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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, pe Musle- 
huddin Ahmad, ambasadorul Repu-

A avut loc. cu acest prilej, o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

blicîi Populare Bangladesh. în vi
zită de rămas bun, cu ocazia înche
ierii misiunii sale în tara noastră.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Bangladesh
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Pentru recolte mari în acest an

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
conducător glorios al unui popor glorios

Comuniștii, întregul nostru popor, 
într-o deplină unitate, aniversează 
împlinirea a 65 de ani de la crearea 
— la 8 mai 1921 — a Partidului Co
munist Român, moment de insemnă- 
tate istorică în dezvoltarea mișcării 
muncitorești și revoluționare, în or
ganizarea și conducerea luptei pen
tru transformarea structurală a so
cietății. pentru făurirea unui nou 
destin patriei noastre. Au fost ani de 
glorioasă existentă revoluționară ; 
ani de luptă, jertfe și victorii pentru 
cauza nobilă a dreptății și libertății 
sociale, a demnității și independen
tei : ani de neșovăită angajare pe 
făgașul transformării radicale a fi
zionomiei tării, ani de măreț tumult 
revoluționar.

Firește, partidul comuniștilor ro
mâni s-a transformat mult in cele 
sase decenii și jumătate, ca organism 
social, ca număr și sferă de cuprin
dere. dar și în ceea ce privește me
todele de lucru, modalitățile prin 
care își exercită răspunderile sale in 
Societate. Independent de formele 
concrete în care și-a conceput și des
fășurat activitatea, esențial este că. 
în cei 65 de ani de existență, parti
dul s-a identificat permanent cu 
năzuințele maselor, cu aspirațiile lor. 
că a găsit în fiecare moment căile 
potrivite pentru a dialoga cu cei 
multi și a le promova interesele, că 
a știut să descifreze și să sintetizeze 
în programele sale cerințele pro
gresului social proprii etapelor de 
dezvoltare istorică în care se găsea 
tara.

Moment cardinal 
în istoria modernă 

a României
Evenimentele cardinale sint întot

deauna pregătite de o întreagă 
evoluție social-istorică. Crearea Par
tidului Comunist Român este ro
dul unui asemenea îndelungat pro
ces, ale cărui puncte nodale sint • 
mișcările pentru eliberare socială 
și națională, revoluțiile din seco
lul trecut, crearea statului unitar 
român și cîștigarea independenței 
sale, începuturile organizării pollr 
tice a clasei muncitoare, pătrun
derea socialismului științific și 
asimilarea creatoare a tezelor lui de 
bază, constituirea cluburilor muncito
rești, care au culminat cu marea 
izbîndă din 1893 — crearea primului 
partid politic al clasei muncitoare. 
Intr-un anume fel, se poate spune că 
partidul comunist a adunat toate ma
rile sensuri și înțelesuri ale istoriei 
noastre naționale — nepotolita sete 
de dreptate și libertate socială, vre
rile acestui popor de a trăi demn, tot 
ceea ce a fost vis înalt și speranță 
curată — integrîndu-le intr-un pro
gram de esență nouă. Noul partid își 
trăgea seva și vitalitatea din glorioa

sa istorie de milenii a poporului nos
tru. din toate marile evenimente și 
bătălii desfășurate de-a lungul vre
murilor. El începea lupta cu un te
zaur de experiență și învățăminte ale 
unui trecut furtunos ; de aceea, pe 
stindardul de luptă al partidului vor 
fi înscrise.marile idealuri ale poporu
lui. aspirațiile și vrerile sale.

De la inceput. programul politic al 
noului partid a determinat o aspră 
ripostă din partea claselor conducă
toare. La numai trei ani de la în
ființare. partidul a fost nevoit să-și 
desfășoare lupta în condițiile dificile 
ale ilegalității ; dar nici numeroasele 
greutăți.
împotriva sa. nici închisorile și nici 
plutoanele de exe
cuție nu i-au putut 
abate pe comuniști 
de la lupta dreap
tă pentru înfăp
tuirea cauzei lor, 
a cauzei celor 
mulți. Intr-un do
cument de partid 
din acea perioadă 
se scria semnifica
tiv : „Partidul nos
tru n-are o singură 
zi lipsită de zbu
cium. Arestările, 
schingiuirile, per
chezițiile, confiscă
rile formează un 
lanț neîntrerupt in 
viața sa. Dar în
tocmai stejarului 
care stă neincovoiat 
■in mijlocul furtunilor, așa și partidul 
nostru rămine neincovoiat in lupta pe 
care i-o impune capitalismul. El își 
trage puterea vitală din aspirațiile 
muncitorimii si nici o prigoană n-ar 
putea să-l răpună“. Un adevărat le- 
gămint in fața istoriei. Tăria comu
niștilor a stat in dreptatea cauzei lor. 
in conștiința limpede că partidul este 
exponentul năzuințelor tuturor celor 
nedreptățiți. în răspunderea hotărît 
asumată de a conduce masele pe un 
nou drum de luptă revoluționară,: la 
desființarea oricărei exploatări și 
asupriri, la făurirea unui nou edificiu 
social.

In spiritul acestui legămînt a con
dus partidul eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din 1933, 
marile bătălii, sociale ale clasei mun
citoare, ale întregului popor pentru 
libertate și democrație, împotriva 
exploatării, s-a situat în fruntea 
luptei maselor împotriva fascismu
lui. pentru apărarea independenței 
naționale și integrității teritoriale a 
țării. îndeplinind cu cinste rolul de 
organizator al eroicei rezistențe 
antifasciste în anii războiului.

în istoria partidului, a mișcării 
muncitorești și antifasciste din Româ
nia. procesul politic de la Brașov 
din 1936 se detașează ca un moment 
plin de semnificații, el contribuind la 
amplificarea stării de spirit antifas
ciste. la mobilizarea maselor largi

nici teroarea dezlănțuită

populare în lupta pentru libertatea și 
independența patriei, pentru viitorul 
democratic al țării. Eforturile Parti
dului Comunist Român de a trans
forma procesul de la Brașov, de la 
desfășurarea căruia anul acesta se 
împlinesc 50 de ani, intr-un mijloc 
activ de luptă, de demascare a pri
mejdiei fasciste și de afirmare a ne
cesității coalizării tuturor forțelor 
patriotice, antifasciste, pentru salv
gardarea libertății și independentei 
poporului’român, au fost admirabil 
slujite de atitudinea curajoasă, in
transigentă și principială pe care au 
avut-o luptătorii comuniști si antifas
ciști pe tot parcursul procesului. încă 
din timpul procesului, în împrejură

rile neînchipuit de 
grele ale înfrun
tării cu 
represive ale sta
tului s-au vădit 
înaltele trăsături 
politice și morale
— principialitatea 
comunistă, patrio
tismul înflăcărat, 
devotamentul in 
slujirea interese
lor vitale ale clasei 
muncitoare, ale po
porului și țării, 
dîrzenia și abnega
ția revoluționară
— ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
care astăzi condu
ce cu strălucire 
partidul și statul

pe calea progresului și civilizației 
socialiste.

Dintre numeroasele pagini glorioa
se ale luptei partidului se detașează 
organizarea marii demonstrații anti
fasciste de la 1 Mai 1939, printre 
conducătorii căreia s-a numărat și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. însăr
cinat cu răspunderea de a mobiliza 
masele muncitorești la marea de- 
monstrație, tînărul revoluționar a do
vedit o energie inepuizabilă, capaci
tate organizatorică, discernămînt 
litic, calități care își 
rească dezvoltare 
luptele viitoare.

Misiunea istorică 
forță călăuzitoare

de la imperativele majore ale dez
voltării tării s-a ilustrat o dată în 
plus în conducerea amplelor acțiuni 
pentru transformări revoluționare in 
viata politică, socială, economică, 
spirituală a tării, transformări ce 
aveau să culmineze cu o măreață 
cucerire — victoria deplină a socia
lismului la orașe si sate.

Epoca
Nicolae Ceaușescu - 
epoca socialismului 

creator

și

organele

vor afla o 
împlinire

po- 
fi- 
in

partidului, 
luptei

de 
pentru

a 
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salvgardarea destinelor națiunii, și-a 
găsit o elocventă -expresie in zilele 
glorioase ale lui august 1944, încu
nunare a luptei seculare a poporului 
român pentru eliberare socială și na
țională. întruchipînd cu strălucire 
gîndurile și aspirațiile națiunii, par
tidul a raliat în jurul lui toate for
țele patriotice, a conceput strategia 
si a condus lupta poporului nostru 
pentru înfăptuirea revoluției națio
nale. antifasciste și antiimperialiste 
— moment crucial în istoria moder
nă a României, care a deschis larg 
calea noii dezvoltări, democratice și 
socialiste, a țării.

Capacitatea partidului de a sesiza 
noile cerințe de progres, de a con
cepe strategia sa de luptă pornind

întreaga perioadă a construcției 
socialiste reliefează cu putere un a- 
devăr fundamental, o adevărată legi
tate a edificării noii orînduiri : ne
cesitatea creșterii rolului de forță po
litică conducătoare a partidului, a 
afirmării capacității sale de a solu
ționa marile probleme ale dezvoltării 
multilaterale a patriei. Dacă astăzi 
denumim perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea drept epoca unor 
realizări istorice fără precedent do- 
bîndite in toate planurile vieții ; 
epoca în care cu aportul hotăritor al 
,secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a reela- 
borat o concepție superioară despre 
principalele domenii ale construcției 
socialiste, s-a statuat o nouă viziune 
dinamică, modernă despre principa
lele liniamente ale devenirii noastre ; 
epoca pe care o măsurăm astăzi cu 
mîndrie și demnitate prin monumen
tale realizări, mărturii elocvente ale 
capacității partidului de a gindi pre
zentul și viitorul țării ; epoca în care 
industria României a făcut un salt 
spectaculos devenind de șase ori mai 
puternică decit în 1965, în care agri
cultura s-a dezvoltat de peste două 
ori. in care toate domeniile societății 
au cunoscut o înflorire fără prece
dent ; epoca ce a împodobit chipul 
mindru al țării cu noi ctitorii cum ar 
fi Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
metroul bucureștean, Transfăgărâ- 
șanul. salba de hidrocentrale, moder
ne citadele industriale, vaste sisteme 
de irigații — acestea se datorează în 
primul rind modului creator in care 
partidul, avind in frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a abordat, con
ceput. realizat si condus procesul is
toric al edificării noii societăți.

Ponorul nostru asociază toate aces
te realizări istorice cu vasta și labo
rioasa activitate desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in fruntea 
partidului și a tării, de capacitatea 
sa de a întemeia marile orientări po
litice. dind noi orizonturi activității 
constructive, de dăruirea și inaltul 
patriotism cu care acționează pen
tru înălțarea tării, stilul de muncă 
dinamic, energia clocotitoare, fermi
tatea și clarviziunea revoluționare cu 
care conduce măreața operă de edi-

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILI 
LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE!

Culturile din prima epocă
însămînțate grabnic!

® Peste tot unde terenul 
permite, toate forțele să fie 
mobilizate la semănat.
• Combaterea excesului de 

umiditate de pe toate supra 
fețele - acțiune prioritară.
• Intensificarea ritmului de 

lucru la pregătirea terenu 
rilor pentru plantarea pomi 
lor și viței de

Numărul județelor 
al unităților în care 
inceput insămințările a 
sporit in ultimele zile pe 
măsura creării condiții
lor de pregătire a terenu
lui și de semănat. Cu 
toate acestea, se poate 
aprecia că atît ritmul de 
semănat, acolo unde se 
poate lucra din plin, cit 
și aria de extindere a 
lucrărilor în alte zone 
pot fi mărite ținînd sea
ma de timpul înaintat 
pentru culturile din pri
ma și cea de-a doua ur
gență, astfel incit, în zi
lele care urmează, supra
fețele insămințate să 
crească mult.

Este de notat în acest 
sens că din culturile ce 
trebuie insămințate in 
primele urgențe — ma- 

^zărea pentru boabe, or-

Și 
au

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •

OAMENI NOI, TEHNICĂ NOVĂ
In „portul otelului-

IN ZIARUL DE AZI
.... . ...... ...... . ■ -----

• Noua calitate pe șantierele
de locuințe • Inițiative și expe
riențe utile în organizarea con
trolului oamenilor muncii • Pre
gătirea exigentă a studenților 
- obiectivul fundamental al în- 
vățămintului superior © Arhivo 
de sub glia patriei ® Filme mari 

pentru cei mici

vie
zoaica de primăvară, 
ovăzul ș.a. — pînă in 
seara zilei de 19 martie 
au fost semănate su
prafețe reprezentind 1,6 
la sută din total, ceea ce 
înseamnă foarte puțin in 
raport cu ceea ce trebuia 
să fie realizat la această 
dată. De aceea, este im
perios necesar să se or
ganizeze absolut în toate 
unitățile supravegherea 
atentă a terenului pentru 
a se stabili de la o fer
mă la alta și de la o solă 
la alta, în funcție de con
dițiile naturale, momen
tul în care poate începe 
semănatul.

Este foarte bine așa 
cum se procedează în nu
meroase unități, în care 
inginerii, cadrele de spe
cialitate de la direcțiile

agricole și consiliile a- 
groindustriale, brigadie
rii urmăresc nu numai 
zi de zi, ci chiar oră de 
oră starea terenului, gra
dul de umiditate, condi
țiile de lucru. Strîns le
gat de aceasta, este ne
cesar ca îndeosebi în ju
dețele din sudul țării să 
fie mobilizate forțe mai 
mari la acțiunile de eli
minare a surplusului de 
apă de pe culturi și de 
pe terenurile ce urmea
ză a fi însămînțate.

De menționat că, în ul
timele zile, activitatea în 
această privință a fost 
mai bine organizată, așa 
cum rezultă și din cores
pondențele sosite la re
dacție. Cu toate acestea, 
ritmul de lucru la elimi
narea excesului de umi-

ditate este încă necores
punzător, atît pe acele te
renuri unde apa bălteș
te pe 
grîu și 
pe cele ce trebuie însă
mînțate 
cîtevg zile. Este necesar 
ca de’ urgentă să se con
stituie echipe formate din 
cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din întreprinde
rile agricole de stat și 
fermele horticole care să 
funcționeze fără întreru
pere și să acționeze cu 
grijă deosebită pentru a 
proteja culturile si a se 
evita diminuarea 
tații, tocmai ca să 
producă nici 
pagube.

de
cit mai ales

semănăturile 
orz,

in ' următoarele •

densi-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

(Continuare in pag. a V-a)

Din noile construcții ale municipiului Satu Mare
Confruntate cu ultimele 

rigori ale unei ierni trecu
te calendaristic, 
danele maritime 
ale portului 
Galați, de la 
Dunării cu Șiretul, 
în aceste zile 
unei activități tot mai in
tense. De-a lungul cheiu- 
rilor, „cangurii" sau „boc
șele", macarale cu puter
nice brațe de oțel, sigur 
strunite de oameni, fac o 
adevărată demonstrație de 
forță. O forță recunoscută, 
de altfel, pentru cl portul 
mineralier Galați este unul 
dintre cele mai mari de pe 
întregul traseu românesc 
al Dunării. O poartă prin 
care sosește pe drumuri 
de ape hrana zilnică a oțe- 
lăriilor și furnalelor celui 
mai puternic combinat si
derurgic al țării, minereu, 
cărbune, cocs, calcar, o 
poartă prin care pleacă in 
lume laminatele, produsele 
finite, zămislite din oțelul 
gălățean.

— In primele două luni 
ale anului au fost încăr
cate și descărcate, pesie 
prevederile de plan. 400 000 
tone mărfuri — ne infor
mează ing. loan Nițulescu. 
șeful portului. Un număr 
de aproape 100 nave mari
time și peste 300 de unități 
fluviale (barje și șlepuri) 
au fost iperate în termen 
și înainte de termen, redu- 
cîndu-se cu aproape o sută 
de zile/navă timpul de sta
ționare 
convertit 
ciștiguri 
resimțit benefic de cocsa- 
rii, furnaliștii. oțelarii și 
laminoriștii gălățeni, cu 
care avem strinse relații de 
colaborare.

Rezultatele amintite, 
prin valoarea lor, vorbesc 
de la sine despre munca 
rodnică a lucrătorilor por
tuari.

— Cind întreaga activi
tate este bine gîndită, bine 
organizată nu e greu să 
obții asemenea rezultate — 
afirmă ing. Etisebiu Vlah, 
șef secție schimb. Iar în 
ultima vreme am făcut 
pași mari in acest sens.

cheiurile, 
și fluviale 
mineralier 
confluența 

oferă 
imaginea

prevăzut, efort 
în importante 

valutare, efort

— Ce înseamnă in ulti
ma vreme ?

— Iarna grea de anul 
trecut ne-a creat destule 
probleme, le-am rezolvat 
la momentul potrivit, nu 
fără dificultăți serioase, 
prilej cu care am sesizat 
mai bine și unele lipsuri 
proprii. Le-am înlăturat și 
acum totul se face cu mult 
mai eficient. Așa. bună
oară, reușim să obținem o 
productivitate sporită in 
activitatea noastră de zi cu 
zi prin specializarea dane
lor și colectivelor de mun
că pe o anume categorie de 
mărfuri. Evident dificul
tățile nu ne ocolesc nici 
acum, mă refer la unele 
condiții deosebite de lucru,

cum au fost, de pildă, in 
ultima 
bruarie 
zăpada, 
fectau 
a benzilor transportoare — 
care formează o rețea den
să, puternică de la și în
spre combinatul siderurgic 
— sau făceau să vibreze 
brațele macaralelor. Dar 
docheri încercați, precum 
cei conduși de Ștefan An- 
gheluță și Ghiță Negoiță, 
alături de macaragiii Cos- 
tel Angheluță, Ion Cofă, 
Nicolae Algiu, Ștefan 
Grigorone, aflați la datorie 
în acele momente mai difi
cile, au cutezat și au reu
șit, cu multă pricepere 
dăruire, să descarce

parte a lunii fe- 
din acest an, cind 
vintul puternic a- 
curgerea obișnuită

timp util șase nave conți- 
nind minereul așteptat de 
furnaliștii gălățeni.

Inginerul Nicolae Tudo- 
se, șeful secției mecaniza
re, adaugă :

— Am reușit, cu forțe 
proprii, să îmbunătățim 
randamentul utilajelor por
tuare nu numai prin mai 
buna lor întreținere, ci 
mai ales prin găsirea unor 
soluții de modernizare, de 
asimilare a unor instalații 
care înainte se importau. 
Astfel, de curind, am asi
milat aparatura electro
tehnică la utilajele de im
port, am modificat sche
mele de comandă, ale in
stalațiilor de magnetizare 
la macaralele 
magneți, am 
dispozitiv de 
nare a cablurilor electrice 
de secțiune mare. De ase
menea, am organizat un 
atelier pentru. reparat 
componente ale macarale
lor supuse unor solicitări 
foarte mari.

Firesc deci că în sfera 
acestor rodnice preocupări 
s-au înregistrat și rezultate 
de excepție, care au culmi
nat cu atingerea unor per
formanțe de virf, ca, de 
exemplu, cea de 60 000 tone 
minereu descărcat în 24 de 
ore. „Un record care a fost 
posibil — a ținut să preci
zeze inginerul 
Enache, șef secție 
tare — și datorită 
că anul trecut s-a 
etapa a treia, 
dezvoltare a portului".

Iar rezultatele de pină 
acum, adăugăm noi, vor fi 
desigur îmbunătățite prin 
recenta intrare în funcți
une a unui pod peste riul 
Șiret, obiectiv important, 
multifuncțional, care înles
nește accesul spre port și 
înspre combinatul siderur
gic a mijloacelor de trans
port agabaritice. Un lucru 
notabil il constituie și fap
tul că, datorită eforturilor

cu electro- 
realizat un 
recondițio-

Lucian 
exploa- 
faptului 
încheiat 

ultima, de

RITMIC, INTEGRAL Șl DE BUNA CALITATE 
— așa trebuie realizată producția fizică!

CUM SE ACȚIONEAZĂ ÎN UNITĂȚILE MINIERE
PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

♦

Sondajul Scînteii
în actualitatea

economica

și 
în

Ștefan D1M1TR1U
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

DE LA RESTANȚE LA PRODUC
ȚII PESTE PLAN — UN REVIRI
MENT ÎMBUCURĂTOR. In aba
tajele minei din Lupeni sint 
folosite un număr de 11 complexe de 
susținere și tăiere mecanizată, pre
cum și utilaje in valoare de sute de 
milioane de lei care, ușurind munca 
oamenilor din subteran, asigură, tot
odată, o productivitate înaltă. Tot 
aici a intrat anul trecut în funcțiu
ne. la întreaga capacitate, puțul 
principal cu schip. Cu toate acestea, 
la inceputul lunii februarie, minerii 
din Lupeni acumulaseră importante 
restanțe la producția de cărbune. Nu 
vom insista acum asupra cauzelor 
care au determinat acest neajuns. 
Reținem însă că resursele nu nu
mai pentru recuperarea restanțelor, 
dar și pentru realizarea unor pro- 
ducții-record au fost găsite în ca
pacitatea de mobilizare a oameni
lor. Măsurile luate nu conțin nimic 
special în ele. Ca urmare, comple
xele de mare randament au fost mai 
bine exploatate, au fost introduse mai 
multă ordine și disciplină in muncă. 
Cu un efort pe măsura capacităților, 
minerii din Lupeni au realizat în 
luna februarie o producție suplimen
tară de 10 600 tone de cărbune — 
veritabil record de producție în isto
ria minei. La ora actuală, minerii din

A mai rămas o singură decadă din primul trimes
tru. Perioadă in care toate unitățile miniere fac un 
prim bilanț al muncii desfășurate, in care pretutin
deni trebuie să se acționeze cu o și mai mare fer
mitate, in spiritul indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea integrală a planului la producția fizică, 
pentru obținerea unor importante producții suplimen
tare de cărbune cocsificabil și energetic.

întotdeauna minerii țării au știut să-și facă dato
ria, să răspundă cu însuflețire la chemările partidu
lui pentru a da patriei cărbune mai mult si de bună 
calitate. Și în acest an, numeroase unităti miniere 
și-au înscris numele la loc de cinste, livrind oină acum 
cantităti importante de cărbune peste plan. Colectivul 
întreprinderii miniere Paroseni. de exemplu, deține in 
Valea Jiului recordul unei producții suplimentare de 
aproape 14 mii tone de cărbune. îi urmează colecti
vele de mineri de la Lonea. cu aproape 11 000 tone

peste plan, > Vulcan cu 
peste 4 000 tone, Dilja 
scot în evidență marile . . .._
Jiului pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor 
plan și, mai ales, pentru realizarea unor importante 
producții suplimentare.

Nu se poate trece însă cu vederea că există și unități 
cu condiții asemănătoare privind dotarea tehnică, care 
au înregistrat importante restanțe la producția fizică. 
Situație nesatisfăcătoare, ce impune cu necesitate ca 
atît comitetele județene de partid, cit și organele și 
organizațiile de partid din unitățile respective să a- 
dopte toate măsurile pentru redresarea ritmului de 
extracție, să urmărească zilnic stadiul îndeplinirii pla
nului, așa cum a indicat recent, in cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a se asigura realizarea in
tegrală a planului pe acest an și, în mod deosebit, 
pentru a fi recuperate grabnic restanțele din primele 
două luni ale anului.

peste 6 000 tone, Lupeni cu 
cu 3 700 tone. Succese care 
posibilități existente în Valea 

de

unci
4 000

Lupeni au raportat realizarea 
producții suplimentare de peste ___
tone de cărbune. Și zilele care au mai 
rămas din acest trimestru adaugă 
continuu, în contul lor, cantități în
semnate de cărbune peste plan. 
„Hotărirea noastră, ne spune Eroul 
Muncii Socialiste Constantin Popa, 
este de a depăși pe tovarășii noș
tri de muncă de ’ • - -
și Lonea, situați 
pe primele două

FRONTUL DE 
ÎNTREGUL AN

în ultimele zile
succes

Ca urmare,
a fost consemnat un

la minele Paroșeni 
: în acest trimestru 
i locuri".

LUCRU PENTRU 
— ASIGURAT DIN 

PRIMUL TRIMESTRU. Minerii din 
Voivozi și-au început activitatea în 
acest an animați de hotărirea de a 
valorifica la un nivel 
atit zestrea tehnică de 
pun, cit și experiența

superior 
care dis- 

acumu-

lată, 
aici 
de prestigiu : la 15 martie, sarcinile 
de plan pe primul trimestru au fost 
realizate în întregime la extracția 
de lignit. Ce a condus la acest suc
ces din munca minerilor bihoreni ?

— In minerit există o vorbă : „Nu 
te îngrijești de pregătire, rezultatele 
ți se întorc împotrivă" — ne spune 
ing. Mihai Iosib, directorul între
prinderii. O vorbă care pentru noi 
a însemnat pregătirea din timp a 
condițiilor de lucru pentru întregul 
an. Fiecare dintre abatajele planifi
cate să intre în exploatare este fi
nalizat în avans cu cel puțin o de
cadă.

Ne aflăm în sectorul Budoi-Nord, 
locul în care lucrează brigăzile’ lui

Florian Pantiș și Florian Silaghi. 
Șeful sectorului, subinginerul Ga- 
vril Gheregi, ne arată punctul final 
al lucrării, un veritabil „tunel de 
fier", pentru că aici armăturile sînt 
fixate la distanță de o palmă dato
rită presiunilor ridicate din subte
ran. Și, cu toate aceste condiții, vi
teza lunară de înaintare este de 200 
metri liniari. Brigada lui Silaghi are 
în „palmares" o înaintare lunară de 
240 metri liniari, ceea ce o situează 
printre cele mai rapide și eficiente. 
De altfel, în adunarea generală a oa
menilor muncii, minerii au hotărît 
să mențină permanent un avans 
echivalent cu un panou apt de ex
ploatare. Care este în prezent sta-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Inițiative și experiențe utile
în organizarea controlului

oamenilor muncii
în județul Vrancea, activitatea de 

control desfășurată de oamenii mun
cii în cadrul echipelor specializate a 
înregistrat progrese substanțiale. 
Așa cum s-a apreciat la consfătui
rea județeană organizată in pregă
tirea apropiatei Consfătuiri pe țară 
a reprezentanților controlului oame
nilor muncii, echipele cetățenești 
și-au extins aria de preocupări, in
tervențiile lor soldindu-se. in cele 
mai multe cazuri, cu măsuri opera
tive, eficiente. De altfel, se cuvine 
subliniat că in cadrul consfătuirii 
la nivel iudetean au fost relevate 
o serie de metode, inițiative și prac
tici ce și-au dovedit efectiv gradul 
ridicat de eficiență. Tocmai de aceea, 
în optica unui interes mai larg, a 
generalizării unor experiențe poziti
ve ar putea fi menționate unele 
dintre acestea.

