-educative dedicate aniversării a 40 de ani de la victoria asupra fascismului și a Zilei Independenței României, la Cluj-Napoca a avut loc simpozionul cu tema „Contribuția României la înfringerea fascismului — 40 de ani de la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial". Comunicările au reliefat aprecierile secretarului general al partidului privind uriașul efort material și uman al poporului român, al armatei române, alături de armata sovietică, pentru izgonirea cotropitorilor fasciști de pe pă- mintul patriei, de pe teritoriul Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, contribuția tineretului și a clasei noastre muncitoare la războiul antihitlerist de eliberare națională. O bogată expoziție de documente, între care unele descoperite recent, a completat această manifestare. Un alt simpozion, consacrat aceleiași glorioase file din istoria patriei, a avut loc . la Casa din Cluj-Napoca.

— perioada denumită cu justificată mîndrie „Epoca Ceaușescu" — schimbările calitative intervenite în dezvoltarea întregii economii naționale.

Armatei

„40 de ani de la victoria împotriva fascismului" este tema simpozionului desfășurat, sîmbătă, la Casa tineretului din Tg. Jiu, manifestare organizată de către Comitetul județean Gorj al U.T.C. Cu acest prilej, activiști de partid, muzeografi, cercetători, veterani din războiul antifascist au vorbit despre lupta poporului român de-a lungul veacurilor pentru păstrarea ființei naționale, contribuția armatei române în luptele pentru înfrîngerea fascismului și dobîndirea victoriei împotriva nazismului, rolul și locul tineretului în etapa marilor transformări înfăptuite în România în anii socialismului, perspectivele de dezvoltare economico-sociale a tării prefigurate de documentele Congresului al XlII-lea al P.C.R., sarcinile ce revin Gorjului in viitorul cincinal.

PLECAREA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
NICARAGUA, DANIEL ORTEGA SAAVEDRASîmbătă s-a încheiat vizita de lucru în țara noastră a președintelui Republicii Nicaragua, ’ ' ~tega Saavedra.Președintele nicaraguan și membrii delegației care l-au însoțit au fost salutați la plecare, pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Nicaragua și Republicii Socialiste România, de tovarășul Constantin

Daniel Or- Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al prim-ministru al membri supleanți Politic Executiv al de membri ai guvernului, de persoane oficiale române.A fost prezent Miklos Barity, ambasadorul R.P. Ungare la București.

C.C. al P.C.R., guvernului, de ai ComitetuluiC.C. al P.C.R., alte

Realizări care îndeamnă
la mai mult,
(Urmare din. pag. I)ne vorbește Gheorghe Predoiu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii :— Și în aoeste prime zile ale lunii mai sîntem angajați cu toate forțele pentru a răspunde prin fapte vibrantelor chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru realizarea ritmică a producției fizice. Printr-o mobilizare exemplară, am reușit să recuperăm integral restantele din timpul iernii deosebit de aspre. Totodată. țin să precizez că, în ultimele două luni, toate comenzile la export au fost onorate integral și la termen. Pînă în momentul de față am realizat suplimentar 75 000 metri pătrați de geam tras, peste 100 000 metri pă- trați de geam laminat și 7 000 metri pătrați de geam securit auto. în cinstea împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea, ne-am angajat să realizăm o producție cu 20 la sută mai mare față de primul trimestru al anului. Un angajament ambițios, _dar mobilizator, pe care sîntem hotărîți să-1 realizăm, pentru ca și de această dată cuvîntul dat să ne fie cuvînt respectat.

Noutăți de ultimă oră 
ale tehnicii moderne

la

la mai binede acest fel. de alimentare dotate cu me- automată șiagregat canism destinate prelucrării integrale a unor repere. în încheierea acestei scurte relatări de la moderna întreprindere tîrgovișteană. merită subliniat și faptul că pînă la sfîrșitul acestui an producția nouă și reproiectată va ajunge la... sută la sută 1Din BRAȘOV, mai exact de la întreprinderea de radiatoare, corespondentul nostru Nicolae Mocanu ne transmite :— A fost dată în funcțiune prima din cele trei linii automate aflate in stadiu de finalizare, menite să asigure o calitate superioară produselor realizate aici. Este vorba de o linie de fosfatare, una de zincare și alta de cromare, conduse cu ajutorul unui programator -electronic fabricat în tară, ceea ce va asigura si o înaltă productivitate a muncii. După cum am aflat de la inginerul Sergiu Șer- bănescu. directorul întreprinderii, odată cu punerea în funcțiune și a celei de-a treia linii, radiatoarele și celelalte corpuri de răcire care vor fi montate pe autovehiculele, tractoarele și locomotivele românești vor putea fi utilizate în cele mai diferite condiții de climă și exploatare ale globului, ele situîndu-se la nivelul tehnicii actuale.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. POLONĂ: Complexul 
energetic de la Zarnowîecvoie- din con- cum- alcătuit hi- cen- Hidro- si fost echipată energe-

La Zarnowiec, în vodatul Gdansk, nordul Poloniei, se struiește un mare plex energetic,din două unități : o drocentrală și o trală nucleară, centrala, care a construită, este cu șase grupuri tice de cite 170 MW fiecare și furnizează energie economiei naționale în orele de vîrf ale consumului.Se fac pregătiri pentru a se trece la construirea centralei nucleare, care va avea patru grupuri e- nergetice cu o putere instalată totală de 1860 MW. Primele două urmează să fie puse în funcțiune pînă la sfirși- tul deceniului. O parte din echipamentele necesare — stabilizatoare de presiune, stații de a-

limentare cu energie în caz de avarie, electronice de instalații pentru portul tehnologic— vor fi produse de întreprinderi poloneze. în timp ce reactorii, grupurile turboenergetice și alte echipamente vor fi livrate de către alte țări socialiste, în cadrul programului de specializare și cooperare domeniul producției echipamente pentru nergetica nucleară. Centrala nucleară de la Zarnowiec va face posibilă economisirea unei cantități de aproximativ trei milioane tone de cărbuni anual, iar plexul în ansamblu constitui importantă a energetic Ionici.

sisteme control, trans- etc.

în de e-

com- va o componentă sistemuluinațional al Po-

R.P.D. COREEANA: Un mare 
obiectiv economic: barajul 

de la NampoA ajuns în fază finală construcția ecluzei de la Nampo, care, împreună cu hidrocentrala Taiche- un reprezintă, prin amploare și complexitate, cel mai mare obiectiv în istoria economică a țării. Situată în apropiere de vărsarea fluviului Te- dong în Marea de Vest, ecluza de la Nampo se realizează prin îndiguirea a 8 km în mare, la adincimi de zeci de metri. Construirea barajului, in lungime, de 2 000 metri, a și fost încheiată, lucrările desfă- șurîndu-se în prezent la cele trei „porți" ale sale, care reprezintă căile de acces pentru nave de diferite tonaje.Prin construirea ecluzei se rezolvă o serie de probleme pentru economia națională. în pri-

mul rînd, vor fi stăvilite apele mării în timpul fluxului, ceea ce va permite valorificarea a zeci de mii de hectare de terenuri sărăturoase și mlăștinoase. în zona din imediata apropiere a barajului se desfășoară ample lucrări de desecare și desalinizare a pămîntului. valorificarea acestor suprafețe cînd o importantă tribuție la extinderea renurilor agricole ale publicii.Zăgăzuite în zona cluzei, apele se vor concentra în mai mare măsură în porturile Nampo și Songrin, ceea ce va permite trecerea navelor de mare tonaj. In ceasta perspectivă, portul Nampo va fi dotat in continuare cu noi instalații moderne.

adu- con- te- re-
0-

a-

în municipiile Petroșani au avut loc în aceste zile zioane științifice consacrate versării a 40 de ani de asupra fascismului și rii Zilei Independenței României. Au Si
și. Deva simpo- ani- la victoria sărbători-de partid or- masă și obștești, ai unor mari uni-participat activiști de stat, reprezentanți ai ganizațiilor de conducători ___tați economice, lucrători din siste- nul învățămîntului, științei și culturii, numeroși oameni ai muncii. Referatele prezentate au evidențiat contribuția României la zdrobirea Germaniei fasciste, aportul hunedo- renilor la sprijinirea frontului antihitlerist, transformările înnoitoare pe care le-a cunoscut țara în anii construcției socialiste. Au fost relevate, totodată, coordonatele e- sențiale ale dezvoltării economiei românești în ultimele două decenii

