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și libertatea patriei, legămînt solemn de a sluji 
prin fapte prezentul ei socialist, viitorul comunist

Poporul român a sărbătorit, la 9 
Mai. două evenimente cu un pu
ternic ecou în conștiința sa : cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei îm
potriva fascismului și împlinirea a 
108 ani de la cucerirea indepen
dentei de stat a României. într-o 
atmosferă de mare vibrație patrio
tică, s-au desfășurat, în Capitală și 
în celelalte localități ale tării, im
presionante manifestări omagiale. 
Toate aceste manifestări au reliefat, 
încă o dată,. deplina unitate a în
tregii noastre națiuni în iurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, pre
ședintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au reliefat sentimente
le de mîndrie ale poporului nostru 
fată de mărețele sale înfăptuiri din 
anii de cînd este, cu adevărat stă- 
pîn în propria sa tară, liberă si 
independentă.

Sărbătorirea Zilei Victoriei si a 
Zilei Indeperidenței a evidențiat — 
și cu acest prilej — respectul pe 
care partidul. întregul nostru popor 
îl dovedesc față de faptele memo
rabile ale trecutului. Se impune 
atenției adevărul că atît prin con
ținut. cît și .prin modalitățile de 
desfășurare, manifestările omagiale 
au fost organizate în spiritul 
concepției originale Si profund 
științifice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privitoare la unitatea 
istoriei patriei, la rolul cunoașterii 
istoriei în întreaga activitate de 
educație patriotică. Din perspectiva

acestei concepții de mare genero
zitate, valoroasă contribuție la îm
bogățirea filozofiei istoriei, a fost 
relevată deosebita însemnătate pe 
care o au faptele trecutului, învă
țămintele trecutului pentru o mai 
bună organizare a muncii și a vie
ții în prezent. A fost subliniat cu 
limpezime faptul că eroismul îna
intașilor, dăruirea patriotică, spiri
tul ior de sacrificiu însuflețesc ge
nerațiile prezentului, le îndeamnă 
spre noi realizări mărețe în folosul 
tării.

Atît în ziua de 9 Mal. cît si în 
zilele ce au precedat această mare 
sărbătoare a poporului nostru au 
fost organizate, potrivit Hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al partidului, 
simpozioane, evocări la mopu- 
mente istorice, excursii pe itinera
re eroice, au fost editate numeroa
se cărți omagiale sau de evocare 
istorică. Toate aceste manifestări 
sărbătorești au avut drept corolar 
adunarea festivă de la București, 
desfășurată în prezenta secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dedicată celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra fascis
mului și „Zilei independenței de 
stat a României", adunarea organi
zată de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Guvernul Republicii So
cialiste România a prilejuit evoca

rea unor glorioase pagini ale isto
riei noastre naționale, dînd expre
sie vie hotărîrii întregului nostru 
popor de a face să strălucească și 
mai puternic, în acești ani eroici în 
care se clădește o nouă Românie, 
flacăra aprinsă și purtată cu glorie, 
prin veacuri, de înaintași.

La adunarea festivă de la 9 Mai 
a fost adus un înălțător omagiu 
poporului român. Acestui popor de 
eroi, care din cele mai vechi 
timpuri, de-a lungul unei istorii 
tumultuoase, a luptat cu neînfrica
re pentru unitatea și independenta 
patriei, coordonate fundamentale 
ale întregii sale existențe. Acestui 
popor harnic, care în prezent, sub 
conducerea partidului, muncește cu 
abnegație, cu devotament pentru ca 
România să fie tot. mai bogată și 
mai frumoasă, tot mai puternică, 
să urce pe trepte tot mai înalte de 
progres, de civilizație socialistă și 
comunistă.

Gînduri de fierbinte recunoștință 
au fost adresate Partidului Comu
nist Român. Acestui stejar falnic 
născut din ființa poporului, care a 
preluat tradițiile sale cele mai 
înaintate de luptă revoluționară. 
Care a militat cu însuflețire, încă 
de la crearea sa, cu 64 de ani în 
urmă, pentru apărarea unității și 
independenței patriei, pentru fău
rirea în România a unei noi orân
duiri, mai bune și mai drepte. Sub 
steagul de luptă al partidului s-a 
înfăptuit unitatea tuturor forțelor

progresiste și democratice din țara 
noastră, a întregului popor în fața 
primejdiei fascismului, au fost pur
tate mari bătălii revoluționare și 
patriotice pentru salvarea ființei 
naționale a României, care au cul
minat cu istoricul act de la 23 
August 1944, ce a adus zorii unei 
noi orînduiri sociale în patria noas
tră. Sub steagul partidului se în
făptuiește, azi, grandioasa operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și inaintare 
spre , comunism a României.

Un suprem omagiu a fost adus 
eroilor români care și-au dat viața 
pentru independența și libertatea 
patriei. Adunarea festivă din Ca
pitală a prilejuit o amplă evocare 
a faptelor patriotice ale ostașilor 
noștri, care au luptat cu vitejie, 
împreună cu gărzile patriotice, asi- 
gurînd victoria insurecției din au
gust 1944. Cu deosebire a fost 
subliniat faptul că, răspunzînd che
mării partidului, armata română, 
sprijinită de întregul popor, a eli
berat în numai cîteva zile cea mai 
mare parte a teritoriului țării, iar 
apoi, alături de armata sovietică, a 
participat cu întregul său potențial 
material și uman la eliberarea în
tregii țări, precum și la eliberarea 
Ungariei, a Cehoslovaciei și a unei 
părți a Austriei, dînd grele jertfe.

Adrian VASTLESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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la imbogâtirea concepției revoluționare a clasei nritm
STRATEGIA CREȘTERII ECONOMICE INTENSIVE

- sduUe de fond sl de Mă a progresidui muMateral al României
După aproape două decenii de la 

preluarea puterii politice în mîinile 
clasei muncitoare, a poporului, în 
care au trebuit rezolvate o seamă 
de probleme ale dezvoltării economi
ce extensive. Congresul al IX-lea, 
sub înrîurirea gîndirii novatoare, re
voluționare. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a impus creșterea econo
mică intensivă ca soluție de fond și 
de durată în accelerarea dezvoltării 
economico-sociale. Subordonînd în 
permanență dezvoltarea economiei 
ridicării continue a nivelului de trai 
și Îmbunătățirii calității vieții între
gului popor, în anii de după Congre
sul la IX-lea partidul nostru a 
conceput strategia progresului susți
nut și multilateral al țării pe baza 
efortului propriu, ceea ce a însem
nat atragerea rațională și utilizarea 
cu eficientă sporită a resurselor ma
teriale și umane ale țării în procesul 
reproducției socialiste lărgite.

In concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, realizarea unei creșteri 
economice de tip intensiv, ca moda
litate conștientă de învingere plani- 
că a contradicției dintre nevoi și re
surse, de pe poziția intereselor fun
damentale de progres și prosperitate 
ale întregului nostru popor, este 
indisolubil legată de existența unor 
premise și condiții de natură social- 
economică, tehnico-științifică. a că
ror corelare condiționează eficiența 
cu care sânt utilizați toți factorii de 
producție.

în aria acestei strategii, de mare 
responsabilitate politică și de largă 
deschidere istorică, făurirea unui pu
ternic și modern potențial fehnico- 
productiv, în profil de ramură și te
ritorial — în vederea atingerii unui 
nivel ridicat în dezvoltarea forțelor 
de producție — și existența unui me
canism economic bazat pe autocon- 
ducere muncitorească și autogestiune 
economico-financiară reprezintă con
diții de prim ordin pentru realizarea 
unei creșteri economice de tip in
tensiv.

Militînd neobosit ca această exi
gență majoră a dezvoltării economi
ce să devină o trăsătură dominantă 
a reproducției lărgite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat, 
încă de la Congresul al IX-lea. ne
cesitatea înfăptuirii industrializării 
socialiste a țării pe baza promovă
rii celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. înscriind în priorită
țile obiective ale progresului susținut 
și multilateral ramurile industriale 
de virf, cu cel mai puternic efect de 
antrenare asupra nivelului și dinami
cii gradului de înzestrare tehnico- 
productivă a muncii in toate ramu
rile economiei naționale și valorifi
cării superioare a resurselor de mun
că socială. Astăzi, potențialul tehnic 
de care dispune economia noastră 
națională, asigurat îndeosebi prin 
dezvoltarea și modernizarea subra- 
murilor construcțiilor de mașini și 
chimiei — este în măsură să satis
facă. în condiții de competitivitate, 
necesarul de înzestrare tehnică in 
toate ramurile economiei naționale,

punîndu-se astfel baze reale afirmă
rii factorilor de creștere a producti
vității muncii, sporirii substanțiale 
a eficienței întregii activități econo
mico-sociale. Corespunzător unei 
asemenea viziuni, s-a acționat, pe 
baza utilizării unei părți importante 
din venitul național pentru acumula
re. cu deosebire în deceniul 1970— 
1980, în direcția dezvoltării și mo
dernizării unei puternice baze teh- 
nico-materiale. amplasată rațional pe 
întreg teritoriul țării. Astăzi, volu
mul fondurilor fixe existente în eco
nomia națională este de peste 2 600 
miliarde lei,, din care 'cea mai mare 
parte a fost creată în ultimii 15 ani, 
fapt ce demonstrează capacitatea de 
efort propriu și gradul de tehnici
tate a aparatului de producție de 
care dispunem.

Preocupîndu-se continuu de dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale. partidul nostru a adoptat 
la Conferința Națională din 1967 un 
sistem de măsuri de perfecționare a 
organizării, conducerii și planificării 
economiei naționale, menit să creeze 
cadrul favorabil cheltuirii raționale 
a resurselor de muncă socială, parti
cipării unităților economice și teri- 
torial-administrative. a tuturor oa
menilor muncii la fundamentarea și 
înfăptuirea celor mai adecvate mo
dalități de conducere pe baze știin
țifice a societății. Astfel, s-a contu
rat treptat o nouă teorie și practică

în domeniul eficienței economice — 
treeîndu-se de la pierderile planifi
cate la eficienta tuturor factorilor de 
producție, a unităților economice și 
produselor. Aceasta a impus un nou 
mecanism economic de măsurare a 
cheltuielilor și rezultatelor, utili
zarea unui sistem de pîrghii econo- 
micO-financiare capabil să pună în 
funcțiune și să armonizeze interesele 
personale cu cele colective și gene
rale. a generat un sistem democra
tic. unic în felul său. de participare 
a oamenilor muncii, în triplă lor ca
litate de proprietari, producători și 
beneficiari, la fundamentarea deci
ziilor de conducere și la înfăptui
rea lor.

Pe baza acestor premise. Confe
rința Națională a P.C.R. din 1977 a 
fundamentat necesitatea trecerii la 
o nouă calitate în întreaga activitate 
economico-socială. O asemenea vi
ziune, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o așază tot mai puternic, 
ca soluție de fond, la baza accelerării 
dezvoltării economico-sociale. în noi
le condiții interne și internaționale, 
este favorizată de preocuparea con
tinuă pentru ridicarea nivelului de 
pregătire tehnieo-economică a între
gului personal muncitor și formarea 
unei înalte conștiințe economice, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei.

Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1978 marchează un moment decisiv 
în fundamentarea noului mecanism

economic, bazat pe autoconducere 
muncitorească și autogestiune eco
nomico-financiară. Acesta este mo
mentul în care sînt așezate pe prin
cipii de. eficiență economică pîrghiile 
cointeresării și se asigură 'concor
danța deplipă. absolut necesară, în
tre cadrul larg democratic creat și 
modul de manifestare a oamenilor 
muncii, în organizarea și conducerea 
unităților economice.

CREȘTEREA ECONOMICA DE 
TIP INTENSIV — FORMA DOMI
NANTA A STRATEGIEI NOAS
TRE ECONOMICE. Această strate
gie intră într-o etapă nouă, calitativ 
superioară, o dată cu Congresul al 
XlI-lea al P.C.R., care precizează că 
esențialul pentru continuarea dezvol
tării și înfăptuirea Programului 
partidului este trecerea fermă de la 
dezvoltarea extensivă la dezvoltarea 
intensivă. în care factorii calitativi, 
de eficientă și competitivitate să de
vină „arma secretă" a progresului 
susținut și multilateral. Creșterea 
economică de tip intensiv devine 
forma dominantă a strategiei noastre. 
Congresul al XIII-lea pune bazele 
acțiunii preponderente a factorilor

Proi. univ. dr. Ilie VĂDUVĂ 
rectorul Academiei 
de Studii Economice
(Continuare în pag. a V-a)

Anii frumoși ai Gorjului întinerit
Bazinul carbonifer al 

Gorjului s-a conturat cu 
pregnanță pe harta econo
mică a patriei in anii ce 
au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, în a- 
ceastă epocă de profunde 
prefaceri și rodnice împli
niri pe care o numim 
„Epoca Ceaușescu". în cei 
douăzeci de ani de nouă 
istorie socialistă, cînd în
treaga țară a fost racorda
tă la ritmurile înalte ale 
dezvoltării industriale, în 
Gorj s-au pus bazele unei 
industrii de importanță vi
tală pentru economie : de 
extragere și valorificare în 
termocentrale a lignitului, 
care se găsește aici în mari 
cantități, astfel îneît, la 
nivelul acestui an, aproape 
trei sferturi din cărbunele 
energetic al țării este asi
gurat de minerii Gorjului. 
Mineri la prima generație, 
cei mai mulți dintre ei — 
fii și nepoți și strănepoți 
de plugari ai unui pămînt 
ce se cerea trudit crincen 
pentru a le asigura exis

tența. Acum, acest pămînt 
își dezvăluie adevărata sa 
menire, dînd țării mereu 
mai mult cărbune, pe care 
ei, minerii, i-1 smulg cu 
ajutorul celor mai moder
ne utilaje, atît prin exploa
tarea în subteran, cît și la 
suprafață, in cariere.

La chemarea secretarului 
general al partidului, cer
cetarea și industria româ
nească și-au dat măsura 
capacității de mobilizare, 
echipînd într-un termen 
record bazinul minier al 
Gorjului. Excavatoare gi
gantice. cu rotor, instalații 
de haldare, complexe me
canizate pentru lucrul în 
subteran, kilometri de ban
dă transportoare — acestea 
sînt elementele de bază ale 
noului peisaj, în care omul 
are rostul de a stăpîni și 
veghea această tehnică im
presionantă. Munca lui are 
menirea să asigure „hra
na" cotidiană a celor două 
mari termocentrale ampla
sate în zonă — Rovinari și 
Turceni — rod al aceleiași

perioade, parte integrantă 
din amplul Program ener
getic național ■ inițiat de 
secretarul general al parti
dului. Tot cărbunele de 
Gorj „mișcă" și turbinele 
Ișalniței; alte importante 
cantități de cărbune sînt 
livrate celorlalte termocen
trale pe bază de lignit de 
pe întinsul patriei, angre
nate în bătălia pentru 
independență energetică. 
Cele două combinate mi
niere din Gorj, Motru si 
Rovinari livrează econo
miei naționale, fiecare în 
parte, mai mult lignit de- 
cît toate celelalte unități... 
negorjene din țară ! Aceas
tă activitate de amploare 
și de maximă importanță 
pentru țară, acest nou des
tin al pământului gorjenesc 
sfințit de generații și ge
nerații de plugari cu „su
doarea muncii sutelor de 
ani", cum spunea poetul 
acestor plaiuri, naște mi
neri la prima generație, 
întemeietori de nouă tra
diție. Iar pentru mineri se

nasc orașe și centre urba
ne înfloritoare. clocotind 
de viață, de tinerețe : Mo
tru, Rovinari. Mătăsari, 
Turceni...

Bazinul carbonifer al 
Gorjului, operă a rodnicei 
perioade de cînd la cîrma 
destinelor națiunii se află 
cel mai iubit fiu al po
porului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este un simbol 
a ceea ce înseamnă socia
lismul pentru viața locuri
lor, pentru viața oamenilor.

Maistrul miner Gheorghe 
Almășan, secretar al comi
tetului de partid al minei 
Leurda, este un sentimen
tal. Cînd îl vezi — un băr
bat cu trăsături ferme, 
accentuate de trecerea ani
lor, n-ai bănui. Este pri
mul locuitor al Motrului, 
venit aici cînd orașul abia 
se contura pe planșetele 
proiectanților. A pus umă
rul și a pus viață din via
ța lui la temelia orașului, 
la temelia tînărului bazin 
mineresc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe 
dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, al Republicii 
Democrate Germane, care a partici
pat la întilnirea de lucru de la Bucu
rești a președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

Oaspetele a 'transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
prietenie din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășului 
Erich Honecker salutul 6ău călduros 
împreună cu /cele mai bune urări.

în cursul convorbirii au fost rele
vate cu satisfacție relațiile de priete
nie și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre România 
și R.D. Germană, care, în spiritul o- 
rientărilor stabilite la cel mai înalt 
nivel, cunosc o rodnică și continuă 
dezvoltare pe multiple planuri. A fost 
exprimată, totodată, dorința comună 
de a extinde și în viitor aceste bune 
raporturi pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și în alte sfere de 
activitate, în interesul țărilor și po
poarelor noastre, al edificării noii so
cietăți în România și R.D. Germană, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume. S-a apreciat că poten
țialul economic. în’continuă creștere 
al celor două țări oferă condiții pen
tru lărgirea și diversificarea cooperă
rii în producție, pentru sporirea 
schimburilor comerciale în interesul 
reciproc. în acest context s-a men

ționat faptul că actuala întilnire de 
lucru a prilejuit identificarea a noi 
posibilități de cooperare bilaterală și 
pe terțe piețe, de diversificare a co
laborării dintre țările noastre.

în timpul întrevederii s-a expri
mat convingerea că apropiata vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Republica Democrată Germană va 
constitui un nou și important prilej 
pentru dezvoltarea și întărirea bunei 
.conlucrări dintre România și R.D. 
Germană, pentru aprofundarea rela
țiilor statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

Delegația parlamentară din Cipru

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, delega
ția parlamentară cipriotă, condusă de 
Ghiorghios Ladas, președintele Ca
merei Reprezentanților, care efec
tuează o vizită în țara noastră, la 
invitația Marii Adunări Naționale.

Conducătorul delegației cipriote a 
adresat vii mulțumiri pentru între
vederea acordată și a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări din 
partea președintelui Ciprului. Spyros 
Kyprianou, sentimentele de prietenie, 
stimă și înaltă prețuire ale parla
mentului, ale poporului cipriot.

Șeful statului român a mulțumit și 
a rugat să se transmită un cordial 
salut președintelui Spyros Kypria

nou, iar parlamentului și poporului 
cipriot prieten urări de pace și pro
gres, de realizare a unui Cipru unit 
și independent.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au fost evidențiate bunele 
raporturi statornicite între țările și 
popoarele noastre, a căror evoluție a 
fost influențată în mod hotărîtor de 
întâlnirile și convorbirile la nivel 
înalt. S-a apreciat, în același timp, că 
există largi posibilități pentru dez
voltarea in continuare a .cooperării 
româno-cipriote. S-a relevat rolul 
important ce revine parlamentelor și 
parlamentarilor în întărirea legături
lor de prietenie dintre România și 
Cipru, în intensificarea conlucrării 
lor, atît pe plan bilateral, cît și in 
sfera vieții internaționale.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității mondia
le. Referindu-se la situația' din Ci
pru, președintele României a men
ționat că trebuie să se facă iotul pen
tru soluționarea tuturor problemelor 
din insulă exclusiv pe cală politică, 
prin negocieri între cele două comu
nități, care să conducă la asigurarea 
unității, integrității și independenței 
Ciprului, la conviețuirea pașnică din
tre ciprioții greci și ciprioții turci, 
în acest context, a fost evidențiată 
importanța propunerilor secretarului 
general al O.N.U., care constituie o 
bază pentru a se ajunge la un acord 
privind reglementarea politică a pro
blemei cipriote.

La primire au participat tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, alți deputați.

Tirgu Jiu : noul chip al centrului orașului ilustrînd geometria arhitecturală plină de armoniile timpului nostru socialist 
Foto : Sandu Cristian

în „arhiva casei", între 
scrisori de la copii (de 
prin școli și de pe unde 
s-au așezat fiecare), intre 
diplome, medalii și alte 
distincții ale unei vieți de 
comunist, miner și cetă
țean, un vraf de fotografii 
ne rețin atenția. Regăsim 
în unele chipul îndrăgit al 
secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, surprins de a- 
paratul fotografic cU a- 
proape douăzeci de ani in 
urmă, în timpul primei vi
zite de lucru pe aceste me
leaguri. O privire mai a- 
tentă ne ajută să evităm 
întrebări de prisos. în 
preajma secretarului gene
ral al partidului îl recu
noaștem pe interlocutorul 
nostru.

— Au trecut anii și, 
după cum vedeți, n-au tre
cut în zadar. Au fost anii 
cei mai frumoși ai vieții. 
Anii cei mai frumoși pen
tru aceste locuri și pentru 
toți oamenii Gorjului. Mă 
gindesc, privind aceste fo
tografii, la visele de atunci, 
la idealurile de început de 
drum. Nici unul nu s-a 
irosit.

Nu, nici un vis de început 
nu s-a irosit, nici un ideal. 
Dimpotrivă, ele s-au am
plificat în pas cu realita
tea dinamică a prezentului. 
Le spunea atunci. în 1966,

Anîca FLORESCU, 
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)
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Pe agenda de lucru a noilor deputați — înfăptuirea 

propunerilor cetățenești din campania electorală 

PROGRAMUL DEZVOLTĂRII

DE VIITOR A ORAȘULUI
- pe măsura hărniciei și spiritului gospodăresc el locuitorilor săi

CITITORII NOȘTRI - CORESPONDENȚII NOȘTRI Ț

Se poate spune deschis si cu de
plin temei : deși biografia Bacăului 
numără peste 400 de ani. adevărata 
renaștere a municipiului de pe Bis
trița s-a produs in perioada ultimilor 
20 de ani. perioadă pe care băcăua
nii, ca de altfel întregul popor. o nu
mesc cu mîndrie și respect „Epoca 
Ceausescu". în anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului 
s-au pus aici in funcțiune 150 noi 
capacități de producție, în care lu
crează peste 80 000 de oameni ; au a- 
părut ramuri economice noi : indus
tria aeronautică, a mijloacelor de 
automatizare, mecanică fină, chimia 
de sinteză etc. Peste 47 000 din cele 
52 000 de noi apartamente existente 
în 'oraș au fost construite în ultimii 
20 de ani, în prezent 80 la sută din 
fondul locativ al Bacăului fiind al
cătuit din construcții noi.

Modificările structurale ce au avut 
Soc în condițiile de muncă si viată ale 
băcăuanilor au fost însoțite de pro
funde transformări în conștiința oa
menilor, în modul lor de a gîndi și 
acționa, în creșterea gradului de im
plicare în întreaga problematică eco- 
nomico-socială a orașului. O dovadă 
în acest sens a oferit și desfășura
rea campaniei electorale pentru ale
gerile de la 17 martie, cînd s-a ma
nifestat -din plin spiritul de iniția
tivă cetățenească, materializat în nu
meroase propuneri. Cifra lor totală: 
249. I

— Care sînt domeniile la care se 
referă. în principal, propunerile ce
tățenilor ? — l-am întrebat pe to
varășul Nicolae Matei, prim-vicepre- 
sedinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal.

— Practic, ele privesc toate as
pectele vieții economico-sociale a o- 
rașului, completînd într-un fel plat
forma electorală locală a candidati- 
lor Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Prin conținutul lor. pro
punerile oferă, totodată, soluții va
loroase de natură să asigure în
făptuirea în bune condiții a impor
tantelor sarcini privind dezvolta
rea economică și urbanistică ce re
vin municipalității în acest an si în 
cincinalul următor. Dar dincolo de 
marea diversitate a propunerilor, de 
valoarea lor. aș dori să remarc spi
ritul anga.îant in care s-au formulat 
aceste propuneri. Autorii lor au fost 
primii care s-au oferit să se implice 
alături de deputați și de ceilalți 
cetățeni pentru înfăptuirea obiecti
velor propuse. Nu s-a spus „să se 
facă", ci „să facem", cetățenii înțe- 
legînd că este de datoria lor să par
ticipe activ la înflorirea localității.

Cum se acționează la Bacău pentru 
transpunerea în viată a propunerilor 
cetățenilor din campania electorală ?