Astfel, la rezultatele pozitive în
registrate. o «contribuție importantă 
au adus măsurile 
țiate de consiliul 
tului Democrației 
liste, dintre care 
re» de controale tematice : prezența 
mai frecventă a echipelor in acele 
sectoare mai puțin vizitate pină acum 
(dispensare, așezăminte culturale, 
zone de agrement, policlinici, asis
tența medicală Ia domiciliu etc.) : 
organizarea periodică de consfătuiri 
pe profil (pe teme de aproviziona
re, sănătate, servire publică etc.), 
cu participarea responsabililor de 
echipe și a conducerilor de între
prinderi controlate.

Sint de menționat, de asemenea, 
măsurile privind elaborarea de te
matici orientative pentru membrii 
echipelor (cu problemele prioritare 
pentru fiecare sector de activitate), 
repartizarea membrilor comisiei lo
cale de coordonare și îndrumare a 
controlului oamenilor muncii pe în
treprinderi, in vederea activizării 
echipelor și pentru urmărirea efi
cienței intervenției lor. Pe linia ace
lorași preocupări se îrtscriu și ana
lizele activității echipelor in gru
pele sindicale care le-au ales, repar
tizarea pe 
rilor de la 
control etc.

Discutînd 
bili de echipe și conducători de uni
tăți controlate din județul Vrancea 
am reținut, pe lingă dorința una
nimă de îmbunătățire a funcționării

unităților de interes public, o serie 
de opinii vizind perfecționarea sti
lului și metodelor de lucru ale echi
pelor di control, in vederea crește
rii eficienței practice a controlului. 
Iată, prezentate succint, o parte din 
aceste opinii :

OBSERVAȚIILE ECHIPELOR SA 
SE BAZEZE PE CONSULTAREA 
LARGA A CETĂȚENILOR. „In uni
tățile cooperației meșteșugărești, 
multe din controalele echipelor ce
tățenilor se soldează cu observații 
și propuneri de larg interes, care ne 
ajută in perfecționarea activității. 
Alteori insă, observațiile sint mă
runte, nesemnificative, limitindu-se

însemnări din județul 
Vrancea

organizatorice ini- 
județean al Fron- 
și Unității Socia- 
notăm : organiza-

lingă echipe a 
inspectoratele

cu mai mulți

inspecto- 
locale de

responsa-

la simpla fotografiere a stării de 
fapt întîlnită la data controlului. 
Cred că mult mai util ar fi ajuto
rul echipelor dacă observațiile nu 
s-ar rezuma la simple constatări". 
(Jenică Bălan, președintele U.J.C.M. 
Vrancea).

UN ROL MAI ACTIV AL CON
TROLULUI. „Echipa de control pe 
care o conduc controlează piața cen
trală a orașului B'ocșani. Și totuși, 
multe din colegele noastre de fabri
că, care ne știu membre ale echipei 
de control, ne transmit observații și 
despre alte unități, care nu sint 
insă in raza noastră de activitate : 
sănătate, poștă, transport în comun 
etc. Or. noi. neavînd dreptul să 
controlăm alte unități decît cele ce 
ne-au fost repartizate, nu putem da 
curs observațiilor primite. De aceea, 
aș propune ca în fiecare unitate pu
blică să fie afișată componența echi
pei care o controlează și locui de 
muncă (unde pot fi deci găsiți) al 
membrilor echipei, pentru ca fiecare 
cetățean să poată transmite — fie 
direct, fie prin intermediul echipei 
din întreprinderea sa — observațiile 
făcute". (Aurelia Popa, responsabilă 
de echipă, muncitoare la întreprin
derea de confecții Focșani).

PENTRU CREȘTEREA EFICIEN
TEI CONTROLULUI. „De regulă, 
echipele sint repartizate — cum se 
întîmplă și cu echipa pe care o con- .

duc — să controleze mai multe uni
tăți de același profil din diferite 
zone ale orașului. Avantajul unei 
asemenea specializări a echipelor 
este diminuat de un dezavantaj : 
nelocuind în zonele respective, mem
brii echipelor nu pot urmări mai în
deaproape activitatea unităților re
partizate. Pentru noi. bunăoară, care 
locuim în noul cartier „Sud" din 
Focșani, cred că ar fi mai eficient 
să ni se repartizeze unități numai 
din acest cartier — chiar dacă nu 
toate sînt de același profil. Am avea 
astfel un contact mai des cu ele, 
le-am cunoaște mai îndeaproape 
activitatea. Și încă o propunere : 
la sprijinul inspectoratelor de con
trol (pentru comerț, prețuri, calitate 
ș a.) să putem apela și după-amiaza. 
De ■’ . .
pe 
lui 
rii 
de 
inspectorat să se asigure o perma
nență și in cursul după-amiezii". 
(Vasile Munteanu, șef de echipă, 
lâcătuș-mecanic la întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice Focșani).

O ACTIVITATE FARA PAUZE. 
„Din întreprinderea noastră pleacă 
lună de lună in concediu, in diverse 
stațiuni balneo-climaterice, nume
roși oameni ai muncii, printre care 
și membri ăi echipelor de control. 
Pe timpul șederii in stațiuni, 
bine să 
acestora 
troleze 
intră in 
rile, 
etc". . ...
tului sindical de la întreprinderea 
chimică din Mărășești).

...Sint opinii și măsuri 
aplicare ține in primul rind 
peterița Consiliului județean 
al Frontului Democrației și 
Socialiste, dar care pot constitui 
totodată motive de meditație si pen
tru alte organe locale ale F.D.U.S. 
Iată de ce dorim ca rindurile de față 
să se constituie intr-o invitație la 
generalizarea acelor modalități prac
tice prin care controlul oamenilor 
muncii poate deveni — pretutindeni 
— mai eficient, mai bine organizat.

regulă, noi mergem in control 
teren după terminarea programu- 
la întreprindere, cînd funcționa- 
de la inspectorate nu mai sînt 
găsit. Ar fi indicat ca la fiecare

ar fi 
se constituie din rindul 
echipe acl-hoc, care să con- 
activitatea unităților care 
contact cu turiștii : hotelu- 

cantinele, bazele de tratament 
(Maria Ilie, președinta comite-

a căror 
de com- 
Vrancea 
Unității

Mihai IONESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii

0 CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică

Imagine de pe șoseaua Crîngași din Capitala

Noua calitate pe șantierele de locuințe (ii)
Cine muncește bine răspunde cu fruntea sus

CUM SINT PRIMITE Șl REZOLVATE SESIZĂRILE
DE UNELE UNITĂȚI CONSTRUCTOARE DE

nr.lntr-un număr anterior al ziarului („Scînteia 
13 548 din 14 martie a.c.), sub titlul „Cu cit con
struim mai mult, cu atit să construim mai bine",, erau 
relevate o serie de constatări făcute pe baza scriso
rilor sosite la redacție in legătură cu unele negli
jențe in construcția noilor locuințe.

Reamintim cititorilor faptul, subliniat și in cuprinsul 
articolului anterior, că, pe majoritatea șantierelor, in 
majoritatea antreprizelor de construcții, precum și la 
nivelul c'omitetului municipal de partid și al consiliu
lui popular al Capitalei, calitatea muncii pe șantiere 
constituie un subiect tot mai frecvent de preocupare. 
Chiar la începutul acestei luni, comitetul de partid din 
sectorul construcții, la indicația comitetului municipal

„Registrul

BENEFICIARILOR
LOCUINȚE

calea 
argu- 
bună

de partid, a organizat o consfătuire cu cadrele de 
bază ale antreprizelor, cu reprezentanții proiectanților 
și ai unităților colaboratoare, precum și cu reprezen
tanți ai edililor, consfătuire la care s-au dezbătut pro
blemele de bază ale îndeplinirii exemplare a planu
lui, atit sub aspectul indicatorilor cantitativi, cit și al 
celor calitativi. Desigur, pe lingă dezbaterile din ase
menea foruri, îmbunătățirea disciplinei, ordinii, produc
tivității muncii pe șantiere și asigurarea deplină 
a calității construcțiilor depind și de receptivitatea față 
de sesizările beneficiarilor, de solicitudinea față de 
rezolvarea lor. De altfel, este ușor de remarcat re
lația directă care există intre modul în care se des
fășoară activitatea pe un lot sau altul și atenția acor
dată semnalelor venite de la beneficiarii de locuințe.

Tardiv, 
dar în schimb 
cu... omisiuni
Ing. Adrian Răilea- 

nu. din orașul Sulina. 
strada Deltei nr. 189. 
bloc 51. județul Tul- 
cea. sesiza. într-o 
scrisoare adresată re
dacției. că apartamen
tul in care s-a mu
tat este oractic nelo
cuibil din cauza lu
crărilor de finisai e- 
xecutate necorespun
zător si a lipsei unor 
obiecte si Dărti com
ponente ale instalații
lor din 
semnala, 
de mai 
(șapte) 
fără nici un rezultat, 
pe la forurile locale 
si județene competen
te. pentru a obține 
sprijinul necesar în 
vederea înlăturării de
fecțiunilor respective.

Scrisoarea a fost tri
misă. spre soluționare. 
Consiliului popular 
județului Tulcea. 
xact la două luni 
la înregistrarea sa 
consiliul popular iude
tean. scrisoarea a a- 
juns la întreprinderea 
județeană de gospodă
rie comunală si loca- 
tivă (I.J.G.C.L.) Tul
cea, de unde se comu
nică răspuns atit re
dacției, cit și semna
tarului scrisorii. Se a- 
rată. astfel, că cele se
sizate de A. Răileanu 
sînt adevărate și. in 
consecință, s-au execu
tat lucrări de revizuire 
a timplăriei aparta
mentului, s-au schim
bat ușa și linoleumul 
de la o cameră, s-a 
montat geamul Ia fe
reastra de la bu
cătărie. s-au refăcut 
vopsitoriile in ulei la 
tîmplărie si pereți, 
s-au înlocuit mai mul
te prize si alte părți 
componente la insta
lația electrică etc.

Răspunsul este inSă 
nesatisfăcător. deoa
rece omite să clarifi
ce cel puțin trei pro
bleme : 1) nu face nici 
uh fel de mențiune cu 
privire la răspunderea 
constructorilor care 
au predat si a bene
ficiarilor care au re
cepționat apartamen
tele din blocul res
pectiv cu atit de mul
te defecțiuni și cu pri
vire la cine va su
porta costul 
dierilor ; 2)
referă deloc Ia faptul 
că cetățeanul in cau
ză a fost purtat pe 
drumuri 
fără să i 
sizarea 
și 3) nu menționează 
ce măsuri s-au adop
tat pentru prevenirea 
unor fapte asemănă
toare.
fusese trimisă consi
liului popular

E1 
că 

7 
insistă,

dotare, 
totodată, 
bine de 

luni

al
E- 
de 
la

reme- 
nu se

luni în sir. 
se rezolve se- 
îndreotătită :

Or. sesizarea

iude-

respective 
pasării 
între- 

era oă- 
în scri-

în con- 
princi-

tean tocmai pentru ca 
aceste probleme să fie 
clarificate pînă la ca
păt si să-si primească 
rezolvarea legală co
respunzătoare.

Să înțelegem oare că 
omisiunile
se datorează 
sesizării unei 
prinderi care 
recum vizată 
soare ?

Iată de ce. 
formitate cu
Diile si normele pre
văzute în hotărîri de 
partid si in Legea cu 
privire Ia rezolvarea 
scrisorilor oamenilor 
muncii, așteptăm un 
răspuns complet, co
respunzător exigente
lor formulate de con
ducerea partidului în 
acest important dome
niu de activitate.

Pășunile 
comunale, 
judicios 

gospodărite 
într-o scrisoare so

sită la redacție din- 
comuna Davidesti. ju
dețul Argeș, se făceau 
unele critici privind 
administrarea si gos
podărirea pășunilor de 
pe raza localității, pre
cum si referiri la ne
cesitatea ameliorării 
rasei animalelor pe 
care le cresc multe 
familii, cu deosebire 
în satul Contești, a- 
partinător comunei.

Propunerile si su
gestiile din scrisoare

au fost analizate 
fata locului de un 
lectiv de activiști 
partid si de stat, 
cătuit la indicația 
Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.. căruia 
redacția i-a trimis-o 
spre rezolvare. în 
răspunsul primit, după 
ce se fac referiri la 
modul cum sint gos
podărite cele 196 ha 
de izlaz aflat în folo
sința comunei și Ia si
tuația animalelor din 
gospodăriile copu
lației. se precizează 
măsurile luate, ajuto
rul acordat sătenilor 
in acest domeniu.

Astfel, cu sprijinul 
întreprinderii de ex
ploatare a pajiștilor 
Argeș, pe întreaga 
prafată de izlaz 
efectuează lucrări 
supraînsâmîntare 
fertilizare, acțiuni care 
sint în curs de des
fășurare ; suprafețe
le de fineată si pă
șune din iurul satu
lui Contești vor fi 
preluate de la asocia
ția economică Davi- 
desti si date în folo
sință sătenilor : deți
nătorii de animale au 
fost antrenați la cu
rățirea izlazului si de
frișarea arboretului. 
Pentru îmbunătățirea 
raselor de vaci, medi
cul veterinar si teh
nicienii veterinari care 
răspund de sectorul 
reproducției de ani
male vor urmări ame
liorarea acestora, asi- 
gurînd material biolo
gic selecționat.

La semnatele cititorilor

Antrepriza
5. In vre- 
antreprizei 
și greu de

su- 
se 
de 
si

• Vagoanele vechi garate de mai multă vre
me in Stația C.F.R. Caracal, la care se referă 
sesizarea adresată ..Scînteii". ne-a răspuns An
trepriza constructii-monta.i căi ferate Craiova, 
nu vor mai fi lăsate să ruginească pe linie, ci 
vor fi casate si predate unității de colectare a 
metalelor. în acest sens, s-au realizat documen
tația și obținut aprobările legale, pînă în pre
zent dezmembrindu-se peste 20 vagoane ; ac
țiunea va fi continuată de brigada 24 R.L.- 
Craiova.

0 îmbunătățirea activității coooerativei ..Meș
teșugarul" din orașul Buftea, pentru asigurarea 
secțiilor din subordine cu materii prime si ma
teriale. a făcut obiectul analizei întreorinse la 
această unitate De baza sesizării trimise de re
dacție. în răsounsul Comitetului de partid al 
sectorului agricol Ilfov se precizează că s-au 
luat o seamă de măsuri pentru mai buna or
ganizare a producției si a muncii, pentru 
provizionarea sistematică cu resurse materiale 

a forței de 
vicepre- 
în răs-

a-

în vederea folosirii la maximum 
muncă. A fost schimbat din funcție 
ședințele cooperativei. Stelian Boiică. 
punderea căruia intra activitatea de aprovizio
nare a cooperativei.

• Propunerile si observațiile făcute în scri
soarea adresată ..Scînteii" de citiva locuitori ai 
comunei Văleni în legătură cu grăbirea dării 
în folosință a brutăriei și aducțiunii de apă 
din această localitate au fost analizate cu aten
ție de comitetul executiv al Consiliului Dopular 
județean Vaslui. Aflate într-un stadiu avansat 
de execuție, cele două obiective edilitare vor fi 
puse in funcțiune, așa cum s-a stabilit prin 
programul adoptat, pînă cel tîrziu la data de 
1 iunie a.c.

Gheorqhe PIRVAN

I I
I ®
II

Din noile construcții ale municipiu
lui Oradea

Exemplele pozitive 
ale conștiinciozității

Locatarii unor blocuri de De 
Văcărești ne exemplificau, cu 
mente vizibile, diferența de
rinduială si seriozitate cu care se 
muncea la clădiri vecine, unele edi
ficate de Antrepriza de constructii- 
montai nr. 3. altele de 
de constructii-montai nr. 
me ce reprezentanții 
nr. 5 sînt greu de găsit
invitat la fata locului, cei ai antre
prizei nr. 3 — ale cărei loturi au in 
mod cert un aspect mai ordonat, mai 
îngrijit — ies cu fruntea sus în in- 
tîmpinarea eventualelor sugestii si 
observații : la fiecare bloc nou stau 
lipite anunțuri cu numele ingineru
lui .sap maistrului la,.care p.oii loca
tari, se,w>t adresa dacă au de. sem
nalat ceva. O comparație, asemănă
toare era făcută si’ de locatari de ne 
calSa Răhovei. Să ‘mai surprindă 
atunci că din sesizările sosite atit la 
redacție, cit si la forul tutelar co
mun unităților respective — 
C.A.G.C.M.B. — cele mai multe pri
vesc munca pe șantierele A.C.M. 5 ?

Desigur, nu s-ar putea spune că nu 
există bune intenții în ceea ce pri- 
veste calitatea din partea factorilor 
de resort din antrepriza 'nr. 5. „Ne 
surprinde că avem cele mai multe 
sesizări. Noi chiar ne considerăm o 
..antrepriză a calității" — ne reDlica 
directorul unității, ing. Florea Zam
fir. adăugind precaut : ceea ce nu 
înseamnă că. dacă acordăm impor
tantă calității. întotdeauna o si reu
șim". încă din acest Dunct părerile 
s-ar putea despărți : cind e vorba de 
clădiri, menite să înfrunte deceniile 
si veacurile, calitatea trebuie „reu
șită" întotdeauna.

remedierilor" 
spune multe...

La serviciul oroductie se tine 
registru al remedierilor ce trebuie 
efectuate. Acest registru reunește la 
nivelul serviciului producție sesiză
rile intrate in antrepriză pe două 
căi : prin registratura generală — 
cind parvin de la cetățeni sau aso
ciații de locatari — si printr-un re
gistru ..special", ținut la... comitetul 
de partid al unității (? 1), cînd parvin 
de la organele ierarhic superioare 
sau de la presă. Diferența de trata
ment continuă si dună înregistrare. 
Poate că. în locul acestei implicări 
parțiale si funcționărești, organul de 
nartid al Întreprinderii ar influenta 
mult mai substantial mentalitatea 
cplectjvului de resort cultivînd sj 
dezvoîtind stilul tratării obiective, 
de pe poziții egale, a semnalărilor 
venite de Ia cetățeni, in funcție de 
importanta si urgenta lor. nu in 
funcție de... filiera oe care sosesc !

în lipsa unui asemenea stil, marea 
maioritate a sesizărilor sosite direct 
la antrepriză... zac nerezolvate. Mai 
mult : din 282 de scrisori adresate 
în ultimul an de către cetățeni, un 
număr de 181 nici nu figurează cu 
termen de rezolvare si cu o repar
tizare concretă in vederea rezolvă
rii lor 1 Dacă se permite instaurarea 
unei asemenea nepăsări fată de scri
sorile cetățenilor, atunci să ne mi
răm de nepăsarea fată de calitatea 
construcțiilor pentru cetățeni ?

După efectuarea remedierilor dis
puse. șeful de brigadă ar trebui să 
depună la serviciul producție o ..do
vadă" de executare a lucrărilor con
trasemnată de beneficiarul locuinței, 
în total, cu registru cu tot. 5 forme. 
Primele Datru sînt tinute cum sint

un

tinute : exact ultimului act. care ar 
constitui testul clar, precis, al rezol
vării situației semnalate, i se pierde 
urma.

Directorul unității ne-a asigurat că, 
săptăminal, serviciul producție efec
tuează analiza modului^ în care sint 
rezolvate i 
serviciului 
că aceste 1 
mînale nu 
de un an 
putem închipui că directorul ar pu
tea afirma un neadevăr, trebuie să 
admitem că el nu cunoaște exact ce 
se întîmplă în acest important re
sort al unității de care răspunde.

sesizările. Reprezentanta 
producție ne-a spus însă 

folositoare analize săptă- 
se mai tin... de mai bine 

i de zile ! Cum nu ne

O știre publicată zilele 
trecute in ziarul „Scinte- 
ia“ anunța laconic un 
important succes al con
structorilor de căi ferate: 
pe viitoarea MAGIS
TRALA FEROVIARA 
BÂBENI — BERBEȘTI
— ALUNU, pe care ur
mează să fie livrat spre 
termocentralele patriei 
lignitul extras din tină-' 
rul bazin carbonifer al 
Vilcei, a fost străpuns 
tunelul Groși, primul din 
cele patru tunele care 
sint de executat in a- 
ceastă zonă. Un moment 
important, 
înfrigurare 
de cei care lucrează aici, 
zi și noapte, infruntind 
cu curaj și devotament 
nu puține greutăți, rezol- 
vind probleme tehnice 
inedite, dintre cele mai 
dificile. Eforturi care, 
acum încununate de suc
ces, merită 
caldă ,și sinceră 
ere.

Dacă ar fi să 
in urmă la toate 
fost și s-au 
pină-n clipa de față, cind
— iată! — vedem de la 
un capăt la altul prin tu
nelul cu cei 753 metri li
niari ai săi, ar trebui să 
începem in primul rind 
cu decizia ingineru
lui Cornelia Hădăreanu. 
„Problema înaintării o 
poate rezolva numai mai
strul Vaier Ciupe". $i 
asta după ce mai intii s-a 
încercat soluția, altmin
teri nouă, a silicatizării 
pereților, urmată apoi tot 
de aplicarea unei idei 
tehnice originale privind 
sprijinirea bolții cu an
core din fibre de sticlă. 
Cu toate acestea, solu
țiile, mai vechi sau mat 
noi, in materie de 
nere a fronturilor 
vate, s-au dovedit 
in tunelul Groși, 
ciente.

Nici specialiștii nu au

așteptat cu 
și speranță

cuvinte de
apreci-

privim 
cite au 

intimplat

susți- 
exca - 

aici, 
inefi-

Fapte, inițiative, preocupări A
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

fost in măsură să preva
dă că pe parcursul săpă
rii tunelului vor da de o 
structură geologică atit 
de complexă. Cu fiecare 
metru de înaintare au 
fost intilnite straturi cu 
coeziune slabă, au fost 
traversate zone acvifere, 
care au dat naștere la 
presiuni mari, incit nu 
de puține ori înseși că
mășile scutului de exca- 
vație au fost deformate. 
Ba, la un moment dat,

...In ziua cind a avut 
loc străpungerea tunelu
lui Groși, maistrul Vaier 
Ciupe a fost ultimul care 
a părăsit frontul de lu
cru unde se petrecuse 
joncțiunea între cele 
două formații de mineri. 
Ajuns la gura tunelului, 
încă mai privea in urmă 
ca spre un uriaș de po
veste, cumințit și înfrint, 
ori mai degrabă ca spre 
un cimp de bătălie pe 
care el și ortacii Con-

PE ȘANTIERUL MAGISTRALEI FEROVIARE 
BĂBENI - BERBEȘTI - ALUNU

Un „secret"
numit abnegație

ca într-un canion fără 
fund, o felie de deal s-a 
prăvălit spre adîncuri cu 
arbori cu tot, retezind ca 
o uriașă lamă de 
frontul de tunel pe care 
scutul tocmai urma 
ia sub „protecție", 
tunci s-a gindit . ingine
rul Ilădăreanu, șeful 
brigăzii 4 de construcții 
tunele ■ -
pești, i 
rianta 
constat? 
desigur, să intrăm 
talii tehnice. Vom 
numai că soluția 
strului a permis înfrin- 
gerea rezistenței înverșu
nate a muntelui, înainta
rea pas cu pas a scutu
lui in terenul dificil pen
tru a lăsa în urmă, cen
timetru cu centimetru și 
metru cu metru, tunelul 
zvelt, curat.

căi ferate 
să încerce
Ciupe". in 

’ Nu are

cuțit

sâ-l 
A-

Po
sa
ce a 
sens, 

in de- 
spune 
mai-

stantin Olteanu, Alexan
dru Nichita, 
Grasu și încă 
izbîndiseră o

Toată viața 
tor am trăit-o 
tiere, la construcția 
tunele — ne spunea mai
strul Ciupe. Nicăieri n-a 
fost ușor, toate lucrările 
au avut partea lor de ine
dit, dar nu-mi amintesc 
de vreuna care să ne fi 
dat atita bătaie de cap, să 
ne pună forțele la încer
care, așa cum s-a intim
plat la acest tunel. Din 
toată experiența acumu
lată de-a lungul anilor 
a trebuit să luăm doar 
cite o părticică, fiindcă 
nimic din această expe
riență nu se potrivea pe 
de-a-ntregul. 
este 
tră a reușit și de astă 
dată 
bun

Gheorghe 
alții mai 

victorie.
de munci- 

pe san
de

important
însă că brigada noas-

să ducă treburile la 
sfirșit.

l

— Dar dacă vi s-ar mai 
cere să aplicați „varian
ta Ciupe", 
cum am înțeles, 
in multă, foarte 
muncă, pînă la confluența 
ei cu eroismul și tot pe 
atita experiență, ați mai 
lua-o de la capăt ?

— Bineînțeles ! Că doar 
de-asta sintem tuneliști.

Maistrul Vaier Ciupe 
nu se limitează la vorbe, 
pentru el faptele, acțiu
nea contează. Chiar de a 
doua zi, după străpunge
rea tuneului Groși, parte 
dintre oamenii săi s-au 
mutat pe versantul 
al celui de-al 
deal, dealul Cerna, 
mai sint de săpat, 
nelul II încă 50 metri li
niari, din cei 947 metri, 
cit va măsura in final a- 
ceastă viitoare arteră fe
roviară subterană.

— Vom face totul — 
exprimă maistrul Vaier 
Ciupe angajamentul lui și 
al ortacilor săi — ca și 
acest tunel să-l terminăm 
in cinstea glorioasei ani
versări a Partidului Co
munist Român. Iar pînă 
in luna septembrie a.c., 
ultimele două tunele vor 
fi și ele predate con
structorilor pentru mon
tarea liniei ferate. Ținta 
noastră este ca. in tri
mestrul IV, trenurile să 
nu se mai oprească in gara 
Popești, ci să-și continue 
drumul pînă in incinta 
bazinului carbonifer Ber- 
bești-Alunu, asigurindu- 
se astfel un trafic fero
viar corespunzător între 
această tinără vatră de 
cărbune și termocentra
lele din întreaga țară. Iar 
noi, cind ne propunem 
un asemenea obiectiv, să 
știți că ne respectăm cu- 
vintul, așa cum știu s-o 
facă 
nerii

care, după 
constă 
multă

nordic 
doilea 
unde 

la tu-

tuneliștii, toți mi- 
patriei.