La Suceava a avut loc simpozionul „Istorie și contemporaneitate" consacrat împlinirii a 40 de ani de la victoria asupra fascismului și „Zilei Independenței României". Expunerile prezentate cu acest prilej, subliniind semnificația evenimentelor sărbătorite. au relevat însemnătatea tezelor și aprecierilor din documentele de partid referitoare la istoria patriei. contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la interpretarea științifică a momentelor marcante din trecutul și prezentul poporului nostru, concepția novatoare a secretarului general al partidului despre conținutul spiritului revoluționar, necesitatea legică a formării unui om nou cu 6 conștiință politică înaintată, capabil să propulseze pe noi trepte de progres cuceririle socialismului.(Agerpres)

Muncitorii și specialiștii de întreprinderea de strunguri din. 
T1RGOVIȘTE imprimă procesului de înnoire și modernizare a producției un ritm din ce in ce mai alert, pentru a fi în măsură să răspundă cu succes cerințelor tot mai mari ale beneficiarilor interni și ale partenerilor de peste hotare.— A devenit un fapt obișnuit — ne spune corespondentul nostru Gheorghe Manea — ca pe liniile de fabricație să se afle unul sau chiar mai multe strunguri noi, de diverse tipuri și destinații, cu caracteristici tehnice și calitative tot mai ridicate. Zilele acestea au fost livrate la export două mașini-agregat prevăzute cu 12 posturi de lucru, utilaje cu ajutorul cărora se poate executa o gamă largă de operații de prelucrare, obținîndu-se o precizie de ordinul micronilor și o înaltă productivitate a muncii. într-un stadiu avansat de montaj se află alte două mașini-

REȚETELE SĂNĂTĂȚII

Comenzile la export — 
exemplar onorateMuncind cu înaltă responsabilitate pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor secretarului general al partidului privind situarea in centrul activității economice a realizării producției destinate exportului, colectivele din unitățile economice ale județului TIMIȘ și-au onorat în mod exemplar contractele încheiate cu partenerii externi in perioada care a trecut de la începutul anului. Acest succes — ne transmite Cezar Ioana — are Ia bază organizarea superioară a activității în secțiile și atelierele specializate în producția pentru export, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Așa se face, că, la cererea unor parteneri de peste hotare, au fost realizate și livrate, înainte de termenul prevăzut în contracte, utilaje tehnologice, motoare electrice, aparate electrice de măsură. și control, corpuri de iluminat, articole de sticlărie și alte produse cu un ridicat grad de valorificare si prelucrare a materiilor prime și materialelor, în valoare de neste 100 milioane lei.

R. D. GERMANĂ: 
în pas cu cerințele 

progresuluiîn Republica Democrată Germană se aplică un amplu program de electrificare a căilor ferate. Se extinde rețeaua de căi ferate electrificate, se dezvoltă construcția de locomotive electrice sau diesel-elec- trice. în prezent, locomotivele electrice asigură tracțiunea a 32 la sută din transporturile de marfă și de pasageri. Iar planurile pe acest an prevăd electrificarea în plus a circa 300 km de linii feroviare, ceea ce înseamnă cu 50 km mai mult decît s-a realizat în acest domeniu în anul precedent. Paralel, se depun eforturi pentru perfecționarea materialului rulant. în acest sens, constructorii de mașini din Hen- ningsdorf au asimilat în producție un nou tip de locomotivă ce încorporează cele mai noi realizări tehnice în domeniul tracțiunii electrice. In comparație cu tipurile precedente. noua locomotivă necesită cu 27’ la sută mai puțin metal, diminuarea greutății fiind obținută prin perfecționarea unor suban- samble esențiale, între care agregatul energetic. Perfecționările au permis sporirea cu aproape 30 Ia sută a puterii locomotivei, care dispune, pe de altă parte, de un computer propriu : potrivit unui program, acesta stabilește viteza optimă de deplasare pe diferitele porțiuni ale traseului, ceea ce asigură, între alte numeroase avantaje, importante economii de energie electrică.în acest an, la Henningsdorf vor fi realizate 75 de asemenea locomotive electrice.

R. P. CHINEZĂ: Noi și impunătoare edificii 
în capitala țării

Un complex de clădiri albe, elegante, in variate forme arhitecto
nice, se va ridica in curind într-una din suburbiile capitalei Republicii 
Populare Chineze. Este vorba de Palatul științei și tehnologiei - sem
nificativă expresie a preocupării partidului și statului pentru răspindirea 
Cunoștințelor științifice și crearea bazei materiale necesare ridicării gra
dului de calificare al specialiștilor din cele 
un spațiu amenajat de 66 000 mp, complexul 
de vizitatori pe zi.

Complexul va cuprinde, între altele, o 
cu săli pentru expoziții permanente și alta 
o mare bibliotecă cu sălile respective de lectură, un cinematograf pa
noramic și altele. Complexul va găzdui expoziții consacrate realizărilor 
în domeniile fizicii, chimiei, biologiei, astronomiei, vechilor invenții chi
neze, aviației, telecomunicațiilor, automatizării producției.

Potrivit agenției China Nouă, prima parte a complexului va fi dată 
în folosință la sfîrșitul acestui an.

In fotografie : macheta Palatului științei și tehnologiei din Beijing

mai diferite domenii. Avînd 
va putea găzdui circa 10 000

clădire de zece etaje, una 
pentru expoziții ocazionale,

Ziua mondială a sănătății a avut. în acest an. deviza „Tinerețea Sănătoasă — unul dintre bunurile noastre de preț", ceea ce vrea să însemne sporirea eforturilor, în toate țările, pentru păstrarea sănătății oamenilor și, în special, a tinerei generații. La noi, în țară, acest deziderat reprezintă, de fapt, un obiectiv major al politicii partidului și statului nostru in domeniul sanitar.De ce „tinerețe sănătoasă", cînd s-ar părea că este de la sine înțe- Ies ca la această vîrstă oamenii să se bucure din plin de vigoarea organismului lor 7 Răspunsul ni-1 dă — pornind de la unele situații și acțiuni concrete — conf. dr. Lucia Anghelescu, director al. Direcției sanitare a județului Timiș și al Spitalului clinic județean din Timișoara.— Nu întotdeauna sîntem eon- știenți, la vîrsta tinereții, că sănătatea. este bunul cel mai de preț al fiecărui om, dar pe măsură ce trec anii, acest adevăr ne dă tot mai mult de gîndit. în prezent, oamenii trăiesc la noi, în țară, mai mult, în comparație cu generațiile anterioare (în medie 70 de ani, față de 40 de ani), dar și patologia s-a schimbat, in sensul că au devenit mai frecvente bolile cardiovasculare, digestive, afecțiuni cronice care diminuează capacitatea de efort fizic și intelectual. Or, în prezent, este posibil, datorită cercetărilor, studiilor și cunoștințelor medicale acumulate, să putem interveni, in mod activ, pentru a preveni din timp instalarea unor asemenea ’'T“!medicii, avem datoria de întîmpinarea tinerilor educative interesante, de argumente bazate pe unor ample investigații.Pe plan mondial se fac tistice la nivelul populației a stabili frecvența bolilor celor mai grave, ca și a cauzelor lor. Asemenea studii epidemiologice s-au efectuat și în județul Timiș.— Ce concluzii s-au desprins din studiile făcute în j ’ ~ce măsuri și acțiuni ați pentru prevenirea unor boli gă răspîndire 7— Pe baza investigațiilor făcute, s-a putut constata că, în județul nostru, pe primul loc, in ce privește mortalitatea, se situează bolile cardiovasculare, iar între cauzele acestora obezitatea este cauza principală (în legătură cu hiperlipidemia și creșterea procentului de colesterol). Pentru că am depistat unitățile în care obezitatea era mai frecventă (30—35 la sută) decît media pe județ, am organizat, în acele întreprinderi, discuții și acțiuni educative, iar acolo unde era cazul, pentru tratarea obezității s-a făcut

dispensarizarea, cu scopul prevenirii complicațiilor.Considerăm că acțiunile educative sînt foarte necesare, mai ales în ce privește obiceiurile alimentare ale populației din județul nostru, obiceiuri care sîntem conștienți că nu se pot schimba de la o zi la alta. Bănățeanul mănîncă făinoase,
OMUL Șl 

