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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul planului și bugetului al Republicii Islamice Iran

ÎN ÎNȚÎMPINAREA
ANIVERSĂRII PARTIDULUI

ȘI A ZILEI DE 1 MAI
DÎMBOVIȚA : LivrăriLa amenajarea hidroenergetică Riul Mare 

— Retezat a început acumularea apelor
Miercuri, 16 aprilie 1986, pe șantierul de la amena

jarea hidroenergetică Riul Mare-Retezat a avut ioc 
un eveniment deosebit pentru făurarii unui nou lu
ceafăr in constelația energeticii românești : începerea 
acumulării apelor ce coboară din masivii muntoși în 
marele baraj al viitoarei hidrocentrale. La un sem
nal, masivele clapete au Închis galeria de deviere a 
apei. Irț acest fel, apele Rîului Mare au fost oprite 
și dirijate spre baraj, pentru ca peste citeva zile să 
i se dea cale liberă pe aducțiunea principală spre 
paletele turbinei de la centrala subterană. Construc
torii de aici dedică acest important succes aniversării 
gloriosului jubileu al partidului și zilei de 1 Mai.

Așadar, începînd de ieri, Riul Mare nu-și mai 
poartă vijelios apele la vale, printre stînci. El va de
veni în scurt timp un nou izvor de lumină. Pentru 
captarea puterii apelor din Retezat, brigada de con
structori condusă de inginerul Aurel Dan a mutat, 
pentru o vreme, albia apelor prin galeria de deviere, 
pentru a inălța uriașul baraj. In corpul barajului s-au 
depus și se depun în continuare, zi și noapte, mii și 
mii de tone de argilă și anrocamente. Lacul de acu
mulare din spatele barajului se va întinde pe o su
prafață de peste 420 hectare.

A mai rămas puțin timp pină cind aici, in munții 
Retezat, marea hidrocentrală va produce energie elec
trică pentru țară. Noua ctitorie de pe Rîul Mare face 
parte din marele șirag al mărețelor Înfăptuiri socia
liste din „Epoca Nicolae Ceaușescu". fn curind, o 
nouă stea a energeticii românești se va aprinde pen
tru prima oară în Retezat. (Sabin Cerbu, corespon
dentul „Scînteii").

TELEORMAN : Producție fizică

peste prevederi
Angajați eu toate forțele in ampla întrecere socia

listă ce se desfășoară în lntimpinarea aniversării a 
65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român 
și a zilei de 1 Mai, oamenii muncii din numeroase 
unități economice ale județului Teleorman depun 
eforturi susținute, prin organizarea de zile și săptă- 
mîni record, pentru îndeplinirea și depășirea planului 
la producția fizică. Prin materializarea măsurilor teh,- 
nico-organizatorice care vizează modernizarea tehno
logiilor de fabricație, folosirea la capacitate a mașini
lor și utilajelor din dotare, valorificarea superioară 
a resurselor materiale și energetice, in perioada care 
a trecut din acest an au fost realizate suplimentar 
peste 13 milioane metri cubi de gaze naturale, mij
loace de automatizări electronice și electrotehnice, 
550 000 rulmenți, mașini și utilaje agricole, prefabri
cate din beton, motoare electrice, îngrășăminte chi
mice și altele. Cu cele mai bune rezultate se înscriu 
oamenii muncii de la întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice și întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria, întreprinderea de mașini electrice Turnu 
Măgurele, întreprinderea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară Roșiori de Vede. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii"),

Se elaborează o nouă șarjă la oțelăria Combinatului 
siderurgic Reșița
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BISTRIȚA-NĂSAUD : Crește 

productivitatea muncii
în cinstea glorioasei aniversări a partidului și a 

zilei de 1 Mai, tot mal multe colective muncitorești 
din industria județului Bistrița-Năsăud raportează 
semnificative succese In activitatea productivă. De la 
începutul anului și pină In prezent, acestea au rea
lizat o producție-marfă suplimentară tn valoare de 
peste 93 milioane lei. O contribuție mai mare la acest 
spor și-au adus personalul muncitor de la întreprin
derea mecanică, întreprinderea de produse electro
tehnice și întreprinderea de materiale de construcții 
din Bistrița, întreprinderea de prelucrare a maselor 
plastice Năsăud și întreprinderea de hîrtie Prundu 
Bîrgăului. Merită subliniat faptul că la baza acestor 
frumoase rezultate se află creșterea productivității 
muncii, care întrece cu 2 019 lei pe o persoană sar
cinile stabilite prin plan. (Gheorghe Crișan, corespon
dentul „Scînteii").
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE! J
Pentru grăbirea însămînțărilor

FIECARE ZI, FIECARE ORĂ,
FIECARE UTILAI - FOLOSITE DIN PLIN!

• Pină în seara zilei de 15 aprilie mai erau de semănat cu diferite culturi 
de primăvară 1 367 000 hectare, din care 757’600 hectare cu porumb și 163 000 
hectare cu soia • Urgentarea însămînțărilor impune creșterea puternică a vitezei 
zilnice de lucru prin folosirea unui număr suplimentar de tractoare și semănători 
• in continuare, pretutindeni să se manifeste atenție maximă pentru executarea 
lucrărilor la un înalt nivel calitativ.

Ne aflăm In a doua jumătate a 
Junii aprilie și stadiul însămînțării 
culturilor de primăvară — 72 la 
sută din suprafețele planificate — 
indică, mai ales pentru zonele a 
doua și a treia de cultură, o rămi- 
nere in urmă a lucrărilor. Evoluția 
vremii, in mod deosebit din ultima 
perioadă — timp ploios și tempe
raturi scăzute care au cuprins în
treaga țară — dar și unele neajun
suri in organizarea activității au 
influențat desfășurarea normală a 
lucrărilor.

Mijloacele mecanice și în general 
forțele de care dispune agri
cultura permit — chiar in con
dițiile unor rămîneri in urmă 
— executarea la timp a tuturor 
lucrărilor. Esențial este insă să se 
asigure pretutindeni utilizarea de
plină, rațională, a tractoarelor, a 
mașinilor agricole, a tuturor mij
loacelor mecanizate. Or, pentru 
aceasta, este de cea mai mare im- 
poitanță ca în toate unitățile agri
cole specialiștii să urmărească 
permanent starea terenului pentru 
a relua semănatul imediat ce este 
posibil sau pentru a dirija forțele 
pe parcelele unde se poate lucra.

Pentru grăbirea insămînțărilor și 
încheierea lor în timp cit mai scurt 
aste absolut necesar ca în toate 
unitățile agricole să se organizeze 
schimburi prelungite și două schim

buri. Revederea șl reactualizarea 
graficelor zilnice de Insâmințări 
stabilite inițial pe județe, consilii 
agroindustriale și unități agricole, 
în scopul recuperării restanțelor, 
trebuie să aibă în vedere pregă
tirea suplimentară pentru InSămin- 
țaiea porumbului, cultură ce de
ține ponderea in structura plante
lor ce au mai rămas de semănat, 
a tuturor semănătorilor care au 
lucrat la floarea-soarelul și la sfe
cla de zahăr. în felul acesta, vi
tezele de lucru pot fi sporite sub
stanțial. în aceeași ordine de idei, 
a intensificării ritmului de lucru, 
este necesar ca in toate județele 
și in toate consiliile agroindustriale 
să se organizeze ample acțiuni de 
Întrajutorare cu forțe mecanice.

Cu deosebită acuitate se pune 
problema ca preocuparea pentru 
accelerarea însămînțărilor să fie 
însoțită de o grijă sporită pentru 
realizarea în continuare a unor lu
crări de cea mai bună calitate, 
per.tru respectarea cu strictețe a 
fiecărei verigi din tehnologia cultu
rilor. Nu trebuie să se admită nici 
un rabat de la normele tehnice 
privind pregătirea corespunzătoare 

PUBLICĂM IN PAGINA A III-A O AMPLA ANCHETA 
IN LEGĂTURA CU LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRI
MĂVARA.

a patului germinativ, a erbicidăril 
terenului și, mai ales, dă la-reali
zarea densității stabilite pentru 
fiecare cultură. Sint cerințe ce tre
buie îndeplinite cu atit mai mult 
cu cit ploile din ultima perioadă 
au creat condiții excelente pentru 
insâmințarea culturilor la un nivel 
calitativ superior celui din anii an
teriori.

De acum, cu fiecare zi, timpul 
presează tot mai mult și de aceea 
este imperios necesar să se facă 
totul pentru a se cîștiga fiecare 
oră bună de lucru in cîmp In 
școpul urgentării la maximum a 
însămînțărilor. Condițiile climatice 
din această primăvară, necesitatea 
realizării producțiilor sporite pre
văzute in acest an impun, mai 
mult ca oricind, ca toate cadrele 
de conducere, toți specialiștii din 
unitățile agricole, să-șl mute cen
trul activității lor in cimp, acolo 
unde se pun bazele recoltelor. 
Prezența lor activă, alături de me
canizatori și ceilalți oameni ai 
muncii din agricultură este absolut 
necesară pentru a asigura pretutin
deni organizarea și desfășurarea in 
ritm intens a întregii activități.

suplimentare la export
Muncitorii și specialiștii din 

unitățile economice ale județu
lui Dîmbovița desfășoară ample 
acțiuni pentru înnoirea produ
selor și îmbunătățirea parame
trilor lor tehnici și calitativi. 
Aceasta se reflectă direct în 
volumul sporit al producției 
destinate exportului in acest 
an, care este cu 28 la sută mai 
mare decit tn aceeași perioadă 
din 1985. Pină în prezent, un 
număr de 17 întreprinderi din 
județ aii livrat suplimentar la 
export cantități Importante de 
produse. (Gheorghe Manea, co
respondentul „Scînteii").

VILCEA : Cu planul

pe 4 luni realizat
Organizarea temeinică și mo

dernizarea activității productive 
au avut un rol determinant in 
Îndeplinirea cu două săptămîni 
mai devreme a sarcinilor de 
plan la producția-marfă indus
trială pe patru luni din acest an 
de către 11 unități economice 
din județul. Vîlcea. Intre frun
tași se numără Grupul de șan
tiere miniere Horezu, Antrepri
za de construcții hidroenerge
tice Olt superior. întreprinderea 
județeană de legume și fructe, 
Antrepriza de construcții Indus
triale Rimnicu Vîlcea, brigada 
de construcții-montaje și repa
rații Instalații chimice. în cin
stea gloriosului jubileu al parti
dului și a zilei de 1 Mai, aceste 
unități vor realiza o producție- 
marfă IndustridW suplimentară 
de peste 55 milioane lei. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scin- 
teii").

TIMIȘ : Produse

de înaltă tehnicitate
Acționind cu [naltă respon

sabilitate, tn spiritul orientări
lor formulate de secretarul 
general al partidului, colecti
vele de muncitori și specialiști 
din unitățile economice ale ju
dețului Timiș, împreună cu ca
drele didactice din învățămîn- 
tul superior și cercetători din 
institute de cercetare și proiec
tare desfășoară o amplă activi
tate pentru asimilarea in fa
bricație a unor produse noi. cu 
caracteristici funcționale con
structive și de fiabilitate ridi
cate, concotnitent cu elaborarea 
unor tehnologii moderne, cu 
consumuri materiale și energe
tice reduse. Rezultate bune in 
acest sens au obținut întreprin
derile „Ciocanul“-Nădrag. ,.E- 
lectrotimiș". mecanică, „Electro
motor", de aparate electrice de 
măsurat. Au fost realizate noi 
tipuri de mașini de prelucrat 
prin electroeroziune. linii auto
mate de sudare a carcaselor 

. pentru autoturisme, roboți in
dustriali, mijloace pentrd teh
nica de calcul, aparate de mă
sură și control electronice și 
electride și alte produse deose
bit de solicitate de beneficiarii 
interni și partenerii de peste 
hotare! (Cezar Ioana, cores
pondentul. „Scînteii").

Răspunderea personală și a întregului colectiv
După cum se cunoaște, recent Marea Adunare Națională a adoptat 

Legea privind retribuirea in acord global și acord direct a personalului 
muncitor. Urmărind perfecționarea relațiilor socialiste de muncă și re
partiție în lumina cerințelor accentuării laturilor calitative, intensive ale 
creșterii economice, prevederile acestui act normativ, elaborat din Ini
țiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, asigură aplicarea fermă a principiului 
socialist de retribuire după cantitatea, calitatea și Importanța, socială a 
muncii, corespunzător stadiului actual al dezvoltării economico-sociale 
a tării.

tn continuarea articolelor de prezentare a prevederilor acestui Impor
tant act normativ, redăm astăzi convorbirea cu tovarășul NICOLAE 
ȚUȚUI, director adjunct in Ministerul Muncii.

— Cum te asigură exercitarea 
autoconducerii muncitorești in cadrul 
formei de organizare și retribuire a 
muncii in acord global ?

— în ansamblul lor, prevederile 
legii instituie un mecanism complex 
de organizare Și retribuire a muncii, 
menit să funcționeze eficient in ca
drul democratic unitar creat In țara 
noastră, punind in valoare. pîrghiile 
de înfăptuire a autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico- 
financiare, in vederea utilizării su
perioare a întregului potențial pro
ductiv și a fondului de timp al națiu
nii, intensificării eforturilor crea
toare ale maselor și creșterii răs
punderii oamenilor muncii, in cali
tatea lor de proprietari, producători 
și beneficiari, pentru mai buna gos
podărire a mijloacelor tehnice, ma
teriale și financiare încredințate de 
societate fiecărei unități socialiste. 
In acest sens, se cuvine menționat 
că, potrivit legii, retribuirea muncii 
in acord global s-a extins la întrea
ga activitate din industrie, agricul
tură, transporturi, precum și in co
merț, turism și in celelalte sectoare 
economice. Din spiritul și litera legii

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 
pe Masoud Roghani Zanjani. minis
trul planului și bugetului al Repu
blicii Islamice Iran, conducătorul 
delegației țării sale la convorbirile 
economice guvernamentale ce se 
desfășoară la București.

Oaspetele iranian a înminat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc din partea președin
telui Iranului, Seyyed Aii Khamenei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și. a transmis 
președintelui Seyyed Aii Khamenei 
salutul său și cele mai bune urări, 
iar poporului iranian prieten,' bună
stare și pace.

în cursul intrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, s-a evi
dențiat că raporturile de prietenie și 
colaborare dintre România și Iran au 
cunoscut o evoluție pozitivă, avind 
la bază principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului și avantaju
lui reciproc. A fost exprimată ho- 
tărirea de a extinde, in continuare, 
aceste relații, de a valorifică mai 
amplu posibilitățile largi pe care le 
oferă în prezent potențialul econo

„Sprijin ferm poziției principiale a președintelui
Nicolae Ceausescu privind încetarea actiunlor 

militare împotriva Libiei, pentru pace 
in Mediterana si în întreaga lume"

SCRISORI ȘI MOȚIUNI ALE PARLAMENTARILOR 
ROMÂNI, ALE UNOR ORGANIZAȚII DE MASĂ 

ȘI OBȘTEȘTI DIN TARA NOASTRĂ
întregul nostru popor sprijină pe 

deplin, acordă o Înaltă apreciere 
noului demers, ferm și con
structiv, al președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — mesa
jul adresat președintelui S.U.A. in 
legătură cu situația deosebit de 
gravă care s-a creat in Meditera- 
na, ca urmare a acțiunilor militare 
împotriva Jamahiriei Libiene.

Este voința arzătoare a întregului 
popor român ca, In actualele îm
prejurări internaționale, să se tacă 
totul pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța tn relațiile 
dintre state, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase nu
mai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative, în spiritul respectului 
față de principiile de relații Intre 
state suverane și Independente, al 
legalității internaționale, al drep
tului sacru al fiecărui popor de a 
hotărî. In mod liber, asupra pro
priului destin.

tn spiritul politicii consec
vente de pace și colaborare 
promovate de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, BI
ROUL MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE a adresat domnului Thomas 
O’Neill, președintele Camerei Re
prezentanților din Congresul State
lor Unite ale Americii, o scrisoare 
in care se subliniază :

Biroul Marii Adunări Naționale 
apreciază că astăzi, mai mult ca

Din noile construcții ale municipiului Slatina

se desprinde ldeea de bază că exer
citarea autoconducerii muncitorești 
In cadrul acordului global se rea
lizează, în mod democratic, tn fie
care unitate economică. Astfel, for
ma de retribuire tn acord global se 

Obiective fundamentale ale Legii privind 
retribuirea in acord global și acord direct 

a personalului muncitor (III)

aplică începînd de la unitatea orga
nizatorică de bază (secție, atelier, 
sector de producție, instalație) pină 
la nivel de fabrică, uzină. între
prindere. Important de reținut este 
că formațiile de lucru se constituie 
prin consultarea oamenilor muncii, 
în raport cu nevoile producției, asi- 
gurîndu-se structura optimă pe me
serii și nivelul de calificare cores
punzător gradului de complexitate al 

mic al României și al Iranului. în 
acest sens, au fost discutate noi do
menii de conlucrare, căi și modali
tăți concrete de intărire și amplifi
care a colaborării economice, de 
sporire și diversificare a schimburi
lor comerciale, in folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Abordîndu-se probleme actuale ale 
vieții politice internaționale, .to
varășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că se impune mai mult ca ori- 
cind unirea eforturilor tuturor state
lor pentru înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru asigurarea dreptului oameni
lor, al națiunilor la viață, la pace.

A fost pusă in evidență, de aseme
nea, însemnătatea intensificării ac
țiunilor în vederea soluționării pe 
cale politică, prin tratative, a proble
melor litigioase dintre state, pentru 
eliminarea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile internaționale.

Președintele României a subliniat 
necesitatea de a se pune capăt 
războiului dintre Iran și Irak șl de a 
se trece neîntîrziat la negocieri pen
tru reglementarea pe cale pașnică a 
problemelor dintre cele două țări.

oriclnd, este nevoie de reținere, de 
răspundere și luciditate pentru a se 
stăvili orice curs periculos al eve
nimentelor internaționale.

în numele tuturor deputaților, 
exprimind sentimentele întregului 
nostru popor, Biroul Marii Adunări 
Naționale vă adresează dumnea
voastră, domnule președinte, tutu
ror membrilor Camerei Reprezen
tanților din Congresul Statelor fi
nite ale Americii apelul de a utiliza 
prerogativele cu care sint investiți 
pentru a determina luarea măsuri
lor ce se impun ca asemenea ac
țiuni să nu se mai repete, pentru a 
nu se agrava și mai mult situația 
deosebit de încordată din regiune, 
ca și din Întreaga lume.

Biroul Marii Adunări Naționale, 
deputății români ișl afirmă încă o 
dată speranța — recent exprimată 
In Declarația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România cu privire la Anul 
Internațional al Păcii, care a fost 
difuzată ca document oficial la 
O.N.U, și s-a transmis parlamente
lor din întreaga lume — că rațiu
nea va triumfa, că orice diferende, 
Inclusiv problemele existente Intre 
Statele Unite ale Americii și Li
bia, pot și trebuie să fie soluționa
te numai pe calea tratativelor, eli- 
minîndu-se cu desăvîrșire folosi
rea forței sau amenințarea cu 
forța.

lucrărilor contractate, și. firește,' ți- 
nîndu-se seama de cerințele respec
tării sarcinii de creștere a produc
tivității muncii și de încadrare în 
numărul maxim pe categorii de per
sonal prevăzut în plan. Colectivul 
de oameni ai muncii din cadrul for
mației de lucru este direct interesat 
să adopte permanent măsuri de ri
dicare și mai accentuată a produc
tivității muncii pentru a realiza pro
dusele sau lucrările contractate cu 
un număr mai mic de personal decit 
cel normat. Firește, suma totală cu
venită în cadrul acordului global se 
va repartiza in acest caz la un nu
măr mai mic de oameni, revenind 
fiecăruia cîștiguri sporite.

Practica a demonstrat că adesea 
rezultatele activității productive sint 

strins legate de modul in care este 
organizată și condusă munca in ca
drul formației de lucru. De aceea, 
legea prevede că șefii formațiilor de 
lucru sint aleși pe baze democratice 
de către colectivele de oameni ai 
muncii, din rîndul lor, dintre cei 
mai buni muncitori, maiștri, subin- 
gineri sau ingineri. Totodată. legea 
stabilește că prevederile contractului

de acord global — care se referă Ia

în legătură cu acțiunile militare 
americane împotriva Libiei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
profunda ingrijorare a poporului ro
mân față de această agresiune nejus
tificată împotriva unui stat indepen
dent și suveran, arătînd că Româ
nia condamnă' in mod ferm această 
încălcare gravă a normelor de drept 
internațional șl se pronunță pentru 
soluționarea tuturor problemelor din
tre cele două țări pe cale politică, 
prin tratative, in spiritul înțelegerii, 
colaborării și păcii.

A fost reafirmată și cu acest pri
lej hotărirea României și Iranului de 
a intări conlucrarea pe plan interna
țional pentru a-și aduce contribuția 
la edificarea unei lumi a păcii și co
laborării. in care toate popoarele șă 
se poată dezvolta liber/conform pro
priilor interese și aspirații.

La primire au participat Vasile 
Pungan. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Nicolae Ștefan, ambasa
dorul României la Teheran.

A fost prezent Morteza Saffari 
Natanzi. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Iranului la București.

Deputății români, In spiritul poli
ticii de pace și înțelegere consec
vent promovate de România, de 
președintele ei, Nicolae Ceaușescu. 
sint ferm hotărîți să contribuie 
prin toate mijloacele parlamentare 
la reducerea încordării internațio
nale și crearea unui climat de înțe
legere și colaborare, la asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor la 
viață, la pace, la o existență liberă 
și demnă.

O scrisoare similară a fost trans
misă președintelui Senatului din 
Congresul S.U.A., domnul George 
Bush.

Luînd cunoștință de acțiunea mi
litară a Statelor Unite ale Ameri
cii Îndreptată Împotriva Libiei, stat 
suveran și independent — se ara
tă In scrisoarea adresată de CO
MISIA PENTRU POLITICA EX
TERNA ȘI COOPERARE ECO
NOMICA INTERNAȚIONALA A 
M.A.N. domnului Richard Lugar, 
președintele Comitetului pentru re
lații externe al Senatului din Con
gresul Statelor Unite ale Americii 
— deputății membri ai acestei co
misii consideră că o asemenea ma
nifestare a politicii de forță dove
dește, o dată mai mult, incompa
tibilitatea acesteia cu regulile de 
conduită in raporturile dintre sta
te, Încălcarea plină de consecințe
(Continuare în Pag. a V-a)

drepturile, obligațiile și răspunderile 
în legătură cu realizarea producției 
fizice planificate, a sarcinilor la ex
port și încadrarea în nivelul plani
ficat al criteriilor și condițiilor de 
ordin calitativ, de eficiență — 
se dezbat în adunările oamenilor 
muncii din formația de lucru, 
precum și în adunările gene
rale ale oamenilor muncii din 
fabrici și întreprinderi, cu care pri
lej se adoptă toate măsurile ce se 
impun în vederea îndeplinirii in cele 
mai bune condiții a tuturor sarcini
lor contractate. Și tot in mod demo
cratic, în spirit de echitate, suma 
cuvenită pentru produsele și lucră
rile realizate este repartizată de că
tre conducătorul formației, cu acor
dul membrilor acesteia, pe fiecare 
persoană, in raport cu contribuția 
fiecăruia Ia realizarea produselor și 
a lucrărilor, retribuția tarifară și 
timpul efectiv lucrat.

— Ce prevede legea In privința 
întăririi răspunderii in utilizarea ca
pacităților de producție ?

— Pornind de la cerința gospo
dăririi judicioase, cu înalt randa
ment a dotării tehnice existente în 
fiecare unitate economică — parte 
importantă a patrimoniului încredin
țat colectivelor de oameni ai muncii 
— legea prevede că încadrarea in 
Indicii planificați de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor constituie una 
din condițiile in funcție de care se 
acordă integral suma cuvenită in ra
port cu producția fizică realizată și

Convorbire realizată de 
Corneliu CARIAN

(Continuare in pag. a IlI-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsuri pentru creșterea producției de cărbune 

și buna gospodărire a comunei
loan Rădiiria muncit mai bine 

de 30 de ani în subteran, la mina 
Cozla de pe raza comunei Ber- 
zasca — Caraș-Severin. Acum este 
pensionar. Dar nu se împacă cu 
faptul că la mina unde și-a pe
trecut tinerețea lucrurile nu merg 
prea bine, din care cauză planul 
nu se îndeplinește. In aceeași scri
soare, adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., autorul mai sesiza 
o seamă de deficiențe în activita
tea primarului privind gospodări
rea comunei, respectarea princi
piilor autoconduceril și autoapro- 
vizionării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
hotărit ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare celor doi secretari 
ai C.C. al P.C.R. care au compe
tență în coordonarea sectoarelor 
la care se referea sesizarea. Din 
raportul de cercetare rezultă că 
autorul a avut dreptate. Dacă în 
perioada 1980—1982, la mina Cozla 
sarcinile anuale de plan au fost 
depășite, de atunci realizările nu 
sint nici pe departe mulțumitoare 
in raport cu condițiile existente.

Răspunderea pentru această si
tuație revine conducerilor între
prinderii miniere Anina și minei 
Cozla care nu au luat măsuri fer
me pentru executarea la timp a 
lucrărilor miniere de deschidere și 
pregătire în vederea creșterii ca
pacității de producție a minei la 
nivelul proiectat, nu au îndrumat

și organizat corespunzător activi
tatea in abataje, nu au asigurat 
numărul necesar de muncitori 
direct productivi, precum și apro
vizionarea tehnico-materială co
respunzătoare a formațiilor de lu
cru. Totodată, s-au ocupat insufi
cient de pregătirea profesională a 
oamenilor muncii, toate acestea re- 
flectîndu-se negativ în realizarea 
producției și a normelor de mun
că. De asemenea, Combinatul mi
nier Valea Jiului și Ministerul Mi
nelor nu au asigurat construirea 
de către unitățile proprii a spa
tiilor de cazare și cantină cuprin
se în plan.