STANC1UIon
corespondentul „Scînteii*^

De ce s-a suprimat 
„recepția de calitate" 

a construcțiilor ?
Cind e vorba de dres imperfecțiu

nile. de completat Unsurile. în unele 
unităti noțiunea de „termen" anroa- 
ne disnare. Adesea se consideră ..re
zolvare la lima" nu remedierea unei 
defecțiuni semnalate, ci... confirma
rea ei. Dună un asemenea .,dezno
dământ fericit" (pentru că există si 
practica unor constructori care 
nici nu binevoiesc să se deranjeze 
să participe la constatări, chiar dacă 
sint invitați cu adresă scrisă), ur
mează o adevărată dilatare a timpu
lui. ca în ecuația relativității, numai 
că nu este asociată cu viteza lumi
nii. ci cu viteza melcului.

Blocul nr. 36 din cvartalul Raho- 
vei. de pildă, a fost predat „Ia 
cheie" in toamna anului 1982. O 
parte din deficientele semnalate de 
la început de locatari — infiltrații 
de aDă prin terasă, asa-numita ..Pla
care a slitului" în camera pubelelor 
de gunoi s.a. — nu au fost puse la 
punct nici pînă în prezent, deși au 
trecut mai mult de 3 ani si deși de
fecțiunile comportă un grad ridicat 
de urgentă. Cum oare poate fi cali
ficată atitudinea constructorilor pen
tru care remedierea unor defecțiuni 
relativ simple, pentru care sînt răs
punzători. durează mai mult, mult

mai mult, decit însăsi edificarea 
imobilului ? Amnezie ? Dezordine in 
muncă si evidențe ? Indiferentism 7

Tot din scrisori am aflat că numai 
la ușile forului tutelar (C.A.G.C.M.B.) 
locatarii blocului bat fără succes de 
15 luni. Ne-am deplasat, bineînțeles, 
si la această centrală, constatînd că 
aici evidența sesizărilor e pusă la 
punct mult mai bine decit la antre
priza 5. Serviciul care se ocupă cu 
sesizările, coordonat de ing. Valen
tin Haschi. urmărește strict ca cei 5 
ingineri dispeceri să întreprindă cu
venitele verificări in maximum 30 
de zile. Pe baza lor se trimit dis
poziții de lucru unităților din subor
dine. care — sintem asigurați — nu 
sint slăbite din atentie oină ce nu 
trimit ..dovada de remediere" con
trasemnată si de locatari (aceleași 
faimoase „dovezi" care lipseau la 
antrepriza 5).

— Si dacă dovezile nu vin ?
— De două ori pe săptămînă ana

lizăm această problemă cu întreg 
compartimentul, o dată ne trimestru 
se analizează în consiliul oamenilor 
muncii, iar de una-două ori pe an 
în plenara comitetului de partid. 
Numai cînd soseste ..dovada" se în
cheie poziția, cu un ..D“ scris cu 
roșu. Vizibil.

— Iar dacă nu apare ..D" roșu ?...
— ...îi tragem la răspundere.
— în cazul blocului 36 din calea 

Rahovei apare „D“ roșu ?
Se aduce dosarul sesizării 

te centralei în urmă cu peste 
Nu apare ..D“ roșu. Apar în 
adrese prjn care antrepriza 5 solici
ta reeșalonarea termenelor atîl pen
tru remedierile de la blocul 36. cit 
si pentru remedierile solicitate prin 
alte vreo 20 de sesizări. Centrala 9i-a 
dat imediat acordul prin formulare 
tio. Formularele se încheie cu o fra
ză drastică. ..Vă atragem atenția că 
în cazul neîncadrării în acest pro
gram se vor lua măsuri de sancțio
nare a persoanelor vinovate de ne- 
resoectarea acestor ultime termene 
admise de către centrală". Ineficien
ta frază tip de pe formularele tio 
denotă că. în raporturile dintre uni
tăti ca A.C.M. 5 și forul tutelar 
(C.A.G.C.M.B.). tergiversările si re- 
esalonările sînt. de asemenea, tipice.

Argumentul definitoriu al modului 
superficial în care unii construc
tori tratează termenele si cuvîntul 
dat cînd e vorba de remedieri ca
litative e însă altul. Momentul su
prem al încheierii oricărei lucrări ar 
trebui să fie. după lege, duoă logică 
si după regulile profesionale, recep
ția definitivă. S-a creat însă practica 
surprinzătoare ca, în unele cazuri, 
recepția definitivă să fie amînată 
luni și 
calende 
atunci, 
simt în 
termen,

adresa- 
15 luni, 
schimb

ani de zile, uneori pînă Ia 
! Ce respect să mai existe 
în cazul brigăzilor care se 
culpă, față de noțiunea de 
față de promisiunea făcută ?

încheiem aceste rînduri cu ideea de la care am pornit documentarea 
ce stă la baza lor : cincinalul al optulea trebuie să coincidă cu atingerea 
unei calități noi, superioare, în toate domeniile de activitate, inclusiv 
în construcția de case. Această sarcină incumbă însă și o mentalitate 
nouă, radical schimbată. Trebuie înțeles limpede că adevărata calitate 
este nemijlocit legată de ordine, disciplină, conștiinciozitate, eficiență, 
că ea se asigură prin măsurile luate și supravegherea atentă de la înce
putul pînă la sfîrșitul oricărei lucrări, că optima cale de remediere a 
deficiențelor este luarea măsurilor ca ele... să nu se producă. Iar dacă 
s-au produs să fie îndreptate prompt, cu repercusiuni financiare pentru 
cei vinovați.

Serqiu ANDON

Unități turistice în județul Buzău

In județul Buzău, a- 
matorii de drumeții 
pot beneficia din plin 
de frumusețile naturii, 
avînd totodată posibi
litatea să viziteze inte
resante obiective tu
ristice. In acest scop, 
un popas la hanurile 
din județ este bine 
venit.
• Hanul Nehoiu, 

din localitatea cu a- 
celoși nume. Recent 
modernizat, dispune de

70 de locuri de caza
re și un restaurant cu 
terasă.

• Hanul Ciuta, din 
localitatea cu același 
nume, amplasat într-o 
pitorească zonă împă
durită 
Buzău - întorsura Bu
zăului, are locuri de 
cazare în han și cam
ping și un restaurant 
cu terasă.

• Hanul Merei, de 
lingă comuna Merei,

pe șoseaua

kilometri 
pe șoseaua 

Ploiești 
dispune 

de cazare
căsuțe, precum

na-

de 
în

la 20 
Buzău, 
țională 
Buzău, 
locuri 
han și
și de un restaurant.

0 Hanul Monteoru, 
din stațiunea Sărata- 
Monteoru, pe șoseaua 
Ploiești - Buzău, la 20 
kilometri de Buzău, are 
140 locuri de cazare și 
restaurant.
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CAUTĂ ȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J

PESTE TOT UNDE TERENUL PERMITE, CU TRATE FORȚELE LA SEMĂNAT!
SĂLAJ: „£ normal să se 

lucreze bine, doar nu 
semănăm de două ori!"
Lucrările din actuala campanie au debutat 

sub bune auspicii in unitățile agricole din 
județul Sălaj. Afirmația are in vedere două 
aspecte : faptul că vitezele de lucru cresc 
de la o zi la alta și, mai ales, că lucrările se 
efectuează în condiții de calitate superioa
ră. Pină joi seara, terenul era pregătit pe 
4 315 hectare și erau însămînțate 2 863 hec
tare cu mazăre, ovăz, orzoaica, sfeclă de za
hăr, plante furajere, legume, plantîndu-se 
și primele suprafețe cu cartofi. Patru fac
tori, după părerea noastră, favorizează rea
lizarea unor lucrări de foarte bună calitate : 
arăturile făcute bine în toamnă, rezerva de 
umiditate din sol, timpul din zi în zi mai 
prielnic și, evident, răspunderea dovedită de 
specialiști și mecanizatori în cimp.

— Toți cei 24 de specialiști din unitățile 
agricole au fost repartizați pe grupe de se
mănători, ei urmărind, în funcție de situa
ția din cîmp, și lucrările de pregătire a te
renului — ne spune Vasile Chiș, organizato
rul de partid din consiliul agroindustrial 
Nușfalău, Concomitent, membrii biroului co
mitetelor comunale de partid au în primire 
cîte o fermă vegetală de care răspund pînă 
la încheierea campaniei. Urmărirea fiecărei 
parcele, potrivit amplasării făcute, permite 
luarea pe Ioc a unor decizii in funcție de 
starea terenului, nemaiținîndu-se cont de 
urgențele I sau a Il-a. Acolo unde terenul 
este zvîntat și se poate lucra în condiții de 
calitate, se acționează grupat cu toate for
țele. tn mod normal, cel tîrziu pînă sîmbătă 
va fi semănată întreaga suprafață prevă
zută pentru această epocă.

Cum 'se face că terenul arată pregătit ea 
pentru straturi de grădină ?

— Explicația o găsiți în efectuarea unor 
arături bune, accentuează Șomi Iuliu. ingi- 
ner-șef la cooperativa agricolă Boghiș. 
Printr-o singură trecere, terenul rămîne asa 
cum îl vedeți. Asa se si face că azi. spre 

exemplu, cu două discuri si un combinator 
s-au pregătit 32 de hectare.

Aceeași preocupare pentru asigurarea unei 
calități superioare a lucrărilor de semănat 
am remarcat si în unitățile agricole din raza 
consiliului agroindustrial Crasna. într-o tar
la a cooperativei agricole Crasna. bine pre
gătită. mecanizatorul Vincze Andrei semăna 
sfeclă. împreună cu Mihail Ștefănescu. di
rector Ia Direcția agricolă Sălai. si directo
rul Trustului iudetean pentru mecanizarea 
agriculturii. Tănase Hada. verificăm lu
crarea : adîncime. densitate etc. Ireproșabi
lă. aceasta a fost concluzia.

— E normal să facem o lucrare bună, doar 
nu semănăm de două ori. replică mecaniza
torul Vincze. Ce-i drept, pe un asemenea te
ren se si poate semăna în condiții de ca
litate.

— Ce cantitate de sămîntă dati la hec
tar ?

— 6 kg. Suficient pentru asigurarea den
sității corespunzătoare — răspunde prompt 
mecanizatorul.

Si instantanee de acest fel am surprins 
peste tot ne unde am trecut (cooperativele 
agricole din Meseșeni. Horoatu Crasnei. Bă- 
nisor). fapt care denotă bună organizare, răs
pundere și competență.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"

ALBA: Au învățat din 
greșelile de anul trecut 
Pentru toate unitățile agricole din județ. In 

această perioadă obiectivul fiecărei zile de 
lucru este realizarea ritmului stabilit la în- 
sămînțări și executarea unor lucrări de ca<- 
litate. Pentru finalizarea în această săptă- 
mînă a însămințărilor din epoca I. hotărî- 
toare sînt acum organizarea muncii, utiliza
rea cu multă chibzuință a forțelor. Pregăti
rea din vreme a terenului, distribuirea mij
loacelor mecanice în funcție de urgența 
lucrărilor, controlul asupra aplicării tehno
logiilor constituie — după cum ne spunea 

Cornel Georgescu, inginerul-șef al coopera
tivei agricole de producție din Drîmbar — ce
rințe de prim ordin pentru calitatea semănă
turilor. In această unitate s-au însămînțat 
ovăzul și lucerna. La ordinea zilei sint acum 
sfecla de zahăr și legumele rădăsinoase. 
„Mai avem și 50 hectare de cartofi de toam
nă — precizează președintele unității, loan 
Magda. Avem sămînță din producție proprie, 
terenul pregătit. Cum se spune, in această 
primăvară ținem cu nădejde în mină soarta 
fiecărei lucrări".

Constatarea acestui om al ogorului are 
tîlcul ei. în anii precedent!, in multe unităti 
tergiversarea însămințărilor, lipsa de exi
gență față de calitatea lucrărilor s-au soldat, 
cum era de prevăzut, cu diminuarea produc
țiilor. loan Popa, președintele cooperativei 
agricole din Oarda de Jos, unitate care 
anul trecut a ocupat, în ce privește produc
țiile, un loc mediocru pe județ, ne spune : 
„Arăturile făcute în toamnă ne ajută acum 
foarte mult, scurtînd perioada de pregătire 
a terenului. Așa se face că am semănat 60 
hectare de mazăre în două zile. La fel, am 
stabilit ca această săptămînă să fie spornică 
la semănat și pentru celelalte culturi : ceapă, 
usturoi și sfeclă de zahăr. Practic, nu avem 
nici un motiv să așteptăm. Ceva probleme 
am avut cu cartofii, pentru că pînă acum 
ri-am cultivat". Vecină cu cooperativa din 
Oarda de Jos este I.A.S. Alba Iulia, care cul
tivă 135 hectare cu cartofi de vară. Coope
ratorii din Oarda de Jos au ce învăța de la 
această unitate în privința tehnologiei culti
vării cartofului. Și au făcut acest lucru.

Cooperatorii din Ciugud au executat tn 
bune condiții lucrările din prima epocă. Cu 
toate acestea, președinta cooperativei din lo
calitate. Ana Hațegan, și inginerul-șef. Dorin 
Ponoran. sînt nemulțumiți. Unitatea are în 
plan cultivarea a 20 hectare cu in. Pentru 
cooperativa agricolă, ca de altfel pentru în
tregul județ, inul reprezintă o cultură nouă. 
„Nu de tehnologie, ci de lipsa seminței și a 
erbicidului sîntem îngrijorați — ne spune 
inginerul-șef. Din această cauză pierdefn 
timp prețios". Năduful specialistului, care cu
noaște bine ce înseamnă timpul risipit acum 
în plină epocă de însămînțări, este de înțeles.

De aceea, am reținut cele spuse ca un semnal 
pentru întreprinderea inului și cînepei Cîrța, 
județul Sibiu, care trebuie să asigure neîn- 
tirziat 60 de tone de sămință, pentru cele 500 
hectare ce urmează să fie cultivate cu in 
în județ.

Ștefan D1N1CĂ
corespondentul „Scînteii"

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ, TOTUL SĂ FIE 

RECIRCULAT Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE!

Recondiționarea 

pieselor de schimb 

- o sursă sigură 
de aprovizionare 

Din experiența întreprinderii mecanice de material 
rulant Craiova

Culturile din prima epocă
(Urmare din pag. I)

Tot in această perioadă, de cea mai mare 
actualitate este producerea unui număr de 
răsaduri corespunzător suprafețelor ce se 
vor planta, asigurîndu-se si rezerva necesară 
înlocuirii acestora în cazuri deosebite. Din 
datele ce ne-au fost furnizate de direcția 
generală de resort din Ministerul Agricul
turii rezultă că. pină în prezent, pentru cul
turile de cimp, a fost însămînțată întreaga 
suprafață destinată obținerii răsadurilor de 
varză și tomate timpurii și intre 70 și 95 la 
sută din suprafața destinată producerii ră- 
sadurilor pentru ardei. Important este ca in 
toate unitățile agricole să se respecte cu 
strictețe graficele de insămînțări și să se facă 
repicarea «cu grijă a răsadurilor. A început 
într-o serie de județe și însămînțarea legu
melor in cîmp. Această lucrare trebuie, de 
asemenea, intensificată pe toate terenurile 
unde se poate intra. întrucît pînă la aceas
tă dată au fost însămint’ate doar 2.2 la sută 
din suprafețele prevăzute.

Pe zi ce trece, timpul se îmbunătățește, 
orele de lucru sporesc. De aceea, folosirea 
din plin a fiecărei zile, a fiecărei ore bune 
de lucru la semănat constituie acum prin
cipala sarcină a mecanizatorilor, cooperato
rilor, a lucrătorilor din unitățile agricole de 
stat, a specialiștilor. In această perioadă, or
ganele și organizațiile de 'partid, consiliile 
populare, consiliile agroindustriale, conduce
rile unităților agricole au datoria de mare 
răspundere de a organiza temeinic munca în 
cîmp. de a mobiliza puternic forțele umane 
din agricultură — mecanizatori, cooperatori, 
specialiști — astfel încît fiecare zi să mar
cheze un avans substanțial la semănat.

Avînd In vedere faptul că reci
clarea materialelor refolosibile con
stituie o sursă importantă pentru 
asigurarea unei bune aprovizionări 
tehnico-materiale a unităților econo
mice. Comitetul județean Dolj al 
P.C.K. a întreprins o serie de acțiuni 
— consfătuiri de lucru, schimburi de 
experiență, expoziții si simpozioane, 
dezbateri — menite să impulsioneze 
activitatea de recuperare, reconditio- 
nare si rcfoloSire a materialelor. In 
contextul mai larg al preocupărilor 
manifestate in această direcție se 
înscrie si experiența acumulată de 
colectivul întreprinderii mecanice de 
material rulant Craiova, unde în 
acest an se recondiționează aproa
pe 50 la sută din piesele de 
schimb, agregatele și materialele 
necesare reparării locomotivelor 
diesel electrice de 2 100 CP și loco
motivelor electrice de 5 100 kW.

Cum s-a acționat ? înainte de toate 
o mențiune : activitatea de recupe
rare. reconditionare si refolosire s-a 
transformat aici într-o adevărată 
acțiune de masă, căreia 1 se acordă 
aceeași importantă ca si activității 
de producție orooriu-zise. Dovezi ?

— Am instituit un sistem organi
zatoric de popularizare si analiză a 
acțiunilor si rezultatelor obținute, 
astfel încît toti oamenii muncii, de

la director la muncitor, să fie mereu 
..în priză", pătrunși de necesitatea 
impulsionării acestei activități, ne 
spunea Marin Purcaru, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii. Atît Ia nivelul unității, cît si 
în principalele sectoare de producție 
am organizat expoziții permanente 
cu repere recondiționate si asimilate 
în fabricație, precum si cu piese care 
urmează să fie reintroduse în cir
cuitul productiv. La nivelul fiecărui 
atelier de producție am constituit 
colective formate din tehnologi, in
gineri. maiștri si muncitori cu înal
tă calificare, care analizează noi și 
noi piese si subansamble ce urmea
ză să fie recondiționate și care pun, 
totodată, la punct tehnologii speciale 
de reconditionări. Responsabilul co
lectivului raportează periodic, în șe
dințele organizației de partid și con
siliului oamenilor muncii, despre 
modul în care se desfășoară această 
acțiune.

Hotărît lucru, instituirea cadrului 
organizatoric, oricît de bine ar fi pus 
la punct, nu rezolvă de la sine o 
problemă sau alta de producție, cu 
atît mai mult atunci cînd este vorba 
despre o acțiune de o asemenea am
ploare, acțiune care se află intr-o 
continuă ascensiune, dovedindu-și 
pe deplin eficienta.

Anul
•

Numărul renerclor 
recondiționat*»

Cantitatea de metal 
economisită

1983 720 1 102 tone
1984 840 1 084 ..
1985 965 931
1986
(planificat) 1 250 1 2£0 ,.

PĂMÎNTURI REÎNTINERITE
Ce speranță de rod ar putea în

colți aici ?, ne întrebam atunci, des
coperind treptat mulțimea de oameni 
si mașini luind cu asalt coastele 
măcinate de vînturi, terenuri fără ve
getație, de un galben stern, desfigu
rate de torenți care undeva la vale 
se adunau într-o puzderie de ochiuri 
de aba. Sub forța lor. coline de înăl
țimea unor case se prăvălesc acope
rind răvene și văi, dînd naștere 
altor coline modelate de om sub 
forma unor amfiteatre de dimensiuni 
neobișnuite. Metamorfoza fertilității 
acestor pâmînturi s-a amplificat pe 
măsură ce speranța de rod devenea 
tot mai mult o certitudine. O certi
tudine care astăzi, după aproape 20 
de ani de luptă dusă cu roca inertă, 
face din podgoria Hușiului una din
tre cele mai roditoare plantații vi
ticole din tară. Mai presus decît 
aceasta, ea se constituie într-un ade
vărat punct de referință pentru ca
lea bare trebuie urmată în acest sec
tor chemat să aducă la viată adevă
rată pâmînturile fără folosință. Este 
de fapt direcția de acțiune indicată 
in repetate rînduri de către secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. direcție care stă 
la baza întregii orientări a dezvol
tării viitoare a viticulturii noastre. 
Programul de dezvoltare a viticul
turii si pomiculturii. adoptat de Ple
nara lărgită a Consiliului Național 
al Agriculturii. Industriei Alimenta
re. Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor. Stabilește clar si precis loeul 
noilor plantații în configurația de 
ansamblu a teritoriului patriei, fap
tul că acestea vor trebui să fie în
ființate numai ne terenuri situate in 
pantă mai mare de 10 grade. Adică 
pe terenuri de felul celor care au 
dat naștere roditoarelor plantații de 
la Huși.

Pentru a reda dimensiunea efor
tului pe care îl presupune metamor
foza acestor terenuri, este suficient 
să arătăm că. în podgoria Hușiului, 
pentru fiecare hectar de plantație 
trebuie dislocați cel puțin 4 500 metri 
cubi de pămint. diferența de nivel 
intre coama dealului si fundul văii 
atingînd pe alocuri 8—10 metri. Pe 
asemenea terenuri s-au înființat în 
ultimii ani la I.A.S. Huși plantații 
viticole moderne si roditoare ce în
sumează 1 100 hectare, plantația de 
la ferma „Dobrina" reprezentînd 
prin nivelul producției un adevărat 
model de viticultură intensivă si 
eficientă. Simbolul biruinței omului 
în lupta cu’ natura este dat însă de 
modernele plantații care nu întim- 
plător poartă denumiri cu „Seaca", 
pentru că au fost organizate pe lo
cul unor terenuri complet lipsite de 
apă, sau „Ochi", pentru că acolo se 
afla cindva o adevărată mlaștină 
care aduna toată apa ce era la ori
ginea marilor alunecări de teren de 
aici.

De sus, de pe una din colinele 
dealului Lohan, podgoria Hușiului se 
dezvăluie în toată splendoarea. Plan
tațiile cu vii. orînduite parcă într-o 
altă ordine decît cea pe care natura 
le-a hărăzit-o hățișurilor, florei săl
batice în general, au făcut din cele 
7 găvane (un fel de amfiteatre care 
formează acum partea de esență a 
Podgoriei Hușiului) un pămint ro
ditor din care — spun oamenii lo
cului — izvorăște mai mult vin de
ci! apă. Si au curs pină acum peste 
220 000 000 litri de vin. „Busuioaca 
de Bohotin" și „Zghihara" constituie 
fala podgoriei Hușiului. La Huși, ca 
în toate podgoriile Moldovei de alt
fel. se cultivă însă si .Fetească 
Albă". „Aligote". „Fetească Regală". 
„Riesling Italian". „Muscat Ottonel", 
„Chasselas", „Perla de Csaba", 
„Coarnă Neagră", desigur cu anu
mite preferințe pentru soiurile spe
cifice zonei ; cel mai productiv și 
rentabil rămîne însă „Zghihara", al 
cărui trecut pe aceste meleaguri se 
măsoară in secole. Ea se cultivă nu
mai aici. în zona Hușiului. si pare 
a fi o rudă bună a tot atît de ves
titei „Galbenă de Odobești".

Suprafața viticolă a I.A.S. Huși va 
ajunge în acest an la peste 1 800 hec
tare. Producțiile medii de stru
guri obținute în mod curent, în ul
timii ani depășesc 9 000—11 000 kg 
la hectar, nivel ce situează între

prinderea din Huși printre unitățjle 
viticole fruntașe din tară. Chiar si 
în condițiile anului trecut, total ne
prielnic pentru viticultură, s-a rea
lizat aici o producție medie de 
8 000 kg struguri la hectar. Dar 
experiența Hușiului .. .capătă va
loare de generalizare nu atit prin 
raridariientul înalt, cit prin ceea ce 
s-a făcut aici în ultimii ani pentru 
crearea de plantații numai oe tere
nuri neproductive și în pantă. Două 
cincimi din actuala suprafață vitico
lă a I.A.S. Huși erau acoperite, pînă 
nu de mult, de hățișuri si ierburi 
sălbatice, care în perioadele sece
toase dădeau zonei o înfățișare de 
pustiu. Lupta pentru aducerea,lor la 
viată a început o dată cu anii ur
banizării si industrializării Hușiului.

LA HUȘI - 0 SPECTACULOASĂ TRANSFORMARE A UNOR>

DEALURI STERPE IN RODITOARE PLANTAȚII VITICOLE
_....... ■

Prin munca și priceperea oamenilor, pâmînturile de pe dealurile „Dobrinei" 
au devenit cu adevărat roditoare

cînd noile edificii si unităti econo
mice s-au extins pînă au ocupat 
întregul teritoriu fertil din împre
jurimi. Era o vreme cînd trebuia să 
se construiască rapid, rațiune căreia 
i-au fost subordonate toate preten
țiile agriculturii, inclusiv aceea cu 
privire la protejarea si apărarea in
tegrității teritoriului arabil. Ce-i 
drept, beneficiarii s-au angajat să 
redea în loc alte terenuri arabile, 
dar in final n-au oferit decît des
păgubiri bănești. Printre cei care 
au inteles că singura șansă ca tara 
să se aleagă cu ceva de oe urma 
acestor despăgubiri a fost directorul 
de atunci si de azi al I.A.S. Huși, 
inginerul loan Neamțu. Visul lui din
totdeauna a fost să facă din viile 
Hușiului ceea ce au fost si au însem
nat ele in rindul marilor și vestitelor 
podgorii moldovene. Iar cu 25 de ani 
in urmă, cînd cele 124 hectare cu vie 
ale I.A.S. Huși erau răsfirate în nu
meroase locuri, acest act de mare cu
tezanță. care negreșit în curind iși 
va găsi o materializare deplină, era 
greu de imaginat mai mult decît un 
simplu vis. Dar să-1 ascultăm astăzi 
pe inginerul Neamtu destăinuindu-și 
gîndurile. să-i ascultăm pledoaria 
pentru ceea ce trebuie să însemne o 
viticultură modernă, o viticultură 
pură.

— Greu de stabilit. în cazul uni
tății dv„ factorul decisiv care a de
terminat o asemenea performantă...

— Noi. neavînd cu ce ne lăuda, 
poate că ne-am ocupat mai muit 
decît alții de muncă, de materiali
zarea unor proiecte care, chiar dacă 
la vremea respectivă nu constituia! 
obiectul unor dizertații științifice, 
astăzi capătă valoare dublă. în com
parație cu ceea ce s-a făcut în unele 

locuri bazîndu-se tocmai pe aceste 
dizertații.

— Pentru că înțelegem încotro 
bateți si de ce. am vrea să vă re
amintim că, la început, chiar aici, în 
zona Hușiului, s-au plantat cu viță 
de vfe si teypnuri cară ar putea fi 
foarte bine cultivate ct| eț’îy. șj .po
rumb.

