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înscriind o nouă contribuție 
la întărirea prieteniei 

și_ colaborării româno-șoviețice, 
ieri s-a desfășurat

VIZITA PRIETENEASCA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN U1S.S.

Ceremonia semnării Programului de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice si teiinico-stiint'itice dintre Republica Socialistă România 
si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe perioada pină în anul 2000

Tovarășul Nicolae Ceausescu
9 9

a revenit în Capitală

După încheierea convorbirilor oficiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, au semnat, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Marele Palat al Kremlinului, Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-știin-

_—

Dejun oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
In onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au oferit, vineri, un dejun.La dejun au participat tovarășii Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al P.C.U.S., 

țifice dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe perioada pină în anul 2000.La ceremonie au participat tovarășii G.A. Aliev, V.I. Vorotnikov, A.A. Gromîko, L.N. Zaikov, E.K. Li- gaciov, N.I. Rîjkov, M.S. Soiomen- țev, V.M. Cebrikov, E.A. Șevardnad- ze, rpembri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., P.N. Demicev, V.I. Dolghih, B.N. Elțin, S.L. Sokolov, N.V. Talîzin, membri supleanți ai

Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., ■ N.I. Rijkov,i membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., membri și membri supleanți ai Biroului Politic, secretari ai C.C. pi P.C.U.S. membri ai Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., prim-vicepreședinți și vicepreședinți ai Consiliului . de 

Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., A.P. Biriukova, A.F. Dobrînin, M.V. Zimianin, V.A. Medvedev, V.P. Nikonov, G.P. Razumovski, A.N. Iakovlev, secretari ai C.C. al P.C.U.S., I.V. Kapitonov, președintele . Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S.Au luat parte, de asemenea, tovarășii Ion Stoian, loan Totu, Ilie Văduva, Vasile Pungan, alte persoane oficiale române.Erau de1 față ambasadorul țării noastre la Moscova și ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

Miniștri, alte persoane oficiale sovietice. ,Au luat, parte persoanele oficiale care l-au însoțit pe conducătorul partidului și statului nostru in această vizită..Apreciind, și cu acest prilej, rezultatele vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au toastat pentru întărirea și dezvoltarea prieteniei și colaborării între Partidul Comunist

După semnare, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov și-au strins cu căldură mii- nile, s-au îmbrățișat cu prietenie.
★In același cadru, miniștrii de externe ai celor două țări au semnat Programul de aplicare a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anii 1986—1990.

Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, între popoarele celor două țări, pentru noi succese in înfăptuirea hotă- ririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și ale Congresului al XXVII- lea al P.C.U.S., pentru socialism, pentru pace și colaborare în lume.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a revenit, vineri seara,. în Capitală, după vizita prietenească de lucru efectuată ih Uniunea Sovietică la invitația C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înt.impinat de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, precum și de membri ai C.C. al
COMUNICAT

cu privire la vizita prietenească 
de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în Uniunea SovieticăLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, la 16 mai 1986. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele. Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită prietenească de lucru în Uniunea Sovietică.La Kremlin au avut loc convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.In cursul convorbirilor, conducătorii celor două partide au tăcut un schimb de informații cu privire la dezvoltarea social-economică a celor două țări in etapa actuală. activitatea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Româti și ale Congresului al XXVII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.O atenție deosebită a fost acordată stadiului și perspectivelor relațiilor româno-sovietice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au exprimat hotărîrea comună de a întări și in viitor, pe toate căile, prietenia și colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, pe baza principiilor marxism-leninis- mului. solidarității internaționale, egalității in drepturi, respectului reciproc și întrajutorării tovărășești. Pornind de la scopurile și interesele fundamentale comune ale celor două țări, cei doi conducători au reafirmat hotărîrea lor de a extinde și aprofunda cu consecvență colaborarea rodnică in domeniile economic, politic, ideologic, al științei și culturii, al apărării și în alte sectoare de activitate. Ei s-au pronunțat pentru îmbogățirea conținutului raporturilor pe linie de partid și de stat la toate nivelurile, au subliniat importanța studierii reciproce a experienței în 
l construcția socialistă.

P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, alte persoane oficiale.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. le-au fost♦Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general, al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost salutat, la sosirea și plecarea din Moscova pe aeroportul Vnukovo, de Egor Ligaciov, membru al Biroului

Relevînd dezvoltarea dinamică a relațiilor comercial-economice, teh- nico-științifice reciproc avantajoase, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au reafirmat dorința de a acționa pentru extinderea in continuare și creșterea eficienței acestora. Posibilități favorabile deschide în acest sens Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe perioada pină in anul 2000, care a fost semnat in timpul vizitei. Realizarea prevederilor acestui program va asigura, in concordanță cu posibilitățile tot mai largi pe care le oferă economiile celor două țări, creșterea accelerată a schimburilor de mărfuri, adîncirea cooperării și specializării în producție, satisfacerea într-o măsură crescîndă a necesităților economiilor naționale de materii prime, combustibili, mașini și utilaje, bunuri de larg consum, intensificarea conlucrării în domeniul științei și tehnologiei, ceea ce va contribui la soluționarea unor probleme economice majore de interes reciproc.O atenție deosebită se va acorda ridicării nivelului calitativ al colaborării, folosirii, îiî interesul reciproc, de noi căi și forme pentru promovarea acesteia, dezvoltării legăturilor dintre organizații economice și instituții științifice. S-a stabilit ca guvernele celor două țări să elaboreze neîntirzia.t măsuri concrete pentru transpunerea în viață a prevederilor programului.Cei doi conducători au subliniat însemnătatea îndeplinirii înțelegerilor adoptate la Consfătuirea economică la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. din iunie 1984, desfășurării unei activități susținute pentru înfăptuirea Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000, pentru o mai bună folosire a posibilităților oferite de conlucrarea pe plan economic dintre țările frățești, in scopul accelerării dezvoltării lor social-economice, asigurării independentei economice față de Piața capitalistă, sporirii participă

oferite flori de pionieri români și sovietici. ‘Erau prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București și membri ai ambasadei.
★Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., de Vadim Medvedev, secretar al C.C. al P.C.U.S., K. A. Antonov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., de alte persoane oficiale sovietice.

rii lor la diviziunea internațională a muncii.A fost semnat, Programul de aplicare a Acordujui de colaborare culturală intre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anii 1986— 1990. S-a evidențiat rolul important al relațiilor culturale și științifice. al mijloacelor de informare în masă pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a realizărilor celor două țări in diferite domenii ale construcției socialiste. A fost subliniată importanta deosebită a dezvoltării colaborării pe linia organizațiilor sindicale, de tineret, femei, a asociațiilor de prietenie, precum și a altor organizații obștești, a legăturilor pe linie sportivă și turistică, a contactelor intre colective de muncă din cele două țări, pentru întărirea in continuare a relațiilor de prietenie dintre popoarele român și sovietic.In cadrul schimbului de păreri asupra problemelor internaționale, a fost exprimată profunda Îngrijorare in legătură cu situația încordată și periculoasă care s-a creat in lume ca urmare a continuării cursei înarmărilor, în special za celor nucleare, a acțiunilor S.U.A. și N.A.T.O., care refuză să se angajeze pe calea opririi cursei înarmărilor. încetării experiențelor nucleare. preîntîmpinării militarizării spațiului cosmic. în ultimul timp au avut loc noi manifestări ale politicii imperialiste de forță, de amestec brutal în treburile interne ale altor state.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov au examinat căile de soluționare a problemei fundamentale a epocii contemporane, care o reprezintă apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri concrete de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, încetarea experiențelor nucleare și eliminarea pericolului unei catastrofe nucleare.Republica Socialistă România acordă o mare importanță și susține programul propus de Uniunea Sovietică privind lichidarea, pe etape, pină Ia sfîrșitul seco- 
(Continuare în pag. a V-a)
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MUNCA POLITICO-CDUCA TIVĂ, 1N SPRIJINUL

CREȘTERII PRODUCȚIILOR AGRICOLE
' — Vă mai amintiți ce ne mărturiseați în februarie ’85 ? l-am întrebat, spre finalul dialogului, pe Va- silc Dugbilă, șeful fermei zootehnice a C.A.P. Curtești, județul Botoșani.— Cum să nu 7 Aș putea repeta cuvînt cu cuvînt ; nu-mi venea să cred că activitatea noastră se va redresa atît de repede pe cît se prevedea. Amintiți-vă și dumneavoastră de situația în care ne aflam...într-adevăr, situația pe care o‘ prezenta, pină la data respectivă, ferma zootehnică aflată în discuție nu prea era in măsură să producă... optimism. Ani în șir nu-și îndeplinise nici un indicator de plan, producția medie de lapte ' furajată ajungind doar la 1 650— 1 700 litri -anual.....................................această situație și pe vacăde laPornindde la faptul că, în condiții tehnico-materiale similare zootehniștii din alte localități ale județului obțin producții animaliere de două ori mai mari, secția propagandă a comitetului județean de partid și-a propus să sprijine conducerea fermei, a cooperativei agricole și cea a comunei Curtești pentru a prelua și generaliza experiența valoroasă a fermei zootehnice din comuna Roma, situată în același consiliu agroindustrial. Rezultatul 7 Restanțele din primele două luni ale lui 1985 (acțiunea, stabilită a se desfășura pe durata a cel puțin un an, a început la sfirșitul lui februarie) au fost recuperate în următoarele 90 de zile, lucrătorii fermei încheind anual cu depășiri la toți indicatorii. De pildă, la lapte de vacă, anul a fost încheiat cu un spor de producție însumind aproape 90 000 litri.— Dar acum, ce credeți 7 ne-am •dresat aceluiași interlocutor.— Acum 7 Fie și numai dacă am menține producția medie pe care o realizăm zilnic — deși sporurile cele mai mari se vor înregistra incepînd cu luna aprilie — avem garanția că vom încheia anul 1986 3 000 litri lapte de la furajată.Cum s-a procedat 7Implementarea unei valoroase — acțiune complexă, realizată eșalonat. Ne relatează Petru Aghiorghiesei, secretarul comitetului de partid al comunei Roma : „La începutul anului trecut, ni s-a comunicat de la comitetul de partid că un colectiv șeful secției propagandă în comuna noastră un

la ferma zootehnică din Curtești, menținerea producțiilor animaliere sub nivelul posibilităților țineau de o slabă preocupare pentru asigurarea bazei1 furajere, îngrijirea și exploatarea animalelor, îndeplinirea indicelui de natalitate, asistența sanitar-veterinară— toate acestea da- torîndu-se nerespectării normelor, tehnologiilor și procedeelor de lucru specifice sectorului respectiv. Pentru înlăturarea unor asemenea deficiențe au fost stabilite măsuri tehnico-economice corespunzătoare, dar concomitent s-a trecut și la organizarea unei. largi palete de acțiuni politico-educative, astfel incit zootehniștii, cadrele de conducere ale fermei, cooperativei agricole și ale comunei să se convingă și să
Experiența valoroasa 
bun al întregului județ

cu cel puțin, fiecare vacă
experiențe

județean condus de va efectua studiu în scopul cunoașterii aprofundate a experienței valoroase pe care t> avem în domeniul zootehniei. Mai întîi m-am gindit că-i vorba de o acțiune ce va dura 2—3 iile. Făcînd parte din colectivul respectiv, m-am con- 'vins însă că nu eite'vbrba de cet'â, «șa, de ochii lumii. S-a luat, cum se spune, bob cu bob, fiecare domeniu, de Ia producția 1 de furaje la componența și pregătirea îngrijitorilor. Concluziile Cu care s-a soldat ne-au ajutat și pe noi, întrucît ne-am convins că și îis munca noastră rămăseseră unele probleme pe care nu le soluționasem.Ce a urmat 7 S-a întreprins apoi un studiu identic, de către același colectiv, și în comuna, cooperativa agricolă de producție și, respectiv, ferma zootehnică din Curtești. După care, făcîndu-se o comparație între concluziile reieșite în ambele localități s-a trecut la acțiunea zisă. în ce a constat, cum fășurat 7Măsuri tehnico-economicete prin acțiuni politico-educative. Multe dintre cauzele ce determinau,

acționeze In deplină cunoștință de cauză. Unul dintre procedeele folosite in acest scop l-a constituit schimburile succesive de experiență, în care au fost antrenate cele două comune și unități agricole. în primul dintre acestea, realizat in ziua de 3 martie 1985, cadrele de bază din comuna, cooperativa agricolă de producție și ferma zootehnică din Roma au făcut, mai întii, o vizită de documentare, în grajdurile fermei zootehnice din Curtești. Oaspeții și-au împărtășit apoi impresiile- (cele mai mujte însemnind referiri critice) în legătură cu tot ceea ce au constatat. După o lună, schimbul de experiență a fost reluat la ferma zootehnică din comuna Roma, partl- cipanții din Curtești avînd posibilitatea să se convingă la fața locului de însemnătatea îndeplinirii măsurilor stabilite, de efectul pe care acestea îl au în producție. Paralel cu acest procedeu — reluat la diferite intervale pe întreaga durată a desfășurării acțiunii — au fost utilizate numeroase altele. „Una din concluziile reieșite din studiul efectuat ’ — ne spunea Gheorghe Hobjilă, secretarul comitetului comunal de partid Curtești — scotea în evidență faptul că, în opinia marii majorități a sătenilor noștri, stăruia o concepție total greșită față de cei ce lucrează în zootehnie. Pentru a contracara această mentalitate am organizat și desfășurat numeroase acțiuni de muncă politico-educativă prin care am adus la cunoștința sătenilor noul loc și rol ce-1 dețin lucrătorii fermei zootehnice în etapa actuală, frumusețea acestei meserii, satisfacțiile pe care le aduce profe-

sarea ei. Am folosit în acest scop emisiunile stației de radioficare, gazetele de perete și de stradă, acțiunile specifice muncii de propagandă, discuțiile individuale pe care membrii colectivului ce ne sprijină le-au purtat cu sătenii de la or» la om. ba chiar și o serie de manifestări cultural-artistice. Pe de altă parte, de comun acord cu Inspectoratul școlar județean, am stabilit ca o. parte a practicii productive a elevilor școlii generale din localitate să se desfășoare în cadrul fermei zootehnice și al taberelor de vară pentru animale, asigurîndu-le și pe această cale o primenire a forței de muncă11.Acțiuni privind generalizarea rezultatelor bune. Desfășurată sub egida și cu sprijinul direct al Comitetului județean de partid- Botoșani, acțiunea la care ne referim a început a fi popularizată și recomandată spre generalizare încă din primele luni după inițierea ei. Prezentarea modalităților și procedeelor în plenare ale organului județean de partid și instruiri cu activul de bază din domeniul a- griculturi, implicarea în schimburile succesive de experiență a unor activiști de partid și de stat, a specialiștilor și cadrelor de răspundere de la direcția agricolă și consiliile agroindustriale, au contribuit la extinderea preocupărilor de acest fel în numeroase localități și unități de profil. Drept urmare, alături, de fermele zootehnice din comuhele Roma, Bucecea și Stăuceni, care realizează în mod constant o producție medie de lapte de peste 3 000 litri, la sfirșitul anului trecut au apărut altele, cum sint cele din satele Sîrbi, Corni, Cîndești etc, ori cum se anunță a fi în acest an unitățile de profil din Curtești, Ră- chiți, Nicșeni, Ripiceni, Virfu Cîmpului etc. Pe temeiul rezultatelor obținute, comitetul județean de partid a hotărît ca, incepînd cu anul 1986, același colectiv să-și extindă preocupările și în scopul preluării și generalizării de către cooperativa agricolă din comuna Broscăuți, a experienței valoroase în domeniul culturilor vegetale existente la C.A.P. Dorohoi. „Ne străduim astfel — ne spunea tovarășa Maria Bența, șeful secției propagandă a Comitetului județean de partid Botoșani — ca fiecare experiență bună existentă în unități să devină un bun al întregului județ, ca întreaga activitate de muncă politico-educativă pe care o desfășurăm să devină un instrument activ în aeest scop, în îndeplinirea sarcinilor de producție, în perfecționarea întregii activități din tigri- : cultură, așa cum ne-a indicat 'Secretarul general al partidulyi,. . ;. " ,
Silvestri A11ENE1

%

județul Tulcea Foto : Agerpres
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Orașul, oamenii si
J ' AA

