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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii So
cialiste România, luni, 6 mai, a avut loc la 
C.C. al P.C.R. o consfătuire de lucru, în ca
drul căreia au fost examinate îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primele patru luni ale 
acestui an, precum și măsurile ce se impun 
pentru realizarea integrală a prevederilor 
planului pe luna mai și pe întregul an.

La consfătuire au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Comitetului Central al partidului, mi
niștri, primii secretari, secretarii cu proble
mele muncii organizatorice și cei cu proble
mele economice ai comitetelor județene de 
partid, cadre de conducere din ministere și 
instituții centrale, directori generali ai direc
țiilor agricole județene, activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă și obștești.

Organizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, consfătuirea — care s-a 
desfășurat în prima parte pe grupe de ju
dețe și apoi în plen — a prilejuit o analiză 
exigentă a modului în care ministerele, or
ganele și organizațiile de partid, colectivele 
de oameni ai muncii din cadrul centralelor 
industriale și întreprinderilor au acționat 
pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan, în toate sectoarele de activitate.

în cadrul consfătuirii în plen au prezentat 
rapoarte și au participat la discuții prim vi- 
ceprim-miniștri și viceprim-miniștri ai gu
vernului, conducători ai unor organe centra
le de sinteză, miniștrii principalelor sectoare 
ale economiei naționale, precum și prim- 
secretari ai unor comitete județene de 
partid.

Participanții la consfătuire au dezbătut 
rezultatele obținute în industrie, agricultură 
și alte domenii ale economiei naționale, în 
creșterea producției — îndeosebi a celei des
tinate exportului — în ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, în creșterea 
productivității muncii și sporirea eficienței 
economice.

Evidențiindu-se realizările înregistrate în 
primele patru luni ale anului, în consfătuire 
s-a subliniat că acestea nu sînt încă pe mă
sura posibilităților de care dispune economia 
noastră națională, că ele puteau fi și mai 
mari dacă în toate locurile de muncă s-ar 
fi manifestat mai multă fermitate și răspun
dere în respectarea disciplinei de plan, în 
organizarea muncii și a proceselor de fabri
cație, în utilizarea integrală a capacităților, 
a mașinilor și instalațiilor, precum și a forței 
de muncă. Din dezbateri a reieșit preocupa
rea insuficientă a conducerilor unor ministe
re, centrale și întreprinderi, precum și a 
unor organe locale de partid pentru asigu
rarea tuturor condițiilor necesare îndeplini
rii planului la toți indicatorii și recuperării 
într-un timp cît mai scurt a nerealizărilor 
din primele luni ale acestui an, pentru solu
ționarea operativă a problemelor care au a- 
părut în cursul execuției planului. J...

în legătură cu aceste aspecte, s-a indicat 
să se introducă în planul pe luna mai și pro
gramul de recuperare a restanțelor înregis
trate pînă în prezent, astfel încît să se acțio
neze pe baza unui plan unic, care să preva
dă toate sarcinile ce revin fiecărei ramuri 
economice, fiecărui sector de muncă în parte, 
urmărindu-se permanent, operativ, modiîl 
în care sînt realizați toți indicatorii stabiliți 
și, în special, exportul.

Cei care au luat cuvîntul au analizat, în 
spirit critic și autocritic, activitatea desfă
șurată și au prezentat măsurile ce au fost 
luate pentru lichidarea neîntîrziată a defi
ciențelor și recuperarea rămînerilor în urmă, 
pentru îmbunătățirea întregii activități, la

nivelul cerințelor actuale. Participanții au 
exprimat voința comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din industrie și agricultură, 
din toate ramurile economiei naționale, de a 
acționa, în spiritul mobilizatoarelor chemări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, pentru 
îndeplinirea exemplară a planului pe 1985 și 
pe întregul cincinal, creîndu-se astfel condi
țiile necesare trecerii cu succes la înfăptui
rea importantelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului pentru dez
voltarea economico-socială a țării în perioa
da 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 
2000.

în cadrul consfătuirii, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, secretarul general al partidului, 
referindu-se la problemele abordate, a cerut 
guvernului, ministerelor și centralelor in
dustriale, comitetelor județene și tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid să ia toa
te măsurile pentru a asigura realizarea inte
grală a planului pe luna mai și pe întregul 
an la toți indicatorii, subliniind că sînt crea
te toate condițiile pentru aceasta.

în acest sens, secretarul general al parti
dului a pus în fața ministerelor sarcina de a 
fi în cel mai scurt timp analizate proble
mele ridicate în cadrul consfătuirii, în plen 
și pe grupe, de a găsi soluții corespunzătoa
re, care să asigure cele mai bune condiții 
pentru realizarea planului. în acest context, 
s-a evidențiat importanța deosebită pe care 
asigurarea aprovizionării tehnico-materiale 
a producției o are pentru îndeplinirea planu
lui la toate sortimentele. în mod deosebit, se
cretarul general al partidului a indicat să se 
acționeze cu hotărîre pentru realizarea inte
grală a planului și pentru îndeplinirea pro-, 
gramelor de materii prime, în special a celor 
privind producția de cărbune, țiței, gaze și 
energie, precum și a sarcinilor de economisire 
strictă a resurselor energetice, pentru înfăp
tuirea tuturor indicatorilor economici stabi
liți. în același timp, a fost subliniată nece
sitatea de a se acorda cea mai mare atenție 
încadrării stricte în normele de consum, re- • 
ducerii, în continuare, a consumurilor de 
materii prime, combustibili și energie. în 
această ordine de idei, punînd în fața minis
terelor, centralelor, întreprinderilor sarcina 
de a reduce consumurile tehnologice și mate
riale, secretarul general al partidului a subli
niat necesitatea respectării stricte a normelor 
de consum, valorificării tuturor posibilităților 
existente, astfel încît, printr-o bună orga
nizare a producției, să fie obținute rezultate 
superioare în buna gospodărire și utilizare 
a resurselor energetice și de materii prime 
ale țării.

Un accent deosebit trebuie pus pe calita
tea produselor, pe ridicarea, în continuare, 
a nivelului tehnic și calitativ al producției 
în toate ramurile economiei naționale. Sub
liniind răspunderile ce revin metalurgiei și 
construcțiilor de mașini în ceea ce privește 
calitatea utilajelor tehnologice și a echipa
mentelor realizate de acestea, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a atras, totodată, atenția 
că, pentru funcționarea lor în cele mai bune 
condiții, sînt hotărîtoare întreținerea și ex
ploatarea • corespunzătoare, cu respectarea 
tuturor cerințelor tehnologice. în acest sens, 
s-au cerut întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă, asigurarea suprave
gherii corespunzătoare a instalațiilor, exi- * 
gență și fermitate față de cei care încalcă 
normele de exploatare și întreținere a uti
lajelor. Secretarul general al partidului a 
subliniat că nu poate fi admis spiritul con
cesiv existent în unele județe și ministere, 
că respectarea legilor, a disciplinei și ordinii, 
realizarea exemplară a atribuțiilor de ser
viciu constituie o cerință primordială pentru 
buna desfășurare a întregii activități pro
ductive.

Secretarul general al partidului a cerut să 
se ia măsuri hotărîte, în toate sectoarele, 
pentru o bună desfășurare a procesului de 
producție, astfel încît să se asigure reali
zarea, în bune condiții, a planului. în acest 
scop, să se folosească în mod corespunzător _ 
capacitățile de producție de care dispun 
unitățile, asigurîndu-se, totodată, creșterea 
mai intensă a productivității muncii.

Trebuie să încheiem luna mai — a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușeșcu — cu în
deplinirea integrală a planului, cu realiza
rea .în întregime a exportului. Fiecare mi
nister, fiecare organizație județeană de 
partid, toți factorii de conducere să urmă
rească ca întreprinderile să-și îndeplinească 
sarcinile pe care le au în această privință, 
pentru buna desfășurare a întregii activi
tăți economice.

Un obiectiv prioritar reprezintă realiza
rea, la termen și la un înalt nivel calitativ, 
a producției de export, pentru care sînt asi
gurate toate condițiile tehnice și materiale 
în vederea îndeplinirii integrale a contrac
telor încheiate cu partenerii externi.

în ceea ce privește agricultura, secretarul 
general al partidului a subliniat că trebuie 
acționat energic pentru a se încheia în bune 
condiții toate lucrările, pentru terminarea 
grabnică a semănatului și plantatului tutu
ror culturilor de sezon, creîndu-se astfel 
condițiile necesare pentru o recoltă bună. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a cerut să se 
treacă la o mobilizare generală a forțelor 
materiale, a tuturor locuitorilor satelor, pen
tru a se asigura irigarea corespunzătoare a 
suprafețelor agricole în județele din sudul 
țării, funcționarea normală a tuturor siste
melor de irigații.

Pornind de la problemele dezbătute în 
consfătuire, secretarul general al partidului 
a cerut ca acestea să fie analizate, cu maxi
mă exigență și răspundere, în toate sectoa
rele de activitate, să se iă în mod operativ 
măsurile care se impun pentru ca planul să 
fie realizat la nivelul stabilit — cuprinzînd 
în aceasta și restanțele din lunile anterioare 
— inclusiv în ce privește investițiile.

în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
a subliniat că există tot ceea ce este nece
sar pentru ca planul pe luna mai și perioada 
următoare să fie realizat în bune condiții 
și a exprimat convingerea că organele și 
organizațiile de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii din industrie și agricultură, 
din toate ramurile economiei naționale vor 
acționa cu întreaga energie și vor face totul 
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite 
pentru anul 1985, a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, asigurînd, pe aceas
tă bază, progresul continuu al patriei, bună
starea poporului nostru, înaintarea neabă
tută a patriei pe calea socialismului și co
munismului.

★
După încheierea lucrărilor, tovarășul 

Nicolae Ceaușeșcu împreună cu participanții 
la consfătuire au vizitat o expoziție, care 
prezintă rezultatele obținute în industriile 
construcțiilor de mașini, petrolieră și chi
mică în înfăptuirea indicațiilor secretarului 
general al partidului privind îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, extinderea 
tipizării, reducerea consumurilor materiale. 
Miniștrii de resort au înfățișat stadiul înde
plinirii programelor speciale întocmite în 
acest sens, prezentînd soluțiile adoptate în 
reproiectarea unor produse specifice.

Pornind de la cele constatate în expoziție, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a cerut minis
terelor, tuturor factorilor de răspundere să 
acționeze în continuare, cu hotărîre, pentru 
reducerea greutății unor produse, prin ex
tinderea tipizării și adoptarea de soluții 
constructive de eficiență cît mai ridicată.
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DE STAT A ROMÂNIEI

0 istorică înfăptuire a poporuluiAnul acesta, la 9 Mai, concomitent cu aniversarea a patru decenii de la victoria asupra fascismului, poporul român comemorează, cu solemnitatea cuvenită marilor evenimente cape ne-au jalonat istoria de două ori milenară, împlinirea a 108 ani de la dobîndirea independentei de stat depline a României. „La 9 Mai, printr-o 
fericită coincidentă — se subliniază în Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului și sărbătorirea «Zilei independenței României» — 
vom sărbători «Ziua independentei», 
luminoasă pagină în istoria națională, 
în lupta de veacuri a poporului ro
mân pentru libertate și independentă 
— aducind un fierbinte omagiu și o 
înaltă cinstire eroilor neamului, tutu
ror acelora care, actionînd cu nea
semuită vitejie pe cîmpul de luptă, 
au pecetluit cu singele lor actul isto
ric al proclamării în 1877 a inde
pendentei depline de stat a Româ
niei".Dobîndirea, la 9 Mai 1877, a independenței de stat a României, consfințită prin războiul just, de eliberare. din 1877—1878, constituie pentru români un moment istoric de referință în continuitatea luptelor desfășurate de ei in decursul vremurilor în spațiul lor de viețuire neîntreruptă din Carpați, de la Dunăre și Marea Neagră. în anul 1877, în condițiile complexe ale adîncirii. crizei orientale, oștirea română, plămădită, ca. în trecutele vremuri de glorie, din însuși trupul viu al țării, a reluat și a ridicat pe un plan superior tradiția luptei pentru unitate statală, libertate și independentă, care, venind de la Burebista și. Decebal. fusese purtată cu strălucire de bărbații de sub steagurile lui Gelu, Glad și Me- numorut,. Balica și Dobrotiță, Ba- sarab I, Mircea cel Bătrîn. Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, loan Vodă, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu și multi alții. 
„De la formarea de către Burebista, 
în secolul I' înaintea erei noastre, a 
statului dacic centralizat, de la epoca 
înfloritoarei societăți dacice a lui 
Decebal și apoi de-a lungul a două 
milenii de existentă pînă în ziua de 
azi — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretarul general al partidului — poporul nostru a trebuit 
să dueă lupte grele pentru a-și con
stitui și apăra ființa proprie, entita
tea națională".Din cele mai vechi timpuri, idealurile libertății și independenței i-au însuflețit necontenit 'pe strămoșii noș

tri, au constituit flacăra care a luminat, generație după generație, drumul spre o viață mai bună și mai demnă, spre neatîrnare deplină. Se poate spune că nu există palmă de pămînt care să nu fie udată cu singele moșilor și strămoșilor noștri in lupta pentru libertate și neatîrnare, pentru progres economic și social. Nenumărate sînt locurile care vorbesc despre neîntrecuta vitejie a înaintașilor.în letopisețul neamului sînt gravate cu literele de aur ale nemuririi un șirag de localități și zone în care au avut ,loc aspre înfruntări .pentru libertate și independență, cum sînt : Adamclisi și Sarmizegetusa, Posada și Rovine, Baia, Podul înalt, Jiliște, Călugăreni și' Șelimbăr, Dealul Spirii etc. „Pentru mine — spunea Mihail Kogălniceanu — bătălia de la Răz- 
boieni are mai mare interes decit 
lupta de la Termopile și izbinzile de 
la Racova și de 'la Călugăreni îmi 
par mai strălucite decit acelea de la 
Maraton și Salamina, pentru că sînt 
cîștigate de români ! Chiar locurile 
patriei mele îmi par mai plăcute, 
mai frumoase decit locurile cele mai 
clasice. Suceava și Tirgoviște pentru 
mine sînt mai mult decit Sparta și 
Atena! Baia, un sat ca toate satele 
pentru străini, pentru români are 
mai mult preț decit Corintul".Unirea din anul 1600, înfăptuită sub sceptrul voievodului tuturor românilor, Mihai Viteazul, a constituit un înălțător și însuflețitor îndemn în lupta pentru făurirea unității statale, pentru libertate și independență. Momente importante ale acestor lupte le-au constituit marea bătălie revoluționară de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, din' 1784— 1785, revoluțiile din 1821 și 1848, precum și Unirea Moldovei și Munteniei în 1859.După înfăptuirea statului național român modern, sub domnia luminoasă a lui Alexandru Ioan Cuza, cucerirea independenței de stat a țării a devenit un imperativ arzător și imediat, o necesitate obiectivă pentru afirmarea noilor clase și forțe sociale, pentru progresul multilateral și afirmarea națiunii române libere în marea familie a popoarelor lumii. Iar împlinirea acestui deziderat vital și legic era posibilă și ca urmare a existenței unor conjuncturi internaționale favorabile. în asemenea împrejurări, dînd curs voinței legitime a întregului popor, Parlamentul român a hotărît să rupă total și definitiv raporturile de dependență față de Poarta otomană, proclamînd prin

vot unanim deplina independență a României. Vor rămîne adînc întipărite în memoria generațiilor cuvintele înscrise în moțiunea votată în acea zi istorică de către membrii parlamentului țării : „Ruperea legăturilor 
noastre cu Poarta și independența 
absolută a României au primit con
sacrarea lor oficială". Definind rațiunea supremă a acestei decizii de deplină suveranitate națională, președintele Consiliului de Miniștri de atunci, I. C. Brătiânu, spunea': „Nu 
avem să cucerim..:, nu avem să luăm 
Constantinopole ; avem să afirmăm 
și să ne asigurăm naționalitatea ro
mână înaintea Europei, care trebuie 
să asculte dreptățile noastre".Istoria noastră bimilenară dovedise însă că nici o putere imperială, nici o .forță străină, nici un agresor nu cedaseră de bună voie ceea ce luaseră prin forță și dictat. Firește, nu făcea excepție de la „regulă" nici Poarta otomană.' Românii nu’ puteau aștepta vreun act generos-de la ea. Nici de la cancelariile altor puteri. Calea spre luceafărul libertății și independenței noastre depline trecea, ca de atitea alte ori în trecut, prin clocotele cîmpurilor de bătălie.în războiul de la 1877—1878, armata română a mobilizat circa 100 000 de militari, dintre care peste 58 000 de luptători au constituit armata de operații. Ea a fost sprijinită activ și multilateral de întreaga suflare românească. în asalturile temerare, asupra redanelor și redutelor de.la.Gri- vița, Rahova și Opanez, în grelele încleștări de la Plevna, Vidin și Smirdan, alături de trupele rusești și de voluntari bulgari, fiii ^României îmbrăcați in uniformă ostășească au săvîrșit nepieritoare acte de vitejie. Dorobanții și călărașii-, artileriștii și vînătorii, voluntarii transilvăneni, bănățeni și bucovineni.s-au bătut cu dușmanul cu un eroism legendar, afirmirid încă o dată înaltele virtuți ale poporului nostru, capacitatea sa de a-și cuceri cu arma în mină drepturile fundamentale, libertatea și independența. Profund impresionat de dîrzenia, vitejia șL spiritul de dăruire cu care au acționat ostașii noștri încă din primele zile ale asprelor înfruntări-de pe cîmpul de bătălie de dincolo de Dunăre, corespondentul de front al unor ziare americane și elvețiene comunica de la fața locului următoarea apreciere : „Armata româ
nă merită a fi pusă lingă orice altă

Colonel Florian TUCA
(Continuare în pag. a IV-a)

40 DE ANI DE LA VICTORIA

ASUPRA FASCISMULUI

[DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL^

AL IX-LEA AL PARTIDULUI

Magistralele metroului 

argumente ale geniului 

constructiv românesc <">
în numărul 13 281. din 5-V-1985, al ziarului nostru, am publicat prima parte a reportajului cu titlul de mai sus. Continuăm azi cu publicarea ultimei părți a reportajului despre metroul bucureștean.
Stația Piața Sudului. E amplasată lingă magazinul BIG — ale cărui ziduri n-au avut cînd să fie îmbrăcate în patina vremii — la confluenta a trei mari cartiere din sudul Bucureștiului : Berceni — Văcărești — Oltenița. Răscruce de cartiere tinere, durate în deceniile de istorie nouă de după Congresul al IX-lea al partidului. Numai cartierul Berceni s-a îmbogățit în acest răstimp cu peste 55 000 de ' apartamente. în care trăiesc, muncesc și visează peste 160 000 locuitori. Se poate lesne deduce de aici rolul deosebit de important pe car'e-1 va juca în transportul în comun subteran această stație.Stația Piața Sudului are trei accese : două orientate spre Piața Sudului, iar unul spre cartierul Berceni-Oltenița. Vestibul amplu, scări largi spre peron, scări rulante. finisaje cu marmură de Mo- neasa. travertin, dar și cu grinzi pretensionăte (la plafoane), de felul celor întrebuințate la construcția de poduri... Plus decorații stilizate, închipuind un vagon de metrou în mișcare. Aici a lucrat și încă mai lucrează — construcția a- vansează paralel cu finisarea — brigada „București" a Antreprizei „Dîmbovița".— De ce „Dîmbovița" ? îl întrebăm pe inginerul Costel Bio- 

lan, secretarul organizației de partid de la acest sector de lucru.— Poate pentru că brigada noastră a lăsat în urmă lucrări de metro pe Dîmbovița, la magistrala I.■Lucrări în care s-a acumulat o bogată experiență. Unde • s-a afirmat vrednicia unor oameni ca 
Octavian Rusu, „care lucrează ca șef de echipă, dar știe meserie cît un maistru", Vasile Cheta, omul despre care se spune că „nu a ra

tat nici o betonare". Mitei Florea, lăcătuș, șef de echipă „totdeauna în grafic, totdeauna cu mult suflet. pentru că metroul se construiește și cu mult suflet"... Dovada ? în această zonă s-au realizat adevărate recorduri de înaintare : 100 metri de tunel în 30 de zile. Nu-i mai puțin adevărat că ingineri ca Veronel Uță, Aglaia 
Păun, Maria Constantinescu, Za- 
haria Florea, Alexandru Vințe au oferit soluții constructive dintre cele mai eficiente și economice.

Stația Brincoveanu. Locul de construcție : intersecția șoselei Olteniței cu B-dul Brincoveanu. Ambianță : Parcul de distracție al copiilor, Sala Polivalentă. Palatul Pionierilor... Realități ale ultimelor două decenii de istorie nouă a patriei. Se lucrează intens, și aici, la execuția construcției paralel cu finisajele. Decorațiile policrome, vesele de pe pereți vor ptegăti pe călător pentru imaginile exuberante de la suprafață. Pentru că. la suprafață, la cîțiva pași de scările de acces, se află gara... tinereții, de unde se dă startul trenuletelor parcului. E zor mare în acest sector de lucru, o bună parte din tuneluri au fost terminate. în urma „cîrtțțelor" se montează căile de rulare, se pregătesc viitoarele călătorii cu metroul. Afară, la suprafață, primăvară intrată în drepturile ei depline.
Stația Pieptănari. Despre aceasta doar atît : că se află într-un stadiu avansat de construcție și finisare. Că spre ea converg nu mai puțin de patru artere importante de circulație : Calea Șerban Vodă. Șoseaua Viilor. Șoseaua Giurgiului și Șoseaua Olteniței. Are peron central, de felul celui din stația „Leontin Sălăjan", de pe magistrala I. Scări obișnuite, scări rulante. Dominanta coloristică — albul. Albul optimist, ca o recompensă pentru senzația de noapte perpetuă

Iile TANĂSACHE
Muncă intensă la viitoarea stație 
Piața Unirii - 2 a metroului bucu

reștean
Foto : Sandu Cristian(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN SPIRITUL INDICAȚIILOR ȘI ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Măsuri ferme pentru îndeplinirea integrală a planului!