Pe primul plan — 
înfăptuirea propunerilor 
care asigură realizarea 
în condiții superioare 

a sarcinilor economice
Cum e și firesc. în centrul dez

baterilor din campania electorală 
6-au aflat problemele economice, ale 
activității industriale din întreprin
derile municipiului. Și, tot firesc, a- 
cum. pe primul plan al preocupărilor 
6e află finalizarea propunerilor care 
privesc activitatea din acest dome
niu. Așa. bunăoară. în cadrul uneia 
din adunările cetățenești din circum
scripția electorală nr. 49, care cuprin
de platforma industrială de sud a. mu
nicipiului. muncitorul specialist Gh. 
Mocanu de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte a propus inițierea unei 
acțiuni pentru obținerea unui număr 
cit mai mare de produse din aceeași 
cantitate de metal. S-au formulat cu 
prilejul discuțiilor și unele soluții 
în acest scop, care asigură obținerea 
unei economii anuale de peste 200 
tone metal — cantitate ce poate fi 
utilizată la realizarea, în plus, a 66 
mașini de prelucrare cu sistem de 
afișare sau a 36 mașini de rectificat.

Ce s-a întîmplat cu propunerea 
respectivă ? în primul rînd, ea a fost 
înscrisă în planul de măsuri tehni- 
co-organizatorice al întreprinderii, 
iar ulterior a fost preluată — la ini
țiativa organului municipal de partid 
— de toate întreprinderile din loca
litate. în cadrul unei acțiuni de masă 
purtînd deviza : „Din aceeași canti-

ÎNSEMNĂR!
DIN BACĂU

@ Inițiative cetățenești de 
mare valoare practică © Preo
cupări pentru reducerea con
sumurilor de materii prime și 
energie © Planul de gospodă
rire a localității — revăzut în 
funcție de propunerile cetățe
nilor © Nu „să se facă", ci „să 
facem" — așa gîndesc și 

acționează băcăuanii

Noua înfățișare a Bacăului, la reali
zarea căreia cetățenii municipiului 

au adus o importantă contribuție 

tate de materii prime — cit mai 
multe produse finite". Din calculele 
preliminare rezultă că pînă la 31 de
cembrie a.c. se vor obține pe această 
cale, la nivelul întregului municipiu, 
un spor de producție de peste 200 
milioane Iei.

O propunere la fel de valoroasă 
pentru economia municipiului a fost 
făcută la adunarea cetățenească din 
timpul campaniei electorale de către 
membrii colectivului muncitoresc de 
la întreprinderea metalurgică. Pro
punerea se referă la economisirea 
în cadrul unității a energiei și a com
bustibilului prin organizarea mai ju
dicioasă a producției, folosirea mai 
bună a mașinilor și utilajelor din 
dotare, prin introducerea iluminatu
lui local. Interesîndu-ne de soarta a- 
cestei propuneri, aflăm că. prin a- 
plicarea ei. întreprinderea a obtinut 
deja pînă acum economii de peste 
500 MWh energie electrică si 135 000 
mc gaze naturale.

Pentru 
îmbunătățirea sistematizării 

și creșterea gradului
de urbanizare a localității
Un număr de peste 70 de propuneri 

cetățenești din campania electorală 
s-au referit la mai buna folosire a 
perimetrului construibil al orașului, 
modernizarea unor artere de circu
lație, completarea unor cvartale de 
locuințe cu noi obiective social-cul- 
turale, cu unități comerciale și pres
tatoare de servicii. Desigur, înfăptui
rea unor asemenea propuneri solici
tă timp, fonduri de investiții. To
tuși. avînd în vedere caracterul ur
gent al unora dintre lucrările pro
puse de cetățeni, municipalitatea a 
revăzut planul întocmit initial pen
tru acest an. adaptîndu-1 la noile 
cerințe. Ca atare, s-a stabilit un nou 
program de sistematizare a artere
lor de circulație, de modernizare a 
drumurilor, incluzîndu-se în planul 
de perspectivă introducerea în oraș 
a primelor troleibuze, realizarea 
unui pasaj pietonal denivelat în 
cartierul Letea, realizarea a două noi 
minipîete de cartier (în completarea 
celor șase existente), suplimentarea 
spatiilor construibile la mai multe 
școli, trecerea Ia realizarea unei noi 
aductiuni de apă de mai mare ca
pacitate, alte lucrări de sistematizare 
de natură să asigure creșterea gra
dului de urbanizare a localității.

Cetățenii — 
participant! activi 
Ia înfrumusețarea 

și buna gospodărire 
a orașului

De larg interes s-au bucurat in 
adunările cetățenești din campania 
electorală propunerile privind înfru
musețarea și buna gospodărire a lo
calității. formulîndu-se numeroase 
propuneri pe această temă.

— Imediat ce timpul a permis — 
ne spune deputata Georgeta Pănces- 
cu din circumscripția nr. 7 — ce
tățenii au și trecut la aplicarea a- 
cestor propuneri, prin executarea 
lucrărilor specifice primăverii. în 
fiecare după-amiază. iar duminica și 
dimineața, sute de cetățeni participă 
la curățenia și înfrumusețarea car
tierului, plantind pînă acum -4 000 ml 
de gard viu, 1 500 fire de trandafiri, 
2 000 arbuști ornamentali. S-a reușit 
astfel să se amenajeze întregul spațiu 
verde din cartier și dintre blocuri, 
fără a se mai apela la intervenția 
lucrătorilor de la întreprinderea de 
gospodărie comunală, ceea ce a de
grevat bugetul municipal cu suma 
de aproape 1 milion de lei. în acest 
mod au înțeles cetățenii să răspun
dă la întrecerea lansată pentru „cea 
mai frumoasă circumscripție a ora
șului" — propunere formulată de ei 
în timpul campaniei electorale.

— O întrecere similară au inițiat 
și cetățenii din circumscripția nr. 18 
— ne spune deputata Ana Filioreanu. 
Deviza întrecerii : „Cel mai gospo
dărit bloc din cartier, cea mai îngri
jită seară din bloc". S-a stabilit și 
un barem minimal de ore de muncă 
patriotică pe care să le presteze fie
care cetățean în această primăvară: 
50 ore. Si trebuie să vă spun că 
n-au fost necesare îndemnuri spe
ciale, cetățenii răspunzînd prezent 
Ia toate acțiunile initiate în circum
scripție în această primăvară.

...Dînd curs propunerilor formula
te în campania electorală, băcăuanii 
sînt hotărîți — așa cum ne-au asigu
rat în dialogurile purtat^ pe timpul 
documentării noastre — sa contribuie 
la continua modernizare și înflorire 
a localității, consolidînd astfel bi
lanțul actualului cincinal, cînd în 
fiecare an orașul lor s-a situat pe 
locuri fruntașe în întrecerea socia
listă, ocupînd de două ori la rînd 
locul I pe tară.

Mihai IONESCU 
Cheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

O propunere pentru mai buna 
întreținere a mașinilor-unelte

Este cunoscută marea însemnă
tate pe care o are, pentru economia 
națională, buna întreținere a utila
jelor. în prezent, respectarea pro- 1 
gramului de ungere și realizarea 
consumului de lubrifianți la ma- 
șinile-unelte și agregate se urmă
resc cu ajutorul „fișei individuale 
de ungere". Consider însă că acest 
formular tipizat, întocmit cu multi 
ani în urmă, nu mai corespunde 
cerințelor actuale privind tehnolo
gia de ungere, starea sistemului de 
etanșare și recuperarea lubrifian- 
ților uzați — și, în consecință, ar 
trebui modificat.. Se știe că folosi
rea peste anumite limite a lubri- 
fianților diminuează calitățile ds 
ungere ale acestora (grăbind, evi
dent, uzura mașinii și sporind con
sumul energetic de acționare), 
scumpește tehnologia de regene
rare a lubrifianjilor uzați.

De aceea cred că „fișa individua
lă de ungere" această carte de vi
zită a mașinilor și utilajelor, ar tre
bui să conțină date noi. referitoare 
la cantitatea de lubrifiant recupe
rată și. foarte important, la starea 
sistemului de etanșare. Am în vede
re faptul că pierderile de ulei con
statate la schimbarea acestuia, ra
portate la cantitatea prevăzută 
pentru a fi recuperată, impun ve
rificarea sistemului de etanșare sau 
chiar a sistemului de ungere. De

Înnoiri la
Ca în toate comunele tării, înfă

țișarea edilitar-gospodărească a sa
tului Rîul Alb -L localitate din 
nordul județului Dîmbovița — a cu
noscut profunde înnoiri. După ce 
în ultimii ani a beneficiat de con
struirea unei rețele de apă pota
bilă, a unui cămin cultural și a 
unui mare complex comercial, sa-

Pasajul Muncii in preajma inaugurării
S-a încheiat, cu cîteva luni mai 

devreme, construcția pasajului ru
tier subteran din Piața Muncii, 
care completează un important sis
tem de circulație din Capitală, rea
lizat de-a lungul șoselei Mihai 
Bravu. Un sistem ce cuprinde, așa 
cum se știe, si pasajul denivelat 
Bucur-Obor, și care asigură fluen
ță transportului în zonă, făcînd 
totodată legătura între șoseaua 
Ștefan cel Mare, de asemenea re- 
modelată și Splaiul Independenței.

Construit într-un punct nodal 
al circulației, pe direcția Bulevar
dului Mihai Bravu, la întîlnirea cu 
Bulevardul Muncii — Calea Călă
rașilor — strada Theodor Speran- 

asemenea, alte date ale fișei ar 
trebui să aibă în vedere folosirea 
calculatoarelor, ținîndu-se seama 
că, intr-un viitor apropiat, tot mai 
multe din întreprinderile și plat
formele noastre industriale vor fi 
dotate cu calculatoare electronice, 
în această situație, se va genera
liza. ungerea mașinilor „asistată 
de calculator", avind în vedere re
zultatele bune obținute de unită
țile care folosesc această metodă. 
Amintesc doar cîteva din aceste 
avantaje : evidența strictă a consu
murilor și recuperărilor de lubri
fianți ; planificarea reparațiilor în 
perioada de ungere, pentru a se 
micșora timpii de oprire a mașinii; 
stabilirea unor date optime pen
tru schimbarea uleiului, luîndu-ss 
în calcul și timpii de nefuncțio- 
nare a mașinilor.

Iată, așadar, unele considerente 
ce impun trecerea la modificarea 
„fișei individuale de ungere", res
pectiv punerea de acord a conținu
tului acesteia cu nivelul actual de 
dotare a întreprinderilor. în inte
resul creșterii fiabilității mașinilor 
și utilajelor, folosirii judicioase a 
lubrifiantilor.
Dumitru ALEXANDRU 
inginer, întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești

Rîul Alb
tul Rîul Alb, cu casele sale noi, cu 
oameni harnici și gospodari, cu
noaște noi prefaceri. în zona de 
centru s-a dat recent în folosință o 
nouă grădiniță pentru copii ; s-au 
încheiat lucrările de înlocuire a 
stîlpilor de lemn de la rețeaua 
electrică cu alții din beton ; la 
ferma din localitate s-au pus în 

ția, noul pasaj rutier are o lun
gime de aproape 500 metri, două 
benzi de circulație auto pe fiecare 
sens, iar pe axul median linie du
blă de tramvai, cu stațiile aferente. 
Grătarele metalice ce se văd in 
parapetul peroanelor reprezintă 
instalația pentru ventilație, iar 
lîngă scările de acces urmează să 
fie montate scări rulante.

încheind această descriere, șeful 
de proiect, tovarășul ing. Radu To- 
mescu, de la Institutul „Proiect"- 
București ne-a mai comunicat un 
amănunt, de ordin estetic de aceas
tă dată : finisajele folosite pentru 
interiorul pasajului — placaje de 
travertin, cărămidă Bratca. pardo

funcțiune un modern saivan pentru 
oi și un depozit de fructe ; a fost 
modernizat drumul forestier din 
virful „Buznea". De asemenea, în 
curînd se vor termina și lucrările 
de îndiguire la unele pîraie.

Toate aceste înfăptuiri se dato- 
resc grijii permanente a partidului.

Preocupare permanentă pentru 
refacerea fondului forestier

în fiecare an, în raza de activi
tate a Ocolului silvie Agăș din In
spectoratul silvic județean Bacău, 
ca de altfel în toate zonele împă
durite ale țării, suprafețele de pă
dure care se taie și se valorifică 
pentru economia națională sînt re- 
plantate cu noi puieți. în cadrul 
ocolului nostru se împăduresc anual, 
cu specii de valoare economică 
ridicată, peste 200 ha. Urmărim 
permanent ca nici o suprafață să 
nu rămină neplantată, ci să pro
ducă masă lemnoasă, atît de va
loroasă și necesară pentru econo
mia țării. Campania de împăduriri 
din această primăvară a fost pre
gătită încă de anul trecut, astfel că 
în prezent întreg personalul oco
lului lucrează din plin pentru în

Pe scurt, din scrisori
© „Tribuna cetățeanului" reprezintă una din formele de dialog amplu 

dintre cetățeni și edilii locali din comuna Roznov, județul Neamț. în ca
drul acestei acțiuni inițiate de F.D.U.S. cetățenii prezintă propuneri și 
sugestii privind rezolvarea unor probleme de interes obștesc, contribuind 
apoi, ei înșiși, la realizarea acestora, critică unele neajunsuri. Iată cîteva 
din propunerile făcute la „Tribuna cetățeanului" ce a avut loc de cu
rînd : urgentarea lucrărilor la locuințele din noul microcartier ; îndi
guirea și canalizarea pîrîului „Iapa" ; sprijinirea lucrărilor de amenajare 
a trotuarelor ; procurarea materialelor și a fondurilor necesare construirii 
unui magazin mixt în satul Chintinici. (Nelu Manole, comuna Roznov, 
județul Neamț) © Importanta turistică a comunei Finiș din depresiunea 
Beiușului, județul Bihor, este dată de Cetatea Finișului, construită in 
anul 1247; de Păstrăvăria de la Huța, din munți ; de Valea Finișului, cea 
mai frumoasa vale din Codru Moma; de gorunii de circa 500 de ani. în 
apropierea cărora se află și un izvor ușor sulfuros. (Andrei Indrieș, pro
fesor).

seli de gresie ș.a. — de bună cali
tate. aspectuoase, vor crea o am
biantă plăcută, asemănătoare cu 
cea existentă în stațiile metroului 
bucureștean.

Pentru partea de circulație l-am 
solicitat să dea explicații pe to
varășul ing. Paul Dan, director 
adjunct al întreprinderii antepriză 
construcții edilitare și drumuri 
București, pasajul fiind integrat 
într-un șantier edilitar mai am
plu, cuprins între str. Vatra Lu
minoasă și str. Baba Novac. Pe 
acest tronson al Bd. Mihai Bravu 
s-au executat, o dată cu pasajul, 
ample lucrări cum sînt : lățirea 
carosabilului de la două la patru 

a conducerii sale, pentru înflorirea 
tuturor localităților patriei, pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Vasile NEAGU 
frezor, întreprinderea „Romlux" 
Tîrgoviște

cheierea în timp optim a acestor 
importante lucrări — plantarea su
prafeței de 210 ha, pentru care 
avem asigurat, din pepinierele 
proprii, întregul material săditor.

Menționăm că pe lingă preocu
pările pentru buna îndeplinire a 
sarcinilor de plan, o atenție deo
sebită acordăm asigurării unor con
diții corespunzătoare de cazare, de 
muncă și odihnă 'pentru toți lucră
torii forestieri — în care scop s-au 
refăcut, din vreme, și dotat cores
punzător cabanele, s-au procurat 
cantitățile de alimente și medica
mente necesare.

Inq. Șteian HANTAR 
șeful Ocolului silvic Agăș

benzi de circulație pe sens și men
ținere a liniei de tramvai, care a 
fost modernizată. Ea a fost mon
tată pe un suport din cauciuc și 
înglobată în dale de beton, ceea 
ce asigură transportului silențiozi- 
tate. Cu ocazia acestor lucrări, s-a 
refăcut mai intii fundația arterei 
pentru a putea suporta traficul 
intens și greu. Totodată, rețelele 
edilitare au fost înlocuite, reorien
tate și amplasate în galerii vizi- 
tabile.

Cum se va desfășura circulația 
In zona pasajului ?

în siguranță, fără așteptări tre- 
nante, ne-a asigurat interlocutorul. 
Pasajul va crea în punctul foarte 
aglomerat al fostei bariere a Ver- 
gului cursivitate traficului, atît pe 
sensul Mihai Bravu. prin denivela
re. cît și pe direcția bd. Muncii —• 
Călărașilor — Th. Șperanția, unde 
traversarea bulevardului se va face 
la sol. semaforizat.

Ultimul nostru interlocutor a fost 
tovarășul Sterie Spiru, șeful bri
găzii a 8-a a I.A.C.E.D., care s-a 
ocupat exclusiv de partea de con
strucție a pasajului. Cînd a dat 
prima cupă de excavator pentru 
acest pasaj ? își amintește foarte 
bine. într-o zi de luni din luna 
noiembrie a anului 1983. De atunci, 
pe toată durata de execuție a 
acestei investiții, care n-a cunoscut 
„vacanță" nici chiar în perioada de 
grele încercări din aspra iarnă tre
cută, tramvaiele au continuat să 
transporte călătorii de-a lungul 
bd. Mihai Bravu. De fiecare dată 
cînd a trebuit să se lucreze chiar 
pe traseul tramvaiului, s-a proce
dat mai întîi la mutarea provizo
rie a liniilor pe alte amplasamen
te. pentru a nu se întrerupe circu
lația.

— Ce importanță are această lu
crare pentru traficul din Piața 
Muncii ? Răspunsul a venit prompt 
și edificator. Ea este capacitată 
pentru 12 500 vehicule etalon pe 
oră. oeea ce reprezintă prognoza 
de circulație pentru anul 2000. și 
se va amortiza, potrivit calculelor 
estimative, in cel mult patru ani.

Gabriela BONDOC

El H H O S @ H
La consfătuirea de lucru pe pro

blemele agriculturii care a avut loc 
la jumătatea lunii decembrie 1984, 
în cuvintarea rostită cu acel prilej 
de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se sublinia : „O atenție permanentă 
trebuie acordată, in continuare, gos
podăriilor personale ale membrilor 
cooperatori, precum și gospodăriilor 
particulare ale țăranilor din zonele 
de deal și munte, în conformitate cu 
programele pe care le avem in a- 
ceastă privință". în acest context se 
atrăgea atenția asupra necesității de 
a se lua toate măsurile în cadrul 
general al preocupărilor pentru va
lorificarea mal bună a întregului 
potențial material de care dispun 
satele noastre, in vederea ridicării 
continue a puterii economice a fie
cărei localități în parte, a bunăstă
rii cetățenilor și, totodată, pentru 
sporirea contribuției acestora, prin 
sistemul contractării de animale și 
produse agricole, la realizarea în 
bune condiții a programului de au- 
toconducere și ■ autoaprovizionare. 
Pornind de la aceste obiective ne-am 
propus să înfățișăm unele aspecte 
ale activității politico-organizatorice 
desfășurate în acest sens de organi
zațiile de partid din comunele Bir- 
sești și Tulnici, localități situate in 
zona montană a județului Vrancea.

DE LA ANALIZA POSIBILITĂ
ȚILOR LA ACȚIUNI CONCRETE. 
„Studiind cu atenție cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, rostită 
la consfătuirea de lucru pe proble
mele agriculturii, comuniștii și-au 
pus întrebarea dacă au folosit toate 
posibilitățile, toate resursele, toate 
energiile de care dispune comuna 
noastră. Răspunsul l-am dat în ela
borarea unui program de acțiune 
centru concretizarea autoconducerii 
Și autoaprovizionării in teritoriul 
lomunei, care, printre altele, preve
de ca, la sfîrșitul acestui an. efec- 
livul de animale din comună să a- 
iungă la 10 474 de oi și la 2 414 bo
tine, efectiv superior față de anul 
.984", ne informează tovarășul Du- 
nitru Dochioiu, secretarul comftetu- 
ui comunal de partid din Bîrsești.

Ca și in organizarea altor acțiuni 
mportante, și de data aceasta co

mitetul de partid și-a împărțit mun
ca în trei etape : consultarea locui
torilor comunei, elaborarea propriu- 
zisă a programului cu participarea 
activului de partid și trecerea la în
făptuirea lui prin alegerea mijloace
lor organizatorice .și politico-educa
tive adecvate. în consultarea locui
torilor comunei, membrii comitetu
lui comunal de partid, ai birourilor 
organizațiilor de bază, deputății, a- 
gitatorii au fost repartizați pe cir
cumscripții, străzi, grupe de case.

multi ani de către organizația de 
partid. Obiectiv unitar al activității 
comuniștilor, el dă conținut și sens 
multiplelor forme ale muncii orga
nizatorice și politico-educative. O 
deosebită importanță este acordată 
muncii directe, vii cu gospodarii co
munei, pornind de la faptul că toc
mai printr-un contact nemijlocit cu 
oamenii, comitetul comunal de 
partid a putut influența și antrena 
masa cetățenilor comunei la dezvol
tarea zootehniei. în acest sens s-au

consiliului popular, la care au par
ticipat tovarășii din activul de 
partid și membrii comitetului comu
nal ai O.D.U.S., am analizat căile și 
mijloacele pentru realizarea obiecti
velor în domeniul creșterii ani
malelor", ne spunea tovarășul Ion 
Dumitru, secretarul comitetului co
munal de partid. Pe baza expe
rienței acumulate ne-am propus, 
printre altele, să popularizăm cu 
mai multă vigoare exemplul comu
niștilor și al celorlalți gospodari

ZOOTEHNIA-PE PRIMUL PLAN

mina sătenii să sporească numărul 
de oi și bovine din gospodăriile 
proprii. Am reținut cîteva date din 
„fișa exemplului personal" a lui Ion 
Gropnicu. El a predat la fondul de 
stat în 1984 din gospodăria sa 1 800 1 
lapte (cu 800 litri mai mult decit se 
angajase), 500 kg carne de vită, pă
sări și altele. Din inițiativa lui a 
fost constituită o microasociație că
reia consiliul popular i-a pus la dis
poziție 7 hectare de pășune.

Comuniștii Maria Ichim din satul 
Păulești și Vasile Săcăluș din satul 
Hăulișca au îndeplinit sarcini simi
lare concretizate prin înființarea de 
asociații de crescători de animale, 
prin antrenarea cetățenilor la lucrări 
de fertilizare a pășunilor, la con
strucții de saivane și, în final, la 
creșterea efectivelor de animale în

ACTIVITĂȚII POLITICO-ORGANIZATORICE
însemnări despre munca de partid din județul Vrancea

Propunerile și sugestiile sătenilor au 
fost apoi examinate de specialiști, în 
perspectiva posibilităților de reali
zare, fiind cuprinse în programul de 
acțiune compartimentat în măsuri 
pentru fiecare organizație de bază, 
pentru fiecare instituție, pentru fie
care organizație de masă și obșteas
că. Un program care, printre altele, 
cuprinde : O procurarea de unelte 
prin magazinele sătești • amenaja
rea unor suprafețe de pășuni desti
nate vacilor cu lapte @ continuarea 
acțiunii de ameliorare a raselor de oi 
și creșterea ponderii rasei țurcane 
© modernizarea adăposturilor și 
spațiilor de cazare pentru ciobani 
din pășunile montane © noi lucrări 
de îngrijire a pășunilor și fînețelor, 
de combatere a eroziunii terenurilor.

EXEMPLUL PERSONAL — AR
GUMENT PRINCIPAL. în viața co
munei Tulnici, zootehnia constituie 
prioritatea nr. 1, direcționată și sus
ținută cu multă vigoare de mai

avut în vedere două laturi : deter
minarea, pe de o parte, în mod in
dividual, a gospodarilor de a se de
dica creșterii animalelor sau spori
rii efectivelor acestora, iar. pe de 
altă parte, participarea lor la lucră
rile de interes comun. Potrivit 
recensămîntului efectuat la începutul 
acestui an, efectivele de animale din 
comuna Tulnici au ajuns la 2 493 
bovine, dintre care 1 100 sint vaci și 
juninci, și la 7 143 ovine. în anul 
trecut, gospodarii comunei au livrat 
la fondul de stat 145 tone de carne 
și peste 3 000 hl lapte și alte produse, 
rezultatele fiind mult superioare fată 
de anii anteriori. Avîndu-se în ve
dere potențialul comunei, pentru 
acest an. se nrevede ca efectivele de 
ovine să ajungă la aproape 8 000 ca
pete, iar cele de bovine la 2 800, ceea 
ce va însemna și livrarea unor can
tități mai mari de produse la fondul 
de stat.