Renașterea unei străvechi
Cetăți" DesPre Măcin s-ar putea spune și că este o „bornă1* a istoriei noastre, căci vechea așezare „străjuiește11 de două mii de ani meleagul de la Dunăre. însemnătatea acestui amplasament a și făcut ca aici să se ridice la răstimpuri cetăți faimoase, incepînd cu acel castru roman, Arrubium, cetăți ale căror urme se păstrează și astăzi în ruine' și in toponimia locală. Rang de comună urbană a căpătat Măcinul încă din secolul al XVI-lea, sub denumirea ce l-o cunoaștem și astăzi,, insă pînă în timpul orinduirii socialiste nu a putut fi altceva decît o așezare mizeră, măcinată de sărăcie și boli.Cu asemenea racile ale unei societăți, ea însăși bolnavă, nu aveau cum să se împace comuniștii, oameni dirzi ce au activat și la Mă- cin, în anii grei ai ilegalității, cu sprijinul docherilor — „robagiii11, cum erau numiți prin partea locului. Socialismul, orînduireă pentru care au luptat, le-a împlinit idealurile, a descătușat energii latente, făcînd să înflorească și acest oraș, aidoma tuturor localităților țării.Stăpîni pe munca lor și pe roadele ei, sprijiniți material de statul socialist, măclnenii au știut să facă din „oferta11 mediului înconjurător, din resursele locale valorificate in cadrul industriei mici, principala sursă a prosperității localității.

deconcertant : străzi mocirloase, case de lut coșcovite, mai curînd — bordeie. Totul, încremenit în înapoiere. Astăzi, în oraș s-au înălțat prin investițiile statului circa 700 de apartamente și alte cîteva sute se vor ridica în acest cincinal. Dar și ceilalți măcineni care stau „la curte1* au casele .lor de oameni gospodari bine întreținute, cum sint, de altfel, și străzile, în întregime pavate cu piatră cubică. Acesta este primul și cel mai la vedere semn că muntele de granit din coasta orașului a devenit una dintre cele mai utili-

bogăția muncii lor
Eficiența „investiției de 

gîndire**.  Așa. ar trebui formulată tema unui schimb de experiență ce ar putea fi organizat la una din cele, două mari cooperative meșteșugărești „Arrubium" și „Metalul11, ca și în multe alte unități de industrie mică din orașul Măcin. în toate aceste ateliere, mai mici sau mai mari, mai simplu sau mai complex utilate, se află oameni destoinici, întreprinzători, care demonstrează prin munca lor de zi cu zi

. cantitativă și calitativă — a producției de industrie mică, ajunsă sâ reprezinte astăzi mai bine de 25 000 de lei pe locuitor. Impactul binefăcător pe care această activitate îl are asupra' , dezvoltării localității, eficiența și avantajele sale (industria mică este flexibilă în fața cererii și diversificată ’ ca ofertă, dispune de materii prime la prețuri scăzute etc) demonstrează.to dată în plus, cu puterea faptelor, cît de binevenite sînt încurajarea și impulsionarea ei.
ÎNSEMNÂRI DESPRE ÎNFLORIREA MĂCINULUI, 

PRIN VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR 
LOCALE

Hărnicia scoate bogății și 
„piatră seacă". Adevă- zicale este ilustrat la dovezi convingătoare, strădania localnicilor de la maximum piatra, stu- dobori- „in*  valoare

din.rul acestei Măcin prin născute din a valorificaful și papura, lemnul din turi și alte asemenea materiale feribafe'^.față ., de a căror .mulțf își“nțanjfestau scepticismul.' ■■ .„.Ci.toya fotografii „de ieri" ale:ow •șuiui'-și oamenilor săi recent, strinse într-o expoziție înfățișează un decor

zate resurse locale. Și dintre cele mai rentabile.Cît „datorează" orașul muntelui de granit 7, l-am întrebat pe Stan Stelian, șeful secției de exploatare a agregatelor minerale pentru construcții. „Circa 45 de milioane lei anual, reprezentînd valoarea pietrei extrase și prelucrate anual în carierele de pe raza localității". Ceea ce înseamnă mai bine de zece la sută din producția industrială a orașului. însă dincolo de cifre și de corelațiile lor, cioplitori precum Gheorghe Darie, Gheorghe Moise, Vasile Vădineanu îți vorbesc cu îndreptățită mîndrie despre faptul că piatra trecută prin mîinile lor este folosită la construcția metroului bucureștean, Ia alte edificii importante, la fabricarea valțurilor pentru întreprinderile de hîrtie. Alături de ei, mecanicii, lăcătușii, sudorii contribuie la dezvoltarea mecanizării carierelor prin autodotare, pentru a ușura munca și a mări producția'. Iar veniturile scoase' cîih „piatră seacă", . după cum se expri- ..niâ,.țin. mpnei,tor, njai în glumă,-.mai -în serios, r cresc și ele pe măsura, hărniciei oamenilor.

de oaspețibucuros

susținu-
propriu- s-a des-

LITORALUL

BUNA GOSPODĂRIRE A LOCALITĂȚILOR IMPUNE UNANIMITATEA SPIRITULUI CIVIC!

Stațiunile literalului românesc și-au deschis porțile pentru oaspeții sezonului estival. Mai bine pregătite, aprovizionate cu ce-i trebuie turistului în concediu sau excursie la mare,, gazdele propun posibilități atractive de petrecere a timpului liber : programe de agrement și divertisment ; excursii pe Canalul Dunăre — Marea Neagră și in alte zone de larg interes : Cheile Dobrogei, Delta Dunării, Histria, Adamclisi.

tn luna mai, oaspeții litoralului beneficiază de importante reduceri de tarife la cazare, masă, transport pe C.F.R.Informații suplimentare și bilete pentru luna mai pe litoral se obțin prin agențiile oficiilor județene de turism, ale Î.T.H.R. București, comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții, precum și prin oficiile de asigurări sociale și pensii ale direcțiilor pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale.

că, în industria mică, folosirea resurselor locale,reutilizarea pot fi puse în valoare deplin numai . „ " ' .printr-o continuă ofensivă a gîndirii neînchistate, prin promovarea noului și a calității, pentru ca produsele să se impună oriunde pe piață.Iată și unele exemple. Un modest atelier de împletituri din papură (avînd 30 de lucrătoare permanente) desfășoară de mai mult timp o amplă acțiune de colaborare cu o firmă de jucării din Franța. în ce constau cooperarea și eficiența acestei colaborări 7 Ne explică secretara de partid a cooperativei, Marioara Cris- tea : „Aceste frumoase împletituri artizanale pentru păpuși realizate de muncitoarele noastre sînt apoi împodobite cu furniturile trimise da partener. Jucăriile se vînd apoi ca pîinea caldă pe „relația11 devize-con*  vertibile, iar unitatea noastră . realizează astfel tui substanțial venit în valută11.într-o altă secție, de confecții, una din cele mai mari ale cooperativei- „Arrubium11, aceeași constatare : ingeniozitatea ■ se află la ea acasă. Șeful secției, Abibula Me- mur,, pe prezintă doar cîteva aspecte de acest fel. Pînă de curînd, cupoanele rămase după confecționarea • unor garnituri de lenjerie se valorificau la un preț derizoriu. Cineva a demonstrat că prin cîteva îmbinări aproape invizibile se pot face și din aceste bucăți garnituri la fel de căutate pe piață. „Istoricul11 altei idei îl aflăm într-un atelier de croitorie dotat cu balcoane, ca o sală de spectacole. De fapt, este vorba de o suplimentare a spațiilor de producție, cu toate avantajele decurgînd de aici : respectiv, un beneficiu de 1,5 milioane lei pe an.De notat și un alt aspect al eficienței, urmărit la cooperativa „Arrubium11, ca și la alte unități de industrie mică : reducerea la minimum a personalului tehnic neproductiv și, mai ales, a celui funcționăresc, de unde și productivitatea destul de ridicată pe lucrător. Interesantă din acest punct de vedere este experiența secției dc tricotaje — unde și munca de creație, de introducere a noi modele este asigurată de muncitoarele din secție. Gindirea colectivă își dovedește rodnicia printr-un indiciu incontestabil : nici un model și nici un produs nu rămîn in stoc, totul vinzîndu-se cu rapiditate.Numeroasele inițiative și experiențe de acest fel au condus în orașul Măcin la creșterea continuă —

recondiționarea șiprin ingeniozitate.

Temelia prosperității ora
șului. Astfel 3 caracterizat primarul orașului, Ion Simion, rolul și rostul industriei mici în peisajul e- conomic și social al orașului Măcin. în acest context, este cu totul semnificativ că autofinanțarea localității — ce se înfăptuiește de ani multi în această localitate, care aduce și o contribuție județean — directă cu mici. La fel tul că, prin extinderea acestor activități, cei mai multi dintre locuitori au asigurat un convenabil loc de muncă pe teritoriul orașului. Acest lucru favorizează, intre altele, participarea în masă la toate activitățile de bună gospodărire și înfrumusețare urbană, de ridicare a noi obiective edilitare ori de întreținere a celor existente, prin muncă ‘ patriotică, prin contribuție cetățenească.Și mai sintetic este ilustrată legătura dintre dezvoltarea orașului și cea a industriei mici prin ponderea deținută de aceasta în totalul producției industriale : trei pătrimi.Ca urmare, rezultatele bune obținute an de an in acest sector (anul trecut planul producției-marfă în industria mică a fost depășit cu peste 20 de milioane lei, iar exportul cu peste 13 la sută) au influențat pozitiv întreaga viață economică și socială, a orașului, au făcut ca voiul de trai , al locuitorilor crească necontenit.’ între alte guraente, edificatoare ...sînt și cbsteă : desfacerile de mărfuri , amănuntul au ajuns anul cut la circa 200 milioanede 3,5 ori mai mare debit în anul 1965, iar prestările de servicii auînregistrat aceeași ‘dinamică și o mare diversificare, ajungînd la 120 de profiluri, cu mult peste ceea ce se cere in mod obișnuit de Ia un oraș de 12 000 de locuitori, cum este Mă- cinul. Dar toate aceste activități sînt utile și deci rentabile. Este un lucru asupra căruia au ținut să ne atragă atenția toți interlocutorii. Fie că erau specialiști, activiști sau muncitori : în timpul discuțiilor purtate, mulți dintre ei au pus mina pa creion și hîrtie spre a- demonstra care este costul în sistemul actual de producție, cu cît a crescut productivitatea în fazele respective, cit material se economisește, ce beneficiu se obține.Calcule gospodărești, prin care locuitorii Măcinului dovedesc că munca rodnică face ca urbea lor să devină tot mai înfloritoare, prin efort creator, prin punere în valoare a tuturor resurselor acestor locuri. Ce așteptau de veacuri un tirap mai bun, mai luminos și bogat in împliniri, așa cum este epoca noastră.

substanțială la bugetul se află în legătură dezvoltarea industriei de important este fap-

ni- să ar- a- cu tre- lel,

Ion MARIN

Multe construcții noi — blocuri de locuit, magazine, școli, cămine de copii, alte unități sociale — străzi și alei proaspăt asfaltate, plantații de arbori și arbuști, la rădăcina cărora pămîntul e încă reavăn — semn că pe aici au trecut de curînd gospodarii orașului — întinse zone verzi unde pomilor fructiferi le-au apărut roadele, unde iarba s-a înălțat, de-o șchioapă, iar trandafirii au dat in floare....E plăcut să cutreieri municipiul Ploiești, unul dintre orașele mari ale tării, mai ales acum, primăvara, cind totul a renăscut, urmele lăsate de o iarnă aspră au dispărut. 1 500 000 ore de muncă patriotică I Iată ce stă la temelia frumuseții Ploieștiului din această primăvară. La care se adaugă în mod firesc munca edililor, a gospodăriei comunale, a unităților de specialitate, a deputaților. F.D.U.S.. organizațiilor de partid de cartiere. Acestora și cetățenilor li se datorește faptul că pe străzile Clopotari, Berzei sau Muzicanți, ca să dăm numai cîteva exemple, nu se află un singur „rid11 pe asfalt, că în parcul municipal — unic în felul lui — au fost plantați In această primăvară peste 25 000 arbori și au fost săpate 29 hectare de teren.într-un cuvînt. văzut de pe bulevardul care leagă cele două gări ale Ploieștiului — de Sud și de Vest — și traversează perimetrul central al orașului, totul pare nou, frumos, proaspăt, bine întreținut.Dar — căci, din păcate, există și un asemenea „dar11 — dacă o apuci pe străzile laterale, tabloul din centru începe să se estompeze, să capete o altă înfățișare. Iată, pe scurt, citeva instantanee.Str. I. L. Caragiale : frumoasă și bine întreținută, nimic de zis. Numai că la nr. 9 sau unde ar trebui să fie acest număr, se află un maidan, întins pe aproximativ 2 000 mp și plin de tot ce prisosește prin casele oamenilor: cazane, ligheane stricate, crătiți sparte, cutii de conserve goale, saltele găurite, burlane etc. — un adevărat depozit de resturi menajere. Municipalitatea, căutînd, probabil, o soluție, a hotărît să-1... ascundă de privirile trecătorilor. Să

ascunzi un teren de 2 000 mp 7 Cum 7 Simplu. L-a îngrădit, cu panouri mari și grele, inalte și solide, pe care scrie :■ „ICRAL11 Ploiești. Situația durează, nu de azi sau ieri, ci de aproape doi ani ! O hotărîre, desigur, nerațională. Pentru că in a- cești doi ani terenul respectiv putea să aducă pe piețele orașului cel puțin 10 000 kg de roșii, 20 000 kg cartofi sau alte mii kilograme de legume. De ce nu s-a procedat așa 7 Din păcate nu numai că edilii n-au ales opțiunea cea mai bună, ci pur și

„ca ori de cite ori e cazul1* să-și organizeze refacerea fațadelor propriilor case. Pentru propriul confort, dar și din respect pentru frumusețea cartierului, a orașului.Batem la poartă și iese proprietarul. „De ce nu vă refaceți fațada casei 7 Cum puteți sta intr-o asemenea locuință netencuită, nezugră- vită de ani de zile 7“ „Păi, eu nu dau bani pe zugrăveli, să dea primăria dacă nu-i place. S-o facă.ea !**  îi mai reamintim că în Legea nr. 10 se precizează că și în jurul imobile-

piciorul în toate sensurile, nenumărate chioșcuri încă nevopsite : la fel, străzile din apropiere — pline de hirtii și gunoaie, de tot ce-i prisosește omului în gospodărie. Mai încolo e Cartierul de Vest. Blocuri noi, semețe. Dar și neglijențe care bat la ochi : pe multe hectare de spațiu verde n-a fost înfiptă o singură cazma. Niciodată. Dimpotrivă, locurile sînt, parțial, transformate în rampe de gunoi, murdare, cu trotuarele pline de moloz.Te întrebi : cum e posibil ca la
Ceea ce o mină îngrijește, 

cealaltă ofilește ?
--------  ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI ---------------simplu pentru că uitaseră de terenul cu pricina !...Strada I. L. Caragiale se intersectează cu str. Ștefan Gheorghiu. La capătul acesteia din urmă — un spațiu verde. O grădiniță cum sint multe în Ploiești. Dar dacă te apropii mai bine de ea, vezi însă că grădinița este, de fapt, o ladă de gunoi a cartierului, mascată de cîteva boschete de arbuști. Oamenii salubrității au găsit cu cale să nu mai care gunoiul la rampa centrală destinată acestui scop, ci să împin- zească orașul cu asemenea „rampe11, spre exasperarea localnicilor și poluarea cartierelor.Pe aceeași stradă, la nr. 15. se află o clădire cu etaj. Parcă trecută printr-un incendiu și supusă jeturilor de apă ale furtunurilor pompierilor. Casa — solidă — a rămas fără tencuială și stă astfel, sperietoare, în mijlocul blocurilor noi. Și ca acest imobil sînt multe în Ploiești. De ce sînt lăsate în paragină 7 Știm că toate consiliile populare au datoria, potrivit Legii nr. 10 din 1982, să pună în vedere proprietarilor de imobile

lor trebuie făcută curățenie, săpate spațiile verzi, astupate gropile, întreținută strada. „De ce nu săpați in jurul casei, de ce nu măturați 7“ Proprietarul — în loc de răspuns — a ridicat din umeri și peste un minut s-a auzit cheia răsucindu-se în broască.în jur, un parc fără o floare, cu terenul nesăpat, cu niște bare uriașe de metal fără nici un rost, cu „alei11 pline de gropi. Un peisaj al indolenței în mijlocul unor blocuri (nr. 5—7) de pe spațiul liber dintre străzile Doftanei și Ștefan Gheorghiu. Unde este mîna harnică a edililor, locatarilor 7Ceea ce știe Orice gospodină In casa ei — și anume că o dată făcută curățenia de primăvară ea trebuie, păstrată cu grijă — este cu atît mai valabil cînd e vorba de marea gospodărie a ’ unui municipiu. în imediata apropiere a Gării de Sud se află un parc. Acest p’arc a fost, spun oamenii, amenajat în primele zile de primăvară. Cum arată acum 7 Peste tot hirtii și cioburi de sticlă, bănci rupte și „alei11 croite de oameni cu