In flecare intreprinilerB, temeinică organizare, atitudinii gospodărească neutrii
Reducerea substanțială 

a consumurilor materiale
Cu consecvență, conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu pun in fata colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi și institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică cerința desfășurării unor acțiuni hotărîte, perseverente în direcția reducerii consumurilor materiale și energetice în toate unitățile economice, la toate produsele. Și aproape de fiecare dată cind se referă la această problemă, secretarul general al partidului subliniază că diminuarea fermă, pe toate căile, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil si energie nu este generată de o situație conjuncturală, ci reprezintă o necesitate vitală, un obiectiv major în strategia dezvoltării intensive a economiei naționale în actuala etapă, în care laturile calitative, de eficiență au dobîndit un caracter prioritar.De bună seamă, posibilitățile de reducere a consumurilor materiale sînt încă mari în multe întreprinderi și ramuri ale economiei naționale. în acest sens, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. care a avut loc ieri s-a subliniat necesitatea ca în fiecare ramură și întreprindere să se acorde 

o atenție deosebită reducerii cheltuielilor materiale, sporirii indicelui de folosire și valorificare a materiilor prime și materialelor.Ce probleme se ridică cu acuitate în domeniul gospodăririi judicioase a resurselor materiale, ce acțiuni mai deosebite sînt necesare în continuare în vederea încadrării necondiționate în normele de consum stabilite. în cotele de materii prime și materiale repartizate fiecărei unități economice ?Fără îndoială, de cea mai mare însemnătate sînt înnoirea și modernizarea tehnologiilor de fabricație pebaza unei strategii clare, a unorprograme judicioase, cu termene și responsabilități bine precizate. Ceargumente pledează în favoareaacordării unei atenții prioritare acestui domeniu ? Din sondajele efectuate de organele de specialitate a rezultat că la două treimi din reperele executate în unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pierderile tehnologice reprezintă peste 30 la sută din materialele introduse inițial în fabricație. Așa se explică în bună măsură de ce anul trecut la laminate feroase normele de consum au fost depășite cu 785 tone la remorci basculante, cu. 929 tone la cazanele de 420 tone abur pe oră, cu 1 577 tone la tractoare U 650, cu 1 344 tone la excavatoare cu cupă de 0,6 și 1,2 mc și cu 268 tone la vagoane dozatoare. De altfel, pe ansamblul unităților din ministerul amintit, coeficientul de utilizare a metalului a fost cu 9,5 la sută sub cel planificat, ceea ce a însemnat că pentru producția fabricată s-au consumat, peste prevederi, cîteva sute de mii de tone de metal.Mergînd pe firul cauzelor care au generat o asemenea situație, socotim necesar să aducem în discuție neîn- deplinirea decît în mică măsură a sarcinilor' stabilite cu prilejul expozițiilor organizate în anii 1983 și 1984 privind modernizarea sectoarelor calde și promovarea pe scară largă a unor tehnologii cu pierderi minime, cum sînt turnarea de precizie, forjarea în matrițe, ambutisarea și extrudarea la cald și la rece. Deosebit de aceasta, în utilizarea metalelor

neferoase — în legătură cu care au fost prevăzute obiective speciale de economisire — s-a manifestat, o insuficientă preocupare pentru generalizarea unor tehnologii și soluții constructive care asigură reducerea consumurilor, ca, de exemplu, folosirea reperelor bimetalice obținute prin placare, depunere electrochimică sau prin pulverizare, executarea pieselor prin sinterizare în loc de turnare și așchiere, turnarea de precizie fără adaosuri mari de prelucrare, renunțarea la turnarea în forme din pămint.Ce se cuvine reținut ? în toate cazurile amintite s-a depășit stadiul cercetării și identificării soluțiilor tehnologice. Ele au fost experimentate și sînt aplicate la scară industrială, cu rezultate dintre cele mal bune, într-o serie de întreprinderi. Esențial este ca și alte unități să fie mai receptive la aceste noutăți tehnice și tehnologice, să renunțe la rutină, să treacă cu curaj și fermitate la aplicarea unor măsuri care nu sînt decît în avantajul producției. Iar dacă inerția persistă, centralele și ministerul de resort au obligația să aducă la realitate conducerile întreprinderilor respective, să vegheze la înnoirea în ritm susținut a tehnologiilor de fabricație. Sarcinile stabilite în acest domeniu de conducerea partidului sint obligatorii, ca oricare alte sarcini de plan, și în nici un caz pentru neîndeplinirea lor nu se poate aduce drept justificare orientarea preocupărilor spre alte probleme, chipurile, mai urgente.Sint cerințe deopotrivă valabile și 
în cazul înnoirii și modernizării produselor — acțiune menită să asigure ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției și. în același timp, economisirea resurselor materiale și energetice. Nu este admisibil ca în condițiile de azi. cînd ritmul de înnoire șl modernizare este atît de trepidant, anumite produse cu performante superioare și consumuri materiale reduse, prevăzute prin plan să nu fie asimilate, să nu fie introduse în fabricație așa cum 6-a stabilit. Este vorba de motoare răcite cu aer cu puteri de 5—55 CP, de elice cu cap variabil, pompe de căldură, complexe de susținere mecanizată a abatajelor din minele de cărbuni, vagoane, autocamioane și remorci cu indice de tară îmbunătățit. Desigur, asimilarea unui nou produs de mare complexitate nu este o activitate simplă, întrucît presubune o serie de ? modificări tehnice și tehnologice in întreaga industrie orizontală care ț .contribuie la realizarea produsului finit. De aceea, sînt necesare măsuri energice din partea centralelor și ministerelor pentru corelarea judicioasă a lucrărilor de pregătire a fabricației și mai ales pentru asigurarea unei mai mari flexibilități în relațiile de cooperare, care să permită adaptarea rapidă la cerințele fabricării unui nou produs.Practica a dovedit că importante rezerve de economisire a consumurilor materiale pot fi puse în valoare prin respectarea strictă a dis
ciplinei de plan și tehnologice. Pentru a susține această idee ne vom opri asupra cîtorva exemple din altă ramură industrială importantă — și anume, metalurgia. Indicatorul care caracterizează cel mai bine preocupările pentru reducerea consumurilor materiale în această ramură este coeficientul de scoatere.

Anul trecut, neîncadrarea cu 3,1 la sută în nivelul stabilit a coeficientului de scoatere a laminatelor a echivalat cu un consum suplimentar de 458 006 tone oțel, ceea ce nu este deloc puțin. în această privință, situația nu s-a îmbunătățit substanțial nici în primul trimestru al acestui an. Explicația nerealizării coeficientului de scoatere planificat constă în faptul că nu s-a respectat structura planificată de fabricare a otelului prin diferite procedee tehnologice, în sensul că proporția de oțel turnat continuu și de otel necalmat — care asigură o „scoatere" mai bună — a fost inferioară prevederilor. Este adevărat, la Combinatul siderurgic din Galați, care „dă tonul" în utilizarea turnării continue a oțelului s-au făcut eforturi importante care au marcat salturi cantitative și calitative in folosirea acestui procedeu. Dar progresele efective, pe durata unui an întreg, sînt încă insuficiente față de cerințe și posibilități. De aceea, la combinatul gă- lățean este nevoie să se acționeze în continuare cu stăruință în acest sens, astfel incit cel puțin 60 la sută din producția de otel să fie realizată prin turnare continuă ; spre acest obiectiv au datoria să-și concentreze forțele specialiștii și muncitorii din această importantă vatră siderurgică.în legătură cu problemele disciplinei de plan se cuvine să aducem în discuție și cerința respectării cu 
strictețe a destinației planificate a fiecărei resurse. Bunăoară, anul trecut norma de consum la cocs de furnal a fost depășită, in medie, cu 23 kg pe tona de fontă. Este o situație care, în proporții asemănătoare. s-a perpetuat și în perioada ce a trecut din acest an. Desigur, la depășirea consumurilor normate a contribuit și calitatea nu întotdeauna corespunzătoare a minereurilor folosite, dar dincolo de aceasta reține atenția că în unele unități siderurgice consumul mai mare de cocs s-a datorat și insuflării unei cantități mai mici de gaz metan în furnale decît s-a stabilit. Dacă din aceasta ar fi rezultat o economie de gaz metan. încă s-ar mai putea găsi „circumstanțe atenuante". Cantitatea de gaz metan repartizată pentru in- suflare în furnale s-a consumat însă integral, în mare parte în alte sectoare de fabricație. Deci, pe ansamblu. este vorba de o pagubă pentru economie, fie de gaz metan, , fie de cocs, care Iși are rădăcina în .ynerespectarea disciplinei. ,,,de plan.De asemenea. . dațorjtă faptului că ''multe dintre căuperele aflate în funcțiune nu sînt întreținute corespunzător. temperatura aerului insuflat în furnale este sub limitele stabilite prin tehnologie, ceea ce determină depășirea consumului de cocs la elaborarea șarjelor de fontă.Se cunoaște ce importanță acordă conducerea partidului gospodăririi cu 
maximă economicitate a feroaliaje
lor. Sînt materiale scumpe, a căror fabricare se bazează în bună măsură pe aprovizionarea din import a elementelor de aliere, la preturi foarte ridicate. De aceea, in procesul tehnologic de fabricare și prelucrare a otelurilor aliate este necesară utilizarea cu precizie de farmacie a , feroaliajelor, asigurîndu-se condiții pentru a nu se irosi nici o cantitate din aceste valoroase materiale. Din 
păcate, în unele unități siderurgice

nu se acționează cu suficientă răspundere pentru urmărirea procesului tehnologic de elaborare și prelucrare metalurgică a otelurilor aliate. Faptul că în anul precedent și în perioada care a trecut din acest ah consumurile specifice de ferocrom și feronichel la unele din mărcile de oțel brut fabricate au fost mai mari decît era prevăzut în norme se explică printr-un insuficient control al dozării elementelor de aliere spre limita minimă prevăzută în standarde și prin nerespectarea tehnologiilor de elaborare a șarjelor. Deosebit de aceasta, și în procesele de laminare consumurile normate de semifabricate din oțel aliat au fost depășite ; drept consecință, sute de tone de nichel, feromolibden și ferocrom nu s-au mai regăsit în laminatele finite.Din aceste situații, pe lîngă aspectul negativ al încărcării costurilor de fabricație ale unităților respective cu cheltuielile generate de consumul suplimentar de feroaliaje, se pot desprinde unele concluzii cu valabilitate mai generală. Este știut că, 
prin balanțele materiale, fiecărui 
consumator îi sînt judicios drămui
te, in strictă conformitate cu normele 
și normativele de consum aprobate, 
cantitățile de materii prime de care 
poate dispune pentru fabricarea unui 
anumit volum de producție prevăzut 
în plan. întrucît economia națională nu dispune de alte resurse decît cele cuprinse în balanțe și, în nici un caz, nu se poate recurge la un import suplimentar, înseamnă că, depășindu-se consumurile normate, resursele materiale respective nu ajung pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan. Ceea ce de fapt s-a întîmplat și cu feroaliajele. Acestea au fost aprovizionate așa cum s-a stabilit prin balanțe și au fost consumate în totalitate, dar producția la anumite sortimente de oțeluri aliate nu s-a realizat la nivelul prevăzut, ceea ce a avut consecințe în lanț în privința aprovizionării tehnico-materiale a unor unități din industria construcțiilor de mașini șl a altor beneficiari.

Respectarea riguroasă a disciplinei 
consumurilor trebuie să devină O 
lege de fier a producției 2 Precizăm aceasta întrucît, după cum s-a putut observa din situațiile prezentate, resursele de reducere substanțială a consumurilor materiale și energetice se află, de regulă, la îndemîna fiecărui colectiv muncitoresc, punerea loc în valoare depinzînd într-o măsură hotărîtoare de spiritul gospodăresc și de răspundere al muncitorilor și specialiștilor. în acest sens, organele și organizațiile de partid din întreprinderi au datoria ca, prin acțiuni politico-educative cît mai convingătoare, să asigura înțelegerea de către oamenii muncii a faptului că reducerea consumurilor materiale ii privește pe toți, deopotrivă, că economiile obținute sînt în beneficiul tuturor și. deci, este necesar un efort conștient, cu participarea efectivă a fiecărui muncitor. inginer și tehnician, pentru înfăptuirea programelor de înnoire și modernizare a produselor și tehnologiilor, pentru utilizarea judicioasă a resurselor materiale pe Întreg fluxul producției prin respectarea strictă a disciplinei de plan.

CorneHu CÂRLAN

Producția pentru export
- realizată ritmic, la înalt nivel calitativ

întreținerea 
și irigarea culturilor 
- lucrări hotărltoare pentru recoltă, la exeentarea cărora 

este necesară o largă participare si bună organizare a munefl
Din aceste zile, s-a trecut la executarea lu

crărilor de întreținere a culturilor, lucrări care, 
realizate la timp și de cea mai bună calitate, 
sînt de natură să asigure obținerea de recolte 
mari la hectar. Concomitent cu efectuarea 
acestora, în județele din sudul țării se im
pune și irigarea culturilor, in condițiile unei 
primăveri cu precipitații insuficiente, cum este 
cea din acest an, aplicarea udărilor este 
absolut necesară pentru răsărirea și dezvolta
rea normală a plantelor.

Specialiștii apreciază că în unele județe din 
sudul țării deficitul de apă din sol este destul 
de mare. Aceasta impune ca prin irigare să se 
asigure apa necesară atît răsăririi plantelor, 
cît și completării deficitului respectiv. Prin 
urmare, acum, toate sistemele de irigații 
trebuie să funcționeze din plin, astfel îneît 
udările să poată fi făcute pe suprafețe întinse.

De asemenea, specialiștii apreciază că prin 
aplicarea unor norme mai mici de apă și mu
tarea mai deasă a aripilor de ploaie vor putea 
fi irigate suprafețe mult mai mari, iar eficiența 
lucrării va fi mult sporită. Prioritate la irigat 
au legumele, semănăturile de toamnă, iar din
tre plantele prășitoare - sfecla de zahăr, soia, 
porumbul și floarea-soarelui. De asemenea, 
se cer irigate plantele furajere, îndeosebi 
unde s-a strîns prima coasă.

Important este ca, în aceste zile, printr-o 
temeinică organizare a muncii, să fie folosite 
integral și eficient toate sistemele de irigații, 
să fie găsite surse suplimentare de apă. Con
comitent, în toate unitățile agricole să fie exe
cutate neîntîrziat lucrările de întreținere prin 
care să se asigure conservarea apei în sol și 
dezvoltarea normală a plantelor cultivate.

/n acord globalîn unitățile agricole din județul Teleorman, forțele umane și mecanice sînt mobilizate la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor semănate în ’ această primăvară, culturi care au răsărit pe întinse suprafețe. Pînă duminică seara, prima prașilă manuală s-a făcut la sfecla de zahăr pe 2 310 hectare, iar la floarea-soarelui pe 6 400 hectare din totalul de 11 000 hectare și, respectiv, 45 425 hectare. Cum este și firesc, unitățile agricole care au încheiat printre primele semănatul se află și acum in frunte la executarea lucrărilor de întreținere.La cooperativa agricolă Furculești, prima prașilă manuală — „oarbă" — se face pe ultimele suprafețe atit pe cele 300 hectare cultivate cu floarea-soarelui, cit și pe cele 145 hectare în- sămînțate cu sfeclă de zahăr. Deși culturile au

fost erbicidate, pe suprafețele respective au apărut vetre de pălămidă, ceea ce a impus intervenția operativă a cooperatorilor cu sapele. De remarcat este faptul că față de anul trecut la lucrările din cîmp participă în acest an, în plus, mai bine de 100 de localnici. Lor li se adaugă pensionarii, alți lucrători din unități economice și instituții de pe raza comunei. Inginerul Petre Boboc, președintele cooperativei, împreună cu șefii de fermă, supraveghează desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Pentru a întări responsabilitatea cooperatorilor față de calitatea lucrărilor, șefii de echipă au repartizat fiecărui om din cadrul formației o anumită suprafață pe care o are în grijă pe tot parcursul anului. Răspunderea pentru efectuarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor de întreținere pe

tot satul laterenurile încredințate formației respective revine șefului de echipă, care atunci cînd .situația o impune inițiază acțiuni de întrajutorare între membrii echipei. Important este că, practic, membrii celor 9 echipe nu au părăsit solele în care au început o anumită lucrare pină ce acestea nu au fost prășite în întregime.într-o altă zonă a județului, președinta cooperativei agricole „8 Martie", Țigănești, Elena Ba- lauru, și inginerul-șef al unității, Mihai Ionescu, se aflau pe sola de 100 hectare însămințate cu sfeclă de zahăr. Aici lucrau împreună 6 echipe de cooperatori din fermele de cîmp și 60 de oameni din brigăzile pomi- viticolă și de furaje. „Parcă de mulți ani nu am mai avut o cultură așa frumoasă — ne spune președinta cooperativei. Plantele au răsărit uniform, sînt viguroase și se

prășit!dezvoltă bine. Cum au răsărit însă și buruienile, am trecut la efectuarea primei praștie manuale. Munca este organizată pe baza acordului global, fiecare formație avind în primire o suprafață bine delimitată de care răspunde de la semănat șl pină la recoltat. Totodată, aceiași mecanizatori care au însămînțat această solă vor face și lucrările mecanice de întreținere. Se asigură astfel cointeresarea tuturor — cooperatori și mecanizatori — pentru realizarea unor producții sporite și, implicit, a unor venituri mari".Vremea, în încălzire, grăbește dezvoltarea culturilor, dar și apariția șl înmulțirea buruienilor. De aceea se impune ca în zilele următoare lucrările de întreținere a culturilor să crească în intensitate tn toate unitățile agricole din județ.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Sclnteii"

în lume sînt numai cîteva firme de mare prestigiu care, fabrică motoare electrice și concurența, lesne de înțeles, este acerbă pe piața internațională. în Statele Unite ale Americii, în Franța, R.F. Germania sau Japonia, ca să amintim numai cîteva din țările cu o industrie avansată, există firme cu tradiție și mare reputație ca „Realiance", „Biocher", „Leroy-Sommer“, „Marelli" sau „Fuji". Lîngă toate acestea și încă altele, de cîțiva ani stă o marcă românească ce și-a cîștigat un binemeritat renume : I.M.E.B.-România. De cîțiva ani, în peste 70 de țări ale lumii, motoarele produse la întreprinderea de mașini electrice București sint tot mai mult solicitate, spre lauda și cinstea celor care le fabrică. Nu-i deloc simplu și nici ușor să te impui pe piața externă și să ai asigurate comenzi pentru mai bine de un an de zile tocmai în țări unde marii producători de motoare electrice se străduiesc la rindul lor să-și consolideze pozițiile cîștigate.în această întreprindere se realizează la un înalt nivel calitativ peste 600 de tipuri de motoare electrice, după cerințele celor mai exigeați parteneri externi. Directorul întreprinderii, un specialist de aleasă reputație, ing. Constantin Sederiaș, ne-a relatat un fapt plin de semnificație, un fapt care atestă capacitatea colectivului, receptivitatea și mai ales forța sa tehnică de a adapta producția de motoare la absolut toate cerințele partenerilor externi. Unul dintre aceștia s-a deplasat la București pentru a comanda motoare cu un nivel de zgomot sub cel al normelor internaționale. Evident, prima întrebare a fost dacă silențio- zitatea motoarelor poate să coboare sub 82 de decibeli. Răspunsul a fost afirmativ, deși se știa că pentru a- ceasta se cer eforturi de proiectare, o muncă foarte precisă la bobinaj, o mai mare rigurozitate în respectarea normelor tehnice, tolerantele fiind în acest caz mult mai strînse. Deci o muncă de înaltă calificare. Directorul s-a angajat la un astfel de contract pentru că știa foarte bine care este nivelul de calificare tehni- co-profesională al colectivului său. De altfel, nici nu se afla pentru

prima oară în fața unor astfel de solicitări. Probleme asemănătoare au trebuit să fie rezolvate și în cazul unor comenzi de convertizoare de sudură cu diode, redreșoare sau grupuri electrogene in curent continuu pentru nave, care au fost executate în mai puțin de două luni de zile.Acest mod de acțiune prompt șl responsabil a atras atenția, dar mai ales aprecierea celor care au cunoscut calitatea motoarelor românești fabricate la I.M.E.B. Și tocmai ca urmare a acestor aprecieri, a comenzilor primite, a fost posibil ca în luna aprilie planul la producția

pentru muncitorii care lucrează Ia producția de export nu există cu- vîntul „nu se poate". De cele mai multe ori, onorarea comenzilor trebuie făcută în perioade foarte scurte. Nu este timp de discuții, ci e nevoie să se acționeze operativ. Ar părea puțin curios cînd spun că întregul ciclu de proiectare, aprovizionare tehnico-materială, asigurare a S.D.V.-urilor, pregătire a fabricației începe intîi cu analiza termenelor de livrare a motoarelor. Trebuie de la început să cunoaștem cu exactitate ce avem de făcut, să stabilim forțele și, eventual, să redistribuim muncitorii și specialiștii în funcție de
La întreprinderea de mașini electrice - 

București

de export să fie depășit cu 34 la sută, o depășire care se cifrează valoric la peste 5 milioane lei. De altfel, și în primul trimestru al anului s-a înregistrat o producție suplimentară pentru export, ceea ce ilustrează răspunderea acordată onorării contractelor încheiate cu partenerii externi. Experiența acestei întreprinderi pune în evidență că atunci cind se acționează cu înaltă responsabilitate și se asigură o bună organizare a producției, planul la export poate fi realizat ritmic și în întregime. Secretarul comitetului de partid din întreprindere, Gheorghe Nica, ține să precizeze că, deși în primele două luni ale anului s-au înregistrat unele restanțe la producția fizică, planul la export a fost îndeplinit integral, la un înalt nivel calitativ. Toate contractele au fost onorate exemplar.— Rezultatele obținute se explică și prin faptul că am ținut seama de conjunctura internațională, ne spune în continuare secretarul de partid, în ultimul timp, partenerii externi solicită îndeosebi motoare speciale și specializate, care să poată funcționa în anumite condiții de mediu. întreprinderea noastră s-a pregătit din timp să facă față unor astfel de solicitări. Pentru specialiștii noștri,

cerințe. Anul trecut, unul din parteneri ne-a cerut un generator fără perii și fără inele, spunîndu-ne că alte firme de reputație au pretins un timp de cel puțin șase luni pentru o astfel de comandă. Noi am realizat generatorul in trei luni și jumătate. Și aceasta pentru că ne-am adaptat destul de bine procesul de producție, tehnologiile de fabricație la cerințele pieței externe, am învățat să luptăm cu timpul. în- tîmplarea aceasta are o semnificație deosebită pentru noi : arată, pe de o parte, capacitatea tehnică a muncitorilor și specialiștilor uzinei și, pe de altă parte, exprimă forța de organizare a colectivului nostru.împreună cu tovarășa Elisabeta Bedereagă, de la serviciul de export, ne oprim mai mult la secția a Il-a, unde se realizează cea mai mare parte a producției de export. Zeci de motoare sînt pregătite și urmează să fie expediate în Italia, Turcia, R.D. Germană și Thailanda. Sînt motoare asincrone de diferite capacități. îl cunoaștem aici, in hala 100, pe muncitorul bobinator Ion Pismac, secretarul organizației de partid din secție. Ne ține o adevărată lecție despre bobinaj, despre modul cum se economisește cuprul și aluminiul, despre ceea ce înseamnă conștiință

muncitorească în această secție specializată pentru export și unde lucrează de 19 ani. Cînd vorbește despre ceea ce știu să tacă tovarășii săi Mitei Neagu, Nicușor Radu, Cristina Budău, Niculae Ciocîrlie și Ion Vasile i se luminează fața de bucurie, de mîndrie că poate spune cuiva cît de excelenți meseriași sînt toți aceștia și încă mulți alții. Fiecare motor care pornește în lume poartă Intr-un colțișor, poansonat, numele celui care a pus, printre kilometri de fire de cupru, o bună parte din talentul și priceperea sa. Este un plus de garanție la calitatea ireproșabilă a motoarelor. Calitate care se îmbină și cu o înaltă eficiență economică. Prin reproiectare, de pildă, cantitatea de cupru folosită la motoarele de 5 kW s-a redus cu peste 8 kg pe fiecare produs, iar la motoarele de 55 kW consumul s-a diminuat cu aproape 70 kg cupru, în condițiile in care calitatea motoarelor este tot mai bună.De cîțiva ani, de cind lucrează numai în domeniul relațiilor întreprinderii cu partenerii străini, ing. Aurel Militam a dobîndit o vastă experiență. Pînă de curînd șeful serviciului export, azi director comercial al întreprinderii, el ne împărtășește ideea că promovarea exportului depinde în mod hotărîtor de perfecta cunoaștere a cerințelor pieței externe, de permanenta el prospectare, împreună cu reprezentanții întreprinderii de comerț exterior de specialitate se prospectează continuu cerințele pieței, iar producătorii de motoare electrice de la București sint întotdeauna'în situația de a satisface orice solicitare, înnoind șl modernizînd fabricația. „Planul a- nual de export este acoperit Integral cu comenzi — ne spune interlocutorul — și totul depinde acum de modul de organizare, de hărnicia oamenilor. Avem deci garanția că planul la export va fi îndeplinit exemplar atît în luna mai, cît și pe întregul an. Fac această afirmație întrucît noi am cîștigat mulți parteneri externi nu numai datorită calității motoarelor, ci și promptitudinii cu care am onorat contractele încheiate".
Petre CKISTEA

Lucrări de întreținere la floarea-soarelui la C.A.P. Fetești - județul Călărași

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE

PROMPTITUDINE. In articolul i „De recoltă 
răspunde întreaga obște a comunei", publicat in 
„Scinteia" din 4 mai, se critica faptul că în unele 
unități agricole situate in apropierea municipiului 
Călărași navetiștii nu participă la întreținerea cultu
rilor. Referitor la această problemă, tovarășul Petre 
Verbuncu, secretar al comitetului municipal de partid, 
ne-a spus : „Un timp propunerile în legătură cu 
repartizarea muncitorilor care lucrează în întreprin
deri, dar locuiesc în comunele învecinate, au rămas 
în stadiu de propunere. Acum, comitetul municipal de 
partid a organizat o acțiune largă de aplicare a 
hotărirîi Comitetului județean de partid Călărași pri
vind atragerea tuturor locuitorilor de la sate la între
ținerea culturilor. In fiecare organizație de partid s-a 
stabilit nominal cine anume trebuie să se prezinte in 
comuna în care domiciliază pentru a lucra la prășit. 
Programările au fost făcute în funcție de sarcinile de 
serviciu și de timpul liber al fiecăruia în parte. Con
siderăm că în felul acesta vom contribui la realizarea 
unor recolte mari". (Rodico Simionescu).