„Recent, într-o ședință comună a 
comitetului comunal de partid și

fruntași în creșterea animalelor și, 
printr-o muncă susținută de la om 
ia om, să determinăm cît mai mulți 
gospodari să le urmeze exemplul. 
De asemenea, am reevaluat forțele 
de care dispunem, am trecut la re
distribuirea sarcinilor de partid în 
concordanță cu situația actuală. In 
acest scop, membrii comitetului co
munal de partid, deputății, întregul 
activ de partid au fost repartizați 
pe sate, iar în cadrul lor. pe ulițe 
și pe grupe de gospodării, pentru a 
discuta cu de-amănuntul posibilită
țile economice ale cetățenilor și de 
a le face cunoscută experiența 
fruntașilor".

îl întilnim pe una din ulițele sa
tului Tulnici pe comunistul Ion 
Gropnicu, stînd de vorbă cu un grup 
de cetățeni despre modul in care 
pot fi obținute credite în vederea 
cumpărării de animale. Avea să ne 
spună ceva mai tîrziu că nu făcea 
altceva decit să-și ducă la îndepli
nire sarcina de partid de a deter-

scopul onorării suplimentare a con
tractelor cu statul. Comunistul Ște
fan Ursu din satul Lepșa a reușit 
să combată părerea unor cetățeni 
potrivit căreia „la fin se poate lua 
doar o coasă pe an", demonstrîn- 
du-le, prin rezultatele pe care le-a 
obținut, că sînt posibile „două coa
se", dacă folosești cum trebuie pă
șunea.

★
Cele două comune vrîncene au 

obținut anul trecut concludente suc
cese în creșterea efectivelor de ani
male. in sporirea contribuției lor la 
fondul centralizat al statului. Drept 
urmare a sporit și bunăstarea săte
nilor. Toate acestea se datoresc fap
tului că organizațiile de partid au 
reușit să-și directioneze cu claritate 
demersurile, să îmbine armonios, pe 
obiective unitare, laturile muncii po
litico-organizatorice și cultural-edu
cative, să mobilizeze astfel întreaga 
obște la înfăptuirea programelor lo
cale de autoconducere și autoaprovi
zionare. Și. așa cum am constatat, 
comuniștii din cele două comune, 
evaluind critic rezultatele și posibi
litățile, valorificînd experiența acu
mulată, sînt deciși să determine ri
dicarea Ia cote superioare a zooteh
niei din aceste localități montane, în 
spiritul hotărîrilor adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Dan DRAGULESCU 
Constantin VARVARA

NOROCUL FARA
anunțat

Sergiu ANDON

timp să mă gin- 
la așa ceva.

e-
pe
E- 

ce 1

la locurile și

Ziarele au
o nouă platfor

mă de foraj a fost 
amplasată pe locul 
stabilit, in largul mă
rii. Este cea de-a pa
tra și numele ei e 
„Fortuna". Dar in via
ța platformei doar nu
mele ei invocă noro
cul. Și iată de ce.

Timp de aproape 
două luni de zile, u- 
riașele-i picioare do
minaseră peisajul 
portului în zona da
nelor întreprinderii 
„Petromar", iar în ul
timele cinci săptămini 
după ce platforma 
era, practic, gata de 
plecare, echipajul a 
lucrat la bord lingă 
cheu, exact in forma
țiile, 
după programul care 
vor fi respectate de 
acum încolo, departe 
de țărm.

O lună întreagă 
pentru efectuarea ul
timelor pregătiri pare 
mult, suscită nerăbda
rea. Tocmai de aceea, 
aflindu-ne pe platfor
mă in ajunul ieșirii 
ei in larg, cind. totul 
era gata (dar totul era 
gata de mult), cînd 
vasele de remorcare 
așteptau alături (dar 
vasele așteptau de 
mult alături), cind „ri
dicarea ancorei" putea 
surveni oricînd, ni s-a 
părut firesc să între
băm :

— Așteptați cu ne
răbdare ieșirea in 
larg ? — Să vă răs
pund sincer ? — a în
tors întrebarea mais
trul Stere Dumitrana, 
șeful mecanic. — Bi
neînțeles. — Atunci 
aflați că nici n-am

avut 
dese

Sau :
— Vă gîndiți cu 

moție la ajungerea 
amplasament ? — 
moție ? Pentru 
Am verificat de zeci 
de ori fiecare valvă, 
am manevrat de sute 
de ori fiecare barcă 
de salvare... — Vă în
trebăm de o emoție 
mai specială. — Hm ! 
Am prea mult păr că
runt ca să las loc e- 
moțiilor de orice fel.
— răspunde Constan
tin Țigănuș, șef de 
tură al echipelor de si
guranță.

Discuție și cu ingine- 
rul-șef, Bucur Uleia :
— Chiar n-a rămas 
nimic de care să vă 
temeți ? — Din mo
ment ce deplasarea se 
va face în funcție de 
o prognoză meteo si
gură de sută la sută, 
n-avem motive pentru 
emoții, și nici n-avem 
cind și de ce să fim 
nerăbdători.

Petrecînd o zi in 
forfota de pe platfor
mă, am înțeles te
meiurile și sensurile 
acestei aparente pla
cidități. Ignorînd cu 
desăvirșire denumirea 
de bun augur a insu
lei lor plutitoare, 
după ce au fost lua
te absolut toate măsu
rile de prevedere, pre
gătire și dotare, chiar 
după ce, practic, nu 
mai era nimic de fă
cut, s-au declanșat 
alte verificări, alte 
măsuri de precauție.

Așteptîndu-se sem
nalul verde al meteo
rologilor nici un mi

EMOȚII
nut nu s-a scurs in za
dar. In ce consta for
fota continuă după ce 
totul era gata ? Se 
manevrau și se reveri- 
ficau, in fiecare poziție 
funcțională, agregatele 
și subansamblele. Se 
recerceta aproape cu 
lupa, fiecare garnitu
ră, robinet, cuplă. Se 
vopsea și se revopsea 
fiecare panou, riglă, 
bară, fiecare piuliță și 
șurub. (A nu se uita 
efectul corosiv al a- 
p.ei sărate). Erau re- 
instruiți și reverificați 
in muncă toți oame
nii. Se cercetau și re- 
cercetau listele cu 
materiale, piese, sub
stanțe, alimente să nu 
lipsească nimic. Erau 
și mai strips „amara
te" toate obiectele.

Nimic n-a fost lăsat 
la voia intimplării. A 
fost eradicat orice li
căr din concepția „Nu 
este absolut perfect, 
dar merge !“ Nu s-a 
lăsat nici un loc noro
cului, intimplării. A 
fost prevăzută orice 
eventualitate și s-a 
acționat in consecință.

O parte din mobilie
rul laboratorului geo- 
fizic a fost transferat 
de pe „Gloria". Cei 
de acolo au scris cu 
carioca de culoare 
verde pe o oglindă : 
„Succes ! 13.03.1985".
Inscripția e păstrată 
atent, dar numai pen
tru valoarea ei 
semn colegial. In 
succesul, norocul 
fost asigurate 
muncă, grijă și 
chibzuință exemplare.
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ÎN SPIRL INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.
INTREJREA Șl IRIGAREA CULTURILOR

lua hotăritoare pentru recoltă
ialomița : Ritlărilor în creștere

de 1< la alta
întreținerea și irigarea c în prima etapă, în județul lalo- 

în unitățile agricole din ju^ița trebuie irigate 71100 hectare, 
lomita, solicită de la o zi lain care 32 500 hectare cu păioase, 
mai multe forte umane și ni 500 hectare lucerna, 7 400 hectare 
în ultima perioadă. printr-c>gUme, 8 000 hectare sfeclă de 
mobilizare a tuturor, coop^hăr și furajeră. în vederea crește- 
și a celorlalți locuitori ai sapj ritmului zilnic la aplicarea udări- 
mul prășitului s-a intensity. în toate unitățile agricole au fost 
urmare, la prima prașilă ma^rite formațiile de udători, astfel 
sfecla de zahăr se realizeaz<cj|. aripile de ploaie să poată fi 
aproape 2 000 hectare, viteza himbate în cel mai scurt timp. în 
fiind in continuă creștere. formațiilor respective au fost
seara lucrarea a fost executa^^j c[te doj mecanici sau mecani- 
proape 10 000 hectare și S'țori. care înlătură defecțiunile ce 
toate măsurile ca in urm ivesc la motopompe și instalațiile două-trei zile sa se încheie, t.
lucrare pe întreaga supra . . .
15 900 hectare. latentă bunei organizăn a mun-„ . „ . .... „ v, pina miercuri seara, înaintea

La C.A.P. Maia, prin 1- aripilor de ploaie, la păioa-
ganizare a muncii, prima P£s_a făcut prima udare în propor- 
sfecla de zahar a fost ta de 25 suta, la lucerna _ 30 ja 
întreaga suprafața cultivata. iar legume _ 3S la sută din 
ședințele acestei unități. K)rafetele racordate în sistemele de Iulian Dinu. „e-a spus . ții cu o normă de apă cuprinsă 
mu am, deși condițiile clima 700_800 metri cubi la hectar, 
au fost din cele mai favo ’gfgda de zahăr si furajeră, prima realizarea unor lucrări de re aDlică cu dte 300_400 metri 
nere la timp și de călit s. hectar, cantitate suficientă 
la hectar în condiții de n£« a ajuta plantele să crească 
Acum, printr-o bună organ®06-
muncii, prima prașilă mânu unitățile din consiliul agroin- 
sfecla de zahăr s-a realizat îririal Grivița, unde sînt de irigat 
patru zile Este rezultatul pamrna urgență 4 500 hectare, fie- 
rii întregului sat la lucru în echipă de noapte cuprinde și un 
Zilnic au fost la prășit pesteibru al consiliului de conducere, 
oameni alături de cooperatoredintele, vicepreședintele, ingi- 
sectorul vegetal lucrînd și «l-șef, primarul comunei și vice- 
fermele legumicole și din zocedintele consiliului popular. Pînă 
La executarea acestei lucrări sirezent, cele mai mari suprafețe 
mărit înlăturarea tuturor burtost irigate în unitățile din con- 
si păstrarea densităților opting agroindustriale Făcăenî, Bor- 
acest an. cooperatorii din Mani. Fetești și Țăndărei din siste- 
hotărîți să obțină 45—50 tone mari. în sistemele locale sau 
de zahăr la hectar. se folosește apa din puțuri fo-

Și cooperatorii din comuna icele mai bune realizări la irigat 
nnin wrp au o bună ^operativele agricole din consi- ?nfâ ta1 culTure sfeclei de3 zaGîrbovi si Fierbinți. în între- 

florii-soarelui, lucrează de «rea agricola de stat Stelmca. 
nrăsit. în scurt timp, din celsele au fost irigate pe 85 la suta 
hectare cultivate cu sfeclă de sie 1.250 hectare, aceasta lucrare 
cooperatorii; au prășit peste avansata și la întreprinderile 
hectare manual și 120 hectarle* de stat Bordușam. Barăga- 
canic. Din cele 460 hectare cu Facaeni. Exista, condiții ca.jn 
cu floarea-soarelui. 65 la su1 următoare, ritmul aplicării 
suprafață a fost prășită mecanilor să sporească și mai mult. 
35 la sută manual. ist scop. în cadrul fiecărui sis-

Efectuarea prașilelor mânu fost împuternicit un specialist 
mecanice este avansată si în idrul direcției agricole, un 
tile agricole din consiliile upiceru al comandamentului jude- 
industriale Andrășești, Feteștij,.aSriOuiturii și unul din spe-, 
sîmbești. Fierbinți. Gura Ialorn; din permanenta cohsiliilor 
Sinești, unde, printr-o partidtistriale.
masivă a cooperatorilor, real 
sînt mult mai mari decît mec 
județ.

oameni să facă lucrările la timp și 
de calitate. Acum, la porumb, ei se 
grăbesc să încheie prima din cele 
4—5 prașile 
executate".

Experiența 
Ianca a fost 
toate cooperativele agricole din con
siliul agroindustrial. Acordul global 
este organizat pînă la nivel de echi
pă, detaliat pe responsabilități indi
viduale. Tot în acord global lucrează 
și mecanizatorii. La C.A.P. Grojdi- 
bodu, mecanizatorul Vasile Stancu, 
ce lucra cu un cultivator prevăzut cu 
echipament de administrat îngrășă
minte. ne explică : „Toate normele 
tehnologice au fost respectate, așa 
cum ni s-a indicat. Porumbul a fost 
și la noi erbicidat în întregime, pe 
toate cele 784 hectare. Executăm o 
prașilă mecanică pentru a distruge 
buruienile asupra cărora erbicidul 
folosit la însămînțare nu a avut 
efect. Totodată, efectuăm și fertiliza
rea fazială cu 60 kg azot substanță 
activă la hectar. Cultura a răsărit 
uniform, iar cooperatorii, la prășit, 
mențin 70 000 plante la hectar".

„întrucît plantele sint mici și cu

cite am stabilit să fie

cooperativei agricole 
extinsă în acest an în

rădăcini încă firave, iar buruienile 
nu-s prea mari, am hotărit, de comun 
acord cu specialiștii, ca la toate cul
turile prima prașilă să fie efectuată 
cu săpăliga, nu cu sapa, pentru evi
tarea tăierilor accidentale — ne 
spune organizatorul de partid. A- 
ceasta permite și spargerea crustei. 
Densitatea prevăzută este asigurată 
la toate culturile, chiar și la floarea- 
soarelui, unde nu am avut o răsărire 
normală și a trebuit să intervenim 
cu o irigare". Din modul cum se lu
crează în unitățile din consiliul agro
industrial Ianca se poate deduce că 
va fi îndeplinit angajamentul de a 
obține, în medie la hectar, 20 tone 
porumb, 3 500 kg floarea-soarelui, 
4 000 kg la soia și 50 tone la sfecla 
de zahăr. Dar și în alte unități agri
cole din județ se muncește cu aceeași 
răspundere la întreținerea culturilor. 
De altfel, pe ansamblul județului, 
prima prașilă manuală la sfecla de 
zahăr este pe terminate, iar la floa
rea-soarelui s-a executat, pînă joi 
seara, pe 35 la sută din suprafață.

Mihai GMGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii"

brăila : Noaptea, ea și ziua, apa curge 
din belșug spre semănături

Pînă ia sfîrșitul lunii mai, 
restanțele vor fi integral recuperate

a 
la

La ședința din luna ianuarie 
consiliului oamenilor muncii de 
întreprinderea de piese auto din Si
biu. secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Nicolae Comșa, făcea ur
mătoarea apreciere : ..Cu toate efor
turile făcute, din cauza condițiilor 
climatice deosebit de aspre, planul 
pe prima lună a anului n-a fost în
deplinit cu 50,2 milioane lei la pro- 
ductia-marfă industrială. Puterea co
lectivului nostru, probată în atîtea 
rindurii își va spune însă cuvîntul : 
de acum, toate forțele trebuie în
dreptate atît spre realizarea ritmi
că. lună de .lună, a planului de pro
ducție. cit si spre recuperarea in
tegrală și intr-un timp cit mai scurt 
a restantelor înregistrate".

La circa trei luni de la respecti
va ședință am revenit în întreprin
dere pentru a vedea cum se înfăp
tuiesc măsurile stabilite de consi
liul oamenilor muncii, precum și 
programul de recuperare a restan
telor întocmit de Centrala industria
lă de tractoare, autocamioane și ma
șini agricole Brașov.

Din modul în 
fiecare secție 
terializarea programului de măsuri 
stabilit rezultă că „punctul forte" al 
acțiunii de recuDerare a restantelor 
îl constituie buna organizare a mun
cii si a producției.

— De fapt, ne-am orientat după 
programul întocmit, care prevede la 
fiecare capitol măsuri speciale pen
tru îmbunătățirea organizării mun
cii — ne spune inginerul Dorcl 
Georgi, șeful secției cardane. Efi
cienta acțiunilor întreprinse este de
monstrată de faptul că. pînă la în
ceputul lunii mai. am și recuperat 
integral restantele la producția de 
export. Folosind experiența ciștiga- 
tă, sîntem hotărîți să recuperăm 
cit mai curînd si restantele la pro-

care se acționează în 
si atelier pentru ma-

Mihaî VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii

A

olt: Pentru ii mari sint
respectate rigmele tehnice

Oamenii muncii din agrictsuprafață. în acest scop, am 
ludetului Olt s-au angajat să c de la calcularea volumului 
si în acest an recolte mari. Ia de lucrări existente la un și in acest dat Ș1 resurseie proprn de
ce, m aceste zile, . . . e a acestora. Prevederile
energic la întreținerea și irl|au fost confirmate chiar în 
culturilor. Am urmărit cț]m see acestei primăveri, cînd 
fășoară prășitul în unitățile _a8Jj{urj au răsărit concomitent, 
din sudul județului, unde țnsa;feciej (je zahăr am început-o 
țările au fost încheiate mai devi. am țerminaț_0 jn 7 zile 
iar plantele sînt mai dezvoltate. ceje gjg hectare. între timp 

In consiliul agroindustrial Irășită manual o suprafață 
pe terenurile unităților agricole joare cu floarea-soarelui, iar 
de aspersoare asigură apa neci^, Unde lucrările au început 
dezvoltării normale a plantelor. !uj săptămînii trecute, am 
le cultivate cu plante prășitoarej jqq hectare, ceea ce repre- 
împinzite de oameni care ex(jte jumătate din terenul 
lucrările de întreținere. în urma
culturile rămîn curate, cresc in c-imPj ja fața locului, 
dezvoltă normal, ucrează practic. „în ferma

„în cooperativele agricole ng ja prășit 196 persoane — 
Grojdibodu, Ianca, Ștefan cel 1 inginera Cornelia Dan, șefa 
și Orlea, întreaga suprafață de Je la c.A.P. Ianca. Succesul 
hectare cu sfeclă de zahăr, flos trecut, cînd cooperativa 
soarelui, porumb și soia este cult obținut 21 670 kg porumb 
tă în sistem intensiv, iar lucrării întreaga suprafață de 510 
desfășoară potrivit tehnologiilor e datorează și realizărilor 
borate în acest sens — ne spuneasfre care a realizat 24 000 
varășa Maria Mitrică, organizație Sole. Pentru a-1 reedita, 
de partid al consiliului agroinicu și maj mare răspundere 
trial. Se înțelege că ne preocupărje întreținere. Munca este 
prașilele să fie executate oper jn acord global la toate 
și la un înalt nivel calitativ peceea ce cointeresează pe

mal. ne spune șeful unității, ingi
nerul Musulin Csaba. Și aceasta în 
primul rind datorită măsurilor lua
te pentru organizarea mai bună a 
muncii. în principal, acțiunile în
treprinse au vizat corelarea perfec
tă a turnării, uzinării și montării 
reperelor, aparatura de frînă execu- 
tindu-se integral în unitatea noas
tră. în felul acesta am reușit să re
cuperăm pînă acum aproape 2 mi
lioane lei din restanta înregistrată 
în prima lună a anului.

Cum s-a acționat practic în a- 
ceastă unitate ? într-o primă etapă, 
în secția turnătorie, de pildă, s-au 
organizat 3 schimburi de cîte 8 ore. 
Singura rezervă de timp rămăsese 
duminica. Și iată că. din luna mar
tie. primul schimb al săptămînii în
cepe din noaptea de duminică spre 
luni, cu schimbul III. Organizînd 
munca în acest fel. producția de pie
se turnate a crescut cu 8 la sută, 
în plus, au fost întărite toate for
mațiile de lucru pentru înlăturarea 
stagnărilor, mai ales la formare și 
debavurare. Ca urmare, productivi
tatea muncii la aceste operații a spo
rit cu 6 la sută.

La întreprinderea 
de piese auto 

din SibiuTEMEIURILE UNUI OPTIMISM 
ROBUST. Prima si cea mai impor
tantă constatare : în lunile februa
rie. martie și aprilie, planul la pro
ducția fizică si Ia productîa-marfă 
a fost realizat integral și chiar 
substanțial depășit. Ca urmare, din 
restanta înregistrată în prima lună 
a anului s-au recuperat 5.9 mili
oane lei în luna februarie. 17.5 mi
lioane lei în luna martie si 10 mi
lioane lei în luna aprilie.

— Mai avem de recuperat, așa
dar. 16,8 milioane lei din restanța 
acumulată in prima lună a anului, 
ne spune secretarul comitetului de 
partid. Știm bine că de livrarea la 
timp a produselor noastre — trans
misii cardanice. mecanisme de direc
ție. aparatură de frînare. arcuri late 
si spirale, amortizoare și altele — 
depinde în mare măsuiră îndeplini
rea sarcinilor de plan într-o serie 
de importante întreprinderi con
structoare de autovehicule din t-ară. 
De aceea, așa cum a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.. ne-am angajat ca restante
le să fie recuperate în totalitate în 
cursul lunii mai. deci mai devreme 
,decît s-a prevăzut în programul în
tocmit de centrala industrială de re
sort. Pentru aceasta. întregul colec
tiv s-a mobilizat exemplar, munci
torii din fiecare . secție și atelier în 
parte știind exact ce au de făcut și 
acționând pe baza unor planuri zil
nice. defalcate în . cel mai mic de
taliu. Totodată, săptămînal au lo.c 
analize în cadrul consiliului oame
nilor muncii, iar la sfîrșitul lunii a- 
prilie a avut loc o plenară a comi
tetului de partid consacrată proble
mei recuperării cit mai grabnice a 
restantelor.

PROMOVAREA PROGRESULUI 
TEHNIC ASIGURA CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. La 
recuperarea restantelor a contribuit 
în egală măsură si promovarea pro
gresului tehnic. Astfel, cu avizul be
neficiarului — întreprinderea 
autocamioane Brașov — furcile 
butuc de la cardane se execută 
cum prin forjare, noua tehnologie 
sigurind creșterea productivității 
muncii cu 20 la sută. Specialiștii nu 
s-au oprit însă aici și, în prezent, pun 
la punct o altă tehnologie prin care 
reperele respective vor fi realizate 
prin sudură cu flux de electroni, 
din țeava cu pereți groși, ceea ce 
va determina o importantă reduce
re a consumului de metal si a cos
turilor de fabricație.

Pe de altă parte, analizîndu-se a- 
tent posibilitățile de eliminare a 
..locurilor înguste" de pe fluxul teh
nologic. specialiștii uzinei au găsit 
mai multe rezolvări. Așa. bunăoa
ră. la standurile de probă s-au creat 
mai multe posturi de lucru, dotate 
cu sisteme de prindere pneumatică 
a. reperelor. Prin toate acestea, pro
ductivitatea muncii a sporit 
la sută.

— Pe deplin conștient! de 
sitatea îndeplinirii exemplare 
cinilor ce le revin — ne-a -spus 5oaa 
Jinaru. președintele comitetului sin
dicatului — muncitorii și specialiștii 
din întreprinderea noastră obțin, zi 
de zi. rezultate tot mai bune în pro
ducție. Acționând în spiritul sarci
nilor subliniate la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
întărind ordinea si disciplina, toate 
restantele vor fi recuperate integral 
pînă la sfîrșitul lunii mai.

ductia fizică destinată beneficiarilor 
interni.

în ce constă experiența dobîndi- 
tă în această secție ? Organizarea 
schimburilor, de pildă, s-a făcut în 
funcție de asigurarea bazei tehni- 
co-materiale. Pină nu de mult s-a 
lucrat în două schimburi de cîte 8 
ore. De la începutul lunii aprilie 
însă, odată cu îmbunătățirea apro
vizionării. s-a trecut la schimburi 
prelungite, la toate punctele de 
lucru aglomerate de pe fluxul 
tehnologic. Ca urmare, producția 
realizată cu mașinile de

sub presiune de la Silistraru. Elec
tromecanicul Gheorghe Mocanu. de 
serviciu în această noapte, ne pre
zintă un calcul din care reiese că 
într-o oră de la această statie pleacă 
spre ogoarele Stațiunii de cercetări 
pentru ameliorarea solurilor sărătu- 
rate 1 520 mc de apă.