— Eu m-arp ocupat ,și răspund 
numai de’ ceea ce s-a plantat la
I.A.S.  Huși. Or, pentru mine noțiu
nea de viticultură nu poate exista in 
afara simbiozei plantație-deal. Si 
nu numai pentru că pămîntul de la 
șes a fost dintotdeauna împărăția 
cerealelor, a celorlalte culturi de 
cîmp. Credeți că strămoșii noștri au 
urcat via pe dealuri în mod întîm- 
plător ? Lor le plăcea vinul bun, iar 

vin bun, vin adevărat se face numai 
la deal.

— Parcă pe vremea lor era maî 
simplu : plantațiile erau mici și se 
lucrau manual. Astăzi însă se cer 
trupuri mari, compacte și mai ales 
pretabile la mecanizare. Este drept 
că dv. ați reușit acest lucru, dar cu 
prețul unor eforturi materiale și fi
nanciare foarte mari.

— Ce-i drept, cheltuim cu 10 000— 
15 000 lei mai mult la hectar decît 
cel care fac investiții pe terenuri 
plane. Sînt tocmai cheltuielile supli
mentare făcute cu modelarea tere
nurilor, adică cu acele lucrări care 
schimbă fundamental configurația 
reliefului asupra căruia acționăm.

Dar eficiența economică în viticul
tură trebuie calculată pornind în 
primul rînd de la eliminarea cu 
desăvîrșire a plantațiilor pe terenu
rile destinate agriculturii pro- 
priu-zise. Nu aveam teren arabil 
care să prisosească. Dimpotrivă. Asa 
judecind lucrurile, eu cred că nu e 
deloc mult cit investim noi pentru 
transformarea unui hectar de teren 
neproductiv în‘ plantații atît de ro
ditoare. Apoi, luat chiar strict eco
nomic, o plantație nouă, de-a noas
tră, se amortizează în 4—5 ani, dacă 
raportarea se face la beneficiul final 
rezultat în urma vinificației, sau in 
10—15 ani cînd calculul se face numai 
la valoarea producției de struguri 
obținute. Dar o plantație are o via
tă de cel puțin 40 de ,ani. iar re- 
plantarea ei va costa doar jumătate 
din cît cheltuim acum, pentru că 
cei care vor veni după noi nu-și vor 
mai bate canul cu modelarea si ni
velarea dealurilor, cu consolidarea 
lor împotriva alunecării și eroziunii. 
Vor găsi aici și apa, pe care numai 

noi știm cu cîtă greutate o captăm 
și dirijăm spre locurile de produc
ție. Sperăm să nu râmînem de ris 
în fața lor nici în ce privește modul 
in care am organizat teritoriul zeci
lor și zecilor de parceluțe pe care 
am orientat rindurile de viță în fie
care din cele 7' găvane. Sint’ con
vins că ne vor prețui și pentru fe
lul in care ne-am gindit să ...gospo
dărim fiecare palmă de pătnînt.

— Tovarășe Neamțu, ceea ce s-a 
făcut la Huși nu poate fi înțeles la 
adevărata valoare decît străbătînd 
pas cu pas fiecare parceluță ce for
mează această imensă căldare. Ar fi 
interesant să spuneți cum se naște 
totuși o plantație pe aceste creste de 
dealuri cu o pantă ce pe alocuri de
pășește 18 grade.

— începem cu captarea izvoarelor 
și dirijarea apei spre bazinele de 
acumulare. Este de fapt prima lu
crare antierozională. Noi. am renun
țat de mult la sistemul de plantație 
pe terasă, nu numai din cauza risi
pei mari de pămint, dar pentru că el 
constituie în permanență un pericol 
de alunecare a terenului. Ne 
urcăm deci cu buldozerele pe coama 
dealului și „radem" tot ce depășeșt0 
cota stabilită. Cîteodată este nevoie 
să retezăm „vîrfuri" de cîte 3—5 
metri cu care astupăm văile și ra- 
venele. Terenurile astfel răscolite 
sînt modelate apoi în niște platfor
me cu lățime cît mai mare posibilă. 
Urmează apoi adevărate lucrări de 
artă în care fiecare parceluță este 
orînduită în direcția de înaintare a 
„vinei pămîntului", astfel încît să se 
asigure fiecărui butuc o expoziție 
totală la soare. Această rînduire este 
subordonată îpsă cerinței de a fi asi
gurată mecanizarea integrală a tutu
ror lucrărilor. Desfundatul se face 
pe cit posibil din toamnă, la adînci
me de 0,60—0,70 metri, cînd în sok 
se administrează 80—100 tone 
de gunoi la ha. Primăvara începe 
plantatul, operație la care singurul 
element condițional îl reprezintă 
densitatea. Atît timp cît butucul de 
vie reprezintă singura sursă de a 
produse struguri, sporirea randamen
tului la hectar depinde în cea mai 
mare măsură de sporirea densității, 
desigur numai pînă la limita dincolo 
de care încep exagerările. Eu cred 
că în condițiile podgoriei noastre 
densitatea optimă ar trebui să fie de 
cel puțin 4 000 butuci la hectar, ceea 
ce înseamnă cu 500—600 de butuci 
mai mulți decit în situația actuală. 
Admițînd că de la fiecare butuc se 
obțin numai 2 kg struguri, înseamnă 
un spor de producție la hectar de 
1 000—1 200 kg, respectiv venituri în 
plus de 5 000—6 000 lei.

Pentru a reda dimensiunea saltu
lui înregistrat în dezvoltarea viti
culturii în această zonă, este suficient 
să precizăm că producția anuală de 
vin obținută aici este de 40 de ori 
mai mare decît cea realizată cu 25 
de ani în urmă. Anual se imbutelia- 
ză 10 milioane sticle de vin și cîte 
1 milion de sticle de coniac de cea 
mai bună calitate. Nu cu mult timp 
în urmă a fost pusă la punct și teh
nologia șampanizării vinurilor de 
Huși și se speră la o producție de 
1 milion sticle pe an, ținînd seama 
de pretabilitatea la șampanizare a 
vinurilor de aici.

Dar la I.A.S. Huși se face nu numai 
vin bun. La loc de mate cinste 
este creșterea animalelor, sector în 
care se realizează o producție 
globală în valoare totală de peste 42 
milioane lei. Îmbelșugat rodesc și 
lanurile de grîu sau porumb. Anul 
trecut, bunăoară, în condiții de se
cetă s-a obținut o producție medie 
de 3 621 kg grîu la hectar.

Pentru rezultatele obținute în vi
ticultură, în zootehnie și în sectorul 
producției vegetale, dar și pentru 
nivelul ridicat al beneficiilor, colec
tivul de muncitori de la I.A.S. Huși 
a fost distins cu ordine și medalii, 
reușind în 1984 să se situeze pe lo
cul întîi în țară în întrecerea socia
listă cu colectivele din celelalte uni
tăți agricole de stat. Un loc care nu 
numai onorează, ci obligă la o activi
tate și mai rodnică, mai eficientă.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

întreprinderea „Vulcan" din Capita
lă : se confecționează o hotă de 
cazan recuperator de căldură ce va 
fi expediată la Combinatul siderurgic

• Galați

BOBBBBBBB B ■ BBBBBBBBB

RITMIC, INTEGRAL Șl DE BUNA CALITATE
(Urmare din pag. I)

diul pregătirii abatajelor pentru pro
ducția anului în curs 7 Un simplu 
calcul evidențiază faptul că. la a- 
ceastă dată, 5 abataje sînt gata pre
gătite, puțind prelua în orice mo
ment sarcina de plan a celor epui
zate.

— Practic, încă din acest trimes
tru, noi ne-am asigurat întreaga 
linie de front pentru producția anu
lui 1986 — ne spune inginerul-șef 
Emil Pătruică, secretarul comitetului 
de partid. Pînă la sfirșitul trimes
trului vom realiza o depășire a pla
nului cu aproape 1 000 metri liniari 
la lucrările de pregătire minieră.

MASURI ENERGICE PENTRU 
SPORIREA EXTRACȚIEI DE CĂR
BUNE IN BAZINUL ROVINARI. 
După un debut bun în ianuarie, cînd 
au realizat o producție suplimentară 
de 40 000 tone de lignit, unitățile 
Combinatului minier Rovinari — 
principalul producător de cărbune 
energetic al țării — au scăzut rit
mul extracției, acumulînd pină în 
prezent un volum însemnat de res
tanțe. Persistența îndelungată a ză
pezilor și timpul geros au influen
țat negativ funcționarea utilajelor, 
diminuînd simțitor nivelul activită
ții de excavare în cariere și micro- 
cariere. Dar pe fondul acestei situa
ții obiective șj-au făcut loc și o 
serie de neajunsuri : slaba organi
zare a muncii, neglijență în folosi
rea utilajelor, absențe de la pro
gram. Neajunsuri care au accentuat 
nivelul nerealizărilor. Experiența 
bună a colectivelor de muncă din 
carierele Tismana I si II. din Gîrla, 
pune în evidență resursele mari 
existente pentru extragerea unor 
cantități cît mai mari de cărbune în 
întreg bazinul Rovinarilor. în plus, 
rezultatele obținute de unitatea cu 
cele mai complexe condiții de ex
tracție — întreprinderea minie
ră Urdari — reprezintă încă 
un argument că printr-o organizare 
bună a activității, prin ordine și dis
ciplină în muncă se pot obține rezul
tate net superioare celor actuale. „Ne 
desfășurăm activitatea în 4 mine 
subterane și 3 puncte de lucru în 
microcariere dispersate pe o largă 
rază teritorială, ne-a precizat direc
torul acestei unități, ing. Titu Cri-

Colectivul de proiectare al între
prinderii. condus de ing. Gheorghe 
Coadă-Nicolaescu, s-a implicat cu 
toată răspunderea și competența în 
elaborarea unor tehnologii de recon
ditionare care să permită reintrodu
cerea în circuitul productiv. în con
diții superioare de calitate, a cît mai 
multor piese si subansamble.

— La această dată se aulică aproa
pe 350 tehnologii de reconditionări. 
dintre care ponderea o dețin cele 
care .foloșgsp, pietoda. încărcării cjj. 
sudură si apoi prelucrarea sau ajus
tarea oe masini-unelte. precum si 
metoda reconditionării prin acoperiri 
galvanice, realizindu-se în acest scop 
instalații si mașini speciale, ne-a 
spus inginerul proiectant Grigore 
Becherete. In cadrul atelierului de 
boghiuri, bunăoară, există o forma
ție de lucru compusă din 57 de mun
citori cu înaltă calificare ce se ocuoă 
exclusiv de recondiționarea unor 
piese si subansamble complexe : 
carcase de reductoare. cuzineți de 
motoare de tracțiune, canace-cilin- 
dru de la motoarele diesel s.a.

— în cadrul formației de lucru, 
muncitorii sînt specializați ne recon- 
ditionarea anumitor piese si suban
samble, fapt ce duce la creșterea 
productivității muncii si la reali
zarea unor repere care, practic, nu 
diferă cu nimic de cele noi. adaugă 
maistrul Ion Ciurezu. In felul acesta, 
echipa ne care o conduc si-a depășit 
sarcinile ce i-au revenit în perioada 
care a trecut din acest an cu 
300 000 lei.

Realizarea unei propagande vizua
le mobilizatoare, a unor filme docu
mentare. analizele trimestriale in 
consiliul oamenilor muncii si în or
ganizațiile de bază sînt alte modali
tăți practice de intensificare a mun
cii în acest domeniu. Aceste acțiuni 
nu au un scop în sine, formal. Dez

veți. Cu toate acestea ne-am reali
zat ritmic Sarcinile chiar din prima 
zi a anului, astfel că în prezent în
registrăm o producție suplimentară 
de peste 60 000 tone de cărbune. Am 
depășit planul și în microcariere 
pentru că am acționat permanent în 
scopul menținerii în stare bună a 
căilor de acces la utilaje, acordind 
atenție și funcționării cu randamen
te mari a complexelor mecanizate 
din abataje".

Nevoia stringentă de cărbune 
pentru termocentrale impune ca ni
velul extracției să crească conside
rabil nu numai într-una sau alta, ci 
în toate unitățile din cadrul Combi
natului minier Rovinari. Și cu deo
sebire în carierele de lignit, cele 
care dispun de un potențial tehnic 
de înalt randament productiv. Mă
surile inițiate în ultima vreme, 
preocupările mai insistente pentru 
repunerea în funcțiune a tuturor 
mașinilor și instalațiilor s-au con
cretizat de pe acum în sporirea de 
la o zi la alta a producției de căr
bune.

Am văzut care sînt cauzele ce au 
dus la nerealizarea unei importan
te cantități de cărbune. Ce se în
treprinde acum pentru ca utilajele 
să funcționeze la întreaga capacita
te, pentru ca în zilele care au 
mai rămas din luna martie să se 
realizeze prevederile de plan, să se 
recupereze în întregime restanțele ? 
Iată, pe scurt, opiniile unor factori 
de răspundere din unități de bază 
ale combinatului.

Gheorghe Dudău, secretarul comi
tetului de partid de la întreprin
derea minieră Rovinari : „O dată 
cu eliminarea efectelor zăpezii, 
am realizat o serie de îmbună
tățiri pe circuitele de transport 
și am revizuit toate utilajele. Am 
inițiat, de asemenea, un amplu 
dialog cu șefii formațiilor de pe ex
cavatoare pentru generalizarea ex

Tn domeniul extracției cărbunelui, ca de altfel în toate domeniile 
activității economice, disciplina de plan este lege. Ca atare, realizarea rit
mică și integrală a producției planificate implică o angajare totală a colec
tivelor de oameni ai muncii, o riguroasă organizare a procesului de pro
ducție, o inaltă ordine și disciplină în muncă. Deviza „Tării — cît mai 
mult cărbune !“ este o chemare de conștiință, de insuflețitor angajament 
patriotic.

Anchetă realizată de P. CRISTEA, S. CERBU, 
I. LAZA și D. PRUNĂ

baterile ce au Ioc în organizațiile de 
partid se constituie, de fiecare dată, 
în adevărate tribune de promovare 
a celor mai valoroase idei. Un 
exemnlu. Nu cu mult timp în urmă, 
cu prilejul unei analize în organi
zația de bază nr. 2. comunistul Ser- 
ban Marinescu a propus reconditio- 
narea cutiei de angrenai de la lo
comotiva electrică. Tot el s-a anga
jat să si materializeze această idee. 
Efectul ? A rezultat, prin recondițio- 

«pșre.Tp cutie .de „angrenai .cu ace- 
feasi performante ca si cea nouă, dar 
cu un preț de cost... de anroane 10 
ori mai mic.

Am urmărit în timpul documen
tării si modul în care se desfășoară 
acțiunea de dezmembrare a echipa
mentelor de ne locomotive. Se poate 
snune că. de fapt, reușita acțiunii 
de recuperare, reconditionare si re
folosire a pieselor, agregatelor si 
materialelor se asigură încă din faza 
de demontare, cînd se evită la ma
ximum orice formă de risipă.

— Fiecare din subansamblele mari 
ale locomotivelor se spală, se de
montează cu mare grijă, dună care 
se recuperează toate piesele ce se 
pot recondiționa, ne-a spus ing. Ni
colae Popescu, șeful biroului organi
zarea producției si a muncii.

In perioada care a trecut din acest 
an. la întreprinderea mecanică de 
material rulant din Craiova s-au 
recondiționat, peste sarcinile plani
ficate. piese de schimb în valoare 
de anroane un milion lei si s-au 

.asimilat în fabricație piese si repe
re noi în valoare de peste 4 milioa
ne lei. înlocuindu-se astfel. în bună 
măsură, piesele noi. ceea ce dove
dește experiența valoroasă a unității 
în acest domeniu.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii"

perienței brigăzilor fruntașe și insti
tuirea unui sistem de lucru care să 
permită realizarea unor indici de fo
losire extensivă de cel puțin 65 la 
sută, conform programului stabilit. 
Efectele imediate s-au văzut : pro
ducția zilnică a sporit cu 5 000—7 000 
tone, iar din ziua de 17 martie s-au 
depășit prevederile zilnice de plan. 
Colectivul carierei Tismana I și-a 
propus să încheie luna martie cu o 
producție suplimentară de 20 000 
tone cărbune".

Ing. Ion Enache, director electro
mecanic al întreprinderii cariere 
Peșteana : „Am luat măsuri pentru 
refacerea traseelor de benzi și 
schimbarea tronsoanelor de cauciuc 
uzat, pentru aplicarea unor tehnolo
gii îmbunătățite, care să ducă la 
creșterea capacității de haldare. Con
comitent, am acționat pentru omo
genizarea echipajelor și aplicarea 
fet-mă a acordului global. Cu exi
gență am acționat pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în vederea pre
luării din mers a utilajelor, fără stag
nări în fluxul de extracție. De cu- 
rînd a intrat în funcțiune un nou 
excavator tip 1 400 la cariera Peș- 
teana-Sud, sporind substanțial rit
mul de extracție".

Ca urmare a unui întreg ansam
blu de măsuri întreprinse în toate 
unitățile Combinatului minier Rovi
nari, în prezent se realizează o pro
ducție zilnică de aproape două ori 
mai mare decît media înregistrată în 
prima decadă a lunii martie. Dovadă 
că sporirea substanțială a producției 
de cărbune este pe deplin posibilă. 
Pentru aceasta este însă necesar ca 
toate colectivele de muncă din mine, 
și cariere, mai ales cele de la Ro- 
șia-Jiu și Peșteana, să-și inten
sifice eforturile pentru valorifi
carea deplină a potențialului tehnic 
existent, astfel încît acest bazin car
bonifer să asigure zilnic peste 50 000 
tone lignit energetic termocentralelor.
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PREGĂTIREA EXIGENTĂ A STUDENȚILOR - --------------------------- • \

Arhiva de sub glia patriei
- obiectivul fundamental al învătămîntului superior
In vremea din urmă, viața uni

versitară a fost concentrată pe ana
liza rezultatelor obținute la recenta 
sesiune de iarnă a examenelor stu
dențești. „Studențești" e, desigur, un 
mod aproximativ de a le defini, în- 
trucît, raportate la actuala lor com
plexitate și la obiectivele pregătirii 
viitorilor specialiști, examenele uni
versitare îi angajează, din perspec
tive diferite, dar în egală măsură, 
atît pe studenți, cit și pe profesori, 
pe toți factorii educaționali din fa
cultăți, iar nu o dată chiar și pe 
specialiștii unităților productive unde 
tinerii efectuează lucrări practice. 
Tocmai de aceea, analiza amintită a 
îmbrăcat un caracter multilateral, 
critic și autocritic, fiind deopotrivă 
efectuată in senate și în consilii 
profesorale, în adunările organiza
țiilor de partid și ale asociațiilor 
studenților comuniști, în colectivele 
de catedră. Și pentru ca mai vechiu
lui ton neutru, mărunt constatativ, 
mult diminuat în vremea din urmă, 
dar nu de tot eliminat din practica 
analizelor , universitare, să-i fie și 
mai mult restrîns spațiul de mani
festare, au fost elaborate planuri 
concrete de măsuri cu aplicare pe 
toată durata următoare a anului, 
planuri cu termene precise și răs
punderi nominalizate, din conținu
tul cărora se desprinde ca un fir 
roșu spiritul de angajare pentru ca 
activitatea universitară să înregis
treze noi indici de calitate.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
fundamental, limpede formulat la 
Congresul științei și învățămîntului, 
pledează de altfel întreaga realitate 
a școlii noastre superioare. Dotarea 
științifică în continuă creștere, mo
dernizarea cursurilor, raportarea 
mai strictă a problematicii orelor de 
seminarii, de laborator și de practică 
productivă la fondul de învățăminte

propriu procesului de integrare, am
plificarea eforturilor individuale la 
nivelul celor mai mulți dintre stu
denți se alcătuiesc ca tot atîția fac
tori în sprijinul perfecționării învă
țămîntului superior. Așa se și ex
plică faptul că rezultatele de an
samblu obținute la recenta sesiune 
de examene sint ceva mai bune față 
de perioada corespunzătoare a ani
lor precedenți, atît sub raportul pre
zentării studenților la examene, al 
indicelui de promovare, cit și al ca
lificativelor obținute. Iar asemenea 
progrese se constată în pregâtjrea nu 
numai a studenților de la cursurile 
de zi, ci și a celor de la cursurile 
serale, intre cele două forme uni
versitare nemaiexistînd astăzi dife
rențele frapante din urmă cu mai 
mulți ani.

Ceea ce nu înseamnă că rezulta
tele recentelor examene îndeamnă 
în vreun fel sau altul la automulțu- 
mire. Nu numai pentru că o aseme
nea stare de spirit se refuză orga
nic învățămîntului superior, ci și 
pentru că rezultatele globale, oricit 
de optimiste, nu pot acoperi în nici 
un fel minusurile, unele destul de 
frapante, din pregătirea unei părți 
a studenților. Așa cum am subliniat 
și cu alte prilejuri, pregătirea Ia cel 
mai înalt nivel a tuturor studenți
lor este un imperativ decurgind nu 
numai din importanța profesiunii 
alese, din perspectiva exercitării ei 
superioare, ci și din însăși condiția 
actuală a studenților de creatori, de 
factori ai progresului științifico-teh- 
nic. Ca membru al unui cerc știin
țific care-și propune sistematic 
abordarea aspectelor majore din 
cimpul specialității, ca participant 
intr-un colectiv mixt, interdiscipli- 
nar de cercetare pe bază de contract 
economic sau ca practicant intr-un 
atelier de instruire, intr-un birou de

proiectare, cu sarcini tehnico-econo- 
mice precise, fiecare student se 
bucură de o încredere considerabilă 
care, firesc, se cere onorată printr-o 
investiție de muncă, de inteligență, 
de creație mereu sporită. Nici un tî- 
nâr nu-și mai poate îngădui astăzi o 
pregătire mediocră, necum una sla
bă, cînd știe că nu numai după ab
solvirea facultății, ci chiar astăzi, 
efortul lui de pregătire lasă urme 
adinei în activitatea de zi cu zi, ac
tivitate consacrată deopotrivă insu- 
șirji și producerii de valori mate
riale și spirituale.

Din păcate, nu toți studenții par 
să fi înțeles asemenea imperative. 
La Institutul politehnic din Bucu
rești, studenții, cursuri de zi. ingi
neri sau chimiști, s-au prezentat la 
examene în proporție de 99 la sută, 
iar indicele promovaților integral 
este de 61,3 la sută. La cursuri serale, 
ingineri sau chimiști, indicele men
ționat este de 47,2 la sută. La sub- 
ingineri, seral, indicele amintit atin
ge 60,1 la sută, iar procentul notelor 
bune și foarte bune este în creștere 
în toate aceste cazuri. Fără să pier
dem din vedere înalta exigență și 
autoexigență sub care trebuie să se 
situeze întreaga activitate universi
tară și reținînd ca un principiu fun
damental faptul că procentul scăzut 
de promovați la examene, deși nu 
este de dorit, este totuși preferabil 
promovării fără acoperire, să vedem, 
totuși, care sînt cauzele neajunsuri
lor existente.