UN IZVOR NUMIT INIȚIATIVĂ. Întrucît în 
unele zone din județul Olt umiditatea solului a început 
să scadă, oamenii muncii din agricultură au trecut la 
irigarea culturilor. Unde nu există sisteme de irigații, 
este captată apa din diferite izvoare. Astfel, coopera
torii din comunele Sprincenata, Teslui, lanca, Dobro- 
sloveni și din alte localități, prin lucrări simple, 
colectează ape din izvoarele de coastă în bazine, de 
unde o dirijează, prin cădere liberă sau conducte 
înclinate, spre grădinile de legume ale cooperativelor 
agricole, cît și în cele de pe loturile personale. (Mihai 
Grigoroșcuță).

CE LI SE PREGĂTEȘTE SEARA... BURUIE
NILOR. In județul Ialomița s-a trecut la executarea 
primei prașile la sfecla de zahăr pe cele 15 900 hec
tare, iar in mai multe unități - și la floarea-soarelui. 
Pentru executarea unor lucrări de bună calitate și 
menținerea densităților optime, la terminarea pro
gramului de lucru, cînd se înserează, mecanizatorii 
înlocuiesc cuțitele cultivatoarelor cu altele ascuțite de 
mecanicii de atelier. In acest fel, orice buruiană este 
tăiată ușor. Măsura se aplică cu bune rezultate în 
cooperativele Grindu, Colelia, Andrășești și la I.A.S. 
Balaciu. Cind utilajele funcționează bine, și lucrările 
sînt de calitate superioară. (Mihgi Vișoiu).

RITMURI DIFERITE. Plantarea legumelor și 
îngrijirea exemplară a acestor culturi concentrează în 
aceste zile numeroase forțe din unitățile agricole ale 
județului Tulcea. Rezultatele sînt pe măsura preocupă
rilor. La Asociația legumicolă Ceamurlia de Jos, de 
exemplu, duminică s-au plantat aproape 100 hectare 
cu roșii și ardei. Aici, toți locuitorii satului se află în 
cîmp, unde lucrează din zori și pînă seara la plantat 
și prășit. Totodată, 100 de cooperatori din Lunca și 
Ceamurlia de Jos prășesc suprafețele care au fost 
plantate cu varză șl roșii, pentru a nu „scăpa" buru
ienile in culturi. Pe ansamblul județului, pînă în seara 
zilei de 5 mai legumele au fost plantate și însămințate 
doar pe 57 la sută din suprafața prevăzută a se 
cultiva în unitățile’ agricole. De ce ? Pentru că în unele 
unități agricole se mai așteaptă. La Cerna, plantarea 
legumelor abia a început. In prima zi de lucru s-au 
plantat doar 15 hectare (Neculai Amihulesei).
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PAGINI DE GLORIE A POPORULUI ROMÂN

IN EPOPEEA LUPTEI ANTIFASCISTE

Ostașii români primiți ca prieteniantihitleristIntrînd în războiulo dată cu declanșarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiallstă la 23 August 1944, România a făcut un efort militar și economic imens și neîntre- Uniunea state ale la victo- la 25 oc-rupt, luptînd alături de Sovietică și de celelalte coaliției antihitleriste pînă ria din mai 1945. După ce, tombrie 1944, întreg teritoriul românesc a fost eliberat, ostașii români, alături de cei ai armatei sovietice — care a dus pe umerii săi greul războiului si a dat cele mai grele jertfe in uriașa bătălie pentru înfrîngerea fascismului — au luptat cu eroism și au participat activ la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei si a unei părți din teritoriul Austriei, pînă la încheierea victorioasă a războiului.Continuarea neîntreruptă a operațiilor militare desfășurate de forțele armate ale României în războiul antihitlerist, imediat după eliberarea întregului teritoriu al patriei, este expresia înaltei răspunderi pe care poporul român șl-a asumat-o prin trecerea sa de partea coaliției antifasciste, a hotăririi sale de a contribui direct și eficient la zdrobirea fascismului și — prin aceasta — la eliberarea altor popoare și salvgardarea civilizației și culturii umane.Militînd constant pentru unirea și amplificarea eforturilor întregii noastre națiuni în războiul antihitlerist, Partidul politică dinamizatoare a participării armatei trupelor finală — 
„războiul nu s-a terminat. Trebuie 
să luptăm mai departe, să nimicim 
in bîrlogul său fiara hitleristă, să 
nimicim din rădăcini imperialismul 
german și uneltele sale criminale de 
felul lui Szâlasi. Înainte, spre Buda
pesta, spre Berlin !".Acțiunile armatei române împotriva trupelor fasciste de pe teritoriul 
Ungariei au început la 24 septembrie 1944 — o dată cu depășirea frontierei româno-ungare de către unitățile Corpului de cavalerie aflate în urmărirea inamicului — au fost amplificate la scara întregului front imediat după eliberarea țării noastre și s-au încheiat la 15 ianuarie 1945 în interiorul orașului Budapesta, după aproape patru luni de efort militar neîntrerupt, plin de jertfe și sacrificii. La operațiile militare desfășurate pentru eliberarea Ungariei ide. sub stăpînirea fascișță, ațmața. română — luptînd cot, la pot cu eroi-.. ■Ica armată sovietică — a participat cu pesta 210 000 DE OSTAȘI care erau încadrați în 17 DIVIZII de infanterie, vinători de munte, cavalerie, UN CORP AERIAN. DOUA 
BRIGĂZI DE ARTILERIE ANTI
AERIANA, O BRIGADA DE CAI

Comunist Român forțaromâne la lupta împotriva hitleriste pînă la victoria arăta, la 27 octombrie 1944 :

FERATE și numeroase alte unități și formațiuni de geniu, transmisiuni, de servicii și sanitare.Purtînd energice lupte ofensive spre rîul Tisa, cu opt divizii pe la nord de Nyiregyhăza, cu cinci divizii pe direcția Debrețin-Nyiregyhă- za și cu patru divizii spre Tisa mijlocie, armatele 1 și 4 române au în- frint inamicul din zonele în care acționau, au eliberat ori au luat parte la eliberarea mai multor localități ungare, au participat la

îndîrjită a inamicului, ci și condițiile meteorologice grele, au înaintat ■ în lungul rîului Hernâd pe direcțiaTiszalok — Szerencs — Gibârt, cucerind pas cu pas, cotă cu cotă, prin lupte deosebit de grele, Munții Hegyalja — uriaș reduit natural dintre rîurile Bodrog și Harnâd .— în care inamicul opunea o rezistență înverșunată. Totodată, diviziile 2 și 3 munte române au rupt pozițiile puternic întărite ale inamicului dintre Tisa și Munții Bilkk, au străpuns

Artileriști români pe poziții, după forțarea Tiseirespingerea contraatacurilor si con- de inamic în Nyiregyhăza. ____ Tisa la sfîr- octombrie și începutultraloviturilor date zonele Szolnok și au ajuns pe rîul șitul lunii ___ Î..Îlunii noiembrie 1944, cucerind peste acest rîu un important cap de pod în vederea dezvoltării ofensivei spre vest.In luptele ofensivepentru forțarea Tisei, marile unități și unitățile române, infruntind focul violent al inamicului, au dovedit tenacitate, spirit de sacrificiu și eroism. Stau mărturie eforturile deosebite făcute de unitățile și marile unități române pentru cucerirea, menținerea și dezvoltarea capetelor de pod de la- Szentes, Mindszent, Szolnok, Tisza- jloknși Vencsellb, numcroâsele-jertfe .date, de unitățile și subunitățile ;care ■. au acționat în cadrul primelor detașamente de forțare a rîului Tisa;Continuînd acțiunile de luptă la vest de Tisa, marile unități și unitățile Armatei 4 române. înfrun- 'tînd nu numai rezistența deosebit de

ulterioare adesfășurate

prin lupte grele sistemul de apărare fascist și pină la 25 decembrie 1944 au cucerit masivul muntos-împădu- rit Bukk, înscriind noi pagini de glorie și eroism în cartea de istorie a poporului român. La fel, între 20 decembrie .1944 și 1 ianuarie 1945, Divizia „Tudor Vladimirescu" a desfășurat acțiuni încununate de succes în Munții Mătra, dînd un greu tribut de singe pentru eliberarea orașului Salgotarjăn,Acțiuni ofensive de mare importanță pentru eliberarea Ungariei de sub dominația fascistă a desfășurat, de asemenea. Corpul 7 armată. Luptînd neîntrerupt pentru zdrobirea pozițiilor defensive ale inamicului. în- cepind din capul de pod de la sud de . Szolnok și pină în capitala Ungariei.■ . orașul Budapesta, toate marile uni- ., tați și unități care făeeatl parte din acest corp de armată -atr des-;i făsurat energice acțiuni ofensive, soldate cu pierderi grele din partea inamicului, dar si cu jertfe numeroase din rîndurile ostașilor noștri.

Prin lupte desfășurate neîntrerupt, ziua și noaptea, in condiții meteorologice vitrege, caracterizate prin ploi reci de toamnă, viscol , și ger, marile unități și unitățile Corpului 7 armată au zdrobit rezistența îndîrjită a inamicului din fișiile succesive de fortificații organizate de acesta în fața Budapestei și apoi în isteriorul capitalei ungare. Ostașii români au cucerit prin lupte grele, pină în noaptea de 15/16 ianuarie 1945, dată la care misiunea Corpului 7 armată a fost schimbată de comandamentul sovietic, peste 1 000 de puncte de rezistentă ale inamicului. în timpul luptelor ' purtate de la Tisa pînă în centrul Budapestei mari unități sovietice, Corpul 7 armată a suferit pierderi importante, cifrate la 11 000 DE LUPTĂTORI (morți, răniți și dispăruți), ceea ce reprezintă O TREIME din efectivele sale.în perioada luptelor desfășurate pentru eliberarea Ungariei, marile unități și unitățile române au avut astfel o contribuție importantă pe linia lovirii neîntrerupte și a slăbirii mașinii de război hitleriste. Luptătorii români au cucerit TREI 
MASIVE MUNTOASE (Hegyălja, Bîlkk și Mătra), au forțat PATRU 
CURSURI DE APA (Tisa. Bodrog, Hernâd și Ipoly) și au eliberat 1237 
DE LOCALITĂȚI și alte puncte populate, între care 14 orașe. Marile unități române au provocat inamicului pierderi evaluate la aproape 31 000 prizonieri și morți găsiți pe cîmpul de luptă.Tributul de sînge al armatei române dat în luptele antihitleriste pentru eliberarea Ungariei se ridică la peste 42 000 DE OAMENI (morți, răniți sau dispăruți), ceea ce reprezintă aproape 25 LA SUTA din totalul efectivelor angajate. Prin eroismul și jertfa lor, ostașii români au contribuit la eliberarea poporului ungar vecin și prieten de sub dominația fascistă, la grăbirea victoriei finale. Reliefind această contribuție, istoricul maghiar Csatărl Daniel aprecia că „Participarea la eliberarea 
Budapestei a fost o însemnată faptă 
de arme a trupelor române pe teri
toriul Ungariei, poate cea mai mare 
dintre toate ; ele au ajutat la elibe
rarea capitalei unui popor in re
naștere".Concomitent cu efortul militar pe cîmpul de luptă, armata română — făcîndu-se purtătoarea sentimentelor umanitare tradiționale ale poporului nostru — a venit în sprijinul populației ungare din zonele elibe-

37 000 kg piine șl mari cantități de legume. Serviciul medical al acestei armate a acordat cetățenilor unguri 65 000 consultații și tratamente, 1 850 analize și 750 intervenții chirurgicale. Coloanele auto și hipo ale unităților române au transportat peste 15 000 de refugiați care se întorceau la casele lor. Unitățile române au manifestat o grijă deosebită pentru protecția populației civile, pentru păstrarea intactă a monumentelor și obiectelor de artă, a instituțiilor culturale și așezămintelor de interes public in toate localitățile în care au acționat șl îndeosebi în interiorul orașului Budapesta. Cu îndreptățire, autoritățile dintr-o localitate eliberată de ostașii români scriau : „în comuna 
Abony, ofițerii și trupa armatei ro
mane au manifestat față de populație 
cea mai mare bunăvoință. Populația 
a ajuns să iubească pe ostașii români 
și să-i cunoască ca prieteni. {.„1 Con
duita ostașilor români a fost demnă 
de fiii unui popor de cultură".Contribuția României la eliberarea Ungariei se înscrie pe linia tradițională a poporului român, a sprijinirii altor popoare in acțiunile lor pentru emancipare națională și socială, a solidarității internaționale cu forțele antifasciste și antiimperialiste ridicate la lupta pentru zdrobirea agresorilor hitleriști. Jertfele de sînge și sacrificiile armatei române in bătăliile purtate în toamna și iama anului 1944 și în prima lună a anului 1945 constituie — de aceea — un suport trainic, de mare însemnătate, în statornicirea și evoluția ascendentă 
a relațiilor prietenești între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară.Convorbirile și întilnirlle de lucru dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Jânos Kadâr, secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, contribuie la dezvoltarea șl amplificarea relațiilor de colaborare, bună vecinătate și prietenie dintre țara noastră și Republica Populară Ungară. în telegrama trimisă de conducerea de partid și de stat a României socialiste conducerii de partid și de stat a Republicii Populare Ungare cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării acestei țări se arată : „Eliberarea Ungariei de sub horthysm șt 
fascism, la realizarea căreia, alături 
de armata sovietică, o contribuție în
semnată a adus armata română prin 
importante jertfe umane și materiale, 
a deschis calea unor profunde trans
formări revoluționare in viața po- ‘■e'swy porului ungar". Participarea Româ-rate și sub alte forme. Numeroase niei jâ eliberarea Ungariei se înscrieau fost situațiile în care unitățile -- - - -române au ajutat cu hrană sinistrat! ’ de război, âu acordat asistență medicală, au efectuat transporturi și aprovizionări în folosul populației civile. De exemplu, numai Armata 1 română a distribuit 275 000 de mese calde,

grele și neîntrerupteîn cooperare cu

ISTORIA ÎN IMAGINI

Ostași români și sovietici dupâ încheierea unei misiuni de lupta

DIN URIAȘUL EFORT PENTRU VICTORIE

al unei eroine
Căutînd locul de veci

Măreața izbindâ de la 9 Mal 1945 a fost rodul luptei comune l 
popoarelor dornice de libertate și pace - unite in cadrul coaliției 7 

antihitleriste, prin voința de a apăra ființa națională și existența lor ț 
liberă, de a salva însăși civiliiațio omenirii - a acțiunii și sacrifi- 
eiilor tuturor celor cărora le erau scumpe idealurile demnității, înde- i 
pendenței și unității naționale, ale progresului social, ’

După cum este cunoscut, forța principală a coaliției antihitleriste 4 
a constituit-o Uniunea Sovietică, ale cărei popoare au purtat pe ) 
umerii lor greul războiului și ale cărei armate au dat loviturile hotă- 
ritoare mașinii de război naziste. i

• Pe frontul sovieto-german s-au produs 80 la sută din pierde- »
rile Wehrmachtului ; aici au fost pricinuite agresorului trei sferturi 
din pierderile totale in aviație, au fost distruse cea mai mare parte s 
a artileriei și o tancurilor naziste, precum și 2 500 de nave de război ' 
și transport. ’*

• Aici s-au desfășurat principalele operații ale războiului. Bâtă- t
liile pentru apărarea Leningradului, Kievului și a Moscovei au marcat 7 
eșecul strategiei „războiului fulger". Bătălia de la Stalingrad a re- ț 
prezentat momentul de cotitură al războiului, iar bătălia de la Kursk- 4 
Orel a pus capăt inițiativei strategice a Wehrmachtului. Prin grele 7 
lupte, armatele sovietice au alungat cotropitorul de pe teritoriul t 
Uniunii Sovietice, aducindu-și apoi o contribuție hotărîtoare la alun- 
garea fasciștilor de pe teritoriul altor țări. In urma bătăliei pentru i 
Berlin ostașii sovietici aveau să înalțe pe clădirea Reichstagului steagul I 
roșu al Victoriei. )

• Victoria a fost plătită de popoarele sovietice cu grele pierderi ; l
peste 20 de milioane de militari și civili au căzut in luptă ; au fost ’ 
distruse în anii războiului, ai ocupației hitleriste 1 710 orașe, peste ) 
70 000 comune și sate, 32 000 întreprinderi, 98 000 de colhozuri și alte i 
obiective economice. ,

• Se estimează că in anii războiului a fost distrusă o treime din ) 
avuția națională a U.R.S.S.

S-a adresat redacției ziarului nostru cetă- 
țeana sovietică Taisia Ivanovna Terehanova din 
Kaliningrad, prospectul Lenin nr. 26, apartamen
tul 2.

După ce relatează că a participat la războiul 
antihitlerist intr-o mare unitate care a luptat. ... ___________________________________ .

4 și pe teritoriile României și Ungariei, T. I. Te- astfel în marea, epopee a contribuției Irehănova scrie : „Intr-o altă divizie servea eroice' a poporului român la lupta ] prietena■ antifascistă, pentru salvgardarea ci- '* 1 Kl'zmmn vilizației și -asigurarea progresului social.

de
9

*
**

Eroism, omenie, solidaritateDupă ce și-a adus o notabilă contribuție la eliberarea Ungariei, oștirea română a depășit, treptat. înce- pînd cu data de 18 decembrie 1944, frontiera ungară, trecind in Cehoslovacia, incepînd luptele ce aveau să ducă la eliberarea poporului cehoslovac prieten, care, de aproape șase ani (de la 15 martie 1939) indura greul jug al cotropitorilor hitleriști. Timp de aproape cinci luni, acționind într-un teren în mare parte muntos și pe o vreme rece de iarnă, cu zăpezi abundente și geruri aspre. împotriva unui inamic puternic, bine înarmat, care considera spațiul respectiv o piesă componentă de mare importantă a faimoasei fortărețe a Alpilor și pe care spectrul infringerii definitive îl determina să lupte cu disperare, ostașii români, acționind în strinsă cooperare cu trupele sovietice și sprijiniți adesea de subunități și unități de partizani cehoslovaci, au infrint toate greutățile ridicate in calea lor de rezistența dușmanului, de terenul puternic l'rămîntat și de starea vremii, au dovedit pricepere și iscusință în lupte, o mare capacitate de rezistență fizică, curaj și inițiativă, ridicind pe noi trepte tradițiile slăvite și virtuțile poporului nostru.Izgonite din Munții Hegyalja. din partea de nord-est a Ungariei, trupele hitleriste și horthyste care se opuneau forțelor Armatei 4 române s-au retras pe malul de nord al riu- lui Turna, pe poziții puternic întărite. Timp de aproape două săptămini. in apropierea graniței cu Ungaria s-au desfășurat lupte înverșunate. încheiate în cele din urmă cu succesul trupelor române, care, in primele zile ale anului 1945, au ajuns la poalele masivului muntos■ Silica, ramificație sudică ,a Munților Metalici Slovaci, in contact cu un nou aliniament defensiv organizat .de inamic din timp.începînd de la 12 ianuarie 1945, diviziile române, luptînd alături de ostașii sovietici, au rupt apărarea inamicului din acest sector, au înaintat pe direcții convergente, au încercuit și capturat in zona orașului Roznava, eliberat în cursul nopții de 22 spre 23 ianuarie, peste 1 700 de militari fasciști și o însemnată cantitate de armament și tehnică de luptă. A urmat o ofensivă energică într-un teren muntos, cu comunicații puține, „prin viscol, prin troiene 
de zăpadă de peste un metru înălți
me" — cum se arată in jurnalul de operații al armatei — și, la sfîrșitul lunii ianuarie, după ce au eliberat alte zeci și zeci de localități, între care orașele Dobăină, Tisovec. Brez- no, trupele Armatei 4 au ieșit pe cursul superior al rîului Hron. De-■ osebit de brav s-a comportat in cadrul acestei operații și Divizia 3 infanterie, care, la cererea comandantului Armatei 40 sovietice vecine, fusese destinată să acționeze temporar pe direcția de efort a acesteia. Unitățile române au zdrobit, în urma unui vijelios asalt, puternica rezistentă opusă de hitle-y^-iști in zona Plesivec și au eliberat

orașul. Modul de comportare și eroismul trupelor române în cadrul operației Roznava au făcut ca Armata 4 să printr-un ordin de zi de de război român, iar, alte mari unități operative sovietice, intr-un ordin alfie citată ministrul alături de și tactice Comandamentului Suprem Sovietic.Pătrunderea trupelor române în valea rîului Hron, cucerirea pantelor de sud ale munților Tatra Mică și a crestei vestice a Metalicilor Slovaci au creat condiții favorabile desfășurării ofensivei inspre Banskă Bystrica și Zvolen, localități importante din partea centrală a Cehoslovaciei. Ofensiva a început la 10 februarie. In timp ce diviziile Corpului 2 armată, atacînd în lungul Hronului, au eliberat localitățile Myto, Bystră, apoi Valaskâ și centrul industrial Podbrezovă, pe pantele înzăpezite ale munților Metalici Slovaci răzbeau spre virful Vepor cu cota 1 259 unitățile Diviziei 6 infanterie, ele stabilind aici legătura cu un grup din Regimentul 3 partizani cehoslovac. La cealaltă aripă a Armatei 4 luptau cu eroism, alături de trupe din Armata 40 sovietică, în lungul văii Slatina spre Zvolen, ostașii Diviziei 21 infanterie române, care și-au atras admirația comandamentelor și trupelor sovietice cu care au cooperat. Pe la mijlocul lunii martie efortul ofensivei sovieto-române s-a îndreptat concentric spre cel mai important centru industrial al Slovaciei, orașul Banskă-Bystrica. în dimineața zilei de 26 martie, primii care au intrat in localitate au fost ostașii dobrogeni ai Diviziei 9 infanterie și cei ai Diviziei 232 sovietice. Și din nou trupele bravei Armate 4 au fost citate pe întreaga armată română, și din nou Ia Moscova au răsunat salvele anunțătoare de victorie care cinsteau și vitejia armatei noastre. Această operație, care a durat aproape o lună și jumătate, la cumpăna dintre iarnă și primăvară, a avut un caracter pe cit de complex, pe atît de crîncen. Ca dovadă cutremurătoare, numai în cimitirul de la Zvolen se află osemintele a 11 000 de ostași români care și-au dat viața pentru eliberarea poporului cehoslovac.Au urmat luptele grele și sîngeroa- se din Munții Fatra Mare, Fatra Mică și Carpații Albi care au dus tricolorul românesc pină in podișul Boemiei. Luptînd umăr la umăr cu diviziile sovietice, iar din zona orașului Ruzomberok și cu Corpul cehoslovac, format pe teritoriul Uniunii Sovietice și încadrat în Frontul 4 ucrainean, unitățile și marile unități ale Armatei 4 române au eliberat sute de localități, intre care orașele Kremnica și Martin, au forțat din mișcare rîul Vâh și, pînă la sfîrșitul lunii aprilie 1945, au depășit în cîteva ‘puncte rîul Morava.Concomitent cu luptele desfășurate, de trupele Armatei 4 la aripa dreaptă a Frontului 2 ucrainean, eforturi combative tot atît de ample a făcut și cealaltă armată română — Armata .1 — pe direcția și in fișia ei

de ofensivă. Inițial, în prima jumătate a lunii ianuarie, ducind lupte 'grele în zona împădurită de la vest de Luăenec, două divizii române au contribuit la infringerea grupării hitleristo-horthyste din acest sector al frontului și la eliberarea orașului. Din a doua jumătate a lunii ianuarie și pînă la sfîrșitul lunii februarie, Armata 1 a desfășurat o operație îndelungată și anevoioasă pentru cucerirea masivului muntos Javorina. Diviziile române au infrint rezistențele înverșunate ale dușmanului în munții în parte acoperiți și înzăpeziți, au eliberat numeroase localități și, la sfîrșitul celei de-a doua decade a lunii martie, după 45 de zile de eforturi extraordinare, au ajuns pe un front larg pe cursul mijlociu al rîului Hron.în perioada 25 martie — 15 aprilie, Armata 1 română, cooperînd strîns cu Armata 53 sovietică, a desfășurat ampla operație dintre rîurile Hron și Morava. După ce au forțat Hronul, umflat de pioile primăverii, diviziile române au luat pieptiș crestele munților Nitra, au forțat apoi, din mișcare, rîul cu același nume și au eliberat, la 5 aprilie, după lupte îndîrjite duse pe timpul nopții, orașul Banovce, faptă de arme care i-a atras armatei, precum și Corpului aerian român, citarea printr-un ordin de zi al Comandamentului Suprem Sovietic. Au urmat cucerirea masivului muntos Inovec și acțiunea de forțare a Văhului, pe malul de vest al căruia trupele române au lărgit, adîncit și consolidat un mare cap de pod. Continuînd apoi înaintarea, marile unități ale Armatei 1 au participat la zdrobirea rezistențelor dîrze ale inamicului din partea central-su- dică a Carpaților Albi și, la 15 aprilie, au atins în mai multe puncte rîul Morăva.Deși parcurseseră sute de kilometri in marșuri aprige, ostașii ființa lor și in față de patrie resursele de a-și îndeplini ultimele misiuni la înălțimea ce le-a definit întreaga campanie. în aceste din urmă săptămini de război, Armata I a executat operația ofensivă din lungul Moravei, in timpul căreia a eliberat zeci de localități, între care orașele Uhersky Ostroh, Kromăriă și Kojetin, după care a trecut la urmărire pe direcția generală Brno—Pra- ga. Armata 4, regrupată în zona Brno după luptele din Fatra Mică și Car- pații Albi, a primit ordin să nimicească unitățile inamice care mai opuneau rezistență avangărzilor sale și să înainteze cit mai repede spre capitala Cehoslovaciei. Deși, la 9 mai 1945, Germania nazistă capitulase fără condiții, gruparea de forțe din partea de vest a Cehoslovaciei a refuzat să depună armele, astfel că trupele române și sovietice au trebuit să mai lupte și să mai sîngereze cîteva zile, pînă la 12 mai, cînd ultimul focar de rezistență a fost nimicit. Aureolate de glorie, cele două

forțate și confruntări români au găsit în sentimentul datoriei și față de umanitate

Infanteriști români in acțiune pentru eliberarea unui sat cehoslovac

Colonel dr.
Constantin TODERASCU

V. ------------ ■ „HWU ULCd UIV141V OV» UCl*

„________MUt din '’copilărie Nina VasilievnaAri Kuzmina, născută in 1925. ■ A murit pe pămint 
* rofrianesc, este inmormintată in orașul Timi- 
4 șoara". Mai departe, corespondenta noastră ni 
7 se adresează cu rugămintea de a identifica mor- 
\ mîntul prietenei sale și a-i scrie despre felul 
l cum este cinstită memoria luptătorilor sovietici 
j care își dorm somnul de veci pe pămîntul 
4 României.