Pe parcursul nopții aveam să în
tâlnim pe cîmp și la dispeceratul 
sistemului de irigații Brăila mai 
multi reprezentanți ai unităților agri
cole. Pe tovarășa Vasilica Popescu, 
președinta C.A.P. Cazastr. la ora 22,30 
am întîlnit-o în timp ce venise la dis
pecerat pentru a se pune de acord 
în privința modului în care se vor 
iriga culturile în următoarele 12 ore, 
O oră mai tîrziu, deși nu era de 
serviciu în acea noapte, tovarășul 
Gheorghe Rădută, inginerul-șef al 
aceleiași unități, se afla pe o solă cu 
grîu, unde controla funcționarea mo- 
topompei, a aspersoarelor și starea 
conductelor. După miezul nopții di-

Sistemul de irigații Brăila se în
tinde pe o suprafață de 32 000 hecta
re. Amenajările de aici pot fi ase
muite cu o uriașă pînză de păianjen: 
de la Dunăre pleacă spre terasă o 
țesătură de peste 420 km de canale, 
prin care este pulsată, în fiecare oră, 
o cantitate de 6 200 mc apă. în aceste 
zile, 
și a 
apă 
cm 
tar. . .
stabilite de comandamentul județean 
pentru agricultură, s-a intensificat 
irigarea culturilor. Un raid întreprins 
în cursul nopții de joi spre vineri în 
sistemul de irigații Brăila ne-a evi
dențiat cîteva aspecte semnificative 
privind modul în care acționează cei 
investiți cu răspunderea de a iriga 
culturile.

Ora 22. La dispeceratul de pe șo
seaua Cazasu ajungem în timp ce 
inginerul Dionisie Lefterache. șeful 
sistemului, dialoga prin stația radio 
cu electromecanicii de la stațiile, de rectorul asociației economice de stat 
repompare și nodurile de distribuție;—■ și cooperatiste 1 Mai, ingt Gheorghe 
coordonînd nivelurile în rețeaua de Cîrjovete, controla modul în care se
irigații. Șeful sistemului nu este de irigau solele a două ferme de la
serviciu în această noapte, dar și-a 
prelungit activitatea cu încă 3—4 
ore, luînd locul dispecerului de ser
viciu, Cristian Dimofte, trimis în te
ren pentru a controla cîteva noduri 
de distribuție a apei. Din discuția 
operativă la care asistăm dedu
cem o deplină cunoaștere a situației 
de pe teren, faptul că toti cei 146 
de oameni care în această noapte se
nină au misiunea de a aduce ploaia 
artificială pe 600 hectare își fac da
toria. „Datorită deficitului de apă 
din sol ne-am organizat activitatea 
după principiul focului continuu, 
lucrînd ziua și noaptea — ne spune 
inginerul. Sîntem conștienți că în 
mare parte recolta depinde de noi. 
în 24 de ore irigăm peste 1 400 hec
tare de culturi. Avem oameni bine 
pregătiți, controlăm permanent si
tuația de pe teren, avem o echipă 
specializată, dotată cu tehnica și ma
terialele necesare, gata să intervină 
ori de cite ori se impune".

Despre operativitatea în interven
ții aveam să ne convingem chiar în 
cursul aceleiași nopți : la stația plu
titoare 
nivelul 
porară 
patru, 
pompele. Apoi sint trimiși cu barca 
pe Dunăre, cale de un kilometru, 
cîțiva oameni, care au remediat ope
rativ defecțiunea. într-o jumătate de 
oră toate agregatele 
funcționare normală.

Un popas la nodul 
2 de la care apa este 
canale, spre solele

datorită temperaturilor ridicate 
lipsei precipitațiilor, deficitul de 
din sol la adîncimea de 20—30 
a ajuns la 500—600 mc pe hec- 
Iată de ce, pe baza măsurilor

de la kilometrul 166 a scăzut 
apei. Se ordonă oprirea tem- 
a două agregate, din cele 
pentru a nu se dezamorsa

reintră într-o

hidrotehnic nr. 
dirijată pe trei 
a șase unități 

agricole. Traversăm o parte a siste
mului și ajungem la stația de punere

de 
cu 
a- 
a-

Lacu Sărat.
Se acționează 

eforturi mereu 
indicațiilor și 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.

cu răspundere, cu 
sporite în spiritul 

sarcinilor date de

Corneliti IFRSM 
corespondentul „Scînteii

BUNA ORGANIZARE A MUNCII 
— FACTOR DECISIV PENTRU 
SPORIREA RITMULUI DE LUCRU.

— —,.....  — alezat
furci cardanice, strungurile de co
piat și mașinile de broșat a crescut 
cu 22 la sută. De asemenea, randa
mentul mașinilor de executat cane- 
lură prin deformare plastică și al 
celor de echilibrat dinamic arbori 
cardanici a sporit cu 35 la sută. De 
remarcat și faptul că. pentru evita
rea întreruperilor de orice fel. în
treținerea acestor mașini a fost în
credințată unor echipe speciale, al
cătuite din cei mai buni lăcătuși. 
Prin redimensionarea formațiilor de 
lucru la prelucrări mecanice și mon
taj. producția 
la sută.

Deosebit de 
si la unitatea 
lizează aparatură de frînă. Aici, res
tantele înregistrate în luna ianua
rie însumau circa 5 milioane lei, ceea 
ce în expresie fizică echivalează cu 
circa 8 000 subansamble de frînă, 
destinate în marea lor majoritate în
treprinderii de autocamioane din 
Brașov și întreprinderii „Autobuzul" 
din București.

medie a crescut cu 20

operativ s-a acționat 
a doua, unde se rea*

— Se poate spune că. acum, lu
crurile au intrat pe făgașul nor-

cu 15

nece-
a, sar-

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii”

Toți oamenii muncii din sectorul energetic sint chemați să acționeze 
hotărit, să depună eforturi susținute pentru asigurarea funcționării cen
tralelor electrice, a sistemului electroenergetic la parametri superiori. 
Tocmai pornind de la această imperioasă cerință, la Consfătuirea de lucru 
de Ia C.C. al P.C.R. din 6 mai a fost subliniată din nou, cu toată fer
mitatea, necesitatea realizării integrale a programului privind producția 
de energie electrică pe anul 1985. în această direcție, sarcini deosebite 
stau în fața colectivelor centralelor electrice care funcționează pe bază 
de cărbune. în ziarul „Scînteia" din 8 mai a.c. am relatat despre pre
ocupările actuale ale energeticienilor de la Min,tia-Dcva și Ișalnița, două 
termocentrale cu o contribuție însemnată Ia producția de energie elec
trică a țării, care pot și trebuie să-și consolideze rezultatele obținute pînă 
în prezent. Și aceasta in primul rind prin creșterea indicelui de utilizare 
a agregatelor energetice. Colectivele acestor unități și cel de la termo
centrala Doicești sint chemate să asigure un spor de putere de circa 
300 MW, pentru a satisface cerințele actuale din domeniul irigațiilor.

DISPECERATUL ENERGETIC NAȚIONAL

Cum a evoluat producția 
în termocentralele pe cărbune

DOICEȘTI

Toate grupurile energetice 
— Ia parametrii proiectați

O serie de acțiuni ce se desfășoa
ră în această perioadă la Uzina elec
trică din Doicești au drept scop ob
ținerea unei puteri medii mai mari. 
Despre ce este vorba ? Practica a pus 
în evidență în perioada care a trecut 
din acest an unele locuri înguste și 
probleme tehnice nevralgice cărora 
muncitorii și specialiștii termocen
tralei le-au găsit soluții sau sint pe 
cale să le rezolve. De exemplu, o in
fluență pozitivă directă asupra pro
ducției a avut-o organizarea unui 
compartiment specializat în repara
rea morilor de cărbune, echipele des
fășurând o activitate continuă 24 din 
24 de ore. Astfel se asigură capaci
tatea de măcinare a cărbunelui ne
cesar funcționării corespunzătoare a 
centralei. în prezent, prin aceste mă
suri tehnico-organizatorioe se urmă
rește să se recondiționeze fiecare din
tre aceste utilaje după 700 ore de 
funcționare, așa cum prevăd norme
le. Dar aceste mori de măcinat căr
bune „ascund", după opinia celor cu 
care am discutat, rezerve mai mari 
de creștere a puterii medii. Așa cum 
ne-a relatat ing. Zoldy Miclos, direc
torul uzinei, puterea medie a fiecă
ruia dintre cele două grupuri ener
getice de cite 200 MW continuă să fie 
serios diminuată de calitatea neco
respunzătoare a cărbunelui, care’ are, 
de regulă, o putere calorică cu 300— 
400 Kcal/kg mai redusă decît cea pre
văzută. Este de așteptat, evident, ca 
unitățile miniere furnizoare și îndeo
sebi întreprinderea minieră Cimpu-

lung să livreze cărbune cu un redus 
procent de steril și umiditate. Ener- 
geticienii de la Doicești sint hotărîți 
să compenseze prin alte măsuri de
ficitul de calorii. Concret : într-o 
perspectivă imediată, vor fi operate 
modificări la blindajele morilor-ven- 
tilator, ceea ce va determina spo
rirea capacității acestora cu 15—20 la 
sută și prelungirea duratei de func
ționare, între două reparații, cu 500 
ore ; într-o perspectivă ceva mai în
depărtată, aceste mori vor putea fur
niza cu circa 50 la sută mai mult 
cărbune măcinat cazanelor, ca urma
re a finalizării unor ample lucrări 
de îmbunătățire a parametrilor teh
nici ce se pregătesc acum în colabo
rare 
Acest 
flecta 
toare 
trică.

în prezent, energeticienii din 
cești obțin o putere medie de

MW datorită faptului că grupul 
1 de 200 MW se află în repara- 
Aproape 200 de muncitori și ca- 
tehnice, sub conducerea ingine-

cu ICEMENERG București, 
randament ridicat se va re- 
într-o creștere corespunză- 

a producției de energie elec-

Doi- 
220—

250
nr. 
tie. 
dre
rului-șef al uzinei, Gheorghe Oltea- 
nu, efectuează un ansamblu de lu
crări pe baza cărora 6e estimează ob
ținerea unei puteri medii, la pune
rea în funcțiune în zilele următoare, 
cu 35 MW mai mare decît înainte de 
începerea reviziei.

Gheortjhe MANEA 
corespondentul „Scînteii

Potrivit programului adoptat de 
conducerea partidului. centralele 
electrice trebuie să funcționeze in 
această perioadă la o capacitate de 
8 700—9 300 MW. din care centralele 
pe cărbune la cel puțin 4 100—4 500 
MW. Cum se acționează pentru în
deplinirea acestei importante sar
cini ?

— Aș dori, în primul rind. să 
menționez — precizează ing. 
Blehtal, director tehnic la 
peceratul energetic national — 
spiritul măsurilor stabilite de __
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., al indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, unul din obiecti
vele majore ale energeticienilor îl 
reprezintă sporirea continuă a pro
ducției de energie electrică — con
diție esențială pentru desfășurarea 
normală a activității productive în 
toate sectoarele economiei și pentru 
satisfacerea corespunzătoare a con
sumului public și al populației. în 
momentul de față, puterea medie - 
zilnică debitată de termocentralele 
funcționînd pe cărbune a ajuns la 
3 500—3 800 MW și se iau în conti
nuare măsuri pentru a realiza puteri 
medii conform programului aprobat, 
adică într-o primă etapă de mini
mum 4100 MW. Sint o serie 
de centrale care funcționează con
stant și producția lor de energie 
electrică este apropiată de cea pro
gramată. Aș aminti, în acest sens, 
rezultatele obținute la Mintia-Deva, 
Ișalnita. Oradea și Onești. O evolu
ție pozitivă se înregistrează și la 
termocentrala Rovinari, care în pre
zent funcționează la o capacitate de 
800—900 MW. Dar aici este necesar 
să se mențină puterea atinsă, eli- 
minîndu-se pe cit posibil fluctuațiile. 
Termocentrala Turceni rămîne in 
continuare în atenție. întrucît pro
ducția realizată este sub valoarea 
la care a fost proiectată. Sint 
concentrate importante forte atît 
din sectorul energetic, cit și. al con
strucției de mașini pentru a realiza 
lucrările menite să conducă la creș
terea fiabilității grupurilor. Pe an
samblu putem spune că prin măsu
rile ce s-au luat la centralele elec
trice se asigură sistemului energetic 
national o putere medie zilnică de 
8 600—9 200 MW.

— Ce măsuri se vor lua. în conti
nuare. pentru asigurarea funcționă-

Iuliu
Dis- 

că în 
Con-

înregistrează și la

rii La parametri superiori a termo
centralelor pe cărbune 1

— Principala preocupare a tuturor 
colectivelor este directionată spre 
îmbunătățirea activității de întreți
nere și reparare a instalațiilor ener
getice. Există un program detaliat 
pentru fiecare capacitate. Lucrările 
care se desfășoară sau urmează ă 
se efectua este necesar să fie de cea 
mai bună calitate și să fie realizate 
într-un termen cît mai redus, fără 
a afecta cu nimic prima cerință. Este 
o condiție primordială pentru men
ținerea în funcțiune a unei capaci
tăți energetice cît mai mare și atin
gerea în sistem a puterii planifica
te. De asemenea sint prevăzute nu
meroase acțiuni pentru creșterea 
posibilităților de descărcare, trans
port, depozitare și preparare a căr
bunelui. Dar ajungînd la acest su
biect trebuie să menționez că ritmul 
livrărilor de cărbune este nesatisfă
cător. dacă ținem seama că o canti
tate importantă este destinată pen
tru alimentarea curentă a termocen
tralelor, iar pe de altă parte este 
necesar să se realizeze pînă la 30 
septembrie a.c. stocurile de cărbune 
planificate pentru perioada de iarnă.

Prin întregul complex de măsuri 
prevăzute a se aplica, unele dintre 
ele aflate în curs de desfășurare, se 
va realiza, îndeplinirea sarcinilor 
care stau în fața energeticienilor. 
Dar aceste eforturi trebuie conjuga
te cu cele ale minerilor, care este 
necesar să asigure cărbune de cali
tate corespunzătoare și livrarea rit
mică a lui în cantitățile prevăzute 
de program. Insist asupra acestei ce
rințe 
puterii 
livrați 
puterii 
mai de aceea trebuie să se înțelea
gă solicitarea noastră de a primi un 
cărbune de cît mai bună calitate. Ia 
o putere calorică corespunzătoare 
parametrilor instalațiilor din centra
lele electrice, cu un redus procent de 
steril și umiditate, cu o granula tie co
respunzătoare. Avem convingerea, 
și rezultatele vor face dovada aces
tei hotărîte angajări, că energeticie
nii vor fi la înălțimea sarcinilor pe 
care le au de înfăptuit.

Ion LAZAr

deoarece orice diminuare a 
calorice a combustibililor 

conduce implicit la reducerea 
disponibile în sistem. Toc-
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PROPAGANDA VIZUALĂ 
permanent în pas cu exigentele 

activității productive — un univers

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

A STUDENȚILOR
al răspunderii, al muncii de calitate

Deosebita însemnătate pe care partidul o acordă activității politico- 
educative, înțeleasă ca un element esențial al accelerării mersului nostru 
înainte, al participării active, susținute, conștiente a tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea obiectivelor etapei actuale impune organelor și or
ganizațiilor de partid, tuturor factorilor educaționali răspunderea de a asi
gura activității de propagandă, inclusiv formelor vizuale ale acesteia, ac
tualitate și prospețime, puternică forță de convingere, capacitate sporită 
de mobilizare, strînsă legătură cu viața. Am urmărit modul cum răspunde 
acestor cerințe propaganda vizuală în două unități reprezentative ale mu
nicipiului Focșani, unități constituite în anii de puternică înflorire a Româ
niei - anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" ; Fabrica de confecții și Filatura 
de lină pieptănată.

Contactul cu viata acestor două 
unități ale industriei ușoare a re
levat multe rezolvări pozitive. Iu
tii de toate se cuvine amintită a- 
decvarea propagandei vizuale la 
specificul spațiului de expunere. în 
spațiile de intensă circulație colec
tivă. panourile, gazetele, afișierele 
..tratează" probleme de ordin ge
neral. care se adresează întregului 
colectivs cum ar fi : extrase din do
cumentele programatice ale partidu
lui. urmărirea operativă a rezulta
telor întrecerii socialiste, popu
larizarea inițiativelor muncitorești 
sau a angajamentelor Întreprinderii. 
Indicațiile secretarului general al 
partidului se află la loc de cinste, 
colectivelor fiindu-le limpezi înda
toririle. prioritățile, ideile care stau 
la baza avîntului industriei româ
nești.

în interiorul secțiilor, propaganda 
vizuală se înscrie intr-un registru 
mult mai nuanțat, mai concret : pe 
lingă evidențierea întrecerii socia
liste pe secții, iar în fiecare sec
ție â fruntașilor sînt reflectate, 
prin intermediul vitrinelor „cali
tății". gazetelor de perete, inte
resul pentru bunul mers al produc
ției. pentru calitatea muncii, starea 
de disciplină a colectivelor ; împli
nirile. ca șl deficientele sînt reflec
tate cu aceeași generozitate de pro
paganda vizuală.

Legătura directă cu viata și ac
tivitatea oamenilor, cu înaltele co
mandamente politice și economice 
care stau în etapa actuală în fata 
colectivelor de muncă se remarcă, 
de asemenea, ca o trăsătură defi
nitorie a propagandei vizuale din 
cele două întreprinderi.

Omagiu vibrant eroilor luptei penln? 

independența și libertatea patriei
(Urmare din pag. I)

O înaltă cinstire a fost adusă ar
matei sovietice, care a purtat greul 
celui de-ai doilea război mondial, 
forțelor coaliției Națiunilor Unite, 
mișcărilor de rezistență antifasciste, 
tuturor popoarelor lumii ce au asi- 
E.zirat, prin lupta lor unită, marea 
victorie împotriva celui mai înver
șunat dușman al civilizației umane 
— hitlerismul. S-a dat, astfel, glas 
sentimentelor de profundă solida
ritate ale poporului român cu lupta 
tuturor popoarelor pentru triumful 
idealurilor de libertate și indepen
dență națională — idealuri pe care 
națiunea română le-a slujit din- 
totdeauna cu credință, cu consec
vență. Este aceasta o elocventă ex
presie a profundului atașament pe 
care poporul nostru îl dovedește 
față de aceste înălțătoare idealuri, 
ce sînt și azi actuale. A voinței 
sale de pace. A dorinței sale de a 
trăi într-o lume în care să fie pe 
deplin asigurat dreptul omului, al 
oamenilor la viață, la dezvoltare li
beră. Este, de fapt, cea mai profun
dă expresie a întregii politici ex
terne a partidului și a statului nos
tru, al cărei strălucit arhitect se 
dovedește a fi președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Manifestările prilejuite de sărbă
torirea zilei de 9 Mai au reafirmat 
hotărîrea. poporului nostru de a se 
pronunța împotriva Oricăror încer
cări de reînviere a ideologiei fas
ciste. A oricăror încercări de a se 
aprinde din nou flacăra războiului, 
care în condițiile actuale nu ar 
avea alt deznodămînt decît dis
trugerea umanității. Un vibrant 
apel a rostit, în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de la 
înalta tribună a Marii Adunări Na
ționale, cu prilejul reînvestirii în 
funcția supremă de stat, ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România — „Să facem totul — a 
spus președintele României — pen
tru a opri militarizarea spațiului 
cosmic ! Să îndreptăm cerceta
rea științifică nu spre un „răz
boi al stelelor" ; aceasta ar în
semna dispariția sau întuneca
rea in general a Universului ! 
Să facem totul pentru a păstra pla
neta noastră așa cum a creat-o 
natura, pentru a păstra Universul 
liber de orice arme nucleare". Con
cluzia desprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este firească : 
„în numele vieții și al oamenilor, 
să facem totul pentru dezarmare, 
pentru pace și pe Pămînt și in 
Cosmos !“ Acest înflăcărat apel 
exprimă modul în care întregul

INFORMAȚII DE LA C.E.C.
r

înscrierea dobinzilor 
în libretele de economii

Prin dobînzile și cîștigurlle pe 
care Casa de Economii și Consem- 
natiuni le acordă tuturor depună
torilor se materializează unul din 
avantajele generale de care benefi
ciază toti cei care economisesc la 
C.E.C. Dobînzile acordate anual, 
care se înscriu în libretele titulari
lor ori se acordă sub formă de cîș- 
tiguri prin trageri la sorti lunare 
sau trimestriale, răsplătesc din plin 
spiritul de economie și contribuie 
la creșterea veniturilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Sucursalele și filialele C.E.C., pre
cum și agențiile C.E.C. orășenești 
și sătești autorizate Înscriu în tot 
cursul anului dobînda cuvenită pen
tru depunerile efectuate pînă la 31 
decembrie 1984 pe libretele de eco
nomii la care dobînda se acordă in 
numerar. Dobînda cuvenită pentru 
depunerile efectuate in conturile 
curente personale se adaugă la sol
dul contului, fără a fi nevoie ca ti
tularul să solicite expres acest 
lucru.

La Filatura de lină pieptănată 
captează atenția o vitrină cu pie
se din import. împărțită în trei com
partimente : în primul rînd sînt ex
puse piesele de schimb care urmea
ză să fie asimilate în întreprindere, 
în al doilea — cele aflate în curs 
de asimilare, iar în ultimul sînt pre
zentate piesele asimilate. O propa
gandă vizuală simplă. expresivă, 
convingătoare, dar mai ales mobili
zatoare si eficientă. „Cînd am în
ființat această vitrină, remarca Vir- 
gilia Gavrilă. secretara comitetului 
de partid, practic un singur compar
timent era bogat «mobilat- — cel 
cu piese neasimilate. Cu timpul, nu
meroase piese au trecut de aici în 
celelalte două compartimente. Vitri
na va rămîne în actualitate pînă ce 
vom lichida sectorul pieselor neasi
milate".

La Fabrica de confecții, propagan
da vizuală se bazează cu preponde
rentă pc calcule. în locurile centra
le din secții, de obicei în mijlocul 
acestora, la înălțime potrivită pen
tru a capta ..dintr-un foc" privirea, 
am retinut cit se pierde într-o zi. 
într-o lună sau pe ansamblul unui 
an dacă fiecare lucrător din între
prindere irosește în fiecare oră de 
lucru chiar și numai un singur mi
nut. După cum. în altă secție, o 
pancartă înfățișează ceea ce se 
poate obține, pe sortimente, dacă 
se reduce norma de consum cu nu
mai 2 cm la fiecare bucată de con
fecție.

Asemenea manieră analitică, inci
sivă de propagandă se practică si 
la Filatura de lină pieptănată. Re
marcabilă aici este si modalitatea de 
realizare a propagandei. Pe pereții 

nostru popor gîndește, cu înaltă 
răspundere, la prezentul și viitorul 
omenirii. Adunarea omagială dedi
cată zilei de 9 Mai a evidențiat cu 
putere faptul că acestea sînt învă
țămintele pe care istoria le-a pus 
în lumină după victoria împotriva 
fascismului, acestea sînt învăță
mintele care trebuie să guverneze 
lumea noastră.

Sărbătorirea Zilei Victoriei șl a 
Zilei Independenței, în acest an în 
care se împlinesc două decenii de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui, ce a deschis o nouă epocă de 
progres și civilizație în viața pa
triei, cea mai rodnică din întreaga 
sa istorie, a prilejuit și un fructuos 
bilanț. Au fost evidențiate măre
țele înfăptuiri din acești 20 de ani 
glorioși. Și a fost subliniat faptul 
că întregul nostru popor asociază 
în modul cel mai firesc mărețele 
sale realizări de după Congresul 
al IX-lea cu numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, cu geniala sa 
gindire revoluționară, cu munca sa 
titanică dăruită binelui patriei și 
fericirii întregii națiuni.

Omagiindu-i pe eroii care au 
luptat pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru socialism, 
omagiind înfăptuirile din anii 
eroici ai „Epocii Ceaușescu", po
porul român a făcut din sărbători
rea zilei de 9 Mai un nou prilej de 
hotărîtă angajare pentru viitor. 
Hotărîrea sa fermă este aceea de a 
munci cu rivnă. abnegație pentru 
a dărui patriei noi fapte construc
tive, noi creații materiale și spiri
tuale demne de prezentul său lu
minos, de cutezătoarele programe 
adoptate de partid la cel de-al 
XlII-lea Congres.