în rîndul acestora, tovarășa prof, 
univ. dr. jng. Adelaida Mateescu, 
prorector al institutului, situa și 
pregătirea insuficientă, îndeosebi la 
unele discipline fundamentale, cu 
care tinerii vin din liceu, fapt ce ar 
explica, într-o bună măsură, pon
derea rezultatelor slabe și mediocre 
de la anii „mici". Ceea ce nu în-

Institutul ogronomic din Timisoara. Aici se pregătesc în acest an peste 1 000 de studenți în două facultăți : Facul
tatea de zootehnie și medicină veterinară și Facultatea de agronomie •

Filme mari pentru cei mici
Cel puțin de două ori pe 

an — în vacanțele școlare
— și o dată la doi ani, cu 
prilejul Festivalului națio
nal al filmului pentru 
copii desfășurat la Piatra 
Neamț — distribuitorii 
cinematografici își pun 
problema repertoriului 
pentru cei mici. Și-o pun 
ei și cu alte ocazii, dar 
mai ales în aceste momen
te de maximă audiență a 
spectatorului între 2 și 16 
ani (numai la ediția trecu
tă a festivalului, 20 000 de 
copii au „asaltat" cinema
tografele localității in care 
rulau filme pentru ei) — 
genul revine in discuție cu 
toată acuitatea. Ce progra
măm pentru milioanele de 
ochi avizi de imagine, fa
miliarizați cu imaginea de 
cînd apar pe lume, dornici 
în permanență să cynoască 
tot mai multe lucruri noi
— tot mai multe personaje 
interesante, adevărate mo
dele de comportare, dar în- 
tr-o formulă artistică foar
te vie, expresivă, atrăgă
toare? Ce programăm pen
tru micii — dar foarte 
exigenții — spectatori care, 
in ciuda marilor lor cu
noștințe de limbaj cinema
tografic (am avut prilejul 
să aud cîțiva pionier;, 
membri ai unui cineclub 
de școală, discutindu-și 
propriile pelicule, dar și pe 
cele ale profesioniștilor și 
am fost surprinsă de înțe
legerea subtilă a sintaxei 
filmice) — rămîn totuși 
copii. Adică imbinind joa
ca și sportul, veselia, exu
beranța, dornici să vadă, 
să se revadă pe ecran cu 
preocupările lor curente, 
de acasă, de la școală, din 
tabăra de mare sau de schi 
și avind în același timp 
deschiderea specifică vir
atei, deschiderea spre fa
bulos, fantastic, comedie 
sau aventură, fapte de 
eroism, expediții temerare. 
Nu de mult, un documen
tar al studioului „Sahia", 
filmînd expediția unor 
mici și pasionați geologi, 
prefața un film de lung 
metraj, care avea să cîș- 
tige inimile multor specta
tori de vîrste diferite : 
„Marele premiu" (ecrani
zare după un roman de 
Chirii Tricolici, în regia 
Măriei Callas-Dinescu). 
Protagonistul povestirii :

un băiețel, care la un con
curs de carting suferă un 
accident grav. Recupera
rea lui fizică, datorită a- 
tenției, înțelegerii medici
lor, familiei, colegilor, dar 
mai ales învingerea trau
mei psihice, a șocului su
ferit constituie materia 
dramatică a filmului. Cînd 
convalescentul, depășind 
criza, iși va relua antrena
mentele și va reuși să de
vină din nou campion, 
marele premiu obținut va 
încununa nu numai voința, 
perseverența, curajul erou
lui de 11 ani, dar și voința, 
tactul, perseverența, cu
rajul (pentru că realmente 
curaj îi trebuie unui ma
tur ca să reziste la sufe
rința copilului) părinților 
și ale bunilor prieteni ai 
campionului, care pun la 
cale un îndrăzneț șoc emo
țional reparator. Am luat 
acest exemplu artistic re
cent pentru că el îmi pare 
caracteristic pentru genul 
de film care se realizează 
in ultimul timp la noi și 
care se bucură, deopotrivă, 
de interesul copiilor (intil- 
nirile realizatorilor cu 
micii spectatori din Plo
iești și Botoșani s-au sol
dat cu discuții importante 
în legătură cu ce așteaptă 
copiii de la filmele dedi
cate lor), dar și interesul 
unor adulți preocupați de 
educarea tinerelor genera
ții : pedagogi, instructori 
de pionieri, părinți. O dis
cuție cu ei pe marginea 
unor filme concrete, dar și 
in general despre tematica 
filmului pentru copii, des
pre problemele pe care le 
intilnesc ei în munca edu
cațională și ar dori să fie 
dezbătute și de arta cu atît 
de largă audiență, putere 
de influențare, ar fi fost 
de bună seamă revelatoare 
pentru ce este și ce ar tre
bui să fie astăzi, la noi, 
genul adresat celor mici. 
Genul cu răspundere edu
cativă majoră, cum poate 
fi considerat. în altă reali
zare recentă, „Promisiuni", 
datorat unor autoare pa
sionate și bune cunoscă
toare a psihologiei infan
tile : Elisabeta Bostan și 
Vasilica Istrate, tot un co
pil declanșa conflictul : O 
fetiță pusă în fața unei 
grave opțiuni de familie. 
Dar întîmplările, cu atita

sinceritate și vibrație ome
nească aduse in imagine, 
erau de natură să pună pe 
ginduri mai ales maturii, 
despre atare situație-li- 
mita — capabilă să trau
matizeze sufletul de 10 ani. 
Aceeași adresă gravă con
țineau și realizări ale 
noastre mai vechi, ca 
„Vreau să știu de ce am 
aripi" (scenariu : loan
Grigorescu, regia : țNicu 
Stan, care a adus autori
lor pînă acum nu mai pu
țin de 10 premii interna
ționale), sau „De dragul 
tău, Anca" — portret cine
matografic sensibil și lucid, 
realist, al unei adolescente 
vulnerabile (datorat regi
zoarei Cristiana Nicolae, 
dar și co-autoarei succesu
lui binemeritat, tinerei 
Alexandra Duca, dețină
toarea unui important pre
miu de interpretare obți
nut la Chicago, de curind). 
Aprecieri care dovedesc 
succesul de care se bucură 
astăzi in lume filmul rela
țiilor părinți-copii, așa-nu- 
mitul film de familie, la 
care se merge cu familia, 
ca la fln spectacol atrăgă
tor și educativ pentru toa
te generațiile. De la doi la 
optzeci și doi de ani (Să nu 
uităm ce largă adeziune 
au pretutindeni pelicule ca 
„Noul campion" ori „Kra
mer contra Kramer" sau 
ce elogii critice a stîrnit 
filmul lui Ingmar Berg-, 
man, fascinant portret al 
copilăriei : „Fanny și Ale
xander"). Dar acestea sînt 
opere cu eroi-copii, priviți 
din perspectiva maturului. 
Dintr-un unghi poetic- 
nostalgic (ca „Aripi de ză
padă", ecranizare a unui 
episod din îndrăgitele a- 
venturi ale „Cireșarilor" 
lui Constantin Chiriță, 
prelua într-o perspectivă 
lirică imaginea fragilității 
adolescenței, in viziunea 
regizorală a lui Adrian Pe- 
tringenaru) sau, cum am 
văzut, ca o dezbatere psi- 
hologico-filozofică făcînd 
apel la răspunderea fam.- 
liei, a școlii, a societății 
față de viitorul cetățean 
(„Prea tineri pentru ri
duri" de Mihai Stoian și 
Aurel Miheles). Inutil a 
discuta utilitatea acestui 
tip de realizări cinemato
grafice. Ele sint bineve
nite oricind. Dar nu aco-

pledoarii 
sensibile 
solidari- 

și respect

peră, nu pot acoperi setea 
de filme anume destinate 
lor, setea copiilor care re
văd cu incintare, de fie
care dată cînd au prile
jul, „Veronicile" Elisabetei 
Bostan, basmele moderni
zate și muzicalizate ale lui 
Gopo („Maria-Mirabella") 
sau aventurile feerice ale 
Lizucăi și ale lui Patrocle 
din „Dumbrava minunată", 
ecranizată de Gheorgiie 
Naghi. Ca și personajul lui 
mai modern (și mai sim
patic), acel Zuzuc plin de 
haz, fantezie, in care se 
regăsesc mulți copii ai 
acestor zile. Dar cu cite 
premiere, filme n8i — mu
zicale sau nemuzicale, co
medii, aventuri, 
inteligente și 
pentru prietenie, 
tate, răspundere 
față de muncă — venim in 
ultima vreme in intimpi- 
narea nerăbdării cu mili
oane de ochi, de suflete, 
de minți ascuțite ? Cineva 
propunea la trecuta ediție 
a Festivalului național de 
la Piatra Neamț speciali
zarea uneia din casele de 
film pe problemele acestui 
gen. Care — evident — să 
înceapă cu începutul : cu 
lansarea • unui concurs de 
idei sau de scenarii, po
vestiri cinematografice 
pentru copii. Propuneri cit 
mai variate și captivante, 
ținînd seama că spectatorii 
noștri de la 2 la 16 ani sînt 
și cei mai diverși specta
tori, mai pretențioși, mai 
diferiți de la an la an.

O prospectare sistemati
că a literaturii pentru 
copii în vederea atragerii 
unor scriitori către cine
matografie ar îmbogăți, 
cu siguranță, portofoliul 
existent la casele actuale. 
Ritmul impetuos al dezvol
tării societății impune și 
copilului, nu numai adul
tului, o adaptare rapidă, 
complexă, 
schimbările 
ce survin 
nu poate rămîne în afara 
acestui tumult de viață și 
de informație, „explozie" 
ce trebuie prelucrată pen
tru noile generații intr-un 
limbaj modern, pasionant, 
în pas cu epoca.

Să le dăm celor mici 
marile filme pe care le aș
teaptă.

Alice MANOIU

seamnă că principalele cauze ale 
rezultatelor mai puțin bune obținu
te la recenta sesiune de examene, 
inclusiv la anul I, se sjtuează in 
afara activității universitare. Cum 
bine se știe, matematica, fizica au 
făcut și fac parte dintre probele 
concursului de admitere și stă în 
puterea universitarilor să poată face 
cuvenita distincție între performan
ța pregătirii prin dopaj și conținutul 
real, de durată al acesteia, incit se
lecția candidaților să aibă exclusiv 
un caracter valoric.

Universitarii Politehnicii bucu- 
reștene știu bine acest lucru și toc
mai de aceea in planurile amintite 
se regăsesc măsuri cu acțiune de 
durată, vizînd stimularea efortului 
substanțial de pregătire la nivelul 
fiecărui student. Dintre aceste mă
suri, tovarășa prorector a amintit 
mai întîi pe cele referitoare la recu
perarea minusurilor din pregătire și 
la combaterea mediocrității. Pe lin
gă faptul că situația fiecărui student 
in parte a fost dezbătută în adună
rile pe grupe și pe ani de studiu ale 
asociațiilor studenților comuniști, au 
fost supuse analizei ținuta unor 
cursuri și discipline, stadiul moder
nizării și perfecționării lor pe baza 
ideilor formulate la Congresul știin
ței și învățămîntului. Au fost, de 
asemenea, dezbătute influența exer
citată de cadrele didactice asupra 
studenților și dincolo de ora de curs, 
modalitatea optimă de a-i cunoaște 
și de a-i stimula multilateral spre 
o continuă autoperfecționare. în 
acest cadru au fost programate con
sultații suplimentare, îndeosebi pen
tru studenții din anul I, cursuri de 
zi sau serale, iar pentru cursurile la 
care s-au înregistrat un mare număr 
de pierderi, vor fi introduse în pre- 
sesiune noi probe de autocontrol 
pentru depistarea eventualelor lip
suri și suplinirea lor la timp. Și cum 
toate măsurile adoptate vizează im
plicit sporirea exigenței, ele se răs- 
frîng și asupra studenților buni și 
foarte buni : selectarea candidaților 
în vederea apropiatelor concursuri 
profesionale ale studenților are in 
vedere deopotrivă rezultatele obți
nute la examene, cum și capacitatea 
de creație, cultivată la nivelul fie
cărui tînăr.

Măsuri asemănătoare au fost 
adoptate și la Institutul de construc
ții din București, unde indicele pro
movaților integral, in cazul studenților 
români, ingineri, cursuri de zi, a atins 
în acest an 58 la sută (cu trei pro
cente mai mult față de anul trecut), 
în schimb, a crescut ceva mai mult 
procentul notelor bune și foarte 
bune. La cursurile serale, ingineri, 
indicele menționat esțe de 55 la 
sută, față de 53 în sesiunea cores- 
pufizătoare a anului trecut, iar la 
cursurile serale, subingineri, indicele 
amintit atinge 60 la sută. Cu toată 
relativa îmbunătățire ă procentelor 
din anii precedenți, e limpede că la 
Institutul de construcții gradul de 
pregătire a tuturor studenților nu 
reflectă prestigiul științific și nici 
calitatea înaltă a activității de inte
grare realizată aici în ultimii ani. 
Una din 'cauze, după însăși aprecie
rea tovarășului prof, univ. dr. ing. 
Mihail Ifrim. prorector al institu
tului, rezidă în insuficienta corelare 
a formelor universitare de pregătire. 
Se modernizează cursurile, tematica 
lucrărilor de laborator, programele 
de practică, dar legăturile, complini
rea dintre diferitele discipline ră
mîn uneori pe planul al doilea. In 
eforturile de perfecționare a conți
nutului învățămîntului, sînt avute 
mai rar în vedere și accesibilitatea 
cursurilor, capacitatea lor de a-i mo
biliza pe studenți, de a le stimula 
individualitatea specifică. Or, cum 
bine se știe, influența catalizatoare 
profundă a personalității profesorale 
se exercită cu precădere nu asupra 
unei mase de tineri, prea puțin in
dividualizată, ci asupra personalită
ților în formare, cu luarea in calcul 
a ecuației fiecăreia. Tocmaj de aceea, 
măsurile recent adoptate iși propun 
deopotrivă sporirea, dar și nuanța
rea eforturilor, simplificarea răspun
derii fiecărui cadru didactic, dar și 
a fiecărui student, cultivarea disci
plinei muncii, mai buna conlucrare 
cu asociațiile studenților comuniști 
pentru întărirea climatului de exi
gență și autoexigență — polii activi
tății universitare de calitate.

Mihai IORDĂNESCU
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cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Vară sentimentală : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : FLOREAS
CA — 11; 13; 15, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.

• Racolarea : FLACARA (20 33 40) — 
14,30; 16,30; 18,30.
• Căsătorie legală: STUDIO (59 53 15) 
— 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15.
• Preria: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14) 
_ Q- 11' 1• 15• 17' 1Q
• Yankeii :’ SALA MICA A PALA
TULUI — 16,45; 19,30.
• Aventuri în Ontario : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol- 
ran : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Vrabia pe gheață — 9; Program

de desene animate — 11; 13; Lampa 
lui Aladin — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
$ O șansă prea mare : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 15; 17; 19.
• Raidul vărgat: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Intrusul : BUZEȘTI (50 43 58) — 15.
• Clinele — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30,
Zona cu obstacole — 16,30; 18,30 :
DACIA (50 35 94).
• Un strigăt după ajutor — 17; 19, 
Aleksandr Nevski — 9; 11; 13; 15 : 
UNION (13 49 04).
• Allo, taxi !: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Berlin kaputt — 15, Piedone în
Egipt — 17; 19 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13).

' NOI ATESTĂRI ARHEOLOGICE ALE VECHIMII Șl CONTINUITĂȚII 
POPORULUI ROMÂN ÎN VATRA STRĂMOȘEASCĂ (II)

Publicăm, astăzi, alte citeva 
opinii ale arheologilor de la Mu
zeul de istorie al Republicii 
Socialiste România despre expozi
ția recent deschisă in sălile 
muzeului — care înmănunchează 
vestigii descoperite in lucrările de 
săpături arheologice desfășurate 
de muzeu in anii 1975—1985. Expo
natele dau un nou relief adevăru
lui privind vechimea și dăinuirea 
românească in vatra străbună, 
forța de creație istorică și dragos
tea de frumos ale românilor.

Un centru voievodal din 
veacul al Xlll-lea. săpăturile 
arheologice mai vechi și, mai cu 
seamă, cele noi au prilejuit desco
perirea și cercetarea la Cetățeni, 
județul Argeș, ne spune arheologul 
Lucian Chițescu, șef de secție, a 
unui complex medieval cu caracter 
de unicat : o prosperă așezare din 
secolul al XIII-lea, de aspect inci
pient urban, protejată natural de 
rîul Dîmbovița și apărată artificial 
de o cetate de zid, situată în ime
diata vecinătate, în vîrful montico- 
lului cu denumire semnificativă 
„cetățuia lui Negru Vodă". în cu
prinsul acestei așezări, străbătută 
de urmele vizibile și astăzi ale ve
chiului drum spre Cimpulung și 
Transilvania, s-au găsit locuințe de 
suprafață și semiadîncite. ateliere 
meșteșugărești, unelte, piese de ar
mament și echipament, produse ce
ramice interne, produse ceramice și 
emisiuni monetare ale Imperiului 
bizantin, o mare locuință cu baza 
din bolovani de piatră și supra
structura din lemn, flancată de 
două edificii de zid de factură și 
rit bizantine și ortodoxe ce se 
succed la poalele cetății cu mult 
peste durata întregului secol. Ambe
le edificii ortodoxe sînt, deocam
dată. cele mai vechi cunoscute 
acum la sud de Carpați. primul 
fiind datat aproximativ între anii 
1200—1250, iar celălalt între 1250— 
1410. Toate acestea demonstrează 
pe deplin existența la Cetățeni a 
unui important centru _ economic, 
politic și cultural românesc, ce a 
funcționat, cel puțin o vreme. în 
paralel cu cele oarecum similare de 
la Breaza-Făgăraș și Curtea de 
Argeș. în cadrul unei formațiuni 
statale românești unitare din punct 
de vedere etnic și cultural, ce se 
întindea pe ambii versanți ai Mun
ților Făgăraș și care era condusă la 
1247 de voievodul Seneslau.

Artă și arhitectură in 
trei reședințe feudale din 
secolele XIV-XV. Pe maluI 
drept al rîului Moldova, la limita 
sudică a satului Giulești (comuna 
Boroaia, județul Suceava), pe locul 
numit „La temelie" au fost desco
perite (în săpăturile, executate în 
colaborare cu Muzeul 'județean Su
ceava) vestigiile unor, clădiri din 
piatră și cărămidă, cu rol reziden
țial și militar aparținînd unuia dih- 
tre cele mai importante ansambluri 
de acest fel, ridicate în a doua ju
mătate a secolului al XIV-lea la 
răsărit de Carpați. Arhitectura și 
decorația construcțiilor civile și a 
lăcașului de cult dovedesc influențe 
considerabile ale stilului gotic, pre
cum și existența în această vreme 
a unor șantiere de construcție, ve
ritabile școli pentru ’ meșterii mol
doveni — ne spun arheologii Li a si 
Adrian Bătrina.

Elementelor de construcție desco
perite li se adaugă un bogat inven
tar arheologie (piese ceramice, de 
podoabă, de harnașament și echipa
ment militar), sugerind un inalt ni
vel de viață feudală. Datele de 
ordin documentar, de ordin topo
nimic. precum și vestigiile descope
rite au permis atribuirea reședinței 
feudale de la Giulești lui Giulea — 
unul dintre cei cinci membri ai 
sfatului domnesc din vremea lui 
Petru 1 Mușat.

Cercetările efectuate Ia Netezi, 
comuna Grumăzești, județul Neamț 
— continuă interlocutorii noștri — 
au pus in evidență vestigiile unui 
ansamblu feudal alcătuit dintr-o 
locuință-turn și un lăcaș de cult — 
ambele realizate din zid. Aspectul 
îngrijit al zidăriei, finisajele și 
amenajările exterioare și interioare 
constituie autentice mărturii despre 
cunoștințele meșterilor ce au reali
zat aceste construcții, precum si 
despre posibilitățile materiale ale 
posesorului lor. Din materialul ar
heologic descoperit (ceramică, unel
te, piese monetare, accesorii vesti
mentare și podoabe) se detașează 
o frumoasă diademă alcătuită din 
8 plăcuțe de argint decorate cu 
motivul palmetei, piesă aparținînd 
celei de-a doua jumătăți a secolu
lui al XV-lea.

Datele de ordin toponimic, pre
cum și cele de ordin cronologic au

permis identificarea ansamblului 
feudal de la Netezi cu reședința de 
la sfirșitul secolului al XIV-lea a 
marelui feudal Brațul Netedul, pre
zent in sfatul domnesc intre 1392 și 
1399. Cercetările au prilejuit con
statarea, de ordin general, că ulti
mele decenii ale secolului al XIV- 
lea au fost martorele ridicării. în 
mediul rural de la răsărit de Car- 
pați. a unor monumente și ansam
bluri de o remarcabilă valoare ar
hitecturală. Tehnica de construcție 
și structura lor arhitectonică ne 
arată că și în spațiul cultural ro
mânesc est-carpatic, o dată cu a 
doua jumătate a secolului al XIV-

Una dintre statuetele descoperite 
în așezarea getică de la Popești 

(Giurgiu)

Statuetă de bronz descoperită in 
castrul roman de la Miciq {Vețfl), 

județul Hunedoara

Cahlă de sobă descoperită în reșe
dința feudală de la Spătărești, ju

dețul Suceava

lea. feudalitatea locală și societatea 
românească in ansamblul ei mani
festa. in.cadrul aspirațiilor lor de 
Împlinire în planul valorilor cultu- 
ral-artistice, o capacitate deosebită 
de receptare a unor experiențe ar
tistice de sorginte bizantino-balca- 
nică sap occidentală care, altoite pe 
fondul viguros al tradițiilor locale, 
vor da naștere la monumente de 
referință pentru arhitectura între
gului teritoriu românesc.

La 1.5 km spre sud de actualul 
sat Spătărești (județul Suceava). în 
punctul denumit „La hate", a fost 
identificat un cimitir și un grup de 
7 locuințe și alte anexe gospodă-

l 
rești, amplasate pe un platou. Ma
terialul arheologic descoperit (rod 
al colaborării cu Muzeul județean 
Suceava) constind din arme, piese 
de echipament militar, unelte, po 
doabe, monede, piese de harnașa
ment și ceramică de lux. la care 
se adaugă constatarea că cel puțin 
unele din locuințe erau înzestrate 
cu sobe de cahle, decorate cu ima
gini • frecvent intilnite în iconogra
fia occidentală a vremii — ne spun 
în continuare cei doi arheologi 
— ne determină să atribuim acest 
complex de locuire unei reședințe 
feudale ce a ființat aici în inter
valul cuprins între sfirșitul seco
lului al XIV-lea și mijlocul secolu
lui al XVI-lea.

Din observațiile efectuate asupra 
unor categorii de materiale arheo
logice descoperite aici se constată 
că multe dintre ele sint de factură 
urbană și se aseamănă cu cele 
aflate în așezarea orășenească de 
la Baia. De aici trebuie să fi pro
venit atit constructorii unor locu
ințe ce beneficiau de un înalt grad 
de confort, cit și unele articole de 
lux și produse meșteșugărești, ilus- 
trind în chipul cel mai clar cu pu
tință legăturile economice și cultu
rale dintre prestigioasele centre 
urbane ale vremii și așezările rura
le învecinate.

Orașul medieval româ
nesc este prezent în expoziție 
prin piese ce ilustrează elemente 
ale civilizației urbane : tezaure mo
netare și cahle pentru sobe. Printre 
cele mai interesante se numără pie
sele descoperite la Bistrița (județul 
Bistrița-Năsăud), provenind din 
casa cunoscutului constructor tran
silvănean Ion Zidaru, ale cărui ser
vicii au fost insistent reclamate și 
de Moldova lui Petru Rareș.

„Decorate cu minunată motivis- 
tică, inspirată din iconografia occi
dentală și central-europeană a goti
cului tirziu, contaminat de Renaș
tere, cahlele de la Bistrița se pla
sează pe o treaptă imediat superi
oară celor aparținind sobelor gotice 
din a doua jumătate a secolului al 
XV-lea, ilustrate in spațiul româ
nesc prin exemplare de referință 
cum sint cele de la Suceava sau 
Baia (județul Suceava) — apreciază 
Lia și Adrian Bătrina. Decorația 
plăcilor de teracotă de la Bistrița, 
smălțuite mono sau policrom, iși 
găsește, in frecvente cazuri, simili
tudini în diferite centre ale Moldo
vei, cu precădere la Suceava. 
Această realitate se constituie in
tr-o nouă mărturie a permanente
lor legături — economice, dar și ar- 
tistice-culturale — între teritoriile 
românești de la est și vest de Car
pați, a circulației unor meșteri pur
tători ai unei spiritualități co
mune".

„Identificată în teren cu vatra 
așezării urbane de mult dispărute —, 
Orașul de Floci r- locul țtș 
naștere al celui dinții unificator 
politic al, țărilor române, voievodul 
Mihai Viteazul — localitatea Piua 
Petri, comuna Giurgeni, județul Ia
lomița, a fost și este cercetată în 
mod statornic, începind cu anul 
1975, de un colectiv al muzeului 
nostru, ne spune tovarășul Lucian 
Chițescu, în colaborare și cu spri
jinul unor muzeografi de la Muzeul 
de istorie al județului Ialomița și 
cu sprijinul constant, efectiv și efi
cient al organelor locale. Cercetări
le au dovedit că orașul acesta. în 
suprafață de peste 4 hectare, a cu
noscut o puternică dezvoltare și 
afirmare in secolele XV—XVII, de
monstrată de cele peste 40 locuințe 
de suprafață pină acum cercetate, 
cu 2—4 camere, cu sobe de încălzit 
cu oale-cahlă și decorate la interior 
cu discuri ornamentale și plăci de
corative. smălțuite și nesmălțuite, 
de cele 4 ateliere meșteșugărești de 
confecționat nasturi sau bijuterii, 
de cele 4 necropole cu excepțional 
de bogat inventar de producție lo
cală, precum și a trei edificii de 
cult și a unei locuințe laice din 
piatră. Toate datele de pînă acum 
converg spre concluzia că această 
importantă așezare urbană româ
nească de cimpie a decăzut treptat 
datorită războaielor pustiitoare 
ruso-austro-turce din secolul al 
XVIII-lea, desfășurate mai cu sea
mă în această zonă sud-estică a 
României. precum și datorită 
schimbării cursului vechi al Ialomi- 
ței cu peste 2 km spre sud-est. 
Ultimele urme de locuire palpabilă 
furnizate de cercetările de pînă 
acum datează din anii 1800—1804, 
cînd ultimii locuitori părăsesc de
finitiv vatra fostei înfloritoare așe
zări urbane și se deplasează spre 
est. pe noul curs al Ialomlței, 
punind bazele satului Piua Petri".

Anchetă realizată
Silviu ACH1M
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--------OAMENI NOI, TEHNICĂ NOUĂ
(Urmare din pag. I)
depuse pentru optimizarea 
șenalului navigabil al Du
nării de către întreprinde
rea de navigație fluvială 
„Navrom" Galați — care 
tutelează portul minera
lier — pot ajunge aici, la 
cheiurile adine infipte in 
malurile Dunării, și navele 
maritime mari de 55 000 
tdw.

— De la dotările excep
ționale de care beneficiem 
prin grija partidului și 
statului nostru socialist, de

la condițiile de muncă și 
viață pe care le avem — 
subliniază Ionel Iosif, se
cretarul comitetului de 
partid — drumul pină la 
inițiative muncitorești pre
cum „Nici o navă în con- 
trastalii, nici un vagon in 
locații" sau „O zi pe lună 
să lucrăm cu combustibili 
economisiți" este, firește, 
mai scurt, înlesnit și de 
exemplul comuniștilor care 
sînt sufletul tuturor acțiu
nilor. Membru birourilor 
organizațiilor de bază sînt, 
de altfel, permanent in

mijlocul oamenilor, acolo 
unde este mai greu, acolo 
unde este nevoie. Așa s-a 
intimplat și în zilele cu 
ger aspru și vint puternic, 
atunci cînd minereul în
gheța în buncăre. într-o 
astfel de situație, fiecare 
dintre noi, indiferent de 
meserie, am trecut imediat 
la . acțiune, am format 
echipe speciale de lucru Ia 
nave astfel incit întreaga 
activitate portuară să de
curgă normal.

Pe una din danele por
tului, de la înălțimea de 32

de metri a cabinei unei 
macarale gigant de 16 
tone-forță pe care o dirija 
cu siguranță Nicolae Ena- 
che. am putut realiza mai 
limpede amploarea activi
tății ce se desfășoară pe 
miile de metri lungime ai 
platformelor de beton ale 
celor două cheiuri fluviale 
și ale celor două cheiuri 
maritime. In acel moment, 
sub priviri se deschideau 
căile de acces spre cala 
unei nave de . 25 000 tdw 
plină cu minereu de fier,- 
materie primă pentru oțe

lul de Galați. în larg, pe 
zariștea unde se imbrăți- 
șează apele Dunării cu ale 
Șiretului, se profilau alte 
nave, cărora urma să le 
vină rindul la descărcat.

Pe apele marelui fluviu, 
in portul propriu-zis se 
desfășoară o activitate tot 
mai intensă de către un 
colectiv harnic și energic, 
care a înscris in contul său, 
numai în primele două 
luni din acest an, beneficii 
în valoare de nouă mili
oane lei. Un start încu
rajator 1

A

y
• Marele premiu — 15; Cobra se în
toarce — 17; 19 : FERENTARI
(80 49 85).
• Fata fără zestre: PACEA (71 30 85) 
— 15; 18.
• Dublă depășire : VIITORUL 
(10 68 40) — 15; 17; 19.
• Ne trebuie o solistă — 15; 17, 
Doamna cu cățelul —■ 19 : POPULAR 
(35 15 17).
• Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,15; 
15,30; 18,45.
• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Fanfan Ia Tulippe : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30.
• Toată lumea este a mea : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 12; 15; 18, 
ARTA (213186) — 9; 12; 15; 18.
• Copie la indigo : VOLGA (79 71 26)

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13; 15.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 17,30; (sala Ate
lier) : Dl. Cehov e îndrăgostit — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Mihai Ungureanu — 18; (sala 
Studio) : Concert susținut de TRIO 
„CANTABILE44 (Ștefania Cîrlan — 
vioară, Mariana Guimar — violoncel, 
Mihaela Cîrlan — pian) — 17,30.