Ploiești — pe lingă atîtea lucruri bune în gospodărirea orașului — să existe și atîtea cazuri de delăsare care umbresc realizările 7 în orașul în care cetățenii au reușit in această primăvară să contribuie la amenajarea a 3 piețe noi, să creeze de cu- rind pe malul Teleajenului un mi- cro-Snagov — „Complexul de agrement Dacia11 — să sape și să curețe, să zugrăvească și să contribuie la refacerea a zeci și zeci de străzi, cum e posibil deci ca ici-colo unele zone să fie lăsate în voia soartei și să întunece prin aspectul lor ceea ce s-a reușit cu trudă 7Dintr-o discuție avută cu Alexandru Dragu, secretarul comitetului executiv al consiliului popular. Ion Marcu, vicepreședinte, și Costel Trîmbițașu. șeful gospodăriei comunale, am reținut că s-au făcut și se fac în continuare eforturi ca întreg orașul să arate ca zona centrală. Două lucruri frînează însă întreaga acțiune : în primul rind e vorba de existența, și în Ploiești, a cetățeanului indisciplinat, indolent, a tipului „lasă-mă să te las11, care ur-

cîndu-se tn autobuz aruncă țigara pe stradă, iar la coborire — biletul d« călătorie, a cetățeanului care met- gînd pe stradă aruncă pe jos punga goală din care a miheat fructe, cutiile de chibrituri și pachetele de țigări goale, tot ce-i prisosește prin buzunare. La aceasta contribuie, țle asemenea, cetățeanul care privește din dosul perdelelor cum alții muncesc pentru gospodărirea orașului. Dar asemenea cazuri nu eludează răspunderile întreprinderilor de specialitate ale consiliului popular : ICRAL, „Apă și canal11, întreprinderea de transport local și secția regională de gaze. Ce fac aceste unități 7 Un exemplu : pe strada Tudor Vladimi- rescu a trebuit înălțată bordura. ICRAL s-a apucat de această treabă : din lucrări au rezultat mari cantități de moloz, pe care l-a lăsat luni de zile în stradă. Alte unități fac, pentru diverse trebuințe edilitare, diferite gropi pe care „uită11 apoi să le tnai astupe. Surse de împrăștiere a murdăriei în oraș.Față de aceste aspecte ale indisciplinei civice, pînă acum consiliul popular a aplicat în dreapta și în stingă sancțiuni : avertismente, amenzi. Dar disciplina tot nu s-a restabilit.Consiliul popular are In subordine 46 de comitete de cetățeni și aproape 600 de comitete ale asociațiilor de locatari — Organisme ajutate de O.D.U.S., de comisiile de femei, de organizațiile de partid. Un imens contingent de oameni activi care pot ajuta . mult mai mult decit pînă acum și la activitatea educativă tn rindul cetățenilor. Acest activ voluntar pe care îl are consiliul popular, existent chiar în mijlocul cetățenilor, are datoria, împreună cu deputății, să explice mai bine sensul și scopul Legii nr. 10 din 1982, că participind la gospodărirea și înfrumusețarea Orașului, a propriilor gospodării nu fac altceva decît să, pună și mai mult în evidență patrimoniul dotărilor sociale și edilitare ale localității în care trăiesc, să creeze mai mult confort, care in final se răsfrînge asupra propriei lor vieți.
Gh. GRAURE

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII ! ? 1

Venituri suplimentare 
fără nici o investiție

Prin felul de orga
nizare a activității de 
dezvoltare si moderni
zare a pomicultura 
pentru valorificarea 
superioară a fondului 
funciar al 'județului 
Maramureș, cate este 
impropriu altor cul
turi. Stațiunea de cer
cetare si producție po
micolă din Baia Mare 
constituie o . unitate 
model. La rezultatele 
remarcabile obținute 
pe tăriniul cercetării 
si producției, colectiv 
vul stațiunii si-a mai 
adăugat o inițiativă 
valoroasă. Inițiativă 
care merită să fie 
preluată si de alti po- 
micultori.

După cum ne spunea 
directorul stațiunii. dr. 
ing. Andrei Lazăr, ac
țiunea a pornit sub 
semnul stăruinței oa
menilor de aici de a 
atrage tn circuitul 
economic toate resur
sele de producție agri
colă din perimetrul 
pomicultura. Astfel 
s-a trecut la organiza
rea unei microferme 
de creștere a vacilor 
cu lapte si de ingră- 
șare a tineretului bo
vin, activitate care 
contribuie in mare

măsură la valorifica
rea resurselor furaje
re ce se vot realiza pe 
terenurile aflate in 
curs de amenajare 
pentru plantații, zone
le din preajma cana
lelor de desecare, tar 
luzele teraselor si cul
turile intercalate din 
plantațiile tinere.

In prezent, statiuhea 
dispune de o micro- 
fermă de 30 vaci cu 
lapte, care, pe lingă o 
producție de 3 800— 
4 000 litri lapte de fie
care, asigură si tine
retul bovin matcă si 
de tăurasi din rasa 
brună de Maramureș, 
care urmează să fie 
livrat altor unităti de 
producție zootehnică 
din județ si din tară. 
De asemenea, la fer
ma de Za Șomcuta 
Mare a stațiunii s-a 
organizat o micro fer
mă pentru ingrăsarea 
a 30 tăurasi anual.

tn felul acesta, pe 
lingă miile de tone de 
fructe pe care le-a ob
ținut stațiunea in 1985, 
a livrat si 12 tone car
ne de bovine, redu- 
Cind totodată si chel
tuielile de transport 
al îngrășămintelor ne
cesare plantațiilor, de

oarece cu gunoiul de. 
grajd rezultat de la 
acest efectiv de ani
male se fertilizează 
50—60 hectare de liva
dă intensivă pe an.

Iată cum, printr-o 
gospodărire eficientă 
a resurselor de furaje 
din perimetrul livezi
lor, la stafiune s-a gă
sit modalitatea prac
tică. aflată la inde- 
mina si a altor pomi- 
cultori. care pot pro
ceda la fel. de a spori 
veniturile la unitatea 
de suprafață fără in
vestiții, ci numai prin 
efort de gindire eco
nomică. Asa se face 
că, adăugate la veni
turile obținute din ac
tivitatea de bază a 
stațiunii, cele rezul
tate dțn activitatea 
microfermei au contri
buit la ridicarea pro
ductivității muncii la 
peste 100 000 lei pe om 
al muncii in 1985 in 
cadrul itațiunii.

O inițiativă valoroa
să, care poate consti
tui un îndemn si pen
tru alti pomicultori 
din tară.

Gheorghe SUSA corespondentul „Scinteii"
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( nPDIPIIITIIIlR la nivelul exigențelor ) 
I HunluULI llMH actualului cincinal
I prin generalizarea experienței pozitive 

și perfecționarea activității în toate

Programele de redresare si acțiunile pentru înfăptuirea IarConsiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Ghimbav este unul dintre cele mai puternice consilii din județul Brașov. Anul trecut, bunăoară. unitățile agricole de aici au realizat 23 la sută din producția a- gricolă a județului. Forța economică a acestor unități nu este insă dată numai de contribuția pe care o aduc la realizarea producției agricole a județului, ci și de rezultatele financiare pozitive pe care le înregistrează majoritatea unităților agricole. Din cele 8 cooperative agricole ale consiliului, anul trecut cinci unități si-au încheiat activitatea cu un bilanț pozitiv, concretizat în realizarea unui beneficiu de citeva zeci de milioane lei. Cu atit mai meri- • torii sint aceste rezultate, cu cît, pînă acum cîțiva ani, unele dintre unitățile respective înregistrau an de an pierderi.Cel mai edificator exemplu -în a- cest sens îl oferă C.A.P. Vulcan. Pină nu demult această unitate se situa printre cooperativele agricole din județ cu .cele mai mici venituri la unitatea de suprafață. Iată insă că anul trecut cooperativa agricolă din Vulcan a realizat un venit total de 40 milioane lei, adică peste 40 000 lei de pe fiecare hectar. Scăzînd cheltuielile de producție din acest venit, rezultă un beneficiu de 10,5 milioane lei. Cea mai mare parte a acestui beneficiu provine din depășirea producțiilor planificate, precum și din diminuarea substanțială a cheltuielilor de producție in sectorul vegetal. Acestea au fost de fapt și cele două căi prin care s-a acționat in vederea redresării situației economico-financiare a cooperativei. La cartofii de sămință, cultura de bază a unității, s-a. obținut anul trecut o producție de 46 000 kg la hectar, cantitate din care, de pe cele 300 hectare cultivate, s-a realizat un venit total de peste 20 milioane lei. La un asemenea nivel de producție ridicat, cheltuielile de producție la tonă au scăzut de la 1 291 lei, cit s-a prevăzut inițial, la 997 lei, unitatea realizînd numai pe această cale un beneficiu suplimentar de peste 4 milioane lei. Dar veniturile unității au sporit nu numai datorită depășirii producțiilor la principalele culturi, ci și valorificării mai bune a produselor, urmare a calității lor superioare, precum și acțiunilor hotărite pentru reducerea cheltuielilor. preocupării pentru autoprodu- cerea principalelor sortimente de semințe,In cazul C.A.P. Cristian,. beneficiul realizat de 2,4 milioane lei. este e- fectul acelorași lăudabile preocupări întîlnite la vecinii lor din Vulcan, adică, depășirea planului atît cantitativ cît și calitativ la principalele culturi vegetale, în timp ce la C.A.P. Ghimbav beneficiul de 5,9 milioane lei se datorează mai ales preocupărilor pentru valorificarea superioară a produselor ca urmare a calității lor superioare : la griu și orz bunăoară, datorită faptului că întreaga producție a fost livrată ca sămință, prețul de valorificare a fost cu 300 lei mai mare decît era prevăzut.în locul unei concluzii cu privi-

re la modul de gospodărire a acestor trei unități, notăm _ preocuparea statornică" ce există aici pentru a- sigiirarea unui sistem clar și ordonat de urmărire și analiză a costurilor. ca și a eficienței fiecărui produs. Contabilii-șefi din aceste unități sînt în general bine pregătiți și își fac cu multă conștiinciozitate datoria.Dar așa cum subliniam la început, în cadrul C.U.A.S.C. Ghimbav își desfășoară activitatea trei unități care și-au încheiat in ultimii ani activitatea cu pierderi. Este vorba de unitățile cooperatiste din Rișnov, Zârnești și Dumbrăvița. Nu mai puțin adevărat este și faptul că solul lor nu are structura și fertilitatea unităților cooperatiste menționate mai sus. Dar se poate proba cu fapte certe, cu argumente de necontestat că și in aceste condiții se pot obține producții mult mai bune de-

te se datorează în special depășirii cheltuielilor de producție. Deși lucrul acesta era previzibil încă din cursul anului, absolut nimeni, nici cei de la conducerea C.U.A.S.C.-ului. și nici organele agricole nu au întreprins acea analiză economico-fi- nanciară absolut obligatorie în vederea inițierii de măsuri care să ducă la înlăturarea cheltuielilor neecono- micoase. Măsura, stabilită la începutul anului trecut de serviciul de specialitate din cadrul direcției agricole. de a tăia dintr-o singură trăsătură de condei două milioane lei din cheltuielile de producție rezultate din devizele de lucrări pentru a e- chilibra în felul acesta activitatea financiară a unității, fără a indica măcai- unele soluții de rezolvare, nu se poate numi ajutor- Că pe parcursul anului aici s-au efectuat și cheltuieli care nu și-au justificat necesitatea este adevărat. Dar chiar și
Experiențe bune, dar și neajunsuri 

care se perpetuează în cooperativele agricole 
din consiliul agroindustrial Ghimbav, 

județul Brașov

cît au realizat în anumiți ani. A- cest fapt a fost.. demonstrat chiar anul trecut de către C.A.P. Rișnov.— In 1985, ne spunea Constantin Stănișor, inginerul-șef al unității, noi am recoltat 4 540 kg griu și 6 020 kg orz Ia hectar, ceea ce ne situează pe unul dintre locurile fruntașe pe județ la aceste culturi. Aceste, producții s-au obținut pe terenuri podzo- lice. cu fertilitate scăzută. Dacă am fi fost insă înțeleși și ajutați mai mult, sint sigur că ne-am fi putut încheia activitatea cu un bilanț pozitiv.„înțelegerea" șl „sprijinul" invocate de inginerul-șef al C.A.P. Rîș- nov ridică în mod firesc întrebarea : cum au fost și sînt sprijinite unitățile cooperatiste de către Direcția agricolă județeană, de către celelalte organe agricole, inclusiv de că- tre Banca agricolă pentru a-și îmbunătăți situația economico-finan- ciarâ 7 ■Investigația întreprinsă in unitățile cooperatiste din' cadrul CiU.A.SlC. Ghimbav. discuțiile ' avute ’ CU 'numeroase cadre d.e Conducere și specialiști au evidențiat'făptui că-deȘi nu jin nu ră. țin Ies cute legate de campaniile agricole. Este adevărat că s-au încercat unele soluții, dar direcția agricolă a județului n-a găsit „cheia" potrirri- tă pentru a reuși să echilibreze activitatea financiară a fiecărei unități. In unele cazuri măsurile stabilite s-au dovedit mai degrabă simple paleative. Să ne referim mai departe la cazul C.A.P. Rișnov. Pierderile înregistrate de această unita-

se poate vorbi de lipsa unui spri- in cazul celor trei unități care au echilibrată situația financia- acesta a fost sporadic, mai pu- eficient. el limitindu-se mai a- la rezolvarea unor probleme a-

pentru acest mod defectuos de gospodărire, o vină poartă și organele datoare să îndrume activitatea econornicp-financlară a acestei unități, organele care au decontat cu atîta ușurință unele lucrări.Și mai ineficient s-a dovedit a- cest ajutor la C.A.P. Dumbrăvița. Dacă în cazul C.A.P. Rișnov există condiții ca această unitate să intre în. rindul celor cu o situație financiară echilibrată, pentru C.A.P. Dumbrăvița asemenea perspective nu sint prea apropiate în actualele condiții. Unii specialiști susțin că singura soluție ar fi ca unitatea să fie profilată pe zootehnie. Ar fi riscant să le susținem părerile atît timp cît situația acestei unități nu a făcut încă obiectul unui studiu temeinic, care să conducă la unele concluzii. Un program de redresare cu adevărat nu există deocamdată. Programul pe care l-am văzut aici, și care se referă doar la anul 1986, pre- . vede ca măsuri de redresare... repararea unor .adăposturi. de animale. și nimic mai mult Or cu, ase- mehfea măsuri, cu'o asemenea gîn- ■. dîre, ■■ este greu de < crezut că unitatea din Dumbrăvița7 se va putea înscrie în circuitul economic firesc al agriculturii noastre.O analiză temeinică a activității celor 8 cooperative agricole de producție din cadrul C.U.A.S.C. Ghimbav ar scoate în evidență marile rezerve de care dispun aceste unități pentru creșterea eficienței activității lor productive. Această concluzie este pe deplin valabilă chiar și in cazul celor 5 unități care își încheie activitatea cu beneficii. Paradoxal, dar pierderile cele mai mari provin din sectorul zootehnic. Spunem paradoxal. deoarece cu ani in urmă acest sector aducea cele mai mari

venituri. Anul trecut însă în toate cele 8 cooperative agricole ale consiliului agroindustrial, activitatea în zootehnie S-a încheiat cu pierderi. Cum se explică aceasta 7 în primul rind, prin' producțiile slabe obținute, producții care sînt mult în scădere fată de acum 7—8 ani, cind unitățile cooperatiste din cadrul a- cestui consiliu realizau in medie cite 3 000 litri lapteC.A.P, Cristian ajunsese chiar 3 500—3 600 litri. Anul trecut producția de lapte în unitățile pective a fost cu 1 000 litri mică. Tovarășul Kari Lajos, i ședințele C.U.A.S.C. Ghimbav. punea acest regres atit pe seama reducerii suprafețelor ocupate cu plante furajere cultivate în ogor propriu, cît și a dezechilibrului produs in structura bazei furajere. „Lipsa, unei o- rientări clare, unitare și de perspectivă la nivel de județ, ținea să precizeze președintele consiliului agroindustrial, a făcut ca trifolienele să dispară aproape in totalitate din cultura furajelor, locul lor fiind luat de o plantă fără valoare nutritivă. și, în plus, improprie județului nostru ; lolium muitiflorium. Un exemplu : în urmă cu 7—8 ani C.A.P. Cristian își asigura anual cel puțin 1 000 tone fin de trifoliene. în 1982—1983, ă- ceastă unitate nu a produs nici măcar o tonă. Aceasta a contribuit într-o măsură hotărîtoare la scăderea producției de lapte. Există, ce-i drept,. și unii factori subiectivi care cintăresc greu in balanța laptelui, a dezvoltării sectorului zootehnic în general. Cu toate că astăzi stăm oarecum mai bine decît în alți ani cu furajele, producția de lapte se situează cu mult sub limita rentabilității. Aceasta se datorează în bună măsură și calității oamenilor care lucrează in acest sector, incepind cu șefii de ferme care nu-și fac datoria și terminind cu îngrijitorii, a căror calificare profesională lasă mult de dorit".In ultimul an, comitetul județean de partid a inițiat un șir de măsuri menite să sporească eficiența . activității unităților agricole cooperatiste. să echilibreze situația financiară a acestora. Evident, o atenție deosebită se acordă redresării activității din zootehnie și în special asigurării unei baze furajere îndestulătoare și bine echilibrate. Printre măsurile stabilite in acest scop a- mintim doar două : reintroducerea în culturile furajere a trifoi ienelor care vor ocupa chiar din acest ân 6 suprafață de 10 000 hectare și efectuarea unor ample lucrări de îmbunătățire a pajiștilor, lucrări care, numai în acest an, se desfășoară pe circa 60 000 hectare.- Dar pentru ca efectele acestor măsuri să se regăsească într-o sporire și mai accentuată a eficientei economice este necesar să se instituie în toate unitățile cooperatiste și de stat un sistem clar și ordonat de fundamentare și urmărire a cheltuielilor de producție, de analiză aprofundată a costurilor și eficienței fiecărui produs.