Cu mindrie nețărmurită fată de 
înfăptuirile prezentului, cu încre
dere deplină în viitorul comunist 
al patriei, strîns unit îh jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul român este ferm convins că 
în lumea de azi numai astfel de 
înfăptuiri constructive pot crea noi 
punți spre înțelegere, noi căi spre 
colaborare internațională, spre uni
tate. în numele acestei convingeri, 
el a dat expresie, ia sărbătoarea de 
9 Mai, voinței sale de a face totul 
— și de aici înainte — ca la dia
logul popoarelor să aibă o partici
pare activă, care să exprime idea
lurile sale de pace și prosperitate, 
condițiile materiale și spirituale 
asigurate în anii revoluției și con
strucției socialiste. Prin aceasta, 
își 'aduce o tot mai mare contribu
ție la triumful socialismului în 
lume.

Depunătorii din localitățile unde 
unitățile C.E.C. nu fac operațiuni de 
înscriere a dobinzilor (in special 
din mediul sătesc) au posibilitatea 
de a preda libretele la unitățile 
C.E.C.. unitățile poștale și coope
rativele de credit din aceste loca
lități și care efectuează operațiuni 
C.E.C., spre a le trimite unităților 
C.E.C. care tin fișele de cont ale 
libretelor respective pentru în
scrierea 'dobinzilor. La depunerea 
libretelor, titularilor li se elibe
rează adeverințe de primire, ur- 
mînd ca după înscrierea dobinzilor 
să le fie restituite libretele care le 
aparțin.

Este important de reținut că după 
data de 1 octombrie a fiecărui an 
unitățile poștale efectuează resti
tuiri numai din libretele de econo
mii în care a fost înscrisă dobînda 
pe anul precedent. Pentru resti
tuirea de sume după această dată 
din libretele în care nu s-a înscris 
dobînda pe anul precedent, depu
nătorii se vor adresa unităților 
C.E.C., unde pot solicita și înscrie
rea dobinzilor în libretele de eco
nomii. 

largi, albi al secțiilor mecanică, de 
finisaj, preparatie. o mînă de bun 
profesionist în ale designului a în
fățișat. într-o formă deosebit de ex
presivă. cît pierde, de exemplu, un 
muncitor încadrat la categoria a Il-a 
dacă absentează nemotivat o zi de 
lucru, cit înseamnă într-un an e- 
conomisirea unui kWh pe zi la fie
care mașină de filat cu inele, cită 
producție se irosește în 24 ore ca 
urmare a funcționării în gol a unui 
fus la flaier sau ce cîștig are în
treprinderea prin realizarea unui se- 
mitort de cea mai bună calitate.

Tot la filatură, propaganda vizua
lă și-a asumat, pe lingă funcția de 
informare, de mobilizare, de afirma
re a unui comportament în spiri
tul normelor eticii și echității so
cialiste și pe aceea de educație... în 
spiritul normelor protecției muncii. 
La intrarea în fiecare secție, unde 
se află montată în perete o oglin
dă de mari dimensiuni, se află șt 
îndemnul, care sună astfel : ,.Veri- 
ficati-vă ținuta de lucru privin- 
du-vă în oglindă 1 Cînd vă contro
lați singur, aveți numai satisfacții. 
Cînd vă controlează alții puteți avea 
surprize".

întreaga concepție de desfășurare 
a propagandei vizuale ilustrează e- 
fortul celor două organizații de 
partid de a răspunde cerințelor ac
tuale ale activității economice —re
ducerea consumurilor, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor. îmbună
tățirea organizării muncii. întărirea 
spiritului de ordine și disciplină, sti
mularea inițiativei și spiritului crea
tor al colectivelor de muncă. Este 
meritorie preocuparea de a axa pro
paganda vizuală pe coordonatele ce
lor trei mari programe prioritare 
care stau în etapa actuală în fața 
industriei românești : creșterea ac
celerată a productivității muncii, re
ducerea simțitoare a cheltuielilor de 
producție și ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor. Deo
camdată însă aceste programe nu se 
văd în propaganda vizuală a celor 
două unități decît prin invocarea 
unor enunțuri generale, valabile în 
orice timp și în orice loc. Pentru 
a percuta adine în conștiința colec
tivelor de muncă, se simte nevoia 
extragerii din aceste programe a 
ceea ce este definitoriu, caracteris
tic pentru activitatea respectivelor 
întreprinderi, decuparea acelor o- 
biective și sarcini, riguros comen- 
surate. care trebuie să se afle per
manent în atentia tuturor oameni
lor muncii. Astfel va căpăta mai 
multă personalitate însăși propa
ganda vizuală.

Ioan ERHAN

ROMĂNIA-FILM prezintă:

„ACASÂ" J
o producție a Casei de filme trei

Scenariul : Dumitru Carabăț ; costumele : Svetlana Mihăilescu ; mu
zica : Cornelia Tăutu ; imaginea : Nicu Stan ; un film de ; Constantin 
Vaeni.

cu : Șerban lonescu, llarion Ciobanu, Oana Pellea, Dan Condurache, 
Remus Mărgineanu, Gheorghe Visu, Ștefan Hagimă, Macrin Bujor, Va
lentin Teodosiu, Stelian Nistor, Mircea Cosma, Boris Petroff, Dana Do- 
garu, Roxana lonescu, Dan Puric

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

Muzica românească de azi — cu 
deosebire prin creațiile realizate în 
ultimele două decenii de fructuoa
să activitate — este oglinda eferves
cenței creatoare, dominantă a anilor 
în care trăim. O investiție de ener
gie, de gîndire profundă, de talent, 
de fantezie care se măsoară la scara 
efortului întregii societăți, a ritmu
lui vieții, a producerii valorilor ma
teriale și spirituale. Compozitorul — 
om al cetății, profund ancorat în 
problematica lumii de azi, răsfoieș
te pagini de istorie, pagini de mare 
eroism, zugrăvește tensiunea mun
cii, roadele muncii constructorilor 
zilei de azi ; este autor a numeroa
se opusuri, simfonii, cantate, oratorii, 
operete sau opere, pagini corale în
chinate celor ce se numesc „mineri", 
„sudori", „constructori", „oțelari", a 
numeroase creații care și-au propus 
să lumineze eroice momente de is
torie, personalități ale istoriei, fap
ta eroică a înaintașilor, lupta po
porului pentru libertate, pentru in
dependență, pentru apărarea pămîn- 
tului sacru al patriei, alături de evi
dențierea trăsăturilor morale ale 
omului de azi, de încrederea sa în 
viitor... Compozitorul, artist-cetă- 
țean, se află într-un larg dialog cu 
marele public scriind istoria vremu
rilor noastre, modelind prin muzica 
lui mari sentimente, însuflețitoare 
idealuri. Punind creația muzicală 
contemporană în slujba operei de 
educație patriotică, compozitorii de 
azi continuă și îmbogățesc tezaurul 
lăsat in păstrare de Musicescu, 
Dima, Kiriac, Vidu, Brediceanu, Chi- 
rescu, Drăgoi, Jora, Enescu și dacă 
ne întoarcem mult mai înainte, de 
Anton Pann (haiduceștile. baladele), 
de cel Ce a scris „Sfintă zi de liber
tate", „Hora Unirii" — Al. Flech- 
tenmacher...

între perfecționările ce au avut 
loc după Congresul al IX-lea al 
partidului în domeniul învățâmîntu- 
lui superior, la loc de frunte se 
situează, neîndoielnic, pregătirea 
viitorilor specialiști în profil larg ; 
este vorba, cum bine se știe, de 
formarea lor multilaterală, teoreti
că si practică, de cultivarea siste
matică. în toți anii de studiu, a 
spiritului de creație, de sinteză in- 
terdisciplinară. în lumina acestei 
concepții, la Craiova. Brașov. Galați, 
încă de acum aproape două dece
nii, au luat ființă noi universități 
care, prin însuși profilul lor com
plex, multiplu — tehnic, economic, 
agronomic, medical, pedagogic etc. 
— au fost consacrate ca instituții 
unitare de pregătire a viitorilor spe
cialiști. nuclee de iradiere a spiri
tului novator în cuprinsul întregii 
vieți sociale, factori de cultivare a 
emulației creatoare la scara tuturor 
specialiștilor. Reprimenindu-și astfel 
înțelesul, în lumina epocii de crea
ție care începea în România, tra
diționala universitas și-a asumat 
noi atribute, finind de întărirea ca
racterului ei social, statornicirea 
unei intense colaborări prospective, 
accentuarea factorilor de exigență și 
autoexigență, a capacității sale for
mative specifice.

Nenumărate sînt astăzi consecințe
le în plan social ale unor aseme
nea caracteristici. Universitatea din 
Craiova, bunăoară. își face simțită 
fructuos prezenta, grație în primul 
rînd colaborării largi, statornicite 
între cele 8 facultăți ale sale (Ști
ințe ale naturii. Filologie. Științe e- 
conomice. Medicină. Electrotehnică, 
Mecanică, Agricultură, Horticultu
ra). dar mai ales între nucleele de 
cercetare ale acestora și specialiștii 
din unitățile științifice și din pro
ducție. De pe această bază, progra
mele de cercetare universitară sînt 
alcătuite într-o amplă perspectivă 
și abordate astfel incit împlinirea 
lor să conducă nemijlocit, acum ca 
și în viitor, la stimularea ramurilor 
de vîrf ale economiei naționale. în 
special a celor constructoare de ma
șini și electrotehnice, la dezvoltarea 
prioritară a agriculturii, la îmbu
nătățirea stării de sănătate a popu
lației. la perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar al unităților 
de producție etc. Raportul echilibrat 
între cercetarea fundamentală și cea 
aplicativă are ca suport și. totoda
tă. drept consecință, tot o asemenea 
colaborare multilaterală ce asigu
ră contribuția sporită a universita
rilor Craiovei în valorificarea su
perioară a surselor de energie ne
convențională. în realizarea de teh
nologii. instalații, dispozitive, apara
te și materiale pentru reducerea im
porturilor și economisirea de mate

Muzica românească, prin talentele 
ei componistice, prin diversitatea 
genurilor și stilurilor cultivate, indică 
două coordonate definitorii : spiritul 
ei contemporan — identificarea cu 
idealurile, cu năzuințele, cu gîndi- 
rea și sensibilitatea omului de azi — 
și vocația pentru universalitate, un 
grai românesc specific, recunoscut în 
lume. Nimic nu poate fi mai nobil 
decît — așa cum gîndea Enescu — 
să participi cu toată dăruirea artis

Vocația patriotică a artei
- condiția universalității ei

tică la îmbogățirea spirituală a na
țiunii tale, să-ți închini forțele unei 
generoase cauze, anume ridicarea 
calităților moral-estetice ale contem
poranilor. Și, mărturie fiind mii de 
pagini, prin creații de ținută, de sub
stanță, compozitorii noștri răspund 
orientărilor generoase privind meni
rea artei în socialism. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea incă 
la Plenara din noiembrie 197X a C.C. 
al P.C.R. : „Toate lucrările de artă, 
executate în forme și stiluri foar
te variate, trebuie să redea preocu
pările și realitățile epocii pe care 
o trăim, viața poporului, să înnobi
leze pe om, să-l însuflețească la 
fapte mărețe, eroice". Idei nobile, 
aflîndu-și o nouă concretizare în Ra
portul prezentat la Congresul al 
XlII-lea al partidului: „Sursa de in
spirație să fie izvorul viu al mun
cii, al vieții poporului nostru...". în 
aceste cuvinte se cuprind de fapt 

rii prime, obținerea unor soiuri, hi
brizi și linii noi de plante etc.

Complexitatea specifică unor ase
menea teme n-ar fi fost soluționa
tă fără aportul colaborării aminti
te. La fel și urgenta lor. pentru că, 
iată, prestigiul Facultății de elec
trotehnică. bunăoară, este amplificat 
astăzi și de faptul că. de la începu
tul măsurilor de valorificare su
perioară a energiei, cadrele didac
tice si studenții confecționează aici, 

lntr-un volum de mii de bucăți pe 
an. dispozitivul automat pentru por-, 
nirea și oprirea grupurilor convex*- 
tizoare de sudare electrică, regu
latorul automat de tensiune pentru 
generatorul auxiliar al locomotivei 
diesel electrice de 2100 CP, cars 
realizează mari economii. De altfel, 
eficiența cercetării științifice a uni
versitarilor craioveni este ilustrată 
și de faptul că, în cursul anului 
1984. de pildă, pentru fiecare nor
mă individuală de cercetare s-au 
realizat 154 000 lei (Facultatea de e- 
lectrotehnică), peste 77 000 lei (Fa
cultățile de agricultură și de 
horticultura), 72 500 lei (Facultatea 
de mecanică). 27 600 lei (Facultatea 
de științe economice) ș.a.m.d. Așa 
se face că valoarea încasată la Cra
iova. anul trecut, de pe urma în
tregii activități de integrare a în- 
vătămîntului cu cercetarea și pro
ducția se ridică la suma de 24 647 000 
lei.

Și consemnarea realizărilor ar pu
tea continua cu nominalizarea 
brevetelor de invenții, a cursurilor 
și tratatelor elaborate aici, a lucră
rilor si proiectelor de diplomă a- 
xate pe solicitările producției și a- 
plicate astfel efectiv, dar mai ales 
pe seama faptului că. de pe urma 
integrării invățămîntului. practica 
studenților, pînă nu demult defici
tară la Craiova, se desfășoară a- 
cum la scara reală a lucrurilor și 
nu pe „modele" mai mult sau mai 
puțin adaptate. Ștandul încercărilor 
industriale de mașini electrice, prin 
concepția care-i stă la bază, ca și 
prin dotarea lui, dar mai ales prin 
ceea ce el produce, asemenea unei 
statii-pilot, poate fi luat ca etalon 
al sistemului superior de pregătire 
de care beneficiază astăzi studenții 
craioveni.

Dar. după cum se știe, orice sis
tem. oricît de bine conceput si or
ganizat la un moment dat. pentru 
a funcționa superior, solicită in per
manență afluxul muncii, creației, e- 
forturilor de autodepășire din 
partea tuturor celor ce-1 alcătuiesc. 
Pregătirea la cel mai înalt nivel a 
tuturor studenților este un impera
tiv decurgind nu numai din im
portanța profesiunii alese, din per
spectiva exercitării ei superioare, ci 
și din însăși condiția actuală a stu
denților de creatori, de factori ai pro

comandamente artistice majore că
rora muzica trebuie să le afle în 
permanență răspunsul creator, asi- 
gurîndu-se legătura cu realitatea, cu 
viața, o contribuție proprie, specifi
că la efortul spre mai bine, mai fru
mos, mai adevărat, racordîndu-se 
organic la principiile umanismului 
revoluționar, care îi deschide largi 
ferestre spre viitor. Acele creații care 
abordează, în lumina documentelor 
de partid, idei de înaltă valoare, 

care-și află substanța în sentimen
tele majore ce animă poporul, în 
patriotismul socialist, în încrederea 
în virtuțile morale ale muncii au o 
largă rezonanță în conștiințe. Să ne 
gîndim la genurile de largă popu
laritate : baletul, opera, cîntecul pa
triotic, cantata, oratoriul, firește, 
alături de simfonii, muzică de ca
meră... S-au supus atenției ascultă
torilor pagini despre oamenii de azi, 
pagini luminate de sentimentul dra
gostei de patrie, de partid : opera 
frescă „Trepte ale istoriei" de Mihai 
Moldovan, baletele „Văpaia" de Mir
cea Chiriac, „Primăvara" de Cornel 
Trăilescu, opera „Interogatoriul din 
zori" de |Doru Popovici, sînt numai 
cîteva exemple, alături de sute de 
coruri, cantate, oratorii. Compozito
rii se adresează unui public sensibil 
la înnoiri artistice, fiind prețuită de 
iubitorii muzicii preocuparea lor de 
a investiga, de a aborda un limbaj 

gresului stiințifico-tehnic. Din păca
te. rezultatele studenților craioveni 
în pregătirea multilaterală, intr-un 
larg orizont de sinteză științifică și 
culturală, nu par să urmeze întot
deauna îndeaproape posibilitățile su
perioare pe care le oferă integrarea 
cu cercetarea și producția. Pornind 
de Ia rezultatele ultimei sesiuni de 
examene, constatăm mari dife
rențe nu numai intre studenți ai 
aceleiași facultăți, ci și între facul

tăți. Așa. de pildă. în vreme ce 
procentul promovaților integral este 
ridicat în cazul Facultății de filolo
gie. al Facultății de medicină și al 
Facultății de științe economice, la 
facultățile cu profil tehnic, unde 
efectele integrării se resimt mai pu
ternic, mai generos în dotarea labo
ratoarelor, în amenajarea superioară 
a locurilor de practică, acest pro
cent este necorespunzător, așa cum 
îl ilustrează Facultatea de mecani
că și Facultatea de electrotehnică. 
Dar mai ales asemenea procente sînt 
deosebit de scăzute în cazul studen
ților de la cursurile serale ale celor 
două facultăți.

Cum se explică asemenea rezul
tate nefirești ? Pentru că, deși pro
centul scăzut de promovabilitate 
este preferabil promovărilor fără 
acoperire, cifrele reduse ale promo- 
vabilității nu pot fi justificate în 
nici un fel. Mai ales că situațiile de 
acest fel se perpetuează, în ciuda 
faptului că media minimă de la 
admitere se află în creștere de la 
un an la altul.

— într-adevăr, judecind după re
zultatele globale ale concursului de 
admitere, tinerii vin în facultate cu 
o pregătire mai bună — ne declară 
prof. univ. dr. Tiberiu Nicola, rec
torul Universității. Surprinde însă 
faptul că, deși la profilul mecanic, 
electrotehnic, uneori și economic, 
admișii în învătămîntul superior 
dețin medii mari tocmai pe baza 
probelor susținute la matematică și 
fizică, cei mai mulți dintre restan- 
țierii primelor sesiuni sint mai ales 
de la aceste profile, cu toate că 
examenele de aici se întemeiază pe 
cunoștințele de matematică și de 
fizică. Paradoxul se datorește, cred 
eu, caracterului prea puțin sistema
tic al predării acestor discipline în 
liceu, cît și concurenței meditațiilor 
ilicite, neconforme programelor și, 
în genere, structurilor logice speci
fice respectivelor discipline. în ega
lă măsură însă trebuie să avem în 
vedere și maniera oarecum abruptă 
în care se face trecerea la prele
gerea universitară ; nu întotdeauna 
aici accentul cade firesc pe aplica
țiile practice, perspectiva finaliza- 
toare a cunoștințelor este încă puțin 
reliefată, iar metodele, procedeele 
concrete de lucru, care ar trebui să 
ajungă mai repede în posesia stu
denților, sînt uneori sacrificate în 

muzical modern, bogat în nuanțe și, 
totodată, accesibil. Aspirațiile nobi
le, umaniste, ideile generoase, opti
miste, exprimarea clară, logica per
fectă, limbajul viguros sînt caracte
ristici ale creației valoroase a ulti
melor decenii, ale acelor compoziții 
pătrunse de o nouă sensibilitate, de 
un suflu modern. Melosul popular se 
modelează în tehnici novatoare de 
creație ; efortul de reînnoire se rea
lizează pe baza solidă a tradiției, 

conferind o amprentă specifică mu
zicii contemporane românești, asigu- 
rînd, implicit, succesul ei pe plan 
universal, înscrierea în circuitul in
ternațional al artei sunetelor. Coru
rile lui D. D. Botez, Teodor Bratu, 
Radu Palladi continuă creator cînte
cul popular în armonizări rafinate. 
Paginile simfonice scrise de Ștefan 
Niculescu, Anatol Vieru, Tiberiu 
Olah, Aurel SLroe, Corneliu Cezar, 
chiar dacă nu trimit nemijlocit la 
citatul folcloric, conțin în substanța 
lor acel suflu, acea trăire interioară, 
acea depănare care îmbină cu inteli
gență, cu rafinament lirismul cu clo
cotul vibrant, dinamic, specifice mu
zicii românești. S-au jucat pe sce
nele lirice ale țării : „Fata cu ga
roafe" de Gheorghe Dumitrescu, 
„Trandafirii Doftanei" de Norbert 
Petri, „Pădurea vulturilor" de Tudor 
Jarda, opere care se inspiră din eve
nimente aparținînd momentelor pre

favoarea unor noțiuni teoretice ge
nerale. De aceea, printre măsurile 
întreprinse pentru acest semestru 
figurează analiza mai multor cursuri, 
a modalităților concrete de mobili
zare a eforturilor studenților, rapor
turile de conlucrare dintre profesori 
și studenți în cuprinsul acțiunilor 
de integrare, chemate să-i solicite 
pe tineri multilateral, continuu. Vom 
mări volumul consultațiilor, ne vom 
preocupa mai mult de studenții res- 
tanțieri, îi vom stimula pe cei buni 
și, totodată, vom spori necontenit 
exigența.

— Nu numai la cursuri, seminaril 
sau lucrări de laborator, ci și în pro
gramele de practică, în activitățile 
studențești de cercetare și proiec
tare, chiar și în cercurile științifice, 
accentul pregătirii trebuie să cadă 
pe analiza aprofundată a probleme
lor de vîrf — este de părere prof, 
univ. dr. ing. Aurel Cîmpeanu, pro
rector al Universității. Mai vechea 
asociere a imperativului accesibili
tății cu stadiul elementar, îndelung 
bătătorit al unei problematici nu 
cred că vine in sprijinul calității și, 
oricum, nu e în favoarea stimulării 
puterii de muncă, de creație a stu
denților. De unde și necesitatea ca, 
în același timp cu îmbunătățirea 
organizatorică a Invățămîntului, cor
pul profesoral să-și perfecționeze el 
însuși pregătirea și stilul de lucru 
cu. studenții.

— Este pozitiv faptul că în noul 
plan de învățămînt pentru cursurile 
fără frecvență — apreciază conf. 
univ. dr. Nicu Marin, decanul Fa
cultății de agricultură — sînt pre
văzute proiecte sau teme, asemănă
toare lucrărilor seminariale si de 
control de Ia cursurile de zi. Același 
lucru se poate spune și despre alte 
activități de pregătire (lecții de sin
teză, lucrări de laborator, consul
tații) introduse în programul studen
ților de Ia fără frecvență. Cu con
diția ca asemenea manifestări să fie 
desfășurate nu doar în preajma se
siunii, cum se prevede acum, ci și 
cu mult înaintea ei, spre a li se des
chide studenților orizonturi mai 
largi, pe care să le parcurgă prin- 
tr-un mai intens studiu individual, 
întemeiat inclusiv pe activitățile lor 
din producție, pentru ca în răspun
surile de la examene să nu se mai 
regăsească paragrafele din cursuri 
reproduse ad-litteram.

— Atît concursurile pe discipline, 
cît și alte manifestări cu caracter 
profesional — ne-a spus Daniela 
Tarniță, președinta Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar 
Craiova — ar putea contribui mai 
mult la cultivarea, printre studenți, 
a unei opinii generalizate în favoa
rea pregătirii multilaterale, temei
nice, de durată, cu condiția ca ele 
să-și propună nu doar evidențierea 
performanțelor, așadar consacrarea 
unor eforturi remarcabile, dar deja 
încheiate, ci generalizarea acestora 
la timpul prezent și la nivelul în
tregii Universități. Se impune, deci, 
ca asemenea manifestări să fie nu 
doar forme de selecție, ci îndeosebi 
factori de stimulare și de mobilizare 
a eforturilor studenților, în propor
ție de masă.

Sînt opinii, soluții, măsuri care 
vizează mai buna pregătire a stu
denților din centrul universitar Cra
iova, ca și din alte centre universi
tare, situarea tuturor la un nivel 
înalt de exigență și autoexigență. 
Sînt opinii, soluții, măsuri care aș
teaptă să fie aplicate urgent, cu atît 
mai mult cu cît nu acum sînt for
mulate întîia oară și, oricum ar fi 
luate, înfățișează un caracter firesc, 
sînt de la sine înțelese. Nu trebuie 
să se ajungă la o scădere a nive
lului de promovare în unele facul
tăți pentru ca organizațiile de partid 
din învățămîntul superior, rectora
tele, decanatele, asociațiile studenți
lor comuniști să-și propună a ac
ționa ele insele, din proprie iniția
tivă și din interior, sistematic, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
calitativ al pregătirii studenților. 
Creșterea continuă a calității pregă
tirii studenților, lupta împotriva me
diocrității sau minimei rezistențe 
trebuie să constituie preocuparea 
permanentă a tuturor factorilor edu
caționali și în primul rînd a studen
ților înșiși. Să fie cauza generală și 
primordială a tuturor ! Un aseme
nea obiectiv definește, motivează ca
litatea și eficienta activității didac
tice, a muncii organizatorice și po
litice din facultăți. Tocmai de aceea 
împlinirea lui este principalul crite
riu al autoevaluărilor de orice feL

Mihai IORDĂNESCU 
Nicolae BAbAjlAU 
corespondentul „Scinteii*

gătitoare ale eliberării patriei. Ele 
aduc argumente convingătoare că is
toria a fost și rămîne izvor de cin- 
tec românesc, că tematica istorică 
este în atenția marelui public. In 
același spirit pledează și operele 
„Bălcescu" de Cornel Trăilescu, „Ste
jarul din Borzești" de Teodor Bratu, 
opera „Zamolxe" de Liviu Glodea- 
nu. Sînt demne de relevat preocupa
rea tinerilor compozitori, efortul lor 
de a compune lucrări durabile în 
timp, construite echilibrat, purtînd 
datele etno-psihologice ale poporu
lui nostru. Peste tot în lume (dovadă 
premiile internaționale) unde se as 
cultă pagini de Șerban Nichifor, Că 
lin Ioachimescu, Liana Alexandr 
— acestea se recunosc ca „romi 
nești", ca opere de valoare, a căr 
universalitate își află izvoarele tc 
mai in conștiința autorilor lor că s 
purtătorii de mesaj ai unei cult 
naționale distincte.