• Opera Română 13 18 57) : Olande
zul zburător — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 18,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Menajeria de sticlă — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 17,30.
• Teatrul „C.I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru) : Brățara falsă — 
17,30; (sala Studio) : Trăsura la scară
— 18.
• Teatru] Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30;

(sala Giulești, 18 04 85) : Serenadă 
tirzie — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
ne“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86
— 18; (sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă 
fac să rîdeți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 18 57) ; La popasul drumeției
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15; Nota zero la pur
tare — 18.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala * 
Cosmonauților) : Tigrișorul Petre 
— 15.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30.
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz și Guilden- 
stern — 18,30.
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
conducător glorios al unui popor glorios

(Urmare din pag. I)

ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Printre cele mai importante preo
cupări ale partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in toată această 
perioadă a fost regîndirea raportului 
dintre teorie si practică in dinamica 
construcției socialiste. S-a statuat 
astfel adevărul că fiecare etapă im
pune o nouă sinteză a acestui raport, 
singura în măsură să surprindă ele
mentele de noutate, in devenirea so
cietății că într-o perioadă de rapide 
prefaceri în toate domeniile, de pu
ternic triumf al științei, activitatea 
teoretică de studiere si interpretare 
a noilor fenomene și procese consti
tuie parte integrantă a procesului de 
conducere, una din premisele esen
țiale care îi asigură perspectivă, vi
talitate, eficientă. Rodul acestei vas
te activități de generalizare teoretică 
a propriei experiențe in construcția 
socialistă, a prefacerilor determinate 
de revoluția științifico-tehnică con
temporană îl constituie elaborarea 
unui impresionant corp, a unui sis
tem bine definit de teze și aprecieri 
privind principalele probleme ale 
construcției socialiste, care reprezin
tă marxism-leninismul creator apli
cat la condițiile concrete ale Româ
niei, ale epocii contemporane. Firește 
că tezele și aprecierile elaborate în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea sînt numeroase, între ele fi- 
gurind reconsiderarea și repunerea 
istoriei în drepturile sale, sublinierea 
rolului progresist al națiunii în lu
mea contemporană, elaborarea unei 
ample concepții asupra stiintei ca 
factor primordial al progresului con
temporan etc. Dacă vom insista în 
continuare asupra unora din ele. o 
facem pentru a releva spiritul creator 
în care au fost, elaborate, contribu
ția lor la orientarea activității prac
tice de edificare a noii orînduiri.

Partidul - centrul vital 
al societății

într-un spirit profund novator — 
care pornește de la tradițiile înain
tate ale gindirii socialiste în tara 
noastră, de la marile răspunderi pe 
care le ridică etapa actuală a con
strucției socialiste in fața clasei mun
citoare, a partidului său revoluțio
nar — a fost definit însuși rolul 
partidului. In viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partidul este de
finit drept centrul vital al societății, 
afirmindu-și funcția de forță poli
tică conducătoare a societății din in
teriorul colectivelor, in strîns dialog, 
într-o permanentă conlucrare cu oa
menii muncii, cu întregul popor.

Se poate aprecia că democrația 
înțeleasă ca un sistem unitar de 
drepturi si îndatoriri, de prerogative 
si răspunderi a devenit un adevărat 
ax. un principiu fundamental de or
ganizare și conducere a întregii so- • 
cietăți. Este deosebit de semnificativ 
în acest sens că înseși cerințele esen
țiale care se ridică în fata perfec
ționării rolului conducător al parti
dului — de la integrarea activă în 
societate la perfecționarea stilului 
de muncă al organizațiilor de partid, 
vizează in fond amplificarea și di
versificarea modalităților de dialog 
cu masele. Apare, de asemenea, grăi
tor faptul că statul — ale cărui răs
punderi în planificare, organizare și 
conducerea unitară a întregii activi
tăți economico-sociale cresc — își 
duce la îndeplinire aceste sarcini, 
la toate eșaloanele și în toate veri
gile sale, într-o strinsă conlucrare 
cu masele de oameni ai muncii, prin 
antrenarea lor permanentă la pro
cesul de luare si îndeplinire a hotă- 
ririlor. Denumirea de stat al demo
crației muncitorești revoluționare 
sintetizează aceste prefaceri pro
funde.

Prezintă o mare semnificație pen
tru capacitatea partidului de a sta
bili o strategie pe deplin adecvată 
cerințelor specifice fiecărei etape a 
construcției socialiste elaborarea con
ceptului de societate socialistă mul
tilateral dezvoltată. Punctul de ple
care al acestui concept îl constituie 
ideea de tot coerent, de structură 
unitară a societății. Nu este suficient 
să faci eforturi pentru a dezvolta un 
domeniu al societății, oricît de im
portant ar fi el. Esențial este ca so
cietatea să înainteze și să se dezvol
te armonios, respectînd anumite ra
porturi dintre diferitele sale laturi 
— viteza de înaintare a întregului 
depinzind foarte mult de asigurarea 
acestor corelații, de prevenirea unor 
disfunctionalităti si contradicții. Fi
rește că dintotdeauna au existat și 
vor exista priorități, dar acestea se 
cer integrate cerințelor de progres 
ale ansamblului, în care preocupările 
pentru dezvoltarea economiei să se 
împletească strîns cu cele pentru în
florirea științei. învățămîntului. cul
turii. pentru perfecționarea relațiilor 
sociale, adîncirea democrației socia
liste, afirmarea umanismului revolu
ționar.

Călăuzit de teza marxistă privind 
însemnătatea bazei materiale a so
cialismului. a dezvoltării forțelor de 
producție ca factor decisiv al pro
gresului social, partidul și-a concen
trat cu deosebire energiile în direc
ția accelerării operei de industriali
zare. de dezvoltare intensivă și mo
dernă a agriculturii ca ramură de 
bază a economiei naționale. Strategia 
dezvoltării economice a tării — in-

INFORMAȚII SPORTIVE

STEAUA - PERSEVERENȚĂ PE DRUMUL PERFORMANTEI
în anii trecuți, opinia publică 

sportivă primea cu satisfacție cali
ficarea echipelor Dinamo București 
și Universitatea Craiova în semifi
nalele cupelor europene. Acum, per
formanța echipei Steaua București 
de a se califica in semifinalele ceiei 
mai importante competiții interclu- 
buri — „Cupa campionilor euro
peni" — bucură pe amatorii de fot
bal din țară, mai ales că această ca
lificare a fost obținută printr-o vic
torie chiar pe terenul adversarilor, 
acolo unde anterior echipele cam
pioane ale Iugoslaviei și U.R.S.S. 
fuseseră întrecute și eliminate. Par
tida a fost deosebit de aprig jucată 
și este de remarcat faptul că de astă 
dată dominarea Stelei s-a făcut sim
țită inclusiv pe planul așa-numitei 
rezistente fizice în regim de vi
teză. ceea ce a permis campionilor 
noștri să-i înfrîngă pe atleticii și 
ambițioșii lor adversari chiar spre 
finalul meciului. Agenția „Associa
ted Press" subliniază că „Fotbaliștii 
români s-au dovedit superiori teh
nic și tactic, dominînd jocul și obli- 
gindu-1 pe portarul Korhonen la nu
meroase intervenții de ultim mo
ment. ...Echipa română a realizat o 
victorie meritată, demonstrînd un 
potențial de joc mai bun în ambele 
partide". De asemenea, „France 

cluzind asemenea elemente definito
rii. cum ar fi menținerea unei inalte 
rate a acumulării, promovarea ra
murilor de virf. purtătoare ale pro
gresului economic, repartizarea echi
librată pe cuprinsul tării a tortelor 
de producție, statornicirea unui echi
libru dinamic între industrie și agri
cultură. intre acestea și celelalte ra
muri ale economiei naționale, lărgi
rea bazei proprii de materii prime 
si energie, creșterea gradului de aco
perire din resurse interne a nevoilor 
economiei, implementarea cuceririlor 
noii revoluții industriale — a pus ba
zele făuririi complexului economic 
national unitar, a accelerat procesul 
de modernizare economico-socială a 
României socialiste.

Omul nou, suprema 
realizare a timpului 

socialist
Intre marile ctitorii ale evului nos

tru socialist, omul nou are o stră
lucire aparte, pentru că el. de fapt, 
se află la rădăcina tuturor realiză
rilor prestigioase ale acestor ani. 
luminează cu puterea sa creatoare 
orizonturile constructive ale noii so
cietăți, pentru că, înălțînd atîtea edi
ficii, el s-a transformat pe sine, de
venind mai atașat valorilor civiliza
ției noastre socialiste. Preocuparea 
de prim ordin pe care partidul nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
manifestă pentru dezvoltarea mul
tilaterală a personalității umane co

respunde atît cerinței de a valorifica 
marile disponibilități creatoare ale 
omului, cit și înfăptuirii exigențelor 
umanismului revoluționar, umanism 
care semnifică dezvoltarea persona
lității umane într-o viziune care să 
includă deopotrivă o temeinică pre
gătire profesională si politică, anga
jare și răspundere, disponibilitate 
fată de nou, toate acestea axate pe 
promovarea fermă a spiritului revo
luționar. a hotărîrii de a învinge ori
ce greutate, de a face ca valorile și 
idealurile noastre să triumfe.

înaltul spirit de responsabilitate cu 
care partidul își îndeplinește rolul de 
forță politică conducătoare a socie
tății se reflectă grăitor în unitatea 
dialectică a politicii sale interne și 
externe. Prin concentrarea eforturi
lor poporului spre înfăptuirea sarci
nilor construcției socialiste, ca și prin 
dinamismul politicii sale externe, 
pusă în slujba păcii, a progresului 
social, prin numeroasele sale initia
tive si acțiuni întreprinse pe arena 
internațională, partidul nostru își în
deplinește cu fidelitate atît îndatori
rile naționale cit și cele internațio
nale. dezvoltă și ridică pe o treaptă 
superioară tradiția îmbinării organi
ce a patriotismului și internaționalis
mului. în spiritul orientării stabilite 
de partid. România acționează cu 
succes pentru amplificarea și adîn
cirea colaborării cu toate țările so
cialiste. cu țările în curs de dezvol
tare. cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pentru pace și co
laborare. Bogata activitate desfășu
rată pe plan internațional,. în spiritul 
unei înalte principialități, a făcut să 
crească și mai mult prestigiul Româ
niei în lume, exprimat în călduroase 
aprecieri făcute pe toate meridianele 
la adresa politicii externe românești, 
a principalului ei autor și exponent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cunos
cut si stimat pretutindeni în lume, 
ca erou al păcii, ca militant neobo
sit pentru cooperare între popoare, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice. pentru sprijinirea indepen
denței, egalității în drepturi si dez
voltării libere a fiecărei națiuni.

Permanența 
dezvoltării, 

permanența spiritului 
revoluționar

In concepția P.C.R., partidul tre
buie să se afirme permanent drept 
conducătorul politico-ideologic al so
cietății, capacitatea sa vizionară de 
studiere și folosire a legilor de evo
luție a societății, a impactului consi
derabil pe care revoluția industrială 
îl exercită asupra strategiilor de dez
voltare, de previzionare a tendințelor 
actuale și de perspectivă ale progre
sului social contemporan. Privită din 
acest punct de vedere, activitatea de 
conducere a partidului nostru în ac
tuala etapă se distinge prin preocu
parea statornică pentru prospectarea

Presse" scrie că „Fotbaliștii români 
s-au impus in meciul jucat la Hel
sinki, cu formația Kuusysi, obținînd 
victoria și totodată calificarea, prin 
golul marcat de Pițurcă cu patru 
minute înaintea fluierului final".

Prezenta echipei Steaua București 
în semifinalele „Cupei campionilor" 
obligă pe toți jucătorii ei la eforturi 
și mai intense în pregătire pentru a 
dobîndi noi rezultate de răsunet in
ternațional. La tragerea la sorți de 
astăzi pentru meciurile semifinale, 
alături de Steaua, figurează F. C. 
Barcelona (care a eliminat pe Ju
ventus Torino, cea mai bună echipă 
de club din lume in anul 1985), apoi 
puternica echipă belgiană Ander- 
le.cht (care s-a calificat în dauna nu 
mai puțin cunoscutei formații Ba
yern Miinchen) și, în sfîrșit, echipa 
suedeză I.F.K. Goteborg (semifina- 
Iistă după dubla confruntare cu A- 
berdeen). După cum se constată toa
te aceste trei echipe au o reputație 
bună pe continent, fiecare dintre ele 
definind in palmares cel puțin cîte 
o cupă europeană intercluburi.

Amatorii de fotbal din țară aș
teaptă de la campioana României să 
se afirme în semifinale, indiferent 
cum se va numi adversara ce-i va 
fi desemnată astăzi. Steaua are po
sibilități și toate‘condițiile să devi

viitorului, pentru orientarea activită
ții economico-sociale în funcție de 
cerințele actuale și de perspectivă 
ale societății noastre, ale lumii con
temporane în general.

Hotărîrile Congresului al XIII-lea 
privind dezvoltarea economico-socia
lă a tării în cincinalul 1986—1990 și, 
în perspectivă, pînă în anul 2000 re
prezintă o ilustrare convingătoare a 
acestei preocupări, a consecventei cu 
care partidul acționează pentru 
transpunerea în viată a Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism.

Teza esențială conținută în hotă
rîrile Congresului al XIII-lea, în alte 
documente de partid este ideea con- 
tinuitătii procesului de dezvoltare 
care pune în lumină acea permanen
tă stare de veghe, de neodihnă a 
spiritului creator, a spiritului revo
luționar proprii partidului nostru. 
Din documentele congresului, din 
cuvîntările secretarului general al 
partidului transpare limpede că în 
.actualul cincinal preponderentă va fi 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale, afirmarea largă a factori
lor calitativi ai creșterii, a unui pu
ternic proces de modernizare a struc
turilor producției industriale, prin 
creșterea cu prioritate a ramurilor de 
înaltă tehnicitate care valorifică su
perior resursele materiale și umane.

Unul din obiectivele fundamentale 
stabilite de Congres și care sinteti
zează eforturile făcute în direcția 
dezvoltării economico-sociale este în
cheierea. pînă în 1990, în linii ge
nerale. a reorganizării intensive a 
tuturor sectoarelor, ceea ce va de
termina un nivel general al producției 
românești, precum și al calității și 
tehnicii acestei ramuri, comparabil 
cu cel din țările dezvoltate economic.

Agricultura, așa cum sublinia se
cretarul general al partidului și la 
recenta plenară a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, trebuie să spo
rească considerabil nivelul producții
lor agricole pentru a putea livra ma
teriile prime necesare . economiei, cit 
și pentru a-și spori contribuția la în
făptuirea Programului de creștere a 
nivelului de trai.

Un aport de prim ordin la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Con
gresului al XIII-lea este chemată să 
înscrie cercetarea științifică si teh
nologică. Potrivit prevederilor „Pro
gramului de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a 
progresului tefinic pe perioada 1986— 
1990“, elaborat sub conducerea direc
tă a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, precum și 
hotărîrilor Congresului științei și în- 
vătămîntului, activității de cercetare 
îi revin răspunderi deosebite în apli
carea rapidă a cuceririlor revoluției 
științifice contemporane, în realizarea 
unor produse noi de înaltă competi
tivitate. în valorificarea eficientă a 
resurselor de care dispunem, în pro
movarea de tehnologii moderne.

Sintetizînd finalitatea strategiei de 
dezvoltare și înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste, în Rezoluția 
Congresului al XIII-lea se subliniază: 
„România se va înfățișa, la sfîrșitul 
acestui secol, ca o țară socialistă 
multilateral dezvoltată din punctul de 
vedere al producției industriale și 
agricole, al învățămîntului, științei și 
culturii, cit și în ceea ce privește 
nivelul general de viață și civiliza
ție al poporului, asigurîndu-se astfel 
condițiile materiale necesare pentru 
trecerea la înfăptuirea si la mani
festarea cit mai largă in societatea 
noastră a principiilor comuniste de 
repartiție, de muncă și de viață in 
toate domeniile".

Parcurgerea acestui drum necesită 
mari eforturi, voința de a învinge 
greutățile iminente unei opere de o 
asemenea complexitate, de a contra
cara influentele negative pe care le 
are criza economică mondială. Cu 
deosebire se cere cultivată la fiecare 
comunist și om al muncii, la fiecare 
eșalon de organizare socială capaci
tatea de a recepta și promova noul, 
cuceririle științei contemporane, 
arma principală în înfăptuirea măre
țelor obiective ale etapei actuale, 
fiind conștienți că nimic nu se poate 
realiza fără muncă, fără eforturi, 
fără consum de energie și inteligentă 
creatoare, fără spirit revoluționar, 
devotament și abnegație. Unit tot mai 
strîns în jurul partidului, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. po
porul român își consacră cu entu
ziasm forțele sale creatoare înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
ferm convins că viitorul va fi 
așa cum este el configurat în docu
mentele forumului comunist, că o- 
biectivele propuse vor fi înfăptuite. 
Vor fi exemplar înfăptuite pentru 
că poporul are drept călăuză un 
partid glorios, unit și mai puternic 
decit oricînd. iar în fruntea partidu
lui si a țării se află un strălucit con
ducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui gîndire și acțiune întruchi
pează cu strălucire năzuințele supre
me ale națiunii noastre. Acum, cînd 
se împlinesc 65 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, supre
mul nostru legămînt este de a întări 
această unitate, de a urma, zi 
de zi. luminosul exemplu de în
flăcărat patriot și revoluționar, de 
strălucit militant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru a înscrie 
în anii ce vin noi și prestigioase 
izbinzi în cronica marilor împliniri 
ale scumpei noastre patrii, România 
socialistă.

nă cu adevărat o echipă europeană. 
Ii dorim succes, muncă intensă și 
folosirea întregului potențial, spre 
reprezentarea cu cinste a culorilor 
noastre în meciurile semifinale din 
2 șj 16 aprilie ale „Cupei campioni
lor".

Valeria MIRONESCU
★

FOTBAL. Sîmbătă sînt progra
mate partidele etapei a XX-a din 
divizia A. La București, două me
ciuri foarte interesante : Sportul 
studențesc — Universitatea Craiova, 
în arbitrajul brigăzii R. Petrescu 
(Brașov), L. Măeran (Brașov), 
G. Constantin (Rm. Vîlcea) și Ra
pid — Corvinul, care va fi condus 
de brigada M. Neșu (Oradea), L. Să- 
lăgean (Satu Mare) și M. Axente 
(Arad). In alte partide : Politehnica 
Timișoara — Petrolul (la centru,
A. Gheorghe — Piatra Neamț). Chi
mia — Dinamo (I. Velea — Craio

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 martie, ora 20 — 24 mar
tie, ora 20. In țară : Vreme în încăl
zire ușoară, cu cerul variabil la în
ceput, apoi se va înnora treptat, în- 
cepînd din vestul țării. Precipitații lo
cale, sub formă de ploaie, vor cădea 
în partea a doua a intervalului în re

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Republicii In

dia, Rajiv Gandhi, a transmis tovară
șului Constantin Dăscălescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, o telegramă de răs
puns prin care adresează. în nume
le guvernului si poporului indian, 
precum și al său personal, mulțumiri 
pentru mesajul de felicitări trimis 
cu prilejul aniversării Republicii In
dia.

Cronica zilei
In perioada 17—20 martie, o de

legație thailandeză. condusă de ge
neralul Prayoon Bunnag. adjunct al 
ministrului apărării, a efectuat o 
vizită în tara noastră. Cu acest pri
lej, delegația a avut întrevederi la 
conducerile Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Ministerului Industriei 
Petrochimice. Ministerului Energiei 
Electrice si Ministerului Apărării Na
ționale. în timpul convorbirilor au 
fost examinate posibilitățile dezvol
tării. în continuare, a relațiilor e- 
conomice bilaterale, ale adîncirii co
operării în domenii de interes re
ciproc. lărgirii si diversificării schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Populare Bangladesh. Musle- 
huddin Ahmad, a oferit, joi seara, 
o recepție.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice In
ternationale. reprezentanți ai altor 
ministere si instituții centrale, 
ziariști.

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

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, joi a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Ap fost prezentate as
pecte ale dezvoltării economice și so
ciale din această tară și a fost vi
zionat un film documentar pakista
nez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Ghulam Rabbani, 
ambasadorul Republicii Islamice Pa
kistan la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Centenar Topîrceanu
împlinirea, la 21 martie, a 100 de 

ani de la nașterea lui George To
pîrceanu este marcată la Iași, ora
șul în care Topîrceanu a desfășurat 
o bună parte din activitatea sa li
terară, prin manifestări cultural-ar- 
tistice organizate de comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă. asociația scriitorilor ieșeni, 
împreună cu Muzeul de literatură al 
Moldovei. Seria'acestora a fost des
chisă, la muzeul teatrului din loca
litate, cu o evocare privind preocu
pările lui Topîrceanu în domeniile 
artei dramatice, tot aici fiind des
chisă expoziția de -cărți, fotografii și 
documente „George Topîrceanu — 
om de teatru". La casa „Vasile Po
gor" a avut loc, totodată, un coloc
viu literar consacrat poetului, la care 
au participat scriitori, critici, actori 
ieșeni. Pe afișul manifestărilor din 
județul Iași figurează, de asemenea, 
un itinerar „Pe urmdle lui George 
Topîrceanu", o dezbatere consacrată 
prozei scriitorului, spectacole susți
nute de elevi de la licee ieșene, re
citaluri din versurile poetului pre
zentate de actori ai Naționalului 
„Vasile Alecsandri". Zilele acestea 
vor avea loc, de asemenea, prezen
tări de apariții editoriale din scrie
rile lui Tbpîrceanu, o expunere pri
vind legătura poetului cu revista 
„Viața Românească", șezători lite
rare, manifestări menite să readucă 
în memoria urmașilor mesajul uma
nist al creației scriitorului, să evi
dențieze contribuția acestuia la dez
voltarea literaturii românești.

La Biblioteca județeană Timiș a 
avut loc. joi, o manifestare cultu- 
ral-artistică consacrată scriitorului 
aniversat; evocarea privind momen
te semnificative din viata si opera 
lui George Topîrceanu, urmată de 
recitalul de versuri „Parodii la... 
parodii", susținut de actori ai Națio
nalului timișorean și de membri ai 
cenaclului umoristic de De lingă a- 
sociația scriitorilor din localitate. La 
casa de cultură a studenților timi
șoreni a, fost deschisă o expoziție 
documentară reunind ediții de ver
suri și proză, traduceri, monografii, 
studii privind opera scriitorului.

Centenarului nașterii lui George 
Topîrceanu, Editura „Minerva" îi de
dică un volum de „Poezii", ediție în
grijită de Al. Săndulescu. Inserat în 
colecția „Patrimoniu", volumul este 
o oglindă a întregii creații în ver
suri a poetului.

In Editura „Albatros" va apărea, cu 
același prilej, culegerea de versuri si 
proză „Balade vesele și triste".

(Agerpres)

va) ; Gloria — A.S.A. (D. Petrescu
— București) ; S.C. Bacău — Victo
ria (I. Tărcan — Tg. Mureș), F.C. 
Bihor — F.C. Argeș (S. Necșulescu
— Tîrgoviște). Meciul Steaua — F.C. 
Olt se va juca duminică, la stadio
nul Steaua. Meciul F.C.M. Brașov — 
„U“ Cluj-Napoca (1—0) din progra
mul acestei etape s-a jucat ante
rior.

BOX „CENTURA DE AUR". Des
chiderea popularei competiții va 
avea loc luni, 24 martie, la ora 18, 
prin obișnuita festivitate oficială a 
turneului, după care va urma pri
ma gală. Marți și miercuri sînt pro
gramate cîte două reuniuni prelimi
nare ; joi și vineri, cîte o gală se
mifinală, iar duminică reuniunea 
meciurilor finale. Palatul sporturilor 
și culturii, cu pregătirile puse la 
punct pînă în amănunt, îi așteaptă 
pe numeroșii amatori de box în tri
bunele sale.

giunile din vest și izolat în restul teri
toriului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 5 gra
de, izolat mai coborîte în nord-estul 
țării la începutul intervalului, iar cele 
maxime între 5 și 15 grade, izolat mai 
ridicate. în București : Vreme în în
călzire ușoară, cu cerul schimbător. 
Va ploua temporar spre sfîrșitul in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între zero și 3 grade, iar cele 
maxime între 7 și 10 grade.

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor
« 1 »

participante la Iratatul de la Varșovia
In zilele de 19—20 martie 1986, la 

Varșovia a avut loc ședința Comi
tetului miniștrilor afacerilor exter
ne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutual#.

La ședință au participat : P. Mla- 
denov, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria,
B. Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, O. Fischer, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, M. Orzechowski, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone, I. Văduva, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, P. Var- 
konyi, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare. E. A. 
Șevardnadze, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

1. Miniștrii au făcut un schimb de 
păreri privind situația din Europa 
în contextul general al situației 
internaționale și al perspectivelor 
evoluției viitoare a acesteia, Ei au 
constatat că situația internațională 
continuă să rămînă încordată și pe
riculoasă. A fost exprimată îngrijo
rarea față de intensificarea cursei 
înarmărilor, în special a celor nu
cleare, față de acțiunile întreprinse 
pentru extinderea acesteia în spațiul 
cosmic. S.U.A. și aliații lor din 
N.A.T.O. forțează cursa înarmărilor 
în toate direcțiile. O serioasă neli
niște provoacă faptul că într-o serie 
de țări din Europa occidentală se am
plasează în continuare rachete ame
ricane cu rază medie de acțiune. 
Continuă să se manifeste politica 
imperialistă de forță și de amestec 
în treburile interne ale altor state. 
Toate acestea fac să crească, perico
lul unei catastrofe nucleare mon
diale, care ar duce la dispariția vie
ții pe planeta noastră.

In același timp, datorită acțiuni
lor energice și perseverente ale ță
rilor socialiste, ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace, a apărut speranța 
reală a unor schimbări spre bine în 
viața internațională, s-a întărit încre
derea popoarelor într-un viitor pașnic.

Miniștrii au subliniat că propuneri
le formulate de statele participante 
Ia Tratatul de la Varșovia, la Con
sfătuirea de la Sofia din octombrie 
1985 a Comitetului Politic Consul
tativ. au drept tel soluționarea pro
blemei arzătoare, fundamentale a 
contemporaneității — înlăturarea pe
ricolului războiului nuclear, oprirea 
cursei înarmărilor. în primul rînd a 
celor nucleare și trecerea la 
dezarmate. Politica consecventă de 
pace a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia creează posi
bilități reale pentru înfăptuirea a- 
cestui obiectiv, pentru un dialog 
constructiv asupra celor mai impor
tante si mai urgente probleme ale 
relațiilor internaționale. întîlnirea 
sovieto-americană la nivel înalt de 
la Geneva a creât premise pentru 
trecerea de la actuala stare de con
fruntare la normalizarea raporturi
lor dintre U.R.S.S. și S.U.A.. pen
tru însănătoșirea atmosferei interna
ționale. Prin acțiunea unită, energi
că si perseverentă a guvernelor si 
popoarelor, a tuturor forțelor cu ve
deri realiste, se pot asigura îm
bunătățirea radicală a situației din 
Europa și din lume, reluarea poli
ticii de destindere si de colaborare 
constructivă.