Am trimis scrisoarea Talsiei Terehanova co- 
ț respondentului „Scinteii" pentru județul Timiș ; 

după cercetările de rigoare, acesta ne relatează ;

4 Cu multă părere de
7 rău trebuie să spun4 de la bun început că 
I nu am reușit să iden- ’ tificăm mormintul Ni- 
I nei Vasilievna Kuzmi- i’ na — după ce am cer- 
1 cetat cu toată grija 
4 atit evidențele admi- 
7 nistrației de resort, cît

tre locuitorii acestui colț de țară nu uită și nu pot uita că pe teritoriul Banatului trupele sovietice au purtat, alături de cele românești, crîncene bătălii împotriva co-

armate române, aflate la 70—80 km sud-est de Praga, își încheiaseră cu cinste drumul de luptă pe frontul antihitlerist.Cea mai îndelungată din întreaga campanie antifascistă a armatei române, perioada operațiunilor din Cehoslovacia a încorporat energiile 
a peste 248 000 DE MILITARI, cuprinși în 16 DIVIZII, UN CORP AE
RIAN, DOUA BRIGĂZI DE ARTI
LERIE ANTIAERIANA, O BRIGA
DA DE CAI FERATE, UN RE
GIMENT DE TANCURI, alte unități și formațiuni. Prin nia tuturor luptătorilor s-a putut înainta într.-un teren puternic fră- mîntat, tăiat de rîuri vijelioase, pe geruri, prin zăpezi, lapovițe și ploi, 400 KM, eliberîndu-se 1 722 LOCA
LITĂȚI și alte puncte populate, intre care 31 orașe. Pierderile provocate inamicului în personal și. tehnică de luptă au fost mari, PESTE 20 000 de militari fiind luați prizonieri, dar și rîndurile unităților și marilor unități române s-au rărit cu CIRCA 66 000 de soldați, gradați, subofițeri și ofițeri — morți, răniți și dispăruți.între ostașii români și populația locală s-au manifestat relații de prietenie și respect reciproc. Astfel, trupele române au sprijinit populația satelor și orașelor eliberate sub diferite forme : au refăcut sau construit lucrări de comunicații, uneori au ajutat locuitorii cu mijloace de transport, cu oameni și atelaje pentru muncile agricole (mai ales în timpul staționării, pină la întoarcerea în țară), au dat asistență medicală la numeroși bătrîni, femei, copii și hrană sinistraților de război. Această atitudine plină de omenie a ostașilor români față de oamenii muncii cehoslovaci, trăsătură dintotdeauna caracteristică poporului nostru și oștirii sale, este oglindită și In numeroasele scrisori de mulțumire și adeverințele adresate de oficialitățile diferitelor localități comandamentelor române.Eforturile și performanțele realizate de trupele române pe frontul din

străda-

Cehoslovacia au determinat comandamentele sovietice să sublinieze in repetate rinduri puterea de rezistență și eroismul militarilor, capacitatea organizatorică și de comandă a ofițerilor și generalilor români. Astfel, generalul Managarov spunea imediat după încetarea ostilităților că pe teritoriul acestei țări „unde au avut de 
invins greutăți foarte mari (teren 
muntos, zăpezi, inamic dirz, forțări 
de cursuri de apă etc.), trupele Ar
matei 1 române s-au dovedit ma- 
nevriere și au executat deplasări cu 
o rapiditate uimitoare. Adeseori, co
mandantul Armatei 1 a devansat prin 
măsurile luate hotăririle comanda
mentului sovietic. Armata 1 română, 
luptînd alături de trupele sovietice, a 
adus o contribuție importantă la ob
ținerea victoriei finale". La rindul său, generalul Jmacenko, comandantul Armatei 40 sovietice, cu ale cărei mari unități au luptat umăr la umăr trupele Armatei 4 române, aprecia că „Diviziile române au arătat ener
gie și eroism și au dat dovadă de o 
mare capacitate de rezistență ; ele au 
luptat foarte bine spre mîndria țării 
lor".Capitol glorios în cronica participării României, în cadrulantihitleriste, la războiul împotriva celui de-a! treilea Reich, militare desfășurate de armata română, împreună cu armata sovietică, cu ostașii Corpului cehoslovac, cu partizanii cehi și slovaci pentru eliberarea Cehoslovaciei, constituie o strălucită' expresie a sentimentelor de prietenie și solidaritate ce animat efortul marea epopee < imprimînd un de colaborare Cehoslovacia, î perioare in anii revoluției strucției socialiste.

coalițieiacțiunile

au I poporului român in a zdrobirii fascismului, conținut nou relațiilor dintre România și ridicate pe trepte su- și con-
Colonel dr.
Gheorqhe ROMANESCU

/ lUoH olț-lcl Ut 1 tulii V) v-lli 

ț și inscripțiile de pe 
i mormintele individua- ’ le și numele de pe 4 placa obeliscului din 
7 Cimitirul eroilor din ) Timișoara. Banatul — pămint fierbinte al unor lupte crîncene impotriva cotropitorilor fasciști — păstrează pe cuprinsul său amintirea zilelor de foc și de sînge din sep- tcmbrie-octombrie 1944 și cinstește memoria celor ce și-au dat viața pentru zdrobirea celui mai primejdios dușman al omenirii.De la 23 August 1944 pînă în a doua jumătate a lunii septembrie, cînd au sosit in Banat primele unități ale Armatei Sovietice, pentru stăvilirea ofensivei hitleristo-horthyste declanșate în Crișana și Banat, au dat bătălii grele unitățile din cadrul Diviziei I cavalerie care au a- părat orașul Timișoara. Ținind piept unor divizii germane de elită alcătuite din trupe SS mecanizate, cu efective și înzestrare tehnică net superioare, regimentele 13 călărași, 17 infanterie, 5 vinători, 2 grăniceri au reușit, printr-o a- părare îndîrjită, res- pingind atac după atac zile și nopți în șir, să păstreze orașul, de- jucînd astfel planul comandamentului hi- i tlerist de a opri înain- 
1 tarea trupelor române 4 și sovietice în Cîmpia 
7 Tisei. Odată cu sosi- ț rea în Banat a unor 4 unități ale Armatei > Roșii, in a doua ju- 4 mătate a lunii septem- i brie, divizia a 9-a 1 cavalerie a pornit la 4 contraofensivă, conti- ’ nuînd lupta într-o 4 perfectă cooperare cu 
i ostașii sovietici pină * la eliberarea intregu- 
4 lui teritoriu al țării și, 
7 mai departe, pe teri- ) toriul Ungariei, Ceho- ( slovaciei și Austriei, 1 pînă la zdrobirea de- 4 finitivă a fascismului. 
7 Cei mai în virstă din-

în fiecare an, Ziua Victoriei, la Mai, la monumentele și mormintele eroilor / români și sovietici, 1 pionieri purtînd era- l vata roșie cu tricolor " și șoimi ai patriei de- 4 ■ pun buchete de flori 7 și' fac de gardă. înaltă ț cinstire este adusă os- l tașilor sovietici și în » alte localități ale ju- 4 dețului Timiș. în mu- , nicipiul Lugoj, în par- ț cui din apropierea gă- i rii, a fost ridicat un î
* 
(* * * *

*

* 
i
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i
* 
( 
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111, V.monument, iar în cimitirul orașului obelisc. Despre faptele de vitejie și jertfa ostașilor Armatei Roșii pe pămîntul Banatului glăstiiesc și statuile înălțate în comunele Variaș și Cenad, precum și placa comemorativă din satul Grăniceri, aparținînd co-

un

Pionieri din Variaș (Timiș) depunînd flori la 
monumentul ostașului sovietictropitorilor eliberind localități granițele cu Iugoslavia și aceste Roșie grele.în Cimitirul din Timișoara sint înhumate rămășițele a 1 240 de soldați și ofițeri sovietici, in majoritate necunoscuți, căzuți în luptă in diferite localități din Banat. Pentru cinstirea memoriei lor a fost înălțat un monument cu obelisc avînd incrustate cu litere de aur, pe plăci de marmură, cuvinte care slăvesc faptele de vitejie ale ostașilor armatei sovietice. Tot aici se mai află un obelisc cc omagiază lupta comuniștilor români in anii grei ai ilegalității, precum și un monument înălțat întru eternizarea vitejiei ostașilor români care s-au jertfit in lupta împotriva cotropitorilor fasciști.

fasciști, numeroase situate spreUngaria, lupte, a dat In Armată jertfeeroilor

munei Giora, care, de asemenea, eternizează memoria unor eroi in cea mai mare parte necunoscuți.Așa cum arătam, cei mai mulți dintre ostașii sovietici inmormin- tați la Timișoara sint necunoscuți. Este posibil ca și rămășițele pămintene ale Ninei vasilievna să fie de- i puse într-unul din ’ mormintele comune ; 4 așa cum a fost soarta 7 multor luptători de-a ) lungul războiului. Ceea l ce putem spune însă ' cu siguranță este fap- 4 tul că timișorenii păs- ; trează cu venerație ț memoria eroilor sovic- l tici căzuti in luptă. 7 cărora le aduc — s> ț cu prilejul acestui i mare moment aniver- > sar. împlinirea a 40 4 de ani de Ia victoria 7 asupra fascismului — ț profundul lor omagiu, t
Vă felicităm, stima- f 

tă Taisia Ivanovna Te- ț 
rehanova, cti prilejul i 
acestei aniversări și 1 
vă dorim multă sănă- ț 
ta te !
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ACTIVUL DE PARTID
o forță puternică în afirmarea progresului tehnic

VOCAȚIA PĂCII 
-o permanentă a opțiunii 

creatorului de artăOrganele de partid, în munca lor de zi cu zi, în inițierea și desfășurarea unor ample acțiuni pentru în- ilpruirea hotărîrilor și programelor pari'edului, a propriilor hotărîri, dispun în activul de partid de C puternică forță capabilă să rezolve probleme tot mai complexe. 
Așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, activul este format din 
sute și sute de mii de activiști de 
partid și de stat, cadre de condu
cere, specialiști, muncitori cu bogată 
experiență politică, organizatorică și 
profesională, care trebuie să ajute 
organele și organizațiile de partid in 
îndeplinirea in bune condiții a tutu
ror sarcinilor. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor — unul din obiectivele majore stabilite' de cel de-al XIII-lea Congres al partidului — oferă activului de partid un cîmp larg de afirmare a receptivității sale față de nou, de valorificare a cunoștințelor profesionale și a capacității sale organizatorice. Corespondenții noștri din cîteva județe au consemnat acțiuni, inițiative- și realizări generate de implicarea și participarea activului de partid la înfăptuirea acestui obiectiv de decisivă importanță pentru progresul economic al țării.în corespondenta sa. Gheorghe Giurgiu ne relatează că, în județul 
MUREȘ, numărul comuniștilor care alcătuiesc activul comitetelor județean, municipale, orășenești și comunale de partid se ridică la aproape 20 000. Munca organelor de partid cu activul se fundamentează pe obiectivele și problemele înscrise în planurile lor de activitate. Nu există acțiune de mai mică sau mai mare amploare inițiată de organele de partid din județ la care să nu participe, într-o formă sau alta, cadre din activul de partid. Una din preocupările principale ale organelor de partid o reprezintă ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției; o preocupare determinată și de faptul că ponderea produselor noi în ansamblul producției județului va trebui să ajungă în acest an la 62,6 la sută. în acest sens, comitetul județean de partid, constatînd. pe baza analizei rezultatelor economice de anul trecut, existența unor deficiente în acest domeniu, a stabilit, printre alte măsuri, punerea mai deplină în valoare a inițiativelor, sugestiilor, experienței profesionale și politice ale comuniștilor din activ. în acest scop au fost reorganizate colectivele activului, cărora li s-au

stabilit tematici de studiu clare pentru ca investigațiile lor să se înscrie, în mod unitar, pe coordonate bine definite. Astfel, colective ale activului de partid urmăresc în prezent în ce măsură ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor se situează în centrul atenției comitetelor de partid, organizațiilor de bază și consiliilor oamenilor muncii din. unitățile economice ale județului, cum se aplică măsurile privind îmbunătățirea unor tehnologii de fabricație, întărirea disciplinei tehnologice, respectarea documentației tehnice, cum acționează în acest scop membrii de partid, cum se achită aceștia de sarcinile încredințate și informează în mod periodic despre îndeplinirea lor.In folosirea activului, comitetul

stabilit principalele sale direcții de acțiune. Astfel, pornind de la obiectivul dezvoltării bazei energetice și de materii prime, a fost stabilită o strînsă corelație între asimilarea de utilaje și instalații noi și pro.- movarea mai puternică a progresului tehnic. De asemenea, progresul tehnic a fost pus într-o strînsă legătură cu pregătirea profesională a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Și pentru a putea mobiliza capacitatea de creație a colectivului, comitetul de partid și-a propus să acționeze mai hotărît în vederea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă. în care se include și antrenarea mai eficientă a activului de partid.Printre performanțele tehnice de
ACȚIUNI, EXPERIENȚE 

CARE ÎȘI DOVEDESC EFICIENȚA

de partid de la întreprinderea „1 Mai“ din PLOIEȘTI a acumulat o bogată și valoroasă experiență, conferindu-i atributele permanenței și eficienței, ne informează corespondentul nostru Constantin Căpra- ru. în domeniul promovării progresului tehnic s-au evidențiat îndeosebi forța de pătrundere în miezul lucrurilor și promptitudinea în desfășurarea acțiunilor întreprinse de colectivele activului de partid. „întreprinderea noastră este depozitara unei experiențe tehnice acumulate de-a lungul a zeci de ani — ne spunea tovarășul Avei Tamaș, secretarul comitetului de partid. De aceea, noi, comuniștii, ne-am pus adesea întrebarea : cum putem să valorificăm cît mai deplin acest tezaur ? Răspunsul l-am găsit în antrenarea activului de partid, care în prezent deține un rol decisiv în domeniul promovării progresului tehnic".în activitatea sa. comitetul de partid de la întreprinderea ploieștea- nă se bucură de contribuția unui activ format din peste 300 de comuniști. Și întrucît una dintre prioritățile muncii politico-organizatorice o constituie afirmarea progresului tehnic, ea se regăsește și în preocupările activului de partid. în spiritul documentelor Congresului a] XIII-lea al partidului și îndeosebi al sarcinilor formulate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul de partid și-a

dată recentă ale întreprinderii se înscriu asimilarea și realizarea instalației de foraj F-900 pentru adîn- cimi mari și a. instalației de forat galerii orizontale destinată lucrărilor de pe șantierele hidrocentralelor ce se construiesc în prezent. Comitetul de partid a încredințat sarcina realizării acestor instalații unor colective din activul de partid conduse de inginerii Gheorghe Damian, Cristei Popeia, Ion Stoica și Haralambie Mareș. Au trebuit învinse multe dificultăți tehnice., au trebuit să fie stabilite strînse legături între diferite compartimente ale întreprinderii. Pozitiv a fost însă climatul de dezbatere creatoare, de încurajare, de încredere în forțele proprii pe care l-a promovat cu vigoare comitetul de partid, al cărui sediu a avut permanent ușile deschise muncitorilor și inginerilor veniți să solicite sprijinul pentru asimilarea produselor respective. Așa se explică și faptul că instalația de forat galerii orizontale, care accelerează de șapte ori săparea tunelelor de aducțiune pe șantierele centralelor hidroenergetice, a fost realizată cu patru luni mai devreme decât termenul planificat.Unitatea economică intrată în funcțiune în acest cincinal și repre- zentînd în județ una din ramurile de vîrf ale economiei naționale, Combinatul de fire sintetice din mu- nicipul VASLUI datorează multe din

succesele obținute eficientei și permanentei antrenări de către comitetul de partid a activului său în rezolvarea problemelor de producție, ne precizează corespondentul Petru Necula. în' cadrul preocupărilor majore ale .activului, un loc central îl ocupă ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Bunăoară, un colectiv al activului de partid, condus de inginerul Nicolae Barbu, a întreprins un studiu privind introducerea de tehnologii moderne de fabricație. în acest studiu a fost avansată și ideea realizării unei instalații pentru vopsirea în masă a firelor poliesterice texturate. Comitetul de partid a încredințat aceluiași colectiv, din care au mai făcut parte inginerii Luminița V.lădeanu, Adrian Ciobanu, Lucia Agapie. Ana Nicolae și Dan Gheorghiu, sarcina punerii la punct a acestei instalații. Dovedind competență profesională și responsabilitate comunistă, specialiștii acestui colectiv au raportat, la termenul stabilit, îndeplinirea sarcinii încredințate. Noua tehnologie, care se aplică pentru prima oară în țară aici, în secția a IlI-a a combinatului, permite creșterea considerabilă atât a calității firelor, cît și a productivității muncii, reducînd în același timp de aproape patru ori consumul de energie electrică. Jumătate din producția secției de fire texturate va fi obținută prin acest procedeu modern, ceea ce înseamnă că. într-un singur an. cheltuielile totale vor fi, diminuate cu 30 milioane lei. Așa cum ne informa tovarășa Veronica Miron, secretarul comitetului de partid din întreprindere, comitetul de partid nu apelează sporadic, doar cînd se ivesc probleme stringente, la activul de partid, ci desfășoară cu el o muncă sistematică de îndrumare și control, analizează periodic felul în care este folosit, repartizează sarcini precise, nominalizate și încadrate în termene.Aspectele prezentate sint grăitoare prin ele însele, relevînd importanța și locul pe care activul de partid îl ocupă în evantaiul metodelor și formelor muncii, politico-organizatorice folosite de organele de partid din întreprinderile industriale pentru promovarea progresului tehnic, activul de partid semnificînd, totodată, un important factor de valorificare a creativității tehnice și inițiativei oamenilor muncii.
Constantin VARVARA

Identificarea, în arta sunetelor, a mesajului de pace pe care poporul român îl adresează popoarelor lumii nu poate fi re- strînsă la perimetrul lucrărilor la baza cărora se află versuri sau texte literare ce vehiculează. în mod explicit, ideile respective. O asemenea tratare, posibilă și convingătoare desigur, ar fi totuși insuficientă în raport cu ceea ce semnifică mesajul, in general de esență umanistă al muzicii, a cărei ..menire sfîntă" — formulată excelent de George Enescu, este de „a stinge urile și de a uni popoarele într-o caldă înfrățire". în acest sens, ideea pe care o avem în vedere, a situa muzica în rîndul mijloacelor capabile să contribuie la ameliorarea climatului internațional, puternic marcat, în zilele noastre, de crize economice, sociale și politico-morale, apare ca deosebit de actuală. Ea vine să pledeze în favoarea cultivării valorilor morale indispensabile procesului de umanizare a omului, obiect și scop final al oricărui progres social real, a omului ce trebuie ferit permanent de riscul îndepărtării de esența însăși a naturii și idealurilor sale creatoare. Vocația umanistă a muzicii se explică tocmai prin capacitatea ei — capacitate frecvent subliniată în gîndirea estetică și filozofică din toate timpurile. îndeosebi din epocile de renaștere si strălucire culturală — de a fi străbătut mileniile întru- chipîndu-se în bogăția de spirit a umanității, inte- grindu-se organic procesului de evoluție a societății spre atingerea unor idealuri sociale și morale superioare. Dacă uneori muzica nu a putut' servi acestui scop, faptul s-a datorat, de regulă, unor cauze extraestetice.