VIAȚA RAȚIONALĂ

suferințe. Noi, a veni în cu acțiuni a le oferi rezultatelestudii sta- pentru
județul Timiș și întreprins cu Iar-

județul privește

pîine, cartofi mulți și orez, în loc de legume și salată, preferă dulciurile, în locul fructelor. Acest tip de alimentație nu numai că favorizează instalarea obezității, dar a contribuit în mod cert și. la creșterea frecvenței cancerului de colon. In prezent, se știe că o alimentație lipsită de legume și fructe, bogate în fibre, poate duce cu instalarea unor tulburări cancerului de colon dacă din timp măsuri.Tineretul trebuie să aceste realități și să capete deprinderi sănătoase în ce privește alimentația.— Pentru prevenirea bolilor digestive ce măsuri au fost luate și ce vă propuneți în continuare 7— în primul rînd, am căutat ca prin acțiuni educative, prin discuții organizate în școli, facultăți, în colaborare cu Centrul universitar, cu cadre didactice din învățămîntul medical superior să influențăm comportamentul alimentar, să le explicăm tinerilor ce rol important au orele de masă. Și am făcut acest lucru pentru că mulți tineri au tendința de a renunța, din grabă, la

timpul la și chiar a nu se iaucunoască

micul dejun, care este foarte important, pentru fiziologia. organismului. sau amină prinzul și cina la ore neregulate, ceea ce favorizează instalarea unor boli digestive. Cei mai mulți tineri au înțeles că este in interesul sănătății lor să-și organizeze mai bine timpul meselor și ne-au solicitat chiar colaborarea cu diferite întreprinderi pentru a recomanda diversificarea alimentației în cantinele întreprinderii și indicarea unui mod dietetic de preparare a alimentelor, cu scopul de a preveni unele boli digestive. Noi considerăm asemenea acțiuni abia la început și le vom extinde în cit mai multe unități școlare și întreprinderi.— Tineretul de astăzi asigură vigoarea națiunii în următorii ani. Ce acțiuni ați întreprins în această direcție 7— Ne-am propus să organizăm în școli mai multe acțiuni de educație sanitară, dar pentru aceasta avem nevoie de sprijinul susținut al inspectoratului școlar, în vederea repartizării unor ore din programă. Studenții din anul VI ai facultății de pediatrie și stagiarii aceleiași facultăți au mers în unități școlare și au discutat cu elevi probleme care îl interesau, începînd cu regulile de igienă tei, de pildă, copiii ar ține spălarea mîinilor este prima condiție de prevenire și că este interzis să bei din aceeași cană, sticlă cu alți colegi sau să muști din același măr, prăjitură etc. cu alț.i copii.Dar în cadrul acestor întîlniri cu elevii se discută și probleme legate de viața de familie, de felul în care trebuie să se gîndească la viitorul căsniciei lor. In acest sens, aș dori să amintesc și de felul în care am organizat „Sfatul familiei", un cabinet în care medici specialiști ajută tinerii care au diferite probleme de sănătate să dea viață copilului dorit. Tot pentru prevenirea unor tulburări ce ar putea influența natalitatea, ara organizat un cabinet de ginecologie infantilă la Policlinica pentru copii. Faptul că aceste cabinete își dovedesc utilitatea, ne întărește convingerea de a face mai mult pentru tinerii noștri.
Convorbire realizată de 
Elena MANTU

- prevenirea hepati- este posibilă dacă seama de faptul că

Pe marginea meciului de fotbal România — Anglia

Automulțumirea nu duceAu trecut citeva zile de la partida de fotbal România — Anglia și comentariile, atît în presă cit și în rindurile amatorilor de fotbal, continuă. Lucru absolut firesc, ținind seama de miza foarte importantă a acestei . întîlniri și, mai ales, de problemele pe care le-a pus ea în evidență în ce privește echipa noastră, de învățămintele care rezultă și, în consecință, de măsurile ce se impun. S-a putut vedea în această partidă fotbal bun, la nivelul unor reprezentative naționale 7 Da. Au fost momente de fotbal de bună calitate. Pot fi iubitorii fotbalului din țara noastră satisfăcuți de rezultatul, de evoluția Jechipei reprezentative 7 După tonul declarațiilor făcute de antrenori, de unii jucători, după tonul comentariilor din unele publicații — care sînt, pe alocuri, chiar euforice — rezultă că mai mult nu se putea obține în această partidă, că echipa a funcționat aproape perfect și doar neșansa a frustrat-o de o victorie, că apărarea echipei engleze nu a putut fi străpunsă nu din cauza jucătorilor noștri, ci datorită formei de excepție a apărătorilor britanici. Datoria comentatorului, a cronicarului este să analizeze în mod obiectiv, cu competență și exigență, nu să subscrie, fără rezerve, la aprecierile superficiale sau menite să acopere neajunsurile și care, în ultimă instanță, îndeamnă să te mulțumești cu puțin în fotbal, ca și în alte sporturi.O analiză corectă, făcută cu spirit de responsabilitate, pe care, fără îndoială, forul de specialitate, tehnicienii și jucătorii o vor face, va duce la concluzia că, în nici un caz, rezultatul nu poate fi socotit satisfăcător, iar în pregătirea echipei noastre și, ca urmare, în evoluția ei, au fost destul de multe și de serioase- neajunsuri. Nu numai specialiștii, ci orice amator de fotbal a putut, de pildă, constata că în primele aproximativ 25—30 de minute ale partidei, jucătorii noștri au evoluat timorați, „construind" faze confuze, au dat pase fără adresă, multe din ele Ia adversar, manifestînd multe slăbi-

toate compartimentele. O evoluție a fost, fără în-
la victorie!ciuni în asemenea .. ... .. ___doială, rezultatul unei pregătiri psihologice precare, în ciuda declarațiilor optimiste'și superoptimiste făcute în legătură cu această întîlnire de către diferiți factori. Supradimensionarea calităților' echipei engleze. care este, fără îndoială, o echipă puternică, de valoare — și-a pus, așa cum spuneam, amprenta încă de la începutul întîl- nirii pe evoluția jucătorilor noștri, diminuind spiritul lor de combativitate. de angajare, de luptă.Evoluția cu mult sub posibilități a echipei noastre în primele 30 de minute a ușurat considerabil sarcina reprezentativei Angliei în tentativa ei de a obține măcar un rezultat egal. Să remarcăm, în același timp, faptul că dacă în evoluția unor jucători cum Ungureanu, parțial Hagi zut că au și pregătirea și voința necesare pentru a aborda cu toată vigoarea si cu toată responsabilitatea această partidă, din partea altora — să ne referim doar la Klein, Rednic, Coraș și Boloni, angajamentul lor util a fost mult sub posibilitățile pe care le au. De fapt, și în prima repriză, ca și în cea de-a doua, compartimentul cu cele mai serioase slăbiciuni a fost linia mediană, adică exact de acolo de unde trebuiau să fie concepute și pornite acțiunile ofensive. acolo unde trebuiau să fia „tăiate" dintr-un început acțiunile o- fensive ale adversarului. Constituie un subiect de analiză atentă și se- . pioasă — atît din partea tehnicienilor. a forului federal, cît si a cluburilor — modul în care s-au pregătit individual jucătorii, ce fel de viată sportivă au dus, încît unii dintre ei (Iorgulescu. Klein. Coraș) s-au prezentat într-o stare fizică precară, ceea ce. desigur, a scăzut foarte mult din potențialul lor de joc si din potențialul echipei naționale. Strîns legat de aceasta, trebuie stabilite măsuri ferme și pentru implicarea directă și responsabilă

au fost Negrilă.și alții. Cămătaru, Ștefănescu, s-a vă-

a antrenorilor ce dau jucători naționalei — asupra modului în care se pregătesc aceștia, asupra condițiilor în care se prezintă la lot.Meciul egal făcut pe teren propriu, ca și aprecierea lui de către factorii implicați, arată că. în pregătirea viitoarelor întîlniri trebuie pornit nu de la starea de auto- mulțumire. de euforie — nesănătoasă și atunci cînd ești victorios, dar complet nejustificată si dăunătoare în acest caz — ci de la analiza „la rece", calmă, metodică si foarte e- xigentă a neajunsurilor manifestate, de la posibilitățile reale pe care le are fotbalul nostru de a 6e afirma sigur, convingător și constant pe plan internațional.în principiu, tehnicienii, jucătorii, conducătorii de cluburi sînt de acord că bazele victoriei nu se pun numai — și nu în primul rînd — în pregătirea centralizată din preajma meciului, dar nu este suficient să te declari de acord cu aceasta, ci trebuie să și acționezi practic, zi de zi, urmărind din timp și sistematic e- voluția fiecărui jucător, luînd măsuri de îndreptare a neajunsurilor nu în „ansamblu", ci cu fiecare component al lotului. Această cerință trebuie luată în considerație, cu atît mai mult cu cît realitatea arată că, în ultima vreme, jucători de certă valoare — neurmăriți, neîndrumați și neajutați la timp — au regresat, ieșind din prima linie a fotba-