Valori și experiențe artistice j 
ticipă într-un flux continuu la l 
marea creației românești în con 
poraneitate, la afirmarea ei pe 
universal ; fie că este vor! 
abordarea unui limbaj armonic 
lifonico-timbral, simplu în con 
ția lui (precum cîntecele de 
sau un limbaj preponderent 
cu ritmuri asimetrice (care ' 
prelucrările folclorice), fie ci 
cromatic sau în mijloace a 
pînă la muzica pe „bandă", 
roase premii internaționale 
roase trofee în competiții d 
gură, în mari centre muz 
lumii, fac dovada, și ele, 
menul componistic rom 
identifică cu valoarea, cu 
supreme ale poporului r 
umanității, în general.

Smaranda <
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SCRISOAREA COMITETULO POLITIC 
EXECUTIV Al C. C. Al P. C. R. 
adresată tovarășului Ilie Verdeț 

cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani
Dragă tovarășe Ilie Verdeț,

Este deosebit de plăcut pentru no! ca, la aniversarea vîrstei de 60 de 
ani, să te felicităm din toată inima și să-ți adresăm calde urări de sănă
tate, viață lungă și fericită.

Și cu acest prilej aniversar, dorim să-ți exprimăm aprecierea noas
tră pentru rodnica activitate desfășurată cu pasiune revoluționară în 
rîndurile gloriosului nostru partid, pentru dăruirea cu care muncești în 
vederea înfăptuirii sarcinilor de răspundere încredințate de partid.

în calitate de membru al Comitetului Politic Executiv și secretar al 
C.C. al P.C.R., de președinte al Consiliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și Sociale, valorificînd experiența acumu
lată de-a lungul anilor în îndeplinirea diferitelor funcții de răspundere 
pe care le-ai avut, aduci o contribuție însemnată la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la con
trolul îndeplinirii hotărîrilor, la transpunerea în viață a planurilor și 
programelor de edificare a României socialiste.

Astăzi, la împlinirea vîrstei de 60 de ani, îți urăm, tovarășe Ilie 
Verdeț, multă sănătate și putere de muncă, viață îndelungată, pentru 
a contribui și pe mai departe, împreună cu întregul nostru partid, la 
înfăptuirea cu succes a istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a Programului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

La aniversarea zilei tale de naștere, îți adresăm, cu cele mai calde 
Sentimente tovărășești, tradiționala urare :

„LA MULȚI ANI !"

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Festivități de înmînare a medaliei 
„Virtutea ostășească11

Vineri au avut Ioc In Capitală și 
In reședințe de județ festivități de 
înminare a medaliei „Virtutea ostă
șească", conferită prin decret prezi
dențial unor cadre permanente din 
Ministerul Apărării Naționale, pre
cum și unor persoane din rezerva 
forțelor armate sau în retragere, 
pentru fapte de arme săvîfșite. în 
războiul împotriva Germaniei hitle- 
riste, cu prilejul aniversării a 40 de 
ani de la victoria împotriva fascis
mului.

Adunări festive cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. S. Cehoslovace

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări ă eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, vineri după-amia- 
ză, la întreprinderea „Independența"- 
Sibiu și la întreprinderea de autotu
risme Pitești au avut loc adunări 
festive, la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai 
muncii.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei R. S. Cehoslovace la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit, la Sibiu, Nicolae 
Spătar, primarul, municipiului Sibiu, 
și Jan Papp, ambasadorul R. S. Ce- 

, hoslovace. iar la Pitești. Gheorghe 
Nicolae, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Argeș, și Vladimir

Participanții la festivități și-au 
manifestat și cu acest prilej recu
noștința fierbinte față de partid, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii și comandant 
suprem al forțelor noastre armate, 
pentru grija deosebită ce o poartă 
celor care, neprecupețindu-și viața, 
au contribuit, cu arma în mînă, la 
obținerea victoriei de la 9 Mai 1945. 

(Agerpres)

Vaclavik, consilier al Ambasadei 
R. S. Cehoslovace.

în cuvîntul lor, vorbitorii au rele
vat importanța deosebită a eveni
mentului aniversat, subliniind contri
buția armatei române, alături de ar
matele sovietice, de patrioții cehi și 
slovaci, la eliberarea Cehoslovaciei.

După ce au trecut în revistă reali
zările oamenilor muncii din cele 
două țări prietene obținute în con
struirea socialismului, vorbitorii s-au 
referit la bunele relații de colabo
rare, pe multiple planuri, existente 
între țările, partidele și popoarele 
noastre, raporturi la a căror dezvol
tare o contribuție hotărîtoâre o au 
întîlnirile și convorbirile la cel mai 
înalt nivel dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României și Ce
hoslovaciei. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscăiescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
din partea primului ministru al sta
tului Israel, Shimon Peres, o tele
gramă prin care sînt adresate mul
țumiri pentru felicitările trimise cu 
ocazia Zilei naționale a Israelului.

Convorbiri economice intre 
România si R.D. Germană

La București, au avut loc, în zilele 
de 9 și 10 mai, întîlniri de lucru 
între președinții celor două părți în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană — tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, și dr. Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

In spiritul înțelegerilor și orien
tărilor convenite cu prilejul întîlni- 
rilor și convorbirilor dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich Honec
ker, au fost stabilite măsuri pentru 
identificarea de noi posibilități de 
dezvoltare și adîncire a colaborării 
economice în domenii de interes 
comun, pentru extinderea cooperării 
în producție, lărgirea și diversifica
rea schimburilor comerciale bilate
rale.

La convorbiri a participat Herbert 
Plaschke, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

Cronica zilei
Delegația Grupului parlamentar de 

prietenie Belgia—România, condusă 
de senatorul Hugo Adriaensens, pre
ședintele grupului, care efectuează o 
vizită în țara noastră, a avut — vi
neri — o convorbire cu tovarășa 
Suzana Gâdea, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
în cadrul căreia au fost relevate 
posibilitățile de extindere a schimbu
rilor culturale dintre cele două țări.

Oaspeții au avut, de asemenea, o 
întrevedere la conducerea Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

A fost prezent Frank Recker. în
sărcinat cu afaceri a.i. al Belgiei la 
București.

★
La Craiova a avut loc o consfătui

re pe țară privind activitatea comi
tetelor și comisiilor femeilor pentru 
realizarea sarcinilor de plan în seri
cicultură pe anul 1985, a prevederilor 
programului unic de creștere a pro
ducției agricole.

Organizată de Consiliul Național 
al Femeilor, cu sprijinul Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., în cola
borare cu Comitetul județean al fe
meilor Dolj, consfătuirea a prilejuit 
un fructuos schimb de experiență 
realizat la ferma sericicolă Bucovăț, 
la Școala generală din comuna Teasc 
și cooperativa de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor, precum și 
în gospodăriile unor țărănci coope
ratoare din localitate, unde au fost 
înfățișate metodele moderne de ame
najare a spațiilor de creștere, îngri
jite, de prevenire și combatere a 
bolilor la viermii de mătase, de or-: 
ganizare a muncii și asigurarea ba
zei furajere.

(Agerpres)

Silite si aaMtatea tiwarăsalui ftâe Ceausescu - strălnaiă Miritege 
ia imtogătlrea arnceutiei rerolutionare a clasei iMcitwe 

STRATEGIA CREȘTERII ECONOMICE INTENSIVE 
- soluție fe H si de Mă a progresului multilateral al României
(Urmare din pag. I)

calitativi, de eficiență în susținerea 
sporului produsului social și a ve
nitului național.

Corelațiile și proporțiile definitorii 
ale dezvoltării intensive s-au format 
treptat, ele avînd ca premisă istorică 
creșterea mai rapidă a venitului na
țional față de produsul social, a pro
ducției nete față de producția globa
lă. devansarea înzestrării tehnice de 
către productivitatea muncii și gra
dul de valorificare a resurselor .na
turale. Aceste condiții și expresii ale 
creșterii economice de tip intensiv 
au avut și au în permanentă ca su
port obiectiv preocuparea pentru a 
încorpora cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în potențialul 
uman și. prin el. în potențialul tsh- 
nioo-productiv al economiei națio
nale. în gradul de cheltuire a mun
cii sociale.

Pentru perioada 1986—1990 și în 
perspectivă, pe baza analizei profun
de. de mare deschidere istorică în
treprinsă de Congresul al XIII-lea al 
partidului, s-a fundamentat ca tră
sătură dominantă, în viziune multi- 
sectorială și multifactorială. dezvol
tarea intensivă a forțelor de produc
ție prin încorporarea celor mai noi 
și eficiente cuceriri ale științei și 
tehnicii și asigurarea compatibilității 
reciproce a căilor ce condiționează 
progresul calitativ al factorilor de 
producție, în condiții de echilibru 
structural dinamic.

Dezvoltarea intensivă a forțelor de 
producție — ca trăsătură dominantă 
a reproducției socialiste lărgite în 
perioada deschisă de Congresul al 
XIII-lea — se bazează pe suportul 
unui nou echilibru structural dina
mic, obținut prin aprofundarea pro
cesului de optimizare a proporțiilor 
economice pe baza, criteriilor de mi
nimizare a cheltuielilor totale de 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie, a muncii sociale chel
tuite pentru realizarea efectelor eco- 
nomico-sociale utile la un înalt grad 
de competitivitate.

Prin lărgirea în continuare a bazei 
proprii de materi prime și energie, 
concomitent cu modernizarea structu
rii producției în industrie, și, în cele
lalte ramuri ale producției materiale, 
se pun bazele asigurării și echilibru
lui necesar dezvoltării intensive, 
în primul rînd, între necesitățile de 
resurse ale economiei naționale și 
posibilitățile de acoperire cu forțe 
proprii. în sectorul primar, de unde 
„începe" procesul productiv, și con- 
tînuînd cu sectorul secundar. . care 
prelucrează materiile prime, aprofun
darea procesului de optimizare a 
producției se bazează. în primul rînd, 
pe promovarea progresului tehnico- 
științific, pe introducerea mecaniză
rii complexe, automatizării, electro- 
nizării, cibernetizării și robotizării — 
exigențe fundamentale ale noii re
voluții în știință și tehnică. Pe 7 
«această bază se creează condițiile — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— „ca dezvoltarea industriei să se 
realizeze îndeosebi prin modernizarea 

mijloacelor de muncă și a structurii 
producției, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acestora, introducerea 
continuă și aplicarea largă a tehno
logiilor avansate".

Industria constructoare de mașini 
și chimia vor asigura cel mai pu
ternic efect de antrenare în procesul 
de finalizare a așezării pe baze in
tensive a producției în toate sec
toarele producției materiale. Ritmul 
de 7—7,5 la sută pentru industria 
constructoare de mașini în cinci
nalul 1986—1990, obținerea a peste 
90 la sută din producția-marfă a anu
lui 1990 din produse noi și reproiec- 
tate asigură condițiile hotărîtoâre 
pentru înzestrarea tuturor ramurilor 
economiei naționale cu mijloace de 
muncă la nivelul tehnicii mondiale. 
Industria electronică, electrotehnică, 
producția mijloacelor tehnicii de 
calcul electronic, de mașini-unelte 
așchietoare, industria de mecanică 
fină, producția de utilaj minier și 
petrolier, tehnologia de mașini și 
utilaje specifice agriculturii, de mij
loace de transport vor constitui su
portul dezvoltării pe baze moderne a 
industriei constructoare de mașini, în 
măsură să contribuie, în mod hotărî- 
tor, Ia reorganizarea de tip intensiv 
a producției în toate sectoarele de 
activitate. In același timp, chimia — 
prin ritmul său mediu anual de dez
voltare de 8,5—9 la sută și prin ca
pacitatea sporită de prelucrare su
perioară a materiilor prime — își va 
aduce, alături de construcția de ma
șini. cea mai mare contribuție .la ob
ținerea unor produse noi, cu calități 
superioare, care să satisfacă în con
diții tot mai bune cerințele ramuri
lor economiei naționale, exigențele 
competitivității internaționale.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. realizarea unei dezvoltări 
de tip intensiv este condiționată de 
înfăptuirea noii revoluții agrare, care 
presupune modernizarea bazei teh- 
mco-materiaie, intensificarea pro
ducției agricole, transformarea gene
rală a felului de’ muncă, de viață și 
de gîndiro al țărănimii noastre 
cooperatiste, obținerea unor produc
ții agricole sigure, stabile si înalte, 
în măsură să satisfacă din plin ne
cesitățile de consum ale întregului 
popor, precum și alte cerințe ale 
dezvoltării economiei naționale.

Dezvoltarea șl modernizarea pro
ducției în cele două ramuri de bază 
ale economiei naționale, alături de 
progresele calitative prevăzute în ce
lelalte ramuri ale producției mate
riale. vor avea ca rezultat creșterea 
în ritm susținut a venitului național 
cu circa 8 la sută — ritm superior 
celui de creștere a produsului so
cial, care va fi de circa 5—5,7 
la sută.

RIDICAREA ACCELERATA A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII — 
FACTORUL ESENȚIAL AL DEZ
VOLTĂRII INTENSIVE A ECONO
MIEI. Factorul cel mai important de 
creștere a venitului național va fi 
productivitatea muncii, pe seama 
căreia se va obține circa 85 la sută 

din sporul venitului național pe în
tregul cincinal 1.986—1990. Atenția pe 
care secretarul general al partidului 
o acordă acestui factor intensiv, ho- 
tărîtor în sporirea venitului național, 
se reflectă în strategia pe care 
partidul a conceput-o pentru du
blarea productivității muncii pînă în 
ariul 1990, față de 1980. Fundamen
tarea programului special privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
reflectate intr-un grad înalt de auto
matizare, cibemetizare și robotizare 
a producției, în generalizarea unor 
metode moderne de organizare a 
producției și a muncii — pe ridi
carea calificării forței de muncă și 
aplicarea exigențelor noului me
canism » economico-financiar. de
monstrează forța strategiei de accen
tuare a dezvoltării cu caracter inten
siv a economiei noastre naționale și 
de creștere a competitivității produ
selor românești.

Realizarea pînă în anul 1990 a circa 
95 la sută din produsele românești la 
nivelul tehnic și calitativ existent pe 
plan mondial, iar a cel puțin 2—5 la 
sută peste acest nivel, concomitent 
cu creșterea gradului de valorificare 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei cu circa 
70 la sută, față de 1980, demonstrea
ză interdependența dinamică a căilor 
de realizare a noii calități în eco
nomie. în condițiile dezvoltării in
tensive.

în același timp, diminuarea consu
mului energetic pe unitatea de venit 
național cu peste 20 la sută în 1990 
față de 1985, concomitent cu redu
cerea cheltuielilor materiale si totale 
la 1 000 lei producție-marfă în indus
tria republicană, cu peste 80 lei și 
respectiv 110 lei, vor avea ca rezul
tat creșterea simțitoare a rentabili- 
•tății și eficienței, atît în fiecare uni
tate economică, cit și pe ansamblul 
economiei naționale. Ca urmare a 
reducerii ponderii cheltuielilor ma
teriale cu circa 10 puncte, acestea 
ajungind la 53 la sută în 1990 se ob
ține un spor de 38 miliarde lei venit 
național.

Așezînd la baza creșterii venitului 
național cu preponderență factorii 
intensivi — creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale — concomitent cu sporirea 
producției de bunuri materiale, stra
tegia dezvoltării intensive pune te
melii trainice atît pentru asigurarea 
resurselor necesare dezvoltării, cît și 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului po
por. în acest fel se creează o in
terdependență dinamică deplină între 
creșterea venitului național, sporirea 
productivității muncii și reducerea 
costurilor de producție, pe de o par
te, și dezvoltarea generală a socie
tății, creșterea gradului de satisface
re a trebuințelor, materiale și spiri
tuale ale oamenilor muncii pe . da 
altă parte. Sporirea mai rapidă a 
productivității muncii față de venitu
rile oamenilor muncii reprezintă, în 
acest context, o corelație fundamen

tală a reproducției lărgite atît pen
tru acumulare, cît și pentru ridicarea 
nivelului de trai, realizîndu-se astfel 
o corelare corespunzătoare între 
fondurile alocate și sursele de aco
perire fizică a acestora. Numai ast
fel este posibil, apreciază secretarul 
general al partidului nostru, să asi
gurăm dezvoltarea pe baze intensive 
a economiei naționale, în condiții de 
echilibru și stabilitate, ale unei cir
culații bănești sănătoase și unor pre
țuri care să îndeplineasă, pe princi
pii economice, funcțiile pe care le 
determină luarea în considerare a 
legii valorii, legii economice fun
damentale, legii repartiției după 
muncă, a legii dezvoltării planice, 
proporționale a economiei națio
nale etc.

Expresie nemijlocită a dezvoltării 
noastre intensive și, în același timp, 
condiție esențială pentru realizarea 
produsului social în cadrul reproduc
ției lărgite, dezvoltarea relațiilor eco
nomice internaționale și a cooperării 
în producție cu alte state constituie, 
în viziunea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, o latură inseparabilă a 
progresului susținut și multilateral. 
Creșterea cu 41—45 la sută a schim
burilor noastre internaționale, cu 
mult mai mare față de creșterea pro
dusului social și a venitului națio
nal, in mod deosebit pe seama spo
ririi exportului cu 52—56 la sută, evi
dențiază capacitatea competitivă tot 
mai puternică a economiei noastre 
naționale, pe care o asigură accen
tuarea factorilor intensivi, calitativi 
si de eficiență.

Pentru ca strategia dezvoltării in
tensive să poată deveni o realitate, 
cu o puternică bază de înfăptuire, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ridică 
la rangul de prioritate vitală a dez
voltării noastre viitoare cercetarea 
științifică, introducerea cu rapiditate 
și fermitate în producție a rezultate
lor celor mal noi cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne. Pe baza înfăp
tuirii programelor de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic se va 
asigura, arăta secretarul general al 
partidului, „creșterea substanțială a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, îmbunătățirea structurii pro
ducției și valorificarea tot mai efi-i 
eientă a resurselor economice, spo
rirea gradului de competitivitate a 
produselor românești".

Această viziune realistă șl de largă 
perspectivă istorică asupra căilor de 
sporire mai accentuată a eficienței 
economice, de dezvoltare intensivă, 
pe care secretarul general al parti
dului o concepe de pe poziția inte
reselor fundamentale ale poporului, 
ale dezvoltării independente într-o 
lume caracterizată de puternice in
terdependente. își are forța supremă 
de înfăptuire în noua calitate a 
muncii, în efortul de gîndire și crea
ție ce trebuie să-l manifeste între
gul popor,, toți; cei ce sînt astăzi atît 
proprietari și producători, cît și be
neficiari a tot ceea ce se creează în 
societatea noastră socialistă, liberă 
și independentă.

Elevii români premiați 
la Olimpiada balcanica 

de matematică
Participarea echipei române de 

elevi din învățămîntul liceal la cea 
de-a 11-a ediție a Olimpiadei bal
canice de matematică, desfășurată la 
Sofia, în perioada 4—9 mai a.c., a 
fost încununată de • un succes deo
sebit — echipa României, formată 
din 6 elevi, a obținut, ca și la pre
cedenta ediție, ce a avut loc la Ate
na, locul 1 în clasamentul general. 
Trebuie subliniat că, și la individual, 
toți participanții români au obținut 
premiul 1. Echipa română a fost for
mată din elevii : Ciucu Mihai, clasa 
a XI-a Ia Liceul de matematică-fi- 
zică „Gheorghe Șlncal" din Baia 
Mare, Negulescu Radu, clasa a Xll-a 
la Liceul de matematică-fizică „Va- 
sile Alecsandri" din Galați,. Tătaru 
Daniel, clasa a XII-a la Liceul de 
matematică-fizică „Petru Rareș" din 
Piatra Neamț, Barcău Mugurel, cla
sa a X-a la Liceul de matematică- 
fizică „Nicolae Bălcescu" din Craio
va, Beli Nicolae, clasa a X-a la Li
ceul de matematică-fizică nr. 1 din 
București, și Gelca Răzvan, clasa a 
XII-a la Liceul de matematică-fizică 
„C. D. Loga" din Timișoara. De re
marcat că. la această ediție a Olim
piadei balcanice de matematică, pri
mii trei elevi din echipa română au 
obținut punctajul maxim.

(Agerpres)

t V
13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă • „Drag 

îmi e să cînt, sâ joc" — melodii 
populare © Gala desenului animat 
© Micile povești ale marelui e- 
cran : „Cenușăreasa" — partea a 
X-a. © Melodia săptămînil în pri
mă audiție O Interviul emisiunii 
© Cîntecul cuvintelor — moment 
poetic 0 Lumină de mal pe stră
zile orașului — reportaj 6 Atlas 
muzical © Telesport — rubrică de 
actualități sportive șl Șah

14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
10.15 Teleenclclopedia
19,33 Antologia umorului românesc (co

lor). Episodul 5 — „Umorul fan
tastic"

20.30 Film artistic : „Zbor de luptă". 
Prima parte

21.30 Mie îmi place a cinta — melodii 
îndrăgite (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 11 mai, ora 20 — 14 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi caldă, cu 
cerul schimbător. Pe alocuri, in vestul 
și nordul țării, precum și la munte vor 
cădea ploi, care vor avea și caracter 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice. în rest, ploile vor fi izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. In
tensificări de scurtă durată se vor pro- 
‘duce îndeosebi la munte. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 8 și 16 
grade, iar cele maxime între 18 și 28 de 
grade, izolat mai ridicate. în Bucu
rești : Vremea Va fi caldă, cu cerul 
schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 12 și 14 
grade, cele maxime între 26 și 28 de 
grade.

(Urmare din pag. I)
minerilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Bazinul Mo- 
trului are o perspectivă în
delungată și trebuie să ne 
așezăm gospodărește aici ; 
nu pentru doi—trei ani, ci 
pentru zeci și chiar sute 
de ani".

— I-am urmat îndemnul. 
Ne-am așezat aici într-a- 
devâr temeinic și Motrul a 
înflorit de parcă de cînd 
lumea ar exista. între 
timp 1 6-au adăugat alte 
așezări minerești: Rovinari, 
cel mai tînăr oraș al țării, 
Mătăsari și Turceni, alte 
și alte localități din preaj
ma unităților miniere ca
pătă chip de oraș.

Urbanizarea este, fără 
îndoială, un semn că via
ța minerului este alta, mai 
plină, mai bogată, decît în 
anii începutului. O certitu
dine că, odată cu ritmuri
le înalte ale producției de 
cărbune, ritmurile vieții, și 
ele. s-au amplificat.

îl însoțim pe tovarășul 
Almășan la mina Leurda. 
Este, alături de Horăști, 
cea mai veche mină din 
bazinul Motrului, apărută 
pe vremea abatajelor-ca- 
meră, cu armare în lemn, 
cu stîlpi individuali și 
grinzi de susțiere.

— Se lucra mult manual, 
ne povestește însoțitorul; 
de complexele mecanizate 
— nici vorbă. Acum, fiecă
rui miner îi corespund fon
duri fixe în valoare de o 
jumătate de milion de lei. 
Toată această dotare extra
ordinară o datorăm grijii 
secretarului general al par
tidului. Chiar după prima 
sa vizită de lucru efectua
tă în bazinul nostru minier 
s-a declanșat acest proces

de modernizare a muncii 
minerului.