In vederea creșterii producției 
de cărbune la nivelul planului și 
asigurarea condițiilor pentru re
cuperarea minusurilor de stoc la 
huilă spălată pentru cocs s-a a- 
doptat un plan special de măsuri 
la dezbaterea căruia au participat 
conducerile întreprinderilor minie
re Anina și a minei Cozla, precum 
și comitetul de partid.

Referindu-se la activitatea Con
siliului popular comunal Berzasca, 
în raport se precizează că în pe
rioada 1980—1985 au fost efectuate 
tăieri ilegale de animale, ceea ce a 
afectat dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și că primarul comunei nu 
a aplicat cu consecvență hotărîrile 
partidului și legile statului privind 
participarea locuitorilor la consti

tuirea fondului de stat. încâlcind 
prevederile programului de auto- 
conducere și autoaprovizionare, el 
a „scutit" pe unii locuitori ai co
munei de obligațiile ce le aveau 
pentru livrarea la fondul de stat 
a unor produse, obligîndu-i pe cio
banii veniți din alte zone să livre
ze produsele respective. în satele 
necooperativizate Berzasca și Bi- 
găr, unii cetățeni și-au vindut te
renul extravilan, consiliul popular 
neintervenind pentru respectarea 
Legii (nr. 59/1974), care interzice 
vînzarea și cumpărarea de tere
nuri agricole.

Concluziile rezultate în urma ve
rificării scrisorii au fost prezenta
te și în plenara cu activul de 
partid al comunei Berzasca. In ca
drul acesteia, secretarul comitetu
lui comunal de partid și primarul 
comunei, Mihailovici Boșco, a fost 
sancționat cu vot de blam cu aver
tisment ; el s-a angajat să înlătu
re greșelile săvîrșite, să asigure 
aplicarea corectă a legilor țării. 
De asemenea, pentru neajunsurile 
de la mina Cozla și încălcarea 
prevederilor programului unic de 
creștere a producției vegetale și 
animale în gospodăriile membrilor 
cooperatori și ale țăranilor din 
zona necooperativizată au fost 
sancționate pe linie de partid și 
administrativă încă 9 cadre cu 
muncă de răspundere.

Ajutorul dat la timp împiedică amplificarea lipsurilor
Există uneori cîte un conducă

tor de întreprindere care își închi
puie că rezultatele dobîndite de 
colectivul pe care îl conduce se 
datorează numai lui sau, în orice 
caz, în cea mai mare măsură, ac
tivității sale. Este, fără în
doială, și meritul conducătorului 
de colectiv încorporat în succesele 
realizate, rezultatul spiritului său 
organizatoric și al cunoștințelor 
sale profesionale, dar de aici și 
pînă la a ignora, a nesocoti rolul 
muncitorilor, al specialiștilor, al 
colaboratorilor din organul de con
ducere colectivă, al tuturor forțe
lor dintr-o unitate este o mare 
greșeală, care-i conduce pe ase
menea conducători de întreprinde
re la izolarea de colectiv, uneori 
la erori cu grave implicații asu
pra mersului unității.

Dar dacă ajutorul vine la timp, 
situația se Îndreaptă și amplifica
rea lipsurilor este stopată. Ca în 
cazul relatat într-o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu 

«W care se afirma că directorul 
întreprinderii de mașini-unelte 
Specials din muhicipiul Iași, Cdn- 

■h stantin Gîlea, raportează fictiv 
producții nerealizate, încâlcind ast
fel legile, este îngimfat, distant și

neprincipial. Autorul solicita ca 
cercetarea să fie făcută de acti
viști ai Comitetului Central, pen
tru a se asigura o deplină obiecti
vitate.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie dată 

. spre soluționare unui secretar al 
C.C. al P.C.R. și viceprim-minis- 
trului de resort al guvernului. Cer
cetările efectuate de activiști al 
Comitetului Central și ai Comite
tului județean Iași al P.C.R., de 
cadre din Ministerul Industriei 
Electrotehnice și Banca Națională 
au condus la concluzia că, în bună 
parte, sesizarea corespunde reali
tății. Astfel, la sfîrșitul lunii oc
tombrie 1985 a fost declarată ca 
producție finită o importantă can
titate de produse, fără a se efec
tua probele de recepție. Or, ulte
rior, în timpul probelor, a apărut 
necesitatea unor modificări con
structive șl remedierj, motiv pen
tru care sucursala județeană a Băn
cii Naționale le-a scos de la rapor
tarea producției, diminuîndu-se co
respunzător fondul de retribuire.

In raportul de activitate se sub
liniază bă în activitatea directoru
lui s-au manifestat și alte lipsuri. 
Nu se consultă întotdeauna cu co

laboratorii în rezolvarea probleme
lor profesionale și nu a fost sufi
cient de receptiv față de propune
rile și sugestiile acestora. Pe lîngă 
critica ce i s-a adus, se relatează 
că din controlul efectuat și din 
aprecierile comitetului județean 
de partid a reieșit că directorul 
întreprinderii este, totuși, un bun 
organizator, în cei trei ani de cînd 
se află în această funcție activi
tatea unității cunoscînd unele îm
bunătățiri.

In încheiere, se relatează că con
cluziile cercetării au fost dezbă
tute într-a plenară comună a co
mitetului de partid pe întreprin
dere și a consiliului oamenilor 
muncii, la care a participat și pri
mul secretar al comitetului jude
țean de partid. Pentru lipsurile 
constatate directorul întreprinderii 
a fost sancționat de conducerea 
ministerului cu „avertisment", iar 
pe linie de partid va fi sancționat 
în plenara Comitetului județean 
de partid Iași, al cărui membru 
este.. Directorul întreprinderii s-a 
angajat să respecte întru totul re
glementările legale, să înlăture 
neajunsurile pentru care a fost 
criticat.

In sprijinul apărării avutului obștesc
Intr-un memoriu adresat tova

rășului Nicolae Ceaușescu de către 
Gheorghe Penișoară, fost șef al 
depozitului de produse finite al în
treprinderii de prelucrare și in
dustrializare a legumelor și fruc
telor din orașul Huși, județul 
Vaslui, se arată că a fost scos din 
funcție și 1 s-au imputat lipsuri în 
gestiune, fără să fie vinovat.

Semnatarul sesiza, totodată, 
unele lipsuri din activitatea între
prinderii, datorate actualului di
rector, Clim Maria, care tolerează 
abateri ce se soldează cu pagube 
materiale și sustrageri de produse.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost 
dată spre rezolvare prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului. în urma cercetărilor fă
cute, a rezultat că pe baza veri
ficării gestiunii de produse finite 
(pe perioada 31.X.1983—25.1.1984) 
s-a constatat o însemnată lipsă în 
gestiune. Contrar reglementărilor 
în vigoare, gestionarul respectiv.

ca și soția sa, cogestionară, au 
fost menținuți în funcție de către 
fostul director, Mihai Olaru. La 
inventarul de sfîrșit de an 1984, în 
sarcina gestionarului Gh. Penișoa
ră s-a stabilit o nouă lipsă în ges
tiune, pentru care a fost acționat 
în judecată. Măsura de scoatere a 
lor din funcție a fost luată abia în 
septembrie 1985, deși acest lucru 
se impunea a fi făcut o dată cu 
sesizarea organului de cercetare 
penală.

In raportul de cercetare se sub
liniază că pe baza rezultatului cer
cetării organelor de urmărire pe
nală se va stabili valoarea reală 
a prejudiciului adus avutului ob
ștesc de către soții Penișoară și se 
vor stabili măsurile ce se impun.

In partea a doua a raportului se 
relatează că, într-adevăr, în 1985 
s-a depreciat o cantitate de cîteva 
tone de marmeladă, la lădițe, liti
giul intre unitatea din Huși și 
I.L.F. Militari urmînd să fie solu
ționat de organele competente. De

asemenea, o altă pagubă urmează 
să fie recuperată de ia cei vino- 
vați. Totodată, au fost deferite 
justiției • persoanele vinovate de 
sustragerea unor însemnate canti
tăți de ulei și zahăr.

Ținind seama de neexercitarea 
controlului preventiv financiar și 
operativ asupra operațiunilor ce 
oglindesc starea de fapt gestiona
ră, care au reliefat, cu ocazia in
ventarierilor, neajunsuri privind 
evidența corectă a stocurilor de 
produse finite, pierderi peste nor
mă, deficiente în întocmirea docu
mentațiilor și raportarea incorectă 
a realizărilor s-a dispus sancțio
narea directorului, contabilului-șef 
și a celorlalți factori răspunzători 
pe linie de producție, financiară și 
contabilă. Autorului sesizării i s-au 
comunicat concluziile desprinse și 
faptul că asupra justeței imputa- 
ției urmează să se pronunțe in
stanța de judecată.

Neculai ROȘCA

O cerință esențială a unui stil de muncă
_____________?____________5___________________________________________

dinamic, eficient al organizațiilor de partid fll)

IMPLICAREA DIRECTĂ A COMUNIȘTILOR
In îndeplinirea programelor stabilite

Comunistului Nicolae Gheorghe, 
muncitor la atelierul de tratamente 
termice de la întreprinderea de rul
menți grei, i s-a încredințat ca sar
cină de partid depistarea abaterilor 
de la normele de calitate la reperele 
sosite din strungărie pentru călire și 
cementare. După trecerea perioadei 
prevăzute pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, el a fost desemnat de biroul 
organizației de bază să prezinte adu
nării generale a comuniștilor un ra
port asupra modului în care a dus-o 
la bun sfirșit. In cîteva minute, co
munistul a informat adunarea că 
pentru rebutarea unor repere nu sînt 
de vină numai strungarii, ci și con
trolorii de calitate și chiar unii din
tre muncitorii din atelierul de tra
tamente termice. De asemenea, el a 
arătat că, în urma constatărilor sale, 
a propus biroului mai multe măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor pe 
care, cu sprijinul acestuia, le-a și 
aplicat neîntîrziat, ceea ce a deter
minat o ridicare simțitoare a cali
tății produselor.

Este, ca să spunem așa, un exem
plu tipic de îndeplinire a sarcinii de 
partid, în care se regăsesc o bună 
parte din trăsăturile și exigențele 
sale : caracterul concret al sarcinii 
de partid pe o perioadă bine deter
minată ; repartizarea acesteia în ra
port cu nivelul de pregătire profe
sională, politică, cu posibilitățile 
reale ale comunistului, cu necesită
țile locului de muncă ; asigurarea 
sprijinului biroului organizației de 
bază pe parcursul îndeplinirii ei ; 
exercitarea unui control riguros asu
pra modului in care comunistul se 
achită de misiunea încredințată. In 
afară de acestea, practica de zi cu 
zi a conturat și alte exigențe ale 
sarcinii de partid, dintre care amin
tim : cuprinderea tuturor comuniș
tilor în sistemul sarcinilor de partid; 
evidența riguroasă, simplă și clară 
a repartizării și îndeplinirii lor ; 
analizarea sistematică a conținutului 
sarcinilor, reorientarea și redistri
buirea lor potrivit noilor cerințe. 
Atît la întreprinderea de rulmenți 
grei, cît și la întreprinderea de uti
laj chimic sînt numeroase organiza
ții de bază care țin seama, în bună 
[tarte, de aceste exigențe ; de ase
menea, numeroși sînt și comuniștii 
care-și îndeplinesc cu promptitudine 
și răspundere sarcinile de partid în
credințate.

Așa cum am arătat șl în articolul 
precedent, publicat în „Scînteia" nr. 
13 575, eficiența repartizării judicioa
se a forțelor pentru atingerea obiec
tivelor fixate, cuprinderea tuturor 
sectoarelor de activitate sînt nemijlo
cit legate de modul de înfăptuire a 
sarcinilor de partid. Realizarea unor 
linii automate de sudură la între
prinderea de utilaj chimic, de altfel 
o remarcabilă performanță tehnică a 
acestui colectiv, reprezintă un edifi
cator exemplu în acest sens. Din 
momentul în care s-a hotărît con
cretizarea acestui obiectiv de impor
tanță deosebită pentru activitatea de 
ansamblu a întreprinderii, comitetul 
de partid, împreună cu consiliul oa
menilor muncii au selecționat cu 
grijă pe cei mai buni specialiști și 
muncitori, grupîndu-i în colective de 
lucru. O dată repartizați pe diferite 
genuri de lucrări, comuniștii din 
aceste colective au primit sarcini de 
partid concrete privind propria con
tribuție la realizarea liniilor auto
mate de sudură, cît și răspunderi 
legate de antrenarea celorlalți oa
meni ai muncii. Liniile automate de 
sudură au constituit pentru colecti
vul întreprinderii un dificil examen 
al capacității sale de creație tehni
că, iar pentru organizația de partid 
o dovadă grăitoare a forței sale po
litice și organizatorice în mobilizarea 
comuniștilor, a celorlalți muncitori 
și ingineri la înfăptuirea unor obiec
tive de mare complexitate. Sarcinile 
de partid, onorate exemplar de co
muniștii Sorin Călărașu, Valeriu 
Bolgiu, Ion Vrăbioi, Tudor Matei, 
Marin Gheorghiță ș.a., au ilustrat 
una dintre modalitățile cele mai 
concrete prin care organizația de 
partid din această unitate industria
lă a înțeles să-și exercite rolul de 
conducător politic la locul de muncă.

Aspectele înfățișate nu caracteri
zează însă In întregime activitatea

celor două organizații de partid în 
ce privește repartizarea de sarcini 
concrete fiecărui comunist, sprijinul 
și controlul înfăptuirii lor. Unii 
membri de partid din organizațiile 
de bază de la secțiile rectificare și 
tratamente termice (întreprinderea 
de rulmenți grei) ne-au relatat că 
sarcinile lor de partid constau în 
respectarea programului de lucru și 
a obligației de a da produse de bună 
calitate. Or, acestea sînt îndatoriri 
profesionale esențiale ale fiecărui 
om al muncii — indiferent dacă este 
sau nu membru de partid — și nici
decum sarcini concrete de partid. 
Pentru un comunist, sarcina de partid 
reprezintă rațiunea care-i onorează 
această calitate. De aceea, pe lîngă 
obligația zilnică în calitatea sa de 
om al muncii, fiecare membru de 
partid primește sau cere din partea 
birourilor organizațiilor de bază di
ferite răspunderi potrivit specificu-

Insemnări din două 
întreprinderi 

din municipiul Ploiești

lui locului său de muncă, răspunderi 
care să depășească simplele îndato
riri profesionale — ca în exemplul 
tratamentistului Nicolae Gheorghe. 
Se poate constata însă că birourile 
unor organizații de bază nu acordă 
suficientă atenție acestei cerințe 
esențiale a sarcinii de partid.

In urma dezbaterilor dintr-o adu
nare de partid, a unor ample con
sultări cu comuniștii și ceilalți oa
meni ai muncii, biroul organizației 
de bază din secția pregătire comple
xă (întreprinderea de utilaj chimic) 
a pus la punct un judicios plan de 
măsuri — cu prevederi concrete, cu 
responsabilități precise șl termene de 
realizare — pornind de la obiectivele 
programului întreprinderii privind 
perfecționarea organizării și moder
nizarea producției. Din lectura aces
tui plan se desprinde că cele mai 
multe sarcini revin șefului secției și 
secretarului de partid, apoi membri
lor biroului și unor comuniști cu 
funcții de răspundere. Organizația de 
bază numără însă 93 de membri de 
partid, muncitori și tehnicieni, ră
mași în cea mai mare parte în afara 
acestei importante acțiuni. Or, însăși 
practica activității de partid de la 
întreprinderea de utilaj chimic de
monstrează, printr-un șir de exem
ple, că organizațiile de partid își pot 
înfăptui cu deplin succes ceea ce 
și-au propus numai prin antrenarea 
la îndeplinirea obiectivelor stabilite 
a tuturor comuniștilor — și nu li- 
mitîndu-se numai la cei cuprinși cu 
răspunderi permanente în sistemul 
de conducere a secțiilor sau în di
ferite organisme.

La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., secretarul general al parti

dului a subliniat cu deosebită cla
ritate că în primul rînd problemele 
economice sint problemele esențiale 
ale activității de partid. De aceea, 
între sarcinile de partid și priorită
țile activității economice este nece
sar să existe o strînsă corelație ; 
obiectivele economice dau conținut 
concret sarcinilor, iar înfăptuirea 
acestora înseamnă implicit atingerea 
acestor obiective. în organizațiile de 
bază din secția cazangerie de la în
treprinderea de utilaj chimic și din 
secția rectificare de la întreprinde
rea de rulmenți grei, numai o parte 
din răspunderile incredințate comu
niștilor reflectă această corelație. 
Sint destul de numeroase sarcinile 
atemporale și stereotipe, aceleași de 
ani de zile (membru al colectivului 
de redacție al gazetei de perete ; 
răspunde de difuzarea presei ; ajută 
la ridicarea calificării unor tineri 
etc.). Totodată, pe parcursul docu
mentării noastre in cele două între
prinderi din Ploiești am constatat 
mari diferențe in modul de a con
cepe un sistem de evidență a urmă
ririi îndeplinirii sarcinilor și, cu 
deosebire, in modul de a înțelege 
necesitatea ținerii unei evidențe cla
re, simple și, înainte de toate, ope
raționale. Secretarii și membrii bi
rourilor unor organizații de bază au 
încă o reprezentare simplistă — dacă 
nu chiar formală — asupra modali
tăților de înregistrare și urmărire a 
îndeplinirii sarcinilor, rezumindu-se 
la o simplă transcriere a lor in 
unele registre, caiete sau nici măcar 
atit.

N-am vrea să se înțeleagă cumva 
că, prezentînd aceste neajunsuri, am 
subaprecia ceea ce este pozitiv și 
bun in activitatea organizațiilor de 
partid din cele două întreprinderi, 
în fiecare din aceste două unități 
industriale acționează organizații de 
partid puternice, bine închegate, a 
căror activitate își află o concluden
tă reflectare într-un șir de rezultate 
economice bune. In nu puține situa
ții organizațiile de partid din aceste 
întreprinderi au dovedit că dispun 
de capacitatea politică și organiza
torică de a folosi în mod judicios 
și echilibrat forțele de care dispun, 
direcționîndu-le spre problemele 
stringente pe care le ridică la un 
moment dat realizarea sarcinilor de 
plan. Dar, deocamdată, rezultatele 
obținute nu reflectă întru totul posi
bilitățile existente. Este cît se poate 
de evident că valorificarea mai bună 
a potențialului celor două organiza
ții de partid, la nivelul exi
gențelor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., este cu putință 
numai în măsura în care atribuțiile, 
răspunderile și sarcinile care le re
vin sau și le asumă sint încredințate 
cu chibzuință, pe criterii precise și 
în mod echilibrat, tuturor membri
lor de partid.

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

Vedere din frumoasa stațiune balneo
climaterică Tușnad-Băi

Foto ; Gh. Vințilă

Complexul comercial „Macul*  din Roșiori de Vede
Foto : 8. Cristian

După cum se precizează în „Normele generale de organizare și funcționare a 
unităților sanitare", dispensarele medicale de întreprindere se creează în unități eco
nomice in funcție de numărul personalului muncitor, avînd ca datorie să acorde asis
tență medicală de urgență în caz de boală sau accident. Ele acordă, de asemenea, 
asistență de medicină generală, curativă și profilactică, efectuează tratamente de dis
pensar și supraveghează respectarea normelor de igienă și antiepidemice in perime
trul întreprinderii în care au fost organizate.

Astfel, cele 1 500 de dispensare medicale de întreprindere existente în țară re
prezintă un important instrument de ocrotire a sănătății. Iar „omul în alb", medicul - prin 
competența sa, prin cunoașterea personalului, prin activitatea sa de prevenire și vin
decare - a devenit una din figurile centrale ale întreprinderii de azi, stimat și prețuit 
de lucrătorii în mijlocul cărora activează.

Cum funcționează acest 
tip de dispensare, cu ce 
probleme se confruntă, ce 
părere au muncitorii des
pre ele ? Iată întrebări 
care au constituit subiec
tul unui raid-anchetă efec
tuat-zilele trecute prin cî
teva unități din Capitală.

întreprinderea de meca
nică fină. Ora 8. întreg 
personalul dispensarului — 
din schimbul I — se află la 
lucru. Au început consul
tațiile. Primele aspecte 
care atrag atenția sînt or
dinea și curățenia desăvîr- 
șite. Totul strălucește. Pe 
pereții holului mare sint 
aninate cîteva afișe. Ci
tim : „Ce acte sînt nece
sare celor care vor să se 
încadreze" sau „De ce fel 
de adeverințe are nevoie 
persoana care merge la 
policlinică" ș.a.m.d. — in
formații precise, de reală 
utilitate, mai ales avînd in 
vedere volumul activității 
— respectiv faptul că anual 
se acordă peste 30 000 de 
consultații și se aplică cir
ca 18 000 de tratamente.

Medicii dispensarului — 
patru la număr, cadrele 
sanitare medii (șapte) lu
crează după un program 
bine stabilit : în afară de 
acordarea asistentei medi
cale și a primului ajutor, 
se urmărește îmbunătăți
rea activității curativo-pro- 
filactice, se controlează pe
riodic starea de sănătate a

dispensarizaților, a bolna
vilor cronici, modul in 
care se prezintă locurile 
de muncă in care se lu
crează cu substanțe toxice, 
starea de curățenie în can
tină și in bufetele între
prinderii.

— Colectivul dispensaru
lui, spunea președintele co
mitetului sindical. Ion Ma- 
cavei, a inițiat chiar o mo
dalitate nouă — poate 
unică în toată Capitala. 
A format o echipă com
pusă dintr-un medic, un 
responsabil al unei grupe 
sindicale și președinta co
misiei de femei. „Echipa 
medicală" — o numim. Ro
lul acestei echipe : să vi
ziteze sistematic secțiile 
productive pentru a studia 
condițiile de muncă, pre
cum și, la domiciliu, pe 
bolnavii întreprinderii. Gest 
de omenie, de grijă cole
gială. „A venit medicul 
nostru" spun cei vizitați, 
cu recunoștință.

Desprindem păreri din- 
tr-o discuție purtată cu 
cîțiva muncitori din între
prindere „Lucrez de 32 de 
ani la mecanică fină. Nu 
am nici un cuvin t de 
reproș'față de activitatea 
dispensarului" (Ion Tudor 
— maistru), „Dispensarul 
nostru e un adevărat mo
del de bune servicii medi
cale. Are o activitate din 
care se pot inspira și alții. 
Tot personalul medical este 
atent cu bolnavii, punctual.

prezent In toate schimbu
rile de lucru" (Sevastița 
Neacșu — muncitoare).

spune că la dispensarul 
medical din această unita
te economică activitățile 
de bază sînt mult diferite : 
se fac și aici, anual, zeci 
de mii de consultații și de 
tratamente, se urmărește, 
într-un mod „propriu", 
profilaxia îmbolnăvirilor 
profesionale... Totuși, cînd 
intri pe ușa dispensarului 
dai de oameni care așteap
tă (12 in ziua raidului nos
tru) ca la orice policlinică 
de cartier. Dar Ia policli
nica de cartier vin oamenii 
cînd vor sau cînd pot, pe 
cînd la un dispensar de

secții" — răspunde o mun
citoare care aștepta de 
o oră I

Consemnînd această mare 
pierdere de timp la dis
pensarul medical să amin
tim de un afiș văzut în 
secția a Il-a, care atrăgea 
atenția asupra valorii tim
pului Ia întreprinderea de 
pompe : „5 minute de lu
cru irosite de fiecare om 
al muncii — o pagubă 
pentru întreprindere în 
valoare de 9 000 lei !“. 
Oare cum se împacă aceas
tă realitate cu ceea ce se 
petrece la dispensarul în

dicul coordonator : „Prin
cipalele secții sînt cele de 
„Turnătorie", „Sculărie" și 
„Montaj", unde s-au ținut 
unele conferințe pe teme 
de profilaxie a îmbolnă
virilor."

Gheorghe Oanță, pre
ședintele comitetului de 
sindicat, ne spusese însă că, 
cel puțin el, n-a asistat 
niciodată la o asemenea 
conferință, iar că adevă
ratele secții „cu probleme", 
în care se mai produc boli 
profesionale, sînt altele : 
„Forjă", „Acoperiri galva
nice", „Vopsitorie", „Su

-Alo, dispensarul? Aici spitalul: 
nu-i așa câ nu aveți probleme ? 

însemnări despre practici medicale demne de toata prețuirea, dar 
Șl DESPRE ALTELE CE IMPUN „MASURI PROFILACTICE" ÎN DISPENSARELE DE

ÎNTREPRINDERE

Rodica Rolu, medicul 
coordonator al unității, 
este, totuși, nemulțumită. 
„Se zice, spunea medicul, 
că „paza bună trece pri
mejdia rea". Dar pentru a 
trece „primejdia", adică 
îmbolnăvirea, trebuie să 
pui bine la punct „paza", 
adică profilaxia îmbolnă
virilor. Pentru că funcția 
noastră de bază în între
prindere nu este aceea de 
a face injecții și de a eli
bera rețete, ci de a pre
veni îmbolnăvirile. Pentru 
aceasta, între altele, ținem 
în mod curent conferințe, 
„lecții" pentru profilaxia 
bolilor profesionale".

întreprinderea de pompe 
„Aversa". Nu se poate

întreprindere ar trebui să 
fie programați judicios, In
cit să nu se piardă mult 
timp din producție. Medi
cul coordonator — Ileana 
Caragheorghe — ne arată 
un maldăr de fișe medica
le, spunînd că are multi 
pacienți de consultat.

— Și i-ați programat, pe 
toți o dată ?

— Nu. Cred mai degrabă 
că unii au lucrat în schim
bul III (!).