lului nostru. Tocmai de aceea, este de așteptat ca măsurile ce vor fi adoptate să vizeze nu numai ansamblul. echipa în general, ci pe fiecare jucător în parte, programul lui de pregătire, ordinea în viața sportivă, starea lui de spirit, responsabilitatea de a se ști chemat și dator să lupte cu toate puterile, cu totală dăruire pentru a reprezenta cu cinste culorile sportive ale tării. Atunci, numai atunci, va putea ținti și obține victoria el — fiecare jucător în parte — si echipa reprezentativă în ansamblul ei.Este limpede, prin urmare, că — așa cum subliniam și în nota publicată imediat după meci — calificarea reprezentativei de fotbal a României Ia turneul filial al Campionatului Mondial — dorința cea mai arzătoare a jucătorilor și antrenorilor, a tuturor iubitorilor sportului din tară — trebuie susținută pe mai departe printr-o activitate și mai bună, printr-o pregătire individuală și colectivă cît se poate de serioasă, pe toate planurile, atît la cluburi cît și în lotul national.Totodată, nu trebuie să se uite nici 
o clipă că echipa națională este, în esență, oglinda nivelului la care se prezintă campionatul intern. Nu ne propunem să analizăm în aceste rîn- duri problematica complexă și serioasă a modului în care se desfășoară acest campionat, la toate eșaloanele sale, dar socotim necesar ca factorii care au răspunderi în acest domeniu să procedeze neintîrziat și cu toată seriozitatea la o asemenea analiză profundă, menită să conducă la rezolvarea problemelor de fond ale fotbalului nostru.

FOTBAL. Ieri. în cadrul etapei a 27-a a campionatului diviziei A, pe stadionul Dinamo din Capitală s-au întîlnit formațiile Dinamo București si Gloria Buzău. Scor 2—0 (1—0) pentru dinamoviști. Astăzi, de la ora 17,30. se desfășoară alte 7 meciuri din cadrul aceleiași etape : F.C. Baia Mare — Jiul, F.C. Bihor — Sportul studențesc. F.C. Argeș — Corvinul. Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș. Politehnica Iași — S.C. Bacău. Chimia Vîlcea — F.C. Olt. Politehnica mișoara — Rapid.Marți, de la aceeași oră, pe

dionul din Ghencea, Steaua _Bucu- rești va întîlni pe F.C.M.într-un joc contînd pentru27-a. Brașov, etapa ainterna-ATLETISM. La concursul _ _____țional de atletism ce se va desfășura în ziua de 12 mai în orașul brazilian Sao Paulo au fost invitați 70 de sportivi din 17 țări. Printre participant! se vor număra Doina Melinte (România), Valerie Brisco-Hooks, Chandra Chesseborough, Calvin Smith, Edwin Moses (S.U.A.). Joaquim Cruz (Brazilia), Ludmila Andonova (Bulgaria). Fernando Mamede (Portugalia).
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ZĂCĂMINTE ÎN ADÎNCUL 

OCEANELOR. Cercetările efectuate de submersibilul „Alvin", în zona denumită Gorda Sea Mount, din largul coastelor vestice aleS.U.A., au dezvăluit oamenilor de știință un sistem ecologic nou, complet independent fată de cel cunoscut pînă acum. La circa 3 400 m sub nivelul mării, niște „chei" cu o deschidere între 2 și 10 km adăpostesc un ciudat „izvor" de apă clo- cotindă, care provine din străfundurile pă- mintului : deși temperatura apei se ridică la 350—400 grade, ea nu se transformă in vapori, datorită presiunii care depășește 300 de atmosfere. Au fost, de asemenea, descoperite uriașe zăcăminte metalifere, care se formează, treptat, prin sedimentarea particulelor de metal împinse din adincuri și care se cristalizează la contactul cu apele mai reci ale oceanului. Aceste minerale sînt bogate în cobalt — metal indispensabil în producerea unor compo-

• FILTRE NUCLEARE. Specialiști din cadrul Institutului unificat de cercetări nucleare de la Dubna, bombar- dînd folii de polietilenă cu ioni grei, au realizat filtre nucleare ce își găsesc utilizări, atît în sfera cercetării științifice, cît și în industrie. Orificiile ce se formează pe suprafața foliei au diametre de 10-’—10-8 m, ceea ce înseamnă că pe un centimetru pătrat există circa un miliard de orificii ! Noile filtre pot fi folosite Ia fabricarea semiconductoarelor. în industriile carboniferă și a cimentului, în medicină etc.
ÎN

AJUTORUL SIDERURGIEI. Pentru
COMPUTERIZAREA,diminuarea costurilor de pi'Qducție derurgie, un grup de specialiști vest-ger- mani au elaborat o metodă care determinarea automată a calității rilor destinate laminării. Recurgînd

din si-permite lingou- la ana-

de „sonde" electronice plasate în imediata apropiere a lingourilor, unde temperatura depășește 1 000 de grade — se stabilește cu precizie calitatea otelului, iar dacă este cazul, lingourile cu defecte sînt trimise la retopire.
• PROTECȚIE ANTISEISMI

CĂ. Se știe că, la cutremure, rezistă bine în general, clădirile construite cu „bază mobilă antiseismică", posibilitatea de a se deplasa pe baza acestor puncte de sprijin atenuînd efectul seismului. Este însă posibilă obținerea unui rezultat analog, cu o simplă mantie impermeabilă, la fundație 7 Răspunsul este afirmativ și o dovedește cercetarea experimentală, efectuată, recent, la Institutul politehnic din Milano. Un edificiu cu patru etaje a fost izolat cu un strat de „folii" impermeabile, lipite între ele cu flamă, măsurindu-se cu ajutorul

te puternice, de intensitatea cutremurului, din 1952, din California. Concluzia studiului : „se confirmă faptul că impermeabili- zarea fundațiilor oferă o protecție considerabilă, prin reducerea forței de inerție. Atenuarea zdruncinăturilor este mai cazul cutremurelor cu intensitate Testul oferă deci perspective de teres în domeniul construcțiilor mice.
mare în ridicată", mare in- antiseis-

• ROBOT AUTOPROGRA- 
MABIL. Firma japoneză „Daykin Ko- gyo“ a realizat un dispozitiv electronic capabil să recunoască optic obiecte de rite forme și mărimi. Aparatul și-a o aplicație imediată la instalațiile de sitorie ale fabricilor de automobile, nu demult, roboții utilizați în acest trebuiau reprogramați de un operatorsosite în tu- rulantă. Ro

dife- găsit vop- Pînă scop pen-tru fiecare categorie de piese1 nente necesare tehnicilor de vîrf.1 liza computerizată a semnalelor — ciiptate unui computer efectele unor zguduiri foar- nelul de vopsitorie, pe bandă

botul echipat cu noul dispozitiv „vede" piesele respective, recunoaște forma și dimensiunile lor, se reprogramează automat și le vopsește cu maximum de eficacitate. Se realizează astfel economie de timp și de manoperă.
• PENTRU „DIAGNOSTICUL 

DRUMURILOR". Institutul suedez de cercetări științifice pentru căile rutiere a creat un dispozitiv de control fără contact a stării părții carosabile, în timpul mersului automobilelor. Sub bara de protecție din fața unei mașini de orice tip se montează un grup de emițătoare de impulsuri laser pentru măsurarea distanței pînă la suprafața drumului, iar pe roțile din spate se montează aparate care înregistrează accelerația acestora. Datele se transmit unui microprocesor care, cu o precizie de pînă la 0,2 milimetri, stabilește profilul drumului, adîncimea șl, respectiv, înălțimea tuturor denivelărilor, fisurilor și gro-

pilor, cît și coeficientul de contact al roților cu drumul. Rezultatul calculelor se înregistrează pe discuri magnetice. în timpul verificării drumului, viteza automobilului poate varia între 30 și 90 km pe oră.
• AMPRENTE GENETICE. Geneticieni de la universitățile Oxford și Leicester, din Marea Britanie, au perfecționat o metodă de detectare a unor particularități genetice, atît de precisă încît poate fi folosită la identificarea delincvenților, por- nindu-se fie și numai de la o singură picătură de sînge. Metoda poate fi folosită și la depistarea unor este deja pe cale de genetic caracteristic tington, boală care oameni de 20—30 dedetecteze la embrionul uman semnele a- cestei boli ar fi deci extrem de valoros. O altă aplicație a noii analize este determinarea cu certitudine a paternității.