pe vacă furajată.' ■ laînsă res- mai pre-

Nlcolae MOCANUcorespondentul „Scînteii
Măsuri pentru buna gospodărire

Printre problemele deosebit de importante analizate în cadrul a Comitetului Politic se situează măsurile , ..... ___ .. ________treprinse în continuare pentru mai buna gospodărire a fondului forestier și a vegetației lemnoase din afara acestuia. Evidențiind însemnătatea deosebită a acțiunilor ce trebuie treprinse in vederea menținerii integrității

recentei ședințe de lucru Executiv ai C.C. al P.C.R. și acțiunile ce trebuie în-
in- fon-

dului forestier și conservării pădurilor, mai ales prin limitarea tăierilor și creșterea suprafeței împădurite, Comitetul Politic Executiv a cerut să se acționeze cu fermitate pentru respectarea riguroasă a cotelor de tăiere, evitarea dezgolirii solului prin tăieri, promovarea în cultură a speciilor autohtone valoroase, crearea condițiilor pentru regenerarea ia zi a pădurilor, astfel incit să se asigure realizarea în cele mai

Aspect de la moderna Întreprindere de matrițe și piese din fontă din Odorheiu Secuiesc, Foto : E. Dichiscanu
SPECIALISTUL — PUTERNIC IMPLICAT ÎN SOLUȚIONAREA 

PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEIIntr-un ciclu de articole publicat în luna martie !n paginile ziarului nostru sub genericul „Specialistul — puternic implicat în soluționarea problemelor majore ale producției" am prezentat principalele concluzii desprinse dintr-un sondaj efectuat in mai multe întreprinderi industriale cu privire la valorificarea potențialului .creator al inginerilor. Adică al acelor specialiști care prin calificarea și experiența pe care Ie au trebuie să se situeze în primele rinduri ale acțiunii de promovare in producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, afirmindu-se totodată ei înșiși ca adevărați creatori prin soluțiile elaborate și propuse spre aplicare în practică.Numeroși oameni ai muncii din Piatra Neamț, Craiova, Alba Iulia, Focșani, Ploiești — pentru, a da numai citeva exemple — ne-au scris la redacție expri-

mîndu-și acordul cu problemele abordate și concluziile anchetei intr.eprinse, ceea ce ne face -să apreciem că există un real interes față de folosirea mai bună a capacității creatoare, a cunoștințelor profesionale de specialitate ale inginerilor din întreprinderi. Tocmai de aceea, intr-un număr viitor al ziarului vom reveni pe larg asupra opiniilor exprimate în scrisorile primite pe adresa redacției.Mai întîi, considerăm insă necesar — ca urmare și a unor propuneri făcute de cititorii noștri — să , continuăm ciclul de anchete pe această temă, refe- rindu-ne, în rîndurile de față, la modul cum este orientată activitatea inginerilor stagiari, deci a specialiștilor care abia au ieșit de pe băncile facultăților. Motivele, după cum se va vedea, sint cit se poate de întemeiate.
• •

Ceea ce nu se uită niciodată
„Prima ziIn fțecare an, mii de specialiști absolvă institutele de învățămînt superior, și sînt repartizați în producție. Se asigură în felul acesta cadrele tehnice, cu temeinice cunoștințe de specialitate, necesare pentru activitatea practică, în unități cu tradiție sau în unități puse în funcțiune recent .In mod firesc, se pune deci întrebarea : CUM TREBUIE PROCEDAT PENTRU CA PROASPĂTUL INGINER SA SE INTEGREZE CIT MAI RAPID IN PRODUCȚIE. SA ÎȘI VALORIFICE CUNOȘTINȚELE DE SPECIALITATE ȘI SA DEVINĂ UN ELEMENT DE BAZĂ AL COLECTIVULUI IN CARE A FOST REPARTIZAT ?..." La ora actuală, absolvenții facultăților tehnice au o pregătire, profesională — teoretică și practică — dintre cele *mai  bune, care le permite să se integreze rapid în producție,. ne-a spus în cadrul unei discuții mai ample prof. dr. ing. Voicu Tache, rectorul Institutului politehnic București. Sigur, în momentul prezentării in întreprinderile unde au fost repartizați, tinerii specialiști au nevoie de o scurtă perioadă de acomodare. In 3—6 luni, un tinăr inginer poate să cunoască bine specificul activității din unitatea unde a fost repartizat și să devină un cadru ne nădejde.Prin urmare, tînărul inginer se poate maturiza profesional numai in „focul" producției, în confruntare cu

de lucru“cerințele concrete ale activității din unitatea unde a fost repartizat. Opinie împărtășită și de inginerul Va- sile l’anțiru, directorul întreprinderii textile din Botoșani : „După mine — afirmă interlocutorul — stagiatura ar putea fi denumită a doua facultate sau, mai exact, facultatea integrării și implicării specialistului in producție. Argumentele 7 îmi amintesc, ca și cum s-ar fi întimplat ieri, deși au trecut de atunci aproape 25 de ani, cum am fost primit eu in( întreprinderea unde lucrez și astăzi. Am fost întîmpinați, deoarece venisem mai mulți, de directorul de atunci al unității. Nu existau posibilitățile de acum, unitatea era ' de vreo cinci ori mai mică, iar in oraș -abia , se . construiau primele ..blocuri de locuințe. Ne-a impresionat însă, .căldura țu care am fo.șt ■ înconjurați. Lucrînd cîte, două săp- tămîni în fiecare atelier, în scurt timp am reușit să cunosc întregul colectiv. Apoi, la numai trei luni, mi s-a încredințat răspunderea de șef de secție. Așa s-a călit o întreagă generație de ingineri".

zi" de producție — mo-„Prima ment hotărîtor pentru orientarea și formarea tinerilor specialiști. Iată de ce, în cadrul sondajului pe care l-am efectuat în mai multe unități economice din județele Buzău, Sălaj, Botoșani, Vrancea, o întrebare adresată unui număr de 50 de ingineri stagiari a fost : „CINE ȘI CUM V-A PRIMIT ÎN ÎNTREPRINDEREA UNDE AȚI FOST REPARTIZAȚI ?"Fapt îmbucurător, răspunsurile date pun în evidență atenția pe care cadrele de conducere din întreprinderi o acordă primului contact pe care tinerii specialiști ii au cu pro- ‘ clucția in noua lor calitate.Bineînțeles, activitatea inginerilor stagiari nu poate fi identică in toate întreprinderile industriale. Profilul, structura organizatorică, cerințele concrete ale producției diferă de la ‘ o . unitate ■ la ! alta și este -normal*-ea  ..activitatea tinerilor absolvențirs-ă Sie ■ adaptată la, aceste* 1 cdndițiloj Prin decretul Consiliului; de Statnsci'M din anul 1957 se stabilește în amă- i nunt cadrul legal care trebuie respectat și care are ca principal obiectiv integrarea cît mai rapidă în producție a inginerilor stagiari, sînt respectate Să ne referim concrete. Cum aceste prevederi ? la citeva exemple
Condica de prezență - singurul „observator 

al activității desfășurate?

a fondului forestier

In cadrul sondajului efectuat s-au exprimat mai multe păreri cu privire Ia timpul cit trebuie să dureze perioada așa-zisă de adaptare, în care inginerii stagiari trec prin diferite compartimente de activitate in vederea cunoașterii unității unde au fost repartizați. La întreprinderea metalurgică din Focșani, de pildă, unitate relativ nouă, in care este mare nevoie de specialiști,
programului stabilit pînâ inalegătură cu măsurile și acțiuni-bune condiții anul 1990. In le concrete ce se întreprind pentru transpunerea in viață a indicațiilor și sarcinilor stabilite la ședința de lucru a Comitetului Politic Executiv, am solicitat precizări din partea tovarășului ION silviculturii. TĂBĂRAȘ, adjunct al ministrului

— Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976—2010, elaborat din inițiativa secretarului general al partidului, pune in fața organelor silvice, in fața populare, în fața tuturor țării sarcini de mare pentru prezent și viitor. ______bilanț al realizărilor iri cei 10 ani de la adoptarea programului, sîntem in măsură să raportăm că au fost îndeplinite principalele prevederi ale acestuia. Astfel, in perioada 1976— 1985, suprafața fondului forestier e- fectiv acoperită cu pădure a crescut cu 35 000 hectare, mai ales pe seama extinderii suprafețelor plantate cu foioase autohtone valoroase. Tot în această perioadă au fost executate lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafață totală de 580 000 hectare, adică cu 88 000 hectare mai mult fată de sarcina stabilită prin program. Hotărîți să înlăturăm grabnic consecințele negative pe care ar putea să le aibă a- supra structurii fondului forestier unele exagerări care s-au manifestat în extinderea speciilor de rășinoa- se. in cincinalul trecut și mai cu seamă în a doua parte a acestuia s-a acționat cu fermitate pentru împădurirea noilor suprafețe in mod deosebit cu fag și stejar, fapt ce a permis o creștere a ponderii foioaselor in cadrul acestor lucrări, de la 37 la sută in 1976—1980 la aproape 50 la sută în prezent. Rezultate bune s-au înregistrat și în acțiunile de îngrijire a pădurilor tinere. in menținerea unei stări fito- sanitare bune prin intensificarea lucrărilor de igienizare a pădurilor. Subliniind aceste realizări, trebuie a- rătat însă că mai ales în ultimii doi ani nu în toate județele unitățile silvice și consiliile populare au acționat cu răspunderea ce le revine pentru respectarea strictă a regulilor de exploatare și în mod deosebit a normelor de tăiere. Vi- novați de acest lucru se fac și factorii răspunzători din cadrul Ministerului Silviculturii pentru insuficienta fermitate de care au dat dovadă față de unele abuzuri ce au avut loc în exploatarea pădurilor, a- buzuri ce au dus în unele zone la un anume dezechilibru intre clasele de virstă ale pădurilor. Pornind

consiliilor cetățenilor răspundere Făcînd un

de la aceste neajunsuri, catocmaiși de la altele ce țin de îmbunătățirea actualei structuri pe specii a pădurilor, la recenta ședință de lucru a Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a redimen- sionat și amplificat obiectivele prioritare ale silviculturii pentru următorii cinci ani. Aceste noi orientări și indicații se constituie într-un amplu program de acțiune prin care se reconsideră in fond concepțiile cu privire la menținerea permanenței pădurilor, la regimul de exploatare a masei lemnoase, evitarea tăierilor care dezgolesc solul, la locul care trebuie să-l dețină în cultură speciile autohtone valoroase, împădurirea terenurilor excesiv degradate. A- ceastă reotientare în concepțiile și tehnologiile de lucru are loc pe fondul îmbunătățirii actualelor norme legislative, inclusiv a celor referitoare la modul de administrare a fondului forestier.
— Vă rugăm să explicați in ce 

constă esența acestor reorientări in 
activitatea de ansamblu a silvicultu
rii și cum se acționează practic pen
tru materializarea măsurilor stabilite 
de conducerea partidului.— Am să răspund, subliniind inte de toate că problema cea importantă pentru noi râmîne trarea integrității actualului forestier. în acest sens, așa ne-a indicat conducerea partidului, vom veghea cu toată răspunderea ca orice solicitare de scoatere definitivă a unor terenuri sau defrișare de pădure pentru diferite nevoi ale economiei naționale să se aprobe numai în condițiile compensării obligatorii, echivalente și anticipate, astfel incit să se realizeze un echilibru in repartiția teritorială a pădurilor și mai ales a celor de cîmpie, cu rol deosebit în ameliorarea condițiilor de mediu, in păstrarea și reconstrucția echilibrului ecologic. în pădurile de steiar. precum si în pădurile care îndeplinesc funcții deosebite de protecție nu se vor aviza scoateri din fondul forestier și defrișări. Mai. mult, se prevede ca in unele zone din Cîmpia Română și Dobrogea cu procent redus de împădurire (județele Galați, Brăila, Ialomița, Călărași. Buzău, Prahova, Giurgiu, Dîmbovița, Teleorman, Ar-

ina- mai păs- fond cum

geș, Olt, Dolj, Mehedinți, Tulcea, Constanța și sectorul agricol Ilfov) să nu se mai execute tăieri de produse principale in pădurile cu bază de stejar și tei, precum și in cele de salcîm, urmînd ca in acestea să se efectueze numai tăieri de îngrijire și de igienă, iar în cazuri cu totul speciale, în care procesul de regenerare naturală este declanșat, se vor extrage exemplarele mature care împiedică creșterea și dezvoltarea puieților din speciile valoroase de stejar, tei, frasin și altele., Pădurile tinere de cring, cu bază de stejar și fag, sănătoase și cu stare bună de vegetație, vor fi conduse, prin tăieri de ingrijire, la virste înaintate, în vederea regenerării lor pe cale naturală. Prin măsurile prevăzute se va realiza, totodată, o mai mare stabilitate ecologică și ameliorarea factorilor de mediu, conservînd fondul genetic valoros al pădurilor noastre, îndeosebi al celor de stejar. Va crește, de asemenea, ponderea pădurilor cu funcții deosebite de protecție, de la 32 la sută in 1985 la 36—37 la sută în anul 1990.
— Cele inai mari neajunsuri s-au 

manifestat totuși in modul de ex
ploatare a pădurilor, respectiv in tă
ierile de masă lemnoasă. Ce se în
treprinde concret pentru înlăturarea 
acestor deficiențe ?— Potrivit noilor indicații se reconsideră nu numai modalitățile de tăiere, ci și cele de regenerare a pădurilor potrivit următoarelor criterii tehnice : în pădurile de stejar din zonele colinare și in cele de fag se vor aplica tehnologii de tăiere prin care arborii se extrag treptat, evitîndu-se dezgolirea solului pe porțiuni fără semințiș viabil, asigu- rînd astfel permanența pădurii și exercitarea funcțiilor de protecție ale acesteia. în acest scop, in toate pădurile de codru cu bază de stejar și fag ajunse la vîrsta de exploatare și prevăzute la regenerare prin tăiere vor fi aplicate, ca regulă generală, tehnologii de recoltare cu perioade lungi de regenerare (15—20 de ani in cazul pădurilor de stejar și pînă la 30 de ani în cele de fag), care asigură instalarea și dezvoltarea' treptată a semințișurilor viabile ce realizează acoperirea corespunzătoare a solului și permanența păduri-

lor. O atenție Cu totul deosebită se va acorda pădurilor de productivitate superioară și mijlocie în care . este posibilă obținerea de sortimente industriale superioare, in special bușteni pentru furnire sau lemn pentru derulaj, care vor. fi conduse la vîrste înaintate (140—200 ani) prin tăieri de îngrijire și de igienă in măsură să le asigure o stare corespunzătoare de sănătate și de creștere. în pădurile de gorun, fag și amestec de fag cu rășinoase situate pe pante mai mari de 35 de grade, precum și în cele situate pe grohotișuri se vor aplica numai tăieri de igienă și intervenții speciale (de conservare), prin care să se asigure regenerarea pe cale naturală sau prin împădurirea golurilor create.Măsurile preconizate în lumina noilor indicații privind îmbunătățirea gospodăririi pădurilor și a vegetației lemnoase din afara fondului forestier vor determina, la nivelul anilor 1988—1990, modificări de substanță în evoluția volumului șt structurii masei lemnoase antrenate în circuitul economic. Astfel, nivelul total al tăierilor se va diminua cu 500 000 metri cubi in anul 1988 și cu 1,1 milioane metri cubi in anii 1989—1990. Aceste diminuări absolut obligatorii vor putea fi realizate numai prin antrenarea într-o mai mare măsură a altor resurse de masă lemnoasă. rezultate din igienizarea și curățirea pădurilor sau a unor pășuni împădurite, din îngrijirea vegetației lemnoase din afara fondului forestier etc. Pe bâza acestor măsuri, pînă în anul 1990 se va asigura treptat limitarea tăierilor de produse principale la cît poate da pădurea în fiecare din cele 2 208 unități de producție în care părțit fondul forestier i de unitățile silvice.
— Ce anume elemente 

aveați in vedere atunci 
afirmat că vor fi reconsiderate inseși 
modalitățile de refacere a fondului 
forestier ?— în noua concepție, regenerarea pădurilor se va realiza cu precădere pe cale naturală, promovindu-se speciile autohtone valoroase — steiar. fag. frasin, paltin, cireș, tei. brad, molid, larice — capabile să producă lemn cu calități tehnologice superioare si să asigure. In același