Totuși, îi observasem 
bine — erau îmbrăcat! cu 
toții in salopete de lucru, 
întrebăm tot grupul în ce 
schimb lucrează și de ce 
așteaptă. „Ne-a spus să 
mai avem răbdare, iar noi 
sintem veniți direct din

treprinderii, unde nu se 
pierd 5 minute, ci ore și 
ore din cauza lipsei de 
rigoare în programarea la 
consultații 7

Să mai adăugăm că In 
dispensar găleata, mătura 
și săpunul sînt „musafiri" 
destul de rari la vedere. 
Medicul coordonator nu 
putea ieși de la masa lui 
de lucru decît printr-o sin
gură parte : cealaltă fiind 
blocată de o sirmă. De 
o sirmă sta agățată și o 
perdea prăbușită de la lo
cul ei. Doar un reșou 
enorm ardea continuu, 
fierbînd, vesel, cafele...

Ne-am interesat în spe
cial de legătura medicilor 
cu secțiile productive. Me

dură". Care ar fi adevă
rul 7 Unul singur : lipsa 
de legătură, de conlucrare 
dintre medici, reprezen
tanții organizațiilor obștești 
și secțiile de producție.

Și în privința conținutu
lui conferințelor ținute, a 
educației sanitare făcute 
muncitorilor de-a lungul 
timpului se pot face unele 
observații. Cea mai impor
tantă referindu-se la fap
tul că ele n-au nici o le
gătură, în mod special, cu... 
„Aversa". Atunci de ce se 
țin neapărat aici 7

Pe scurt, sînt încă multe 
lucruri de pus la punct la 
dispensarul de la între
prinderea amintită. Un rol 
de primă importanță, in

această privință, avîndu-I, 
firește, comitetele de
partid șl de sindicat din 
întreprindere, care au da
toria să controleze mai în
deaproape activitatea lui 
și să-l ajute — cît mai cu- 
rînd — să-și renoveze clă
direa, s-o aducă mai aproa
pe de aspectul unui dis
pensar medical.

Fabrica de mase plastice. 
Ceea ce atrage atenția — 
încă de la intrare — în 
acest dispensar este lipsa 
de informații cu caracter 
medical pentru uzul în- 
cadraților din unitate : nu 
găsești de exemplu progra
mul policlinicii căreia îi 
este subordonat dispensa
rul. Nu e un lucru mărunt, 
de prisos, ci de o impor
tanță cu totul aparte. In 
condițiile lipsei de infor
mare, bolnavii fac deseori 
nenumărate drumuri de la 
dispensar la policlinică și 
invers : pentru că n-au 
certificatele sau adeverin
țele necesare, pentru că 
medicul la care e trimis 
lucrează în altă tură 
ș.a.m.d. Drum bătut de po
mană, timp pierdut. In 
schimb, mare cît o gazetă 
de perete, se lăfăie un afiș 
pe care sînt înscrise cu 
litere... liliputane cîteva 
recomandări și avertis
mente privind maladiile de 
ficat (?!). Nimeni nu-1 ci
tește. (De fapt, nici nu 
s-ar putea, fiind prins pe 
perete prea sus). Sigur că 
ar fi fost mult mai folo
sitor ca în locul lui să fie 
croit un mic bilețel din 
care oamenii care așteptau 
la rînd în ușa „stomato
logiei" să înțeleagă că me
dicul nu vine la lucru în 
ziua aceea. (Nu se știa de 
ce lipsește : „umbla vorba" 
că „e în S.R.L." — dar 
medicul coordonator spu
nea cu totul altceva...).

Am trecut prin secțiile 
„Confecții" și „Sculărie" 
ale fabricii : oamenii nu-și 
aminteau ca medicii dis
pensarului să fi venit pe 
la ei, să se intereseze ce 
probleme au cu sănătatea. 
Starea de curățenie a uni
tății medicale era și ea în 
suferință — administrato- 
rul-șef al întreprinderii 
vorbea despre „programa
rea unei renovări". Pînă 
atunci...

Atît constatările pozi
tive, cît și cele critice im
pun, evident, măsuri co
respunzătoare operative, 
atît pentru generalizarea 
aspectelor pozitive, cit și 
pentru înlăturarea celor 
negative. Fiind vorba de 
dispensare de întreprinde
re, un rol de seamă în 
această privință îl au sin
dicatele, firește, în colabo
rare cu spitalele — care 
coordonează metodologic 
dispensarele.

Referindu-ne la spitale 
— o ultimă observație : 
Întrebați de cînd n-au mai 
venit cadrele spitalelor 
prin dispensarele de între
prindere subordonate, am 
primit de la diferiți medici 
răspunsuri contradictorii 
(nu numai de la medicii 
întreprinderilor aflate în 
discuție) : „Să vină dum
nealor aici 7 Ne ducem noi 
la spital". Sau : „Indicații 
primim, ni se dau prin te
lefon" ; „legătura o ținem 
mai ales prin telefon". Or, 
se înțelege de la sine, pro
blemele îndrumării, asistă
rii și controlului dispensa
rului de întreprindere nu 
pot fi rezolvate prin sim
ple și sporadice convorbiri 
telefonice. Cum ar fi func
ționat coordonarea dacă 
Graham Beli nu inventa 
telefonul 7

Gh. GRAURE

ÎN CAPITALĂ 

Noi și importante 
dotări 

tehnico-edilitare
Intr-un oras-metropolă de pro

porțiile Capitalei, aflat într-un am
plu proces de întinerire si moder
nizare, în paralel cu construcția de 
locuințe se întreprind și numeroase 
lucrări tehnico-edilitare. Ele sint 
încredințate, în primul rînd. uni
tăților din cadrul Grupului între
prinderilor de gospodărie comu
nală (G.I.G.C.), care, prin natura 
activității, asigură dotările tehnico- 
edilitare necesare confortului urban 
în concordantă cu cerințele actua
le. Dotări destinate atît marilor 
obiective economice, industriale si 
social-culturale. cît mai ales an
samblurilor noi de locuințe și car
tierelor existente.

în 1986, primul an al celui de-al 
optulea cincinal, G.I.G.C. va în
făptui un bogat program de lucrări 
edilitare — instalații de, alimentare 
cu apă, canalizare, termoficare. 
După cum ne-a informat inginerul 
Ștefan Ionescu, director general 
adjunct al G.I.G.C., anul acesta se 
vor realiza, cum este si firesc, lu
crări de gospodărie comunală pen
tru toate noile construcții de pe te
ritoriul Capitalei. împreună cu cele 
prevăzute in alte zone orășenești, 
se vor executa în total circa 40 km 
de rețele de alimentare cu apă. de 
canalizare și termoficare.

Din prima categorie, mai deose
bite ca volum de muncă și comple
xitate sint câteva obiective de ali
mentare cu apă potabilă și indus
trială. ca și pentru evacuarea ape
lor uzate. Printre acestea figurează 
un apeduct de legătură intre sta
țiile de pompare Grivița și Nord, 
care va alimenta mai bine consu
matorii din zona de nord și din 
centrul Bucureștiului. Se execută 
in același timp lucrări conexe pen
tru alimentarea cu apă a noii cen
trale electrice de termoficare „Pro
gresul", ce constau dintr-un decan
ter la sursa de captare din rîul Ar- 
geș-Crivina și un canal de aducțiu- 
ne de la Crivina la Dragomirești, 
ambele urmînd să asigure debitele 
necesare termocentralei. Tot un 
obiectiv important este canalul co
lector ce se va executa de-a lun
gul magistralei a II-a de metrou, 
de la (Piața Unirii la Piața Aviato
rilor. Dar cea mai mare lucrare 
edilitară a anului și chiar a noului 
cincinal executată de G.I.G.C. este 
stația de epurare a apelor uzate 
din municipiul București, amplasa
tă la Glina. despre care am relatat 
în coloanele ziarului cu puțin timp 
In urmă șl care face parte inte
grantă din programul de amenaja
re complexă a riului Dîmbovița.

In domeniul termoficării, pe lîn
gă rețelele amintite din noile an
sambluri de locuințe, se află în 
curs de execuție magistralele So
cului—Cheile Zănoagei, Dimitrie 
Cantemir, Olteniței—Șerban Vodă 
și bd. Uverturii—Pod Ciurel. Anul 
acesta se va construi, de asemenea, 
o magistrală de termoficare între 
C.E.T. Progresul și bd. Constantin 
Brîncoveanu, care va prelua agen
tul termic primar furnizat de cen
trala de termoficare și-1 va trans
porta în zone de locuințe noi sau 
existente pe traseu. Totodată, în 
1986 se vor executa peste 20 puncte 
termice noi și peste 10 extinderi de 
puncte termice, cu circa 8 km de 
rețele termice primare și secunda
re, în ansamblurile de locuințe 
Electronicii. Colentina—Fundenl. 
Teiul Doamnei—Cheile Zănoagei. 
Mihal Bravu—Dimitrov. Mihai 
Bravu—Piața Muncii, Văcărești, 
Lînâriei etc.

Realizarea acestor investiții va 
revitaliza sistemul nevăzut de cir
cuite edilitare orășenești. condu
cted la sporirea gradului de civili
zație si confort urban pentru locui
torii Capitalei.

Gabriela BONDOC
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O întrebare adresată unor cadre 
de răspundere din agricultura județelor 
Arad, Neamț, Mureș, Botoșani, Tnlcea, 

Maramureș, Caraș-Severin, Alba și Argeș:

CE MASURI AH LUAI - $1
RECUPERAREA INTIRZIERILOR

LUCRĂRILOR IN

CUM SE APUCA - PENTRU 
LA SEMĂNAT $1 ÎNCHEIEREA
TIMP UPTIM ?

Ploile căzute pînă la începutul 
acestei săptămini au făcut ca și in 
JUDEȚUL ARAD stadiul lucrărilor 
ia semănat să intîrzie cu două-trei 
zile față de program. Ce se între
prinde în aceste condiții pentru re
cuperarea restantelor ne spune to
varășul Mihai Radu, directorul 
direcției agricole.

— De la început precizez că nu se 
pune problema să nu încheiem semă
natul pină cel tirziu în 20 aprilie, 
fiindcă avem forța umană și meca
nică necesară. In mod concret, mal 
avem de semănat 27 150 hectare cu 
porumb, ceea ce înseamnă că trebuie 
să realizăm un ritm de lucru de cel 
puțin 5 500 ha. Este o viteză reali
zabilă. am atins-o de multe ori în 
această primăvară, ba chiar putem 
semăna zilnic suprafețe mult mai 
mari. De fapt, de la această idee am 
și pornit în organizarea lucrărilor pe 
suprafețele rămase. Am luat măsuri 
ca să existe în cîmp stocul de să- 
mință și motorină necesar, iar in 
unități se urmărește permanent sta
rea fiecărei sole, fiindcă pe unele 
porțiuni ploile au căzut și în canti
tăți de 20 litri pe metru pătrat. Pes
te tot se lucrează la semănat zi-lumi- 
nă, iar la pregătirea terenului, în 
schimburi prelungite și în schimburi 
de noapte (în această ultimă ipos
tază puțind fi Intîlnite 620 combina- 
toare). Conducerile consiliilor agro
industriale și S.M.A. dirijează in 
permanentă mașinile de la unitățile 
care au încheiat semănatul pe cele 
cu suprafețe mai mari. De asemenea, 
pentru a nu risipi timpul bun de 
lucru, principalele piese de schimb 
pentru mașini și tractoare slnt tri
mise în cîmp. Iar mecanizatorilor le 
servim, tot acolo, mîncare caldă. 
(Tristan Mihuța, corespondentul 
..Sein teii “).

„Timp de trei zile (13, 14 și 15 apri
lie). zăpada, ploaia, bruma și înghe
țul — ne spune Ion Buzdugan, 
secretar al Comitetului județean de 
partid NEAMȚ — ne-au impus între
ruperea lucrărilor agricole. Pentru a 
recupera timpul pierdut și a ne în
cadra în termenul stabilit, trebuie să 
sporim viteza de lucru în zilele care 
au mal rămas de la 3 500 la 4 500 
hectare. în dimineața zilei de astăzi 
(16 aprilie), toate utilajele, semințele 
și îngrășămintele se află la margi
nea tarlalelor, gata să se înceapă lu-ț 
crul în orice loc unde apăr primele 
semne că se poate intra in ogor.

Vom lucra zi-lumină la semănat și 
am generalizat organizarea schimbu
lui II la lucrările de pregătire. Toți 
specialiștii, cadrele de conducere din 
unități se află în mijlocul mecani
zatorilor și în perioada cît nu se lu
crează se face tot ce este necesar 
pentru înlăturarea oricărei cauze ce 
at putea duce la întreruperea lu
crului.

Avem în vedere ca pe parcursul 
semănatului, in funcție de cum se 
termină lucrările în diferite zone, să 
organizăm acțiuni de întrajutorare 
între consiliile agroindustriale". 
(Constantin Blagovici, coresponden
tul „Scînteii").

„Țin să precizez, întîi de toate, că 
în județul MUREȘ însămințarea tu
turor culturilor din această primăvară 
s-a desfășurat în perioada optimă și 
in condiții de foarte bună calitate —

NOILE CAPACITĂȚI DIN INDUSTRIA RECICLĂRII - NEÎNTÎRZIAT ÎN FUNCȚIUNE !
In continuarea anchetelor ziarului 

nostru (vezi „Scînteia" din 18 fe
bruarie, 5 martie și 14 martie a.c.) 
consacrate realizării investițiilor din 
industria reciclării materialelor, ne 
oprim astăzi asupra stadiului de 
execuție a noilor capacități cu care 
au fost prevăzute intreprinderile 
județene pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile. 
Iată ce aflăm de la inginerul Sorin 
Buligescu, director tehnic al Cen
tralei pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile :

— Din principalele cinci obiective 
de investiții cuprinse în planul anu
lui 1985, in afară de o singură lu
crare, toate celelalte mai înregis
trează și la ora actuală întir- 
zieri mai mult sau mai puțin 
mari. „Fericita" excepție o con
stituie centrul de colectare și 
prelucrare a materialelor refolosi
bile dih Galați — pus în funcțiune 
parțial în devans și total la termen. 
Explicația acestei punctualități de 
excepție 7 O bună colaborare intre 
beneficiar, constructor și furnizorii 
de utilaje, cît și urmărirea con
stantă a mersului lucrărilor, spriji
nul și îndrumarea acordate perma
nent de către comitetul municipal de 
partid, de consiliul popular. Cit pri
vește întîrzierile în realizarea inves
tițiilor, cele mai grave restanțe le 
înregistrează Secția de preindustria- 
lizare a materialelor refolosibile 
Buftea—București și centrele de 
recuperare din Petroșani.

— Care este partea de vină a be
neficiarului 7

— Centrala noastră, întreprinde
rile județene pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosi
bile ar fi trebuit să urmărească cu 
mai multă exigență și fermitate 
mersul lucrărilor, mal ales începe
rea lor la timp, și să impulsioneze 
antreprizele de construcții-montaj, 
de îndată ce acestea manifestau de
lăsare.

— Care sînt însă motivele acestei 
delăsări din partea constructorului, 
atitudine care reprezintă în foarte 
multe cazuri numitorul comun al 
reacției acestuia, atunci cînd este 
vorba de investiții ale industriei re
ciclării 7

— Adeseori factorii de răspundere 
din unitățile de construcții implica
te, ba chiar și furnizorii de utilaje, 
consideră aceste obiective ca fiind 
de importanță minoră, poate și da
torită valorii de investiție mai re
duse. Ca atare, se hotărăște mobili

ne-a spus Nicolae Lobonțiu, secretar 
al comitetului județean al P.C.R. 
Ploile căzute în ultimele zile, chiar 
dacă au stînjenit într-o oarecare mă
sură ritmul însămînțărilor, au 
fost bine venite pentru asigurarea 
rezervei de apă în sol. răsărirea uni
formă a tot ce am însămîntat și 
pentru dezvoltarea vegetației cultu
rilor păioase. Deoarece la ora ac
tuală mai avem de insămînțat 38 000 
hectare, din care ponderea (28 000 
hectare) o deține porumbul, toate 
mijloacele mecanice și umane slnt 
concentrate spre încheierea grabnică 
a acestei lucrări. întrucît pe ansam
blul județului există mari suprafețe 
pregătite, „ca la carte" pentru a 
primi sămînța. am trecut la redistri
buirea utilajelor și semănătorilor pe 
unitățile și fermele cu suprafețe mat 
mari de însămîntat. In acest scop, 
comandamentul județean pentru 
agricultură urmărește ca, pe măsură 
ce unitățile din zona de cîmpie în
cheie însămîntările, forțele dispo
nibile să fie dirijate neintîrziat în 
unitățile din consiliile agroindustria
le situate în nordul județului. Acest 
lucru ne permite să realizăm zilnic 
la semănat mai bine de 5 000 hectare, 
ceea ce creează condiții certe ca pînă 
cel tirziu în ziua de 20 aprilie să în
cheiem însămințările pe întreaga su
prafață planificată. O preocupare 
majoră a fiecărui specialist este 
aceea de a executa. în continuare, 
lucrări de cea mai bună calitate pe 
întreaga suprafață cultivată". (Gheor- 
ghe Giurgiu, corespondentul „Scîn
teii").

La întrebarea : Ce măsuri au fost 
adoptate pentru intensificarea însă
mînțărilor 7 ne-a răspuns Matei 
Georgescu, secretar al Comitetului 
județean de partid BOTOȘANI. „Aș 
preciza mai întîi că în cele cîteva 
zile caracterizate prin scăderea tem
peraturii, ninsori și înghețuri ușoa
re la sol, organele de partid, de stat 
și agricole din județul Botoșani s-au 
preocupat să reducă șl pe cît posibil 
să înlăture efectele negative ale 
condițiilor climatice nefavorabile. 
Numeroși locuitori ai satelor au fost 
mobilizați la acțiuni de protejare a 
livezilor, solariilor și răsadnițelor 
din grădinile de legume, la adă- 
postirea și furajarea corespunzătoa
re a animalelor. Cele aproape 2 800 
tractoare, 724 semănători pentru 
edituri prășitoare, agregatele cores
punzătoare și personalul aferent au 
rămas pe cîmp, timpul neprielnic 
lucrărilor pe ogoare utilizîndu-se 
pentru revizuirea mașinilor și utila
jelor. Specialiștii au verificat per
manent evoluția stării de umiditate 
a solului, dispunînd reînceperea lu
crărilor acolo unde a fost posibil, 
fapt ce a făcut ca marți după-amia- 
ză. în consiliile agroindustriale din 
zona sudică să se însămințeze cu 
porumb peste 5 200 hectare. Anali- 
zind situația creată, comandamentul 
județean pentru agricultură a adop
tat noi măsuri care să contribuie la 
reluarea cu toate forțele a lucrări
lor și încheierea însămînțărilor de 
primăvară pînă cel tîrziu pe 20 
aprilie. S-au revăzut și reactualizat 
graficele de lucrări ale fiecărei uni
tăți, numărul mecanizatorilor ce lu
crează în schimbul de noapte a spo
rit cu încă 250, asigurînd condiții 
corespunzătoare pentru ca fiecare 
tractor să lucreze cel puțin un 

zarea forțelor către obiectivele eti
chetate ca „majore", „prioritare", 
lăsindu-se pe planul doi lucrările de 
pe șantierele industriei reciclării. în 
schimbarea acestei atitudini, răspun
deri deosebite revin și consilii
lor populare, care, în cadrul a- 
tribuțiilox lor de bază, au de 
exercitat un rol important în 
promovarea recuperării și valo
rificării materialelor refolosibile, 
în gospodărirea tuturor resurse
lor materiale din cadrul lor teri
torial. Or. întîrzierile în punerea în 

Drumul spre reușită impune și „reciclarea" 
unor mentalități anacronice 

funcțiune a acestor obiective in
fluențează negativ asupra recuperă
rii resurselor din zonă, asupra sor
tării și prelucrării acestora, respec
tiv asupra calității materialelor ce 
se livrează industriei. Considerăm 
că este posibil ca, printr-o puter
nică mobilizare de forțe, toate obiec
tivele cu restanțe să fie finalizate 
pînă la sfîrșitul semestrului I.

In cele ce urmează, vom pre
zenta care este, la ora actuală, sta
diul lucrărilor pe cîteva din „șan- 
tierele-problemă" ale industriei re
ciclării.
Cine fringe lanțul intirzierilor ?

Capacitatea noului centru, din Pe
troșani, pentru colectarea și prelu
crarea materialelor refolosibile din 
întreaga Vale a Jiului este de mai 
multe mii de tone. Dar numai... pe 
hîrtie. Aici nu a fost prelucrat pînă 
acum nici un gram de fier vechi ori 
de alte materiale refolosibile de la 
exploatările miniere din zonă, deși 
termenul de punere în funcțiune a 
acestei investiții era noiembrie 1985. 
In cursul anului precedent, cînd 
acest centru, prevăzut cu mijloace 
moderne de prelucrare primară a 
materialelor colectate, trebuia să-și 
înceapă activitatea, pe șantier abia 
au fost „atacate" lucrările de con
strucție.

Cauza este, de fapt, .un „lanț" în

schimb prelungit". (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scînteii").

In vederea intensificării ritmului 
de lucru la semănat, comandamentul 
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole a întreprins o serie de 
acțiuni pe care ni le prezintă Va- 
sile Dranovețeanu, secretar al Co
mitetului județean de partid TUL- 
CEA. Aproximativ 30 ia sută din 
utilajele pentru pregătirea terenului 
lucrează în două schimburi, iar cele

Reluarea activității, acolo unde a 
fost întreruptă din pricina ploilor, su
plimentarea numărului de tractoare 
și utilaje, organizarea schimbului de 
noapte la pregătirea terenului și a 
schimburilor prelungite la semănat 
sînt de natură să asigure pretutin
deni încheierea lucrărilor în timpul 
optim și în cele mai bune condiții de 
calitate

lalte în schimburi prelungite și ca 
urmare se creează front de lucru 
pentru toate semănătorile de prăși
toare din dotarea unităților agri
cole. Organlzînd pretutindeni tabere 
de cîmp, unde se efectuează apro
vizionarea permanentă cu carbu
ranți și piese de schimb și se fac 
reparațiile la tractoare și mașini, se
mănătorile depășesc viteza de lucru 
cU 2—3 hectare pe zi. Astfel, pe ju
deț, în urma aplicării acestor mă
suri se preconizează să sporească 
viteza de lucru la semănat cu apro
ximativ 1 000 hectare pe zi, creînd 
posibilitatea ca cele aproximativ 
16 000 hectare de porumb și 3 000 

treg de întîrzieri, începind cu ter
giversări în aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, in elaborarea pro
iectelor de execuție și aprobarea 
deschiderii finanțării. întreaga răs
pundere o poartă pînă aici Centrala 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile.

Principala verigă din „lanțul" în- 
tîrzierilor o constituie însă tărăgă
nările în executarea lucrărilor de 
construcții. Astfel, Trustul de an
trepriză generală construcții-montaj 
Hunedoara (antrepriza Valea Jiului) 

nu a asigurat pe șantier necesarul 
de forță de muncă, utilaje, agrega
te și prefabricate, iar Antrepriza de 
construcții căi ferate Petroșani nu 
a realizat nici pînă acum racordul 
de cale ferată. La prelungirea „lan
țului" intirzierilor a contribuit însă 
și beneficiarul însuși, care nu a eva
cuat complet și la timp terenul nă
pădit de materiale refolosibile co
lectate (trei mii tone fier vechi), 
adică nu a asigurat constructorului 
un front de lucru corespunzător.

— Și totuși, printr-o intensă mo
bilizare colectivă, a tuturor factori
lor implicați — proiectanți, con
structori și beneficiar — acest cen
tru atît de important pentru re
ciclarea materialelor din Valea 
Jiului ar putea fi pus în funcțiune 
pînă la sfîrșitul acestui semestru, 
afirmă tovarășul Dorin Jude, direc
torul întreprinderii județene Hune
doara pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile.

Lucrări rămase „înghețate*  
in toiul primăverii

încă din august 1985 trebuia să in
tre în funcțiune noul și modernul 
centru de colectare și prelucrare a 
materialelor refolosibile din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Care este stadiul lucrărilor acum, la 
peste jumătate de an de la expi

hectare de soia care au mai rămas 
să primească, sămînța pină la data 
de 20 aprilie. De altfel, 14 unități 
agricole au încheiat semănatul, iar 
utilajele rămase disponibile sint di
rijate operativ acolo unde mai sint 
suprafețe mai mari de semănat. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").

Ing. Octavian Lungu, director ge
neral al Direcției agricole județene 
MARAMUREȘ, ne-a precizat că, pînă 

sîmbătă, în județul Maramureș în
sămîntările se efectuaseră în con
diții bune pe 61 la sută din supra
fața planificată. O dată cu răcirea 
vremii, începind de sîmbătă, în a- 
ceastă zonă au căzut precipitații 
abundente sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare, nefiind posibilă 
continuarea acestor lucrări în ulti
mele patru zile. In noaptea de 15 
spre 16 aprilie, temperatura a scă
zut aici pînă la minus 5 grade, afec- 
tînd parțial unele culturi. Acum, 
timpul dă semne de ameliorare, iar 
comandamentul județean de coordo
nare a lucrărilor din campania agri
colă de primăvară, sub îndrumarea 

rarea termenului stabilit 7 După 
cum ne informează tovarășul Ion 
Andrei, directorul întreprinderii ju
dețene Bacău pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosi
bile, de care aparține noul centru, 
toate obiectivele au fost începute, 
dar nici unul finalizat deoarece 
constructorii, mai precis Trustul an
trepriză de construcții industriale 
din municipiul de pe Trotuș și An
trepriza de construcții căi ferate 
Galați, care răspund de reali
zarea acestui obiectiv, practic, au...

uitat să mai vină pe șantier. Drept 
urmare, lucrările au rămas „înghe
țate", așa cum le-a prins iarna. De 
fapt, pe șantierul căii ferate, bună
oară, constructorii au părăsit lucră
rile încă din septembrie 1985, lă- 
sind neterminat atît racordul fero
viar, cît și podul peste apa Gău- 
reăna.