boli ereditare. Echipa a identifica „tiparul" bolii ereditare Hun- produce senilitate la ani. Un test care să

DIM ORIZONTURILrCUMQASTERII



„România a adus o contribuție de seamă la lupta coaliției antihitleriste, la dobîndirea măreței victorii asupra fascismului4*
Aprecieri elogioase in presa de peste hotare privind faptele de vitejie ale ostașilor romani 
în marile bătălii împotriva Germaniei naziste, pentru independența și libertatea popoarelor

Manifestări consacrate României 
cu prilejul aniversării victoriei asupra fascismului 

și „Zilei independenței"

Apropiata împlinire — la 9 Mai — a 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului, eveniment de o semnificație covirșitoare în istoria 
universală, pe care poporul român il aniversează împreună cu întreaga 
omenire progresistă, precum și Ziua independenței depline de stat a 
României, care, printr-o fericită coincidență, a fost proclamată, cu 108 ani 
în urmă, tot la 9 mai, continuă să fie evocate de mijloacele de informare 
in masă din diferite țări ale lumii, care pun în evidență, in perspectiva 
gloriosului jubileu, importanta contribuție a României la infringerea ma
șinii de război hitleriste.

Presa internațională subliniază faptele de vitejie săvirșite de ostașii 
români pe timpul de luptă pină la victoria finală asupra fascismului, 
jertfele umane și contribuția materială ale țării noastre pentru susținerea 
războiului antifascist.

Este evidențiat, totodată, faptul că înfăptuirea victorioasă a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din au
gust 1944 a condus la alăturarea României la coaliția antifascistă.

Cele două evenimente politice pe care le aniversează poporul român 
constituie pentru publicațiile din diferite țări un nou prilej de a reflecta 
politica internă a României de dezvoltare multilaterală, politica sa externă 
de pace și colaborare, ce au la bază activitatea neobosită a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Din cîmpia Dunării pină în Moravia, de partea antifascistă a baricadei" este titlul sub care ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" a publicat o amplă corespondență rela- tind o convorbire cu patru ofițeri români care au luptat pentru eliberarea Cehoslovaciei. După referirile făcute la insurecția națională armată antifascistă, ce a dus la eliberarea țării noastre, ziarul a evidențiat „Îndelungatul marș de lupte" al unităților militare române care „nu s-au oprit la frontiera României, dat fiind faptul că fascismul trebuia înfrînt. De aceea lupta a continuat". „Armata română — scrie „Rude Pravo" — și-a găsit locul alături de armata sovietică ; ea a îndeplinit misiuni concrete de luptă pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei". Sînt menționate, apoi, fapte „care fac parte din cronica eliberării localităților Banska Bystrica, Zvolen, Kremni- ce și a multor altor orașe și comune din Slovacia centrală și de sud, ca și din Moravia".Datele la care se referă cei patru veterani români — citate de „Rude Pravo" — privesc luptele pentru eliberarea unor orașe și comune din Cehoslovacia, dificultățile întîmpi- nate de trupele române, jertfele de singe, ale tovarășilor de luptă, primirea caldă, de neuitat, făcută de localnici la intrarea în comuna Po- lanka, de lîngă Brezno, și sînt întregite de ziarul cehoslovac cu alte date, de ordin general : „Pe teritoriul Cehoslovaciei au luptat în lunile din primăvara anului. 1945 aproape 250 000 de' ostași români. Dintre ei au pierit 38 252, iar alte zeci de' mii ati fost răniți saudăți dispăruți".Unul dintre regimentele ostașilor români — amintește ziarul — a parcurs pe teritoriul Cehoslovaciei „circa 400 km, timp de aproape cinci luni, trecînd prin orașele Banska Stiavnica, Topolcany, Tren- cin, Myjava, Kromefiz, Brno, Marșul s-a încheiat la 12 mai, pe undeva după localitatea Jihlava, lîngă comuna Stoka". în comuna Hronznova, din raionul Hodonin, unul dintre regimentele românești 
a luptat patru zile și patru nopți. „Monumentul din comună, pe care se află înscrise numele a 53 de ostași români, amintește cît de înverșunate au fost luptele de aici".în timpul vizitei la noi, fie la Hroznova Lhota, la Zvolen sau în alte locuri udate cu sîngele fiilor poporului român, fostul ostaș român care a luptat pentru eliberarea Cehoslovaciei s-a putut convinge că memoria lor este cinstită ca a propriilor noștri fii, scrie „Rude Pravo", după care conchide : „Lupta plină de sacrificii a ostașilor români împotriva forțelor armate ale fascismului, alături de armata sovietică, reprezintă un aport însemnat la. victoria globală asupra Germaniei hitleriste".Ziarul iugoslav „BORBA", sub titlul „Marcarea Zilei victoriei în România — Manifestări de masă", evidențiază că în țara noastră se desfășoară manifestări cu prilejul aniversării de la 9 Mai — 40 de ani de la victoria asupra fascismului. „Festivitățile — scrie ziarul — au loc sub semnul intensificării muncii politico-ideologice, ale consolidării păcii în lume și construcției socialismului".Cotidianul iugoslav menționează, apoi, participarea României, înce- pind din luna august 1944, la operațiunile de luptă alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale coaliției antihitleriste, precum și faptul că istoricii arată că în operațiunile finale de pe frontul cuprins între Marea Neagră și Praga au participat peste o jumătate de milion de soldați români și că 170 000 de militari și-au pierdut viața, au fost răniți sau dați dispăruți.Marcarea în România a Zilei victoriei asupra fascismului este consemnată, de asemenea, de coti

ORAȘUL KUSIRO - ZONĂ LIBERĂ DE ARME NUCLEARE. Autoritățile 
municipale ale orașului japonez Kusiro, din Insula Hokkaido, au adoptat 
o declarație de proclamare a acestui oraș zonă liberă de arme nucleare. 
In cursul ședinței adunării municipale, deputății au subliniat necesitatea 
imperativă a lichidării pericolului nuclear care planează asupra omenirii 
și lichidarea totală a armelor de distrugere în masă. Kusiro este cel de-al 
9-lea oraș din insulă proclamat zonă liberă de arme nucleare. In în
treaga Japonie există, în prezent, peste 400 de localități pe teritoriul că
rora se interzice transportarea, producerea și depozitarea de arme nu
cleare.

CONFERINȚA. La Moscova s-a de la victoria asupra Germaniei
L desfășurat o conferință internațio- fasciste și mișcarea sindicală". Aunală sindicală cu tema „40 de ani participat peste 115 delegații, re-

DE PRESA
prezentînd organizații sindicale naționale, regionale și internaționale, între care și o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

dianul „DNEVNIK", ca și de POSTURILE DE RADIO IUGOSLAVE.Aportul României la obținerea victoriei asupra fascismului este consemnat și de agenția CHINA NOUĂ, într-o relatare. Se relevă, astfel, că la 9 Mai poporul român sărbătorește atît împlinirea a 108 ani de la proclamarea independentei depline de stat a României, cît și aniversarea a 40 de ani de la victoria împotriva fascismului, victorie obținută prin lupte în care armata română a avut un rol deosebit de important.Un amplu articol, însoțit de fotografii prezentînd acțiuni și 
• „România sărbătorește cea de-a 40-a 

aniversare a Victoriei cu sentimentul da
toriei împlinite".