: este im- administrat
de noutate 

cind ați

timp, ameliorarea condițiilor de mediu. Ponderea stejarilor in compoziția pădurilor nou create va fi de 70—80 la sută în zonele optime de vegetație ale acestora și de 30—50 la sută în amestecurile de stejar cu fag sau tei. In zonele specifice stejarului s-a interzis cu desăvîrșire crearea plantațiilor de rășinoase sau a culturilor de arbuști fructiferi.Ca urmare a modalităților noi de recoltare a masei lemnoase (tăieri fără dezgolirea solului, ceea Ce implică prelungirea perioadei de refacere a pădurilor), în perioada Î986— 1990, volumul lucrărilor de regenerare naturală a pădurilor și de împăduriri va cuprinde 193 500 hectare, asigurîndu-se regenerarea la zi a (suprafețelor din fondul forestier supuse tăierilor, precum și împădurirea golurilor neregenerate, a unor poieni și taluze de drumuri forestiere.
— Sarcini cu totul deosebite revin 

silviculturii in ce privește 
in valoare a terenurilor 
In ce constau acestea și 
se va acționa pentru 
rea lor ?— Pentru readucerea economic a terenurilor gradate și in alunecare, tru folosințe agricole, în cincinalul actual se vor executa lucrări de a- meliorare a acestora și de împădurire prin unitățile silvice și actualii deținători, pe o suprafață de 26 750 hectare. Este o sarcină deosebită pentru noi dacă avem în vedere tehnicitatea ridicată pe care o reclamă acest gen de lucrări. Dincolo de Complexitatea și dificultatea lor, de eficiența mai scăzută a noilor investiții, noi pornim la materializarea*  acestor sarcini cu conștiința clară a răspunderii ce ne revine pentru punerea în valoare a fiecărei palme de pămînt ce poate fi roditor. La această dată avem o inventariere a tuturor suprafețelor*  excesiv degradate, urmînd ca in cel mai scurt timp să stabilim prin studiile tehnice de specialitate acțiunile ce trebuie întreprinse pentru redarea lor în circuitul economic, acțiuni care in mod obligatoriu se vor incadra în complexul de măsuri generale de protecție a solului și apei din fiecare zonă.Conștienți de importanta sarcinilor puse in fața noastră de conducerea partidului, oamenii muncii din silvicultură sînt hotărîți să acționeze cu întreaga răspundere pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor din Programul național pentru dezvoltarea calitativă a silviculturii, pentru transpunerea in viață a noilor măsuri stabilite la recenta ședință de lucru a Comitetului Politic Executiv, asigurînd astfel sporirea mai substanțială a contribuției silviculturii la progresul economiei românești.

punerea 
degradate, 

cum gnume 
materializa-în circuitul excesiv de- inapte pen-

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP

mare nevoie de specialiști, mulți ingineri stagiari nici nu au trecut în mod organizat pe Ia toate fazele fluxului tehnologic. Totuși, in timp, ei au avut posibilitatea să cunoască destul de bine activitatea din, practic, toate secțiile de fabricație.Indiferent de durata acestei perioade de adaptare, care poate fi mai mare sau mai mică, activitatea inginerilor stagiari nu trebuie lăsata insă in nici un caz la voia intim- plării, nesupravegheată, neî'ndruma- tă. Facem această precizare deoarece la întrebarea „CUM, CINE SE OCUPA DE PREGĂTIREA ȘI INTEGRAREA ÎN PRODUCȚIE A INGINERILOR STAGIARI ?“ am primit o serie de răspunsuri care dovedesc multă indiferență, ca să nu spunem altfel, față de activitatea tinerilor specialiști. „Cu toate că a trecut mai bine de o jumătate de ap de cind m-am prezentat la post — ne mărturisea unul din inginerii cu care am discutat — singurul mod de urmărire a activității mele a rămas... condica de prezență. în rest, nu contează ce fac ori aș putea să fac in cele opt ore cît stau în treprindere".Așa se face că timpul trece lingă mulți ingineri fără nici un __ de cîștig pe planul pregătirii profesionale sau cel puțin al cunoașterii proceselor de producție din unitatea unde au fost repartizați. Ing. Doina
în-pe fel

Teodorescu, de la întreprinderea „Melana", \ din Botoșani, de pildă, după ce a coordonat citva timp activitatea unei formații de lucru, nu a mai primit nici o sarcină concretă. „Dacă s-ar ține cont de specialitatea mea, inginer mecano-chimic, ne-a spus interlocutoarea, ar trebui să lucrez în cadrul compartimentului mecano-energetic și de autoutilări. Dar nimeni nu mi-a cer.ut-o și, sinceră să" ' ’ cupat blemă".Nu-i dacă ar respectiv este greu de apreciat dacă tînăra ingineră și-ar fi pus în va- i loare cunoștințele profesionale. De ce 7 Am continuat sondajul nostru chiar în secția respectivă, punind întrebarea : „ÎN CE MĂSURA VA ■ VALORIFICAȚI CUNOȘTINȚELE DOBÎNDITE ÎN FACULTATE 7“ Iată și unul din multele răspunsuri asemănătoare primite : „în foarte mică măsură, deoarece mă ocup cu planificarea reparațiilor, o activitate birocratică, pe care; chiar și un om cu o die".Crede oare cineva noada de stagiatură, care timp de trei ani făcut nimic concret in producție vor deveni dintr-o dată specialiști cu o înaltă calificare, cu experiență și spirit de inițiativă în întreprinderile unde lucrează ? Răspunsul se înțelege de la sine. „Nu mă consider cu adevărat integrat în întreprinderea unde am fost repartizat, ne spunea unul din inginerii care au participat la sondajul efectuat, deoarece între cunoștințele acumulate în facultate și ceea ce sînt pus acum să fac în, producție nu există nici o legătură".

fiu, nici eu nu m-am preo- , îndeajuns de această pro-mai puțin adevărat că și fi lucrat în compartimentul

o poate pregătire face me-pe-că, după acei ingineri de zile nu au

Interesul ar trebui 
dar uneori lipsește..Există vreun impediment, vreun obstacol obiectiv pe drumul integrării depline, operative a inginerilor stagiari in producție 7 Nicidecum. Și pot fi date numeroase exemple care să ilustreze forța creatoare, capacitatea profesională a inginerilor stagiari de a rezolva probleme tehnice dintre cele mai complexe. Numai că, pentru aceasta, interesul manifestat de conducerile întreprinderilor și de tinerii specialiști ar trebui să fie reciproc. Uneori se în- tîmplă însă ca el să lipsească... din ambele părți. Numai cu titlu de exemplu redăm discuția avută cu inginerul stagiar L. S., de la întreprinderea de anvelope din Zalău :— De cind lucrați în unitate 7— De aproape un an.— Cine este președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din unitate 1— Sincer să fiu, nu știu.— Dar știți că există o asemenea comisie 7— Da, trebuie să existe.— Și ce sarcini revin acestei comisii 7__ ? ;— Dar temele de cercetare propuse, afișate de altfel, le cunoașteți 7— Da, am văzut că unele soluții au fost și premiate.Continuăm dialogul cu ing. Mircea

să fie reciproc, 
. din ambele părți Horhat, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din întreprindere :— Anul trecut am avut de soluționat 70 de teme de cercetare, unele dintre ele relativ simple, pe care le puteau rezolva și inginerii stagiari. Unii au făcut-o și o fac, alții mai puțin sau deloc. Depinde, zic eu, in primul rind de ei, de ambiția lor de a se afirma.— Dar și de felul cum se stimulează această ambiție. •— Este adevărat.— Știți că un tinăr inginer nu cunoaște nici numele președintelui comisiei inginerilor și tehnicienilor din întreprindere, nici cam oe ar trebui să facă această comisie 7— Posibil, nici eu nu-i cunosc pe toți, dar ne vom cunoaște cît de curînd.Fără comentarii. Noi ne-am făcut datoria și credem că acum cei doi specialiști au ajuns să se cunoască. La activitatea concretă, din secțiile de producție, a inginerilor stagiari ne vom mai referi intr-un număr viitor al ziarului.Anchetă realizată de 
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O amplă evocare cinematografică:
„PARTIDUL, PATRIA, 

POPORUL"

EDUCAȚIA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ -

SUB SEMNUL UNOR EXIGENȚE NOI, SUPERIOARE

Culmi semețe de munți si oglinzi de ape... Vetre etnice — enclave de milenară spiritualitate, locuri ale unor bătălii pentru libertate națională și dreptate socială intrate în „cronica de aur“ a neamului... Maiestuoase chipuri ale țării fixate in vaste panoramice și în „planuri detalii" dintre cele mai grăitoare pentru sufletul românesc, precum : „riul", „ramul", pietrele „sfinte" ale cetăților dacice sau medievale, zidirile mîndre ale unor edificii înălțate în anii noștri... Splendori ale naturii eterne și istoriei seculare și mari izbînzi ale contemporaneității...Partidului Comunist Român, inima mereu tînără a țării, celor 65 de ani i de luptă eroică și glorioasă, sărbătoriți la acest început de mai, rolului partidului în trezirea conștiinței revoluționare a clasei muncitoare și meritului său hotărîtor în înflorirea destinului națiunii, contribuției sale strălucite la edificarea socialismului, cineaștii i-au închinat — fierbinte și înălțător omagiu, izvorind dintr-o profundă dragoste și recunoștință — un nou film documentar de montaj : 
„PARTIDUL, PATRIA, POPORUL" (scenariul și comentariul : Nicolae Dragoș ; regia : Virgil Calotescu).Filmul evocă șirul lung de lupte pentru apărarea ființei neamului, rădăcinile aspirațiilor de libertate națională și dreptate socială, adine im- plîntate în măreția veacurilor — arătînd cum aceste idealuri scumpe au devenit realitate deplină și trainică sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român. Reamintește momentul istoric tumultuos în care, cu 65 de ani în urmă, lua naștere, „suflet în sufletul neamului", Partidul Comunist Român. Reamintește, in contextul monstruosului „marș al ciumei brune" asupra Europei, sau in condițiile războiului antifascist, de lecția de bărbăție și de voință și de spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă comuniștii în lupta lor neobosită, neînfricată pentru dreptul la. viață demnă al celor mulți, pentru integritate teri- . torială, libertate și suveranitate.Secvențe filmate la puțină vreme după evenimentul de la 23 August reconstituie clarviziunea și energia comuniștilor confruntați cu greutățile începuturilor socialismului. Surprind avintul revoluționar prin care țara, condusă de partid, a pășit decis pe drumul industrializării și transformării socialiste a agriculturii.Un moment important al filmului : cel ce vorbește în imagini de o deosebită pregnantă despre unitatea poporului în jurul partidului și rolul său în viata țării, evocă momentul solemn al Congresului al IX-lea, cînd la cîrma P.C.R. a venit încercatul comunist, marele om politic cu vocație istorică, tovarășul Nicolae Ceaușescti, Sub a cărui Înțeleaptă conducere țara' noastră1 a cunoscut o înflorite: fără precedent, .'pe '.drumul sociatismulujeți comunismului.

Și de data aceasta, mărturia peliculei, memoria ei — împrospătînd memoria noastră — au darul de a sugera drumul tării In „Epoca Nicolae Ceaușescu", cea mai rodnică epocă din istoria țării, etapă care, prin grandioasele-i creații, a remo- delat geografia fizică și economică, geografia socială și cea moral-spiri- tuală a tării.Filmul reconstituie — oglindind amplu și patetic totodată —- epopeea construcției din ultimele decenii. Revedem — prin intermediul imaginilor dense ale filmului „Partidul*  Patria, Poporul" — . marile edificii ale socialismului : modernele platforme industriale, hidrocentralele de pe Olt., Lotru, Argeș, Dunăre („constructorii rostindu-și numele în lumină" — spune comentariul). Revedem momente însemnate ale bătăliei pentru rodnicia ogoarelor, tensiunea undr încleștări în care oamenii pămîn- tului „au dat sensuri noi muncii lor". Refacem „drumul pe verticală" al orașelor țării — modernitatea edilitară, urbanistică a localităților țării fiind un alt pregnant aspect al devenirilor socialiste, al faptelor comuniștilor.Secvențe inspirate — reverbfe- rind căldura, zîmbetul unor tineri, băieți și fete, adulți Sau bătrîni — evocă preocuparea vie pentru viitorul națiunii, grija față de om, condițiile optime de muncă și viață asigurate. Secvențe dinamice reconstituie și căile către o altă lumină decît. cea a hidrocentralelor : accesul larg, divers la învățătură, acces asigurat tinerilor și tuturor celor dornici să știe mai mult, să se autoperfecțio- neze. Scene filmate în laboratoare, în institute de cercetări, dar și în fabrici și pe ogoare, vorbesc de marea înflorire a științei și de felul în care, sub îndrumarea competentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, oamenii ce pătrund tainele naturii sprijină procesele productive.Distingem pe chipurile bărbaților ți femeilor ce se perindă în fața noastră, surprinși la locurile de mtîncă, participînd la ședințele consiliilor de conducere, la dezbaterile și congresele unor mari foruri — precum F.D.U.S. — climatul de lărgire a democrației ți întărire a res-, ppnsabilității civice. Așa cum distingem Jn secvențele consacrate Tes-j tivalului național „Cîntarea Româ

niei" largul acces Ia valorile muzicii, teatrului, dansului, artelor plastice, filmului etc., ori la practicarea artelor : virtuțile festivalului de a contribui la democratizarea culturii și la stimularea forțelor creatoare ale oamenilor muncii.Portret de țară, portret al istoriei luptelor pentru dreptate socială și libertate națională ale clasei muncitoare, sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român, portret al marilor înfăptuiri ale poporului nostru condus de partid pe drumul socialismului — cu deosebire sub bolțile de lumină ridicate deasupra cerului României de cel de-al IX-lea Congres — „Partidul, Patria, Poporul" este, totodată, un impresionant portret al conducătorului iubit : tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Un mare om pentru istorie, un mare om pentru oameni", omul care, dovedind . exemplară clarviziune revoluționară și dîrzenie comunistă a propulsat România pe traiectoria celor mai grandioase înfăptuiri din întreaga sa existență. Acest portret se țese din sutele de fapte grăitoare pentru virtuțile de luptăto/ neînfricat, așa cum sînt ele fixate, evocate și de peliculă : începind cu angajarea sa în luptă, din fragedă tinerețe, con- tinuînd cu atitudinile sale de exem-. plar curaj și admirabilă demnitate, exprimate la procesul militanților comuniști și antifasciști de la Brașov din 1936, cu virtuțile sale de strălucit organizator, vădite încă de la marile demonstrații antifasciste si antirăzboinice de. la 1 Mai .1939. îl vedem mereu în mijlocul oamenilor, evenimentelor, însuflețind masele și manifestînd mereu marele său dar de a înrîuri conștiințele (cu forța rațiunii sale, cu puterea de convingere a argumentelor sale), de a chema la acțiune revoluționară și permanentă autodepășire și perfecționare umană. îl vedem prezent în , viața de fiecare zi a țării. îl vedem, avînd-o alături pe tovarășa Elena Ceaușescu, in numeroasele vizite de lucru, îl vedem inaugurînd magistrale ale socialismului românesc, precum Transfăgărășanul, Canalul Dunăre — Marea Neagră, Metroul bucureștean etc. îi auzim glasul rostindu-se întotdeauna memorabil în congrese, conferințe, consfătuirii în dele mai-înalte foruri internaționale pentru impunerea pe PjaBUSJgU^-JleMzoltaraajnultilaterală țional a principiilor independenței și suveranității naționale, a dreptului