— Dacă ar lucra, zilnic, măcar o 
echipă de 8—10 oameni, am putea 
finaliza în două-trei săptămini toa
te lucrările, apreciază tehnicianul 
Dumitru Popa, responsabil cu pro
blemele de investiții în cadrul în
treprinderii beneficiare. Or, trec 
săptămini la rînd și nu se prezintă 
nimeni pe șantier, iar atunci cînd 
se intîmplă să vină cineva,, de înda
tă pretinde că nu are fie materia
lele, mașinile ori combustibilul ne
cesar și pleacă tot așa cum a venit.

Explicația rezidă, după opinia be
neficiarilor, în faptul că atît condu
cerea trustului antrepriză de con
strucții industriale, cît Și cea a an
treprizei de construcții căi ferate 
privesc această investiție ca pe un 
obiectiv minor și, ca atare, o negli
jează, îndreptîndu-și forțele către 
altele, socotite ca prioritate. Și că 
nu este vorba de o impresie subiec
tivă a beneficiarilor, o dovedesc 
„rezultatele" repetatelor demersuri 
făcute de aceștia pe lingă condu
cerea unităților de construcții și 
forurile lor superioare.

i

comitetului județean de partid, a ela
borat un program pentru recupera
rea celor 4—5 zile în care nu s-a 
putut lucra , la însămînțări, astfel ca 
aceste lucrări să se incadreze în pe
rioada optimă. Mai sint de însămîn- 
țat peste 12 000 hectare, ceea ce în
seamnă o . viteză zilnică de peste 
2 000 hectare în următoarele 5 zile, 
în acest scop se va lucra în. două 
schimburi la pregătirea terenului, 
efectivele de mecanizatori fiind com
pletate cu mecanicii din ateliere. Au 
fost pregătite asistența tehnică co
respunzătoare pe toate schimburile, 
sămînța, inclusiv cea necesară pen
tru refacerea însămînțărilor com
promise de îngheț (în speță inul), 
astfel ca întreaga campanie să se 
integreze în timpul optim. (Gheor- 
ghe Susa, corespondentul „Scîn
teii").

„In județul CARAȘ-SEVERIN — 
ne spune Petru Brie, director ge
neral-adjunct al direcției agricole 
județene — pină în după-amiaza 
zilei de 16 aprilie. însămînțatul cul
turilor a fost efectuat pe aproxima
tiv 72 la sută din suprafața plani
ficată. Lucrarea putea fi mult mai 
avansată dacă în ultimele zile rit
mul nu ar fi fost serios diminuat 
de condițiile meteorologice nefavo
rabile. Ținînd seama de actualul 
stadiu de execuție a lucrărilor, pre
cum și de necesitatea încheierii cam
paniei de semănat pînă cel tîrziu la 
20 aprilie, s-a stabilit și se acțio
nează ca la semănat să se lucreze 
zi-lumlnă, iar la pregătitul terenu
lui se lucrează în schimburi pre
lungite în zonele de pantă și în două 
schimburi pe terenurile plane. Por
nind de la faptul că stadiile sînt 
diferite de la o unitate Ia alta, s-au 
liiat măsuri de redistribuire a for
țelor — tractoare, semănători, uti
laje de pregătit terenul, mecaniza
tori și specialiști — pentru ca și cei 
care sint rămași în urmă să atingă 
ritmul impus de încheierea semăna
tului. la data stabilită. De reținut 
e.-te faptul că se asigură asistență 
tehnică permanentă, fiecare parcelă 
este verificată de 3—4 ori pe zi și, 
cum utilajele sint pregătite la ca
pătul tarlalei, se trece prompt Ja 
acțiune, atunci cînd condițiile per
mit. Toate măsurile adoptate dau 
garanția că vom menține un ritm 
zilnic de 7 la sută și în acest fel și 
județul Caraș-Severin va încheia 
campania de însămînțări în epoca 
optimă". (Ion D. Cucu, coresponden
tul „Scînteii").

— Toți promit și nimeni nu mișcă 
un deget pentru urnirea lucrărilor 
din punctul mort, ține să precizeze 
directorul întreprinderii județene 
Bacău pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile.

Intr-adevăr, de la începutul anu
lui și pină acum nu s-a realizat 
aproape nimic pe acest șantier. Pe 
bună dreptate apreciază deci bene
ficiarii că, în condițiile în care lu
crările se vor desfășura și de acum 
înainte tot in ritm de melc, cu si
guranță că noul obiectiv nu va intra 

în funcțiune nici pînă la sfîrșitul 
anului...

In loc să funcționeze, utilajele 
îl mai așteaptă încă pe... 

constructor
In mod aparent paradoxal, noul 

centru de colectare și prelucrare a 
materialelor refolosibile din Me
diaș, prevăzut cu echipamente mo
derne care să-i permită mecanizarea 
respectivei operații la o serie de

Numitorul comun al situației de pe toate aceste șantiere ale industriei 
reciclării 7 Una și aceeași nepăsare a constructorului, ba chiar a bene
ficiarului, față de obligația realizării la termen a unor importante obiec
tive, in mod cu totul eronat socotite drept minore. Or, tocmai însemnăta
tea covîrșitoare pe care o prezintă pentru valorificarea superioară a re
surselor materiale refolosibile realizarea la timp, in bune condiții, a noi
lor capacități de preindustrializare a materialelor refolosibile impune o 
rapidă schimbare a acestei optici antieconomice, atît de păgubitoare pen
tru economia națională.

în acest scop, de o deosebită utilitate pentru finalizarea lucrărilor 
ar fi efectuarea neîntîrziată a unor exigente analize, pe fiecare „șantier- 
problemă" în parte, la care să participe, alături de beneficiari și proiec
tanți, reprezentanți ai conducerii antreprizelor de construcții restanțiere, 
dar și reprezentanți din partea organelor locale de partid unde se con
struiesc noile obiective, cit și a forurilor in subordinea cărora se află 
respectivele antreprize. De fapt, și „Scînteia" va urmări ce măsuri se 
vor adopta astfel ineît noile capacități ale industriei reciclării să func
ționeze cît mai curînd, și cel mai tîrziu pînă la sfîrșitul acestui semestru, 
la întreaga lor capacitate.

Anchetă realizată de Ioana DABU, Sabin CERBU 
și Gheorghe BALTA

„Situația creată de răcirea accen
tuată a vremii și ploile căzute — ne 
precizează inginer Pompei Birlea, 
director general al Direcției agrico
le a județului ALBA — a fost- a- 
nalizată în comandamentul județean 
pentru desfășurarea lucrărilor a- 
gricole, care a stabilit noi măsuri pen
tru creșterea ritmului la semănatul 
porumbului. Lucrările s-au reluat in 
toate unitățile. Obiectivul urmărit 
este utilizarea cu randament sporit 
a timpului bun de muncă. Pentru a- 
ceasta au fost puse in brazdă toa
te semănăturile existente și s-au or
ganizat schimburi de lucru prelun
gite la semănat. Practic, la semăna
tul porumbului se lucrează zi-lumi
nă. Pentru evitarea stagnărilor au 
fost luate măsuri de aprovizionare in 
cîmp a tractoarelor, carburanți și să- 
mînță, precum și pentru concentra
rea mijloacelor pe solele mari. O a- 
tenție deosebită se acordă unităților 
și consiliilor unice în care lucrările 
sînt mal rămase în urmă. în a- 
cest sens se are în vedere organi
zarea unor acțiuni de întrajutorare 
prin deplasarea semănătorilor din 
unitățile care au încheiat semănatul 
către cele rămase in urmă". (Ștefan 
Dinică, corespondentul „Scînteii").

In județul ARG^Ș a mai rămas 
de pus sub brazdă porumbul pe 
14 826 hectare. Ce posibilități exis
tă și ce măsuri ău fost întreprin
se pentru ca și la această imporțap- 
tă cultură semănatul să se încheie la 
26 aprilie 7 •

— Din analizele ce au fost efec
tuate și măsurile adoptate, sint po
sibilități reale — ne precizează to
varășa Maria Vintilă, secretară a Co
mitetului județean de partid Argeș — 
ca in cazul în care nu mai plouă 
să însămînțăm porumbul în termenul 
stabilit. La pregătirea patului ger
minativ, fără a influența negativ ca
litatea acestei lucrări, prin realiza
rea unei singure treceri pe ogor, cu 
fiecare din cele 1106 agregate, com
plexe, se creează o rezervă certă ce 
ne permite să creștem viteze de 
înaintare la semănat de la 3 300 hec
tare la 4 000 hectare'. Pregătirea te
renului este realizată de mecaniza
tori în schimburi prelungite și in 
două schimburi. Prin încheierea. în- 
sămînțării florii-soarelui au rămas 
disponibile 70 semănători. Cum se 
știe, fiecare din ele realizează, zil
nic o viteză de lucru de 15 ha și 
rezultă deci o creștere a vitezei la 
semănat de peste 1 000 ha pe zi. 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul 
„Scînteii").

materiale refolosibile de bază, se 
rezumă însă, în principal, tot la 
tradiționalele sortări și prelucrări... 
manuale. Motivul 7 Deși trebuia pus 
in funcțiune incă din decembrie 
1985, acest centru n-a fost dat în 
folosință decit parțial la sfîrșitul 
anului trecut. Utilajele moderne nu 
pot fi folosite pentru simplul motiv 
că întreprinderea de rețele electrice 
Sibiu n-a „tras" curentul la postul 
trafo de aici, a cărui construcție a 
fost recepționată totuși, cu multe 
luni în urmă. Pe de altă parte, ex
pedierea directă la beneficiar a ma
terialelor refolosibile nu se poate 
face, deși centrul a fost dotat cu o 
linie proprie de cale ferată. Aceas
ta nu poate fi însă folosită deoarece 
întreprinderea de construcții căi fe
rate din Sibiu, după ce , a terminat 
anul trecut această linie, de 150 me
tri, a neglijat să trimită o mașină 
de matisat care să o consolideze cu 
pietriș, deci să o facă utilizabilă.

Nici hala de activități complexe 
nu poate fi folosită deoarece nu 
sint montate utilajele — deși toate 
au sosit, iar acestea nu sînt monta
te deoarece nu s-au făcut lucrările 
de finisare la respectiva construc
ție. De fapt, finisarea halei nu Con
stituie singura și cea mai mică res
tanță de aici a Trustului de con
strucții industriale Brașov, antrepri
za Sibiu.

— în numai două-trei săptămîni 
s-ar putea încheia toate lucrările 
dacă toți restanțierii noștri ar răs
punde la apelurile repetate care li 
s-au adresat — afirmă tovarășul Mi
hai Buda, șeful centrului medieșean.

Răspunderea 
personală 

si a întregului 
colectiv

(Urmare din pag. I)
cu gradul de îndeplinire a criteri
ilor. In acest sens, formației de lu
cru i se încredințează uneltele și uti
lajele necesare realizării producției 
saii a lucrărilor contractate, răspun- 
zind de întreținerea și repararea a- 
cestora, de folosirea lor rațională pe 
toată durata normată de utilizare. 
Desigur, anumite lucrări de repa
rații și revizii trebuie executate de 
formații specializate. Pentru stimula
rea acestor fonnații in executarea unor 
lucrări de calitate superioară, in lege 
se stabilește că, în activitățile de re
parații capitale și revizii, contrac
tarea lucrărilor se face pe obiecte — 
mașină, instalație, utilaj, cuptor și 
altele asemenea — iar sumă cuvenită 
pe obiect se stabilește pe bază de 
norme de muncă, in cadrul mano
perei din deviz. Pe timpul execu
tării lucrării, pînă la terminarea și 
recepționarea acesteia, se acordă 99 
la sută din suma cuvenită, iar dife
rența de 10 la sută se plătește nu
mai dacă în termen de șase luni 
nu au avut loc defecțiuni in funcțio
narea mașinii, instalației, utilajului.

—' Cum este retribuit personalul 
din activitatea de concepție din ca
drul întreprinderii ?

— Avind in vedere specificul mun
cii; personalul tehnic-productîv din 
activitatea de proiectare ' uzinală, 
care execută proiectele și tehnolo
giile pentru produsele prevăzute in 
planul tehnic al Întreprinderii, pen
tru utilajele ce s6 realizează prin 
autoutilare, precum și pentru scule, 
dispozitive, verificatoare, modele, 
este retribuit în acord global, po
trivit reglementărilor specifice acti
vității de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și proiectare. în 
ceea ce privește personalul din acti
vitatea de proiectare uzinală care 
execută alte lucrări, cum sint cele 
de adaptare concretă a documentației 
tehnice la necesitățile producției, 
acordarea de asistență tehnică și 
alte activități similare, retribuirea sa 
in acord global se face in raport ca 
rezultatele obținute pe ansamblul 
unității, in aceleași condiții cu cele 
prevăzute de lege pentru personajul 
din compartimentele funcționale ale 
unități*.

— Cum funcționează acordul glo
bal la nivelul centralelor și minis
terelor ?

— în legătură cu retribuirea în acord 
global a personalului muncitor di;i 
centrale industriaie, ministere, cele
lalte organe centrale și locale, in 
lege se prevăd principalele atribuții 
ce revin acestora pentru a se asigura 
in'deplinirea integrală a tuturor in
dicatorilor de plan și aplicarea fer
mă a organizării și retribuirii muncii 
in acord global și in acord dire- t 
in unitățile din subordine. Acestea 
trebuie să stabilească din timp, in 
cadrul indicatorilor aprobați prin 
planul național unic, sarcinile de 
plan ce revin fiecărei unități, răs
punzând de nominalizarea și acope
rirea cu contracte a întregii produc
ții fizice planificate, in condițiile 
strictei corelări a indicatorilor de 
plan. Totodată, trebuie să ia măsuri 
pentru utilizarea deplină, in toate 
unitățile, a mașinilor, utilajelor, in
stalațiilor și suprafețelor de produc
ție, pentru aprovizionarea ritmică cu 
materii prime, materiale, semifabri
cate și resurse energetice, precum 

«și pentru dotarea cu scule, dispozi
tive și verificatoare, introducerea ra
pidă in. producție a progresului teh
nic. Îmbunătățirea organizării pro
ducției .și a muncii, ridicarea cali
ficării ' personalului muncitor.

De asemenea, centralelor indus
triale, ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale le revine obligația 
de a interveni în mod operativ, ori 
de cite ori se produc dereglări in 
desfășurarea procesului de produc
ție în unitățile subordonate pentru 
a lua măsurile care .se impun pen
tru ca oamenii muncii din fiecare 
unitate să aibă asigurate in perma
nență condițiile necesare realizării 
sarcinilor de plan. Cind apar unele 
situații deosebite în care, Ia unele 
unități economice, personalul munci
tor realizează timp de o lună mai 
puțin de 80 la sută din retribuția 
tarifară, organele ierarhic superioa
re — centrală industrială, minister 
— sînt obligate să analizeze cauzele 
care au condus la această situație și 
să ia măsurile care se impun pentru 
că oamenii muncii să-și realizeze 
integral retribuția in perioadele ur
mătoare.

Potrivit sarcinilor și răspunderi
lor care îi revin, întregul personal 
de conducere și de execuție din cen
trale, ministere, alte organe centrale 
și din comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București, inclusiv miniș
trii și asimilați! acestora, se retri- 
buie in acord global in raport de 
realizarea producției planificate, a 
exportului și a celorlalți indicatori 
de eficientă prevăzuți in plan, care 
reprezintă suma rezultatelor obținu
te de toate unitățile din subordine. 
Concret, retribuția acestui personal 
ește majorată sau, după caz. dimi
nuată'cu 1 la sută pentru fiecare pro' 
Cent de depășire sau, respectiv, de 
nerealizare a indicatorilor stabiliți, 
luați împreună. Totodată, la minis
terele, . celelalte organe centrale și 
locale care au în subordine unități 
economice producătoare de mărfuri 
destinate pieței externe se aplică și 
prevederile referitoare la stimularea 
suplimentară și creșterea răspunde
rii personalului pentru realizarea 
producției de export și a exportului.

VASLUI : Economii 
de materii prime 

și energie
Concomitent cu eforturile de

puse pentru îndeplinirea ritmi
că, la termenele stabilite, a 
sarcinilor de producție la toți 
indicatorii, oamenii muncii din 
industria județului Vaslui acor
dă o atenție deosebită gospodă
ririi și valorificării cît mai efi
ciente a materiilor prime, ener
giei electrice și combustibilului. 
Datorită măsurilor de introdu
cere a unor noi tehnologii de 
fabricație, sectorizării și mon
tării unui mal mare număr de 
limitatoare de mers în gol, în
cadrării stricte în normele de 
consum, în perioada care a 
trecut din acest an au fost 
economisite 698 tone metal, 4,7 
milioane kWh energie electrică 
și peste 10 000 tone combustibil 
convențional. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").
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— COMUNIȘTII -------

promotori ai spiritului revoluționar

Clmpia ne-a apărut În
treruptă, dintr-o dată, de 
un sistem de canale co
lectoare, impresionante ca 
proporții, ținindu-se de ti
rul unor văioage cărora nu 
le-ai fi bănuit prezența in 
Bărăgan. Gheorghe Po
pescu s-a înviorat bruSc, 
nu mai era omul taciturn 
de mai inainte. stingherit 
parcă de oaspetele căzut 
pe capul lui la vremea 
cînd atîtea alte treburi il 
presau in cele opt sate ale 
comunei Glodeanu-Siliș- 
tea. Aflu, astfel, de Ia el 
că, prin anii 1970—1976, 
locurile acestea musteau de 
apă, că șoseaua pe unde 
venisem dispăruse sub o- 
glinda bălților, că apele 
freatice își. ieșiseră și ele 
din minți și țișniseră la 
suprafață, inghițind ogoa
rele, că 11 se adăugau in 
fiecare primăvară șuvoaie
le din munții Buzăului 
născute tn urma topirii 
zăpezilor.

— M-am născut alei, la 
marginea județului Buzău 
— spunea gazda mea — am 
copilărit aici, am fost trac
torist Înainte de a fi pri
mar, deci am arat fiecare 
palmă de loc din zestrea 
comunei... Nu bănuisem, 
nu puteam bănui ce forță 
de distrugere pot avea a- 
pele. Priveam cu toții, tă
cuți și mohorîți. invazia 
asta de apă. Apa pe care 
atîta o dorisem in Bără
gan ne înghițea ogoarele, 
ne lua pămîntul de sub 
picioare. Apăruseră pes
cărușii și berzele — ghiar 
și o barză neagră, o rari
tate — se prăsea peștele, 
se încuibaseră bizamli — 
ca tn deltă, creșteau ver
tiginos stuful și pipirigul.

Situația cu care ne-am 
confruntat arum peste zece 
ani tșl păstrează, proaspe
te. Înțelesurile adinei des
pre oameni și faptele lor. 
oameni care, tn împreju
rările aparent fără ieșire, 
nu pot sta cu mîinile în 
sin. „Ce e de făcut 7 Cum 
acționăm 7“ — s-au între
bat și au tntrebat, din pri
mul moment, comuniștii, 
întrebare firească pentru 
acest sol de oameni care 
mereu și-au pus întrebări 
și au îndemnat la acțiune, 
întotdeauna, în clipe și 
mai grele $1 mal compli
cate, cum a fost momen
tul alungării moșierilor, 
sau cel al reformei agrare 
din ’45, apoi cel al coope
rativizării.

— Poate greșesc, dar nu 
mă pot opri să observ că, 
după mine, comparați niș
te momente structural 
deosebite. Nu e cam nepo
trivit 7

— Nu e I în acest caz, 
ca și în celelalte, e vorba 
de îndemnul la acțiune, de 
refuzul la resemnare. Ați 
văzut, cînd v-am descris 
situația dramatică de a- 
tutfci, V-ați gîndit că ăr fi 
fost posibilă starea de re
semnare, v-a Încolțit gîn- 
dul acesta. Ei bine, au 
fost șase ani de zbatere, cu 
foarte puține raze de spe
ranță, e adevărat, dar re
semnare — nici o clipă ! 
Specialiștii au măsurat, au 
calculat, au căutat soluții, 
le-au propus obștii.

— Și ce ați făcut, cum 
ați scos-o la capăt 7

— Aș putea spune sim

plu : avînd In mină planu
rile de acțiune alcătuite de 
specialiști, comuniștii i-au 
convins pe oameni că, 
unindu-și forțele, vor de
păși imposibilul și vor în
vinge. Și chiar așa s-au 
petrecut lucrurile. Dese
ori, astfel de situații in 
care se mobilizează nu
meroase energii umane 
pentru realizarea unei ac
țiuni foarte importante 
sînt înfățișate succint in 
presă, de pildă, cu formu
la : „Mobilizîndu-și ener
giile, țăranii cooperatori 
sau colectivul muncitoresc 
cutare au izbutit să..." Ei 
bine, de cite ori întîlnesc 
formula asta mă gindesc 
rit efort de gindire. de 
Idei, de cunoaștere umană 
cuprinde ea. Iată, cu pri
vire la țărani. Am citit

mă specialiștii — cu ce au 
realizat aici cooperatorii 
noștri.

— E o realizare care im
presionează. Aminteați că, 
la înfăptuirea ei, in frun
te au fost comuniștii. Cum 
ar putea fi descifrat efor
tul lor in efortul tuturor, 
in afară de exemplul per
sonal pe care l-au dat in 
muncă 7

— Vedeți, chiar și acest 
exemplu personal e mai 
complex decît poate fi în
chipuit. Sigur, ești în pri
mele rinduri. cu lopata in 
mină. E foarte important 
să fii în primele rinduri, 
unde e mai greu, adică dai 
dovadă că nu ești tolerant 
cu tine, pentru ca să le 
poți pretinde celorlalți să 
nu-șl. îngăduie comodități. 
Chestiunea este să știi, tu.

Puterea
argumentului 

și a exemplului 
personal

prin niște lucrări vechi, 
dinainte de eliberare, pre- 
gătindu-mi examenele la 
Academia „Ștefan Gheor
ghiu", că țăranul român ar 
fi conservator, că nu e 
deschis noutăților, că Își 
acceptă cu fatalism starea 
socială, că ii este caracte
ristic un anumit imobilism. 
Sigur, era vorba de orop
situl țăran de sub călciiul 
burghezo-moșierimii. Dacă 
ar fi fost însă așa — m-am 
întrebat eu — cum se ex
plică aprigile răscoale ale 
țărănimii, de-a lungul 
timpului Istoric, împotriva 
exploatatorilor 7 Chestiu
nea asta n-o investiga so
ciologul acela, sociolog 
sau ce-o fi fost el. Nimic 
din studiul acela nu era 
adevărat.
,— Cum ați pus In apli
care planurile ? Cu sapa șl 
lopata 7

— De ce vă miră lucrul 
acesta 7 Cu sapa și lopata. 
Nu aveam timp de risipit 
așteptînd sprijin .cine știe * 
de unde. Vi se pare greu? 
Nouă ni s-a părut, chiar 
ne-a fost greu, dar nu pu
team da înapoi.. Nu era 
vorba de lotul cutăruia sau 
cutăruia — pămîntul era 
al tuturora... Chestiune de 
psihologie socială nouă.
Auzi, țăranul român con
servator ! Dar țăranul
nici adversitățile naturale 
nu le acceptă, nu-și lasă 
brațele in jos in fața lor. 
Au fost gîndite bine ca
nalele acestea, nu-i așa 7 
Cind va fi gata sistemul 
hidroenergetic de la Siriu, 
amenajările de ‘irigații 
prevăzute pentru cimpia 
Buzăului se vor racorda 
perfect — după cum afir-

comunist fiind, ce șl cum 
să le ceri oamenilor, cu ce
grgumente și spre ce să
le îndrepți pașii.

— Și ce le poți cere oa-
menilor și, mai ales. cit
le poți cere 7

— Foarte mult cind ar-
gumentele, rațiunile pentru 
ceea ce le ceri sînt limpezi. 
Aceasta îi face să medite
ze asupra muncii lor alt
fel de cum au făcut-o pină 
atunci, se trezesc ambiții, 
se formează demnități noi. 
Pare complicat, dar să 
știți, lucrurile devin mai 
clare în focul muncii, par
că apar unele din altele 
de la sine, cînd munca e 
Importantă, tn Interesul 
general, cu toate răspun
derile care decurg de aici. 
Gindești mai repede, e o 
efervescență de gînd ; ac
ționezi mai precis, oamenii 
înșiși te stimulează, te a- 
jută cu gtndul lor. cu fap
ta lor, dovedindu-ți, nu de 
puține ori, că sint mai In
genioși ca tine sau chiar 
mai întreprinzători decît 
i-al fi bănuit. Și atunci te 
ambiționezi, vrei să fii 
mai bun, mal puternic 
declț ești, ai conștiința. c<V 
este posibil ca lucrurile 
să se petreacă așa. Și 
chiar așa se și petrec. 
După mine, în această si
tuație, problema principa
lă este problema sincerită
ții cu tine însuti și cu cei 
din jurul tău.

— în ce sens vă refe
riți, aici, la sinceritate 7

— Dar e evident ! Un 
comunist nu face nicioda
tă efort să pară altul decît 
este în realitate — mai 
bun, mal capabil, mai deo
sebit. Nu ! El e conștient

că are responsabilități tn 
plus, așa cum de atîtea 
ori a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. 
Și, de aceea, efortul lui 
de a fi mai bun, mai ca
pabil prin muncă, prin 
continuă perfecționare ca 
om și în domeniul lui de 
activitate nu e mimat, e 
real, la lumina zilei, cum 
se zice. Prin acest efort el 
e ca un ferment de o fac
tură cu totul deosebită, un 
ferment de mare impor
tanță socială. Eu zic că e 
un visător, un visător as
pru cu sine însuși, atent 
să nu-și ia niciodată do
rințele drept realitate care 
s-ar putea înfăptui fără 
strop de sudoare, ci numa. 
cu sudoarea minții și a 
brațelor. în felul acesta 
are mereu puterea de a 
privi adevărul în față, de 
a porni, în tot ce între
prinde, de la adevăr, ori- 
cît ar fi acesta de dificil.