Marea și adevărata muzică a fost. întotdeauna, un act de sinceritate și un gest de generoasă iubire. Ca spațiu de trăire ce se cuprinde „între minus infinitul întristării și plus infinitul bucuriei" — spre a-1 cita pe Dimitrie Cu- clin — un spațiu ce nu poate fi reflectat. în întregime. în categoriile si conceptele limbajului național — muzica este in măsură să sugereze cu fidelitate un imens spectru de relevare ; ea este în măsură să Surprindă mișcările cele mai întinse ale sufletului omenesc. Această stare existențială care prin muzică poate fi trăită sensibil și plenar se constituie prin mișcarea unui întreg complex de relații și conexiuni prin care se articulează și se cristalizează necesitatea ființei de a se autodefini în raport cu idealul individual și colectiv și, totodată, cu posibilitatea asimilării realului în datele și coordonatele lui fundamentale. Cînd Beethoven afirma că muzica este „o revelație mai înaltă chiar decît filozofia", cu străfulgerarea geniului său. el avea în vedere. desigur. tocmai acest dat de excepție, specific muzicii, prin care ni se dezvăluie dimensiunea cosmică a ființei’ umane. Forînd în adîncurile spiritului, muzica face să țîș- nească lumina către lumina imanentă a existentei și vieții, viața fiind. în esența ei, luminoasă. Iată pentru ce mesajul muzicii trebuie privit. în primul rînd, ca o extraordinară 
armă a păcii ; funcția subtil consolatoare pe care i-o atribuiau unii dintre înaintași nu mai poate satisface nevoia de cultură și acțiune a omului contemporan. Ea trebuie să contribuie — cum în repetate rînduri s-a sublimat în

documentele partidului — la decantarea, omogenizarea și mobilizarea sensibilităților și conștiințelor în sensul progresului social și uman, sub semnul adevărului și creativității.Nu e nouă ideea rolului binefăcător pe care muzica îl poate avea în viata oamenilor. De la îndepărtatele sale origini și pînă în contemporaneitate, muzica poporului român, ca de altfel întreaga sa cultură, se distinge prin exaltarea sentimentului libertății și al demnității, prin luminozitatea • expresiei, printr-un robust optimism bazat pe încrederea în resursele constructive ale omului. In același sens pledează marile valori ale culturii muzicale universale din toate timpurile. Ceea ce a adus. în mod specific, secolul al XX-lea este acuitatea problemei in raport cu dinamica- acestui timp.Și prin muzică, omul de azi poate să-și afle si să-și afirme sensul, luptei si al aspirațiilor spre frumusețea vieții și adevărul existenței lui. O privire de ansamblu asupra realizărilor muzicii românești relevă tocmai acest sens, optimist. substanțial în tonurile luminoase. în generozitatea mesajului. în bogăția semnificațiilor de e- sență umanistă. De la cîn- tecul de muzică ușoară la opere cum sînt „Dreptul la viață", de T. Jarda, „Dragoste si jertfă" de Teodor Bratu sau ...Orfeu" de Gh. Dumitrescu, de la cîntecul patriotic și revoluționar sau piesa de -muzică corală de mici dimensiuni la simfoniile „Triumful păcii" și „Triumful înfrățirii popoarelor" de Dimitrie Cuclin. la poemul „Pro humanitate" de Alexandru Pașcanu sau oratoriul „Canti per Europa" de Th. Grigoriu — și exem

plele s-ar putea înmulți — componistica românească oferă imaginea unei participări active și in condițiile unei mari forte motrice politice, de finalizare . eficientă în viata socială.Avem în minte cuvintele pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . le-a rostit cu prilejul realegerii sale de către Marea Adunare Națională în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România : „Să facem totul pen
tru a păstra planeta noas
tră așa cum a creat-o na
tura. pentru a păstra uni
versul liber de orice arme 
nucleare ! Să facem totul 
pentru ca generațiile vii
toare să poată privi stelele, 
pentru ca indrăgostitii să 
poată privi stelele și să se 
bucure de ele !“. Sînt îndemnuri pe care in repetate rînduri președintele tării le-a rostit, subliniind aspirația tuturor cetățenilor acestui pămînt de a trăi într-o lume a păcii, demonstrind că orice efort, orice acțiune în favoarea acestei nobile idei este bine venită, se conjugă la scara milioanelor dc gîn- duri bune, de speranțe. Sînt cuvinte adresate tuturor generațiilor — oameni de diferite vîrste și preocupări, cuvinte care pentru muzicienii români constituie, fără , îndoială, temeiul unei activități și •mai susținute pentru accentuarea procesului de formare a omului nou, pentru impunerea valorilor muzicii naționale în circuitul valorilor universale, ca mesagere ale omeniei, păcii și înțelegerii. Vocația păcii este, fără îndoială, rațiune fundamentală a muzicii românești, a creației muzicale contemporane. Un imn închinat păcii este un imn închinat viitorului planetei noastre.

Vasile DONOSE

DIN ACTIVITATEA NOILOR DEPUTAȚI
tvOameni cu pasiunea munciiSă începem cu o microfișă' docu- - mentară. Sectorul 6 al Capitalei : 31 kmp, 30 de, intreprindcrl-industriale, 12 institute de cercetare și proiectare, 6 centrale industriale, 33 000. de apartamente, 34 de , grădinițe, ■ 40 de săoli "‘geiierale ' și' ri'icee/ un institut politehnic, 4 cluburi, 4 cinematografe, 9 biblioteci publice, un teatru, circa 250 de magazine, 30 de complexe comerciale, piețe agro- alimentare, 113 locuri de joacă pentru copii, numeroase parcuri, zone verzi, o vastă rețea de artere de circulație la suprafață, căreia i s-a adăugat una subterană — metroul cu cele 5 stații aflate pe teritoriul sectorului. Toate acestea formează mediul ambiant al celor peste 330 000 de locuitori ai cartierelor Drumul Taberei, Militari, Ciulești, Cringași, vechi prin denumire, noi prin înfățișare. Ca urmare a dezvoltării, care continuă, la ultimele alegeri au fost create două noi circumscripții electorale.„Terenul" activității consiliului popular îl constituie astfel o imensă avere obștească, fie că este vorba de unități productive sau de _o- biective social-culturale, ridicate îndeosebi în ultimele două decenii. „Buna gospodărire a acesteia este o sarcină deosebit de complexă. Nu este zi în care viața să nu ne pună în față aspecte noi, ce solicită soluții noi — ne spune tovarășul Constantin Lăuneanu, prim-vicepreședin- te al comitetului executiv al consiliului popular de sector. Iar dacă izbutim să cuprindem această arie de probleme, greu de delimitat, pentru că se întrepătrund, aceasta se datorește puternicului activ obștesc 

pe caro me bizuim întotdeauna".
O întrebare și un principiu al de

putatului : ce lași in urma ta ? în timpul pregătirilor pentru noile alegeri s-a constatat că pe unii dintre candidați, care mai fuseseră depu- tați, înșiși cetățenii... și-i disputau. (De reținut că exigența acestora a fost mare: se preconizase o reînnoire a 30 la sută din numărul de- putaților, dar s-a ajuns la 40 la sută). Nu mică ne-a fost mirarea aflînd că, mulți dintre cei pe care consiliul popular se sprijină cu nădejde, sînt oameni foarte ocupați, cărora nu Ie prisosește timpul — oameni care, nu o dată, pentru ca activitatea in producție să meargă normal, au făcut din noapte-zi. Și totuși, ei au găsit și găsesc resurse și pentru activitatea obștească — ceea ce și explică dorința cetățenilor de a-i realege.Am cunoscut pe unul dintre deputății atit de „disputați" : Marin Iordan, secretarul comitetului de partid de la IREMOAS — unitate cu circa 9 000 de oameni. Este la... a 5-a legislatură ! Și fiecare dintre ele a fost marcată de realizări substanțiale. în prima — pe strada „Apusului", unde s-au construit 12 blocuri de locuințe, a fost necesar un mare volum de muncă pentru amenajarea și „umanizarea" spațiilor din jur ; totodată, s-a modernizat și extins complexul comercial, s-au pavat două străzi, au luat ființă 4 terenuri de joacă pentru copii. Cînd totul era așezat și puteau respira, oarecum ușurați — deputat și cetățeni — Marin Iordan a fost reales în altă circumscripție, care includea strada „Dezrobirii", unde totul trebuia luat de la capăt. Au muncit la demolări și la curățirea terenului pentru turnarea fundațiilor a patru blocuri și, din nou — spații verzi, alei, plantări de pomi, flori, terenuri de joacă. S-a construit aici și o frumoasă piață agro- alimentară — o hală de circa 500 
m p ce poate fi folosită în tot timpul anului — „Piața Gorjului". A 
treia sa legislație l-a „mutat" în zona străzilor „Valea Lungă-Moi- nești". Iar deputatul, neobosit, o ia 
de la început : din nou construcții, 

din nou de pregătit terenul, nivelat și construit o piață agroalimentară, pe urmă curățirea .unul teren-..viran,, care de doi ani s-a transformat într-o roditoare grădină, de, legume.'pen- , tru 100 de. locatari, aleși de comitetul . de cetățeni dintre cei mai buni gos- ' podari. Un „palmares", bogat, care explică insistență alegătorilor de a-1 păstra pe deputat (de data aceasta au reușit : a rămas pe loc). Dar de unde atîta energie pentru ca, după o zi de muncă plină, în uzină, să începi o alta, în cartier ? .— Vedeți, locuiesc în „Militari" de 25 de ani și mă socotesc fiu al acestui cartier, cîndva o biată și necăjită comună suburbană. Mi-e drag, nu m-aș muta de aici în ruptul capului și am dorit să fac și eu ceva pentru înflorirea lui. Statul, din ale cărui fonduri s-au ridicat miile de apartamente în care locuim, unitățile industriale moderne în care muncim, a făcut și face multe. E rîndul nostru să gospodărim și să păstrăm, să punem în valoare aceste bunuri ce pentru noi
© Micile „primării" ale cir
cumscripțiilor electorale • în 
mîinile bunilor gospodari spo
resc investițiile de la buget 
© Odată cu cartierul crește și 

spiritul civic al locuitorilor

pentru obște tot activiști obștești. O puternică forță umană pe care știe să o dinamizeze consiliul popular, dar .'care știe să acționeze și din proprie inițiativă. •...,••Am dorit să., cunoaștem măcar pe cîțîva dintre ei,' să’ aflăm ce-i îndeamnă să-și dăruiască cu atîta generozitate timpul, energia, priceperea, bunului mers al treburilor din circumscripția respectivă din sector.— Este o întrebare pe care mi-au mai pus-o mulți, ne spune Radu Păvăloiu, profesor și instructor obștesc. „Ce cîștigi dumneata că te zbați atîta pentru alții", mi-a zis unul. „Cîteva mii de lei pe lună", i-am răspuns. „Ei, așa da. Acum înțeleg". Lăsînd la o parte gluma, i-am vorbit despre ce mare bucurie simți cînd vezi că un pom sădit cu, mina ta înflorește, sau te uiți la copiii ce se dau în scrîncioburile instalate de tine pe terenul de joacă. Experiența mea pedagogică îmi spune că l-am convins că există satisfacții mai înalte, mai durabile, cum nici un teanc de bancnote nu ți le poate da.— Unii spun că probabil n-am ce face acasă, eu fiind acum pensionar, și de aceea îmi fac de lucru, zi de zi, pe la consiliul popular, ne spune Nicolae Vasiu. Dar vorbele acestea „nu țin", pentru că eu activez pe tărîm obștesc de vreo trei decenii. De ce ? Păi, cum să vă spun, nu pot sta deoparte cînd văd cîte se schimbă în jurul meu, cum cartiere muncitorești — vezi Crîngașiul nostru — încep să nu se mai deosebească de centru. Unora, mai cîrcotași, cînd e vorba de ieșit la, muncă, le fac un calcul, pentru că și strada este tot a noastră : numai Costul modernizării unei 'străzi întrece' cu mult valoarea lucrărilor pe care le facem noi. Sectorul a crescut mult. O circumscripție numără cam 7 000 de locuitori. Cît o comună, care are o primărie a ei care s-o gospodărească. Aici, primăria. sîntem noi : deputatul, instructorul obștesc, comitetul de cetățeni, asociațiile de locatari, celelalte organisme obștești din cartier. Avem pe mină bunuri de mare valoare și trebuie să le gospodărim, să le păstrăm.Mihai Doboș, un alt inimos instructor obștesc, ne încredințează că nu este satisfacție mai profundă decît aceea de a te . bucura, de respectul oamenilor, de afecțiunea lor, nu pentru locul, pe .care-1 ocupi, (sau l-ai ocupat) în ierarhia socială, ci pur și simplu pentru că ai făcut ceva pentru ei, pentru colectivitate. Iar acest plăcut sentiment este, de fapt, „fermentul" care a dat viață unor foarte interesante modalități de a veni în întimpinarea cerințelor cetățenilor. „Am înființat o comisie în a cărei alcătuire intră medici, juriști, economiști, ingineri care, de două ori pe săptămînă, oferă consultații. Unul vrea să știe cum să întocmească o cerere și cui să o adreseze pentru o anumită , problemă ; altul dorește să afle condițiile legale de înfiere ; unii vin să se sfătuiască, mai puțin oficial, cu un medic ; sînt și numeroase aspecte mărunte, de natură tehnică, ce-i preocupă. In loc să se ducă în audiență la consiliul popular — uneori aproape că nu merită pentru o simplă întrebare — vin la noi. Și, spre satisfacția noastră, rar mai întilnim cetățeni, din circumscripția noastră, cu asemenea treburi pe coridoarele primăriei".Acești oameni cu înalt simț civic sînt — realmente — un prețios sprijin pentru consiliul popular. Nu numai în acțiuni cu săpa și lopata, ci și în rezolvarea unor probleme mai delicate, de raporturi între oameni, de. educație cetățenească. Sistemul nostru democratic le dă posibilitatea acestor oameni generoși și dezinteresați să-și pună capacitatea și energiile în slujba binelui tuturor.
Rodlca ȘERBAN

Noi unități comercialeUn fapt edificator pentru rodnica activitate a întreprinderii comerciale de mărfuri industriale din Sibiu: printr-o deosebită a- tenție acordată asigurării unui fond de marfă corespunzător cererii cumpărătorilor și printr-o servire fle calitate — ne-a spus tovarășa Paraschiva Ucenic, director ad

junct al întreprinderii — de la începutul a- nului și pînă în prezent. planul de desfacere a fost substantial depășit.Se dezvoltă și se diversifică. totodată, rețeaua de .desfacere a produselor industriale. care numără în prezent 264 de unități. De curînd au-fost date în folosință magazinele
cinema

• Ziua Z : PATRIA' (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, MELODIA
(11 13 49) 9; 11; 13; 15; 17,15; 15,30.
0 Pe malul sting al Dunării albastre: 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Cei 4 din fotografie : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Ciuleandra : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Caseta din cetate — 9; 11; 13; 15, 
Rîul care urcă muntele — 17; 19 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
0 Sosesc păsările călătoare : GRI VI
TA (17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
0 Rămășagul : FERENTARI (80 49 85) 
15; 17; 19.
0 Adela : PACEA (71 30 85) — 15; 17; 
19. .
0 Actorul și sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 9; 12; 15,15; 18,30.
0 Mușchetarii în vacantă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Capcana mercenarilor : FLACĂRA 
(20 33 40) —• 15; 17; 19.
0 Bătălia pentru Roma : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 18,30.
0 Brățara de argint : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Burlacul căsătorit : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
0 Ana Pavlova : UNION (13'49 04) — 
10; 13; 16; 19.
0 Vraciul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
0 Pace noului venit : SALA MICA 
A PALATULUI — 14; 17; 19,45.
0 Așteptînd un tren ; STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
0 Fedos și fiii săi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Cheia fericirii : POPULAR (35 15 17) 
~ 15; 17; 19.
0 Madona păgîna : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
0 Toate mi se întîmplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19.30, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 20,30.
0 Afacerea Pigot: VICTORIA (16 28 79)
— 9; II; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Aventură în Marea Nordului : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20,30.
0 Povestea dragostei — 9; 11; 13; 15, 
Kramer contra Kramer — 17; 19 :
DOINA (16 35 38).
0 Iubirea are multe fețe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30.
0 Provocarea dragonului ; DACIA 

la Sibiude textile-încăltămin- te din noile cartiere de locuințe Vasile Aaron și Calea Dumbrăvii. Alte două unități cu același profil vor fi deschise în noile ansambluri Ștrand și Valea Aurie. (Ni
colae Brujan).

In fotografie : modernul magazin universal „Dumbrava" din Sibiu.
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
20,30.
0 Piedone în Egipt : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
0 Rocky II : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) —15; 17; 19, GRADINA MO
DERN (15 63-84) — 20,30.
0 Un șerif extraterestru : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Vulcanul : AURORA (35 04 66) : — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,30, TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30, la grădină — 20,30.
0 Am fost șaisprezece : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Divorț italian : GRADINA CAPI
TOL (16 29 17) —. 20,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19; 
(sala Atelier) : între 5 și 7 — 19,30. 
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Pagini ale
se din muzica vocală. Corul Liceului 
de artă „George Enescu". Dirijor : 
Nicolae Niculescu — 16; Tricentenar 
BACH-HANDEL. Concert susținut de 
orchestra de cameră a filarmonicii. 
Dirijor : Nicolae Iliescu. Solist : Ni
colae Licareț — orgă — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Lilia
cul — 18,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : O zi 
de odihnă — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cum vă place — 18; (sala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragostei
— 19.
0 Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Opinia publică — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română"- 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare —
18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Muzicanții veseli
— 15.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bo
roboață — 15,30; (sala Cosmonauți- 
lor): Nu vorbiți în timpul spectaco
lului — 15,30.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 17.

20,00 Telejurnal
20,15 Aniversarea a 40 de ani de la vic

toria asupra fascismului și sărbă
torirea „Zilei independenței Româ
niei". Independența și libertatea 
— idealuri scumpe și împliniri is
torice ale poporului român

20,25 Teatru TV (color). „Misiune spe
cială", de Ion Grecea. Premieră

‘ O istorică înfăptuire
a poporului

(Urmare din pag. I)

armată a Europei și oricine poate fi 
mindru de soldații și ofițerii ei care 
au dat probe atit de strălucite de 
vitejie".Pe cîmpul de onoare, peste 10 000 de militari • români au pecetluit cu singele lor independența țării. Preamărind aceste jertfe și dînd o înaîtă apreciere comportării strălucite a armatei române în războiul din 1877—1878, cunoscutul revoluționar italian Garibaldi spunea : „Descen
dența vechilor noastre legiuni, româ
nii, se luptă astăzi cu eroism pe țăr
mul Dunării pentru independenta 
lor ; îmi pare că este bine a face să 
se audă o aplaudare din partea capi
talei vechii lumi și a Italiei întregi".La aproape 40 de. ani de la asalturile redutelor otomane, ostașii români, bucurindu-se de sprijinul activ al maselor de țărani, de muncitori, de învățători și de alți oameni ai greului și trudei cu brațele și cu mintea, au fost din nou chemați să-și pună piepturile în bătaia tunurilor, mitralierelor și carabinelor dușmane pentru înfăptuirea nobilelor idealuri ale dezideratului unității naționale, ale apărării gliei străbune, ale integrității și independenței patriei. Cu un avînt în care se regăseau ecourile asalturilor celor de la 1877—1878, ostașii noștri au luptat în Dobrogea, pe Cerna, la Jiu, pe Neajlov și pe Argeș, pentru ca în vara fierbinte a anului 1917 să înscrie în cronica de vitejie a neamului românesc epopeea nemuritoare de la Mărăști, Mărășești și Oituz. în timpul campaniilor din anii 1916—1918, aproape 800 000 de bărbați ai datoriei de pe întregul spațiu de viețuire românească și-au dat tributul de sînge în numele unor idealuri înalte și scumpe : independența, realizarea unității național- statale.Bărbăția și abnegația neînfricată în fața dușmanului, încrederea nestrămutată în dreptatea cauzei independenței și integrității patriei și în biruință, dragostea nemărginită față de patrie, toate aceste înalte virtuți de care au dat dovadă înaintașii noștri in luptele duse de-a lungul veacurilor au căpătat o nouă și pilduitoare strălucire în focul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și în crîncenele bătălii purtate de armata română pe frontul antihitlerist. Victoria revoluției române din august 1944, apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu. „a dus la cuceri
rea adevăratei independente a pa
triei, la transformarea revoluționară, 
socialistă a României. Masele popu
lare și-au dobîndit, cu arma în mină, 
dreptul la libertate și neatîrnare, 
dreptul de a fi stăpîne pe bogățiile 
naționale, de a-și făuri destinele po
trivit intereselor si aspirațiilor pro
prii...".Intrarea României în războiul împotriva Reichului hitlerist, cu întregul ei potențial uman și material, a avut toate atributele unui act de deplină și legitimă suveranitate națională. Partidul Comunist Român, organizatorul și conducătorul revoluției române din august 1944. inițiatorul întoarcerii de arme împotriva Germaniei naziste și al încadrării României în rîndul Națiunilor Unite, ca și instanțele supreme ale statului român, au declarat deschis în fața opiniei publice românești și internaționale, hotărîrea-nestrămutată a po

pe țară. Interpretează î Vladimir
Găitan, Sorin Postelnicu, Ma-rioara 
Sterian,, Dinu Manolache, Ion 
Lemnaru, Corado Negreanu, Răz- 
van Ionescu, Dorin Varga, Ion 
Simiriie, Constantin Sassu, Cornel 
Dumitraș, Mircea Constantinescu, 
Constantin Cojocaru, Adrian Geor
gescu, George Oancea, Papii Pan? 
duru, Constantin Constantinescu, 
Gheorghe Simonca, Simion Negri- 
lă, Mircea Tiron și copilul Cris
tian Constantin. Regia artistică 3 
Constantin Dicu 

21,50 Telejurnal . 
22,00 închiderea programului

porului nostru de a-și apăra cu toate forțele drepturile . sale legitime și imprescriptibile : independenta, suveranitatea și integritatea teritorială a patriei. Acestea au fost. în fapt, mobilurile de interes național în virtutea cărora România a declarat război Germaniei naziste. La ele s-au adăugat, ca. expresie directă si nemijlocită a sentimentelor profund antifasciste și antirevizioniste ale întregului popor român, hotărârea de neclintit a tuturor cetățenilor țării, în frunte cu comuniștii, de a-si aduce din plin contribuția la înfrângerea fascismului, dușmanul de moarte al libertății și independenței popoarelor, al progresului si civilizației umane.România a participat la luptele împotriva Germaniei* 1 hitleriste si a Ungariei horthyste, pentru zdrobirea fascismului, cu toate forțele' și mijloacele. Efectivul total al trupelor române angajate pe frontul antihitlerist a fost de circa 540 000 de militari. Timp de 263 de zile, cu începere de la 23 August 1944 și pînă la 12 mai 1945, armata română a parcurs un drum de luptă, glorios, care însumează peste 1 700 km, de la Marea Neagră pînă în patrulaterul Boemiei. Pierderile înregistrate de forțele române în războiul antihitlerist au numărat aproape 170 000 de oameni (morți, răniți și dispăruți). Pentru, curajul și vitejia dovedite pe itinerarele de campanie, peste 300 000 de militari români au fost decorați cu înalte ordine și medalii de. război românești, sovietice, ungare si cehoslovace. La efortul militar prestat de România pentru zdrobirea mașinii de război hitleriste mai trebuie însumat — ca parte constitutivă a aportului tării noastre la înfrînger.ea fascismului —contribuția sa economică. Conform statisticilor întocmite după război, aceasta s-a cifrat la peste 1 miliard de dolari în valuta anului 1938. Prin efectivele militare pe care le-a avut pe front și prin forțele materiale și umane mobilizate pentru susținerea războiului antihitlerist. România a ocupat locul al patrulea .. în rîndurile țărilor care au contribuit la înfrîngerea Germaniei hitleriste, dtipă Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii și Anglia.

au fost create. Nu-mi plac cei care— odată întorși de la întreprindere— se închid în casă, convinși fiind că și-au terminat datoria către societate. Dar locul de joacă pentru copii cine să-1 facă ? Dar caisul înflorit, chiar sub fereastră, cine să-1 curețe ? Tot statul ? Nu e drept.în circumscripția vecină —; nr. 36, deputat este Dorin VierU, directorul întreprinderii „Frigocom" — unitate care produce circa 300 de tipuri de utilaje comerciale și aproximativ1 000 de piese de schimb pentru toată țara. L-am găsit „prins" de rezolvarea unor presante probleme de producție. Am adus vorba despre activitatea obștească pe care o desfășoară— este la al doilea mandat.— N-am făcut mare lucru. Scrieți mai bine despre Victor Popescu, președintele comitetului de cetățeni. Urmărește cu multă grijă toate problemele cartierului', știe . cine cultivă și cine nu cultivă terenul din curte ; cine nu și-a plătit impozitele, cine lucrează și cine fuge de muncă. El e „cenzorul" meu în circumscripție. Mă trezesc destul de des cu el în birou. „Hai să mergem pe tarla", îmi zice. Asta înseamnă că prin cartier a apărut o problemă. Și mă duc. De cele mai multe ori sînt chestiuni de conviețuire. Iar experiența pe care am acumulat-o cît am fost cadru didactic universitar, îmi folosește. Aplanăm conflicte, îi determinăm pe unii să-și amintească de îndatoririle lor către părinți, și cite și mai cîte. Mai greu e cu cei de la I.C.E.D. Cu ei nu mă înțeleg deloc. Sapă canale, îngroapă cîte o conductă și lasă strada nereparată. Cică nu e treaba lor. Dar a cui ? Așa spun și cei de la construcții, care au mijloace de transport grele ce strică pavajul. Dar nici eu nu mă las, urmărindu-i să repare ce-au stricat.
Cine sint activiștii obștești ? — lată o întrebare la care am primit o sumedenie de răspunsuri : cifre, nume, fapte. Le-am consemnat pe toate, fiecare avind o altă semnificație. Așadar, există 71 de instructori obștești, 71 de comitete de cetățeni, avind peste 700 de membri, ajutați îndeaproape de cele 1 414 comitete ale asociațiilor .de locatari (59 constituite numai în acest an, în noile blocuri). Deputății înșiși sînt 