Statele reprezentante la ședință 
sprijină pe deplin programul propus 
în declarația secretarului general al
C. C. al P.C.U.S. din 15 ianuarie 1986 
privind lichidarea pînă la sfîrșitul a- 
cestui secol a întregului arsenal de 
arme nucleare si chimice, interzi
cerea armelor cosmice de șoc. Sub
liniind însemnătatea deosebită a a- 
cestui program, ele își afirmă hotă- 
rîrea de a depune toate eforturile 
pentru realizarea lui. Aceasta ar în
lătura primejdia care amenință ome
nirea. ar duce la îmbunătățirea ra
dicală a situației internaționale, ar 
permite eliminarea definitivă a ar
melor de distrugere în masă.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia adresează un apel insis
tent țărilor membre ale N.A.T.O., în 
primul rînd S.U.A., Angliei și Fran
ței, să adopte o atitudine realistă și 
plină de răspundere în scopul reali
zării de aporduri care să țină seama 
de interesele ambelor părți și ale 
tuturor celorlalte state privind re
ducerea substanțială a armelor nu
cleare și lichidarea în cele din urmă 
a acestora, prevenirea cursei înar
mărilor in spațiul cosmic.

Lichidarea armelor de distrugere 
în masă trebuie să fie însoțită de 
reducerea corespunzătoare a arme
lor clasice și a efectivelor armate. Sta
tele reprezentate la ședință reafirmă 
poziția lor principială și propunerile 
formulate în problemele dezarmării, 
întăririi păcii și securității interna
ționale. Ele se pronunță pentru res
pectarea cu strictețe a principiului 
egalității și al securității egale, pen
tru asigurarea echilibrului militar la 
nivelul cel mai scăzut.

S-a subliniat că în centrul viitoa
rei intîlniri sovieto-americane la 
nivel înalt trebuie să stea proble
mele legate de realizarea unor a- 
corduri concrete pentru încetarea 
cursei înarmărilor, in' primul rînd 
a celor nucleare, pe Pămint și pre
venirea ei în Cosmos. La întîlnire 
s-ar putea realiza înțelegeri cel 
Duțin in problema încetării expe
riențelor nucleare, precum și în cea 
a lichidării rachetelor americane și 
sovietice cu rază medie de acțiune 
în zona europeană.

La ședință a fost subliniată ne
cesitatea respectării cu strictețe de 
către toate statele a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le. nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, inviolabilității 
frontierelor și integrității teritoriale, 
soluționării pe cale pașnică a dife
rendelor, neamestecului în treburi
le interne, egalității în drepturi și 
a celorlalte norme unanim recunos
cute ale relațiilor internaționale.

2. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia se pronunță cu toată 
hotărîrea împotriva acumulării de 
noi arme nucleare în Europa, pentru 
eliberarea deplină a continentului 
de arme nucleare, atît cu rază medie 
de acțiune, cit și tactice. Ele se 
pronunță pentru lichidarea deplină 
a rachetelor cu rază medie de acțiu
ne ale U.R.S.S. și S.U.A. din zona 
europeană, atît balistice, cit și de 
croazieră, ca un prim pas în această 
direcție. Realizarea acestui obiectiv 
presupune asumarea de către S.U.A. 
a angajamentului de a nu livra altor 
state rachete strategice și cu rază 
medie de acțiune, iar de către An
glia și Franța — de a nu-și spori 
arsenalele nucleare corespunzătoare. 
Eliminarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune din Europa 
va face să dispară și necesitatea ca 
rachetele operativ-tactice sovietice cu 
rază sporită de acțiune să fie menți
nute în țările în care au fost dislocate.

Participanții la ședință consideră 
că o măsură importantă pentru eli
berarea Europei de armele nucleare 
ar constitui-o crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale con
tinentului. Ei sprijină propunerile de 
creare a unor asemenea zone în Bal
cani și în nordul Europei, precum 
si a unei zone libere de arme nu
cleare de-a lungul liniei care sepa
ră. în Europa centrală, țările membre 
ale N.A.T.O. de statele participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Statele reprezentate la ședință se 
pronunță pentru eliberarea deplină 
a continentului european de armele 
chimice. în legătură cu aceasta ele 
sprijină propunerile Republicii' So
cialiste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Democrate 
Germane și Republicii Socialiste 
Cehoslovace privind crearea în Bal
cani și, respectiv, în Europa centrală 
a unor zone libere de arme chimice.

Miniștrii consideră că este necesa
ră activizarea negocierilor de la 
Viena privind reducerea reciprocă a 
forțelor armate și a armamentelor în 
Europa centrală spre a se ajunge cît 
mai curînd la înțelegeri reciproc ac
ceptabile. O contribuție la apropierea 
pozițiilor aduc propunerile prezenta
te la 20 februarie 1986 de statele so
cialiste aliate, direct participante la 
negocieri. S-a exprimat speranța că 
aceste propuneri vor avea un ecou 
pozitiv.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță pentru con
tinuarea cu perseverentă a procesului 
general-european, pentru întărirea 
securității și dezvoltarea cooperării 
în Europa.

Pe baza analizei situației din ca
drul Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere, securita
te si pentru dezarmare în Europa, 
miniștrii au exprimat părerea că se 
impune accelerarea lucrărilor aces
teia. în scopul încheierii primei etape 
prin adoptarea unui document final 
de substanță, care să fie prezentat 
reuniunii de la Viena a reprezentan
ților statelor participante la Confe
rința pentru securitate si cooperare 
în Europa.

Miniștrii și-au exprimat speranța 
că apropiata reuniune de experți — 
din statele participante la C.S.C.E. 
— de la Berna, consacrată contacte
lor între persoane, instituții și or
ganizații, se va desfășura într-o at
mosferă constructivă. S-a subliniat 
că statele socialiste vor acționa cu 
consecvență și în viitor pentru asi
gurarea deplină, cu respectarea su
veranității statelor, a drepturilor 
omului în toate domeniile și îndeo
sebi a dreptului la viață în condi
ții de pace și libertate.

A avut loc un schimb de păreri și 
informații cu privire la pregătirile 
pentru viitoarea reuniune a repre
zentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, care își va în
cepe lucrările în toamna acestui an 
la Viena. Această reuniune trebuie 
să-și aducă o contribuție importantă 
la însănătoșirea climatului politic și 
reluarea politicii de destindere în 
Europa și în lume, la convenirea 
unor noi măsuri de amploare pen
tru diminuarea nivelului confruntă
rii militare pe continentul euro
pean, la extinderea colaborării din
tre statele europene. A fost sublinia
tă necesitatea dezvoltării colaboră
rii economice și tehnico-științifice, 
a întăririi încrederii în cadrul re
lațiilor economice.

Participarea miniștrilor afacerilor 
externe la ședința de deschidere ar 
fi de natură să dea reuniunii de la 
Viena impulsul politic cuvenit.

Efectuînd o analiză profundă a 
problemelor întăririi păcii și secu
rității, precum și a dezvoltării co
laborării pe continentul european, 
miniștrii au reafirmat cu hotărîre 
că inviolabilitatea frontierelor, res
pectarea realităților teritorial-poli- 
tice statornicite ca rezultat al celui 
de-al doilea război mondial și al 
evoluției postbelice constituie o con
diție indispensabilă a menținerii 
păcii și securității în Europa. Ei au 
condamnat activitatea periculoasă a 
forțelor revanșarde, îndeosebi din 
Republica Federală Germania, sub
liniind că revanșismul și sprijinirea 
acestuia, oriunde s-ar manifesta, 
înveninează climatul politic, dău
nează înțelegerii reciproce între po
poarele europene, conțin în sine pe
ricolul declanșării de conflicte mili
tare.

3. Miniștrii au subliniat impor
tanța accelerării lucrărilor la nego
cierile sovieto-americane privind 
armele nucleare și cosmice, în 
scopul soluționării practice a pro
blemei prevenirii cursei înarmărilor 
în Cosmos și a încetării ei pe Pă- 
mînt, pentru obținerea de rezultate 
de substanță în interesul tuturor po
poarelor. Ei susțin poziția construc
tivă promovată în acest sens de U- 
niunea Sovietică la negocieri.

S-a reafirmat că se impun pre- 
Intîmpinarea extinderii cursei înar
mărilor în spațiul cosmic, utilizarea 
acestuia în scopuri exclusiv pașnice, 
ca bun al întregii omeniri. Menți
nerea caracterului pașnic al spațiu
lui cosmic este o premisă necesa
ră pentru realizarea de reduceri sub
stanțiale si lichidarea armelor nu
cleare. Au fost menționate răspun
derea deosebită a inițiatorilor pro
gramului privind amplasarea de 
arme în Cosmos și a celor care se 
alătură realizării acestuia, precum și 
pericolul pe care l-ar atrage după 
sine punereși în practică a proiec
telor. elaborate în unele țări vest- 
europene. de genul „Inițiativei de 
Apărare Europeană".

Pornind de la necesitatea de a se 
pune capăt neîntîrziat experiențelor 
nucleare și de la importanța acestei 
măsuri, a cărei realizare ar îmbună
tăți climatul international și ar per
mite să se facă un mare pas înainte pe 
calea lichidării armelor nucleare, sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia cheamă S.U.A. să înceteze 
orice explozii nucleare, așa cum a 
procedat Uniunea Sovietică. Partici
panții la ședință salută declarația 
U.R.S.S. că — și după 31 ‘ martie a.c., 
cînd expiră moratoriul său instituit 
unilateral — nu va efectua explozii 
nucleare, atît timp cît S.U.A. se vor 
abține de la aceasta. Este necesar să 
se facă totul pentru a se ajunge la 
încheierea unui acord de încetare a 
oricăror explozii nucleare. Ei se pro
nunță pentru începerea neîntîrziată de 
negocieri bilaterale sovjeto-americane 
sau pentru reluarea negocierilontrila- 
terale — cu participarea Angliei — pri
vind interzicerea totală si generală 
a experiențelor cu arme nucleare și 
pentru purtarea de negocieri multi
laterale în această problemă în ca
drul Conferinței de dezarmare de Ia 
Geneva. A fost exprimat acordul cu 
propunerea țărilor nealiniate de a se 
organiza consultări în vederea extin
derii Valabilității Tratatului de la 
Moscova din 1963 — privind inter

zicerea experiențelor cu arme nu
cleare în atmosferă, in spațiul cos
mic si sub apă — asupra experien
țelor subterane, necuprinse în tra
tatul menționat.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia consideră deplin realist 
obiectivul lichidării totale, încă în 
acest secol, a armelor chimice și a 
instalațiilor industriale pentru pro
ducerea acestora. Este necesară in
tensificarea negocierilor privind în
cheierea unei convenții internaționa
le de interzicere a armelor chimice 
și distrugere a stocurilor existente. 
Ele se pronunță pentru realizarea de 
înțelegeri multilaterale privind in
terzicerea transferului de arme chi
mice oricăror altor țări, precum și 
a amplasării de asemenea arme pe 
teritoriul altor state. Acționînd ele 
însele în acest fel, statele repre
zentate la ședință cheamă țările 
N.A.T.O. să manifeste aceeași atitu
dine de reținere.

Ele se pronunță pentru interzice
rea creării de arme nenucleare ba
zate pe noi principii ale fizicii, care, 
prin capacitatea lor de distrugere, se 
apropie de mijloacele de distrugere 
în masă.

Statele reprezentate la ședință își 
reafirmă poziția- in favoarea înghe
țării și reducerii cheltuielilor mili
tare ale statelor, în primul rînd ale 
celor care dispun de un potențial 
militar puternic.

Ele consideră necesar ca asupra 
aplicării diferitelor categorii de mă
suri . de limitare și de reducere a 
înarmărilor, precum și de dezarmare 
să se exercite un control opera
țional și eficient, care să corespun
dă volumului și caracterului angaja
mentelor asumate de părți.

In opinia participanților la ședință, 
măsurile de limitare a înarmărilor și 
cele de dezarmare trebuie nu nu
mai să genereze o mai mare secu
ritate, dar și să permită alocarea de 
resurse suplimentare pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale oame
nilor și pentru lichidarea subdezvol
tării economice in numeroase țări. 
Această problemă trebuie să ocupe un 
loc de seamă la viitoarea conferință 
internațională de la Paris privind 
dezarmarea și dezvoltarea.

Miniștrii au reafirmat poziția sta
telor lor privind desființarea si
multană a Tratatului de la Varșovia 
și a N.A.T.O. și, ca prim pas, li
chidarea organizațiilor lor militare. 
Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță în con
tinuare pentru negocieri cu statele 
membre ale N.A.T.O. în vederea rea
lizării de acorduri corespunzătoa
re, începînd cu problema reducerii 
reciproce a activității militare.

Ele reînnoiesc propunerea lor de 
a încheia un tratat cu privire la 
nefolosirea reciprocă a forței mili
tare si menținerea de relații pașnice 
care să fie deschis statelor europene 
Si altor țări interesate.

4. Miniștrii au subliniat necesita
tea de a se pune capăt politicii im
perialiste de forță și de amestec in 
treburile interne ale altor țări și for
melor în care aceasta se manifestă 
— acte de agresiune, terorism de 
stat, campanii ostile de discreditare 
a politicii altor state, măsuri discri
minatorii în raporturile economice.

Țările socialiste reprezentate la șe
dință își afirmă hotărîrea de a ac
ționa pentru respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
destinele singur. Ele sînt gata să ac
ționeze și în viitor pentru reglemen
tarea situațiilor conflictuale și a dife
rendelor dintre state pe cale pașhică, 
prin negocieri.

Participanții la ședință au relevat 
rolul important al mișcării țărilor ne
aliniate, influenta acesteia pe arena 
internațională, contribuția pe care o 
aduce la menținerea și consolidarea 
păcii în lume, la lupta antiimperialistă 
pentru lichidarea rasismului, neoco- 
lonialismului și discriminării econo
mice, la dezvoltarea colaborării eco
nomice și politice internaționale pe 
bază de egalitate în drepturi.

O problemă de mare actualitate o 
constituie instaurarea noii ordini 
economice internaționale, lichidarea 
subdezvoltării, reglementarea echita
bilă a problemei datoriei externe. La 
realizarea de progrese în această 
direcție ar putea contribui organi
zarea de negocieri concrete și efi
ciente în cadrul O.N.U., cu partici
parea tuturor statelor, în vederea 
soluționării globale a celor mai im
portante probleme economice inter
naționale. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia s-au pro
nunțai pentru convocarea unui fo
rum mondial, la care s-ar putea 
examina în mod complex problemele 
securității economice. instaurării 
noii ordini economice internaționale, 
dezvoltării colaborării comerciale și 
tehnico-științifice, înlăturării a tot 
ceea ce împovărează raporturile eco
nomice mondiale.

5. Miniștrii au subliniat că în 
situația internațională complexă din 
zilele noastre o deosebită importanță 
are întărirea continuă a unității și 
coeziunii statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Statele repre
zentate Ia ședință reafirmă importan
ta alianței lor defensive pentru 
securitatea și dezvoltarea lor pașnică, 
pentru consolidarea păcii în Europa 
și în lume. Ele vor conlucra strîns și 
în viitor în problemele internaționale, 
în elaborarea și înfăptuirea politicii 
convenite de pace, securitate și co
laborare internațională. A fost subli
niată importanța dezvoltării relațiilor 
economice reciproce, a adîncirii și 
perfecționării colaborării economice în 
cadrul C.A.E.R., a realizării Progra
mului complex al progresului tehni- 
co-știintific. pentru îndeplinirea cu 
succes a planurilor de dezvoltare e- 
conomico-socială. consolidarea pozi
țiilor internaționale ale statelor so
cialiste si realizarea obiectivelor po
liticii externe de pace promovate de 
acestea.

Statele reprezentate Ia ședință se 
pronunță pentru o colaborare con
structivă cu guvernele, partidele, or
ganizațiile si mișcările obștești, cu 
toate popoarele. în scopul creării 
unui sistem cuprinzător de secu
ritate internațională, pentru afir
marea principiului coexistentei paș
nice în relațiile internaționale. Ele 
subliniază că în prezent securitatea 
statelor reprezintă înainte de toate 
o problemă politică și. în consecin
ță. soluții la această problemă nu 
pot fi găsite decît ne cale politică.

Statele participante Ia Tratatul de 
la Varșovia vor face totul Dentru ca 
anul 1986 — proclamat de către Or
ganizația Națiunilor Unite An inter
national al păcii — să marcheze o 
îmbunătățire reală a situației în Eu
ropa și în lume.

★
Ședința Cortiitetuluî miniștrilor a- 

facerilor externe s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie si colabo
rare tovărășească. S-a convenit ca 
următoarea ședință să aibă loc la 
București.
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Schimb de mesaje la nivel malt 
româno-polonez

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușeseu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis 
calde salutări tovărășești și cele mai 
bune urări tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Polone.

Mulțumind, tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a rugat să se transmită to

varășului Nicolae Ceaușeseu cordia
le salutări prietenești, precum și urări 
de sănătate si fericire, de noi succe
se in întreaga activitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii in capitala R.P. Po
lone. de către tovarășul Wojciech Ja
ruzelski. a tovarășului Ilie Văduva, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și a celor
lalți miniștri care au participat la 
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participan
te la Tratatul de Ia Varșovia.
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D0B1NZILE RIDICATE ÎMPOVĂREAZĂ ȚĂRILE 
„LUMII A TREIA"
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ANUL INTERNATIONAL^ |
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„Să fie eliberat de rachete continentul european 1"
BONN. — Secretarul general 

al P.C. Italian. Alessandro Natta, 
a criticat programul american de 
militarizare a Cosmosului (Iniția
tiva de apărare strategică), apre
ciind că realizarea acestuia riscă 
să determine o gravă destabilizare 
a echilibrului internațional.

în cadrul unei expuneri făcute 
Ia Kijln (R.F.G.), Natta a subliniat 
necesitatea eliminării tendințelor 
distructive care pun în primejdie

întregul complex al relațiilor poli
tice internaționale și a cerut in
stituirea unui sistem general de 
coexistență pașnică. El s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru în
ceperea de negocieri privind crea
rea de zone libere de arme nu
cleare în Europa, precum și pen
tru retragerea totală a rachetelor 
de pe continentul european — re
latează agenția A.D.N.

N0WEGI2I: în sprijinul interzicerii complete 
a experiențelor nucleare

*
*

**
**
*
**L

OSLO. — într-o declarație fă
cută la Oslo, la încheierea se
siunii Consiliului Consultativ pen
tru Dezarmare al Internaționalei 
Socialiste, președintele Partidului 
Muncitoresc Norvegian. Gro Har
lem Brundtland, a arătat că In
ternaționala sprijină propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la in
terzicerea completă a experiențelor 
nucleare și consideră că S.U.A. 
trebuie să răspundă pozitiv la 
această propunere. Gro Harlem 
Brundtland a subliniat, de aseme
nea, necesitatea de a se 
matul pozitiv 
conducătorilor 
de Ia

la înțelegeri concrete în cadrul 
tratativelor sovieto-americane pri
vind armamentele nucleare și 
cosmice, relatează agenția T.A.S.S.

de după
U.R.S.S.

Geneva pentru a

folosi cli- 
întîlnirea 
și S.U.A. 
se ajunge

Partidul Comunist din Norvegia 
a chemat guvernul și parlamentul 
să respingă cererea S.U.A.. și 
N.A.T.O. privind staționarea per
manentă de nave militare ameri
cane în Marea Norvegiei. în do
cumentele plenarei conducerii cen
trale a partidului, ce conțin aceas
tă chemare, participanții se pro
nunță pentru progrese în domeniul 
dezarmării, pentru încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

*

*

V,

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
Ministrul argentinian de externe. 
Dante Caputo, aflat în vizită la Bru
xelles. a subliniat necesitatea ca ță
rile membre ale Pieței comune să 
contribuie la rezolvarea problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare. Aceasta ar înlesni dez- 
voltâfea economică a statelor res
pective. a spus el. apreciind că ță
rile latino-americane se află, din a- 
ceastă cauză, „intr-o profundă criză". 
Datoria externă a țărilor în curs de 
dezvoltare nu este numai o proble
mă financiară, ci și o chestiune po
litică fundamentală, cu mari implica
ții sociale. Trebuie inițiat un dialog 
constructiv între Nord și Sud pentru 
a rezolva problema datoriei externe. 
Pe de altă parte, ministerul argen
tinian. citat de agențiile A.P. și 
ANSA, a subliniat necesitatea unei 
reglementări pașnice a situației din 
America Centrală.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Veniturile cetățenilor din țările 
„lumii a treia" confruntate cu difi
cila problemă a datoriilor externe 
sînt mai mici decit cele dinaintea 
recesiunii, la începutul anilor ’80, 
a declarat Jacques de Larosiere, di

rectorul Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.). „Inflația este incă 
foarte înaltă, cantitatea de capita
luri transferate foarte mare, dobîn- 
zile asupra depunerilor financiare 
interne nu au crescut încă sufi
cient după anul 1983, tendința de 
scădere a investițiilor nu a fost 
schimbată și rămîne încă loc pen
tru îmbunătățiri pe planul eficien
ței" — a subliniat de Larosiere.

Veniturile cetățenilor din „țările 
lumii a treia" cresc sau scad în 
funcție de evoluția producției, iar 
în unele țări africane acestea au 
scăzut continuu din anii ’60 și pînă 
în prezent. în Uganda, de pildă, a- 
ceste venituri anuale sînt de numai 
220 dolari pe locuitor. în ceea ce 
privește inflația, ea a evoluat anul 
trecut într-un ritm de 50 la sută, 
față de 46.6 Ia sută în 1984.

Directorul general al F.M.I. a re
levat că țările îndatorate au înregis
trat o scădere a încasărilor lor de 
pe urma exporturilor si au întîm- 
pinat serioase dificultăți în plata 
regulată a dobînzilor asupra datori
ilor externe, ele fiind nevoite în 
continuare să reducă considerabil 
importurile.

Situația din America Centrală 
trebuie soluționată pe cale pașnică

Demersuri 
pentru reglementarea 

problemei cipriote
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, va supune 
spre examinare, într-un interval de 
„cîteva săptămîni", liderilor ciprio- 
ților greci și turci o nouă versiune 
a proiectului de acord asupra mari
lor linii ale unei reglementări a pro
blemei cipriote, a anunțat la New 
York un purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite.

Prima versiune a proiectului a 
fost respinsă la începutul anului 
trecut de președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou, care a considerat că 
ea prezenta lacune asupra unor 
puncte fundamentale, cum ar fi ga
ranțiile internaționale ale unei re
glementări și problema evacuării 
trupelor străine din insulă. Cîteva 
luni mai tîrziu. o a doua versiune a 
proiectului a fost apreciată ca in
suficientă de liderul comunității ci
priote turce. Rauf Denktaș.

Dacă proiectul de acord este ac
ceptat de această dată de cele două 
părți, ar urma să înceapă negocieri 
directe la nivel de experți pentru a 
se pune la punct detaliile unei re
glementări, estimează agenția France 
Presse.

Întîlnire de lucru a reprezentanților permanent! 
ai tarilor membre ale C.A.E.R.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
zilele de 18—19 martie 1986 a avut 
loc la Moscova intilnlrea de lucru a 
reprezentanților permanenți ai țări
lor membre in Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, locțiitori ai șe
filor de guverne.

Din partea Republicii Socialiste 
România a participat tovarășul loan 
Totu, viceprim-ministru al guver
nului.

în cadrul întilnirii au fost exami
nate probleme ale activității con
siliului și măsuri pentru realizarea 
hotăririlor Consfătuirii economice la 
nivel inalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a Programului complex 
de colaborare tehnico-științifică al 
țărildr membre ale C.A.E.R. pină in 
anul 2009.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și conlucrare 
tovărășească.

Tn pregătirea congresului 
AL XIII-LEA AL P. C. BULGAR 

Plenara C.C. al P.C.B.
SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc Plenara C.C. al P.C. Bul
gar. care a examinat și adoptat 
proiectul Raportului C.C. al P.C.B. 
pentru cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului sf a aprobat proiectul 
modificărilor si completărilor la Sta
tutul P.C.B.. care vor fi dezbătute 
de către congres.

Plenara a examinat, de asemenea, 
unele probleme organizatorice. Grișa 
Filipov și Iordan Iotov. membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., au

fost aleși secretari ai C.C. al P.C.B. 
Plenara l-a ales pe Gheorghi Atana
sov membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B.. eliberîndu-1 din 
funcția de secretar al C.C. Plenara 
l-a eliberat pe Ognian Doinov. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. din funcția de secretar al 
C.C. al P.C.B.. în legătură cu ale
gerea sa in funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și în func
ția de președinte al Consiliului Eco
nomiei Naționale de pe lingă guvern.

„Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmare"
CIUDAD DE MEXICO. — „Re

sursele care se cheltuiesc pentru 
pregătirea unui război nuclear tre
buie să fie destinate rezolvării, 
intre altele, și a problemelor să
nătății din țările în curs de dez
voltare" — au declarat Carlos Pă- 
zos Beceiro și Armando Bello 
Abreu, președintele și, respectiv, 
vicepreședintele Comitetului medi
cal cubanez pentru prevenirea răz
boiului nuclear — aflați în vizită

CARACAS 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei. Jaime Lusinchi, 
a relevat că pacea nu poate fi in
staurată in America Centrală decit 
prin mijloace politice, prin respec
tarea principiilor și criteriilor carac
teristice acestei regiuni, informează 
agenția Prensa Latina. în alocuțiu
nea rostită cu prilejul unui dineu în 
onoarea șefului statului guatemalez. 
Vinicio Cerezo, care întreprinde o 
vizită la Caracas. Lusinchi a res
pins intervenționismul și orice alte 
acțiuni agresive în regiune, averti- 
zînd că escaladarea violentei în A- 
merica Centrală ar putea avea con
secințe ireversibile. Președintele ve- 
nezuelean a apreciat, totodată, că un 
viitor care să corespundă aspirațiilor 
de bunăstare și dezvoltare economi- 
co-socială ale statelor din regiune 
poate fi realizat numai prin acțiu
nea concertată a acestora.