— E interesant ce spu
neți dumneavoastră, dar 
parcă ne-am cam îndepăr
tat de problema de la care 
pornisem.

— Nu ne-am Îndepărtat. 
Elementele acestea care 
conturează un anumit ca
racter, un anumit tip de 
om s-ar putea să vi se 
pară Ideale, s-ar putea să 
pară niște cerințe Ideale 
in construcția umană — 
cea mai gingașă și mal 
pretențioasă construcție a 
partidului, cea mai impor
tantă — dar să știți că 
trăsăturile umane de care 
am vorbit își au impor
tanța lor covîrșitoare in 
tot ceea ce facem. V-am 
povestit despre înfrunta
rea cu apele. Ar părea o 
situație de excepție tn 
care. deci, și oamenii au 
fost nevoiți să se dove
dească excepționali, prin 
îndrăzneala efortului lor. 
Numai că ei au lichidat 
excepția de atunci — dez
lănțuirea elementelor na
turii — tnțelegînd însă 
cită forță este tn ei. capa
bilă și de alte realizări, șt 
mai pretențioase. Și au 
pus această forță Ia trea
bă. Priviți comuna — e 
înfloritoare. Ne aflăm noi 
la marginea Județului, dar 
sîntem comună fruntașă, o 
spun fără falsă modestie. 
Priviți cele două C.A.P.- 
uri, luați cunoștință de 
producțiile lor de cereale, 
de animalele noastre fru
moase, de planurile noas
tre de viitor și, dincolo de 
cifre și de planuri, veți 
descoperi îndrăzneala de 
gind a oamenilor, încrede
rea nestrămutată in forța 
lor de creație. Eu am vorbit 
numai despre oamenii da 
aici, dar, dacă ne gîndim 
bine, acest proces subtil 
de creștere, de construcție 
și perfecționare umană 
permanentă il regăsim la 
nivelul țârii întregi, în tot 
ce s-a realizat și urmează 
să se realizeze în anii noș
tri de cutezătoare ascen
siuni pe toate planurile. 
Mă întrebați, la un mo
ment dat, cum ar putea £1 
descifrat efortul comuniș
tilor in efortul tuturor, în 
tot ce am înfăptuit in a- 
ceasță perioadă .in Româ
nia socialistă. Păi, zic eu, 
de ce să-l descifrăm 7 Nu 
este nevoie. A, să obser
văm cum însuflețește șl 
cum mobilizează el efortul 
tuturor — da. Cu cit este 
mal organic cuprins in e- 
fortul tuturor, al milioane
lor și milioanelor de oa
meni. fiind în fond fibra 
lui constitutivă cea mai 
trainică, mai dinamică și 
mai viguroasă, cu atît mai 
bine.

Dionisie ȘINCAN

In intimpinurea aniversării partidului

ACȚIUNI POLITICO-EDUCATIVE
Apropiereo aniversării o 65 de ani de la făurirea Partidului Co

munist Român prilejuiește organizarea in fabrici șl uzine, pe șan
tiere, Io sate, In Instituții o unei suite de manifestări core pun in 
lumină semnificația deosebita o acestui eveniment în viațo partidului 
și națiunii noastre.

„Partidul revoluționar al clasei 
muncitoare și contribuția sa la 
lupta pentru eliberarea socială și 
națională" s-a intitulat dezbaterea 
de la Muzeul de istorie și artă al 
municipiului București, in cadrul 
căreia au fost evocate acțiunile re
voluționare organizate de partidul 
comunist Împotriva războiului, in 
pregătirea și desfășurarea actului 
istoric de la 23 August 1944 și pre
zentate marile înfăptuiri ale po
porului român în epoca de ma
ximă înflorire, denumită cu jus
tificată mîndrie „Epoca Ceaușescu". 
In cluburi și case de cultură au 
avut loc expuneri pe tema „Gîn- 
direa și activitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
tribuția sa de inestimabilă valoare 
la îmbogățirea teoriei șl practicii 
construcției socialiste", prilejuind 
prezentarea profundelor transfor
mări survenite In toate domeniile 
vieții economico-sociale, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea 
a) P.C.R., de cînd In fruntea parti
dului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La clubul muncitoresc al între
prinderii mecanice de material ru
lant „16 Februarie" din Cluj-Na
poca, numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni au luat parte la sim
pozionul cu tema „Partidul Comu
nist Român — stegarul luptei e- 
roice a clasei muncitoare, condu
cătorul glorios al poporului român 
pe drumul socialismului și comu
nismului". Casa de cultură a stu
denților clujeni a găzduit dezba
terea „Voința de pace șl înțelegere 
intre popoare — trăsătură defini
torie a activității internaționale a 
P.C.R ". urmată de un spectacol de 
muzică și poezie patriotică. La 
Casa de cultură din municipiul Dej, 
un mare număr de locuitori au ur
mărit cu viu interes expunerea 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — pe
rioada celor mai strălucite realizări 
din istoria poporului român". 
Țărani cooperatori, mecanizatori, 
intelectuali din comunele Iclod, 
Cîțcău, Dumbrava, Aghireș, Bon- 
țida, Călățele au luat parte la 
manifestări care au pus in eviden
tă grija permanentă a partidului 
nostru, a secretarului său general 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii

revoluții agrare, modernizarea con
tinuă a agriculturii patriei, pentru 
ridicarea nivelului de viață al lu
crătorilor ogoarelor. Dedicată ace
luiași apropiat eveniment, la Casa 
Armatei din Cluj-Napoca, sub ge
nericul „65 de ani de glorioasă w- 
xistență a Partidului Comunist Ro
mân", a fost vernisată o bogată ex
poziție de artă plastică.

în județul Iași se desfășoară nu
meroase manifestări politico-edu
cative, consacrate omagierii a șase 
decenii și jumătate de la făurirea 
gloriosului nostru partid comunist. 
La Institutul de medicină și Larma2 
cie a fost prezentată expunerea „65 
de ani de luptă eroică pentru edi
ficarea unei societăți noi". Sub 
semnul aceluiași apropiat eveni
ment, la Casa științei și teh
nicii din Iași s-a desfășurat 
simpozionul „Ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu", prilejuind pu
nerea în relief a mărețelor realizări 
din perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea aj partidului, 
cea mai bogată in împliniri din în
treaga istorie milenară a patriei, 
contribuția fundamentală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la pro
gresul multilateral al țării, la ridi
carea prestigiului României In rîn- 
dul națiunilor lumii contemporane.

La duhurile muncitorești de la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului și întreprinderea piscicolă 
din Constanta a avut loc simpo
zionul „65 de ani de luptă pentru 
libertatea poporului și edificarea 
socialismului in România". Au fost 
evocate momentele esențiale din 
lupta poporului român, sub con
ducerea partidului comunist, pen
tru libertate socială și naționa
li. în cadrul simpozionului au fost 
prezentate pe larg realizările obți
nute In vasta operă de edificare a 
României socialiste, cu precădere 
In anii ce au trecut de la Congresul 
a) IX-lea aJ P.C.R., cind In fruntea 
partidului a fost ales cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale contemporane. Un sim
pozion cu același generic a avut loc 
la Fabrica de celuloză și hîrtie din 
Constanța,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru călduroasele felicitări 
transmise cu ocazia celei de-a 34)-a aniversări a creării Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie șl co
operare ce există între partidele și țările noastre se vor dezvolta, in con
tinuare, în anii ce vin, in folosul reciproc al popoarelor noastre, în interesul 
unei păci juste și al destinderii internaționale.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, 
de continuă prosperitate pentru poporul român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Primire la primul-ministru al guvernului

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-mimstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
miercuri, pe Sukamdani S, Gitosard- 
jono, președintele Camerei pentru 
comerț și industrie a Republicii In
donezia, care se află intr-o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întrevederii a fost apre
ciată evoluția ascendentă a raportu
rilor de prietenie și colaborare româ- 
no-indoneziene, exprimindu-se do
rința extinderii pe mai departe a a- 
cestor relații. S-a relevat că poten

țialul economic șl tehnico-științific 
al României și Indoneziei oferă largi 
posibilități pentru dezvoltarea mai 
accentuată a colaborării și cooperării 
în producție, a lărgirii și diversifi
cării schimburilor reciproce de 
mărfuri.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului româno-indo- 
nezian la nivel înalt, au fost analiza
te căi și modalități concrete de am
plificare a conlucrării reciproc avan
tajoase dintre cele două țări.

Conferința de presă a delegației parlamentare 
a Republicii Argentina

Membrii delegației parlamentare ■ 
Republicii Argentina, care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, a e- 
fectuat o vizită in țara noastră, s-au 
lntilnit cu reprezentanți al presei 
centrale, Radioteleviziunii, Ager- 
pres, precum și cu corespondenți ai 
presei străine acreditați In țara noas
tră.

Conducătorul delegației, Roberto 
Pascual Silva, prim-vicepreședinte al 
Camerei Deputaților, și-a exprimat 
deosebita satisfacție pentru rezulta
tele fructuoase ale vizitei întreprin
se In România, subliniind că mo
mentul cel mal important al aces
teia l-a constituit primirea membri
lor delegației de către președintele 
Nicolae Ceaușescu.

întrevederea acordată de șeful 
statului român — a spus el — a 
prilejuit o amplă trecere In revis
tă a raporturilor bilaterale, ca și a 
poziției celor două țări In principa
lele probleme ale vieții internaționa
le. Președintele Nicolae Ceaușescu, a 
spus oaspetele, ne-a lăsat o impre

sie de neuitat. Este o personalitate 
marcantă, cu o inteligentă și luci
ditate covîrșitoare, care cunoaște în 
profunzime problemele majore ale 
lumii contemporane. Apreciem în 
mod deosebit poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ■ poporului ro
mân în favoarea păcii, a Încetării 
cursei înarmărilor.

Conducătorul delegației parlamen
tare argentiniene a arătat că în 
timpul întrevederilor cu reprezen
tanți al vieții noastre politica șl e- 
conomice au fost Identificate noi po
sibilități de cooperare între Româ
nia și Argentina.

Oaspetele a precizat, de asemenea, 
că In problemele fundamentale care 
confruntă omenirea, Argentina și 
România au poziții Identice sau a- 
propiate și că vizita parlamentari
lor argentinieni în tara noastră poa
te fi apreciată ca o contribuție la 
mai buna cunoaștere între cele două 
țări și popoare, la cauza păcii $1 
conlucrării între națiuni.

(Agerpres)

■ ■■■■■■■«■■■■■■■ ■ ■ ■ D ■ ■■■■■

ÎN CULTUL DRAGOSTEI DE PATRIE

Festivalul „Primăvara baladelor"
De fapt, ar fi trebuit să se nu

mească „Primăvara muzicală stu
dențească", pentru că, față de 
prima ediție, pe scenă au fost in
vitați, alături de folkiști, și forma
ții de muzică rock, s-au auzit și 
ecouri de jaz, și, intr-un sound 
modern, inflexiuni de cîntece vechi 
populare. Cu alte cuvinte, un 
spectru mult mai larg și „mai la 
zi“ despre ce se întîmplă in viața 
muzicală studențească : preocu
pări, preferințe, pledoarii mai mult 
sau mai puțin elocvente... Amin
team de prima ediție : a avut loc 
cu 13 ani In urmă ; printre prota
goniști s-au numărat Doru Stăn- 
culescu, Mircea Vintilă, Marcela 
Saftiuc, „Pro musica", așa cum in 
alți ani au fost aplaudați Nicu 
Vladimir, Mircea Bodolan. Valeriu 
Sterian... — nume cunoscute tine
rilor, majoritatea fideli folkului, 
acelor fire de cîntec simplu acom
paniate la chitară, dar brodate pe 
versuri, pe balade, pe mici poeme 
de adîncă vibrație care le dădeau 
viață, sîmburele de energie. Dar, 
pentru că după ani de succes, de 
popularitate, de vîrf, s-au văzut 
și fluctuații (unii cantautori și-au 
găsit un limbaj original specific 
românesc, alții au abandonat), in
teresant că edițiile acestui festival 
au fost oglinda fenomenului mu
zical, numit „folk" și, în același 
timp, document despre gîndurile. 
gustul, ppțiunile muzicale studen
țești. Astfel, ajuns la cea de-a 
IX-a ediție, „Primăvara balade
lor" a devepit un festival cu o 
mult mai largă deschidere spre 
muzica tinără (indiferent că se 
abordează folk, hard rock, rock 
progresiv, electric 
nericul amintind 
primele căutări, 
timp semnalul 
strinse, foarte serioase pentru ban- 
durile studențești 
țară I Așa 
de curînd 
de drept, 
ganizare a 
asociațiilor studenților

rock etc.), ge- 
cu nostalgie de 
dînd în același 
unor competiții

din întreaga 
s-a intîmplat 

aula Facultății 
entuziasta or- 

Uniunil 
comuniști

cum
in 

prin
Consiliului

cinema
• Clipa de răgaz : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,13; 
15,30; 17,45; 20
• Alek își caută uri tată — 9; 11. 
Vînătorul de căprioare — 13; 15; 17; 
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• saffi — 9: 10,45; 12,45; 14,30: 16.30. 

’Zidul — 18,30 : DOINA (16 35 33)
• Ultimul mohican — 16,30; 18,30,
Drumul — 14.30 : BUZEȘTI (50 43 58)
• Colierul de turcoaze : LIRA

din Universitatea bucureșteană — 
o perfectă dirijare a tuturor mo
mentelor, în toate detaliile lor. 
prin participarea centrelor univer
sitare București, Cluj-Napoca. 
Ploiești, Suceava, Constanța, Ti
mișoara, Craiova. prin prezența 
celor 16 folkiști. a celor 12 forma
ții. Și cum să nu fie aplaudat 
„Grup folk Timișoara" (Adrian 
Dinu — Radu Dudnic), cel care, 
cu rafinate jocuri de culori, cu o 
tehnică chitaristică remarcabilă 
(este cunoscută școala de chitară 
de pe malurile Begăi), cu fante-

adincimea, de substanța, de esen
ța marii poezii. Pentru că, detașat 
de acei cițiva care exersau versi
ficații căutind să 
vreunui crîmpei 
jocul unor vorbe 
scenă s-au luminat 
frumusețe, muzica 
fluidul nevăzut

însemnări despre 
o reușită competiție 

studențească

ascundă lipsa 
de armonie in 

fără 
poezii 

dînd 
cu care 

auditoriul. Mai mult, un 
al întregii manifestări (și la -folk, 
și la formațiile rock) a fost cînte- 
cul închinat păcii, vetrei strămo
șești, vetrei 
gumente ar 
lac (I.M.F. 
vorbea de 
glasul

sens, pe 
de mare 
căldura, 

se capta 
laitmotiv

zie, a străbătut versurile poeziei 
lui Marin Sorescu 7 Sau ritmul de 
step bine sugerat in piesa de suc
ces „Ploaia", aparținind lui Iancu 
Daniel (Institutul de petrol și 
gaze — Ploiești) 7 Apoi, delicate
țea „Doinei haiducești" spusă de 
studenții suceveni, compoziția-șla- 
găr a grupului „Exton" (Institutul 
politehnic București), excelenta 
demonstrație a lui Adrian Cornut 
(tot „elev" la școala de chitară a 
Timișoarei) — nu numai tehnică, 
dar șl talent de melodist in pie
sele „O zi" și „Trist cîntec de dra
goste", pe versuri de Arghezi și, 
resbectiv, Nichita Stănescu, sensi
bilitatea Iul Petean Florin (Cluj- 
Napoca). in arcuirea melodiilor 
inspirate de poeziile „Panta Rbei" 
și „Țara", aparținind tot lui Ni- 
ehita Stănescu. ținuta, aplombul 
Sorinei Moldval (Universitatea 
București) în nostalgicul cintec 
„Un liber albatros" pe versuri de 
Lucian Avramescu... Și. de la sine, 
se poate trage o primă concluzie : 
in atenția tinerilor, a publicului', 
s-au aflat nu numai bunii instru
mentiști. dar și cei preocupați de

noastre românești. Ar- 
fi cintul Luciei Bubu- 
București), in care se 
cuvîntul 

pămîntului, 
stăpin pe soarta lui, 
muzicală a piesei 
(aparținind formației 
nume de la 
descria elocvent, 
gradație 
boiului, 
putea fi 
sărit de 
formației 
petrol și gaze Ploiești), ce 
voca gîndul oamenilor acestui pâ- 
mînt către eroii jertfiți in atitea 
nemiloase lupte și bucuria de a 
trăi in pace, in frăție...

Cea de a IX-a ediție a Festiva
lului „Tinerețea baladelor" a fost 
o reușită : nume 
nume cunoscute, 
primă audiție, 
circulație... ; întîlnlrea mult aștep
tată cu formațiile timișorene „Ce
lelalte cuvinte" (adepți ai rocku
lui progresiv). Adia Breve (cu jaz- 
rockeri experimentați, cu exce
lent! virtuozi), ca să nu mai vor
bim de invitații recitalurilor in 
afara concursului : Mircea Florian, 
„Roșu și Negru", „Holograf" (acum 
intr-o spectaculoasă evoluție). Flo
rian din Transilvania, Valeriu Ste
rian, Nicu Alifantis, „Compact", 
„Sfinx". Deci □ galâ-folk. o gală- 
rock, o aplaudată gală a artei mu
zicale românești 1

(317171) — 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Din prea multă dragoste : VOL
GA (79 71 26) - 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20. MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Maria Mirabela — 10; 11,30; 13,
Competiția — 15; 17,15; 19,30 : STU
DIO (59 53 15)
Q Pirații din Pacific. Insula comori
lor ; ARTA (213186) — 9; 12; 15; 18, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,13; 15,30; 
18,45
0 Nea Mărin miliardar — 15; 17,
Război și pace (I—II) — 19 î POPU
LAR (35 15 17)
0 Profetul, aurul și ardelenii : 
MUNCA (2150 97) - 15; 17; 19
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol-

Istorie, de. 
al poporului 

construcția 
„Tentacule" 

cu același 
I.M.F. București), ce 

intr-o sugestivă 
dramatică, ororile răz- 

tnfernul unui oraș care ar 
condamnat la pieire, „Ră- 
soare in Carpați" — piesa 

„Rogvaiv" (Institutul de 
in-

noi alături de 
compoziții tn 

unele de largă

Smaranda OȚEANU

„Porumbelul păcii", sim
bolul consacrat, intruchi- 
pind dorința de implinire 
umană, Idealul înțelegerii 
și al liniștii, al armoniei 
și cutezanței — imagine 
palpabilă a speranței, a 
privirii Îndreptate spre un 
viitor in care să transpară 
certitudinile omenescului, 
în liniile desenului lui Pi
casso se află transpusă o 
energie — o energie și un 
vis pornite din straturile 
adinei, din straturile esen
ței umane. Dar porumbe
lul păcii nu e doar simbo
lul înfrățirii umane (de 
prisos să spunem că, reto
ric vorbind, o dată „lansat" 
in lume, simbolul este o 
figură de stil de o bogăție 
aparte). Emblema desenată 
de marele artist militant e 
și imaginea tinereții, vir- 
sta tuturor Idealurilor, la 
fel cum este și una a pu
rității. Aceste^ ginduri 
ne-au insoțit in^momente- 
le dedicate tinereții in ac
țiune — celei mai tinere 
virste, care, pe drumul 
educației școlare, desco
peră lumea cu complexi
tatea determinărilor ei, 
pătrunde in taine pină 
atunci de neatins, dobin- 
dește deprinderi șl culege 
primele satisfacții ale unei 
activități creatoare, iși 
configurează un orizont 
moral și o ținută civică. 
Suficient pentru a În
drăzni să afirmăm că vîr- 
sta pionieriei reprezintă, 
în memoria noastră de 
foști elevi, mai mult de
cît amintirea primului en
tuziasm.

Activitatea pionierească 
este cadrul in care copilul 
se deprinde și cu altfel de 
responsabilitate decît cea 
cultivată, strict, la orele 
de curs sau în familie. E 
vorba de plusul de res
ponsabilitate socială pe 
care antrenarea In acțiuni 
colective atent concepute, 
cu maximă eficiență edu
cativă, tl formează. Aceas
ta are o răsfrîngere direc
tă asupra laturii esențiale 
a complexului de activi
tăți aflate sub semnul 
„cravatei roșii cu tricolor": 
educația patriotică. Orga
nizația de pionieri oferă 
mediul optim pentru cul
tivarea dragostei față de 
patrie, de popor, de partid, 
față de trecutul de luptă 
dar și de înfăptuirile pre
zentului, tn care pionierii 
trebuie fâcuți să se simtă 
ei Înșiși implicați. „Parti
ciparea însuflețită la viața 
pionieriei înseamnă o In
tegrare tn viața patriei",

ne spunea recent Învăță
torul Adrian Butoi, co
mandant instructor de 
Unitate Ia LICEUL „FRA
ȚII BUȘEȘTI" DIN CRA
IOVA, unul dintre cei mal 
devotați — Împătimiți — 
dascăli ai pionieriei (con
duce de peste treizeci de 

, ani o unitate de pionieri 
cu remarcabile rezultate). 
„Multe dintre Împlinirile 
care dau noul chip al țării 
și pe care copiii l-au cu
noscut in drumeții, vizite, 
excursii — continua inter
locutorul nostru — poartă 
și semnătura lor, a parti
cipării cu forțele de care 
dispun la ampla Înflorire 
a patriei. Prin fapte Încu
nunate de succes, prin ac
tivități dedicate cunoaște

luptei lui Avram Iancu, 
Horea, Cloșca și Crișan,

Cu adevărat, pionierii li
ceului mărturisesc adesea : 
„Creștem și tnvățâpn la 
școala iubirii de patrie". 
Iubirea de patrie e cugetul 
nostru, speranța zilnică pe 
care o purtăm cu noi, cu 
faptele limpezi și inalte. 
Farmecul pionieriei stă in 
puterea credinței că poți 
făptui lucruri miraculoase 
pentru țara ta".

„Porumbelul păcii" : a- 
cesta este și titlul generic 
al unei cuprinzătoare ac
țiuni, concretizată prin re
alizarea de albume cu de-, 
sene și fotografii, creații 
literare, mese rotunde, or
ganizarea de recitaluri de 
muzică și poezie patriotică

României" (45 aducind pre
miul I)". O cifră, desigur, 
impresionantă ; ea dove
dește o adevărată partici
pare de masă a copiilor la 
interpretare și creație ar
tistică, știința de a-i stimu
la. de a descoperi și culti
va talente. Vizitind Școala 
generală nr. 3 din Alexan
dria, adevărată școală-mo- 
del prin rezultatele la în
vățătură, disciplină, la toa
te celelalte activități, avem 
să aflăm că numai aici 
există, in momentul de 
față, nu mai puțin de 23 de 
formații artistice, in curs 
de consolidare, obiectivul 
principal fiind participarea 
la etapa municipală a 
„Cintării României". Unul 
dintre multele panouri din

Din agenda manifestărilor pionierești

rii Istoriei eroice a tării, 
pionierii liceului „Frații 
Buzești" Își cultivă cu elan 
revoluționar, cu fierbinte 
dăruire dragostea și devo
tamentul față de patrie, 
partid și popor, respectul 
profund față de realizările 
oamenilor muncii sub con
ducerea partidului, a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al po
porului.

în acest an școlar activi
tățile au căpătat un carac
ter nou, mobilizator, mai 
atractiv, punindu-se accent 
pe participarea tuturor 
grupelor și detașamentelor 
de pionieri, pe stimularea 
capacităților fiecăruia de 
a se pregăti La nivelul cel 
mai Înalt, de a învăța și 
munci cu ambiția perfor
manței, pe trecerea de la 
sentiment la acțiune și de 
la atitudinea, individuală la 
cea colectivă- In cinstea 
gloriosului jubileu, aniver
sarea a 65 de ani de la 
crearea P.C.R., acțiunea 
„Memoria caselor", ajunsă 
la a 4-a ediție, și-a înscris 
in acest an ca generic 
„Drumul de luptă al clasei 
muncitoare pentru libertate 
și o viață mai bună — la 
Craiova", concretizindu-se 
prin popasuri la casele care 
păstrează amintirea acelor 
ani. Excursia-evocare is
torică „Mărturii durabile 
ale civilizației șt demnită
ții strămoșești — conjugate 
la timpul generos al pre
zentului socialist" iși pro
pune să meargă pe urmele

și revoluționară. „Copiii 
lumii doresc pacea". Nu e 
o simplă propoziție, ci o 
formă concretă de a anga
ja energiile creatoare, en
tuziasmul, gtndul liber și 
curat; o formă al cărei 
conținut vorbește de la sine 
despre dorința de liniște și 
armonie a copiilor Româ
niei. Un desen, o fotogra
fie, o poezie încă stîngace 
dar „copleșită" de sinceri
tate, un cîntec ce se însu
flețește In vocile „egale" 
ale corului de copii, o sce
netă în regia gesturilor 
pure ori un întreg program 
derulat in cercuri tehnico- 
aplicative, unde bucuria da 
a vedea că micul aparat 
făcut de tine funcționează 
poate concura lucida eufo
rie a descoperirii științi
fice...