Independența, suveranitatea și integritatea teritorială, deziderate afirmate cu strălucire de statul român, de întregul popor prin actul demnității naționale de la 23 August 1944 șl pecetluite prin sîngele vărsat de fiii . săi în războiul antifascist, ca de atî- tea alte ori în glorioasa noastră istorie, reprezintă astăzi atribute fundamentate ale statutului internațional al României.Politica științifică promovată cu consecventă de partidul si statul nostru pe plan intern și internațional. marile succese obținute de oamenii muncii de la orașe șisate, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea economico- socială a patriei în cele patru decenii care au trecut de la marea victorie asupra fascismului și cu deosebire în anii de după cel de-al IX-Iea Congres al partidului, în perioada pe care o denumim cu legitimă mîn- drie și demnitate „Epoca Nicolae Ceaușescu", unitatea puternică a națiunii noastre socialiste constituie temelia trainică pe care se înaltă independența României socialiste, izvorul încrederii noastre în viitorul mîndru și demn alpatriei scumpe.
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al TurcieiLuni au avut loc la București convorbiri între ministrul afacerilor ex- tei'ne, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe al Turciei, Vahit Halcfoglu, care întreprinde o vizită oficială în țara noastră.Au fost analizate stadiul ți perspectivele relațiilor româno-turce pe plin politic, economic și în alte domenii de interes . comun, o atenție deosebită acordîndu-se măsurilor ce șei impun a fi întreprinse pentru impulsionarea cooperării economice, a schimburilor comerciale, în spiritul

Cronica zileiLuni dimineața, detașamentul de naive militare fluviale sovietice, care în'perioada 3—6 mai a efectuat o vizită în portul Brăila, a părăsit apele teritoriale românești. Pe timpul cît s-au aflat in țara noastră, membrii
vremea

Institutul <le meteorologie și hidrologie 
comunică timpul probabil pentru inter
valul 7 mai, ora 20 — 10 mal, ora 20. 
In țară : Vreme în încălzire ușoară. 
Cerul, va fi temporar noros. Pe alocuri. 
In .regiunile din vestul țării, Vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver

Magistralele metroului
(Urmare din. Pag. I) 

Multe metrouri s-au construit și se construiesc in lume - circa 90. 
Dintre acestea, doar citeva sînt realizate în concepție proprie, inte
gral cu mijloace tehnice proprii. Intre acestea - și metroul din Bucu
rești. lată de ce nașterea metroului bucureștean - ctitorie menită 
să înfrunte veacurile și legată definitiv de numele omului care a dat 
nume celei mai glorioase epoci din isteria României - tovarășul 
Nicolae CeauȘescu — reprezintă un măreț și luminos simbol. Simbo
lul uriașului potențial de creație tehnică românească. Al marilor 
desferecări de energii. Al unui timp eroic, de monumentale împliniri, 
care să depună mărturie în fața anilor ce vin despre faptele de azi 
demne să intre pe sub arcadele de aur ale istoriei României socia
liste.

celor convenite cu prilejul dialogului la cel mai înalt nivel de la București și Ankara.De asemenea, a fost efectuat un schimb de păreri referitor la viața politică internațională, îndeosebi asupra situației din Europa.La convorbiri au participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, precum și Sureyya YOksel. ambasadorul Turciei la București. (Agerpres)

echipajelor au vizitat monumente istorice și obiective cultural-turistice. Cu acest prilej, oaspeții au depus o coroană de flori la cimitirul eroilor români și sovietici din Brăila.
să, însoțite de descărcări electrice. Vin- 
tui va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări în vestul țării și la 
munte, predomlnînd din sectorul sudic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, Iar maximele între 
13 șl 28 de grade, Izolat mal ridicate. 
Dimineața, pe alocuri, se va produce 
ceață. In București : Vreme în încălzi
re ușoară. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 10 șl 15 grade, 
iar cele maxime între 24 șl 27 de grade.

ron. Un acces este amplasat în fața magazinului „Unirea", altele la intersecția B-dului George Coșbuc cu B-dul 1848. Deschideri ample, pe verticală, propice lucrărilor de artă monumentală. Adîncimi care au cerut ingeniozitate, soluții economice, un mare efort constructiv — destule pompe de epuizat apa au mers aici 24 de ore din 24....Cînd împrejmuirea de panouri cu binecunoscuta literă „M“ va migra în altă parte, cînd trenurile vor trage la peroanele din adine, cînd scările vor fi ale publicului călător îmi închipui că putini vor fi aceia care să-și fi imaginat cît de amplă și acerbă a fost bătălia din subteran, cită dăruire a- cerut drept vamă și această operă a a- cestor ani. operă menită să înfrunte viitorul.
Și la fel de 

puternicele artere 
ale anilor ce vin

O informație obținută de la îng. Romulus Fornoga, secretarul comitetului de partid de pe platforma metroului bucureștean :— Chiar la sfîrșitul lunii aprilie. scuturile au pornit din „Unirii II" spre Piața Universității. S-au început, de asemenea, și tunelurile de la celălalt capăt, adică din Pipera.Așadar, a început ofensiva construcției bulevardelor subterane pe sub marile bulevarde ale Capitalei. Ofensiva pentru viitoarele călătorii. Să încercam o scurtă privire a arterei cuprinse între „Unirii II" -și-Piperar-GU- termen de-puner-e in - - funcțiune — sfîrșitul anului 19ȚȚ.,fi cea de la Universitate. Amplasa- I rea acesteia : între actualul pasai pietonal și strada Batistei — în fața Hotelului „Intercontinental", de unde se va face un acces spre vestibul și peron. Alte accese - — prin actualul pasaj și încă unul din vecinătatea blocului „Dunărea". Rămîn la locul lor actualul pasaj pietonal și garaj subteran. Lucrările au început cu necesarul apel la noi formule de circulație rutieră.Urmăm drumul scuturilor în anii ce vin și ajungem, pe sub B-dul Magheru. în I’iața Romană. Locul I stației de aici a fost fixat în fața I complexului alimentar „Polar". Vor fi necesare și aici devieri ale circulației rutiere, care se vor produce curînd. Accesul publicului călător se va face prin scările aflate de o parte și de cealaltă a bulevardului. Continuăm călătoria pe sub B-dul Ana Ipătescu pînă-n Piața Victoriei. Stația de aici va fi construită pe axul bulevardelor Ana Ipătescu — Aviatori. Va fi prima stație în curbă (cu o rază de 600 m). Deasupra ei va trece un pasaj rutier din direcția arterelor stradale Nicolae Titulescu — llie Pin- tilie. Sub stația magistralei II va fi amplasată viitoarea stafie a magistralei III care vine de la Gara de Nord, și va evolua spre stația Republica de pe magistrala I. Amploarea lucrărilor va . impune I devieri și resistematizări de rețele edilitare, devieri ale circulației rutiere pe etape, astfel incit să se mențină circulația pe principalele direcții de penetrare în piață.Mergem, o dată cu scuturile, pe artera din adînc, pînă-n Piața A- 
viatorilor, amplasată chiar sub axul pieței. Accesele se vor face la 
intrarea și ieșirea din piață, acestea îndeplinind și rolul de treceri pietonale subterane, că de altfel în marea majoritate a acceselor de pe magistrala II.Continuăm călătoria noastră pe sub bulevarde și ajungem în statia 
Aurel Vlaicu, din noul cartier„Aviație". Loc unde se . lucreazădin plin. Stația este fixată pe șoseaua Pipera, între Calea Flo-reasca și stația Peco. Punctul terminus al călătoriei noastre, intr-un Viitor al cărui etalon de măsură înseamnă circa 2 ani și 7 luni.: stația Pipera. Despre aceasta, doar atît : e amplasată în plină platformă industrială — creație a celor două decenii pe care le numim, generic. „Epoca Ceausescu" — pe strada Dimitrie Pompei. în fața întreprinderii „Electronica". înainte de a ajunge însă aici va trebui să subtraversăm lacul Herăstrău. Cu două scuturi. în deplină siguranță. Pentru asta se Va construi un ba- tardou. se vor crea incinte uscate, după devierea pe etape a apelor lacului.$i, mai ales, se vor scrie noi pagini de eroism în nemuritoarea carte a metroului bucureștean.

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE CONSACRATE CHEI DL-ft 

ftO-ft ANIVERSĂRI ft VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI 

SI ZILEI INDEPENDENTEI ROMÂNIEI
V •

Simpozion organizat de C.C. al U.T.C., Consiliul
U.A.S.C.R. și Consiliul Național al Organizației

PionierilorLa Muzeul de Istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-au desfășurat, luni, lucrările simpozionului consacrat aniversării a 40 de ani de la victoria asupra fascismului și sărbătoririi Zilei independenței României, organizat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliul Național al Organizației Pionierilor..în comunicările prezentate de către reprezentanți ai organizațiilor. de tineret, studenți și copii, activiști de partid și de stat s-au evidențiat semnificațiile politice majore ale cuceririi și întăririi independenței de stat a României, contribuția țării noastre, a forțelor sale armate, alături de armatele sovietice — care au dus greul războiului — de celelalte forțe ale Națiunilor Unite, lâ victoria asupra fascismului, concepția Partidului Comunist Român, a secretatului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la libertatea, unitatea și independența națională a. României.Totodată, a fost subliniată contribuția deosebită adusă de tînăra generație, de organizațiile sale, revoluționare de tineret, studenți și copii în înfăptuirea mărețelor victorii care au marcat istoria contemporană a României, locul și rolul conferit tineretului în -societatea noastră socialistă și aportul acestuia, sub conducerea și îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, la marile realizări obținute de poporul nostru în anii construcției socialismului, în mod deosebit în perioada istorică deschisă de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și a tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, remarcabilă personalitate a lumii politice contemporane.în încheierea lucrărilor simpozionului, într-o atmosferă de puternic entuziasm și vibrație patriotică, par- ticipanții — tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți și pionieri, cadre ale organizațiilor U.T.C., A.S.C. și de pionieri — au adoptat textul unei telegrame adresate tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, în care se spune :

Participanții la simpozion îșl fac o 
înaltă datorie de conștiință din a ex
prima și cu acest prilej cele mai 
alese sentimente de stimă; recunoș
tință și prețuire față de activitatea 
revoluționară a Partidului Comunist

Simpozion organizat la Ministerul Afacerilor ExterneLgi^îtligteriiî-, .Afâcerilor <’
a ; av.uț- lgci^uhii.-.un. simpozign?.de,-.:.; dicat» ■ de-a 40-a anivewSM victoriei asupra fascismului- șl Zilei Independenței României.Participanții. au adus un fierbinte omagiu armatei, române, formațiunilor patriotice de luptă, întregului popor care, sub conducerea Partidului Comunist Român, au înfăptuit revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, iar prin lupte eroice, prin sacrificii și jertfe, alături de. armata sovietică, au curățat întregul teritoriu al patriei de armatele fasciste, participînd apoi, activ, cu întregul potențial, la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Austriei.A fost pusă cu pregnanță în evidență participarea, cu toate forțele umane și materiale, a României, alături de Uniunea Sovietică și de celelalte forțe ale Națiunilor Unite, la victoria finală asupra Germaniei hitleriste și încheierea victorioasă a celui de-al doilea război mondial. . într-o atmosferă de puternic entuziasm, de vibrant patriotism, participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă. In care se spune :

„Oamenii muncii din Ministerul 
Afacerilor Externe, cu profunde sen
timente de mîndrie patriotică, au 
evocat contribuția eroică a poporului 
român la victoria, asupra fascismului 
din mai 1945 și la cucerirea indepen
denței de stat a patriei în 1877.

Alte manifestăriLa Slatina s-au desfășurat lucrările simpozionului dedicat celei de-a 40-a aniversări de la victoria asupra fascismului sl sărbătoririi Zilei Independentei României, organizat de Comitetul județean Olt al P.C.R. și Ministerul Apărării Naționale.Comunicările prezentate au .reliefat pe larg contribuția României, alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale Națiunilor Unite, la victoria totală asupra Germaniei hitleriste. A fost înfățișat conținutul unor documente, declarații sl mărturii prin care se dă o înaltă apreciere și recunoaștere internațională aportului material si uman al tării noastre la zdrobirea mașinii de război hitleriste. în acest cadru au fost evocate eroismul si spiritul de sacrificiu ale locuitorilor județului Olt în războiul antifascist, la instaurarea puterii populare.Lucrările simpozionului au evidențiat marile realizări obținute de poporul român în ultimii 20 de ani, realizări care definesc „Epoca Ceaușescu", perioadă a unor profunde transformări înnoitoare în toate domeniile de activitate.într-o atmosferă de Înaltă vibrație patriotică, participanții la simpozion au adoptat o telegramă a- . dresată tovarășului Nicolae Ceaușescu prin care dau glas angajării ferme, unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ de a acționa neabătut pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri a- doptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.„Partidul Comunist Român, conducătorul luptei antifasciste din perioada premergătoare Și în timpul

Român, a dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, desfășurată 
pentru organizarea și conducerea tu
turor forțelor progresiste ale națiunii 
noastre in lupta împotriva pericolu
lui fascist și asigurarea victoriei re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, 
care a deschis luminoasa caic a fău
ririi socialismului și comunismului în 
patria noastră, drumul dezvoltării și 
afirmării libere și independente a 
României, al creșterii demnității și 
prestigiului său în rîndurilc țărilor 
lumii.

Înfăptuirea luminoaselor per
spective ale dezvoltării țării noastre 
prefigurate în Directivele Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român — fundamentate cu con
tribuția decisivă a gindirii dumnea
voastră clarvăzătoare, profund știin
țifică și consecvent revoluționară —, se arată în continuare în telegramă, 
impune sporirea și mai puternică a 
angajării tinerei generații in reali- I 
zarea celei de-a treia etape a Pro
gramului partidului, a cărei înfăp
tuire va transforma țara noastră in
tr-o tară industrial-agrară multilate
ral dezvoltată. Sîntem pe deplin 
conștienți că trebuie să facem totul 
pentru ca viitorul nostru, pe care 
sîntem chemați să-1 pregătim și să-l 
construim, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, să fie 
mai luminos, să muncim mai mult 
și mai bine, așa cum generații de 
tineri și-au exprimat atașamentul față 

de (ară în toate realizările obținute 
de eroicul nostru popor în anii liber
tății și demnității noastre, și în mod 
deosebit în cei 20 de ani de cînd în 
fruntea partidului și a țării vă aflați 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, ani pe 
eare cu fierbinte mîndrie patriotică 
îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
epoca tinereții noastre revoluționare.în încheierea telegramei se spune : 
Vă încredințăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ex- 
primînd cele mai frumoase gîndurl 
și sentimente ale tuturor tinerilor 
patriei, vom acționa și mai hotărît, 
avînd mereu în mintea și inima noas
tră supremul dumneavoastră exem- I 
piu de dăruire revoluționară, că vom 
face totul pentru a continua cu cinste 
și demnitate tradițiile revoluționare 
ale poporului și partidului nostru, 
marcate definitoriu de cele două 
mari evenimente evocate, că vom 
duce mai departe făclia nestinsă a 
progresului, pentru prosperitatea și 
continua înflorire a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.(Agerpres)
Qiisiîrea celor două mari evenimente 

-din istoria României are loc în eon- 
dițiile jâȘ'iare întregul popor român 
sărbătorește 20de ani de cînd dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al națiu
nii române, vă aflați în fruntea 
partidului și statului nostru.

în acești ani, punînd în valoare 
vocația pașnică si spiritul construc
tiv ale poporului român, politica ex
ternă a partidului și țării, elaborată 
și înfăptuită sub directa dumnea
voastră îndrumare, a răspuns celor 
mai înalte comandamente contempo
rane, militînd activ pentru crearea 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
o lume a păcii și înțelegerii între po
poare. Dumneavoastră militați neobo
sit pentru afirmarea tot mai puter
nică a patriei noastre pe plan inter
național printr-o politică de pace, 
progres social, înțelegere și colabo
rare in lume.

De numele și activitatea dumnea- I 
voastră revoluționară neobosită pen- | 
tru binețe și fericirea poporului I 
român este legată indisolubil cea 
mai fertilă perioadă din istoria 
României.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă încredința, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de totala 
noastră adeziune față de hotăririle 
istorice pe care le-a adoptat Con
gresul al XIII-lea al partidului nos
tru și a ne angaja în fața dumnea
voastră că vom răspunde cu conști
ință revoluționară, patriotică, tuturor 
sarcinilor care decurg din transpu
nerea în viață a obiectivelor politicii 
externe, de a sluji cu devotament 
patria, partidul și poporul".(Agerpres)
celui de-al doilea război mondial" s-a intitulat expunerea ce a avut loc la Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia. La căminul cultural din comuna Valea Măcrișului a avut loc simpozionul pe tema „Eroi au fost, eroi sînt încă", iar cooperatorii din Făcăeni au putut urmări expunerea „9 Mai în conștiința poporului român" ce a fost urmată de un interesant recital de poezie sub genericul „Odă ostașilor români". Colectivul oamenilor muncii de la întreprinderea de ferite din Urziceni s-a întîlnit cu veterani din războiul antifascist. Cu acest prilej au fost evocate faptele de vitejie șl jertfele armatei române și s-a susținut și un interesant ciclu de poezie simbolic intitulat „Eroilor neamului, omagiul nostru". (Mihai Vișoiu).în județul Giurgiu a fost prezentată expunerea pe tema „Contribuția poporului român la victoria asupra fascismului" in fața colectivelor de oameni ai muncii de la întreprinderea textilă „Dunăreană". Șantierul naval, Combinatul chimic, în unitățile de învățămînt, precum și în comunele Călugăreni, Bolintin-Vale, Berceni. Domnești. Joița. Mîrșa, Roata si altele. Sub genericul „Glorie înaintașilor. înaltă cinstire prezentului socialist", au avut loc vizite și e- vocări la Muzeul luptei pentru independentă. precum si la monumentele istorice din județ, unde au participat peste 15 000 de oameni ai muncii. Tot în aceste zile, în localitățile din județul Giurgiu s-au organizat gale de filme documentare consacrate marilor realizări obținute de poporul nostru în „Epoca Ceaușescu", expoziții și prezentări de carte social-po- litică, de artă plastică și fotografică, recitaluri de versuri și altele. (Ion 
Manea),

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistăCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, la Teatrul Național din Capitală a avut loc. luni, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R.Au participat tovarășii Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Tamara Maria Do- brin, președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., Ilie Văduva, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Constantin Oancea, adjunct al ministru-' lui afacerilor externe.Au luat parte, de asemenea, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, Jan Papp, și membri ai ambasadei.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste Cehoslovace și Republicii Socialiste România.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nicolae Croitoru. secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre semnificația celei de-a 40-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă a vorbit tovarășul Nicolae Constantin.Poporul român — a spus vorbitorul — sărbătorește acest glorios eveniment cu legitimă mîndrie patriotică, cu sentimentul și conștiința datoriei împlinite, prin participarea, in a doua parte a războiului, cu toate forțele materiale și umane, la uriașa bătălie purtată, alături de armatele sovietice, de patrioții cehi și slovaci și de întreaga coaliție an- tihitleristă, împotriva celui mai mare dușman al libertății și independentei popoarelor, al păcii și progresului tuturor națiunilor. în luptele purtate timp de 146 de zile, armata română a pătruns pe teritoriul cehoslovac pe o adîncime de 400 km. a forțat patru cursuri mari de ape, a străbătut, prin lupte crîncene. 10 masive muntoase și a eliberat 1 722 localități. între care 31 de orașe. Pierderile suferite de armata română în luptele pentru eliberarea tării prietene s-au ridicat la 66 500 morți. Pentru glorioasele fapte de arme, pentru spiritul de sacrificiu și eroismul de care au dat dovadă în luptă, un număr de peste 5 600 de ostași și ofițeri români au primit ordine și medalii militare cehoslovace.Referindu-se în continuare Ia realizările importante obținute de popoarele Cehoslovaciei pe calea construirii socialismului, vorbitorul a arătat că. sub conducerea. Partidului Comunist din Cehoslovacia, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. toți oamenii muncii din tara prietenă au obținut succese remarcabile în toate domeniile de activitate. Pornind de la un nivel Înalt de industrializare. economia cehoslovacă a continuat să se dezvolte și să se modernizeze. Agricultura socialistă a înregistrat . succese însemnate. De asemenea, s-au dezvoltat știința, cultura, invățămîntul, a crescut nivelul general de civilizație al Întregului popor.în tara noastră este bine cunoscută' activitatea desfășurată de comuniștii cehoslovaci, de clasa muncitoare si întregul popor, pentru? transformarea . revoluționară a societății, pentru progres și' prosperitate, pentru construcția socialismului. în prezent, poporul cehoslovac este angajat ferm în transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XVI-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, orientate îndeosebi spre dezvoltarea intensivă a economiei. extinderea bazei energetice și de materii prime și mai buna valorificare a acestora, sporirea eficientei întregii activități.Animat de sentimente de prietenie și solidaritate frățească față de poporul cehoslovac. — a spus vorbitorul —, poporul român urmărește cu profundă simpatie activitatea creatoare a oamenilor muncii 'din Cehoslovacia și se bucură sincer de realizările lor în dezvoltarea și înflorirea patriei socialiste.Prezentînd remarcabilele succese obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român în construirea socialismului, vorbitorul a spus : în cele patru decenii care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. România a intrat într-o eră nouă de dezvoltare liberă, socialistă. Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am realizat în anii socialismului o dezvoltare impetuoasă a patriei noastre, obțlnînd succese remarcabile în toate domeniile de activitate, România a devenit o țară industrial-agrară puternică, cu o știință și cultură înaintate. In cadrul acestei perioade se disting realizările remarcabile obținute în ultimii 20 de ani, care definesc, prin conținutul și dimensiunile transformărilor ce au avut loc, „Epoca Ceaușescu".Ca rezultat al marilor realizări în dezvoltarea forțelor de producție, al creșterii susținute a potențialului economic, produsul social va fi în 1985 cu 25 la sută mai mare deeît in 1980, creșterea venitului național intr-un ritm mediu anual de peste 7 la sută în perioada 1981—1985 a permis și va permite ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Toate acestea dovedesc, cu forța de netăgăduit a faptelor, că tot ce se înfăptuiește în tara noastră este destinat omului, bunăstării sale, afirmării multilaterale a personalității umane. Este o politică îndelung și puternic confirmată de realități.Obiectivul fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului nostru pentru cincinalul 1986—1990 și în perspectivă pînă în anul 2000 îl constituie consolidarea mărețelor realizări obținute pînă acum si trecerea României într-o etapă superioară de dezvoltare economieo-socia- lă, astfel incit, la 'sfîrșitul acestui secol, patria noastră să devină o tară multilateral dezvoltată, atit din punct de vedere industrial, agricol, științific și cultural, cît si al ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, creîndu-se condițiile pentru trecerea la etapa afirmării in societatea noastră a principiilor de muncă și de viață ale societății comuniste.Pentru atingerea acestui tel măreț se va acorda. în continuare. ,cea mai mare atenție dezvoltării forțelor de producție, perfecționării, pe o nouă bază, a relațiilor sociale și de muncă. Industria se va integra tot mal mult cursului viguros al noii revoluții teh- nico-științifice. Va continua procesul de restructurare și modernizare a industriei prin creșterea prioritară a domeniilor de prelucrare avansată. 