BOGOTA 20 (Agerpres). — Latino- 
americanii consideră că pacea în 
America Centrală trebuie obținută 
prin mijloace pașnice, pe calea ne
gocierilor politice între părțile aflate 
în conflict, poziție care diferă sub
stantial de cea a S.U.A. — a decla
rat ministrul columbian al relațiilor 
externe. Augusto Ramirez Ocampo, 
într-un interviu acordat ziarului „El 
Tiempo". El a arătat că întreaga A- 
mericâ Latină consideră inadmisibi
lă intervenția unilaterală a unei țări, 
oricit de puternică ar fi.

Ministrul columbian și-a exprimat 
optimismul in legătură cu viitorul 
inițiativelor de pace, precum si în
crederea că Actul de pace în Ameri
ca Centrală, elaborat de „Grupul de 
la Contadora", va fi semnat înainte 
de luna august — relatează agenția 
I.P.S.

Austria promovează cauza 
destinderii în Europa

— declară președintele Rudolf 
Kirchschlâger

VIENA 20 (Agerpres). — Promo- 
vind neabătut politica de neutrali
tate permanentă. Austria consideră 
drept una dintre sarcinile sale 
primordiale aceea de a contribui la 
destinderea încordării pe continentul 
european, a declarat la Viena pre
ședintele Austriei, Rudolf Kirchschlă- 
ger. El și-a exprimat convingerea că 
politica de menținere a unor relații 
prietenești cu țările vecine, inclusiv 
cu cele socialiste, va crea premise 
pentru ca Europa să nu mai devină 
nicicind punctul de pornire al unui 
conflict sau a unui război, relatează 
agenția T.A.S.S.

Direcții prioritare ale dezvoltării 
tehnologiilor moderne

făptui prin aplicarea consecventă și 
dezvoltarea principiului leninist al 
centralismului democratic. Se are in 
vedere îmbunătățirea calitativă a ni
velului științific al conducerii cen
trale. Problema-cheie — se arată — 
o constituie perfecționarea sistemu
lui de planificare, ceea ce își găseș
te. expresia concretă in transforma
rea planului de stat in document 
complex al dezvoltării științifice, 
tehnice și social-economice. Revolu
ția tehnico-științifică va sta la baza 
stabilirii obiectivelor, care trebuie să 
fie astfel concretizate incit socialis
mul dezvoltat să fie construit in 
ritm accelerat.

în continuare, se vorbește despre 
unele pirghii economice și instru
mente care fac imposibilă abaterea 
de la lupta pentru progres tehnico- 
științific. între acestea sînt aminti
te prețurile, politica în domeniul 
creditelor și dobinzilor. Este abor
dată și problema salariilor, mențio- 
nindu-se că trebuie întărit princi
piul retribuirii după rezultatele fi
nale obținute în producție și pe plan 
economic.

Se relevă că' la baza elaborării do
cumentului se află hotărîri ale unor 
plenare ale C.C., ale Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., cuvîntări ale 
tovarășului Todor Jivkov.

Legitățile care au o importanță 
decisivă în etapa actuală vizează: 
revoluția tehnico-științifică. legea 
valorii și relațiile marfă-bani refe
ritoare la aceasta, perfecționarea 
relațiilor de producție socialiste, lăr
girea centralismului democratic, 
participarea pe scară largă a mase
lor populare la conducerea produc
ției și a treburilor societății.

Referindu-se la prevederea privind 
organizațiile socialiste bazate pe au- 
toconducere, documentul arată că ea 
nu intră în contradicție cu prevede
rea care stă la baza concepției par
tidului privind noua legislație a 
muncii, rolul colectivului de muncă 
în calitate de proprietar al proprie
tății socialiste. Motorul care ne va 
propulsa înainte — firește, cu con
diția ca la baza dezvoltării noastre 
să se afle revoluția tehnico-științi
fică — este unul singur: de a de
termina organizațiile bazate pe au
toconducere și pe proprietarii mij
loacelor de producție obștești să se 
situeze în mod real pe poziția de 
producători de mărfuri.

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 
au fost publicate „Direcțiile princi
pale și sarcinile privind îndeplini
rea hotăririlor Plenarei C.C. al 
P.C.B. din februarie 1985". Docu
mentul — transmis de agenția B.T.A. 
— rezervă un important loc proble
mei dezvoltării accelerate și intro
ducerii tehnologiilor modeme. El 
subliniază, totodată, că sarcina prio
ritară constă in elaborarea strate
giei naționale a dezvoltării tehnolo
gice pină in anul 2000 și intrarea în 
secolul al XXI-lea.

Prin dezvoltarea accelerată a teh
nologiilor moderne, pină in anul 2000 
vor fi create condiții pentru con
struirea unei noi baze de materii 
prime și pentru soluționarea efi
cientă a problemelor energetice. 
Baza energetică a țării se va dez
volta pe calea folosirii tehnologii
lor modeme și prin orientarea spre 
tehnologii care economisesc ener
gia.

O importantă resursă a dezvoltă
rii tehnologice a Bulgariei — se a- 
rată în document — o constituie co
laborarea tehnico-științifică inter
națională. Se relevă că activitatea 
comună cu țările socialiste în acest 
domeniu trebuie corelată și cu dez
voltarea contactelor eficiente cu fir
me de frunte, organizații și univer
sități din țările capitaliste dezvol
tate. Sint, totodată, subliniate sar
cinile principale noi ce revin siste
mului de organizare a științei și 
conducerii ei. Se subliniază că este 
necesar un inalt profesionalism, la 
toate nivelurile, un nou tip de pre
gătire tehnologică, o nouă stare de 
spirit și un nou mod de gîndire al 
cadrelor. Activitatea in domeniul 
cadrelor trebuie -să fie astfel asigu
rată incit să pună in evidență, șă 
mențină și să utilizeze pe deplin 
posibilitățile fizice și intelectuale 
ale omului — se arată în document, 
care relevă, totodată, că pe viitor 
instituțiile de învățămînt superior 
trebuie să se dezvolte ca organiza
ții bazate pe autoconducere, iar în 
cadrul lor să fie create centre care 
vor fi profilate pe introducerea unor 
tehnologii avansate.

Documentul — relevă în continua
re agenția B.T.A. — examinează o 
serie de probleme legate de schim
bările principiale necesare in dome
niul conducerii și planificării. Și pe 
viitor aceste schimbări se vor în

în capitala Mexicului — transmite 
agenția Prensa Latina. Ei au par- , 
ticipat, la Ciudad de Mexico, la o ț 
conferință de presă, subliniind ne- i 
cesitatea intensificării acțiunilor 1 
destinate stopării cheltuielilor mi- i 
litare, preîntîmpinării declanșării ' 
unei noi conflagrații mondiale și ț 
asigurării climatului de pace ne- i 
cesar înfăptuirii progresului so- * 
cial-economic al tuturor națiunilor l 
lumii. ’

I 
mură și-au pus semnătura pe de- i 
clarația „Pentru renunțarea depli- ’ 
nă la colaborarea cu Inițiativa de k 
apărare strategică". ,

După cum scrie ziarul „Akaha- i 
ta", fizicienii niponi sînt preocu- 1 
păți in mod serios de intenția gu- ' 
vernului de a pune potențialul l 
științific al țării la dispoziția pro- . 
gramului Inițiativa de apărare ' 
strategică.

„NU, militarizării Cosmosului"
TOKIO. — Fizicieni niponi de 

renume se pronunță împotriva 
participării Japoniei la programul 
american Inițiativa de apărare 
strategică, cunoscut sub numele de 
„Războiul stelelor". După cum au 
anunțat organizatorii Conferinței 
anuale a Societății nipone a fizi
cienilor, care urmează să se des
chidă la Tokio, peste jumătate din 
oamenii de știință din această -ra-

JAPONIA:
— Fizicieni 

se pronunță

Necesitatea abolirii discriminării rasiale
— evidențiată de secretarul general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— în declarația dată publicității cu 
ocazia Zilei internaționale pentru e- 
liminarea discriminării rasiale — 
care șe marchează la 21 martie — 
secretarul general al Națiunilor Uni
te. Javier Perez de Cuellar, a re
afirmat necesitatea abolirii depline a 
acestor practici discriminatorii, ce 
lezează demnitatea Si personalitatea 
omului, reprezentînd. în același timp, 
o negare a drepturilor egale de care 
trebuie să se bucure oamenii din 
întreaga lume.

în legătură cu politica renresivă a 
.regimului minoritar din Republica 
Sud-Africană. secretarul general al 
O.N.U. relevă că din pricina valu
lui crescînd de violență din aceas
tă tară și-au oierdut viata. în ulti
mele 13 luni, peste 1 200 de persoane.

în încheiere. Javier Perez de Cuel
lar evidențiază necesitatea intensifi
cării eforturilor, pe plan internațio
nal. pentru abolirea politicii de a- 
partheid și a tuturor formelor de 
discriminare rasială.

E DE PRESA
scurt

DEMONSTRAȚIE ANTIFAS
CISTA. în orașul' Linz a fost or
ganizată o demonstrație antifas
cistă la care au luat parte repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
de tineret și studențești din 
Austria. Participanții au cerut 
autorităților să interzică orice ac
tivitate neofascistă, relevindu-se 
că acțiunile tot mai frecvente ale 
membrilor acestor organizații con
travin prevederilor constituției.

LA VIENA a avut loc, la 20 mar
tie, ultima ședință plenară a ac
tualei runde de negocieri în cadrul 
tratativelor cu privire la reducerea 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. S-a 
convenit ca negocierile să fie re
luate la mijlocul lunii mai. anul 
acesta, relatează agenția T.A.S.S.

DECLARAȚIE. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
I.isabona, unde se află în vizită 
oficială, ministrul afacerilor exter
ne al Spaniei. Fernandez Ordonez; 
a declarat că țara sa speră să 
ajungă. în cursul acestei veri, la 
un acord cu Statele Unite privind 
reducerea prezenței militare ame
ricane pe teritoriul spaniol. După 
părerea sa. această reducere tre
buie negociată pe baza unei ana
lize raționale și trebuie realizată 
treptat.

PRIMUL PRIMAR COMUNIST 
DIN BRAZILIA, de după 1945, și-a 
preluat atribuțiile — informează a- 
genția Prensa Latina. Alipio Gomez 
Filho. economist si profesor uni
versitar. care a fost întemnițat in 
perioada fostului regim militar, 
este primarul orașului Sahara, din 
statul Minas Gerais.

ȘOMAJUL ÎN RÎNDURILE TI
NERETULUI. Aflat in orașul in
dustrial italian Prato, papa Ioan- 
Paul al II-lea a denunțat șomajul 
în rindurile tineretului din țările 
occidentale ca fiind „o plagă ce 
se poate transforma într-o adevă
rată calamitate socială". Vorbito
rul — relevă agenția France Presse 
— a evidențiat gravitatea situației 
create de inactivitatea forțată, 
care tinde să paralizeze chiar și 
speranțele acestor tineri, și a adre
sat liderilor politici și conducăto
rilor economjci din țările lovite de 
șomaj apelul de a reflecta si de a 
acționa in consecință. „Cînd o so
cietate este confruntată cu un ase
menea fenomen, ea trebuie să 
reflecteze serios asupra stării sale 
de sănătate" — a declarat suveranul 
pontif, referindu-se. în context, la 
dreptul omului la muncă, infor
mează U.P.I.

AMlNAREA LANSĂRII RACHE
TEI „ARIANE“. Prevăzută pentru

noaptea de miercuri spre joi, lan
sarea a fost aminată, urmind sa 
aibă loc peste 8—10 zile. Decizia 
finală privind amânarea lansării a 
intervenit după ce a fost întrerup
tă de două ori numărătoarea inver
să, ca urmare a transmiterii de
fectuoase către ordinatorul de con
trol a datelor provenite de la cel 
de-al treilea etaj al rachetei. Ra
cheta vest-europeană „Ariane", 
care urma să fie lansată de pe po
ligonul Kourou, din Guyana fran
ceză, ar fi urmat să plaseze pe or
bită in poziție geostaționară, la o 
altitudine de 36 000 kilometri, doi 
sateliți de telecomunicații — unul 
brazilian („Brasilsăt S-2") șl un 
altul american (,.G Star-2“).

CONDAMNARE. Ziarul „Nodon 
Sinmun" condamnă, într-un co
mentariu, operațiunea de debar
care realizată in zona Pohang, 
Coreea de Sud. de forțele ameri
cane și ale regimului sud-coreean, 
în cadrul manevrelor militare 
„Team Spirit-86“. în comentariu 
este subliniat caracterul ofensiv al 
acestei operațiuni, ce a implicat, 
se menționează, forțe importante, 
între care vasul amiral al flotei 
a 7-a a S.U.A., „Blue Ridge", alte 
nave militare, avioane și tancuri.

MANEVRE ALE NAVELOR A- 
MERICANE. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Apărării al State
lor Unite a anunțat că trei nave 
de război americane au început, 
miercuri, un nou exercițiu în apele 
Mării Mediterane — relatează a- 
genția Associated Press. Este vorba 
de portavioanele „Saratoga", „Co
ral Sea" și „America".

Imperativul dezvoltării libere, egale în drepturi 
între toți locuitorii planetei

La 21 martie, forțele democra
tice și progresiste de pretutindeni 
marchează „Ziua internațională 
pentru eliminarea discriminării ra
siale". Instituită printr-o rezoluție 
a Adunării Generale a O.N.U., 
această zi evocă unul dintre mo
mentele dramatice ale luptei po
poarelor împotriva rasismului : 
înăbușirea in singe a demonstra
țiilor antiapartheid de la Sharpe- 
ville din 21 martie 1960, consti
tuind, totodată, un prilej de re
afirmare a hotărîrii comunității in
ternaționale de a acționa cu toată 
energia in vederea lichidării unuia 
dintre cele mai nocive fenomene 
ale lumii de azi.

Perioada celor două decenii care 
au trecut de la adoptarea rezolu
ției amintite nu numai că nu a’ dus 
la eradicarea manifestărilor poli
ticii rasiste, ci a fost martora unor 
noi forme de asuprire, dezbinare 
și învrăjbire între oameni, sub 
pretextul deosebirilor de rasă sau 
de culoare, al apartenenței la o 
comunitate etnică sau la alta. 
Comunități întregi sînt menținute 
într-o situație de inferioritate față 
de restul societății, reprezentanții 
lor fiind nevoi ți să trăiască ade
seori în ghetouri mizere și să în
groașe mereu rindurile șomerilor.

în unele țări, forțele reacțio
nare, neofasciste și-au intensificat 
considerabil activitatea, ptopagînd 
cu asiduitate șovinismul, ura de 
rasă, înmulțindu-și cu fiecare zi 
acțiunile provocatoare la adresa 
unor grupuri etnice.

Deosebit de gravă este condiția 
emigranților din unele țări occi
dentale. Sub impactul crizei eco
nomice, acești dezrădăcinați aii de
venit, pentru o serie de cercuri 
locale, persoane indezirabile, su
puse la diferite presiuni și ame
nințări spre a se reîntoarce in 
locurile de baștină. De la inscrip
țiile ca „Moarte străinilor" și aten
tatele teroriste săvîrșite de ele
mente xenofobe, de orientare neo
fascistă, și pină la măsurile de

ordin administrativ și juridic, o 
întreagă paletă de mijloace este 
pusă in mișcare pentru a scăpa de 
așa-zișii „muncitori oaspeți".

Toate acestea scot și mai mult în 
evidență caracterul reacționar al 
rasismului, faptul că el constituie 
un anacronism și o sfidare la adre
sa întregii lumi civilizate.

In decursul ultimelor decenii, a- 
ceastă plagă a primit nu o dată ri
posta hotărită din partea comuni
tății internaționale. De la crearea 
sa în 1945, Organizația Națiunilor 
Unite a adoptat numeroase docu

24 milioane de negri, iar orice 
împotrivire a acestora fată de 
inumana politică este crunt repri
mată. în conștiința umanității vor 
rămîne adine întipărite nu numai 
masacrele de la Sharpeville și 
Soweto (1976), ci și represiunile 
singeroase din ultima vreme, care 
au dus la uciderea, in decurs de 
18 luni, a circa 1 200 de persoane 
și la rănirea altor 11 000. Aseme
nea metode barbare, condamnate 
cu indignare de popoarele lumii, 
continuă și in prezent, cînd autori
tățile sud-africane fac tot mai mult

DE „ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU 

ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE"

mente care cheamă Ia intensifica
rea eforturilor pe plan național, 
regional și internațional in vede
rea lichidării tuturor formelor de 
discriminare rasială. Printre aces
tea, la loc de frunte se situează 
Declarația universală a drepturilor 
omului din 1948 și cele două De
cenii de luptă împotriva discrimi
nării rasiale (1973—1983 și 1983— 
1993). Rasismul și practicile sale 
au fost, de asemenea, înfierate în 
cadrul a zeci de conferințe, co
locvii și simpozioane cu caracter 
internațional, deosebit de frecven
te fiind cele consacrate combaterii 
apartheidului. Republica Sud-Afri
cană, unde de aproape patru de
cenii se află la putere partidul 
național al rasiștilor albi, și-a cîș- 
tigat o tristă faimă prin promova
rea celor mai brutale forme de 
oprimare a populației sub pretex
tul culorii pielei. Nesocotind re
petatele apeluri ale O.N.U. și ale 
opiniei publice mondiale la lichi
darea practicilor apartheidului, re
gimul rasist de la Pretoria lipsește 
de cele mai elementare drepturi

tapaj în jurul așa-zisei „reforme 
constituționale" și al pretinselor 
intenții de a modifica apartheidul. 
Cit de transparente sînt aceste 
manevre reiese cu prisosință din 
faptul că. după mult trimbițata 
ridicare a stării de urgență (11 
martie), poliția a deschis de cîteva 
ori focul asupra unor demonstrații 
pașnice, sporind și mai mult bilan
țul tragic al victimelor omenești. 
Liderii mișcării de emancipare a 
negrilor, în frunte cu președintele 
Congresului Național African, Nel
son Măndela, se află mai departe 
în închisori. în această situație, 
noile subterfugii ale Pretoriei tre
zesc vii reacții de respingere in 
interiorul țării, în timp ce în dife
rite colțuri ale lumii se înmulțesc 
acțiunile de protest împotriva po
liticii de apartheid. Cea mai im
portantă manifestare de acest gen 
va fi Conferința internațională 
asupra situației din Africa de Sud, 
ce va avea loc la Paris în perioada 
16—20 iunie. Organizată sub egida 
Națiunilor Unite, în colaborare cu 
Organizația Unității Africane și

mișcarea de nealiniere, viitoarea 
reuniune iși propune să adopte o 
serie de recomandări in legătură 
cu măsurile necesare pentru eli
minarea cit mai urgentă a politi
cii de apartheid.

Așa cum se știe, poporul român 
și-a manifestat întotdeauna solida
ritatea militantă cu lupta pentru 
libertate a popoarelor, condamnînd 
în modul cel mai viguros politica 
de apartheid și discriminare ra
sială. Această poziție consecventă 
își are sorgintea în însăși esența 
orinduirii noastre socialiste, că
reia îi sînt străine orice forme de 
opresiune și discriminare pe crite
riul culorii pielei sau originii et
nice. Ea își găsește o elocventă 
reflectare în documentele partidu
lui și statului nostru. în inițiati
vele avansate de România la 
O.N.U. și in alte organizații inter
naționale și. mai cu seamă. în ac
tivitatea prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu pe plan inter
național. în cadrul multiplelor 
sale întîlniri cu șefi de stat, con
ducători de partid și alte organi
zații politice, conducători ai miș
cărilor de eliberare națională, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a dat și dă 
expresie sentimentelor de caldă 
solidaritate pe care poporul român 
le nutrește față de toăte popoarele 
care luptă pentru asigurarea drep
tului lor inalienabil la autodeter
minare, la organizarea unei vieți 
libere și demne, conform voinței și 
aspirațiilor lor.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării 
rasiale", opinia publică din țara 
noastră își alătură glasul celui al 
tuturor forțelor progresiste, reafir- 
mindu-și hotărîrea de a acționa si 
în viitor, cu aceeași fermitate. în 
vederea lichidării practicilor apart
heidului și rasismului, pentru în
făptuirea idealurilor de libertate, 
independență si egalitate între 
toți locuitorii planetei.

Nicolae N. LUPU

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 20 (Agerpres). — La Cairo 

au avut loc. joi. convorbiri intre pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
și regele Hussein al Iordaniei, care 
a făcut o vizită în capitala egip
teană.

în cadrul discuțiilor, informează a- 
gențiile M.E.N. și PETRA, au fost 
abordate. între altele, problema pa
lestiniană. căile de amplificare a ac
țiunilor in direcția restabilirii păcii 
in Orientul Mijlociu si relațiile ior- 
daniano-palestiniene.

Totodată, au fost examinate situa
ția populației palestiniene din teri
toriile arabe ocupate si evoluțiile din 
sudul Libanului.

BELGRAD 20 (Agerpres). — A- 
genția Taniug, informind despre în
cheierea convorbirilor dintre Rado
van Vlaikovici, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al O.E.P., relevă dezvolta
rea favorabilă a relațiilor dintre 
Iugoslavia și O.E.P. Radovan Vlai
kovici a reafirmat, în acest cadru, 
potrivit poziției iugoslave cu privi
re la reglementarea crizei din O- 
rientul Mijlociu, că cheia acestei 
reglementări constă in recunoașterea 
și transpunerea in viață a drepturi- 
rilor legitime ale poporului palesti
nian la un stat propriu. Iugoslavia 
— a menționat el — se pronunță 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale in problema palesti
niană cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a O.E.P., ca 
singur reprezentant legitim al po
porului palestinian.

CAIRO 20 (Agerpres). — La Cairo 
au continuat, joi, negocierile la ni
vel de experți egipteano-israeliene în 
problema zonei Taba. în cadrul con
vorbirilor — informează agenția 
M.E.N. — au fost examinate proble
me privind modalitățile de supunere 
spre soluționare a acestei probleme 
unui arbitraj internațional.

CAIRO 20 (Agerpres). — în capi
tala egipteană, doi necunoscuți au 
deschis focul asupra unui automobil 
în care se aflau patru reprezentanți 
ai standului israelian la Tirgul in
ternațional de Ia Cairo — transmite 
agenția M E.N. în urma atentatului, 
o femeie a fost ucisă, celelalte trei 
persoane aflate în automobil fiind 
rănite.

Plenara C. C.
BUDAPESTA 20 (Agerpres) — La 

Budapesta a fost dat publicității un 
comunicat în legătură cu lucrările 
plenarei C.C. al P.M.S.U.. care a 
dezbătut și aprobat o informare asu
pra unor probleme actuale ale si
tuației internaționale, precum și pro
puneri privind activitatea P.M.S.U. 
în domeniul cadrelor.

După cum se menționează, între 
altele. în comunicat, R. P. Ungară, 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar au urmărit în perioada care a 
trecut adîncirea colaborării cu ță
rile socialiste. C.C. al P.M.S.U. a 
dat o înaltă apreciere Programului 
complex al progresului tehnico-știin- 
țific al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pînă în anul 2 000 și a exprimat 
convingerea că aplicarea sa va ac
celera progresul țărilor membre in 
acest domeniu.

Comitetul Central a ascultat in
formarea delegației de partid care a 
participat la lucrările Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S. și a aprobat 
activitatea delegației. Documentul

Economia R. P. Polone
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — în 

ședința Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., care a analizat îndeplini
rea planului economic peianii 1983— 
1985 și propunerile , privind planul 
pe anul 1986. s-a subliniat că, in 
pofida condițiilor grele, au fost în
deplinite și, in unele cazuri, depășite 
prevederile planului pe ultimii trei 
ani — transmite agenția P.A.P.

Paralel cu fenomenele pozitive, 
care sint dominante, există și fe-

al P.M.S.U.
relevă, de asemenea, că participarea 
delegațiilor P.M.S.U. la lucrările 
congreselor unor partide frățești a 
contribuit la stabilirea unor și mai 
strinse legături cu acestea, iar 
schimburile de păreri avute de con
ducători ai P.M.S.U. și ai Ungariei 
eu conducători ai unor partide co
muniste din țările capitaliste și din 
țări in curs de dezvoltare, cu lideri 
ai partidelor socialiste și social-de- 
mocrate, cu diferite personalități 
străine au evidențiat noi posibilități 
pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale.

în continuare, comunicatul arată 
că, în ceea ce privește politica 
P.M.S.U. în domeniul cadrelor, ple
nara a relevat importanța pregăti
rii politice și profesionale a cadre
lor. Se relevă, de asemenea, nece
sitatea promovării în funcții de con
ducere a unui număr mai mare de 
tineri și femei, a specialiștilor. Tre
buie transpus consecvent în viață 
principiul stabilității conducerii și 
al rotării raționale, permanente a 
cadrelor.

în perioada 1983-1985
nomene negative, printre care creș
teri adesea nejustificate ale cheltu
ielilor de producție, realizarea într-un 
ritm mai lent a măsurilor de eco
nomisire a materiilor prime și ma
terialelor.

Biroul Politic a subliniat necesita
tea înfăptuirii consecvente a măsu
rilor menite să consolideze economia 
națională, să ducă Ia lichidarea ho
tărită a fenomenelor negative.

Prezentarea listei noului guvern francez
PARIS 20 (Agerpres). — Joi 

după-amiază. președintele Franței. 
Franqois Mitterrand, i-a primit suc
cesiv. la Palatul Elyssee. pe Laurent 
Fabius, care a prezentat demisia gu
vernului. și apoi pe Jacques Chirac, 
liderul grupării Adunarea pentru 
Republică, care. împreună cu Uniu
nea pentru Democrația Franceză, 
deține majoritatea în noul Parla
ment.

într-un comunicat al președinției

Republicii s-a anunțat că Jacques 
Chirac a fost numit prim-ministru 
și că acesta a prezentat lista noului 
guvern.

într-o declarație făcută la scurt 
timp după acceptarea de către pre
ședinte a listei noului guvern, primul 
ministru a arătat că programul său 
de guvernare are în vedere. în pri
mul rind. adoptarea unor serii de 
măsuri economice prevăzute în plat
forma sa electorală.

COLOCVIU INTERNAȚIONAL LA TUNIS
TUNIS 20 (Agerpres). — La Tunis 

au început lucrările celui de-al doi
lea colocviu internațional asupra 
„spațiului mediteranean" în vederea 
punerii la punct, la nivel de experți. 
a unor recomandări pentru guver
nele statelor din regiune, de natură

să faciliteze comunicațiile între ele.
La întrunire, care privește ame

najarea teritoriului și infrastructura 
rutieră în țările interesate „într-o 
optică mediteraneană", participă de
legații neguvernamentale din 21 de 
state.
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