Dar să continuăm să 
dăm cuvîntul celor impli
cați zilnic in educația pio
nierească. Foarte buna im
presie lăsată de cele cîteva 
ȘCOLI DIN ALEXAN
DRIA (șl din județul Te
leorman) vizitate cu puțin 
timp In urmă — asupra că
rora vom reveni — avea la 
bază și rezultatele, clima
tul de muncă susținută, 
am spune chiar profe- 
sionalitatea în tratarea 
multor activități. „Dintre 
succesele noastre, arăta to
varășa Maria Miloș, pre
ședinta consiliului jude
țean al organizației pionie
rilor, aș aminti In primul 
rînd cele 86 de formații și 
interpreți premiali la faza 
națională a „Cintării

această școală prezintă, 
fără ostentație, identitatea 
celor 7 premii obținute a- 
nul trecut la etapa repu
blicană a festivalului, la 
care s-ar cuveni să-i adău
găm pe cei 18 participanți 
de anul acesta la faza re
publicană a olimpiadelor 
școlare, mica trupă de tea
tru muzical formată din 
copii de clasele I—VIII, 
moderna sală de muzică 
realizată prin autodotare, 
cabinetul de limba română 
etc. „Ne străduim ca toate 
activitățile noastre, afirma 
comandanta unității, prof. 
Gabriela Duță, să aibă un 
puternic ecou asupra com
portării zilnice a elevilor. 
Acțiunile pionierești devin 
cu adevărat eficiente in 
formarea copiilor ca oa
meni de nădejde numai 
dacă se răsfring pozitiv și 
asupra felului, de exemplu, 
in care ei se pregătesc pen
tru lecții, asupra atitudinii 
dovedite în orice împreju
rare a vieții școlare sau 
din afața școlii".

Este un obiectiv priori
tar, căci activitatea „crava
telor roșii" nu e nici para
lelă, nici suprapusă proce
sului instructlv-educativ; 
ea face parte integrantă din 
acesta. Anul in curs oferă, 
prin contextul aparte al 
aniversării partidului nos
tru, ca și prin declararea 
sa ca An Internațional al 
Păcii, ocazia unor bogate 
manifestări, dar deopotri
vă solicită exigențe spori
te. Din amplele acțiuni de
dicate de pionieri sărbăto

ririi a 65 de ani de la fău
rirea P.C.R. reținem, la 
Alexandria, ca de altfel pe 
tot întinsul țării, concursu
rile „Patrie română, țară 
de eroi", „Congresul al 
XIII-lea. congresul deve
nirii comuniste a patriei", 
expozițiile jubiliare sub de
viza „Mulțumim din inimă 
partidului pentru copilăria 
noastră fericită", intîlniri 
cu fruntași in producție și 
vizite la mari întreprin
deri („Ctitorii ale Epo
cii Nicolae Ceaușescu") — 
sau unele initiative parti
culare, legate de specificul 
localității sau al județului, 
așa cum este, la Alexan
dria. sesiunea de referate 
și comunicări „Contribuția 
cercurilor agrobiologice la 
inițierea pionierilor in cer
cetarea științifică" și dez
baterea din casele pionie
rilor și șoimilor patriei 
„Forme și modalități de 
antrenare a pionierilor la 
activități de cercetare ști
ințifică", cu participarea 
cadrelor didactice, dar și a 
elevilor.

„Amplele, mobilizatoare
le chemări ale' României 
pentru pace, dezarmare, În
țelegere intre națiuni, ac
tivitatea de Înaltă autorita
te a președintelui Româ
niei, Erou al păcii, Decla- 
ratia-Apel și Declarația 
Marii Adunări Naționale, 
arăta in continuare tovară
șa Maria Miloș, sint pentru 
noi insuflețitoare îndem
nuri. La începutul trimes
trului al III-lea ne-am 
propus să studiem și să dez- 
batem amănunțit, pe deta
șamente, aceste importan
te documente prin care se 
face auzită voința de pace 
a poporului nostru. Ciclul 
de dezbateri „Un om al 
păcii Intr-o tară a păcii, 
pentru o lume a păcii" an
trenează toți copiii, fiind 
un prilej de manifestare a 
solidarității, a prieteniei 
cu toate popoarele lumii." 
într-o altă școală fruntașă 
din Alexandria, Școala ge
nerală nr. 6, comandanta 
unității, prof. Minodora 
Mandraghi, ne vorbea cu 
Înflăcărare despre concre
tizarea acțiunilor dedicate 
Anului Internațional al Pă
cii. „Mai mult poate decît 
altele, toate activitățile 
pionierești sint un prilej 
de propagare a Ideii de 
pace. Copiii sint cei mai 
Îndreptățiți să Înalțe flacă
ra păcii".

Costin TUCHI1A 
Stan ȘTEFAN

ran — 15, Pruncul, petrolul și ar
delenii — 17; 19 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) r
• Medalion Steve McQueen : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11.30; 14.15; 17; 
19,30
• Lupii albi î FERENTARI (80 49 85)
- 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
- 15; 17; 19
• Pe aripile vtritului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 9; 13,30; 17,45
0 Raidul vărgat : LUMINA (14 74 16)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Moscova nu crede In lacrimi : 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15.30; 18,30 
0 Dragoste și porumbei : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 15; 17; 19
0 Munții albaștri : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

0 Vară sentimentală : PROGRESUL
(23 94 10) - 15; 17
0 Misiunea secretă a maiorului
Cook : CAPTTOL <16 29 17) - 8; 11,15; 
13.30; 15,45; 18
0 Despărțire temporară t BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9,15; 12,15; 15,30; 
18,30, GRIVITA (17 08 58) - 9; 12;
15; 18
0 Asociatul x FAVORIT (45 31 70) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 10
0 Yankeii t VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12; 15; 18
• Cursa infernală x DACIA (50 35 94) 
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Provocarea dragonului : FLO- 
REASCA (33 29 71) - 0; U; 13; 15; 
17,15; 19,30

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ioneștii — 19; (sala Atelier) : 
Cheile orașului Breda — 19,30
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Paul Popescu. So
list : Constantin Ionescu-Vovu — 19; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice". Ion Bogdan Ștefănescu — 
flaut — Corina Belcea — vioară — 
17,30.
0 Opera Română (13 18 57) î Bărbie
rul din Sevilla — 18

0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Suzana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 18.30; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Intr-un parc pe o bancă — 
18,30
0 Teatru! Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 19,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 19
• Teatrul „C.I. Nottara- (59 31 03,
sala Magheru) : Pădurea — 18,30;
(sala Studio) : Variațiunl pe tema 
dragostei — 19

0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Jocuri crude — 18,30
• Teatrul satirlc-muzica! „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong *86  
- 19; (sala Victoria, 50 38 65) : Eu 
vă fac să rideți — 19
• Ansamblul „Rapsodia română- 
(13 13 00) : Cintă ciocîrlle — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 10; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) X 
Dana și Leul — 10
• Circul București (10 41 93) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30
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„Sprijin ferm poziției principiale a președintelui 
Nicolae Ceausescu privind încetarea acțiunilor 

militare împotriva Libiei, pentru pace 
în Mediterana si în întreaga lume11

SCRISORI ȘI MOȚIUNI ALE PARLAMENTARILOR 
ROMANI, ALE UNOR ORGANIZAȚII DE MASĂ 

ȘI OBȘTEȘTI DIN TARA NOASTRĂ

Azi încep lucrările celui 
de-al Xl-Iea Congres al P.S.ILG.

(Urmare din pag. I)
periculoase a normelor de drept in
ternational și a principiilor Cartei 
O.N.U.

Comisia pentru politică externă 
și cooperare economică interna
țională a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România vă 
adresează dumneavoastră, domnu
le președinte, tuturor membrilor 
Comitetului pentru relații externe 
al Senatului din Congresul State
lor Unite ale Americii apelul de a 
acționa în vederea determinării 
opririi oricăror acțiuni militare, 
care ar conduce la agravarea în și 
mai mare măsură a situației, și așa 
îngrijorătoare, existente în bazinul 
mediteranean.

Apreciem că astăzi, mai mult 
decit oricînd, este nevoie ca în ra
porturile dintre state să primeze 
rațiunea, iar litigiile, indiferent de 
natura lor. să fie soluționate nu
mai pe calea tratativelor pașnice, 
eliminindu-se din relațiile Interna
tionale orice act de forță sau de 
amenințare cu forța.

Parlamentarii români membri al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațio
nală a Marii Adunări Naționale 
sînt ferm hotărîți ca — în spiritul 
politicii externe promovate cu con
secvență de România, de președin
tele său. Nicolae Ceaușescu. al re
centei Declarații a Marii Adunări 
Naționale cu privire la Anul Inter
național al Păcii — să acționeze 
prin toate mijloacele de care dis
pun pentru a contribui la instau
rarea unui climat de înțelegere și 
colaborare între popoare, la asigu
rarea dreptului suprem al acestora 
la pace, la o viată liberă si demnă.

A fost adresată, de asemenea, o 
scrisoare cu conținut similar dom
nului Dante Fascell, președintele 
Comitetului pentru afaceri externe 
al Camerei Reprezentanților din 
Congresul S.U.A.

în MOȚIUNEA CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENE
RALE A SINDICATELOR DIN 
ROMANIA se arată că oamenii

Politica de forță este profund contrară 
tuturor popoarelor

intereselor

Și noi, cei ce lucrăm 
în marea uzină bucureș- 
teană „23 August", am 
luat cunoștință cu în
dreptățită neliniște de 
bombardamentele aviației 
americane asupra Libiei, 
act agresiv, care a creat 
o situație foarte gravă în 
zona Mediteranei și în 
întreaga lume. Susținem 
din toată inima poziția 
fermă și principială a- 
doptată de președintele 
țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față 
de această sfidare a nor
melor de drept interna
tional, de încălcare fla
grantă a suveranității 
unui stat. Mesajul direct 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, în legătură cu 
bombardamentele ameri

Glasul României—glas rațional, constructiv, constant 
de partea păcii

Și eu, asemenea mili
oanelor de oameni ai 
muncii din țara noastră, 
îmi exprim total ade
ziunea și aprobarea față 
de mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, in legătu
ră cu bombardamentele 
aviației americane asupra 
Libiei. în acest mesaj iși 
găsesc loc sentimentele 
de neliniște și îngrijora
re ale întregului nostru 
popor în fața acțiunilor 
militare ale S.U.A. împo
triva Libiei, care creează 
o gravă primejdie atît 
pentru pacea în zona Me
diteranei, cît și pentru 
pacea’ mondială.

Sîntem un popor paș
nic, care niciodată n-a 
folosit dreptul forței în 
locul forței dreptului ; 
sîntem un popor care 

muncii din tara noastră, sindicate
le. împreună cu întregul popor ro
mân. consideră că nimic nu poate 
justifica recurgerea la folosirea 
forței împotriva altor state. Pro- 
nunțîndu-ne cu hotărîre impotriva 
oricăror acte de terorism, inclusiv 
a terorismului de stat, noi consi
derăm că singura * * modalitate de 
soluționare a oricăror litigii si 
probleme internaționale o consti
tuie calea politică, a tratativelor.

La 17 aprilie, poporul sirian săr
bătorește împlinirea a patru dece
nii de la memorabilul act al pro
clamării independenței naționale, 
care a pus capăt unei lungi perioa
de de dominație străină, deschizind 
o nouă pagină in istoria străvechii 
sale țări. Redevenit stăpîn pe pro- 
priile-i destine, poportii sirian s-a 
angajat cu toate forțele pe calea 
lichidării grelei moșteniri a tre
cutului, a valorificării în folosul 
propriu a bogățiilor naționale, reu
șind să obțină într-o perioada re
lativ scurtă o serie de importante 
succese. Cine străbate astăzi teri
toriul țării de la Mediterana la Eu
frat întîlnește nenumărate dovezi 
ale unei munci creatoare a po
porului sirian. Numai în ultimii ani 
au intrat în funcțiune peste o sută 
de noi obiective industriale, au 
fost electrificate mii de sate șl au 
fost apreciabil extinse suprafețele 
irigate, un rol de seamă jucîndu-1 
în această direcție barajul de pe 
Eufrat. Marea construcție din re
giunea de nord-est a țării asigură 
irigarea unei întinderi de 640 000 
de hectare. O înfățișare nouă a că
pătat, de asemenea, orașul Damasc. 
Cunoscut ca unul dintre cele mai 
vechi orașe ale Orientului Mijlociu, 
acesta impresionează astăzi nu nu
mai prin monumentele artei arabe 
medievale, ci și prin noile sale con
strucții din beton și sticlă, care îl 
dau o înfățișare modernă. Aceste 
schimbări structurale au luat o 
deosebită amploare după mișcarea 
de redresare din noiembrie 1970, 
inițiată de președintele Hafez Al- 
Assad, care a imprimat un puternic 
avînt acțiunii de valorificare a re
surselor materiale și umane, permi- 
țînd ridicarea la o viață nouă a 
numeroase regiuni ale țării.

Ministrul planului șl bugetului al 
Republicii Islamice Iran, Masoud 
Roghanî Zanjani, a avut, miercuri, 
întrevederi cu Marin Nedelcu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Ion Avram, ministrul ener
giei electrice, și Gheorghe David, 
ministrul agriculturii. Au fost e- 
xaminate probleme privind dezvol
tarea cooperării economice dintre 
cele două țări, aspecte ale lărgirii 
și diversificării conlucrării între în
treprinderi românești și firme simi
lare din Iran.

★
La București au avut loc, miercuri, 

convorbiri între o delegație a Ca
merei de comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România și o de
legație a Camerei pentru comerț și 
industrie a Republicii Indonezia. Au 
fost examinate aspecte ale conlucră
rii dintre cele două organisme in ve
derea dezvoltării relațiilor de coope
rare economică și tehnico-științifică 
româno-indoneziene în domenii de

Abia se încheiase meciul, jucătorii 
In echipament roșu-albastru mai sa
lutau incă publicul, fericiți, specta
torii nici nu apucaseră să pornească 
spre casele lor, și telefoanele, ca și 
telexurile agențiilor internaționale 
de presă începuseră să transmită : 
La București, în a doua manșă a 
semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni", echipa de fotbal Steaua 
a învins pe Anderlecht-Bruxelles cu 
3—0 (2—0). în prima manșă scorul 
fusese 1—0 pentru Anderlecht ; deci 
Steaua se califică în finala „Cupei 
campionilor" cu scorul general 3—1.

Acesta este rezultatul sec. Numai 
că telefoanele și telexurile nu pu
teau cuprinde în limbajul lor rece 
nimic din înalta tensiune la care 
s-a disputat această partidă de 
neuitat, nimic din virtuțile tehnico- 
tactice deosebite ale spectacolului 
fotbalistic abia încheiat, nimic din 
.căldura care emana dintr-un stadion 
plin „ochi". Numai noi, cei 30 000 de 
spectatori entuziasmați și încîntați, 
împreună cu milioanele de telespec
tatori care au urmărit confruntarea 
pe micul ecran știam și simțeam 
toate aceste detalii de atmosferă. Să 
reamintim fazele mal fierbinți — 
deși, fără îndoială, sînt bine cunos
cute — din plăcerea de a le mai 
retrăi o dată.

încă în minutul 4. la primul atac 
vijelios al steliștilor. Bălan trimite o 
pasă surprinzătoare și bine gindită 
în careul belgian, pe care Pițurcă o 
interceptează cu siguranță si șutează

Membrii sindicatelor din Româ
nia sprijină întru totul și iși expri
mă adeziunea deplină fată de po
ziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România. în 
apelul adresat președintelui S.U.A.. 
Ronald Reagan, prin care s-a lan
sat chemarea de a se lua toate 
măsurile pentru a se opri noi ac
țiuni militare împotriva Libiei si a 
se acționa în vederea soluționării 
problemelor pe calea tratativelor, 
în scopul asigurării păcii în Medi
terana, in Europa și în întreaga 
lume.

întregul nostru popor dă o înal
tă apreciere noului demers al to
varășului Nicolae Ceaușescu. vă- 
zînd în aceasta expresia unei pro
funde înțelepciuni in analizarea si 
rezolvarea problemelor vieții inter
naționale. o manifestare a rațiunii 
responsabile fată de soarta păcii 
Si securității in lume.

în aceste momente deosebit de 
îngrijorătoare, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România îsi exprimă încre
derea că organizațiile sindicale din 
lumea întreagă, oamenii muncii, 
toate forțele politice iubitoare de 
pace vor întreprinde neîntîrziat ac
țiuni si măsuri ferme pentru a 
cere Administrației S.U.A. să înce
teze orice noi acte de agresiune 
împotriva Libiei, pentru a împie
dica agravarea extinderii acestui 
conflict, pentru a determina solu
tionarea pe cale politică a tuturor 
problemelor litigioase dintre S.U.A. 
și Libia, pentru respectarea drep
tului fundamental al popoarelor la 
viată, la libertate si pace.

cane asupra Libiei, apelul 
de încetare imediată a 
acțiunilor militare repre
zintă o nouă și elocven
tă dovadă a înaltei răs
punderi față de soarta 
păcii în zona Mediteranei 
și pe întregul glob pă- 
mîntesc.

Dintre ideile cuprinse 
In mesaj, personal aș 
dori să subliniez justețea 
și valoarea aceleia care 
afirmă categoric că actele 
de forță nu pot fi justi
ficate in nici o împre
jurare, că nu poate fi in
vocat dreptul la auto
apărare pentru a ataca 
un stat independent și 
suveran. în lumea de azi 
este, intr-adevăr, impe
rios necesar să se înțe
leagă că nime il. sub nici 
Un motiv și în nici o îm
prejurare, nu poate să-și

permită să încalce suve
ranitatea și independența 
altui stat, că nu poate fi 
justificată în nici un fel 
apărarea propriei securi
tăți prin nerespectarea 
securității altor state. Cu 
atît mai mult, cu cit re
curgerea la forță atrage 
după sine folosirea for
ței, cu repercusiuni gra
ve pentru părțile anga
jate direct în conflict, 
pentru pacea și securita
tea generală.

Nocivitatea conflictelor 
armate pentru părțile di
rect implicate, ca și ur
mările grave pentru an
samblul comunității in
ternaționale pun de fie
care dată în evidență în
semnătatea propunerilor 
românești privind solu
ționarea oricăror diferen-

iubește libertatea, liniș
tea și pacea ca viața în
săși, pentru că numai în 
asemenea condiții ne pu
tem realiza mărețele o- 
biective de dezvoltare a 
patriei, stabilite de în
cercatul nostru partid co
munist, în frunte cu cel 
mai iubit fiu al i- 
cestui neam, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu
noscut și recunoscut pe 
drept cuvînt in lume ca 
Erou al păcii. în nume
le celor aproape 14 000 de 
oameni ai muncii de la 
platforma „Electropu- 
tere" din Craiova, con
damn cu toată fermitatea 
raidurile aviației ameri
cane asupra Libiei, solda
te cu victime omenești 
din rîndul populației li
biene și persoanelor străi
ne din această țară, in
clusiv rănirea unor conce

tățeni de-ai noștri aflațî 
in misiune diplomatică.

Nimic nu poate justifi
ca un asemenea act de 
agresiune impotriva unei 
țări independente și su
verane. Sînt fapte care nu 
se pot motiva cu nici un 
fel de argumente. Așa 
cum pe bună dreptate 
arăta președintele Româ
niei, terorismului nu i se 
poate răspunde prin te
rorism și litigiile nu se 
rezolvă pe calea arme
lor.

Subscriem întru totul 
la apelul pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adresat președintelui 
S.U.A. de a lua toate mă
surile pentru a se opri 
noi bombardamente sau 
acțiuni militare împotri
va Libiei. Glasul Româ
niei, așa cum și-a găsit 
expresia în poziția pre

Ca femei, soții si mame, cărora 
ne sint scumpe viața și viitorul 
familiilor, al copiilor noștri — se 
arată în MOȚIUNEA BIROULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA — adresăm tuturor organiza
țiilor de femei din lumea întreagă 
chemarea fierbinte de a acționa 
pentru a impune Administrației 
S.U.A. să renunțe la orice act de 
agresiune împotriva Libiei, să dea 
dovadă de realism si luciditate, să 
evite orice măsuri ce not determi
na o si mai mare agravare a si
tuației existente în această zonă a 
lumii.

în acest an, proclamat de O.N.U. 
drept An Internațional al Păcii, 
este mai necesar ca oricînd .să ne 
unim eforturile, alături de toate 
popoarele iubitoare de pace. împo
triva oricărui act care încalcă le
galitatea internațională si poate 
degenera în noi focare de război, 
într-o conflagrație nucleară pustii
toare fără invingători și fără în
vinși.

Exprimînd adeziunea totală si 
înalta apreciere față de poziția 
României exprimată în Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu adre
sat președintelui Ronald Reagan, 
caracterizat prin înalta responsa
bilitate fată de soarta omenirii, ne 
alăturăm glasul pentru a cere Ad
ministrației S.U.A. să oprească 
bombardamentele sau alte acțiuni 
militare impotriva Libiei. Orice 
întirziere în luarea de măsuri poa
te avea grave consecințe asupra 
soartei păcii în întreaga lume, a 
însăsi existentei vieții pe planeta 
noastră.

Sîntem convinse că singura cale 
rațională de soluționare a proble
melor litigioase, a oricărui conflict 
este calea tratativelor, că, indife
rent cit de dificile ar fi acestea, 
nici un efort nu este prea mare 
pentru a se nune capăt, ne Calea 
Politică, a tratativelor. focarelor 
care pot deveni un pericol pentru 
soarta întregii omeniri.

de numai pe calea tra
tativelor, în spiritul în
țelegerii, colaborării și 
păcii.

Așa cum se afirmă în 
mesajul conducătorului 
partidului și statului nos
tru adresat președintelui 
S.U.A., în momentul de 
față lucrul cel mai ur
gent este de a se opri 
orice noi acțiuni agresi
ve, ca prim pas în vede
rea unor măsuri vizînd 
soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor, po
trivit intereselor păcii în 
Mediterana, in Europa și 
în întreaga lume.

Marian AVRAM
Erou al Muncii Socialiste 
șef de echipă 
la întreprinderea
„23 August" din București, 

ședintelui țării, este un 
glas rațional, profund 
constructiv. Țara noastră 
cheamă la reținere de la 
orice noi acte care ar 
face ca evenimentele să 
nu mai poată fi contro
late, cheamă la dialog, la 
tratative, ca singura cale 
rațională de soluționare a 
problemelor.

Această poziție con
stantă de partea păcii 
exprimă pe deplin inte
resele noastre funda
mentale, corespunzînd in
tereselor vitale ale tu
turor popoarelor lumii.

Paul DINU
Erou al Muncii Socialiste, 
maistru,
șeful secției 
transformatoare mari, 
„Electroputere" Craiova

Z/(M NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE SIRIENE

Tovarășului HAFEZ AL-ASSAD 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței Repu
blicii Arabe Siriene, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele 
poporului român și al meu personal, un salut călduros și cele mai sincere 
felicitări.

Poporul român urmărește cu interes și simpatie realizările obținute de 
poporul sirian prieten, eforturile sale pe calea dezvoltării economice și so
ciale independente.

Exprimîndu-mi satisfacția față de continua dezvoltare a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre țările noastre, sînt încredințat că, prin efor
turi comune, relațiile româno-siriene se vor intensifica tot mai mult in 
viitor, atit pe plan bilateral, cît și in viața internațională, în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor convenite împreună, in interesul și spre binele 
celor două popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale.

Vă adresez cele mai bune urări țje sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul sirian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

O PERFORMANȚĂ DE PRESTIGIU A FOTBALULUI NOSTRU:

STEAUA BUCUREȘTI 1N FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"
Un joc excepțional, o splendidă victorie: 3-0 cu Anderlecht Bruxelles

Realizările obținute de poporul 
Birian pe plah economic și social 
sint urmărite cu viy interes de po
porul român, care nutrește senti
mente de profundă prietenie față 
de popoarele arabe, sprijinind cu 
căldură înfăptuirea aspirațiilor lor 
de progres și bunăstare. Intre Re
publica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană s-au stator
nicit, după cum se știe, relații de 
prietenie, care cunosc o continuă 
dezvoltare. Un rol determinant 
în această evoluție pozitivă 
l-au avut Intîlnirile de la Da
masc și București dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad, în
cheiate, de fiecare dată, cu acor
duri și înțelegeri care au deschis 
largi perspective conlucrării dintre 
cele două țări pe cele mai diverse 
planuri. Printre exemplele cele mai 
semnificative ale acestei rodnice 
cooperări se numără rafinăria de 
la Banias, uzina de triplusuperfos- 
fați de la Homs, fabrica de ciment 
de la Sheik Said, ca și lucrările de 
hidroameliorații de pe valea Eufra
tului.

Poziția principială, consecventă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste de sprijin și 
solidaritate cu cauza popoarelor 
arabe, de realizare a unei soluții 
globale, drepte și trainice în Orien
tul Mijlociu se bucură de prețuirea 
poporului sirian.

Poporul român Iși exprimă con
vingerea că, beneficiind de un ase
menea cadru, colaborarea româno- 
siriană are largi perspective de 
dezvoltare, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

interes reciproc, creșterii schimburi
lor bilaterale de mărfuri, precum si 
posibilitățile amplificării colaborării 
dintre întreprinderi românești de 
comerț exterior si firme indoneziene.

★
Miercuri a fost inaugurată în sala 

Casei de cultură a Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea expoziția fotodocumen- 
tară cubaneză cu tema „25 de ani 
de la victoria de la Playa Giron și 
de la proclamarea caracterului so
cialist al revoluției cubaneze".

La vefnisaj au participat membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ofițeri superiori, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Cuba la București, Rodney 
Lopez, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

năprasnic în plasa porții din fața 
sa : 1—0 pentru Steaua (scorul de la 
Bruxelles fiind deja egalat : 1—1). 
Campionii noștri insistă. Boloni șu
tează puternic spre poartă în trei 
rînduri. Pițurcă ratează o ocazie, iar 
în minutul 23 Balint înscrie si el. de 
la distantă, în urma unui corner : 
2—0 (scor general calificabil : 2—1). 
Anderlecht iși amintește că. totuși, 
e Anderlecht. își strînge rîndurile, 
are patru atacuri Periculoase la rînd 
(două încheiate cu suturi tari ale lui 
Scifo). dar. în replică. Iovan și Lă
cătuș sînt si ei pe punctul de a în
scrie. Prima parte se încheie cu 
două intervenții sigure ale portarului 
nostru, Ducadam. Partea a doua (în 
care alb-violeții de la Anderlecht în
cearcă. fără succes, să scape de do
minarea sufocantă a echipei noas
tre) e punctată de patru momente 
importante : min. 52, Stoica, scăpat 
singur Spre poartă, trage în portar ; 
min. 55. Ducadam scoate, formidabil, 
în corner o minge trimisă periculos 
de Vercauteren ; min. 69. Lăcătuș, 
scăpat ca si Stoica, trage peste bară; 
min. 72, Pițurcă înscrie din nou fruc- 
tificînd cu... capul o situație creată 
de Lăcătuș. Si. astfel, meciul se în
cheie cu 3—0. scor care consfințește 
logic o superioritate a fotbaliștilor 
noștri la toate capitolele jocului : 
pregătire fizică, pregătire tehnico- 
tactică, viteză de ioc. ambiție si dă
ruire. ocazii si suturi la poartă, efi
ciență pe tabela de marcaj. Un joc 
excelent, o splendidă victorie !