prin realizarea unor produse de înaltă tehnicitate, mici consumatoare de energie.Mutații profunde va. cunoaște, de asemenea. agricultura. Alocarea unui fond mare de investiții va asigura dezvoltarea si modernizarea bazei tehnico-materlale a acestei ramuri. înfăptuirea programului de îmbunătățiri funciare, mecanizarea complexă a lucrărilor. Condiția a- griculturii va fi substanțial ridicată prin dezvoltarea pe care o vor cunoaște asemenea sectoare intensive cum sînt zootehnia, viticultura, pomicultura.O puternică înflorire va înregistra știința, care își va extinde cercetările pentru a aduce o contribuție mai mare la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, la creșterea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al produselor, ridicarea productivității muncii, creșterea eficientei economice în toate domeniile.în consens cu progresul general al forțelor de producție se vor perfecționa relațiile de producție si sociale. asigurîndu-se ca si Pînă a- cum adîncirea si lărgirea continuă a democrației muncitorești, revoluționare.Tot ceea ce se realizează în tara noastră — a arătat vorbitorul —• servește nemijlocit poporului, bunăstării sale, asigurînd. totodată, independenta si suveranitatea patriei, creșterea prestigiului international al României.Punind în evidentă Intensa activitate internațională a partidului și statului nostru, vorbitorul a spus s Avînd la bază ideile, tezele și concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, cu un înalt prestigiu și o largă audientă pe arena internațională. România socialistă s-a a- firmat și acționează cu înalt spirit de răspundere. constituind un factor important în lupta pentru înlăturarea pericolului unui nou război. Țara noastră se pronunță pentru oprirea sau înghețarea imediată a înarmărilor nucleare, în general. încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a contramăsurilor nucleare sovietice, ceea ce ar fi de natură să creeze o atmosferă de încredere și să influențeze desfășurarea cu succes a negocierilor de la Geneva. Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România acționează ferm pentru consolidarea și dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, situînd pe prim plan relațiile cu țările vecine. în acest cadru — a arătat vorbitorul — facem totul pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării cu Uniunea Sovietică. Considerăm că întărirea solidarității și unității țărilor socialiste reprezintă, în actualele împrejurări, un factor important pentru creșterea prestigiului și forței socialismului, pentru dezarmare, pace și progres social. în acest context, vorbitorul a subliniat că prietenia tradițională româno-cehoslovacă, puternic cimentată prin sîngele vărsat în comun în bătăliile pentru eliberarea Cehoslovaciei do sub ocupația fascistă, a dobîndlt un conținut nou după instaurarea puterii populare în cele două țări. Forța motrice a ; colaborării, noastre — a spus vorbitorul — o constituie legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia. De o importanță hotărîtoare pentru evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-ceho- slovace sînt întîlnirile șl convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak, care au imprimat de fiecare dată un conținut mereu mai bogat și au deschis noi perspective raporturilor reciproce.în încheiere, vorbitorul a adresat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii cehoslovaci calde felicitări pentru realizările remarcabile obținute și urări de succes deplin în transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XVl-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru prosperitatea Cehoslovaciei socialiste.A vorbit apoi ambasadorul Jan Papp. El a arătat că ziua de 9 Mai, care este sărbătorită de întreaga omenire iubitoare de pace ca zi a victoriei asupra fascismului hitlerist. a devenit, totodată, și sărbătoarea națională a poporului cehoslovac.Din memoria generației noastre și 
a celor viitoare — a arătat ambasadorul —• nu vor dispărea niciodată curajul și vitejia ostașilor sovietici și români de care au dat dovadă in luptele pentru libertatea Cehoslovaciei. Poporul nostru va păstra pentru totdeauna amintirea eroismului lor. Cu respect și dragoste sinceră Îngrijim mormintele ostașilor români care se află pe pămîntul patriei noastre, ca pe mormintele fiilor noștri. în rîndurile coaliției antihitleriste — a spus el —, sute de mii de cehi și slovaci au contribuit activ la marea luptă împotriva fascismului. Poporul nostru deplînge pierderea celor 360 000 de fii și fiice ale sale, care și-au dat viața pe fronturile celui de-al doilea război mondial, în lupta împotriva fascismului, sau au pierit in lagărele de concentrare sau pe eșafoa- dele naziste. Ambasadorul a înfățișat, apoi, succesele obținute de poporul cehoslovac In construirea socialismului. Printre cele mai impor-

★Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă -L Ziua națională a R.S. Cehoslovace — luni a avut loc o conferință de presă.Ambasadorul Jan Papp a relevat lupta eroică a poporului cehoslovac Împotriva fascismului, subliniind contribuția deosebită a ostașilor sovietici și români, jertfele pe care cele două armate le-au făcut pentru eliberarea Cehoslovaciei.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg Ia realizările obținute de poporul cehoslovac, sub conducerea P.C. din
INFORMAȚII

GIMNASTICA. Lotul nostru reprezentativ de gimnastică feminină a plecat Ia Helsinki, unde în zilele de 11 și 12 mai se vor desfășura campionatele europene. Din lot fac parte Ecaterina Szabo, Laura Cutina, Daniela Silivaș și Lenuța Rus, ultimele două debutante la o astfel de mare competiție oficială.
AUTOMOBILISM. Ieri au plecat la Albena (Bulgaria) automobiliștii români care vor participa la cea de-a XVI-a ediție a Raliului „Nisipurile de aur". Tradiționala competiție internațională — etapă în Campionatul european (coeficient 4). în

»tante rezultate obținute în cei 40 da ani, a arătat vorbitorul, este faptul că s-a schimbat fundamental întregul sistem social-economic și că pe baza relațiilor de producție socialiste s-a creat noua structură socialistă a societății noastre. Republica Socialistă Cehoslovacă este astăzi un stat puternic, cu o dezvoltare dinamică, condus de poporul muncitor. Este o țară liberă a popoarelor și naționalităților care muncesc și trăiesc im- preună pe pămîntul ei. Este un membru de nifdejde al comunității socialiste, al forțelor progresului și păcii.Potențialul economic al Cehoslovaciei socialiste a crescut de citeva ori și este relativ uniform răspîndit pe întregul teritoriu al țării. Industria noastră produce azi, în mai puțin de 
a lună, mai mult deeît producea intr-un an republica dinainte de Miin- chen. în condițiile acestei creșteri dinamice s-a schimbat substanțial structura producției industriale, mai ales în ramurile cu un înalt nivel de tehnicitate, cum sînt construcțiile de mașini, electrotehnica, microelec- trotehnica și chimia. Transformări radicale s-au produs ți în agricultură, care a trecut de la mica producție la marea producție socialistă și folosește din ce în ce mai mult cuceririle științei și tehnicii. Aceasta a permis creșterea volumului producției agricole cu 50 la sută, chiar dacă acum, în comparație cu perioada antebelică, în acest sector lucrează mai puțin de o treime din populație. Ca urmare a acestui fapt a crescut substanțial și venitul național, al cărui volum este de șase ori mai mare deeît in anul 1937.Este cunoscut faptul că gradul nivelului de trai, al consumului individual și social este în Cehoslovacia de azi destul de ridicat. Aproximativ 60 la sută din populația țării locuiește în apartamente construite după eliberare. Ocrotirea sănătății, invă- țămintul, sistemul cultural și educațional, sistemul de asigurări sociale sînt dintre cele mai dezvoltate din lume.Referindu-se la actuala situație internațională, ambasadorul a arătat că țările socialiste — deci și Cehoslovacia și România —• depun eforturi pentru ca în Europa să nu crească nivelul confruntării nucleare, ca să se întărească procesul ge- nepal-european al securității, al coexistenței pașnice și colaborării.Evocînd legăturile de prietenie și colaborare dintre cele două popoare, vorbitorul a spus :Constatăm cu satisfacție că între popoarele Cehoslovaciei și României există puternice relații de prietenie. Mai ales în ultimele patru decenii care s-au scurs, pe baza principiilor Si idealurilor marxist-Ieniniste. ala solidarității de clasă și dorinței de întrajutorare s-au dezvoltat adevărate relații frățești și o largă colaborare ce cuprinde toate domeniile vieții politice, sociale, economice' și culturale. Baza lor o constituie relațiile strinse și colaborarea dintre P.C. din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român. Prietenia noastră se întărește și se dezvoltă tot mai mult, căpătînd un conținut nou.Un nou impuls pentru adîncirea relațiilor cehoSlovaco-române îl reprezintă fntîlnlrila tovărășești, regulate, la nivel' Înalt, între conducătorii celor două partide comuniste ale noastre, tovarășul Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, șl tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintela Republicii Socialiste România.O mare însemnătate pentru țările noastre socialiste —• a spus ambasadorul cehoslovac — revine colaborării economice și tehnico-științifice. Relațiile economice reciproce sînt pe termen lung si — practic — în toată perioada celor 40 de ani care au trecut de la eliberarea țării se caracterizează printr-o dezvoltare dinamică. Bazîndu-se pe avantaj reciproc, ele reflectă firesc relațiile frățești dintre țările noastre care urmăresc aceleași scopuri politice, economice și sociale.Partidul Comunist din Cehoslovacia și întregul nostru popor — a spus în încheiere vorbitorul — urmăresc cu interes și simpatie eforturile creatoare și pline de inițiativă ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din România, pentru îndeplinirea Directivelor și hotărîrilor aprobate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului dumneavoastră. Ne bucură rezultatele pe care le obțineți și dorim din toată inima poporului frate român noi succese pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.tn încheierea adunării festive ai avut loc un spectacol artistic.

★Cu același prilej, luni. In sala Teatrului Fantasio din Constanța a avut loc o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai unor organizații de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Gheorghe Iones- cu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Constanța, și Oldrich Șigut, consulul general al Republicii Socialiste Cehoslovace la Constanta.
*Cehoslovacia, în anii construcției socialismului.Ambasadorul Cehoslovaciei a evidențiat buhele relații de prietenie statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre, subliniind că la dezvoltarea și adîncirea lor o contribuție hotărîtoare o au întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace. (Agerpres)

SPORTIVECupa păcii și prieteniei și în Campionatul balcanic — măsoară în acest an 1 150 km, cu 33 de probe de clasament ce totalizează 437 km (asfalt 332 km, macadam 105 km). Startul se va da sîmbătă, 11 mai. la Albena. unde va avea loc o probă de circuit. Echipajele românești vor concura pe două mașini „Dacia 1 300" (Fl. Mateescu — M. Panaite, FI. Nută — R. Dutnitriu). două pe „Oltcit" (P. Cojocaru — Fl. Ene. C. Duval — Al. Băluță) și unul pe ..Renault 5 Alpine" (P. Constanti- nescu — Gh. Barbu).

în adine, ca o promisiune a luminii de afară.
Stația Tineretului. Inginerul Mi

hai Verbiță vorbește la telefon și notăm din convorbirea care, după Opinia noastră, măsoară tensiunea Acestui loc de muncă : „Stația de betoane ? Salut, Sandule. Cum ? Caut să te prind de-o oră. Da. Exact. Cum ? O singură întrebare : ce-i cu betoânele ? Poftim ?! (Se deschide ușa și o fată comunică lapidar : „au venit betoânele". Se închide ușa). Sandule, vreau cite două mașini pe oră. Clar ? Mulțumesc".— Așadar...— ...Betoânele pe primul plan, ne ia inginerul vorba din gură. Sîntem și noi angajați în cursa contracronometru a primelor două tronsoane ale magistralei II, care trebuie să fie gata la sfîrșitul acestui an. Iar constructorii metroului și-au onorat de fiecare dată răspunderile asumate.Solicităm detalii despre această stație și aflăm : e amplasată pe B-dul Cantemir, în zona Liceului gineai. Ea va prelua fluxurile de călători din cel mai nou cartier de pe B-dul Pionierilor, al cartierului care se împlinește acum pe Lînăriei. al ansamblurilor de blocuri noi de pe Calea Serban Vodă, dar și călătorii ce vin dinspre bulevardele Mărășești, Di- mitrie Cantemir. Cele patru ac-; cese sînt dispuse astfel : unul în dreptul Liceului Șincai, altul vizavi de liceu, celelalte două pe B-dul Cantemir. Scări rulante între vestibul și peron, Ia.,r.4oate patru—? accese. — Calca-- rul de Viștea, marmurele de Monea;sa, Rușchița și Gura Văii și-au dat întîlnire aici, la lucrările de finisare. Pînă la acest moment, care anticipează ziua de sărbătoare a încheierii lucrărilor finale, oamenii lui Ion Tudorache ori Trifan 
Hariman sau Dumitru Barbu au arătat că știu să învingă orice greutăți, cerbicia unui teren ostil betoanelor, formelor gîndite de om. Mai sînt destule de făcut aici, dar vrednicia acestor oameni, comuniști de nădejde, este cea mai convingătoare dovadă că lucrările vor fi încheiate la termenul stabilit.

Stația „Unirii II". Una din stațiile cele mai... Dar mai întîi să evocăm o dată : 22 februarie 1985. Aici. în Piața Unirii, „cîrtițele" venind dinspre stația Tineretului începeau subtraversarea Dîmboviței și a magistralei I. Sus, la suprafață, ger năprasnic : pînă la minus 23 de grade. Ger năprasnic și pentru cei 230 de oameni din sectorul minier 2. conduși de inginerul Titu Vlă- 
doiu. Ger de înghețau și... macaralele. Pe un asemenea timp. Dîmbovița a fost pur și Simplu... mutată în 3 conducte, fiecare cu un diametru de 1,6 metri, pentru ca dedesubt scuturile să-și continue nestingherite marșul lor de deschidere a noilor bulevarde de circulație subterană. Operația sub- traversare a fost gîndită in amă- n.unt, inginerește, s-a desfășurat întocmai după strategia stabilită, are caracter de unicitate pe plan național. în Europa se mai cunoaște doar o singură lucrare de acest fel. Inginerul Dragoș Bîlcu, minerii Ion 
Anica, Constantin Zotică, Soare 
Crăciun, Ilie Bădoi, maiștrii Con
stantin Otărășanu și Nicolae Petrescu — și nu numai ei — socotesc subtraversarea Dîmboviței din iarna lui ’85 lucrarea vieții lor. Palmares profesional mult rîvnit., ce conferă dreaptă prețuire si demnitate.Dar să ne întoarcem în prezent, la, stația „Unirii II". Discutăm cu inginerii Viorel Popescu și Constan
tin Petrescu după ce am coborît cu liftul în adînc. unde basculante și betoniere, coborîte și ele aici cu macaralele, fac cursele de rutină prin spatiile ce vor fi curînd luate în stâpînire de călători. Basculante în bulevardul de sub pămîht. iar sus. Ia lumina zilei. în apropierea Pieței Unirii, zeci de macarale ce-și rotesc brațele de oțel pe cerul curat. Vor lăsa și ele în urmă un splendid bulevard, cu nume simbolic pentru această epocă : „Victoria Socialismului".Cum va arăta stația aceasta. încorsetată acum în betoane, flămin- dă încă după betoane ?Amplasamentul ei a fost fixat în imediata apropiere a magazinului „Unirea". Un pasaj subteran — care subtraversează Dîmbovița și tunelurile magistralei I — face legătura cu actuala stație Piața Unirii. Este stația cu cea mai adîncă cotă, gîndită pe trei niveluri: 1. Spații, tehnice și accesul publicului; 2. Vestibul și spații tehnice : 3. Pe
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI 
cu prilejul aniversării victoriei 

asupra fascismului și „Zilei independenței”
MOSCOVA 6 — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : La 
Ambasada tării noastre din Mosco
va a avut loc o conferință de presă 
la care au luat parte reprezen
tanți ai secfiei relații externe a 
C.C. al P.C.V.S., ai ministerelor 
de externe și al apărării ale 
U.R.S.S., membri ai conducerilor 
centrale ale Untunii Asociațiilor 
Sovietice de Prietenie ,și Relații 
Culturale cu Străinătatea și Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Româ- 
nă (A.P.S.R.), reprezentanți ai pre
sei centrale sovietice.

în cadrul conferinței au fost puse 
în evidență semnificația istorică a 
luptei antifasciste a poporului 
român, sub conducerea P.C.R.. lupta 
eroică a ostașilor români .pentru 
eliberarea teritoriului patriei, rolul 
Uniunii Sovietice și al forțelor sale 
armate in obținerea victoriei de la 
9 Mai 1945 și aportul țărilor mem
bre ale coaliției antihitleriste, al 
mișcărilor de rezistență și al for
țelor patriotice din țările europe
ne la victoria finală asupra fascis
mului german.

Au fost relevate, totodată, parti
ciparea activă a poporului român și 
a forțelor sale armate la eliberarea 
României de sub ocupația fascistă, 
angajarea României cu întregul său 
potențial economic și militar alături 
de Națiunile Unite in războiul 
antihitlerist, participarea nemijlo
cită a armatei române, alături de 
armatele sovietice, la eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți a Austriei.

în saloanele ambasadei au fost 
organizate, totodată, o expoziție 
documentară de fotografii, care re
liefează contribuția eroică a Româ
niei la victoria asupra Germaniei 
fasciste, precum și un stand de car
te social-politică românească. în 
cadrul căruia la loc de frunte au 
fost expuse opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Lucrările de is
torie prezentate in acest cadru în
fățișează contribuția substanțială a 
României la înfrîngerea Germaniei1 
fasciste, participarea activă a 
armatei române la eliberarea altor 
popoare europene de sub ocupația 
fascistă, precum și lupta eroică a 
poporului român și a armatei sale 
pentru cucerirea independenței de 
stat, la 9 Mai 1877.
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A fost prezentat, de asemenea, 
filmul „260 de' zile pentru noua 
istorie a României".

PRAGA. — în Cehoslovacia con
tinuă acțiunile dedicate cinstirii 
memoriei fiilor poporului român 
căzuți în luptele pentru eliberarea 
acestei țări de sub ocupația fascistă.

Reprezentanți ai organelor raio
nale și orășenești din Kromeritz au 
depus coroane de flori la monu
mentul eroilor români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea ora
șului și a zonelor înconjurătoare. 
Coroane de flori au fost depuse și 
de reprezentanți ai Ambasadei 
române la Praga.

în cadrul adunării solemne care 
a avut loc cu acest prilej; Milos 
Jakes, membru al ..prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, a arătat că în memoria 
locuitorilor regiunii Moravia de 
Sud va rămine întipărită amintirea 
ostașilor sovietici, a ostașilor ar
matelor 1 și a 4-a române, a bri
găzii a 3-a cehoslovace, care au 
eliberat, in zilele de 5—6 mai 1945, 
raionul și orașul Kromeritz și lo
calități din această zonă.

La solemnitate au asistat nu
meroși oameni ai muncii și tineri 
din orașul și raionul Kromeritz. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Cehoslovaciei.

SOFIA. — Lectoratul de limbă, 
cultură și civilizație română de la 
Veliko Tîrnovo a organizat, in 
foaierul central al Universității 

„Kiril și Metodiu" din localitate, o 
expoziție de carte românească. La 
loc de cinste sini prezentate lucrări 
din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Lectoratul a organizat, totodată, 
o seară de poezie patriotică româ
nească, în cadrul căreia au fost re
citate versuri de autori români de
dicate celor două evenimente.

ROMA. — „Ziua independenței 
României" și contribuția țării noas
tre la înfrîngerea fascismului au 
fost evocate in. cadrul unei mani
festări organizate în Aula Magna a 
Universității . „La Sapienza" din 
Roma.

în numele corpului academic și al 
Consiliului universității, prorectorul 
Romano Cipolini a pus in lumină 
semnificația istorică a zilei de 
9 Mai în istoria României, lupta 
poporului român pentru unitate și 
independență națională, pentru eli
berarea țării de sub fascism, con
tribuția pe care armata română a 
adus-o la eliberarea Ungariei. Ce
hoslovaciei și unei părți a Austriei. 
Vorbitorul a reliefat, in context, 
jertfele umane și marile sacrificii 
materiale suportate de poporul 
român în cel. de-al doilea război 
mondial.

La rindul său. prof. Aurelio Ron- 
caglia, șeful departamentului de 
studii romanice al Universității „La 
Sapienza", s-a referit la pagini 
asemănătoare din lupta popoarelor 
român și italian pentru libertate și 
independență.

Cu acest prilej, a fost vizionată o 
expoziție de carte românească. Vo
lumele prezentate au fost donate 
bibliotecii Departamentului de stu
dii romanice al universității, în ca
drul căruia funcționează o catedră 
de literatura română, .

MANILA. — Biblioteca centrală 
din orașul filipinez Pasig găzdu
iește in aceste zile o expoziție de 
carte românească, ce cuprinde în 
principal volume din operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Tot
odată este prezentată o expoziție de 
fotografii avind drept temă lupta 
pentru independență a poporului 
român oglindită in opere de artă.

Luînd cuvîntul la festivitatea 
inaugurală, primarul orașului, Emi- 
liano Caruncho, a evidențiat reali
zările obținute de România in anii 
construcției socialiste, contribuția de 
seamă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea marilor 
probleme ale omenirii.

Au fost prezentate filme docu
mentare despre România.

MADRID. în sălile Palatului con
greselor și expozițiilor din orașul 
spaniol Jaca au fost organizate Zi
lele culturii românești, în cadrul că
rora a fost prezentată contribuția 
țării noastre la victoria asupra fas
cismului. S-au inaugurat expoziția 
de fotografii „40 de ani de mărețe 
realizări", o expoziție de' carie ro
mânească și una de artizanat ,și au 
avut loc proiecții de filme româ
nești. Au participat primarul ora
șului, alte oficialități locale, oameni 
de cultură și artă, ziariști, un nu
meros public.

HAGA. în cadrul unei întîlniri 
organizate la Haga cu reprezentanți 
ai presei și radioteleviziunii au 
fost evidențiate importanta luptei 
antifasciste a poporului român des
fășurate sub conducerea Partidului 
Comunist Român, contribuția sub
stanțială materială și umană a po
porului român la victoria asupra 
nazismului, precum și la eliberarea 
Ungariei. Cehoslovaciei și a unei 
părți din Austria. Au fost relevate, 
totodată) importantele inițiative de 
pace ale României, ale președinte
lui Nicolae Ceausescu.

Pentru un dialog constructiv în vederea însănătoșirii 
situației internaționale

I I

O cuvîntare a tovarășului Mihail GorbaciovMOSCOVA 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la reuniunea veteranilor de război ■ și din cimpul muncii, care a avut loc la Moscova, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a subliniat importanța reuniunii în contextul manifestărilor consacrate aniversării a 40 de ani de la victoria asupra fascismului. El a arătat că societatea sovietică se află astăzi în pragul unor mutații calitative în toate sferele vieții.
în interesul păcii și înțelegerii

Cuvîntul tovarășului Wojciech Jaruzelski
la Congresul organizației poloneze a veteranilor de războiVARȘOVIA 6 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările Congresului Uniunii Luptătorilor pentru Libertate și Democrație, organizația poloneză a veteranilor de război.Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor, Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, a subliniat că datorită

Ședință solemnă la Praga
dedicată celei de-a 40-a aniversări a Insurecției armate din mai 

a poporului cehPRAGA 6 (Agerpres). — La Praga a avut loc o ședință solemnă cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Insurecției armate din mai a poporului ceh. La adunare a luat parte Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace. alți conducători de partid si de stat cehoslovaci.în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Josef Korcak. membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele
Progresul economiei mondiale reclamă 

înlăturarea barierelor protecționiste 
Un raport al O.N.U.D.I.VIENA 6 (Agerpres). — Interdependența industrială a devenit si mai evidentă în lume în perioada 1978— 1984, iar țările în curs de dezvoltare și-au dezvoltat mai mult bazele industriale — se arată în . raportul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), publicat la Viena. Documentul O.N.U.D.I. se pronunță. în favoarea liberalizării comerțului și a ridicării barierelor impuse de țările dezvoltate în calea produselor provenind din statele lumii a treia, ceea ce este in. interesul economiei mondiale.

r ~
BIROUL POLITIC AL C.C.

I AL P.C.U.S. a analizai și a
aprobat pe deplin activitatea

I delegației sovietice la întîlnirea
la nivel înalt a conducătorilor 
de partid si de stat ai țărilor 
participante la Tratatul de Ia 
Varșovia, care s-a desfășurat la

1 26 aprilie în "capitala R.P. Po
lone. Hotărîrea unanimă de a

I prelungi durata de valabilitate
a Tratatului de la Varșovia — 
apreciază Biroul Politic al C.C.

. al P.C.U.S., este o nouă con
tribuție majoră la întărirea 
securității țărilor aliate frățești, 
Ia menținerea și consolidarea

I păcii în Europa și în întreaga
lume.