Ne povestea geologul șef 
al bazinului Motru, tova
rășul Toma Nica :

— Tata a fost și el mi
ner. la Comănești, și 
mi-amintesc bine care era 
dotarea „tehnică" a brigă
zii : minerul purta săcuiea, 
ajutorul era „înarmat" cu 
un picon (tîrnăcop cu o 
parte ascuțită și alta ca o 
lamă de topor) și ucenicul 
purta lopata. Așa intrau și 
așa ieșeau din șut. în ba-

virea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Dintre vizitele 
mai recente, cea din 1980 
este memorabilă pentru 
chipul nou al orașului. Știți, 
pînă atunci orașului îi lip
seau bulevardele, era îm-z 
pînzit doar de alei. Așa 
s-a născut bulevardul Mi
nerului. ce traversează o- 
rașul de la nord spre sud,‘ 
așa s-a născut, de la est 
la vest, bulevardul Tran
dafirilor...

Anii frumoși ai frumosu
lui oraș păstrează, în linia

de răspunderea ce ne revi
ne pentru sporirea bazei 
de materii prime și energe
tice a țării, pentru asigu
rarea independentei ener
getice a patriei. Iată, nu
mai în unitățile noastre 
s-au investit în această 
perioadă peste 8 miliarde 
de lei. La rindul nostro, și 
noi, minorii, sîntem ferm 
hotăriți să nu precupețim 
nici un efort pentru a da 
țării mai mult cărbune șl 
mai bun. Este răspunsul 
nostru la chemarea însu-

ANII FRUMOȘI A! GORJULUI
zinul Gorjului aceste cla
sice „dotări" n-au avut 
viață lungă, ele au lăsat lo
cul utilajelor miniere mo
derne, pentru care, din in
dicația secretarului general 
al partidului, s-a creat o 
întreagă industrie, antre- 
nînd zeci de uzine și insti
tute de cercetări.

— Cum arăta Motrul la 
prima vizită a secretarului 
general al partidului, tova
rășe Almășan 7 Ce au în
semnat pentru oraș „anii 
frumoși" evocați de dum
neavoastră ?

— Atunci cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne în
demna să ne așezăm aici 
gospodărește, Motrul nu
măra patru-cinci blocuri 
și... cam atît. De atunci 
l-am avut în numeroase 
■rinduri oaspete drag al 
orașului Motru pe ctitorul 
său, secretarul general al 
partidului. Aș putea spune 
că întregul nostru bazin 
minier a crescut sub pri-

modernă a noilor clădiri, șl 
in memoria oamenilor, ase
menea albumului din casa 
de miner, prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
printre mineri.

Ne spune tovarășul Ni
colae Alecu, directorul ge
neral al combinatului mi
nier Motru :

— Cele două bazine car
bonifere, Motru și Jilț, a- 
parținînd combinatului nos
tru, cu o capacitate anuală 
de producție de paste 21 
milioane tone de cărbune, 
sînt, în structura lor, ro
dul acestei perioade ce a 
urmat Congresului IX al 
partidului. înainte, în în
tregul bazin carbonifer Ol
tenia se extrăgeau anual 
doar un milion de tone de 
lignit. Fără gîndirea clar
văzătoare a secretarului 
general al partidului, fără 
sprijinul industriei, fără 
îndrăzneala celor din cer
cetare n-ar fi fost posibil 
saltul acesta extraordinar. 
Sîntem pe deplin conștidnți

flețitoare a „Minerului de 
onoare".

Un alt centru de greuta
te al cărbunelui de Gorj, 
la fel de important sub 
.raport economic, creație a 
aceleiași perioade, este 
Combinatul minier Rovi
nari. Detalii privind evo
luția și importanta acestui 
bazin carbonifer ne furni
zează tovarășul Emil Hui- 
du, omul care, în cei două
zeci de ani de istorie pe 
care îi evocăm în reporta
jul de față, a parcurs 
treaptă cu treaptă drumul 
muncii și al învățăturii, de 
la simplu muncitor în mi
nerit la cadru tehnic cu 
pregătire medie, apoi la 
inginer și cadru de con
ducere, apoi la răspunde
rile sporite din prezent. Ne 
vorbește despre anii înce
putului. lntîia carieră de 
cărbune deschisă în zonă 
(și în tară), despre întîiul 
excavator cu rotor... Fieca
re moment important al

dezvoltării este legat de vi
zitele de lucru ale secreta
rului general al partidului.

— Prima vizită într-o 
carieră de lignit a fost la 
Tismana, în 1974. Au mai 
unnat Gîrla, Roșia... Dar 
aiiul de .referință pentru 
activitatea noastră rămîne 
1967, cînd s-au introdus 
noile tehnologii. Primul 
excavator cu rotor a apă
rut la Cicani. Apoi noile 
tehnologii s-au generalizat 
Acum. în bazinul Gorjului 
se află în funcțiune 46 de 
excavatoare. Cu alte cu
vinte, 46 de uzine producă
toare de lignit...

Termenul nu este exage
rat. Sînt uzinele pe care 
le-am văzut funcționind 
sub supravegherea atentă 
a unor brigadieri încercați, 
precum Grigore Cotau 
(care lucrează pe primul 
excavator introdus la Ci
cani în 1967, acum — la 
Gîrla); sau a maistrului 
principal Nicolae Diaconu, 
sau a șefului de brigadă 
Aurel Luca, sau a excava- 
toristului Ion Gh. Popescu, 
sati a brigadierului Ion 
Stănișel, ca să dăm doar 
cîteva nume de pionieri ai 
mineritului gorjean. ai mi
neritului „la zi". în carie
re. participanți la amplele 
mutații economice și socia
le săvîrșite aici în epoca 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea.' Ei sînt cei ce au 
pornit primele utilaje, cei 
ce au împlinit noua geogra
fie a locului, cei ce au înde
plinit și îndeplinesc, acolo, 
î.n Gorjul străvechi, misiu
nea înnoitoare, trasată de 
partid, de secretarul său 
general. Anii lor frumoși, 
ani de muncă ,și simțire 
comunistă cutezătoare, sînt 
anii frumoși ai Gorjului 
întinerit

A apărut „Munca de partid" nr. 5/1985
în acest ftumăr, sub genericul „20 

de ani de viață nouă, de mărețe îm
pliniri ale „Epocii Ceaușescu", de 
prefaceri înnoitoare in toate dome
niile", revista publică articolele : 
„Caracterul științific al tezei referi
toare la integrarea partidului în 
viața economică si socială". „Rolul 
propulsor al ideilor privind asigu
rarea unei înalte combativități", 
„Legături trainice, indestructibile cu 
masele". „Forța dinamică a colecti
vului". „Preocupare continuă pentru 
perfecționarea morală a oamenilor". 
Revista publică, de asemenea, un 
amplu grupaj de articole consacrate

aniversării a 40 de ani de la victo
ria împotriva fascismului și sărbăto
ririi „Zilei Independenței Româ
niei". Și în acest număr al revistei 
o serie de articole se referă la 
ampla mobilizare de forțe pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, la stilul și metodele de' muncă 
ale organelor și organizațiilor de 
partid, la viata internă de partid. Cu 
prilejul apropiatului Forum al tine
retului. revista publică articolul : 
„Uniunea Tineretului Comunist — 
puternică scoală de educare revolu
ționară. patriotică".

Vă informăm, despre:
Pregătiri pentru sezonul estival în Capitală

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; 19,30.
© Lupii mărilor : 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.
• Caseta din cetate — 9; 11; 13; 13,
Serata — 17; 19 : TIMPURI NOI
(15 61 10).
© Sosesc păsările călătoare: GRI VIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLO
RE ASC A (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
• Rămășagul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
• Adela : PACEA (71 30 85) — 15; 17; 
19.
0 Actorul și sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,15; 18,30.
© Mușchetarii In 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.
• 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.
© Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
© Vraciul : CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
© Pace noului venit : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 14; 17; 19,45.
• Atac împotriva lui Rommel : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Fedos șî fiii săi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Cheia fericirii : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.
0 Madona păgînă : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15.30; 18,30.
© Toate mi se întîmplă numai mie s 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, 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 grădină — 20,30.
© Afacerea Pigot : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Aventură în Marea Nordului : 
FEROVIAR (50 51 40) - 9; 11; 13; 15;
17; 19. la grădină — 20,30.
0 Călătoriile lui Gulliver — 9; 11; 13; 
15; 17, Kramer contra Kramer — 19: 
DOINA (16 35 38).
0 Iubirea are multe fețe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 8,30; 11.30; 14,30; 17,30.
© Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.

© Piedone în Egipt: LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19.
© Rocky II: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19, GRADINA MODERN
(15 63 84) — 20,30.
0 Un șerif extraterestru : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11: 13; 15; 17,15; 19,30. 
© Colina : MIORIȚA (14 27 14) — d: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Divorț italian : GRĂDINA CAPI
TOL (16 29 17) — 20,30.
© Vulcanul : AURORA (35 04 66) î — 
9: 11; 13; 15; 17,15; -19.30, la grădină
— 20,30; TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19,30, 1$ grădină — 20,30.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci (amînat din 27 IV) — 14; Ploșnița
— 19,30; (sala Atelier) : Cartea lui 
lovită — 18,30; (sala Cosmonauților, 
11 05 37) : Comedie de modă veche
— 19.
© Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate. Mihaela Martin — vioară, Va
lentin Gheorghiu — pian — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Cristina Popa — pian — 17,30.

© Opera Română (13 18 57) : Lucia dl 
Lammermoor — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) ; 
Lăsați-mă să cînt — 18.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc 
pe o bancă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 14; Fluturi, fluturi — 19.
& Teatrul Foarte Mic (14 09 05) a
Atenție, se filmează ! — 19.
$ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19.
© Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 18,30; (sala 
Studio) : Copiii soarelui — 19.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19; (sala 
Giulești, 18 04 35) : Jean, fiul lui Ion 
— 18,30.
© Teatrul satiric-muzica! „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste la 
prima vedere — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
© Ansamblul ..Rapsodia română* 
(13 13 06): Bucuroși de oaspeți — 18,30. 
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se învîrtește — 9; Albă ea 
Zăpada și cei 7 pitici — 18.
© Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) 3 
Nici fără frică — 15,30.
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Căsătoria — 19.

în vederea pregătirii corespun
zătoare a sezonului estival 1985, 
Consiliul popular al municipiului 
București a stabilit un amplu pro
gram de măsuri menit sâ asigure 
dezvoltarea și diversificarea acti
vității comerciale și de prestări 
servicii pentru populație, cores
punzător cerințelor specifice ale 
lunilor următoare. Program de mă
suri care va fi dus la îndeplinire, 
în principal, de Direcția generală 
comercială a Capitalei și grupul 
întreprinderilor de gospodărie co
munală. Care sînt. așadar, noută
țile pe care le pregătesc gospodarii 
Capitalei pentru locuitorii marelui 
oraș și vizitatorii săi ?

în primul rînd. trebuie remarca
te eforturile municipalității pen
tru sporirea bazei tehnico-materia- 
le a comerțului și îmbunătățirea 
organizării desfacerii și servirii 
mărfurilor alimentare și nealimen
tare. In perioada următoare se vor 
da în folosință 136 noi unități co
merciale și de alimentație publi
că insumînd 58 600 metri pătrați.

Acestora li se adaugă unitățile 
sezoniere din locurile d'e agrement 
ale orașului și din împrejurimi, 
unde se vor organiza și 750 de 
puncte pentru desfacerea produse
lor de patiserie, băuturi răcoritoa
re. înghețată. Unitățile întreprin
derii de turism, hoteluri și res
taurante București și ale coopera
tivelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din sectorul 
agricol Ilfov au trecut la pregăti
rea rețelei amplasate pe arterele 
de penetrație în Capitală și în zo
nele de agrement din jurul Bucu- 
reștiului. Punctele comerciale de 
mare afluență și interes de la Du- 
mitrana, Mogoșoaia, Săftica, Căl- 
dărușani. Măgurele. Băneasa. Sna- 
gov și Herăstrău sînt pregătite 
pentru zeci de mii de vizitatori. 
Pentru a veni în întîmpinarea ce
rerilor consumatorilor, se are în 
vedere asigurarea unui fond de 
marfă diversificat și într-o struc
tură îmbunătățită, corespunzătoare 
unei alimentații adecvate sezonului 
călduros. în acest an. rețeaua co
mercială a Capitalei va desface 
cantități sporite de băuturi răco
ritoare, iar ponderea preparatelor 
culinare pe bază de legume, car

tofi. ouă, pește, salate diverse, 
produse de patiserie-cofetări'e va 
crește. Au fost luate, de aseme
nea. măsuri pentru organizarea 
unor expoziții de prezentare și a 
450 puncte de desfacere a textile
lor și încălțămintei de sezon in 
zone de agrement, piețe agroali- I 
mentare, ca și pentru buna aprovi- I 
zionare a magazinelor cu articole I 
de s-port-turism, plajă, cosmetice, I 
jucării, artizanat.

Unele din locurile cele mai soli
citate de bucureșteni vor fi de 
bună seamă ștrandurile și lacurile 
Capitalei. Acum, atenția este con
centrată la finalizarea lucrărilor de 
reparații la baraje, instalații hidro
tehnice și apărări de maluri la I 
lacurile Mogoșoaia, Băneasa. He- l 
răstrău, Floreasca, Tei. Cemica. | 
Pentru păstrarea calității apelor 
din lacuri, echipe specializate 
vor executa lucrări de cură
țire și întreținere a luciului de 
apă în tot sezonul estival, conti- 
nuîndu-se acțiunea de populare cu 
pește. Flotila lacurilor se află și 
ea gata de start.. 35 de vaporașe, 
150 hidrobiciclete și 1500 de am
barcațiuni cu rarne au fost puse 
la dispoziția publicului. Ștrandurile, 
bazinele de înot și parcurile pen
tru copii sînt pregătite pentru des
cinderea sezonului. Se reamena- 
j'cază și împrospătează cu nisip 
plajele, se execută lucrări de cu
rățire a aleilor, amenajarea spatii
lor verzi și plantarea de arbori, 
arbuști și flori.

în piețele Obor, Unirii. Buzești 
și Decebal. în parcul Herăstrău și 
în cartierul Drumul Taberei se 
amplasează noi parcuri de dis- [ 
tracțil.

Pentru facilitarea deplasării spre 
zonele de agrement. în sezonul es
tival. cu precădere în zilele de 
mare afluență, I.T.B. și I.T.A. vor 
suplimenta capacitățile de tran
sport. organizînd linii speciale și 
curse directe.

Sperăm ca eforturile gospodari
lor și edililor Capitalei să se regă
sească în îmbunătățirea practică a 
serviciilor oferite cetățenilor în se
zonul estival.

Dan CONSTANTIN
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MANIFESTĂRI CONSACRATE OMAGIERII ' 

CONTRIBUȚIEI ROMÂNIEI LA VICTORIA ASUPRA

„S.W.A.P.O. va continua lupta
pînă la eliberarea Namibiei"

FASCISMULUI Șl „ZILEI INDEPENDENȚEI"
țări de pe toate meridianeleIn

marcării celei de-a 40-a aniversări a 
Independenței" României.

SOFIA 10 (Agerpres). — Lecto
ratul de limbă și literatură română 
din Sofia a organizat o expoziție de 
carte, care prezintă la loc de frun
te opere din creația social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au fost proiectate filmele „260 de 
zile pentru noua istorie a Româ
niei" și „România — imagini con
temporane".

Lectoratul a organizat, totodată, 
o seară de poezie patriotică româ
nească, dedicată celor două eveni
mente.

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 
Din partea Ambasadei țării noastre 
la Budapesta a fost depusă o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor români de la Rakosliget. Au 
luat parte reprezentanți ai unor or
gane locale de partid și de stat din 
Budapesta.

Totodată, din partea ambasadei 
s-au depus coroane de flori la mo
numentele eroilor români de la 
Nyregyhaza, Szeged și Cserkeszo- 
lo. Au fost depuse coroane de flori 
și de către autoritățile locale 
ungare.

LIMA 10 (Agerpres). — La Uni
versitatea „San Luis" din localitatea 
peruană Ica a fost inaugurată o ex
poziție documentară de fotografii 
infățișînd, sub genericul „România 
astăzi", imagini din actualitatea po
litică. social-economică. artistică și 
culturală a țării noastre.

sînt organizate acțiuni consacrate 
victoriei asupra fascismului și „Zilei

In cadrul manifestării au fost re
levate participarea și contribuția 
poporului român la înfrângerea fas
cismului, realizările obținute in anii 
construcției socialiste, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cînd în fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost prezentate filmele docu
mentare „România, Ceaușescu, 
Pace" și „260 de zile pentru noua 
istorie a României".

Expuneri asupra semnificației zi
lei de 9 Mai, însoțite de proiecta
rea celor două pelicule au avut loc, 
totodată, la institute de învățământ 
superior din localitățile Nazca și 
Pisco.

QUITO 10 (Agerpres). — Univer
sitatea Centrală din Quito a găzduit 
o manifestare culturală, care a in
clus vernisajul expoziției documen
tare de fotografii „Imagini contem
porane din România".

De asemenea, a fost prezentată 
conferința „Contribuția eroică a 
României la victoria asupra fascis
mului".

La manifestare au participat 
rectorul universității, cadre didac
tice. studenți, membri ai Societății 
culturale româno-ecuadoriene.

CARACAS 10 (Agerpres). — La 
Ambasada țării noastre din Caracas 
a avut loc o conferință de presă 
dedicată celor două evenimente.

Au fost evocate lupta eroică a os
tașilor români — alături de cei ai

armatei sovietice — pentru elibera
rea deplină a patriei, și contribuția 
României la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și unei părți a Aus
triei, pină la înfringerea definitivă 
a Germaniei hitleriste.

MAPUTO 10 (Agerpres). — O 
conferință de presă și o expoziție 
documentară de fotografii au fost 
organizate la Ambasada română 
din Maputo.

tn acest cadru, au fost relevate 
semnificațiile evenimentelor aniver
sate, angajarea României, cu între
gul său potențial militar, material și 
uman în lupta împotriva Germa
niei hitleriste, realizările poporului 
român în toate domeniile de acti
vitate. prestigioasa activitate inter
națională a țării noastre.

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
La Ambasada țării noastre din 
Stockholm a avut loc o intîlnire 
prietenească cu membri ai Asocia
ției Suedia-România. A fost des
chisă expoziția documentară de 
fotografii „Contribuția eroică a 
României la victoria asupra fascis
mului".

In alocuțiunile rostite au fost 
puse in evidență rolul esențial al 
Partidului Comunist Român în ac
țiunea de mobilizare a întregului 
popor in lupta împotriva fascis
mului și în înfăptuirea revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, con
tribuția României la victoria asu
pra Germaniei naziste.

S-au subliniat marile progrese 
înregistrate în toate domeniile de 
activitate de țara noastră în anii 
socialismului. în special în ultime
le două decenii.

LUSAKA 10 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) va continua 
lupta sa armată împotriva forțelor 
de ocupație sud-africane pînă la eli
berarea Namibiei, a declarat Sam 
Nujoma. președintele organizației, 
sosit într-o vizită la Lusaka.

Acuzind regimul minoritar rasist 
de la Pretoria de a încerca să in-

★

SINGAPORE 10 ' (Agerpres). - 
Participanții la Simpozionul regional 
asiatic privind Namibia, organizat 
la Singapore sub egida O.N.U.. au 
adoptat joi un comunicat prin care 
cer Consiliului de Securitate să im
pună sancțiuni obligatorii Republicii 
Sud-Africane dacă aceasta nu va 
trece imediat la aplicarea rezolu
țiilor Națiunilor Unite cu privire la 
accesul poporului namibian la inde
pendență, relatează agenția U.P.I. 
Documentul se pronunță pentru sis
tarea oricăror legături cu regimul 
minoritar de la Pretoria, respectarea 
strictă a embargoului instituit de 
O.N.U. asupra livrărilor de arme, 
echipamente militare și petrol, re
tragerea investițiilor de capital și 
interzicerea efectuării de noi inves
tiții în R.S.A. De asemenea, toate 
statele sînt chemate să acorde sprijin

stituie în Namibia un așa-zis guvern 
interimar de tranziție, președintele 
Sam Nujoma a subliniat că „lupta 
desfășurată de S.W.A.P.O. se bucură 
de sprijinul larg al comunității in
ternaționale, al tuturor forțelor pro
gresiste si democratice din lume", 
transmite agenția zambiană de presă 
ZANA.

★

politic, material, financiar si moral 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), singurul re
prezentant legitim al poporului na
mibian. recunoscut ca atare de 
O.N.U. în același timp, se recomandă 
să se acorde sprijin deplin și asis
tență in diverse domenii statelor 
africane independente care se în
vecinează cu R.S.A. și Namibia, 
pentru ca acestea să-și poată apăra 
suveranitatea și integritatea terito
rială împotriva actelor de agresiune 
repetate ale regimului de la Pre
toria.

în cadrul dezbaterilor, delegații la 
simpozion au criticat planul gu
vernului rasist sud-african de a 
forma un așa-numit „guvern de 
tranziție" în Namibia, fără partici
parea S.W.A.P.O.

Extinderea acțiunilor populației de culoare 
sud-africane împotriva politicii de apartheid

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ZILEI VICTORIEI

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres) 
— Cea de-a 40-a aniversare a Zilei 
victoriei asupra fascismului a fost 
marcată printr-o ședință solemnă în 
cadrul primei sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., care 
și-a început lucrările la New York.

In intervențiile rostite cu acest pri
lej, secretarul general al O.N.U., 
președintele ECOSOC, precum și re
prezentanții mai multor state au 
subliniat semnificația istorică a eve
nimentului si necesitatea unor ac
țiuni conjugate ale comunității in-

★
TIRANA 10 (Agerpres). — La Ti

rana s-a desfășurat o adunare so
lemnă consacrată celei de-a 40-a ani
versări a victoriei, asupra fascismu
lui.. Au fost prezenți , Ramiz, jAlia. 
prim-secrețâr al 'C.C. al' Partidului 
Muncii din Albania, alti conducători 
de stat și de partid, veterani de răz
boi, reprezentanți ai oamenilor 
muncii.

A rostit o cuvîntare, cu acest pri
lej, Prokop Murra. ministrul apără
rii populare al R. P. S. Albania,

OSLO 10 (Agerpres). — în Norve
gia au avut loc o serie de festivități 
cu ocazia celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului și a 
eliberării țării. Au fost depuse co
roane de flori la monumentele și 
mormintele soldaților norvegieni 
căzuți in lupta pentru eliberarea pa
triei, ale combatanților din rezistență 
și patrioților uciși în lagărele de con
centrare naziste.

La „Monumentul Național închinat 
victimelor războiului", din Oslo, a 
avut loc o ceremonie solemnă. în

ternationale pentru creșterea rolului 
O.N.U. in viata internațională, pro
movarea unor relații de cooperare 
și eliminarea forței și a amenință
rii cu forța in relațiile dintre state.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
solemne, reprezentantul tării noastre 
a subliniat contribuția României la 
uriașa bătălie pentru înfringerea fas
cismului și necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor pentru a 
opri cursul periculos al evenimente
lor spre o catastrofă nucleară.

★

prezența membrilor guvernului și a 
reprezentanților corpului diplomatic, 
regele Olav al V*lea a depus o co
roană de flori.

ATENA 10 (Agerpres). — Cea de-a 
40-a aniversare a Zilei victoriei asu
pra Germaniei hitleriste a fost mar
cată oficial în Grecia prin depunerea 
de coroane din partea guvernului la 
Mormîntul Soldatului Necunoscut din 
capitala elenă. La ceremonie au luat 
parte reprezentanți ai partidelor po
litice, veterani de război.

BERLINUL OCCIDENTAL 10 (A- 
gerpres). — Cu prilejul aniversării 
a 40 de ani de la înfringerea regi
mului hitlerist, în Berlinul occiden
tal a avut loc o mare adunare la 
care au luat parțe mii de persoane. 
Participanții la demonstrația desfă
șurată cu această ocazie purtau 
pancarte cu inscripția „Niciodată un. 
nou război !“. Ei au manifestat, de 
asemenea, împotriva planurilor 
S.U.A privind „războiul stelelor".