Fluierînd finalul meciului, arbi

Capitala Republicii Democrate 
Germane. întinerită si moderniza
tă. trăiește atmosfera specifică ma
rilor evenimente politice : astăzi 
își începe lucrările cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania. In impună
toarea clădire a Palatului Republi
cii din Berlin, inaugurată in urmă 
cu un deceniu si devenită de acum 
o componentă marcantă a peisaju
lui urbanistic înnoit al metropolei, 
se vor intîlni timp de 5 zile dele
gații comuniștilor din R.D.G. spre 
a face bilanțul activității desfășu
rate de la congresul precedent si 
a dezbate sarcinile de viitor.

Bilanțul realizărilor obținute de 
oamenii muncii, călăuziți de partid, 
iși găsește concretizare in dezvol
tarea in ritm susținut a producției, 
în creșterea efi
cientei economi
ce, in promova
rea largă a pro
gresului tehnic și 
științific, in spo
rirea productivi
tății muncii. Sint 
realizări vizibile în fiecare așezare 
sau localitate de pe întreg cuprin
sul țării — la Rostock sau Stralsund, 
în nord — la Erfurt, Dresda, în sud, 
in inima republicii — la Berlin.

tn perioada ultimelor săptămîni. 
la Berlin s-au recepționat zilnic 
nenumărate mesaje ale colecti
velor de muncă anunțind impor
tante succese dedicate congresului 
P.S.U.G. In paralel cu activitatea 
productivă, in cadrul căreia princi
palul accent este pus pe intensifi
carea muncii, creșterea eficienței și 
calității ei, colectivele întreprinde
rilor economice acordă o atenție a- 
parte planului de dezvoltare a tă
rii pe 1986. Sub deviza ..tn cinstea 
congresului — zilnic producție pes
te plan !“, colectivele de muncă din 
R.D. Germană au inițiat o amplă 
campanie de întreceri socialiste, tn 
cadrul lor. o preocupare de prim 
ordin o constituie creșterea gra
dului de utilizare a materiilor pri
me secundare si a reziduurilor in
dustriale, ca parte componentă a 
bazei de materii prime.

Marile combinate si întreprin
deri ale republicii au dat in pri
mul trimestru al acestui an o pro
ducție peste plan de 1.2 zile mun
că. iar venitul, național a crescut 
cu 4.1 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Colectivele de muncă din toate 
domeniile economiei naționale au 
realizat cele mai bune rezultate 
obținute pînă acum. A crescut pro
ducția livrată de ministerele in
dustriale. s-a intensificat introdu

Corespondență 
din Berlin

berlin: Dezvelirea unui monument 
consacrat lui Ernst Thălmann

BERLIN 16 (Agerpres). — P. Fi- 
nanțu transmite : La 15 aprilie a 
avut 10c la Berlin ceremonia dezve
lirii monumentului închinat lui Ernst 
Thălmann, conducător al clasei mun
citoare germane, personalitate de 
frunte a mișcării muncitorești inter
naționale, de la a cărui naștere se 
împlinesc, la 16 aprilie, 100 de ani.

Monumentul se află în parcul din 
centrul noului cartier de locuințe ce 
poartă numele lui Ernst Thălmann, 
acolo unde în ultimii ani au fpst 
Construite și date în folosință mii de 
locuințe și numeroase obiective so- 
cial-culturale.

La ceremonie au luat parte Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 

trul vest-german V. Roth (care, aju
tat bine de colegii săi tușieri, a con
dus cu competență, exigență și co
rectitudine) a consemnat — așadar
— nu numai o victorie fotbalistică 
românească pe cît de categorică pe 
atit de binemeritată, ci și un mo
ment fără precedent in istoria jocului 
cu balonul rotund în țara noastră : 
calificarea unei echipe in finala ce
lei mai prestigioase competiții con
tinentale intercluburi — „Cupa 
Campionilor Europeni". Eliminind, 
fără drept de apel, pe cine ? Pe re
dutabila Anderlecht din Bruxelles, 
de două ori cîștigătoare a „Cupei 
Cupelor", autoarea altor performan
țe anterioare de răsunet, beneficiara 
unui lot de jucători internaționali 
din Belgia. Danemarca, Iugoslavia, 
Spania ! Ceea ce înseamnă, desigur, 
că Steaua noastră a probat intr-ade
văr o valoare europeană.

...Venind de la stadion, spre re
dacție, ne-am strecurat cu greu 
printre grupurile de suporteri incan
descenți care cîntâu pentru echipa 
lor favorită și iubită. A lor ? Nu 
numai a lor, ci — începînd din 
această ediție a „Cupei campionilor"
— a întregului fotbal românesc ayid 
și, iată, capabil de mari performanțe 
(fiindcă, exact la 3 ani din ziua cind 
echipa noastră națională învingea 
campioana mondială și-și netezea 
drumul spre turneul european final 
din Franța, echipa Steaua se califică 
in finala celor mai bune cluburi 
europene). în redacție am dat din 
nou cu ochii de programul primei 

cerea tehnologiei de virf, a sporit 
numărul roboților industriali. In 
această perioadă au fost construite 
sau modernizate 53148 locuințe, 
ceea ce înseamnă o depășire de 
4 248 apartamente față de plan sau 
condiții superioare de cazare pen
tru 160 000 de cetățeni.

Succesele colectivelor de muncă 
sint consemnate in pagini speciale 
ale ziarelor. Multe întreprinderi au 
primit pentru realizările lor dis
tincții ale C.C. al P.S.U.G.. altele 
au inaugurat chiar în aceste zile 
premergătoare congresului noi in
stalații și capacități de producție. 
Sint adevărate evenimente in cro
nica activității acestor colective. 
La combinatul de mașini orele din 
Magdeburg, de pildă, a intrat în 
funcțiune un centru de microelec

tronică, oferind 
condiții Si mij
loace din cele mai 
moderne pentru 
accelerarea rit
mului de aplica
re in producție a 
progresului teh

nic și științific. După cum, în sec
torul agrar, crescătorii de animale 
din cooperativa Breitenau au în- 
tîmpinat Congresul al Xl-lea cu 
sporuri însemnate la producția de 
lapte, folosind cunoștințe avansate 
de biotehnologie.

Prin tot ce au realizat, oamenii 
muncii aduc dovada atașamentului 
lor fată de politica P.S.U.G.. care 
și-a asumat răspunderea de forță 
conducătoare a societății în Repu
blica Democrată Germană. Jn Pre
zent. fiecare al cincilea cetățean al 
țării este membru al P.S.U.G. tn 
această perioadă, rîndurile comu
niștilor s-au completat cu 107 000 
din cei mai activi membri ai or
ganizației revoluționare de tineret 
— Freie Deutsche Jugend. Sint ti
neri muncitori si muncitoare, lu
crători ocupați in agricultură, ti
neri oameni de știință si cercetă
tori. militari, artiști, sportivi, stu- 
denti. Devenind membri ai 
P.S.U.G.. ei s-au angajat să mili
teze împreună cu ceilalți comuniști 
pentru binele si fericirea poporului.

Sint tot atitea mărturii despre 
interesul manifestat de cetățenii 
republicii pentru lucrările Con
gresului al Xl-lea al P.S.U.G. Ei 
sînt convinși că forumul comuniș
tilor va adopta hotăriri de mare 
importanță pentru dezvoltarea eco
nomică si socială a tării pînă la 
finele secolului, pe calea trasată de 
programul partidului privind con
struirea societății socialiste dez
voltate.

Petre STANCESCU

de Stat al R.D.G., alți membri al 
conducerii de partid și de stat.

Erich Honecker a evocat persona
litatea marelui luptător pentru pace 
și libertate, evidențiind semnificația 
ceremoniei de inaugurare a monu
mentului în ajunul deschiderii lucră
rilor celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, care va face bilanțul rea
lizărilor R. D. Germane obținute sub 
conducerea P.S.U.G.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a evocat pericolele 
create la adresa păcii mondiale prin 
atacurile declanșate de aviația ame
ricană împotriva unor obiective de 
pe teritoriul libian. Secretarul gene
ral al C.C. al P.S.U.G. a reafirmat, 
totodată, principiile politicii externe 
a R.D.G.

manșe pe care-I adusesem de la 
Bruxelles cu două săptămîni în 
urmă. Două titluri date de ziariștii 
belgieni s-au adeverit întru totul : 
„Steaua București — o stea care 
urcă", „Steaua București, veritabil 
port-drapel al fotbalului românesc".

Așa este, Steaua se dovedește un 
veritabil port-drapel. Fapt pentru 
care, în numele cititorilor, adresăm 
calde felicitări jucătorilor finaliști 
care se numesc Ducadam, Iovan, 
Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu, 
Balint, Stoica, Boloni, Bălan, Lă
cătuș, Pițurcă (Radu II, Weissen- 
bacher — și să nu-1 uităm pe Ma- 
jaru). Adresăm aceleași felicitări 
antrenorilor Jenei și Iordănescu, ca 
și conducerii clubului sportiv al ar
matei, Steaua, care au construit îm
preună cu jucătorii o asemenea per
formanță fără precedent atît în 
fotbalul românesc, cît și, în general, 
în fotbalul din această parte a Eu
ropei.

Așa este, Steaua București se do
vedește o stea care urcă pe firma
mentul fotbalului continental — 
unde sperăm să și strălucească cel 
mai tare. Dorim să așteptăm, prin 
urmare, o comportare pe măsură și 
în marea finală de la Sevilla, în 
7 mai, cu C.F. Barcelona (ieri 8—4 
cu I.F.K. Goteborg, după prelungiri 
și executarea loviturilor de la 11 
metri). Bravo Steaua, succes Steaual

Gheorqhe MITROI

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 17 aprilie, ora 20 — 20 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil tn su
dul și estul țării șl mai mult noros Sn 
rest. Vor cădea ploi care vor avea șl 
caracter de averse, mai frecvente în 
partea a doua a intervalului. Vîntul 
va prezenta unele intensificări predo-

minlnd din sectorul sudic, îndeosebi 
în estul teritoriului. Temperatura 
aerului în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
izolat mai coborîte în prima noâpte, 
iar maximele între 8 și 18 grade, pe 
alocuri mal ridicate. Local se va pro
duce ceață Îndeosebi în cursul dimi
neților. In București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil, favo
rabil ploii slabe. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor oscila între 
4 și 8 grade, iar maximele Intre 15 șl 
18 grade. Dimineața — condiții de ceață 
slabă.

tv
20,00 Telejurnal
30,20 Actualitatea în economie. Fapte 

de muncă de pe frontul produc
ției materiale în cinstea aniversă
rii partidului

M,33 Epoca Nicolae Ceaușescu, timp al 
marilor înfăptuiri revoluționare. 
Patriotismul revoluționar — di
mensiune a culturii socialiste. 
Documentar (color)

20.50 Invitație în studiourile Râdlotele- 
viziunii (color). Spectacol reali
zat cu participarea corului și or
chestrei simfonice ale Radiotele- 
viziunil. Dirijor : Paul Popescu, 
dirijorul corului : Aurel Grigoraș. 
Soliști : Elvira Cîrje, Marina Ml- 
rea, Georgeta Popa, Eugenia Ilin- 
ca, Ludovic Spiess, Ștefăniță Las- 
cu, Lucian Marinescu, Dan Zancu

21,20 Secvențe siriene (color)
21,30 Experiența înaintată — inițiative, 

eficiență • De la „luna record" 
la „anul record"

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

„STEAUA A FĂCUT UN JOC STRĂLUCITOR"
La cinci minute după meci, iată-ne 

— cu bloc-notesul — la cabinele ju
cătorilor. Bucurie firească în rindul • 
campionilor noștri, părere de rău 
(tot firească !) în tabăra fotbaliștilor 
oaspeți.

„Care vă sînt Impresiile despre 
această partidă ?“ — o întrebare
general valabilă pentru jucători, 
pentru antrenori.

„Meciul a fost foarte greu, cum de 
altfel anticipam și am declarat — 
ne-a spus antrenorul campionilor 
belgieni, Arrie Ilaan. Victoria fotba
liștilor de la Steaua (deși, personal, 
consider scorul prea sever...) este 
întru totul meritată. La Bruxelles 
am văzut ceva din valoarea acestei 
echipe, pentru ca acum să-și de
monstreze valențe cu mult superi
oare. 11 felicit sincer pe fotbaliștii 
dv.“.

Morton Olsen, unul din compo
nența echipei belgiene, nu-și ascun
de părerea de rău pentru insuccesul

formației sale, dar ține să adauge : 
„Steaua a făcut un joc strălucitor 
pe terenul propriu ; ne-a arătat va
loarea sa încă de la Bruxelles... 
Nu-mi rămîne decit s-o felicit și să-i 
urez succes".

„Sint fericit că echipa Steaua a 
ajuns în finala „Cupei campionilor 
europeni" — își începe gîndurile an
trenorul echipei noastre campioane, 
Emeric Jenei, vădit emoționat și 
totodată bucuros de succesul elevi
lor săi. A fost greu, chiar foarte 
greu tot acest drum al nostru in ac
tuala ediție a competiției, dar satis
facțiile Și bucuria sînt cu atît mai 
mari și îndreptățite. Chiar dacă 
prin acest pas Steaua a devenit pri
ma echipă românească ajunsă in fi
nala celei mai importante întreceri 
europene intercluburi, sînt convins 
că in meciul de la Sevilla, in „marea 
finală", va încerca să arate un joc 
pe măsura frumoasei sale perfor
manțe...".

Ca autor a două goluri (șl ca go

luri !), Pițurcă este parcă cel mal 
fericit : „Golurile sînt trecute în 
contul meu și al lui Balint, dar me
ritul este al întregii echipe. Am fă
cut cu toții un joc de zile mari in 
fața unei formații de talia lui 
Anderlecht. Ne bucurăm cu toții, 
însă... ne așteaptă finala. Vrem să 
fim mai departe la înălțimea încre
derii iubitorilor sportului din țara 
noastră".

Căpitanul echipei Steaua, Tudorel 
Stoica, se arată de asemenea toarta 
bucuros — și o subliniază în cele ca 
ni le declară — că „Steaua, prin 
joc și prin rezultatul din meciul re
tur al semifinalei cu Anderlecht, s-a 
impus ca una din cele mai buna 
echipe europene da club și a ridi
cat, prin această frumoasă perfor
manță, prestigiul fotbalului româ
nesc".

Asemenea gîndurj U animau pa 
toți jucătorii siliști.

Ion DUM1TR1U



Să se pună capăt neîntirziat bombardamentelor Declarația Marii Adunări Naționale Manifestări consacrate aniversării

americane împotriva Libiei! cu privire la Anul Internațional al Păcii a 65 de ani de la crearea P. C. R.
difuzată ca document al < 

de la
Conferinței pentru dezarmare 

i Geneva
In întreaga lume continuă să se manifeste vii reac

ții de dezaprobare și condamnare fată de bombar
damentele întreprinse de aviația americană asupra 
Libiei. Știrile sosite din diferite capitale se fac ecoul 
profundei neliniști stîrnite pretutindeni pe glob de 
acțiunile militare ale S.U.A. împotriva unui stat 
independent și suveran, membru al O.N.U. - acțiuni 
care în ciuda protestelor opiniei publice mondiale au 
continuat și în cursul zilei de miercuri. Guverne și 
personalități politice, partide și organizații sociale, 
masele largi populare condamnă cu energie aseme
nea acțiuni agresive care creează o situație de deo
sebită gravitate nu numai în zona Mediteranei, ci, 
totodată, primejduiesc pacea și securitatea pe plan 
mondial.

Cerința unanimă a opiniei publice mondiale este 
aceea de a se pune capăt imediat oricăror acte agre-

sive, de a nu se întreprinde nimic de natură să agra
veze și mai mult lucrurile, de a se evita escaladarea 
conflictului, ci, dimpotrivă, a se acționa pentru re
ducerea încordării, pentru destindere și pace. Ceea 
ce așteaptă opinia publică, popoarele de pretutin
deni este să se manifeste reținere și moderație, să 
se dea dovadă de luciditate politică, înțelegîndu-se 
că unica modalitate de soluționare a problemelor și 
diferendelor dintre state nu este calea armelor, ci 
aceea a dialogului, a tratativelor.

In luările de poziție se subliniază că, în actuale
le împrejurări, se impune mai mult ca oricînd, în 
numele obiectivelor Anului Internațional al Păcii — la 
care au subscris toate statele lumii. - să se ma
nifeste o înaltă răspundere față de interesele ma
jore ale tuturor popoarelor, să se acționeze în di
recția consolidării securității și păcii în întreaga lume.

în pofida cererilor opiniei publice mondiale,
s. au

TRIPOLI 16 (Agerpres). — Avia
ția S.U.A. a bombardat, miercuri 
după-amiază. din nou. cu rachete si 
bombe, orașe libiene, 
agenția JANA, citată 
T.A.S.S. Au fost lovite 
locuințe, școli și spitale
tării, precum și din localitățile Tar
houna și Uilus Filde. De asemenea, 
a fost bombardat aeroportul interna
țional din Tripoli. Ca urmare a ata-

informează 
de agenția 
cartiere de 

din capitala

continuat acțiunile militare
cului. s-au înregistrat victime in rîn
dul populației civile.

Radio Tripoli, captat Ia Paris, re
latează France Presse. a informat, la 
rindul său, că aviația americană a 
efectuat noi bombardamente, adău
gind că patru avioane inamice au 
fost doborite de apărarea antiaeriană 
libiană. •

Agenția Reuter, citind Biroul Popu
lar al Jamahiriei Arabe Libiene din 
Viena. a confirmat raidurile de

miercuri asupra localității Tarhouna, 
unde nu există obiective militare, 
precum și faptul că s-au înregistrat 
victime în rîndul populației.

Pe de altă parte, secretarul Comi
tetului Popular al Biroului Popular 
al Jamahiriei Arabe Libiene din 
Paris a precizat că aeroportul inter
național din Tripoli a fost din nou 
închis traficului, după ce în cursul 
dimineții de miercuri iși reluase ac
tivitatea.

Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Statele socialiste aliate își expri

mă îngrijorarea profundă in legătură 
cu agravarea bruscă a situației in
ternaționale, provocată de acțiunile 
ostile ale S.U.A. împotriva Libiei. 
Bombardarea barbară de către avia
ția americană a orașelor libiene paș
nice, căreia i-au căzut victime oa
meni nevinovați, constituie un act de 
agresiune directă și provoacă o le
gitimă indignare și revoltă.

Atacul pirateresc împotriva unui 
stat arab suveran creează un pericol 
real pentru pace nu numai in sudul 
Mediteranei, duce la escaladarea 
necontrolată a încordării internațio
nale, care inevitabil va exercita o 
influență negativă și asupra situa
ției din Europa și din lumea în
treagă.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia resping cu hotărire me-

todele recurgerii la forță, cu atit mai 
mult folosirea armelor în promo
varea politicii externe. Tocmai ase
menea metode, politica imperialistă 
de agresiune și dictat duc la vio
lentă, creează terenul propice pentru 
terorismul internațional, al cărui ad
versar principial este lumea socia
listă.

Interesele tuturor, interesele secu
rității internaționale impun înce
tarea neintirziată a oricăror acțiuni 
agresive împotriva Libiei, lichidarea 
cit mai rapidă a focarului periculos 
de încordare din partea de sud a 
Mării Mediterane. Comunitatea mon
dială trebuie să-și ridice glasul pen
tru apărarea poporului 
dreptului său inalienabil 
liniștită și la dezvoltare 
dentă.

Guvernele și popoarele

libian, a 
la o viață 

indepen-
Republicii

Populare Bulgaria, Republicii Socia
liste Cehoslovace, Republicii ‘Demo
crate Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia, Republicii Populare Ungare, 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste se declară solidare cu po
porul libian în eforturile acestuia 
pentru respingerea agresiunii impe
rialiste.

Totodată, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia consideră 
necesar să sublinieze că situația ac
tuală complexă din relațiile interna
ționale impune ca toate statele să 
dea dovadă de deosebită răspundere, 
să manifeste reținere în politică, 
să depună eforturi active pentru 
menținerea păcii generale. Acestea 
sînt țelurile după care se călăuzesc 
și se vor călăuzi în acțiunile lor 
practice țările socialiste frățești.

Dezbaterile Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres) 

•— In Consiliul de Securitate au 
Început dezbaterile referitoare la 
pllngerea 
Libiană în legătură cu 
rian american din 
Spre marți asupra 
și Benghazi.

Luînd cuvlntul. 
Jamahiriei Libiene 
narea S.U.A. pentru bombardamen-

Consiliul 
dezbaterile 

prezentată de Jamahiria 
atacul ae- 

noaptea de luni 
orașelor Tripoli

reprezentantul 
a cerut condam-

tele asupra obiectivelor din cele
două orașe, calificînd atacul ame
rican ca fiind „sălbatic și barbar". 
El a acuzat totodată Marea Britanie 
pentru faptul că a facilitat acest 
raid. Burkina Faso, in numele țărilbr 
africane, Oman, în numele statelcă 
arabe, și Siria 
Jamahiriei 
americană 
dezaprobată

au susținut cererea 
Libiene. Operațiunea 

a fost, de asemenea, 
de reprezentanții

U.R.S.S.. Emiratelor Arabe Unite. 
Indiei. Cubei. Bulgariei. Siriei, care 
au cerut Consiliului de Securitate să 
condamne acest atac.

Agenția Associated Press notează 
că reprezentantul S.U.A. a pus în 
circulație o scrisoare în care se 
afirmă că atacul american ar consti
tui o exercitare 
autoapărare".

a „dreptului la

GENEVA 16 (Agerpres). — In ca
drul Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva a fost prezentată și 
difuzată ca document al reuniunii 
„Declarația Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România 
cu privire la Anul Internațional al 
Păcii". Introducînd acest important 
document, delegația română a 
subliniat semnificația deosebită pe 
care tara noastră, poporul român o 
acordă proclamării de către Adu
narea Generală a O.N.U. a anului 
1986 — An International al Păcii, 
precum si marcării corespunzătoare 
a acestui eveniment pe plan națio
nal si international.

Declarația constituie o nouă 
ilustrare a consecventei cu care 
România socialistă. președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță și 
acționează pentru oprirea evoluției 
periculoase a evenimentelor din via
ta internațională, realizarea obiecti
velor prioritare ale A.I.P.. pentru a 
se întreprinde pași concreti în direc
ția înlăturării pericolului unei ca
tastrofe nucleare, opririi cursei înar
mărilor. în primul rînd a celor nu
cleare, și trecerii la dezarmare. Evi- 
dențiindu-se actualitatea și semnifi
cația deosebită pentru lucrările 
conferinței a prevederilor din Decla
rația M.A.N.. s-a accentuat necesi
tatea de a se acționa fără întîrziere 
pentru a se ajunge la convenirea 
unor înțelegeri efective care să ducă 
la încetarea experimentării, produ
cerii si amplasării de noi arme nu
cleare. la reducerea și. apoi, elimi
narea totală a acestora, la preve
nirea militarizării Cosmosului. O im
portantă măsură si o contribuție 
concretă în acest sens le-ar constitui 
ajungerea la o înțelegere privind 
oprirea experiențelor nucleare. In 
acest sens s-a reafirmat apelul a-

dresat Uniunii Sovietice de a conti
nua moratoriul privind experiențele 
nucleare, precum și Statelor Unite 
ale Americii chemarea de a se ală
tura acestui moratoriu.

Cu un interes deosebit a fost pri
mită propunerea tării noastre, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. re
flectată in declarație, privind nece
sitatea trecerii la elaborarea unul 
program complex de dezarmare 
nerală, care, avînd în centrul 
dezarmarea nucleară, să vizeze, 
odată, reducerea substanțială a 
turor armamentelor clasice, a efec
tivelor si bugetelor militare, în pri
mul rînd ale țărilor puternic înar
mate.

O relevanță deosebită pentru ac
tivitatea Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva prezintă preve
derile din Declarația M.A.N. referi
toare la faptul că pentru realizarea 
unor pași concreți și măsuri în de
plină concordantă cu obiectivele 
Anului Internațional al Păcii, se im
pune, mai mult decît oricînd. întă
rirea conlucrării statelor și guver
nelor în vederea desfășurării cu 
succes a lucrărilor forurilor multila
terale de negocieri consacrate pro
blemelor dezarmării, creșterii încre
derii si securității, abordarea în spi
rit constructiv a tuturor propuneri
lor prezentate, pentru încheierea lor 
cu rezultate concrete pozitive.