• „Politica de pace și colaborare in
ternațională promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu constituie un înalt oma
giu adus celor căzuți în încleștarea cu fascis
mul, răspunde cerințelor stringente ale con
temporaneității".
momente semnificative din luptele armatei române pentru eliberarea teritoriilor Ungariei, Cehoslovaciei și. a unei părți din teritoriul Austriei, este publicat de săptămînalul libanez de limbă franceză „LA REVUE DU LIBAN". Evidențiind semnificația victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din țara noastră, de la 23 August 1944, ziarul arată că acest eveniment a marcat răsturnarea dictaturii militare antonesciene, întoarcerea armelor împotriva trupelor naziste și alăturarea României la coaliția antihitieristă, sub deviza „Totul pentru front, totul pentru victorie".Ziarul libanez subliniază faptul că „revoluția din România a fost un factor esențial pentru degradarea dispozitivului militar hitlerist în sud-estul Europei ; angajarea României, cu întregul său potențial, alături de U.R.S.S. și de celelalte forțe ale Națiunilor Unite, a dat o lovitură puternică planurilor strategice ale Germaniei hitleriste".Reliefînd largul ecou internațional al actului istoric de Ia 23 August 1944, articolul citează comentarii și aprecieri semnificative din presa vremii cu privire la rolul și contribuția României la victoria asupra fascismului. Articolul precizează, publicînd date statistice semnificative,, faptul că „România a angajat în război toate efectivele militare și mijloacele materiale, trupele sale numărînd peste o jumătate de milion de oameni". „La această contribuție umană se adaugă un efort economic evaluat la peste un miliard de dolari, respectiv de cel puțin patru ori bugetul României din anul 1938".Totodată, „La Revue du Liban" subliniază- o serie de aspecte ale politicii interne și externe a partidului și statului român, prezentînd inițiativele întreprinse pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru o politică de pace și amplă colaborare internațională.Aniversării a 40 de ani de la victoria asupra fascismului și a „Zilei independentei României" îi consacră un articol și ziarul Zimbabwean „THE HERALD", care subliniază că țara noastră sărbătorește aceste două glorioase evenimente, ce au un serios impact asupra istoriei moderne a patriei noastre, cu multă mindrie și cu sentimentul datoriei împlinite în 

uriașa Încleștare cu cel mai primejdios dușman al popoarelor și al progresului omenirii.După ce relevă contribuția substanțială a României la zdrobirea mașinii de război fasciste în cursul celui de-al doilea război mondial, articolul evidențiază politica promovată cu consecvență de conducerea de partid și de stat a țării noastre, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, pentru salvgardarea păcii, pentru dezarmare, în primul rînd nuoleară, pentru rezolvarea conflictelor și a litigiilor interstatale exclusiv prin mijloace pașnice și pentru realizarea unei cooperări largi între toate națiunile lumii.Este subliniată, de asemenea, preocuparea țării noastre pentru a se găsi o soluție în vederea ușurării poverii datoriilor .externe ce apasă pe umerii țărilor în curs de dezvoltare, impiedicînd eforturile lor spre emancipare și lichidarea subdezvoltării. Reliefînd relațiile de strînsă prietenie și colaborare ce s-au statornicit între România și Zimbabwe, articolul pune în lumină solidaritatea militantă a poporului român cu poporul Zimbabwean, atît în perioada luptei de eliberare națională dusă de a- cesta, cît și după dobîndirea independenței.Contribuția României la victoria asupra fascismului este reliefată și de săptămînalul nigerian „TIMES INTERNATIONAL", care pune în 

evidență rolul Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu în organizarea forțelor antifasciste și a marii demonstrații de la 1 Mai 1939, sacrificiile și jertfele fiilor poporului, român în lupta împotriva forțelor hitleriste de ocupație.Referindu-se la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din țara noastră, săptămînalul nigerian precizează că aceasta a fost înfăptuită intr-un moment cînd soarta războiului nu era decisă, constituind o lovitură serioasă dată planurilor strategice ale lui Hitler și contribuind cu cel puțin șase luni la scurtarea războiului.După revoluție — se menționează în articol— România s-a alăturat cu întregul său potențial luptei forțelor aliate împotriva Germaniei naziste, fiind a patra țară din lume după Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie din punct de vedere al contribuției la victoria împotriva fascismuluiIntr-un amplu articol, intitulat „De la lupta clandestină la insurecția antinazistă din România", revista italiană „PATRIA INDI- PENDENTE", publicație a Rezistenței și foștilor combatanți din Italia, după ce amintește despre dezvoltarea în România, la sfîrșitul primului război mondial, a unei puternice mișcări democratice, precum și lupta în cadrul Rezistenței, în condiții de ilegalitate extrem de dificile, a forțelor democratice din țara noastră, și îndeosebi a partidului comunist, care susținea unificarea acestor forțe și unitatea lor operativă, pune accentul pe situația de la începutul anului 1943, pe formarea „Frontului patriotic antihitlerist, în cadrul căruia a desfășurat o intensă activitate Nicolae Ceaușescu".„Sub lozinca „Totul pentru front, totul pentru victorie», poporul român s-a angajat ferm în războiul drept. Intrarea României în coaliția aliaților a stîmit un amplu e- cou internațional" — se arată în publicația italiană, care scrie în continuare : „In emisiunea sa din 23 August 1944, Radio Londra afirma : «...Gestul României va grăbi sfîrșitul războiului...»", iar ziarul „Daily Mail", din . 25 august, aprecia: „...Acțiunea României reprezintă o lovitură serioasă dată Germaniei, care va duce la .izgonirea trupelor germane din Balcani".* Ziarul „Pravda", din 27 august considera: ..... Ieșirea României din Axa fascistă este impor-

SESIUNE. La Alger a avut loc o sesiune a Consiliului Ministerial al Organizației Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol (O.A.P.E.C.), care a adoptat o serie de rezoluții privind cooperarea statelor membre în domeniul petrolier și a convenit să se reîntrunească la 27 noiembrie a.c.
TUNEL. Președintele Franței, Franșois Mitterrand, și primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, au convenit. în cursul unei întrevederi desfășurate la Bonn, să accelereze, în următoarele 12 luni, definirea cadrului juridic pentru realizarea proiectului fran- co-britanic privind construirea unui 

tantă nu numai pentru poporul român. Lovitura dată întregului sistem de dominație germană în Balcani nu poate fi subapreciată".„Mai multe divizii românești au instalat garnizoane la podurile de pe Dunăre, Prut, Șiret pentru a bara trecerea germanilor și a le menține intacte pentru Armata Roșie. In capitală, ultimele centre de rezistență naziste au fost distruse la 26 august", iar în ziua de 30 august trupele sovietice au intrat în București. „In provincie — continuă revista italiană — armata și formațiuni patriotice au înfrînt forțele ocupanților naziști după lupte deosebit de grele, mal ales în regiunile petroliere".Contribuția armatei române Ia luptele împotriva Germaniei naziste — scrie revista italiană — a fost deosebit de importantă. în a- ceste lupte și-au pierdut viața 169 800 de persoane. Românii au capturat 222 avioane, importante cantități de armament, mijloace și material de război în general, fapt ce atestă tenacitatea și curajul luptătorilor noii Românii.In continuare, „Patria indipen- dente" scoate în relief faptul că revoluția din august 1944 a avut un amplu și profund impact politico- militar asupra planului strategic, deoarece, accelerînd evoluția evenimentelor, a contribuit în mod simțitor la scurtarea duratei războiului, determinînd încheierea lui victorioasă. Merită subliniat faptul că nu puțini patrioți români au luptat în cadrul forțelor de rezistență antinazistă aflate în teritoriile ocupate din Uniunea Sovietică, Iugoslavia, Cehoslovacia, Franța și din alte țări.Prezentînd expoziția de la Palatul Barberini. din Roma, dedicată Zilei independentei de stat a României și celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului. contribuției tării noastre la infringerea nazismului, ziarul italian „IL POPOLO" arăta că „România a întors armele împotriva nazismului la 23 august 1944, contribuind cu un mare sacrificiu de oameni la victoria aliaților".Referindu-se apoi la recunoașterea pe plan internațional a „aportului României la cauza lumii libere". cotidianul italian amintește : „La 23 mai 1945. vorbind în Camera Comunelor, ministrul de externe al Marii Britanii, Anthony Eden, a afirmat că România a ajutat în mod substanțial cauza aliă- ților. După cîteva zile, un reprezentant ăl Partidului laburist menționa în Camera Comunelor că „România, din punct de vedere al efectivelor militare, este a patra țară care s-a angajat în lupta împotriva Germaniei și are deci.dreptul de a fi considerată, cu toate consecințele, ca o națiune cobelige- rantă". Ziarul „II Popolo" încheie articolul citind aprecierea că participarea la lupta contra nazismului a demonstrat hotărîrea poporului român de a lupta pentru democrație. pentru cauza independenței și libertății popoarelor, pentru înțelegere si colaborare în lumea întreagă.Inaugurarea expoziției din Roma prilejuiește ziarului italian „A- VANTI" publicarea unui articol in care reflectă poziția tării noastre în problemele dezarmării. Astfel, ziarul sorie : „Un apel la apărarea păcii pentru a -evita o catastrofă nucleară este adresat de România, cu prilejul 'zilei de 9 Mai — sărbătorirea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului, dată care coincide cu aniversarea a 108 ani de la dobîndirea independenței țării. in 1877". Acesta este omagiul cel mai înalt care poate fi adus celor care au căzut in lupta împotriva fascismului. învățămintele trecutului atestă necesitatea de a se duce o luptă hotărîtă împotriva pregătirilor de război. în favoarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare. Convingerea fermă a României — afirmă „A- vanti" — este că pacea poate fi menținută si că toate națiunile lumii. acționînd unite, pot influența cursul evenimentelor, impiedicînd izbucnirea unui nou conflict mondial și o catastrofă nucleară.In domeniul dezarmării, in primul rînd al dezarmării nucleare — continuă ziarul — un rol deosebit îl are președintele României, Nicolae Ceaușescu. care acționează constant pentru cauza păcii. colaborării și înțelegerii întrepopoare.Ca o concluzie. „Avânți", citind din lucrări ale . președintelui Nicolae Ceaușescu, arată că învățămintele trecutului atestă cu putere necesitatea desfășurării unei lupte hotărite împotriva pregătirilor de război, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară.(Agerpres)
---------------------------------------------------- ~1. tunel pe sub Canalul Mînecii care să lege cele două țări, s-a anunțat Ioficial in capitala vest-germană. potrivit agențiilor France Presse și Associated Press.