L _ _ ______

Relevînd pericolul pe care îl repre- zintăl cursa înarmărilor, vorbitorul a arătat că Uniunea Sovietică nu consideră războiul drept o fatalitate. „Și in viitor — a declarat secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — vom folosi orice posibilitate pentru un dialog constructiv cu Occidentul și pentru însănătoșirea situației internaționale".

politicii Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a aliaților săi a fost construită o Polonie nouă.Adresîndu-se în încheiere tuturor participanților la coaliția antihitle- ristă, vorbitorul le-a adresat chemarea ca memoria luptei comune a forțelor antifasciste să contribuie astăzi la o mai bună înțelegere, la întărirea păcii și cooperării internaționale.

Guvernului R.S. Cehe, a subliniat că Insurecția armată din mai a constituit etapa finală a luptei de eliberare a poporului ceh împotriva ocupației naziste. Vorbitorul a arătat că în lupta împotriva fascismului, pe teritoriul Cehiei și Slovaciei, au căzut, alături de ostași sovietici, si militari români, polonezi și luptători antifasciști de alte naționalități, a căror memorie este cinstită de poporul cehoslovac.

Documentul cuprinde cîteva proiecte legate de schimburile industriale între țările în curs de dezvoltare, raporțate la cinci regiuni de pe glob, în baza cărora se estimează că. față de 1979, cooperarea Sud-Sud pohte spori cu 50 Ia sută pînă in 1990.Se menționează că această cooperare, necesară pentru o mai bună utilizare a resurselor proprii, nu se poate substitui însă colaborării Nord- Sud, colaborare care trebuie să se desfășoare într-un cadru liber, fără măsuri protecționiste sau obstacole.
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:_______________

COMEMORARE. în Iugoslavia a fost comemorată împlinirea a cinci ani de la moartea iui Iosip Broz Tito. în întreaga țară s-a păstrat un minut de reculegere în memoria marelui dispărut. La mor- mîntul din pavilionul „Casa florilor", unde se află corpul neînsuflețit al lui Iosip Broz Tito, au fost depuse coroane de flori din partea conducerii de stat și de partid iugoslave, a republicilor, provinciilor și orașelor, a reprezentanților armatei, precum și a membrilor familiei Tito. într-o declarație radiotelevizată, Aii Șukria, președintele Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a evocat personalitatea lui Iosip Broz Tito.

SITUAȚIA DIN LIBANBEIRUT 6 (Agerpres). — Șeful statului libanez, Amin Gemayel, a prezidat luni o reuniune de urgență a Consiliului Militar în cadrul căreia au fost discutate evoluția situației din țară pe plan militar și modalitățile de încetare a luptelor dintre milițiile creștine și musulmane la Beirut.Schimburile de focuri la linia de demarcație intre estul și vestul Beirutului au continuat în noaptea de duminică spre luni și a doua zi, deși s-au înregistrat și intervale de acalmie. în timpul ciocnirilor, proiectile de artilerie au lovit aeroportul internațional și un spital. S-au semnalat bombardamente de artilerie și asupra cartierelor de locuințe din cele două părți ale capitalei libaneze. Surse ale poliției din Beirut au afirmat că cel puțin cinci persoane civile au fost ucise și 41 rănite în cursul acestor tiruri.
ANGLIA

Recul al Partidului Conservator 
în alegerile localeLONDRA (Agerpres). — Rezultatele definitive ale alegerilor locale desfășurate la 2 mai în 47 de comitate din Anglia și Țara Galilor confirmă eșecul suferit de Partidul Conservator, de guvernămint,: și apariția unei a treia forțe politice — alianța centristă — formată din liberali și social-democrați. Potrivit datelor oficiale definitive, conservatorii au pierdut in total 55 de locuri, deți- nind majoritatea absolută numai în nouă consilii de comitat, față de 18 anterior.Față de alegerile locale precedente. din 1981, laburiștii au pierdut 32 de locuri și majoritatea absolută în cinci comitate.Alianța centristă a obținut 129 de locuri, fără să dețină însă majoritatea absolută decît în consiliul de comitat din Insula Wight (sudul Angliei) pe care o controla deja, dar dispune de „capacitatea de arbitraj" în alte peste 20 de comitate, relatează agenția France Presse.
Sărbătoarea 

ziarului „Akahata”
TOKIO (Agerpres). — în ora

șul Sakai, situat in apropiere de 
Osaka, s-a încheiat sărbătoarea 
anuală a ziarului „Akahata", 
organul central al P.C. Japonez. 
La manifestările consacrate 
acestui eveniment au participat 
240 000 de persoane venite din 
toate regiunile țării. La mitin
gul de încheiere a festivități
lor au luat cuvintul Kenji 
Miyamoto, președintele C.C. al 
P.C.J., și Tetsuzo Fuwa, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., care au chemat opinia 
publică japoneză să-și intensi
fice acțiunile împotriva perico
lului unui război nuclear.

LA BUDAPESTA s-au încheiat convorbirii^ dintre Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, și președintele Republicii Nicaragua. Daniel Ortega Saavedra, care a efectuat o vizită oficială în capitala ungară.
PREȘEDINTELE CONFEDERA

ȚIEI ELVEȚIENE, Kurt Furgler, a exprimat, într-un discurs rostit la Berna, dorința tării sale de a coopera mai strîns cu restul statelor europene. El a subliniat necesitatea ca toate țările Europei să-și unească forțele si potențialul lor în domeniul cercetării științifice si tehnice. în scopul dezvoltării.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU Al GUVERNULUI ROMAN. 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DÂSCA1ESCU, IN THAILANDA
BANGKOK 6 (Agerpres). — Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a sosit, luni, într-o vizită oficială în Thailanda. La aeroportul din Bangkok, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, unde a avut loc ceremonia pri

începerea convorbirilor oficialeBANGKOK 6 (Agerpres — Corespondență de la I. Erhan). — Luni au început, la Bangkok, convorbirile dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Regatului Thailanda, Prem Tinsulanonda.Prim-miniștrii și-au exprimat convingerea că actuala întîlnire constituie o expresie a voinței celor două țări de a dezvolta raporturi de strînsă conlucrare pe plan bilateral în numeroase domenii de interes comun, îndeosebi în ceea ce privește cooperarea economică, cit și pe planul vieții internaționale, în folosul popoarelor român și thailandez prietene, al promovării politicii de pace, independență și largă cooperare în lume. De ambele părți s-a relevat faptul că actualele convorbiri, înțelegerile ce vor fi convenite vor reprezenta contribuții importante la dezvoltarea legăturilor de strînsă prietenie și conlucrare reciproc avantajoasă dintre cele două țări și popoare. în context, s-a subliniat că relațiile prietenești dintre România și Thailanda se bazează ferm pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectării stricte a independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. S-a apreciat că există un cadru politic deosebit de prielnic pentru amplificarea și diversificarea raporturilor româno- thailandeze.în cursul convorbirilor s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor guvernelor celor două țări pe planul construcției economice și sociale. în acest cadru, primul ministru thailandez a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute de poporul român sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, în procesul dezvoltării economice și sociale a patriei sale. Cei doi prim-miniștri au acordat o atenție deosebită dezvoltării relațiilor economice bilaterale, analizei căilor și modalităților care asigură lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale, amplificarea colaborării și cooperării in producție.Avind in vedere potențialul și posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări, aflate în plină dezvoltare, cei doi prim-miniștri au subliniat necesitatea sporirii substanțiale a schimburilor de mărfuri, lărgirii simțitoare a gamei de produse destinate acestora. în acest sens, a_ fost evidențiată necesitatea realizării între întreprinderi românești și firme thailandeze a unor aranjamente și contracte pe termen lung, care să asigure schimburi comerciale e-
CONVORBIRI LA KHARTUM. Pfefee'dmt'ele Consiliului' rhilitar de tranziție din Sudan, generalul Abdul Rahman Mohamed Hassan Swar El- Dahab. comandantul-șef al forțelor armate ale. poporului, a conferit la Khartum cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a făcut o vizită în capitala sudanezâ. Președintele consiliului a reafirmat sprijinul poporului sudanez față de lupta dreaptă a poporului palestinian pentru crearea unui stat independent. sub conducerea O.E.P. r

LA DELHI s-au încheiat lucrările unei reuniuni a Comitetului Național al Partidului Congresul Național Indian (I), de guvernă- mint, care a dezbătut unele pro- 

mirii oficiale, primul ministru român a fost întimpinat de primul ministru al Guvernului Regatului Thailanda, Prem Tinsulanonda. Au fost de față persoane oficiale thailandeze. După intonarea imnurilor de stat ale României și Thailandei, o gardă militară a prezentat onorul.
chilibrate, de lungă durată. în această perspectivă au fost înfățișate a- vantajele și facilitățile pe care le oferă firmelor thailandeze porturile libere de la Sulina și Constanța, cit și folosirea Canalului Dunăre — Marea Neagră.Apreciind faptul că latura cea mai dinamică a raporturilor bilaterale o reprezintă cooperarea economică, au fost abordate modalitățile concrete de dezvoltare a colaborării economice în domeniile construcțiilor de mașini, energeticii, siderurgiei, petrochimiei, petrolului, industriei metalelor neferoase, a cărbunelui, industriei alimentare, cit și în alte domenii care interesează ambele țări. Au fost discutate, de asemenea, unele aspecte ale lărgirii cadrului juridic al cooperării economice. In cadrul convorbirilor s-a apreciat că un instrument important al dezvoltării raporturilor economice bilaterale, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă. îl reprezintă intensificarea contactelor directe dintre cele două țări la toate nivelurile : guvernamental, al organismelor economice de stat, al firmeldr de comerț, exterior, al altor instituții care poț.șă contribuie la accelerarea dezvoltării conlucrării dintre România și Thailanda. în context, primul ministru al guvernului român a invitat o delegație economică thailan- deză la nivel guvernamental să participe la ediția din această toamnă a Tirgului Internațional București.Desfășurat intr-o atmosferă cordială, de stimă și interes reciproc, dialogul de lucru a prilejuit, totodată, un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale, care a ilustrat identitatea sau apropierea punctelor de vedere ale celor două țări în problemele discutate. S-a evidențiat voința comună de a extinde conlucrarea pe plan internațional în cadrul O.N.U. și în alte foruri internaționale.Șeful guvernului thailandez a ținut să reliefeze contribuția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu la eforturile care se depun pe pla- mondial pentru asigurarea păt oprirea cursei înarmărilor și trecere,, la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru edificarea noii ordini economice internaționale.La convorbiri au participat persoane oficiale române și thailandeze.*Primul ministru al guvernului thailandez, Prem Tinsulanonda, a oferit, luni, un dineu oficial în onoarea primului ministru al guvernului român. Cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.

bleme de politică internă șî exter- hă a Iridiei. într-o rezoluție adoptată la încheierea lucrărilor se arată că pe plan economic partidul va susține și dezvolta în continuare sectorul public care va juca „rolul dominant" în economie și se vor întreprinde acțiuni de modernizare 
a activității în diferite sectoare.

NAVETA SPAȚIALA AMERICA
NA „CHALLENGER", avind la 
bord șapte astronauți, a aterizat 
luni la baza aeriană Edwards, după 
o misiune de aproximativ o săptă- 
mînă în Cosmos. Membrii echipaju
lui au adus la sol fotografii ale 
Pământului și ale altor corpuri ce
rești, precum și date referitoare la 
diverse experiențe științifice efec
tuate cu ajutorul laboratorului 
.,Spacelab".

Istoria umanității cunoaște puține evenimente din care să poată fi trase atîtea concluzii și învățăminte de o asemenea importanță cum a fost cel de-al doilea război mondial — tocmai datorită dramatismului și complexității evoluțiilor sale. Dintre acestea, ca una din concluziile fundamentale ale luptei și victoriei împotriva fascismului, se reliefează necesitatea asigurării unei dezvoltări a vieții internaționale pe fundamentul înfăptuirii consecvente a principiilor de justiție și legalitate, a dreptului popoarelor de a-și orîn- dui viața așa cum doresc, respingerii oricăror încercări de învrăjbire a popoarelor și națiunilor, recunoașterii și respectării stricte a realităților politico-sociale concrete.Tocmai în acest spirit, partidul și statul nostru, președintele Nicolae Ceaușescu au relevat și relevă în permanență că, pentru a se putea 
asigura o perspectivă de pace, tre
buie să se pornească de Ia reali
tățile stabilite după cel de-al doilea război mondial, neadmițîndu-se nici o incercpre de a pune în discuție aceste realități — istoricește constituite și consacrate de viață și de legalitatea internațională.

Calea învrăjbirii și dezbi
nării popoarelor — calea 
agresiunii. cuni este știut, cel de-al doilea război mondial a fost rezultatul direct al politicii imperialiste de forță și dominație promovate de Germania hitleristă. Se cuvine însă, fiind deosebit de instructivă, o analiză a modalităților de acțiune la care a recurs nazismul, atit pentru cucerirea puterii, cit și în promovarea planurilor de instaurare a hegemoniei mondiale. în panoplia acestor mijloace, alături de practicile diversiunilor, naționaliste sau rasiale, ale intimidării și amenințării cu forța, un loc deosebit l-a ocupat politica de 
scindare a forțelor de rezistență an
tifascistă și de spargere a unității a- 
cestora. Așa cum, pe plan intern, nazismul a profitat din plin de lip
sa de unitate și de contradicțiile, artificial exacerbate, dintre forțele populare pentru a crea un climat de 

destabilizare socială, tot astfel, pe plan extern, el a urmărit împiedicarea creării unui front unit al popoarelor, și, în primul rînd, destabi
lizarea politică a statelor și a între
gului ansamblu al raporturilor in
ternaționale, stimulînd ascuțirea animozităților între popoarele ce aveau să devină victimele agresiunii.în acest scop, Germania hitleristă, negînd Tratatul de la Trianon, în general tratatele semnate la încheierea primului război mondial, consfințite legal și confirmate de viată, a acționat ca un factor ' de perturbare și dezechilibrare a întregului eșichier politic al Europei. Scormonind în adîncurile istoriei, propaganda nazistă a scos la lumină și a hipertrofiat vechi dezacorduri și surse de fricțiuni intre state și popoare, a promovat și susținut tendințe revanșarde, revizioniste. Au fost puse sub semnul întrebării nu numai structura și configurația, ci și însăși exiștența unor state suverane ; s-a deschis larg „cutia Pandorei", a poftelor teritoriale, revendicărilor revanșarde, modificărilor de frontiere istoricește constituite.Una din principalele componente ale acestei politici a reprezentat-o orientarea „penetrației spre răsărit" (așa-numita politică „Drang nach Osten). Faptul că în această parte a Europei procesul de închegare și de- săvîrșire a entităților statale s-a desfășurat mai tardiv, în comparație cu celelalte zone ale continentului, a fost în mod activ folosit de naziști pentru repunerea în discuție a respectivelor realități istorice, pentru resuscitarea și ascuțirea problemelor naționale ; au fost inventate așa-zise „persecuții" pentru asmuțirea unora împotriva altora a naționalităților aceluiași stat, inclusiv agravarea „litigiilor" între popoare vecine. Asemeni unui■ „berbece", această politică a fisurat și spart unitatea unor, state și posibilitățile de acțiune comună a unor popoare, breșele create deschizînd calea'agresiunii hitleriste.Astfel, sub pretextul „unirii tuturor germanilor", indiferent de apartenența la statele istoricește constituite', s-a încercat motivarea „An- schluss“-ului, a anexării și desfiin

țării Austriei, ca și a răpirii „regiunii sudeților" și dezmembrării Cehoslovaciei ; un rol inqendiar a jucat și falsa problemă a „germanilor din Gdansk" ; la fel, în disprețul total al realităților istorice și al legalității internaționale, a fost sfărîmată unitatea statală a Iugoslaviei —• după cum Dictatul de la Viena a constituit nu numai o crimă odioasă și monstruoasă împotriva poporului român, ci a și favorizat întregulRecunoașterea realităților istorice- o cerință esențială a păcii și securității în Europa și în lume
proces de dezvoltare a agresiunii hitleriste spre răsăritul continentului, în această politică, hitlerismul s-a sprijinit intens pe organizațiile aflate în stipendia sa, respectiv grupările fasciste din diferite țări, care, situîn- du-se cu cinism pe poziții profund antinaționale, au susținut activ planurile nazismului îndreptate spre dezagregarea propriilor state. Așa au procedat, de pildă, grupările extremiste de dreapta din Cehoslovacia, care se pronunțau pentru spargerea statului unitar al cehilor și slovacilor, așa au procedat legionarii din România, ale căror căpetenii nu s-au sfiit să proclame deschis că, „la 24 de ore după ajungerea lor la putere, România se va alătura Axei" — deși se știa bine că aceasta va însemna materializarea planurilor hitleristo-horthyste de răpire a Transilvaniei și mutilare a teritoriului țării. împotriva acestei politici de trădare a intereselor na

ționale și de aservire a țării s-au ridicat ferm forțele patriotice, democratice ale poporului, în frunte cu Partidul Comunist Român, organizatorul multiplelor demonstrații și acțiuni de masă antifasciste, comuniștii dovedindu-se militanți neobosiți pentru apărarea integrității teritoriului, pentru unitatea forțelor naționale și internaționale, ca zăgaz împotriva agresiunii hitleriste.Ca rezultat al evoluțiilor generale antebelice, in locul unei Europe a 
realităților trainice, istoricește con
stituite, care putea constitui un „bloc" 
în calea expansionismului fascist, s-a 
creat o situație de incertitudini și la
bilitate, structurile statelor existente 
au apărut ca fiind clădite pe „nisi
puri mișcătoare" — ambianță genera
lă care a multiplicat focarele de 
neînțelegere și tensiune, facilitind 

hitlerismului aplicarea planurilor de 
agresiune.Viața a dovedit că agitarea unor asemenea probleme slăbește capaci
tatea de apărare a independenței și 
libertății tuturor popoarelor și sta
telor implicate, ceea ce nu poate sluji decit pescuitorilor în ape tulburi, forțelor întunecate ale imperialismului. Omenirea avea să plătească un grav tribut faptului că această politică nefastă a putut găsi teren de acțiune.

O cerință obiectivă : re
cunoașterea realităților o- 
biective. urma celui de-aldoilea război mondial s-a născut o Europă cu o înfățișare relativ nouă, i.ncluzînd, ca rezultate ale războiului, unele schimbări profunde față de cea antebelică. Au fost reconstituite, ca state indepen

dente și suverane, state a căror dispariție hitlerismul o proclamase pentru vecii vecilor, ca Austria și Polonia; și-au refăcut unitatea țări dezagregate artificial de hitleriști ; teritorii cucerite prin forță sau do- bîndite prin presiuni, amenințări și odioase dictate au fost reintegrate țărilor din care au fost smulse.O profundă transformare istorică în înfățișarea continentului și în destinele omenirii a constituit-o faptul că, pentru prima dată după victoria Revoluției din Octombrie 1917, socialismul a încetat să se mai limiteze la cadrul național al unui singur stat ; pe continentul european au 
apărut noile state socialiste, în care puterea aparține oamenilor muncii și care promovează o politică de pace și înțelegere internaționalăProcesul recunoașterii acestor rea

lități nu a fost însă lin, neted și spontan, ci, dimpotrivă, a întimpinat nu puține rezistențe, unele chiar a- cerbe, negîndu-se legitimitatea noii orînduiri — în acest sens fiind bine cunoscute așa-zisele teorii ale „cruciadelor" de „respingere a comunismului", veritabile incitări la aplicarea unei politici de forță și intervenție împotriva țărilor socialiste. în aceeași direcție, de negare a noilor realități istorice, s-au înscris încercările repetate de subminare internă, de izolare și blocadă economică și politică a acestor state, fenomene caracteristice „războiului rece", sau tergiversările și echivo- curile în recunoașterea unor granițe stabilite.Prin înseși evoluțiile vieții, prin procesele economico-sociale obiective, prin acțiunile perseverente ale popoarelor, ale forțelor democratice, noile realități istorice au ciști- 
gat însă tot mai mult teren, respec

tarea lor impunîndu-se ca un impe
rativ absolut al menținerii păcii in 
Europa și în lume. De altfel, ele și-au găsit consacrată legitimizarea prin tratate și alte documente internaționale, prin însăși aderarea la O.N.U., a cărei Cartă stipulează ca principii de bază respectul suveranității și independenței, al neamestecului în treburile interne și integrității teritoriale. în mod special, noile realități postbelice din Europa au fost clar reconfirmate prin documentele Conferinței pentru securitate și cooperare de la Helsinki, al cărei Act final a cristalizat un ansamblu de principii și măsuri practice menite să asigure dezvoltarea popoarelor continentului la adăpost de orice agresiune și amenințare din afară.Evidențiind importanța deosebită a acestui postulat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „in abordarea 
problemelor securității europene este 
deosebit de important să se porneas
că de la realități, de la schimbările 
petrecute pe continent in urma celui 
de-al doilea război mondial, de la 
recunoașterea actualelor frontiere 
ale țărilor europene și a inviolabili
tății lor".

Luciditate și spirit con
structiv Cu toate că recunoașterea noilor realități a cîști- gat . considerabil' teren și s-a impus tot mai mult, nu se poate spune că in prezent nu mai există în lume nostalgici ai trecutului, refractari Ia procesele înnoitoare ale dezvoltării social-istorice, cercuri politice interesate în propagarea instabilității și tensiunilor, a insecurității și animozităților. Aceasta î'și găsește expresia cea mai flagrantă — dar nu singura ! — în activitatea curentelor și pozițiilor revanșarde, revizioniste, iredentiste, în tendințele de a repune în discuție aceste realități, cu speranța absurdă că roata istoriei s-ar putea întoarce înapoi. Firește, acestea nu pot avea decît consecințe negative asupra relațiilor internaționale și a climatului politic : evoluția raporturilor interstatale a demonstrat că, atunci cînd s-a pornit de la luarea în considerare a realităților și s-a acționat în acest spirit, a fost posibil să se realizeze progrese pe calea destinderii. Conferința pentru securitate și cooperare în Europa fiind un exemplu în a- ceastă privință. Și, dimpotrivă, atunci cînd realitățile au fost ignorate, cînd s-a recurs la acțiuni .de natură a repune îți discuție cuceririle revoluționare ale popoarelor, natura orin- duirii pe care și-au ales-o, drepturile 

lor istorice legitime, rezultatul a fost înregistrarea de tensiuni și încordare.De altfel, trebuie spus că și astăzi continuă încercări de negare a orin- duirii edificate de popoare, rectirgin- du-se la presiuni, sancțiuni economice, embargouri și blocade — practici care s-au dovedit și se vor dovedi sterile oriunde. în Europa ca și în Caraibe. Pămîntul se rotește, societatea umană evoluează — iar cine ignoră realitățile alunecă spre izolare...
Noile realități istorice reprezintă 

cadrul statal de existență al popoare
lor, iar orice încercare de modificare a acestui cadru ar presupune recurgerea la forță, ■ neexcluzîndu-se nici mijloacele militare — ceea ce ar implica, bineînțeles, dreptul de autoapărare. Or, este lesne de în-, țeles ce consecințe ar avea aceasta, ce riscuri imense s-ar declanșa astfel pentru cauza păcii, cu atît mai mult în condițiile unui continent sd- praînarmat ca Europa, devenită un vast arsenal atomic.în spiritul acestor concluzii isto
rice, România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au militat și mi
litează cu o deosebită consecvență 
pentru desfășurarea unei vieți in
ternaționale bazate pe încredere și 
responsabilitate, a unei politici con
structive, care să pornească de la 
recunoașterea realităților postbelice, 
de la respectarea dreptului popoare
lor de a-și alege in mod liber calea 
dezvoltării, orinduirea social-politică, 
de la respectarea strictă a tuturor 
atributelor suveranității, independen
ței și integrității fiecărui stat. A- ceastă orientare generală își găsește, materializarea în eforturile susținute pentru transpunerea în viață a principiilor noi de relații — independența, suveranitatea, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, renunțarea la forță și la a- menințarea cu torța, avantajul reci
proc — principii care constituie ele 
insele elemente concrete din cele 
mai importante și mai semnifi
cative ale noilor realități isto
rice și care formează temelia sigură a unor raporturi normale de stimă și colaborare intre toate țările. Este convingerea fermă a României socialiste, a președintelui tării, că numai pe această cale poate fi asigurată securitatea pe continent, bunăstarea, fericirea, libertatea și independenta popoarelor europene și ale întregii lumi.
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