Conținutul bogat de idei si propu
neri. actualitatea si fermitatea pozi
țiilor reflectate, precum și semni
ficația lor pentru lucrările. reuniunii 
au făcut ca documentul de poziție 
românesc să fie primit cu o deose
bită atenție de către importantul for 
multilateral de negociere — Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva. .

ge- 
său 
tot-
tu-

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 
— In cadrul acțiunilor dedicate 
aniversării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, in 
orașul argentinian La Costa au fost 
organizate o expoziție de artă gra
fică românească și o expoziție do
cumentară de fotografii infățișînd 
realizările'poporului român in ope
ra de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

La vernisaj au fost evidențiate 
succesele obținute de România in 
diferite 
deosebi 
decenii, 
dului și

s-a reliefat po- 
colaborare pro-

statului 
prezen- 
din is-

m
Necesitatea creșterii rolului O.N.U. 

soluționarea pe cale pașnică a diferendelor
- relevată in dezbaterile deja Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres) 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite se desfășoară lucră
rile sesiunii Comitetului special 
pentru Carta O.N.U. și creșterea ro
lului organizației, organism compus 
din 47 de state, între care și Româ
nia. Comitetul examinează în pre
zent tema reglementării pașnice a 
diferendelor, care se înscrie printre 
obiectivele Anului Internațional al 
Păcii. In acest context, sînt analizate 
căile de sporire a contribuției O.N.U. 
la armonizarea pozițiilor și efortu
rilor tuturor statelor in direcția dez
voltării colaborării și asigurării păcii 
în lume, pentru soluționarea justă 
și durabilă, pe cale politică, a pro
blemelor acute din viața internațio
nală.

După cum este cunoscut, In noiem
brie 1985, la inițiativa României, a

președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
fost adoptat, prin consens, de către 
Adunarea Generală a O.N.U„ Ape
lul Solemn privind încetarea ime
diată de către țările aflate în con
flict a acțiunilor armate și trecerea 
la soluționarea diferendelor pe calea 
tratativelor, prin mijloace pașnice 
și Angajamentul Solemn al statelor 
membre ale O.N.U. de a se abține 
de la folosirea 
tarea cu forța, de 
țle în treburile 
state. în aceste 
României, ale

VH PROTESTE PE TOATE MERIDIANELE
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Bi

roul Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez iși expri
mă profunda indignare și îngrijorare 
in legătură cu atacurile aviației 
S.U.A. asupra teritoriului Jamahi
riei Libiene. Intr-un comunicat difu
zat la încheierea ședinței Biroului 
Politic, citat de agenția P.A.P., se 
exprimă solidaritatea deplină cu po
porul libian și se cere încetarea agre
siunii americane.

cere Washingtonului să pună capăt 
imediat provocărilor militare Împo
triva Libiei 
tul.

— precizează documen-

16 (Agerpres). — Atacu- 
militare a S.U.A. împo-

țărilor lumii să 
combaterea tero- 
care are credința

domenii de activitate, în- 
in ultimele peste două 

de cind in fruntea parti- 
a țării se află tovarășul

Nicolae Ceaușescu, 
Utica de pace și 
movată pe plan internațional de 
țara noastră, de șeful 
român. Totodată, au fost 
tate principalele momente 
toria poporului nostru.

A avut loc o gală de film docu
mentar românesc reflectind mo
mente din istoria poporului român 
și dezvoltarea economico-socială a 
țării.

La manifestări au luat parte pri
marul orașului, reprezentanți ai or
ganizațiilor politice și sindicale 
locale, oameni de cultură, ziariști, 
un numeros public.

Convorbiri româno-ifaliene
ROMA 16 (Agerpres) — Tovarășul 

Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, â avut convorbiri cu 
Emilio Colombo, președintele Uniu
nii Europene Democrat-Creștine. și 
cu Giulio Orlando, membru al Di
recțiunii Partidului Democrat-Creș
tin Italian, secretar cu probleme in
ternaționale.

Cu acest prilej, ț-a evidențiat do
rința reciprocă de a dezvolta rela-

ții prietenești intre P.C.R., alte or
ganizații politice din țara noastră șl 
Partidul Democrat-Creștin, în scopul 
aprofundării și extinderii colaboră
rii dintre România și Italia, al con
lucrării active. împreună cu forțele 
sociale înaintate, democratice 
lume pentru 
ternaționale, 
pace, pentru 
resul popoarelor 
complexe cu care se confruntă ome
nirea.

din 
oprirea încordării in- 
pentru dezarmare șl 
soluționarea în lnte- 

a problemelor

Lucrările Consiliului economic româno-canadian
OTTAWA 16 

Montreal s-au 
primei sesiuni _ __
mic româno-canadian, 
participat reprezentanți ai unor În
treprinderi producătoare și de co
merț exterior din țara noastră, re
prezentanți ai unor firme canadiene 
producătoare, de comercializare și 
ai băncilor interesate în dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor economice 
cu România. Au luat parte, totoda
tă. reprezentanți ai Departamentu
lui Comerțului Internațional al Ca
nadei, ai Camerei de comerț și

(Agerpres) — La 
desfășurat lucrările 

a Consiliului econo- 
la care au

Asociației producătorilor canadieni. 
Au fost analizate căile și mijloacele 
pentru amplificarea și diversifica
rea relațiilor bilaterale, cooperarea 
in domeniul construirii de centrale 
nuclearo-electrice, cooperarea pe 
terțe piețe, comerțul în contrapar
tidă și modalități 
cipro.c avantajoasă.

Convorbirile au 
există posibilități 
în continuare și îmbunătățirea cali
tativă a structurii schimburilor eco
nomice, în spiritul celor convenite 
cu prilejul convorbirilor româno-ca- 
nadiene la cel mai înalt nivel.

de finanțare re-
relevat faptul că 
pentru creșterea

SOFIA 16 (Agerpres). — Guvernul 
R.P. Bulgaria a dat publicității o de
clarație în care se arată că poporul 
bulgar a primit cu indignare și adm- 
că preocupare știrea privind raidul 
aerian absolut neprovocat efectuat 
de Statele Unite împotriva Jamahi
riei Libiene.

R.P. Bulgaria — se spune în decla
rația transmisă de agenția B.T.A. — 
condamnă cu hotărire acest act de 
terorism de stat din partea S.U.A. 
împotriva Jamahiriei Libiene prie
tene și insistă ca Administrația ame
ricană să înceteze acțiunile sale 
agresive care pun în pericol pacea 
nu numai în Mediterana, dar și in 
întreaga lume.

HAVANA 
rile aviației 
triva Jamahiriei Libiene sînt califi
cate de Guvernul Republicii Cuba 
drept o încălcare gravă a normelor 

■ elementare ale dreptului internațio
nal și a principiilor coexistenței paș
nice intre state. Intr-o declarație pu
blicată la Havana, guvernul cubanez 
condamnă ferm agresiunea america
nă și iși afirmă solidaritatea cu po
porul libian.

și a cerut tuturor 
coopereze activ la 
rismului. „Turcia.______ _____
nestrămutată că nu trebuie ignorate 
negocierile și mijloacele pașnice 
pentru soluționarea problemelor pen
dinte, nu poate reconcilia raidurile 
aeriene asupra Libiei cu principiile 
dreptului internațional" — se arată 
în declarație.

ULAN BATOR 16 (Agerpres). — 
Guvernul R. P. Mongole a dat pu
blicității o declarație in care con
damnă acțiunile S.U.A. Împotriva 
Jamahiriei Libiene.

BEIRUT 16 
ministru al 
Karame, a 
atacul american împotriva Jamahi
riei Arabe Libiene, calificîndu-1 
drept un act de agresiune împotri
va unei țări arabe surori — infor
mează agenția M.E.N. Premierul 
libanez a chemat țările arabe să 
adopte măsuri adecvate pentru a 
face față unor astfel de acțiuni.

(Agerpres). — Primul 
Libanului, Rashid 

condamnat vehement

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — „Recurgerea la forță nu re
prezintă un mijloc eficient de rezol
vare a disputelor și nu va conduce 
decît la o nouă violență" — a de
clarat secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, referin- 
du-se la recentul atac aerian ame
rican împotriva Jamahiriei Libiene.

„Călăuzit de principiile și obiec
tivele Cartei organizației mondiale, 
secretarul general al O.N.U. de
ploră acțiunea militară a unui stat 
membru al O.N.U. împotriva altuia" 
— se subliniază în declarația lui 
Cuellar.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Populare Unga
re își exprimă profunda îngrijorare 
in legătură cu noile acțiuni militare 
americane împotriva Jamahiriei Li
biene, transmite agenția M.T.I. Se
ria de atacuri comise de forțele mi
litare americane împotriva teritoriu
lui libian contravine normelor drep
tului internațional și Cartei O.N.U. 
și reprezintă un pericol grav la adre
sa stabilității în regiunea Meditera
nei, la adresa păcii și securității in
ternaționale. Guvernul și poporul 
ungar sînt solidare cu guvernul _ și 
poporul libian și cer încetarea neîn- 
tirziată a acțiunilor agresive împo
triva acestei țări.

TEHERAN 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Aii Khamenei, a 
exprimat sprijinul țării sale față de 
Jamahiria Arabă Libiană, arătind că 
agresiunea americană împotriva 
acestei țări face parte din șirul ac
țiunilor S.U.A. îndreptate împotriva 
țărilor islamice. El a relevat că ata
cul american nu 
țiunea libiană și

va putea slăbi na- 
conducerea sa.

BRUXELLES ____
Secretarul general al Ligii

• Chedli Klibi, aflat ia Bruxelles, a 
calificat raidul aerian american asu
pra Jamahiriei Libiene drept „un act 
reprobabil de terorism". „Scopul a- 
cestei demonstrații de forță a fost de 
a intimida națiunea arabă și de a 
înăbuși lupta dreaptă a poporului 
palestinian". El a arătat că acest act 

. pune în pericol pacea internațională.

16 (Agerpres). — 
Arabe,

BELGRAD 16 (Agerpres) — Con
vorbirile de la Belgrad, dintre pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Radovan Vlaikovici, și pre
ședintele 
aflat în 
via, au 
profunda 
rile armate 
Jamahiriei Libiene, de sporirea ten
siunii în zona Mediteranei, fiind 
condamnat, de asemenea, terorismul, 
sub toate aspectele sale.

Radovan
Finlandei, Mauno Koivisto, 
vizită oficială în Iugosla- 

subliniat, intre ' altele. 
Îngrijorare față de atacu- 

ale S.U.A. Împotriva

LA VALLETTA 16 (Agerpres). — 
Luind cuvintul in parlament, primul 
ministru al Maltei, Mifsud Bonnici, 
a declarat că guvernul țării sale se 
alătură protestelor declanșate de 
bombardamentul efectuat de Statele 
Unite asupra teritoriului Jamahiriei 
Libiene, exprimîndu-și profunda în
grijorare în legătură cu acest act al 
Statelor Unite.

forței și amenin- 
la orice interven- 
interne ale altor 
zile, inițiativele 

președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea pașnică a diferendelor capătă 
noi semnificații, se află din nou în 
centrul atenției internaționale în ca
drul Comitetului special pentru 
Carta O.N.U, și creșterea rolului 
organizației, care procedează la ana
liza aprofundată a propunerii româ
nești privind crearea unei comisii 
care să îndeplinească funcții de 
bune oficii, mediere și conciliere.

O asemenea comisie ar putea să 
ofere nu numai cadrul propice pen
tru a găsi căile și mijloacele prac
tice care să permită reglementarea 
pașnică a diferendelor existente, dar 
și să joace un rol activ in preve
nirea apariției situațiilor de tensiu
ne, a agravării și degenerării lor în 
conflicte armate deschise. Existența 
unei asemenea comisii ar crea con
diții pentru creșterea încrederii sta
telor în capacitatea O.N.U. de men
ținere a păcii și securității, transfor- 
mînd în regulă generală folosirea de 
către state a cadrului oferit de or
ganizația mondială pentru reglemen
tarea pașnică a diferendelor.

Deschizînd dezbaterile referitoare 
la propunerea menționată, delegația 
română a reliefat actualitatea strin
gentă a acesteia, subliniind că este 
necesar să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru creșterea rolului 
și contribuției organizației mondiale 
la soluționarea pașnică a diferende
lor, la asigurarea păcii, la apărarea 
independenței și suveranității na
ționale, la progresul și prosperita
tea tuturor popoarelor lumii.

Reuniunea Biroului de coordonare a mișcării de nealiniere
Deschizînd lucrările, 

dhi, primul ministru al 
ședințele în exercițiu al 
nealiniere, a exprimat 
solidaritatea deplină a 
aliniate față de Jamahiria 
Libiană. După ce a evocat princi
piile pe baza cărora a fost înteme
iată mișcarea de nealiniere, el a 
condamnat ■ continuarea cursei înar
mărilor, în primul rind a celor nu
cleare, subliniind caracterul irațional 
al irosirii anuale pentru înarmări a 
unor sume de aproape un trilion 
de dolari.

R. Gandhi s-a pronunțat, de ase
menea, în favoarea instaurării unei 
noi Ordini economice internaționale, 
a condamnat politica rasistă de 
apartheid, s-a pronunțat pentru 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian și ale statelor 
din America Centrală de a-și făuri 
propriul destin.

DELHI 16 (Agerpres). — In ca
pitala Indiei s-au deschis lucrările 
reuniunii Biroului de coordonare al 
mișcării de nealiniere, la nivelul 
miniștrilor afacerilor externe. Parti
cipă peste o sută de delegații, pre
cum și reprezentanți ai unor miș
cări de eliberare națională și orga
nizații internaționale. Biroul de co
ordonare pregătește viitoarea Con
ferință a șefilor de stat și de gu
vern din țările nealiniate, ce ur
mează să se desfășoare, în luna 
septembrie, la Harare.

Pe ordinea de zl se află înscrise 
aspecte majore ale actualității in
ternaționale. intre care problemele 
legate de necesitatea dezarmării șl 
consolidării păcii și securității in
ternaționale. modul cum au fost în
deplinite hotărîrile celei de-a Vil-a 
Conferințe 
nealiniate 
mondială.

Rajiv Gan- 
Indiei, pre- 
mișcării de 
sprijinul și 
țărilor ne- 

Arabă

la 
Și

nivel înalt a țărilor 
situația economică

GENEVA 16 (Agerpres). — La 
sediul Națiunilor Unite din Geneva 
se desfășoară lucrările sesiunii anua
le a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E.—O.N.U.). Pe 
agenda sesiunii sint înscrise proble
me privind situația economică ac
tuală in Europa și perspectivele pină . 
in anul 2000. înfăptuirea de către 
comisie a prevederilor documentului 
final al C.S.C.E. de la Madrid, pro
movarea comerțului și cooperării in
dustriale. dezvoltarea colaborării în 
industrie, agricultură și transpor
turi. precum șl în domeniile cerce
tării științifice și dezvoltării tehno
logice si energiei, pregătirea ani-

versării In 1937 a 40 de ani de la 
crearea C.E.E.—O.N.U.

Deschizînd dezbaterile generale, 
secretarul executiv al comisiei. Klaus 
Sahlgren, a subliniat rolul C.E.E.— 
O.N.U. ca instrument unic pentru 
cooperarea multilaterală între țările 
regiunii. Referindu-se la necesitatea 
continuării si consolidării procesului 
de edificare a securității si colabo
rării in Europa, el a arătat că 
C.E.E.—O.N.U. trebuie să aducă o 
contribuție sporită la realizarea pre
vederilor documentelor adoptate în 
cadrul Conferinței pentru securitate 
și cooperare în domeniile economic, 
al științei și tehnologiei și al pro
tejării mediului înconjurător.

PRAGA 16 (Agerpres). — Atacul 
militar asupra unui stat suveran con
stituie o încălcare a normelor fun
damentale ale dreptului internațional 
și Cartei O.N.U. — se spune în de
clarația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. S, Cehoslovace, transmi
să de agenția C.T.K. Agresiunea 
americană împotriva Jamahiriei Li
biene, care pune în pericol pacea nu 
numai în regiunea mediteraneană, 
ci și în alte zone ale lumii, nu poate 
fi în nici un fel justificată — pre
cizează declarația. Poporul și guver
nul cehoslovac condamnă cu fermi
tate atacurile aviației americane 
asupra orașelor libiene și își afirmă 
sprijinul deplin față de poporul li
bian.

SANAA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, și președin
tele R.A. Yemen, Aii Abdullah 
Saleh, au condamnat, într-o decla
rație comuhă dată publicității la 
Sanaa, atacul aerian american împo
triva Jamahiriei Arabe Libiene.

După cum informează agențiile 
Kuna și China Nouă, părțile califică 
acțiunea S.U.A. drept un atac direct 
la adresa întregii lumi arabe, evi
dențiind necesitatea convocării unei 
reuniuni arabe la nivel înalt pentru 
examinarea raidului aviației 
cane și a altor probleme de 
general.

MADRID 16 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, a condamnat marți la 
Madrid raidul american împotriva 
Jamahiriei Libiene, precizînd c5 nu 
este de acord „cu metoda folosită de 
S.U.A." și că a adus la «noștință 
oficialităților americane acest lucru. 
Premierul spaniol a făcut această 
declarație în cadrul unei conferințe 
de presă comune cu premierul da
nez Poul Schlueter, aflat in vizită in 
Spania. In acest cadru, premierul 
danez a arătat la rindul său că ar 
trebui făcut totul pentru a evita o 
adîncire a crizei. El a ținut să pre
cizeze că raidul asupra orașelor Tri
poli și Benghazi este exclusiv o ac
țiune a S.U.A.

BRASILIA 16 
tr-un comunicat 
tății la Brasilia, _______ _______
iși manifestă îngrijorarea în legătu
ră cu folosirea forței in relațiile in
ternaționale pentru rezolvarea pro
blemelor controversate — transmite 
agenția I.P.S. Documentul reafirmă 
poziția Braziliei, favorabilă soluțio
nării diferendelor pe căi pașnice, 
prin negocieri politice, amintind că 
există foruri internaționale adecvate 
pentru aceasta.

(Agerpres) — în- 
oficial dat publici- 
guvernul brazilian

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 
Etiopia condamnă atacul S.U.A. Îm
potriva Jamahiriei Libiene, soldat cu 
victime și distrugeri — se mențio
nează într-o declarație a unui pur
tător de cuvînt al Ministerului etio
pian de Externe. Acest act de agre
siune neprovocată constituie o încăl
care a tuturor normelor dreptului in
ternațional.

ameri- 
interes

— Gu-

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt

“1

HANOI 16 (Agerpres). — Poporul 
vietnamez condamnă cu hotărire 
bombardamentele aviației americane 
asupra orașelor libiene — se spune 
în declarația Guvernului R.S. Viet
nam, publicată la Hanoi. Pronun- 
țîndu-se în vorbe împotriva teroris
mului — relevă declarația — S.U.A. 
promovează în fapt o politică de te
rorism 
ne, de 
ne ale 
list își
lupta dreaptă a poporului libian și

KHARTUM 16 (Agerpres) 
vernul Republicii Sudan condamnă 
atacurile aviației americane asupra 
Jamahiriei Libiene suverane și cere 
S.U.A. să Înceteze Imediat acțiunile 
militare împotriva acestui stat arab 
— se arată în declarația Ministeru
lui Afacerilor Externe al Sudanului, 
difuzată la Khartum. Guvernul su
danez. exprimîndu-șl Îngrijorarea 
față de evoluția evenimentelor, lțl 
afirmă solidaritatea și sprijinul față 
de poporul libian — se adaugă In 
document.

WELLINGTON 16 (Agerpres). — 
Atacul aviației americane asupra Ja
mahiriei Libiene suverane nu poate 
duce decît la escaladarea forței 
spune într-o declarație a | 
ministru al Noii Zeelande. 
Lange, difuzată fa Wellington, 
mierul a subliniat 
agresivă a aviației 
Jamahiriei Libiene va provoca creș
terea sentimentelor ant.iamericane 
Orientul Mijlociu și în Africa.

se 
primului 

David 
Pre- 

că incursiunea 
S.U.A. asupra

în

în
ai

internațional și de agresiu- 
imixtiune in treburile inter- 
altor state. Vietnamul socia- 
exprimă sprijinul fată de

ANKARA 16 (Agerpres). — Gu
vernul Turciei a dat publicității o 
declarație prin care exprimă deza
probarea față de atacul aerian ame
rican Împotriva Jamahiriei Libiene

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
numele milioanelor de partizani 
păcii din U.R.S.S., Comitetul sovie
tic de luptă pentru pace își exprimă 
indignarea în legătură cu actul de 
agresiune fără precedent comis, din 
ordinul președintelui Reagan, de for
țele armate ale S.U.A. împotriva Ja
mahiriei Libiene.

Oamenii sovietici cer In mod ho- 
tărît să se pună capăt actelor barba
re de agresiune și teroare împotriva 
Libiei, să fie retrase imediat din 
Mediterana forțele armate americane 
care seamănă moarte și distrugeri.

LIMA 16 (Agerpres) — Intr-o de
clarație făcută ja Lima, președiri- 
tele Perului, Alan Garcia, a con
damnat agresiunea S.U.A. împotri
va Jamahiriei Libiene și a subliniat 
că „Ia originea evenimentelor petre
cute stă aroganta forței" — transmi
te agenția Prensa Latina.

Totodată, ministrul peruan de ex
terne, Allan Wagner, a precizat că 
„nimeni nu are dreptul să se consi
dere judecătorul suprem al lumii. 
Pentru aceasta avem dreptul inter
național și O.N.U." — a spus el.

BUENOS AIRES 16 (Agerpres) — 
Guvernul 
profundă 
mentelor 
biană și 
Americii 
și să respecte normele dreptului in
ternațional.

argentinian urmărește cu 
neliniște evoluția eveni- 

legate de Jamahiria Li- 
cheamă Statele Unite ale 
să dea dovadă de rațiune

HARARE 16 (Agerpres) — Atacul 
aviației americane asupra orașelor 
libiene reprezintă o gravă încălcare 
a prevederilor Cartei O.N.U., un 
serios pericol la adresa păcii, stabi
lității și securității în regiunea me
diteraneană și a întregii planete — 
a declarat ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Zimbabwe, 
Witness Mangwende.

ȘEDINȚA. In zilele de 8—11 
aprilie, la Moscova au avut loc a 
40-a ședință*  a Consiliului Băncii 
Internaționale de Investiții și a 
63-a ședință a Băncii Internaționa
le de Colaborare Economică. Con
siliile băncilor au aprobat dările 
de seamă privind activitatea bănci
lor desfășurată în anul 1985, au 
aprobat bilanțurile băncilor la 1-ia
nuarie 1986, volumul beneficiilor 
realizate de bănci in anul trecut 
și modul de repartizare a acestora. 
De asemenea, s-au examinat și 
alte probleme legate de activitatea 
curentă și viitoare a băncilor res
pective.

triva politicii de apartheid promo
vate de regimul rasist de la Preto
ria, accesul la independență al 
Namibiei, teritoriu ocupat și ad
ministrat ilegal de R.S.A., precum 
și sprijinirea mișcărilor de elibera
re din regiune șl a țărilor din 
„prima linie".

PROIECT DE PROGRAM. Pre
ședintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, a prezentat un proiect de pro
gram vizind restructurarea forme
lor politice și sociale naționale și 
edificarea „celei de-a Il-a Repu
blici". Programul cuprinde, 
altele, crearea unui nou

intre 
sistem 

parlamentar, restructurarea siste
mului juridic național și o nouă 
reformă social-administrativă a 
țării. Potrivit proiectului, capitala 
Argentinei va fi mutată la Viedma, 
oraș situat la aproximativ 1 000 km 
sud de Buenos Aires, in provincia 
Rio Negro.

ÎNTREVEDERI. In capitala Zam- 
biei. reprezentanții Congresului 
Național African (A.N.C.), organi
zație politică a populației de cu
loare din R.S.A. scoasă in afara 
legii. întreprind contacte cu o se
rie de organizații, din diverse do
menii. din Africa de Sud. Sint a- 
bordate probleme ale situației po
litice și economice din R.S.A. Cu 
prilejul acestor întilniri. A.N.C. 
și-a reafirmat poziția potrivit că
reia singura ieșire din criza poli
tică și economică pe care o cu
noaște R.S.A. o reprezintă elimi
narea tuturor practicilor rasiste, a 
legilor segregaționiste, eliberarea 
detinuților politici, precum și ac
cesul la putere al populației de cu
loare. majoritară in țară.

HOTĂRIRE. Partidul Socialist 
Unificat din Mexic (P.S.U.M.), 
Partidul Mexican al Oamenilor 
Muncii (P.M.T.) și Partidul Revo
luționar al Oamenilor Muncii din 
Mexic au anunțat hotărirea lor de 
a acționa unitar în cadrul activită
ții parlamentare naționale și de a 
iniția, fără întîrziere, „un proces 
de creare a unui partid puternic, 
care să reprezinte interesele mase
lor largi populare mexicane".

APEL. 
un mare 
Mbarara, 
seveni a făcut apel la întărirea 
unității naționale în numele instau
rării păcii și stabilității in țară. 
El a arătat că economia Ugandei 
trece prin momente foarte grele, 
fiind nevoită să importe produse 
pe care în mod tradițional le 
ducea, dar că guvernul va 
tot posibilul pentru a stimula 
voltarea producției agricole.

lntr-o cuvintare ținută la 
miting în orașul ugandez 
președintele Yoweri Mu-

pro- 
face 
dez-

L

O REUNIUNE A INTERNAȚIO
NALEI — 
situației 
să aibă 
aprilie, 
Botswana, Gaberones, 
bătute aspecte privind

SOCIALISTE consacrată 
din sudul Africii urmează 
Ioc in zilele 
în capitala

de 18 și 19 
Republicii 

Vor fi dez- 
lupta impo-

PROIECT. Partidul Comunist 
Brazilian a dat publicității proiec
tul Tezelor politice în vederea ela
borării unei noi Constituții a țării. 
Comuniștii brazilieni se pronunță 
pentru restrlngerea proprietății 
private, desființarea latifundiilor, 
pentru asigurarea tnvățămîntului șl 
asistenței medicale gratuite, pre
cum și pentru alegerea prin vot 
direct a președintelui țării.

pro- 
mo- 
din 

coo-

PROPUNERE. Ecuadorul a 
pus să fie eliminat dolarul ca 
nedă de schimb intre țările 
Pactul Andin, organizație de
perare economică regională. Minis
trul ecuadorian al industriilor, co
merțului si cooperării. Xavier Nei- 
ra. a evidențiat necesitatea de a se 
adopta formule de cooperare spe
cifice in regiune, care să corespun
dă intereselor naționale ale state
lor andine.
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