fiecărui popor de a-și orîndui viața așa cum dorește, pentru înfăptuirea idealurilor de pace și colaborare, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru pace pe planeta noastră.Gînduri și sentimente de înaltă prețuire exprimă filmul și față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de reputație mondială, care a avut o contribuție hotăritoare ca știința și cultura, cercetarea și învățămîntul să confere țării noastre energie creatoare și prestigiu internațional.Film de montaj, „Partidul, Patria, Poporul" este un documentar artistic concludent pentru virtuțile genului atunci cînd sînt slujite cu credință, dăruire și talent. în acest documentar. mărturiile manifestelor tipărite în tipografii ilegale, ale documentelor reprezentate de pagini de ziare, ale unor texte juridice menite să scoată partidul comunist în afara legii, ale unor decizii judecătorești (urmărind zadarnic să demobilizeze implicarea in lupta de clasă), memoria fotografiilor evocînd condiții grele de viață și. muncă, ziduri triste și umede de închisori, amploarea unor inițiative politice ale comuniștilor, a unor acțiuni greviste și a unor manifestații au fost mereu întărite de imagini cinematografice consemnînd variatele și serh- nificativele transformări revoluționare din ultimele decenii. De asemenea, selecția judicioasă a unor valori de arhivă cinematografică s-a îmbinat (în realizarea acestui film) cu nobila preocupare de a consemna, prin imagini noi, proaspete, chipul și tonusul țării, ale oamenilor ei în chiar zilele din preajma celei de-a 65-a aniversări a Partidului Comunist Român.în ce privește virtuțile artistice ale filmului : la forța remarcabilă a imaginii (autori : Dumitru Gheorghe, Gabriel Cobasnian ș.a.) s-a adăugat și fructificarea ei sensibilă, accentuarea virtuților ei' evocatoare, dinamizatoare — prin inspirate soluții și ritmuri de montaj (Mariana An- druță), prin acordurile ample, grave ale unor cîntece muncitorești maiestuoase și ale unor creații corale și instrumentale străvechi sau noi (ilustrația muzicală : Radu Zamfires- cu) ; toate acestea, orchestrate armonios, cu siguranță și intuiții artistice relevabile de cunoscutul și pasionatul regizor Virgil Calotes- cu. Un rol important în acest seats l-au avut și virtuțile cuvinlului • bine cumpănit al comentariului. Filmul în întregul său se constituie în- tr-o nouă „Cîntare a României", a României socialiste pe drumul muncii •eroice „â .poporului, sub conducerea. Partidului‘'Comunist Român, pentru a patriei,
Natalia STANCU

Omul modern este un Prometeu dezlănțuit, descătușat de povara miturilor și apăsarea întunericului necunoașterii, care a trecut încrezător la modelarea Naturii In matricea căreia a fost plămădit. Șansa unică dată unei ființe viețuitoare de „a gindi singur" și „a scormoni lumina" a constituit și constituie hotarul de esență dintre biologic și uman. Un accident genetic — fuziunea a doi cromozomi, purtători materiali ai informației genetice — a constituit punctul de plecare al celei mai impresionante aventuri a evoluției Universului : gindireaumană ce a determinat apariția unei noi sfere — sfera cunoașterii.Stînd la baza cerebralizării/ accidentul genetic petrecut între doi dintre cei 48 de cromozomi cîți avea strămoșul comun al speciei umane și al maimuțelor antropoide actuale (gorila, cimpanzeul și urangutanul) a condiționat evoluția explozivă a speciei umane, asupra căreia a- veau să acționeze concertant forțele selecției naturale. Nevoia de a comunica, iz- vorîtă din comportamentul social — viața de grup — și din desfășurarea procesului muncii, a declanșat . nașterea limbajului articulat și de aici a început lungul și nesfîrșitul drum al vieții. Fără a diminua cu nimic aportul diferitelor domenii ale cunoașterii, trebuie să recunoaștem că, dintre toate, biologia oferă cele mai multe dintre posibilele răspunsuri acceptabile privind originea și evoluția vieții. Aceasta deoarece ea merge cel mai direct în miezul problemelor care au stat dintotdeauna pe „muchea de cuțit" dintre idea- lism-metafizică și materialism-dia- lectică. Iar dintre toate domeniile biologiei moderne, cel al geneticii se constituie in coloana vertebrală și axul său cerebro-spinal, deoarece, pe lingă penetrația sa în toate aspectele legate de originea, organizarea și evoluția materiei vii, genetica are mari implicații practice, de la ea așteptîndu-se rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă comunitatea umană.Una dintre marile achiziții teoretice ale geneticii moderne a fost introducerea noțiunii de „PROGRAM GENETIC", cu ajutorul căruia s-a dat o explicație pertinentă „secretelor" vieții. Viața, ca fenomen natural, este de o uimitoare complexitate, multe aspecte ale sale stînd pentru neavizați și nepregătiți sub semnul miracolului, învăluit în ceața deasă a necunoașterii. în lipsa unei definiții exacte a vieții a rămas ca un punct de reper definiția dată de Fr. Engels, in secolul trecut, îh „Anti-Duhring" : „viata este mijdulde existență ' al substanțelor albuminoide". La vremea elaborării safe. această definiție a satisfăcut exigențele cunoașterii despre natură. Astăzi ea trebuie neformulată. adăugită. Nu există din păcate nici 

astăzi o definiție exactă a fenomenului vieții, dar noțiunea de Program genetic ne ajută să înțelegem mai profund marea complexitate a fenomenelor vieții. Această noțiune implică prin sine ceva elaborat, conștient, deliberat. A implica intervenția unei forțe supranaturale este desuet, vetust, ilogic. Aceasta deoarece este bine dovedit faptul că Programul genetic al oricărei specii cuprinde ansamblul de instrucțiuni codificate biochimic in structura acizilor nucleici și care dirijează realizarea tuturor caracteristicilor specifice viețuitoarelor.Unele programe genetice au fost în totalitate descifrate. Tehnicile 
Recente cercetări în genetică 
întregesc tabloul cunoașterii 
și înțelegerii apariției vieții

moderne de secvențiere a acizilor nucleici au permis elucidarea exactă a întregii secvențe de nucleotide ale genelor ce reprezintă programul genetic. Desfășurarea programului genetic al unei specii se face cu exactitate de ordinator. Ceasurile biologice moleculare, celulare și organismice, specifice fiecărei ființe viețuitoare, nu reprezintă în fond decît îndeplinirea întocmai, proiectată în timp și spațiu, a programului genetic. In programul genetic sînt înscrise trăsăturile anato- mo-morfologice, fiziologice, biochimice și comportamentale, temperamentul și inteligența, vitalitatea și longevitatea individului biologic. Trinitatea destin biologic-destin uman-program genetic este înțeleasă astăzi nu ca o derulare a unor forțe oarbe, ci pur și simplu ca o transpunere în realitatea biologică și socială a unui anumit program genetic. Program care, de mare vigoare fiind, nu este rigid, el permi- țînd unele corecții atunci cînd condițiile specifice de mediu le impun. Așa se explică că, grație introducerii tehnologiei DNA recombinat, a ingineriei genetice, au putut fi modificate drastic programele genetice ale unor bacterii, manipulate gene, desființate barierele dintre specii și efectuarea unui schimb de elemente de programe genetice între specii cu totul neînrudite, cum ar fi 
inii UNEI iRUCTUOASl COLABORĂRI 

INIRE CiRCEiARE, ifflMl SI PRODUCȚIE

specia umană și cea a bacteriilor.Apariția programelor genetice a fost consecința unui lung proces de evoluție desfășurat în procesul însuși de apariție ă vieții în cadrul căruia au funcționat două 'principii : avantaj selectiv — promovare, eroare — eliminare. Structurile chimice ce prezentau o mai mare eficiență funcțională, neg-entropice, au fost păstrate de selecția naturală și promovate, pe cînd cele care acumulau erori condiționînd o funcționare ineficientă, cu entropie pozitivă, predispuse la dezorganizare, au fost eliminate. Jocul întimplării și necesității, intersectindu-se cu constrînge- rile fizice și chimice ale moleculelor vieții — acizii nucleici și proteinele — a dus în cele din urmă la constituirea primelor molecule de acizi nucleici eu o a- numită secvență de nucleotide, care au determinat sinteza unor catene polipepti- dice cu o anumită secvență de a- minoacizi. Momentul „potrivirii" acizi nucleici — proteine a constituit „punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii" ce a devenit „stăpî- nul fără margini peste marginile lumii", adică apariția primelor gene, a primelor programe genetice și în consecință a primelor organisme biologice.Iată de ce astăzi putem considera că viata reprezintă „modul de existentă și autoreproducere a interacțiunii acizi nucleici — proteine", formulare ce încorporează In sine două aspecte esențiale ale vieții derivate din proprietățile genelor (acizilor nucleici) : autoreproducerea și interacțiunea. într-adevăr, fără interacțiunea acizii nucleici — proteine, acizii nucleici ar fi niște substanțe inerte, iar proteinele ar fi substanțe lipsite de proprietățile catalitice și structurale specifice. Fără această interacțiune in lumea vie ar fi haos, ceea ce ar face ca viața să nu se poată Înfiripa. Interacțiunea acizi nucleici — proteine stă la baza emergenței sistemelor biologice caracterizate prin teleonomie — sistem ce prezintă structuri caracterizate printr-o organizare și funcționare de maximă eficiență, asigurînd autoconservarea și autoreproducerea lor. Automiș- carea materiei vii își are. așadar, izvorul în interacțiunea acizi nucleici — proteine.
Lector tinlv. dr. 
Lucian GAVRILA 
Universitatea București

ISTORIE -
ACTUALITATE, 
un dialog cu largi 

implicații educative, 
patrioticeLa Oradea — orașul modern ale cărui tradiții se cuprind in orizonturile mileniilor, istoria își multiplică ecourile intr-un amplu și elocvent dialog cu spectaculoase realizări contemporane. Noile ansambluri arhitectonice din zona de vest, cartierele Nufărul, Dimitrie Cantemir, Iosia-Nord, Piața 23 August atestă fără îndoială creșterea spectaculoasă a municipiului de pe malurile Crișului. O creștere proporțională desigur cu ampla dezvoltare economică pe care a cunoscut-o, asemenea tuturor orașelor țării. Și pentru a ne referi doar la cartierul de vest, a- mintit mai sus, va trebui să subliniem că imensul cartier nou, de proporțiile unui adevărat oraș, care a luat naștere aici, își are un corespondent firesc în modernele întreprinderi care alcătuiesc platforma industrială și care se desfășoară spectaculos pînă spre granița de vest a țării.Întovărășind cu inima și cu gîn- dul asemenea însemne nepieritoare ale unei spectaculoase dezvoltări contemporane, nu se poate să nu evocăm și grija pe care edilii orașului o manifestă față de păstrarea avuției spirituale obștești. Căci, adevărate oglinzi ale timpului, ale viețuirii noastre pe pămintul românesc, mărturiile unei multimilenare istorii se bucură aici de prețuirea tuturor. începuturile aparținind epocii neolitice, descifrabile in descoperirile arheologice din cartierul Salca, sau amintirea voievodatului condus de Menumorut, care și-a avut centrul la Biharea, sint și astăzi prilej de mindrie patriotică. Ca și evocarea unor fapte și oameni ce au adus României dreptul la pagini de glorie nepieritoare. Să ne gîndim doar la Nicolae Olahus — unul din cei mai importanți cărturari români ai epocii, care a studiat la Oradea, să ne gîndim de asemenea la amintirea de neșters a răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan, fixată pentru viitorime in pictura murală a monumentelor orădene, la faptul că aici s-a înființat, in 1780. una din cele mai vechi aoademii și că tot aici se definitiva „Supplex Libellus Valachorum" — document de o deosebită importanță pentru lupta românilor din Transilvania. Activitatea corifeilor „Școlii Ardelene" — 

Gheorghe Șincai șl Petru Maior, iar mai tirziu activitatea revistei „Familia", care, începind din 1880, și-a stabilit sediul la Oradea, au contribuit, de-a lungul anilor, la configurarea unui orizont spiritual românesc, la afirmarea unor puncte de vedere înaintate, a unor soluții îndrăznețe și originale, purtind pecetea unei nedezmințite tinereți spirituale.Cit de departe este aspectul de astăzi al orașului de descrierea pe care i-o făcea, in secolul XVII, peregrinul Evlia Celebi ? Orașul, a cărui primă mențiune documentară datează din anul 1113, nu a pășit pe drumul modernizării urbanistice decît în a doua jumătate a secolului XIX — perioadă în care a început să i se contureze profilul arhitectonic. Numeroase clădiri de reală valoare istorică și arhitectonică, restaurate atent în ultimele două decenii, conferă astăzi municipiului o personalitate inconfundabilă. Și n-ar fi decît să amintim Palatul baroc — unul din cele mai importante montrrnente ale municipiului, astăzi sediu al Muzeului Țării Crișurilor, numeroasele clădiri cu decorații specifice „artei 1900", din centrul orașului, din Piața Victoriei sau Calea Republicii, primăria, Biblioteca municipală sau originalul pasaj numit „Vulturul negru" conceput pe șase niveluri și acoperit cu sticlă. Vorbindu-ne despre începuturile preocupării comitetului executiv al consiliului popular municipal privind conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură, tovarășul Alecu Paraschiv, primarul orașului, ne atrăgea atenția asupra faptului că prima acțiune de amploare a fost întreprinsă la începutul epocii pe care cu mîn- drie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Mai precis, este vorba de restaurarea în 1967 a Palatului baroc. „Șirul punerii în valoare a diferitelor monumente și clădiri cu arhitectură deosebită, sublinia primarul orașului, a continuat apoi, in municipiul nostru cu alte' edificii. în ultimii ani această acțiune se desfășoară pe baza unui program coordonat de comitetul executiv al consiliului popular municipal. Menționăm aici faptul că in urma unui concurs organizat de comitetul executiv al consiliului popu

lar privind restaurarea și coloritul fațadelor clădirilor din zona centrală a municipiului, strada și Piața Republicii, precum și Piața Victoriei și-au schimbat radical aspectul. A- ceasta este zona in care s-a intervenit cu mai multă intensitate în- cepînd cu anul 1981. Fațadele clădirilor au fost aduse la arhitectura inițială, coloritul lor scoate în evidență toate elementele ornamentale de o valoare deosebită. în cursul anului trecut s-a renovat clădirea primăriei. Elementele ornamentale, care pînă în prezent nu erau sesizate, au fost scoase în relief printr-un colorit deosebit de plăcut. Statuetele și busturile ornamentale care înainte nu erau observate de trecători sînt acum mult mai bine puse în valoare. în acest proces de refacere a aspectului inițial al clădirilor — care dau o notă aparte orașului nostru — sint antrenate nu numai unitățile de stat ce gospodăresc clădirile vizate, ci și cetățenii și toate organizațiile ce dețin asemenea clădiri".în ritmul țării, în ritmul fundamentalelor ei prefaceri contemporane, activitatea constructorilor oră- deni s-a integrat activ amplului program de făurire a . unei vieți noi. Vorbindu-ne despre aspectul modern al noilor cartiere, despre realizările ultimilor ani puse in slujba celor peste 200 000 de locuitori ai orașului de astăzi, arhitectul Arnold Szabo — de la institutul de proiectări județean — a ținut să precizeze faptul că preocuparea de a oferi locuftorilor un cadru cit mai plăcut, cit mai confortabil vieții cotidiene este consecința directă a dezvoltării civilizației contemporane. Așa cum o demonstrează, de altfel, cu pregnanța 