MĂSURI ANTIMAFIA. Magistratura siciliana a dispus sechestrarea bunurilor a peste 360 de persoane aflate în curs de cercetare pentru apartenență la Mafia. Intre aceștia se află Tommaso Buscetta, unul din capii mafioți, în prezent în stare de arest, care a obținut profituri fabuloase de pe urma traficului ilicit cu droguri.
DATORIA EXTERNA a Franței a atins un nivel fără precedent — 525 miliarde franci (circa 54 miliarde dolari) — la 31 decembrie 1984, relevă un comunicat al Ministerului Economiei, dat publicității la Paris și reluat de agenția France Presse.

Cu prilejul apropiatei sărbători a aniversării victoriei asupra fas
cismului si a „Zilei independenței", peste hotare, la oficiile noastre 
diplomatice, sub egida unor instituții culturale, au avut loc o serie de 
conferințe de presă consacrate evenimentelor aniversate, expoziții de 
fotografii, de carte si gale de film.

SOFIA 4 (Agerpres). — La amba
sada țării noastre din Sofia au fost 
evocate pe larg lupta antifascistă a 
poporului român pentru libertate 
socială și națională, acțiunile și 
demonstrațiile antirăzboinice și 
antifasciste desfășurate in România 
în anii premergători celui de-al 
doilea război mondial, între care un 
loc de frunte l-a ocupat marea de
monstrație de la 1 Mai 1939, în or
ganizarea și desfășurarea căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut 
un rol determinant — lupta forțelor 
antifasciste și patriotice din Româ
nia, care a culminat cu revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, contribuția de sea
mă a României la obținerea victo
riei împotriva Germaniei hitleriste, 
la eliberarea Ungariei, Cehoslova
ciei și a unei părți din teritoriul 
Austriei.

S-a subliniat că la 9 Mai, printr-o 
fericită coincidență, poporul român 
sărbătorește și Ziua independenței 
sale de stat. S-a evidențiat înaltul 
eroism al ostașilor români care, 
luptînd împreună cu ostașii ruși și 
cu voluntarii bulgari, au obținut 
victoria in marele război din 1877— 
1878 pentru independența României 
și eliberarea Bulgariei.

Un loc de seamă l-a ocupat evo
carea activității neobosite desfă
șurate de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru înlăturarea pericolului de 
război și oprirea cursului periculos 
al evenimentelor mondiale, pentru 
trecerea la dezarmare, în primul 
rînd la dezarmarea nucleară, pen
tru afirmarea fermă a politicii de 
destindere și colaborare, pentru 
asigurarea păcii în lume.

A fost prezentat filmul documen
tar „260 de zile pentru istoria nouă 
a României". S-a organizat expozi
ția de fotografii „Contribuția eroi
că a României la victoria asupra 
fascismului".

Au fost expuse lucrări din opera 
social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

PHENIAN 4 (Agerpres). — La 
ambasada țării noastre din R.P.D. 
Coreeană a avut loc o conferință de 
presă. Au participat reprezentanți 
ai presei și radioteleviziunii, func
ționari superiori din M.A.E. al

REACȚII DE DEZAPROBARE A EMBARGOULUI COMERCIAL 
impus de s.u.A. Împotriva republicii nicaraguaMADRID 4 (Agerpres). — Guvernul spaniol a. criticat hotărîrea S.U.A. de ă impună un embargo comercial împotriva Republicii Nicaragua, apreciind că această măsură va impieta asupra inițiativelor de pace în America Centrală.Un comunicat al Ministerului de Externe al Spaniei, dat publicității la Madrid, exprimă temerea părții spaniole că asemenea acțiuni vor bloca eforturile Grupului de la Con- tadora și ale țărilor centroamerica- ne pentru a găsi o soluție negociată la conflictele din regiune.Comunicatul precizează că Spania va menține legăturile economice cu toate țările din America Centrală.BONN 4 (Agerpres). — „Republica Federală Germania respinge recurgerea la embargo comercial ca mijloc politic", a declarat, la Bonn, ministrul vest-german de externe, Hans- Dietrich Genscher, referindu-se la hotărîrea S.U.A. de a impune o astfel de măsură împotriva Republicii Nicaragua, informează agenția Taniug. El a arătat că „negocierile constituie mijlocul cel mai potrivit pentru soluționarea crizei din America. Centrală, motiv pentru care C.E.E. sprijină eforturile Grupului de la Contadora îndreptate în acest sens".BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Guvernul argentinian și-a manifestat „preocuparea față de embargoul economic și comercial hotărît de guvernul american împotriva Republicii Nicaragua".Intr-un comunicat dat publicității la Buenos Aires, Ministerul Relațiilor Externe al Argentinei „deplînge evoluția pe care o ia criza din America Centrală, ca și toate deciziile ce îndepărtează în mod obiectiv posibilitatea de a adopta o soluție pașnică, politică pentru situația din această regiune".O astfel de soluție, subliniază comunicatul, rezidă în respectarea principiilor dreptului internațional.CIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). — Guvernul mexican, pronun- țîndu-se asupra deciziei S.U.A. de a impune un embargo economic și comercial împotriva Republicii Nicaragua, a insistat asupra dublei necesități privind reglementarea diferendelor' între state pe calea dialogului politic și de „a se suprima factorii susceptibili de a agrava ten

încheierea reuniunii Ia nivel înalt
de laBONN 4 (Agerpres). — La Bonn s-au încheiat sîmbătă lucrările reuniunii la nivel înalt a principalelor șapte state occidentale industrializate, la care au luat parte șefii de stat și de guvern ai S.U.A., Angliei, Canadei, Franței, R.F. Germania, Italiei și Japoniei. După dezbateri, din care nu au lipsit aspectele controversate, a fost adoptată o declarație comună care relevă dificultățile economice cu care sînt confruntate pe plan intern statele participante, precum și în raporturile dintre ele, evi- dențiindu-se in special necesitatea creării de noi locuri de muncă, a combaterii inflației, a reducerii inechităților sociale, corectării dezechilibrelor economice și stăvilirii pro- tecționismului.Reține atenția că în declarație nu sînt convenite măsuri comune sem- 

R.P.D. Coreene, membri ai condu
cerii Asociației de prietenie coreea- 
no-română.

După conferință a fost vizitat un 
bogat stand de carte românească, 
in cadrul căruia la loc de frunte 
au fost prezentate lucrările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. A fost, de aseme
nea, prezentată o expoziție de foto
grafii în care este evidențiată con
tribuția eroică a poporului român 
la cucerirea victoriei asupra fascis
mului.

A avut loc o gală de filme.

MANILA 4 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor consacrate ani
versării victoriei asupra fascismu
lui și Zilei independenței, la Ma
nila a fost organizată „Săptămâna 
filmului românesc".

Cu acest prilej au fost relevate 
importanța actului de la 23 Au
gust 1944, contribuția României la 
grăbirea sfirșitului războiului, la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, 
a unei părți din Austria și a conti
nuării luptei armatei române. îm
preună cu trupele Națiunilor Unite, 
pină la victoria finală asupra Ger
maniei fasciste.