Convorbiri
R.D.G. - Nicaragua
BERLIN 10 (Agerpres). — în ca

drul convorbirilor de la Berlin din
tre Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., și Da
niel Ortega Saavedra. membru al 
Direcțiunii • Naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
președintele Republicii Nicaragua, 
care se află într-o vizită în R. D. 
Germană, au fost examinate relațiile 
dintre cele două țări, precum și as
pecte ale vieții internaționale actua
le. cu precădere evoluțiile din Ame
rica Centrală. Erich Honecker a ca
lificat embargoul economic al S.U.A. 
împotriva Nicaraguei drept o încăl
care gravă a normelor de bază ale 
dreptului internațional, menționînd 
că R.D.G. se pronunță pentru regle
mentarea pe cale pașnică a situației 
conflictuale din această regiune.

PRETORIA 10 (Agerpres). — în 
ciuda întăririi dispozitivului represiv 
al regimului de la Pretoria prin mo
bilizarea unor efective combinate po
lițienești și armate, în Republica 
Sud-Africană se constată în ultimele 
zile, potrivit agențiilor internaționa
le de presă, o extindere a acțiunilor 
populației de culoare sud-africane 
împotriva regimului de apartheid. 
Numai în noaptea de miercuri spre 
joi au avut loc incidente între ma
nifestați de culoare și forțele de re
presiune în 11 localități sud-africane, 
în timpul cărora șase persoane de 
culoare au fost ucise. Noi acțiuni 
antiapartheid au fost semnalate și la 
Soweto, cea mai mare aglomerare 
urbană a populației de culoare. A- 
ceste manifestații de protest au• loc 
in contextul pregătirilor pentru apro
piata marcare, la 16 iunie, a puterni
celor revolte de la Soweto din 1976,

soldate, după cum se știe, cu peste 
700 de morți în rîndul populației de 
culoare.

Pe de altă parte, agenția Reuter in
formează că sute de polițiști și mili
tari sud-africa'ni au încercuit joi așe
zările populației majoritare din apro
pierea orașelor Fort Beaufort și Ade
laide, efectuind percheziții si a- 
restări.

LUSAKA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda. 
a chemat comunitatea internațională 
să găsească rapid o soluție radicală 
problemei apartheidului din Republi
ca Sud-Africană. El a respins așa-zi- 
sele reforme introduse de regimul de 
la Pretoria, calificîndu-le drept mă
suri de fațadă, destinate să inducă 
în eroare opinia publică internațio
nală. transmite agenția zambiană de 
presă ZjANA.

„Austria va promova cu consecvența 
o politica de neutralitate" 

— declarațiile ministrului de externe austriac

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMAN, 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCALTSCU, IN SINGAPORE 

SI MALAYEZIA
»

SINGAPORE 10 (Agerpres) — Vi
neri s-a încheiat vizita oficială în 
Republica Singapore a tovarășului 
Constantin Dăscălescu. prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste 
România, efectuată la invitația pri
mului ministru al tării-gazdă, Lee 
Kuan Yew.

Sosirea la Kuala Lumpur
KUALA LUMPUR 10 (Agerpres) 

— In aceeași zi. tovarășul Constantin 
Dăscălescu a sosit la Kuala Lumpur 
într-o vizită oficială, la invitația pri
mului ministru al Malayeziei, Dato 
Seri dr. Mahathir Mohamad.

In Piața Parlamentului, unde s-a 
desfășurat ceremonia sosirii, to
varășul Constantin Dăscălescu a fost

salutat cu deosebită căldură de pri
mul ministru malayezian. de alte 
persoane oficiale malayeziene. După 
intonarea imnurilor de stat ale 
României și Malayeziei. o gardă mi
litară a prezentat onorul. Erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări.

începerea convorbirilor oficiale

P.S. din Australia 
se pronunță 

pentru ieșirea tării 
din Pactul O.Z.U.S.

SYDNEY 10 (Agerpres). — Austra
lia trebuie să promoveze o politică 
independentă și de nealiniere, se a- 
rată într-o declarație a Comitetului 
Executiv al Partidului Socialist din 
Australia (P.S.A.).

Declarația cere ca Australia să 
părăsească Pactul A.N.Z.U.S. și o- 
rientările acestei organizații cu ca
racter militar, să aplice în mod ferm 
in relațiile cu alte state, indiferent 
de sistemul lor social-politic, prin
cipiile coexistentei pașnice.

VIENA 10 (Agerpres). — Austria 
va promova cu consecventă o politi
că de neutralitate, politică ce are o 
semnificație deosebită în condițiile 
deteriorării situației internaționale — 
a declarat ministrul austriac de ex
terne, Leopold Gratz, în timpul 
dezbaterilor de politică externă din 
cadrul Consiliului Național — came
ra inferioară a parlamentului. El a 
relevat necesitatea creșterii rolului 
țărilor neutre și nealiniatei în proce
sul transpunerii în viață a prevederi
lor Actului final de la Helsinki, pen
tru obținerea unor rezultate pozitive 
la Conferința de la Stockholm pentru

măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa.

Referindu-se la situația din Ame
rica Centrală, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru reglementarea pro
blemelor din regiune de către sta
tele din zonă. Orice imixtiune, a 
precizat el, nu poate decît să ducă Ia 
o agravare a situației internaționale.

în cadrul dezbaterilor s-a:. reliefat 
importanța ca Austria să ' participe 
activ la eforturile în vederea destin
derii pe plan internațional, arătîn- 
du-se că nu există alternativă rațio
nală la procesul destinderii.

KUALA LUMPUR 10 (Agerpres) 
— Corespondentă de la I. Erhan. 
Vineri după-amiază au început la 
Kuala Lumpur convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Constantin Dăscă
lescu, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, 
primul ministru al Malayeziei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. primul ministru al 
guvernului român a transmis pri
mului ministru malayezian și doam
nei Datin Siti Hasmah un salut prie
tenesc. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire persona
lă. de prosperitate și pace poporului 
malayezian.

Mulțumind cu căldură, premierul 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad a 
rugat să fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa și a doam
nei Datin Siti Hasmah. un salut cor
dial. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și succese, iar poporului român — 
urări de progres și de prosperitate.

Prim-miniștrii au subliniat că 
actualele convorbiri se desfășoară în 
spiritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie pe care a efec
tuat-o în Malayezia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în toamna 
anului 1982, constituind o nouă ex
presie a dorinței celor două țări de 
a amplifica raporturile de conlucrare 
în toate domeniile de interes comun, 
in primul rînd pe plan economic. în 
acest cadru a fost evidențiat faptul 
că raporturile prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre se bazează 
pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării stricte a inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, principii care 
asigură un cadru politic deosebit de 
prielnic pentru ca legăturile româ- 
no-malayeziene să se dezvolte tot 
mai puternic în toate domeniile.

în cadrul convorbirilor s-a apre
ciat că există o gamă largă de pro
duse care pot face obiectul schimbu
lui dintre România și Malayezia, 
subliniindu-se necesitatea realizării 
între. întreprinderi românești și fir
me malayeziene a unor convenții și 
aranjamente pe termen lung, care să 
asigure schimburi comerciale echili
brate. stabile. în această perspectivă, 
au fost reliefate avantajele și facili
tățile de care pot beneficia firmele 
malayeziene prin amplasarea unor

depozite de produse în porturile 
libere Șulina și Constanța, cît și prin 
folosirea Canalului Dunăre—Marea 
Neagră.

Un spațiu larg a fost consacrat 
problemelor cooperării în producție, 
care reprezintă partea cea mai dina
mică a raporturilor bilaterale. Am
bele părți și-au exprimat satisfacția 
pentru modul în care se desfășoară 
colaborarea în domeniul prospecțiu
nilor și explorărilor petroliere. Ți- 
nînd seama de posibilitățile pe care 
le oferă programele de dezvoltare 
economică ale celor două țări, s-a 
convenit extinderea cooperării în do
meniul petrolului și au fost abordate 
căi și modalități de colaborare în 
domenii noi cum ar fi construcția 
de obiective energetice, construcția 
de căi ferate, cooperarea în produc
ția de tractoare, autocamioane și al
tele. Cei doi prim-miniștri au apre
ciat că un factor important' :în dez
voltarea și diversificarea raporturi
lor economice bilaterale îl reprezin
tă intensificarea contactelor directe 
dintre cele două țări la toate nive
lurile : guvernamental prin organis
mele economice de stat. între corpo
rațiile și firmele particulare malaye
ziene și întreprinderile de comerț 
exterior românești.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-un spirit deschis, construc
tiv, de stimă și înțelegere reciprocă, 
prim-miniștrii celor două țări au e- 
fectuat un larg schimb de păreri 
asupra unor probleme stringente ale 
actualității internaționale.

Primul ministru al guvernului ro
mân a prezentat poziția tării noastre, 
punctele de vedere și considerentele 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind reluarea politicii de pace, des
tindere. securitate, independentă și 
largă cooperare între națiuni. Șeful 
guvernului malayezian a dat o înaltă 
apreciere poziției clarvăzătoare, con
secvente a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. acțiunilor și inițiativelor 
sale energice în ce privește oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar- 
mare. și în primul rînd la dezarma- 

*rea nucleară, lichidarea subdezvoltă
rii și înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale.

La convorbiri au participat persoa
ne oficiale române si malayeziene.

★
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad 

a . oferit, vineri. Un dineu oficial iii 
onoarea . tovarășului Constantin 
Dăscălescu. Cei doi prim-miniștri au 
rostit toasturi.

Vizita oficială a tovarășului 
Constantin Dăscălescu în Malayezia 
continuă.

ORIENTUL MIJLOCIU 
Convorbiri la Beijing cu o delegație comună 

iordaniano-palestiniană
■ BEIJING 10 (Agerpres). — La Bei
jing s-au desfășurat convorbiri între 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang, și o delegație 
comună iordaniano-palestiniană. con
dusă de Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., care 
efectuează o vizită în China. Cu 
acest prilej, premierul chinez a sub
liniat sprijinul țării să-le față de Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti

nei, față de eforturile statelor arabe 
vizînd soluționarea echitabilă a si
tuației din Orientul Mijlociu. Pre
mierul Zhao Ziyang a arătat, de 
asemenea, că R.P. Chineză susține 
propunerea cu privire la convocarea 
unei conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu, sub auspi
ciile O.N.U. — relatează agenția 
China Nouă.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O. N. U.

Critici la adresa embargoului instituit 
de S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua

---------------------------------------- (PZA ACTUALITATEA POLITICĂ) --------------

ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE
- problemă prioritară pe agenda Comisiei de dezarmare a 0. N. U.

Aniversarea în aceste zile a victoriei asupra fascismului a pus încă 
o dată în lumină, ca principală concluzie decurgînd 'din evenimentele 
petrecute în urmă cu patru decenii, necesitatea arzătoare a unirii efor
turilor tuturor statelor și popoarelor pentru înlăturarea primejdiei unei 
noi conflagrații mondiale, care, în condițiile actuale, ar duce la dispari
ția a înseși vieții pe întreaga planetă, pentru adoptarea, fără întîrziere, 
de măsuri autentice, efective în vederea înfăptuirii dezarmării și asigu
rării păcii — problema fundamentală a epocii noastre. In acest sens, se 
relevă în mod deosebit necesitatea imprimării unui caracter cît mai con
cret și eficient dezbaterilor din diferite foruri care se ocupă cu proble
matica dezarmării. Un astfel de for este Comisia pentru dezarmare a 
O.N.U., ale cărei lucrări, la care participă toate statele membre ale or
ganizației mondiale, se desfășoară în prezent la sediul din New York 
al Națiunilor Unite.

Pe ordinea de zi a lucrărilor comisiei figurează o serie de probleme 
importante, cum -ar fi dezarmarea nucleară, inclusiv elaborarea unor mă
suri de prevenire a unui conflict nuclear ; reducerea bugetelor militare ; 
evaluarea aplicării Declarației Adunării Generale a O.N.U. asupra celui 
de-al doilea deceniu al dezarmării ; examinarea rolului O.N.U. in do
meniul dezarmării.

Din documentele pregătite de fo
rurile O.N.U. pentru actuala sesiune, 
ca și din răspunsurile trimise de gu
vernele statelor membre ale organi
zației în legătură cu cel de-al doilea 
deceniu al dezarmării reiese în mod 
clar că în cei cinci ani care au trecut 
de la proclamarea acestui deceniu nu 
s-au înregistrat nici un fel de pro
grese semnificative în direcția înfăp
tuirii obiectivelor sale. Dimpotrivă, 
cursa înarmărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare, a cunoscut o inten
sificare fără precedent, s-a trecut la 
realizarea unor programe de dezvol
tare și perfecționare a unor noi ti
puri de arme, tot mai distrugătoare, 
la amplasarea de noi rachete nu
cleare pe teritoriul unor state euro
pene — toate acestea făcînd să creas
că pericolul unui nou război mon
dial, care s-ar transforma inevita
bil într-o catastrofă atomică.

Mai mult decît atît, în toată aceas
tă perioadă negocierile de dezarma- 

! re n-au reușit să conducă la nici un 
acord de substanță. Unele negocieri 

l au fost întrerupte, iar celelalte n-au

depășit stadiul discuțiilor generale. 
Deschiderea, în ianuarie 1984, a Con
ferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa și înce
perea în martie 1985 a tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva în 
problemele armelor nucleare și cos
mice s-au înscris, fără îndoială, ca 
momente pozitive, salutate în mod 
corespunzător de opinia publică, de 
popoarele din Europa și din întreaga 
lume ; pentru ca situația să se poată 
schimba, pentru ca problemele grave 
existente să poată fi soluționate este 
însă necesar ca negocierile din cele 
două foruri, ca și alte negocieri de 
dezarmare, să ducă la rezultate pe 
măsura așteptării popoarelor.

în lumina acestei situații, obiecti
vele celui de-al doilea deceniu al 
dezarmării — oprirea cursei înarmă
rilor. și în primul rînd a celor nu
cleare, întărirea păcii și securității 
internaționale, orientarea unei părți 
substanțiale din resursele absorbite 
de înarmări către înfăptuirea unor 
programe de dezvoltare economică și 
socială — capătă o și mai mare

urgență, dobîndesc un caracter și mai 
arzător. Tocmai în acest spirit, și 
pornind de la faptul că problema în
cetării cursei înarmărilor reprezintă 
problema fundamentală a epocii noas
tre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a adresat din nou în discursul solemn 
de reinvestire în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România, tu
turor parlamentelor, șefilor da state 
și guverne, forțelor iubitoare de pace 
de pretutindeni, chemarea de a-și 
uni eforturile, „de a face totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru a determina trecerea la dezar
mare, și în primul rînd Ia dezarma
rea nucleară, pentru asigurarea drep
tului fundamental al popoarelor la 
dezvoltare liberă și independentă, Ia 
pace, la viață".

Pornind tocmai de la un asemenea 
comandament fundamental, un rol 
important revine, fără îndoială, Co
misiei pentru dezarmare, chemată să 
finalizeze cît mai urgent o serie de 
probleme importante aflate de mult 
timp pe ordinea de zi a lucrărilor 
sale. Așa cum a reieșit chiar din 
primele zile ale dezbaterilor actualei 
sesiuni a comisiei, problema princi
pală spre care trebuie îndreptată în 
primul rînd atenția este cea a pre
venirii unui război nuclear.

în legătură cu această cerință su
premă și pornind de la evoluțiile 
grave create în ultimii ani prin 
amplasarea noilor rachete nucleare, 
România, ca de altfel toate statele 
europene și alte state ale lumii, a 
salutat începerea negocierilor sovie
to-americane în problemele armelor 
nucleare și cosmice și a evidențiat 
în permanență necesitatea ca cele 
două părți să dea dovadă de un spirit 
de înaltă răspundere pentru ca a- 
ceste negocieri să poată duce Ia 
acorduri corespunzătoare în vederea 
încetării cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, tre
cerii la reducerea acestora pînă la 
eliminarea lor totală, opririi milita
rizării spațiului cosmic. în același 
timp, România a subliniat necesita

tea ca celelalte state să-și intensifice 
eforturile și să participe, intr-o for
mă sau alta, la desfășurarea nego
cierilor, în acest sens păstrîndu-și în
treaga actualitate propunerea țării 
noastre ca statele din cadrul Trata
tului de la Varșovia și din N.A.T.O. 
să se întîlnească și să discute, pen
tru a contribui la găsirea de soluții 
în vederea realizării unor înțelegeri 
corespunzătoare.

La ultima sa sesiune, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat o re
zoluție prin care Comisia de dezar
mare este chemată să încheie, la re
uniunea din acest an, elaborarea 
principiilor care să orienteze statele 
in negocierea unor viitoare acorduri 
internaționale privind înghețarea și 
reducerea bugetelor militare. în ve
derea includerii lor într-un document 
cuprinzător al O.N.U. După cum este 
cunoscut, in legătură cu aceasta, in 
atenția comisiei se află o serie de 
propuneri concrete, prezentate de 
România împreună cu Suedia, incă 
de la sesiunile precedente. Potrivit 
ideilor sugerate de țara noastră, este 
necesar să se depună eforturi con
crete în scopul încheierii de acor
duri internaționale pentru îngheța
rea și reducerea bugetelor militare, 
a căror aplicare să aibă drept rezul
tat reducerea efectivă a forțelor ar
mate și armamentelor tuturor state
lor ; pînă la încheierea unor aseme
nea acorduri trebuie să se manifeste 
maximum de reținere în stabilirea 
volumului cheltuielilor militare ; în
ghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare trebuie să se efectueze pe 
baze echitabile, astfel încît să se 
respecte securitatea tuturor statelor ; 
procesul înghețării și reducerii chel
tuielilor militare trebuie să înceapă 
cu statele posesoare de arme nu
cleare și cu alte țări cu potențial 
militar ridicat ; resursele naturale și 
umane economisite prin efectuarea 
de asemenea reduceri să fie puse în 
slujba dezvoltării economice și so
ciale a țărilor respective și în spriji
nul țărilor în curs de dezvoltare.

în cursul ultimelor sesiuni s-a 
ajuns Ia un consens asupra majori
tății principiilor conținute în docu
mentul de lucru prezentat de Româ- 
nia_ și Suedia. Continuă să se mențină 
însă deosebiri de vederi în legătură 
cu unele aspecte, legate mai ales de 
cunoașterea mai în amănunt a chel
tuielilor militare ale diferitelor state . 
și de modalitățile de verificare a în
deplinirii obligațiilor ce vor fi asu
mate in baza unor viitoare acorduri 
internaționale de înghețare și redu
cere a bugetelor militare. Așa cum 
s-a desprins și din dezbaterile ulti
mei sesiuni a Adunării Generale, și 
cum România a subliniat in repetate 
rînduri, pentru ca eforturile în a- 
ceastă privință să poată fi finalizate 
sc impune ca toate statele să dea 
dovadă de voința politică necesară 
spre a se putea ajunge la un acord.

Avînd în vedere faptul că în pe
rioada care a trecut de la lansarea 
celui de-al doilea deceniu al dezar
mării spirala tot mai accentuată a 
înarmărilor a pus și mai puternic 
în lumină prioritatea unor măsuri 
care nu mai pot suferi amînare sau 
au adus în centrul atenției altele noi, 
o serie de țări, între care și Româ
nia, susțin necesitatea actualizării și 
completării prevederilor Declarației 
adoptate de Adunarea Generală în 
1980, prin sublinierea caracterului de 
maximă urgență al unor acțiuni cum 
ar fi : prevenirea războiului nuclear 
și interzicerea armelor nucleare 1 
interzicerea recurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile între 
state : încetarea imediată a experi
mentării și producerii de arme nu
cleare și reducerea treptată a aces
tora pînă la eliminarea lor ; oprirea 
neîntârziată a amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa și retrage
rea tuturor armelor nucleare de pe 
continent ; creșterea rolului O.N.U. 
în domeniul dezarmării etc.

Acesta este spiritul la care Româ
nia participă la lucrările comisiei, 
animată de hotărîrea de a-și aduce 
întreaga sa contribuție la dinamiza
rea dezbaterilor acestui for, pentru 
creșterea rolului său în direcția opri
rii cursei înarmărilor și lansării unui 
proces real și efectiv de dezarmare, 
corespunzător cu interesele funda
mentale de pace și securitate ale tu
turor popoarelor.

Radu BOGDAN

NAȚIUNILE UNITE. Embargoul 
economic și comercial decretat de 
către Statele Unite împotriva Repu
blicii Nicaragua a suscitat critici 
cvasiunanime in Consiliul de Secu
ritate al O.N.U.. întrunit în sesiune 
de urgență pentru a examina evolu
ția. situației din America Centrală ca 
urmare a acestei măsuri. Agenția 
France Presse, care transmite aceas
tă știre, subliniază că „asemenea 
critici s-au înregistrat inclusiv din 
partea aliatilor tradiționali ai 
Washingtonului, care consideră că 
astfel de măsuri nu vor tace decit să 
crească tensiunea in America Cen
trală".

Reprezentantul Franței în Consi
liul de Securitate a apreciat în in
tervenția sa în cadrul dezbaterilor 
că „demersul grupului de la Conta- 
dora nu poate fi decît afectat de mă
surile adoptate împotriva Republicii 
Nicaragua. Franța regretă aseme
nea măsuri" — a spus el. precizind 
că „ele poartă germenii unor noi

tensiuni". Australia, Danemarca, 
Peru și Mexicul au criticat de ase
menea embargoul american, care a 
fost condamnat și de India în nume
le țărilor nealiniate.

SAN JOSE. Guvernul costarican, 
unul din principalii aliați ai State
lor Unite în America Centrală, scrie 
A.F.P., a declarat că „i-ar fi impo
sibil din punct de vedere juridic să 
participe la embargoul comercial și 
economic instituit de Washington 
împotriva Republicii Nicaragua sau 
să colaboreze la aplicarea lui. A sus
ține embargoul american, se subli
niază într-un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe, ar însemna 
pentru Costa Rica să violeze însăși 
proclamația de neutralitate — pia
tra unghiulară a politicii sale ex
terne. Aceasta ar constitui totodată 
un obstacol în calea procesului de 
pace inițiat de grupul de la Con- 
tadora".

ȘgAGENTIILE DE PRESA^
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PRIMIRE LA VIENA. Președin
tele federal al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger. l-a primit pe 
Trandafir Cocârlă, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Austria.

APROBARE. După cum trans
mite agenția M.T.I., Consiliul 
Prezidențial al R.P. Ungare a 
aprobat vineri Protocolul, sem
nat la Varșovia la 25 aprilie 
1985, cu privire la prelungirea 
duratei de valabilitate a Trata
tului de la Varșovia de priete
nie, colaborare și asistentă mu
tuală.

1 CONVORBIRI AMERICANO—
PORTUGHEZE. Președintele S.U.A.,

I Ronald Reagan, care se află într-o 
I vizită oficială la Lisabona, a con

ferit cu primul ministru al Portu- 
Igaliei. Mario Soares. Au fost abor

date probleme ale relațiilor bilate
rale. precum și aspecte ale situației 

. internaționale.
United Press

I intîlnire. Mario Soares a declarat 
ziariștilor că au fost examinate o

I serie de măsuri în vederea dezvol- 
| tării și întăririi cooperării econo

mice, precizind că cele două părți 
L„au avut poziții aproape similare 

în problemele internaționale abor-

informează agenția 
International. După

date, inclusiv 
lumea a treia

relațiile Est-Vest, 
Si sudul Africii“.
DE 
si

ACORDURI
ECONOMICA ___________
SUDANEZO-LIBIENE. Președinte
le Consiliului militar de tranziție 

' din Sudan, generalul Swar El
Dahab, l-a primit pe Abdel Salam 
Jalud. membru al Comandamentu
lui Revoluției din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, infor
mează agențiile SUNA și M.E.N. în 
cursul întrevederii au fost aborda
te probleme privind relațiile bila
terale. orecum și situația din lumea 
arabă și de pe continentul african. 
S-a convenit ca între cele două 
țări să fie deschise toate canalele 
de comunicare și au fost încheiate 
două acorduri de cooperare 
mică și culturală.

COOPERARE 
CULTURALA

econo-

LA O
SUB-

FRANȚA A PROCEDAT 
EXPERIENȚA NUCLEARA 
TERANA DE FOARTE MARE PU
TERE ÎN ATOLUL MURUROA 
DIN PACIFIC, au anunțat servici
ile seismologice guvernamentale 
neozeelandeze, reluate de agențiile 
France Presse și Reuter. Defla
grația, avînd o forță de 150 kil’o- 
tone — echivalentul a 150 000 tone 
TNT — este considerată cea mai 
puternică din cadrul programului 
de teste nucleare subterane al 
Franței, pus în aplicare în atolul 
Mururoa în iunie 1975. J
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