exemplului concret, ansamblurile de locuit, spațiile comerciale, modernul spital de copii din zona de vest, Casa de cultură a sindicatelor. Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret, . construcțiile moderne din cartierele Dimitrie Cantemir, Iosia- Nord sau Nufărul. „Viitoarele ansambluri arhitecturale specifice contemporaneității, a adăugat primarul municipiului, se vor integra armonios in cadrul arhitectural existent. Amintim, în această ordine de idei, plombele realizate în Calea Republicii și cele proiectate pe străzile Vasile Alecsan- dri, Prahovei etc. Noul centru civic în ansamblul său aduce rezolvări de arhitectură și la clădirile existente în vecinătate. O dată cu finalizarea acestuia se vor deschide vechile arcade ce au existat Ia fațadele clădirilor din Piața 23 August, așa cum de altfel a și fost începută acțiunea cu magazinul «Oțelul», îmbinind armonios noua cu vechea arhitectură și cadrul natural de relief al orașului".în aceste condiții arta monumentală nu mai poate fi privită ca o împlinire în sine. La Oradea i se caută deplina îndreptățire în ambianța căreia îi este destinată, ambiant»! capabilă să o pună in valoare și totodată să-i releve cutezătoare, inovatoare frumuseți. Martore stau, în parcurile și piețele orașului, numeroase lucrări de artă realizate de renumiți sculptori contemporani. Statuia Ostașului român eliberator de Iulia Oniță, busturile lui Iosif Vulcan și Ady Endre de Artur Vetro, Nicolae Bălcescu de Iosif Fekete, Dimitrie Cantemir de Ion Irimescu, statuia „Avînt" de Rodica Stanca Pamfil. grupul statuar simbolizînd Indepen

dența de Constantin Popovici. Acestor realizări li se vor alătura, in cu- rînd, alte mărturii ale atașamentului creatorilor de frumos față de istoria și viața contemporană a orașului lor. în atelierul sculptorului Nicolae Kruch am văzut cîteva dintre aceste proiecte. într-o fază avansată de realizare, monumentul închinat Răscoalei țăranilor din Aleșd (1904) concretizează în cele patru basoreliefuri în piatră scene importante din desfășurarea răscoalei, momente din istoria mai veche a luptei conduse de Horea, Cloșca și Crișan, episodul de o deosebită importanță istorică al Unirii de la 1 Decembrie 1918 și munca contemporană desfășurată în agricultură. Sînt aspecte care, privite unitar, simbolizează mai larg lupta și munca țăranilor de pe aceste meleaguri, victoriile dobîndite de ei in anii socialismului.Figura legendarului Menumorut, care șf-a avut voievodatul pe aceste meleaguri, se înscrie de asemenea printre proiectele de activitate ale acestui sculptor care, în pofida vir- stei tinere, este deținătorul unui palmares artistic deosebit de bogat.în complexa viață spirituală care pulsează astăzi în orașul de la poarta de vest a tării, preocupările factorilor sociali și ale creatorilor pentru calitatea estetică a cadrului vieții cotidiene se încadrează tendinței generale de largă democratizare a culturii, dorinței de a stabili raporturi armonioase, stimulative intre activitatea umană și mediul in care ea se desfășoară.
Marina PREUTU 
Ioan LAZAFoto : S. Cristian

Cercetare — învățămînt — producție. Triadă novatoare, ecuație rezolvată sau în curs de rezolvare de către centralele industriale, întreprinderi, unități de învățămînt. Esențial este faptul că pretutindeni în țară se caută soluții ale integrării, urmărindu-se permanentizarea colaborării între cei trej factori amintiți, nu numai pe plan ideatic, ci și concret, la fața locului, cu implicații directe în producție.Pentru ilustrare, ne-am adresat directorului general al Centralei industriale de utilaj și piese de schimb de pe platforma Militari—București, tovarășul inginer Petre Preda. Trebuie să precizăm de la bun inceput că această centrală este profilată pe producția de utilaje, feronerie, armături sanitare și altele, o bună parte din producția ei fiind exportată. Cum consideră conducerea centralei că s-au materializat rezultatele integrării în ultimul timp ? „Ca pe un sistem de relații, de legături interdisciplinare între specialiștii care lucrează în centrală, în institutul de cercetare, în învățămînt" — ni s-a răspuns.Ne vom opri, la sugestia interlocutorului nostru, la un singur aspect. Centrala, care reunește 17 întreprinderi din țară, este o mare consumatoare. de metal. Practic, o mare cantitate din metalul nefolosit mergea la retopit. In urma colaborării specialiștilor din centrală, a celor din întreprinderile acesteia, Institutului de cercetare, proiectare utilaje, piese de schimb (I.C.P.U.P.S.) și catedra de organizare din cadrul Academiei de studii economice, s-a ajuns la concluzia că metalul provenit din rebuturi și ștraifuri poate beneficia de o valorificare superioară și numai 5 la sută să fie retopit. Așa s-a declanșat acțiunea pentru găsirea unor soluții' optime. Pornind de ta resursele de inventivitate ale studenților, de la rezultatele cercetătorilor care au demonstrat pe calculator că prin recombinarea tipurilor de piese ce se croiesc dintr-o foaie de tablă și prin reproiec- tarea matrițelor se poate folosi 95 la sută din metal, s-a trecut la lansarea unui test de creativitate susținut de studenți din anii III—IV de la Facultatea de economia industriei, construcțiilor și transporturilor din cadrul A.Ș.E. București.Antrenați de ‘tinerii cercetători Adriana Turculeț de la Institutul de cercetare al centralei și asistentul Ion Năftănăilă ,de la catedra de organizare, studenții au fost supuși
BRAȘOV : Noi ansambluri de locuințePeisajul urbanistic al municipiului Brașov se schimbă de la o zi Ia alta. Noi ansambluri de locuințe mai frumoase și confortabile, mai bine dotate sub aspect edilitar-goș- podăresc se alătură ansamblurilor Steagul Roșu, Tractorul, Bartolomeu și altele. Punctul de atracție numărul 1 pentru brașoveni și vizitatori îl constituie cartierul Valea Cetății, apreciat drept cel mai frumos cartier al Brașovului. Frumos atît din punct de vedere al concepției constructive, caracterizată printr-o mare varietate a blocurilor, cit și a peisajului natural care-1 încadrează. Pină in prezent aici s-au mutat 5 500 familii. Un ansamblu de locuințe ar- monUjs, cu o notă distinctă se a- nunță și cel cuprins între Calea București și str. Hărman. care va 

unor „extemporale" ad-hoc, de fapt teste de creativitate. De pildă, au fost invitați să răspundă unei întrebări de genul : „Ce întrebuințări se pot da unor căzi de b^ie cu defecțiuni la ambutisare?". Studenții au avut o multitudine de opinii : „Se pot folosi pentru acoperiri galvanice", „pentru sere supraetajate", „pentru agricultură sub formă de conteinere specializate acolo unde terenurile sînt impracticabile", „vase industriale" etc., etc. Un test similar a fost lansat privind valorificarea ștraifurilor după debitarea sau croirea tablei : „Spuneți ce vă sugerează..." sau „Găsiți utilitatea..." Și ștraifurile au devenit în imaginația lor feronerie pentru mobilier, elemente decorative pentru maroehi- nărie. piese pentru yale, minere etc., etc.Așa s-a trecut la reconsiderarea sistemului de matrițe pe bază de calculator, țelul fiind, cum spuneam inițial, creșterea gradului de valorificare a metalului. La ora actuală, întreprinderile de articole metalice pentru mobilă și binale din Arad, pentru utilaj șl piese de schimb din Iași sau Suceava și mai cu seamă I.U.P.S. Sibiu vizează crearea unui sistem de rețete de croire a tablei în care sînt folosite metodele cercetării operaționale și unele dintre soluțiile date prin testele studenților. De pildă, în ce privește tabla CV 06 OPE cu grosimea de 2 mm (un oțel special pentru scule), prin folosirea programelor aplicative de către cercetătorii din institut, cadre didactice și studenți, cu implicarea directă a specialiștilor din producție, s-a ajuns la o multitudine de rețete combinate de croire, in urma cărora se prelimină economii anuale de circa un milion Iei. Precizăm, numai la acest tip de tablă. Cu alte cuvinte, resturile provenite din croirea acestui tip de tablă, în urma cooperării între factorii amintiți, pot fi întrebuințate, de pildă, ca pînze de gater, pînză circulară dreaptă etc., etc. Au fost deja lansate 18 rețete, pe care sint grupate anumite repere care se vor obține cu un consum mult diminuat de tablă de oțel, iar resturile provenite în urma croirii tablei nu vor mal lua drumul retopirii ca in alte dăți, ci vor figura, într-un viitor apropiat, într-un program de valorificare ca produse noi alături de cele de bază ale I.U.P.S. Sibiu. Deocamdată. Pentru că această colaborare anunță noi surprize.
M. CUIBL’S

număra și el in final cîteva mii de apartamente. Pină acum, 'și aici s-au mutat primele 1 000 de, familii, Acestora li se vor alătura ansamblurile Noua II și cel cuprins între străzile 13 Decembrie și Aurel Vlaicu.Demn de relevat este faptul că, datorită unei organizări mai bune a lucrărilor, creșterii gradului de industrializare a acestora și aplicării unor tehnologii mai efi-r ciente, lucrătorii Trustului local de construcții Brașov au reușit să predea în devans, de la începutul anului, un număr de 200 apartamente. Nota dominantă a noilor ansambluri o constituie gradul de confort ridicat și finisajele exterioare variate, de un bun nivel calitativ. (Nicolae Mocanu, corespondentul „Scînteii").
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COMUNICAT
cu privire la vizita prietenească 

de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Uniunea Sovietică

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere pentru amabilul mesaj adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.

CARL XVI GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaO dată cu mulțumirile mele pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale a Olandei, adresez poporului român cele mai bune urări.

ZIUA NAȚIONALĂ 4 NORVEGIEI

Maiestății Sale
Regelui OLAV AL V-LEA al Norvegiei— OSLO —Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și pace pentru poporul norvegian prieten, * *

• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Ioneștii — 19 ; (sala Atelier) : 
Faleza — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Tinerii 
la rampă". Gabriel Croitoru — vioa
ră, Angela Burlacii — soprană, Con
stantin Sandu — plan, Liliana Pe
trescu — soprană și grupul coral 
„Song" — 18 ; (sala Studio) : „Trep
tele afirmării artistice". Irina Iancu- 
lescu — pian, Corina Ioana Stoian — 
vioară — 17,30.
• Opera Română (1318 57) : Tann- 
hăuser — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Casa 
cu trei tete — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 19 : (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
— 16.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.'
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
18,30 ; (sala Studio) : Acești ingerl 
triști — 18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jocuri crude — 19.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tem
po... și ceai — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare 
— 18.
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Vrăjito
rul din Oz — 13.
• Teatrul ,.Țăndărică" (15 23 77) :
Guliver in țara păpușilor — 15 ;
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Trei 
iezi cucuieti — 15.
• Circul București (10 41 95) ; Circul 
Mare din Moscova — 15 ; 19.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Regina balului (premieră) 
— 19.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)lului, a armelor nucleare și a celorlalte mijloace de distrugere în masă.Cei doi conducători au evidențiat necesitatea de a se acționa eu toată hotărîrea pentru reducerea substanțială a armamentelor clasice. a forțelor armate și a cheltuielilor militare, pentru o abordare complexă a problematicii dezarmării.Ei s-au pronunțat pentru dezvoltarea dialogului politic, împotriva sporirii arsenalelor nucleare din Europa, pentru eliberarea totală a continentului de armele nucleare, atît cu rază medie de acțiune, cît și tactice.Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste apreciază pozitiv și sprijină propunerile Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria de transformare a Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare și chimice. Crearea unor astfel de zone în dife- rite regiuni ale Europei și in lume ar reprezenta o contribuție de mare însemnătate la cauza a- sigurării păcii și securității internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Miliaii Gorbaciov" au făcut un schimb de păreri cu privire la evoluția procesului ge- neral-european, pronunțuidu-se pentru încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm. Ei au relevat jinportanța viitoarei reuniuni de la Viena a reprezentanților statelor participante la Conferința de Ia Helsinki, care este menită să dea un nou impuls întăririi securității în Europa, revenirii la destindere și statornicirii unei largi colaborări reciproc avantajoase în diferite domenii.A fost subliniată necesitatea lichidării focarelor de încordare și a
VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"RPĂ1I A ■ Ciircpco mică. furnizează, in sezonulDIXMILM . friguros, căldură atît pentru satis-pentru oraș. adetob*«4.»tiUw/llDestoinicul colectiv muncitoresc și abur tehnologic , pentru fabrică al. Trusjijșklk g*sar$W<|BT'construcții industriale Brăila — care are o arie de activitate in trei, județe : Brăila, Galați și Tul- cea ’— adaugă noi succese în îndeplinirea exemplară a mobilizatoarelor sarcini și angajamente ce le revin. Acordînd o atenție deosebită organizării superioare a producției, promovării unor măsuri ferme care să asigure folosirea eficientă și a zestrei constructorii îndeplinirea asumate la 1 pe primul semestru al. anului cu o depășire de 10 la sută. Se pre- limină ca pină la finele semestrului să se mențină ritmul din primele patru luni, iar productivitatea muncii să crească 15 la sută.(Candiano Priccputu).

i a timpului de lucru tehnice din dotare, brăileni raportează prevederilor de plan producția industrială

GIURGIU : Locuințe 
moderne pentru specialiștii 

sateiorPrin grija întreprinderii județene de gospodărie comunală și 18- caitivă, în comunele Călugărenl, Bolintin-Vale, Ogrezehi, Bolintin- Deal și altele au fost construite și date in folosință pentru specialiștii satelor un număr de 216 a- partamente. Prin asigurarea din vreme a tuturor proiectelor, a documentației și a fronturilor de lucru necesare s-au creat toate condițiile pentru ca pină la finele a- cestul an în comunele din județul Giurgiu să fie predate „la cheie“ pentru specialiști alte 300 de apartamente confortabile. (Ion Manea).
CĂREI: O nouă capacitate 
de producere a energiei 

termiceîn cadrul Fabricii de instalații șl utilaj tehnologic Cărei a fost dată în funcțiune o nouă capacitate peijtru producerea de energie ter- 

conflictelor armate din diferite regiuni ale lumii, a reglementării situațiilor conflictuale și a diferendelor dintre state numai pe calea negocierilor. Uniunea Sovietică apreciază pozitiv și susține inițiativa României cu privire la reglementarea pașnică a conflictelor. A fost relevat pericolul pe care îl reprezintă acțiunile teroriste, terorismul de stat pentru pacea și colaborarea internațională.Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste se pronunță pentru respectarea strictă în relațiile dintre state a principiilor independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța. A fost exprimată solidaritatea cu popoarele care luptă pentru libdrtate. independență și progres social.în cursul convorbirilor au fost subliniate rolul important al mișcării țărilor nealiniate, influenta acesteia ne arena internațională, contribuția pe care o aduce la menținerea și consolidarea păcii în lume.Republica Socialistă România- și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste s-au pronunțat cu fermitate pentru normalizarea relațiilor internaționale economice și tehnieo- științifice, pentru înlăturarea tuturor obstacolelor artificiale" și restricțiilor discriminatorii, pentru lichidarea subdezvoltării, soluționarea globală și echitabilă a proble-' mei datoriilor externe, restructurarea. pe baze democratice, a întregului sistem al relațiilor economice internaționale, instaurarea noii ordini economice internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Mihail Gorbaciov au evidențiat importanta deosebită pe care o au. în. actualele împrejurări internaționale, unitatea și coeziunea

acțiuni desfășurate, sub deviza : inșuros, camura am peiiiru saus- „Economiei — cit mai multe mate- ’'facerea cerințelor.1 sf®brieiț, ștoil riale«..refolosibile !“,. în localitățile ’ ‘ ‘ ‘ i| urbanei .-și. rurale ale județului Vas-., .pentru șaijtyărtrâprițftgfc t *<fe antrepriză eOnstrucțn-montaj.(Octav Grumeza).
VASLUI : Volum sporit 

de materiale refolosibilePrin susținute acțiuni întreprinse de organizațiile de masă și obștești, întreprinderi, instituții și a- sociații de locatari, în cadrul unor
TÎRGU JIU : Un nou edificiu de sănătate

în municipiul Tîrgu Jiu a fost construit și dat recent in folosință un nou edificiu de sănătate : spitalul de chirurgie. Amplasat, in centrul reședinței de județ, dispu- nind de o construcție modernă, funcțională, noul lăcaș de sănătate asigură condiții’ optime pentru asistența sanitară și îngrijirea sănătății. oamenilor. Saloanele sale însumează 220 de paturi. Principalele spații sînt destinate serviciilor de chirurgie, dotate cu mijloace mo- 

statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care reprezintă un factor eficient de asigurare a securității și muncii pașnice a popoarelor lor, al menținerii și întăririi păcii în Europa și în întreaga lume. Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică sînt ferm hotărite să conlucreze activ și perseverent cu celelalte state aliate la elaborarea și promovarea politicii lor convenite de pace, securitate și colaborare internațională.Ei au reafirmat dorința de a dezvolta relațiile cu celelalte țări socialiste, cu toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic.Conducătorii Partidului Comunist Român și Partidului Comunist, al Uniunii Sovietice au subliniat că ambele partide se pronunță cu consecvență pentru întărirea colaborării, unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste și democratice în lupta pentru destindere, dezarmare și pace.S-a exprimat convingerea că rezultatele convorbirilor reprezintă o importantă contribuție la întărirea prieteniei și amplificarea colaborării multilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, in interesul popoarelor ambelor țări, al cauzei socialismului și păcii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu; secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, invitația de a vizita România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.Vizita și convorbirile au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

| X ULIUL CLU.'., yXA'VUAA. ,lui ay;~ipst colectate pește preyer .țdorit:șif;■■expediate industriei .2500 ... tone fier ’ vechi, 300 tone fontă, peste 40 tone neferoase și alte însemnate cantități de hîrtie, textile, sticlă. în această acțiune patriotică s-au evidențiat colectivele de oameni ai muncii și cetățenii din orașul Negrești, municipiile Vaslui și Biriad. precum și din comunele Delești, Berezeni, Dănești, Codă- ești. Albești și altele. (Fetru Necula).

derne de investigații, tratament și Îngrijire a paciențiior.Complet înnoită, rețeaua sanitară din județul Gorj cuprinde in prezent, pe lingă impunătorul spital județean cu policlinică, 7 spitale și 8 policlinici cu peste 3 500 de paturi, 108 dispensare de întreprindere, urbane și rurale — toate înzestrate cu aparatură modernă de investigare, diagnosticare și tratament. (Dumitru Prună).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați adresa: cu prilejul zilei mele de naștere și. la rindul meu, vă transmit din inimă aceleași bune urări.