Au luat parte personalități ale 
vieții economico-sociale și cultural- 
artistice filipineze, membri ai Aso
ciației de prietenie Filipine—Româ
nia, șefi ai unor misiuni diploma
tice la Manila, ziariști.

RABAT 4 (Agerpres). — La am
basada țării noastre din Rabat a 
fost organizată o conferință de 
presă, în cadrul căreia au fost pre
zentate contribuția României la 
victoria asupra fascismului, precum 
și eforturile consecvente ale Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu la cauza menți
nerii păcii, securității și înfăptuirii 
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare.

Cu același prilej a avut loc ver
nisajul unei expoziții documentare 
de fotografii și al unui stand de 
carte românească înfățișînd aspecte 
legate de cucerirea independenței 
de stat a României și participarea 
armatei române la lupta împotriva 
fascismului.

HARARE 4 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Zimbabwe 
au fost evocate lupta antifascistă 

siunea internațională", informează agenția France Presse.în acest sens. Mexicul, țară membră, alături de Venezuela, Panama și Columbia, a Grupului de la Contadora, a cerut Statelor Unite/ și Republicii Nicaragua să reia raporturile diplomatice pentru aplanarea diferendelor dintre ele, su- gerînd, totodată, relansarea dialogului amorsat în vara anului 1984, în localitatea mexicană Manzanillo, suspendat unilateral de partea americană, în ianuarie 1985.LA PAZ 4 (Agerpres). — Guvernul bolivian a denunțat embargoul economic și comercial decretat de Statele Unite împotriva Republicii Nicaragua, apreciind că el reprezintă „o intervenție fățișă în problemele in- ■ terne" ale acestei țări, transmite a- genția Associated Press.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).— Nicaragua a anunțat oficial că va cere luni convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate în problema embargoului economic și comercial instituit de Statele Unite împotriva acestei țări — informează agenția France Presse.Ambasadorul Republicii Nicaragua la O.N.U. a precizat că țara sa își bazează această- cerere pe faptul că embargoul „pune în pericol pacea și securitatea continentului". Țările consultate pină în prezent asupra acestei probleme — a menționat el— au dat dovadă de înțelegere față de neliniștea Republicii Nicaragua față de consecințele unui astfel de embargo, apreciat drept o „declarație de război economic".SAN JOSE 4 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe din Costa Rica, Guatemala, Honduras și Salvador au hotărît să se reunească marți la San Jose pentru a analiza consecințele ce decurg din instituirea de către S.U.A. a embargoului in schimburile comerciale cu Republica Nicaragua — transmite agenția I.P.S.BOGOTA 4 (Agerpres). — Columbia a inițiat o serie de consultări cu țările membre ale Grupului de la Contadora, cu alte state latino- americane și cu țări vest-europene în privința consecințelor ce decurg din instituirea de către S.U.A. a unui embargo în schimburile comerciale cu Republica Nicaragua — transmite agenția I.P.S.
Bonnnificative în vederea rezolvării acestor dificultăți, ci sint consemnate mai ales acțiunile pe care fiecare țară participantă le preconizează pentru rezolvarea problemelor cu care este confruntată.Declarația se referă, de asemenea, la fenomenele de criză din economia mondială, perturbările din sistemul financiar internațional și dificultățile în creștere cu care sînt confruntate țările in curs de dezvoltare, reiterind, în esență, pozițiile cunoscute ale „celor șapte" față de aceste probleme.Participanții au mai adoptat o declarație politică cu privire la împlinirea a 40 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial.S-a convenit ca viitoarea reuniune de acest gen să aibă loc anul viitor, în Japonia. 

dusă de forțele progresiste, militan
te ale poporului nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
importanța națională și internațio
nală a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, contribuția eroică adusă de 
armata română și poporul României 
la infringerea Germaniei naziste. 
Totodată, a fost evidențiată politica 
promovată consecvent de România 
socialistă, de președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in fa
voarea păcii, trecerii la dezarmare, 
in primul rînd la dezarmare nu
cleară, apărării independenței po
poarelor, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

TEHERAN 4 (Agerpres). — O 
gală de filme documentare româ
nești consacrate marcării celei de-a 
40-a aniversări a victoriei împotri
va fascismului a fost organizată la 
ambasada țării noastre în Iran. 
Totodată, a fost vernisată o ex
poziție de fotografii ilustrînd con
tribuția țării noastre, a poporului 
român la infringerea Germaniei 
naziste.

LISABONA 4 (Agerpres). — La 
Universitatea din Lisabona a avut, 
loc o manifestare în cadrul căreia a 
fost prezentată conferința „Semni
ficațiile zilei de 9 Mai și contribuția 
României la victoria asupra fascis
mului".

In expunerea prezentată cu acest 
prilej s-au evidențiat locul deosebit 
pe care îl ocupă în istoria Româ
niei cele două evenimente ani
versate, principalele momente ale 
luptei poporului român împotriva 
fascismului, subliniindu-se impor
tanța actului de la 23 August 1944 
și influența sa hotărîtoare pentru 
evoluția ulterioară a celui de-al 
doilea război mondial. Au fost re
liefate, de asemenea, succesele po
porului român în construirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, dinamismul și înnoirile obți
nute în toate domeniile de activi
tate în cei 20 de ani de cînd la 
conducerea partidului și a tării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au participat cadre didactice, 
numeroși studenți.

Ă avut loc o gală de filme.

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 
Cu ocazia aniversării a 40 de ani 
de la. victoria asupra fascismului și 
sărbătoririi Zilei independenței 
României, la Cinemateca uruguaya- 
nă au fost prezentate filme inspi
rate din lupta antifascistă a po
porului român.

Consiliul de Securitate 
condamnă 

manevrele R.S.A.
în problema NamibieiNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N U. și-a exprimat, într-o declarație adoptată prin consens, „indignarea și grava preocupare" fată de decizia Republicii Sud-Africane de a stabili un așa-zis guvern provizoriu de tranziție in Namibia, calil’icind această hotărire a regimului de la Pretoria ca „nulă și neavenită".Intr-o declarație a președintelui în exercițiu, Birabhonge Kasemesri (Thailanda), Consiliul de Securitate afirmă că această manevră este contrară voinței comunității internaționale. rezoluțiilor și deciziilor Națiunilor Unite, ignorînd, totodată, cererile poporului namibian în favoarea autodeterminării și independentei sale.Consiliul de Securitate — se menționează în document — respinge a- ceastă decizie a R.S.A., ca și orice măsură ce ar putea fi luată în mod unilateral de către regimul ilegal de ocupație al Namibiei, încălcindu-se deciziile O.N.U.Declarația cheamă Republica Sud- Africană să revină asupra hotăririi sale și să coopereze în aplicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate, în special in ceea ce privește organizarea de alegeri libere sub supervizarea Națiunilor Unite pe întreg teritoriul namibian.BRUXELLES 4 (Agerpres) — Cele 10 țări membre ale Pieței comune au acceptat invitația statelor afrij- cane „din prima linie" privind convocarea unei reuniuni comune pentru a lua in considerare situația din Africa australă și posibilitățile de soluționare pașnică a crizei din această regiune, a declarat președintele in exercițiu al C.E.E., Giulio Andreotti, ministrul de externe al Italiei.Miniștrii de externe din țările C.E.E. au făcut cunoscut că țările lor cer Republicii Sud-Africane abolirea sistemului de apartheid, con- damnind. de asemenea, decizia autorităților rasiste de la Pretoria de a crea un așa-zis guvern provizoriu de tranziție în Namibia, menționează agenția Taniug.
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 4 (Agerpres). — O situație de calm relativ se înregistra, sîmbătă, la Beirut, după ciocnirile din cursul serii de vineri dintre milițiile rivale de-a lungul liniei de demarcație dintre cele două sectoare ale capitalei libaneze — informează agenția KUNA.Duelurile cu mitraliere de mare calibru, aruncătoare de grenade antitanc și alte arme de artilerie s-au soldat cu uciderea a cel puțin cinci persoane și rănirea altor 37.RIAD 4 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat revistei ,,A1-Majala“, președintele Algeriei, Chadli Ben- djedid, a arătat că o soluție justă și durabilă în problema palestiniană constituie o premisă pentru a se a- junge la o soluționare a situației din Orientul Mijlociu — informează a- genția A.P.S., citată de F.A.N.A.Referindu-se la conflictul dintre Iran și Irak, Chadli Bendjedid a subliniat că țara sa întreprinde eforturi continui pentru a preveni o deteriorare a situației in zonă.
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