HIROHITO

TELEGRAMATovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului Branko Mikulici. președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, o telegramă prin care. în numele guvernului și al său personal, îi adresează calde felicitări
Cronica zileiTovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit vineri pe conducătorii delegațiilor participante la cea de-a 46-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul industriei ușoare.Au fost abordate aspecte referitoare la posibilitățile și căile de dezvoltare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre țara noastră și celelalte țări membre ale C.A.E.R., în folosul reciproc, al cauzei socialismului și păcii. A fost exprimată dorința de a se lărgi și diversifica in continuare cooperarea în domeniul industriei ușoare.La convorbiri a participat tovarășa Alexandrina Găinușe, ministrul industriei ușoare.în zilele de 13—16 mai 1986 s-au desfășurat la București lucrările ședinței a 46-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul industriei ușoare.Comisia a examinat stadiul de Îndeplinire a sarcinilor ce ii revin din hotăririle Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. și a stabilit căile de soluționare a problemelor din sfera sa de activitate, care decurg din Programul complex al colaborării teli- nico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000. Totodată, s-ail convenit modul de lucru și termenele privind realizarea objectir. velor cuprinse in Programul de. co

Evocarea unui glorios moment 
de luptă revoluționarăLa- Casa de cultură a sindicatelor din Galați a avut loc uri simpozion dedicat împlinirii a 50 de ani de la procesul comuniștilor . și miiitanților antifasciști de la Brașov.Au fost evocate, cu acest prilej, momente de seamă din lupta eroică a Partidului Comunist Român pentru dreptate socială, libertate și independență națională, sublinitn- du-se vasta și îndelungata activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, luptător neînfricat și patriot înflăcărat ce. s-a iden

BACĂU : Noi sonde in circuitul productivSondorii din cadrul schelei de foraj Ze- meș, județul Bacău — unițâte; fruntașă în întrecerea socialistă — depun eforturi susținute pentru depășirea planului pe acest an. Printr-o mai bună organizare a muncii, introducerea unor i.oi tehnologii de lucru, întreținerea în . bună stare’ de funcționare a tuturor instalațiilor și utilajelor din dotare, ei au reușit să sporească viteza de foraj cu 26 la sută față de plan, predind producției, în perioada care a trecut din acest an, 22 de noi sonde de

mare și medie adinci- me, cu trei mai multe decît prevedea pia- nul, Remarcabil este faptul că majoritatea sondelor săpate au fost date in exploatare înainte de termen, cîștigîndu-se astfel timp important pentru producție. Prin folosirea forajului cu jet și optimizat, a sapelor cu lagăre de alunecare și cu diamant, formația de sondori condusă de maistrul Ion Ardeleana, bunăoară, a predat producției sonda nr. 255 cu 17 zile mai devreme, iar formația condusă de maistrul
Administrația de stat Loto*Pronosport  informează :

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 16 MAI 1986Extragerea I : 60 74 46 73 12 79 77 26 27.Extragerea a II-a : 10 29 11 42 25 36 4 38 83.Fond total de cîștiguri : 1 195 240 lei. din Care 326 269 lei report la categoria I.

REGINA BEATRIX

și urări de succes cu prilejul desemnării în această funcție.în telegramă se exprimă convingerea că relațiile româno-iugoslave vor, cunoaște o continuă dezvoltare în spiritul hotăririlor adoptate la nivel înalt. în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

laborare multilaterală în domeniul creării și implementării sistemului de proiectare asistată de calculator și a fost analizată activitatea desfășurată în cadrul Convenției de co4 laborare tehnico-științificâ in legătură cu producerea unor tipuri moderne de blănuri artificiale de calitate superioara.în cadrul ședinței a fost efectuat un amplu schimb de opinii cu privire la căile de accelerare a progresului tehnico-științific in subra- murile industriei ușoare vizind, in primul rînd, valorificarea superioară și cu maximă eficiență economică a resurselor materiale și energetice.
★Tovarășul Gheorghe Oprea, prim vicepritn-ministru al guvernului, a primit vineri pe tovarășul Wladys- îaw Baka, președintele Băncii Naționale din Polonia, care a făcut o vizită în tara noastră.îp timpul întrevederii au fost relevate bunele raporturi de colaborare româno-polone care, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, înregistrează o continuă dezvoltare, în folosul ambelor țări și popoare. Totodată, s-au evidențiat conlucrarea rodnică din domeniul financiar-ban- car, precum și posibilitățile existente pentru extinderea acesteia în viitor.A fost prezent Boguslaw Stahura, ambasadorul R.P. Polone la București. ... (Agerpres)

tificat Încă din anii tinereții cu lupta pentru împlinirea celor mai mărețe idealuri ale poporului nostru. cel care, in cursul memorabilului proces de la Brașov, din 1936, a devenit principalul acuzator al regimului burghezo-moșieresc. S-au relevat strălucitele calități de militant revoluționar, de om politic și de stat ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa hotăritoare la elaborarea întregii politici a partidului și statului.(Agerpres)
Ion Popescu a terminat forajul la sonda nr. 251 cu 8 zile în a- vans față de grafice. Ca urmare a. aplicării complexului de măsuri privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, productivitatea muncii a sporit cu 10 la sută, fapt ce a permis forarea peste. plan a 4120 metri liniari. La . această dată, alte 20 sonde se află în diferite sțadii de foraj și vor fi date în curind in exploatare. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scîn- teii“).

Simbol al primăverii, luna -mal aste considerată in Norvegia un simbol pentru destinele tării. In împrejurimile atit de pitorești ale capitalei. Oslo, la 17 mai 1814. primii deputat! aleși de popor, reuniți în mica localitate Eidsvoll, au adoptat Constituția Norvegiei independente. După secole de dominație străină, poporul norvegian pornea pe calea afirmării de sine stătătoare, care avea să devină deplină în 1905, o dată cu ieșirea din uniunea cu Suedia.Dintr-un stat cu resurse limitate. Norvegia s-a transformat de-a lungul anilor, prin dîrzenia si tenacitatea locuitorilor ei. într-o tară cu o dezvoltată flotă comercială, cu șantiere navale de prim rang și o puternică industrie a pescuitului. Căile de acces spre masivele împădurite. spre numeroasele căderi de apă. transformate în importante izvoare de energie electrică, sînt adevărate opere de artă, ce fac dovada calităților acestui popor dornic să păstreze si să sporească frumusețea peisajului. în ultimii ani, ca urmare a descoperirii și exploatării bogatelor zăcăminte de petrol și gaze din Marea Nordului, țara a dobîndit o nouă și importantă sursă pentru acoperirea necesităților energetice ale economiei naționale. creîndu-și, totodată, si mari disponibilități pentru export. în același timp, programul energetic norvegian prevede diversificarea în continuare a surselor energetice. în special prin
t V

13,00 Telex
13,03 La sflrșit de săptămtnă (parțial 

color) • Drag îmi e să cint, să 
joc — melodii populare • Gala 
desenului animat • Șah • O me
lodie în primă audiție • Azi, In 
anul 65 al partidului — reportaj 
• Un vals nemuritor : „Valuri
le Dunării" • Pastel de primăva
ră — moment poetic • Un tablou 
din galeria națională semnat de 
ștefan Luchlan • Noi înregis
trări cu Richard Clayderman

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 mai, ora 20 — 20 mai, ora 
20. In tară : Vremea va fi în. general 
caldă, cu cerul schimbător. Vpr cădea 
ploi lofiale, ce Vor avea șl caracter de 
averSă,'Însoțite de« descărcări electrice ’ 
în regiunile nordice și izolate în' rest, 
mal ales în cursul după-amiezelor. In

cinema
• Noi, cei din linia lntîi : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19.30;
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 12,30;
15,45; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
12,15; 15,30; 18,30.
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GRIVITĂ (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; li; 13; 15; 17; 19
• Clipa de răgaz : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19.
• Colierul de turcoaze : COTRO- 
CENI (19 48 48) — 15; 17; 19.
• Ciuleandra : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
• Din prea multă dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii i 
VIITORUL (10 67 40) — 13; 17: 19.
• Profetul, aurul șt ardelenii :
FLACARA (20 33 40) — 15; 17; 19
• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(1.5 63 841 — 8.45; 11,30: 14,15; 17; 19.45.
• Grăbește-te tncet : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vise șl fantezie : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,30: 12; 15,45: 19,30.
• Program special pentru copil — 
9; 11; 13; 17, Operațiunea „cutia vio
rii" — 15; 19; DOINA (16 35 38).
• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Piesă neterminată pentru pianină
mecanică: UNION (13 49 04) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 ’7) — 8,30; 10,45; 13;
15,15; 17,30: 19.45,
• Declarație de dragoste : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Seherezada : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15: 17: I’. AURORA
(35 04 66) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19.
9 Lupii albi : DRUMUL SĂRII 
(31’8 13) — 15; 17; 19. COSMOS
(27 54 95) — 9: 11; 13; 15; 17: 19.
• Vraciul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 12: 16: 19.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12.15; 15,30; 18.30, VOL
GA (79 71 26) — 9; 12; 15: 18.15, "CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 12: 15; 18,15. 

punerea în valoare a celor geo- termale și nucleare. în condițiile efectelor negative ale crizei economice mondiale, ale fluctuațiilor pe piața petrolului, in Norvegia sînt abordate cu priorita'te problemele dezvoltării unor noi sectoare ale economiei, bazate pe cele mai recente cuceriri tehnico-științificc, realizării unor produse cît mai competitive.în domeniul politicii externe, Norvegia acționează alături de celelalte țări nordice, pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor, la asigurarea păcii in regiune și pe continent. Opinia dominantă în cercurile largi ale opiniei publice norvegiene este că apartenența la N.A.T.O. nu trebuie să influențeze. în sens restrictiv, eforturile pe care sînt chemate să le desfășoare țările mici și mijlocii în direcția dezarmării si a rezolvării problemelor internaționale.între România și Norvegia s-au dezvoltat și se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare. întemeiate pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Evoluția pozitivă a raporturilor româno-nor- vegiene a foșt puternic stimulată de vizita de stat efectuată, în 1980, în Norvegia de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, care a deschis noi perspective conlucrării în diverse domenii de activitate, în interesul ambelor țări și popoare, al promovării cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa și întreaga lume.
• Cine! elegii pentru pace • Tele- 
sport. Fotbal : Dinamo — Uni
versitatea Craiova. Rezumat din 
sferturile de finală ale Cupei 
României • Autograf muzical

14.45 Săptămina politică 
15,00 închiderea programului 
19.00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color) • Desco

periri arheologice « Limbajul 
florilor • Breviar • Corpul o- 
menese. Inima (II)

19.45 Varietăți muzicale (color)
30,35 Film artistic (color). „Strata

gema"
21,55 Telejurnal
22,05 Melodii îndrăgite (color)
22,30 închiderea programului 

nordul teritoriului vor fi condiții pen
tru căderi răzlețe de grindină. Vin- 1 
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 6 și 16 grade, izolat mal cobo- 
rîte în depresiuni. Iar cele maxime 
Intre 18 șl 28 de grade. In București : 
Vremea va fi caldă. Iar cerul variabil. 
Condiții, reduse pentru ploaie de scurtă 
.durată, n:ui ales tn cuysul după-amto- 
relor. vlnt slab pini la moderat. Tem
peraturile: minime Vor oscila Irttr®q9 
și 12 grade, iar cele maxime Intre 25 
șl 28 de grade.

• Cobra se întoarce : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Superman : PACEA (71 30 85) —
15; 18.
• Ultimul mohican s MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.

teatre

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
I. • „PUNȚI" ALBASTRE ÎN Țl-
} NUTURILE FLUVIULUI GALBEN. I In China se depun, în prezent, eforturi 1 vizind dezvoltarea navigației pe cele 5 800 ? de cursuri de apă curgătoare și 900 de > lacuri de care dispune țara. Au tost în- ț tocsnite proiecte privind o mai bună ex- i ploatare a cursului fluviilor Changjiang, ’ Huanghe (Fluviul Galben), Liaohe etc. ț Totodată, a luat ființă, pe plan național, i o rețea informațională dotată cu echlpa- ? ment electronic modern care stă la dis- I poziția provinciilor antrenate in construc- i ția de ecluze, diguri și baraje. Cît priveș- < te lucrările de drenare de pe traseul Ma- 1 relui Canal, acestea ne desfășoară în ritm ț accelerat. La fel. se află în curs de con- i strucție numeroase porturi fluviale și au J fost inițiate lucrări de amploare pentru ț deschiderea unei navigații moderne pe i multe cursuri de apă, cum ar fi Nanzhaoxi, / din provincia Zhejiang, ori Zuanjiang și j Qujiang din provincia Sichuan.

Deocamdată, în’ stadiu de proiect se află o ampla rețea de canale care vor asigura legătura intre marile cursuri de apă ale fluviilor Changjiang, Xijiang, Xeiiongjiang și Huaihe, precum și cu Marele Canal. Proiectul urmează să fie materializat pină la sfîrșitul anului 1990, asigurindu-se astfel o legătură lesnicioasă a cursurilor fluviale principale cu cele secundare și, respectiv, a fluviilor cu marea. Sistemul de navigație central, cu o lungime de șapte mii de km, va putea fi străbătut de nave cu capacitatea de o mie de tone sau chiar mai mari. Acestea vor putea transporta, anual, bunăoară, 100 milioane tone cărbune. Sistfemul navigabil va fi deservit de zece porturi mari, intre care Shanghai, Wuhan și Harbin, care vor fi considerabil extinse in acest scop.
• HIDROCENTRALĂ PORTATIVĂ ? O firmă din S.U.A. a realizat proiectul unei hidrocentrale plutitoare cu

puterea de 10 MW, ce urmează a fi instalată pe cursul superior al fluviului Mississipi. Hidrocentrala, dotată cu cinci turbine, va fi montată pe barje din oțel ancorate între deschiderile deverserului unui sistem de ecluze. Echipamentele vor fi remorcate pină la locul destinat instalării hidrocentralei. în cdhtinuăre, barjele vor fi ancorate, la rindul lor. de pilonii care susțin deversoarele balastate cu apă și scufundate. Pentru demontarea hidrocentralei se vor închide porțile dever soare! or, se va evacua prin pompare apa utilizată ea balast, permițîndu-se astfel plutirea instalațiilor. după Care acestea sînt decuplate și apoi remorcate spre malul fluviului. în timpul dezghețului de primăvară nri în caz de inundații, hidrocentrala va fi deconectată, apropiată de mai și bine ancorată. Costul unei asemenea hidrocentrale portative, afirmă specialiștii, este Cu 40 la sută mai redus decit al uneia obișnuite.
• ȘOSELE MAI IEFTINE. sPe‘cialiști din Tokio ău pus Ia punct o me

todă de reciclare a materiatelor rezultate in urma excavărtlor efectuate pe unele porțiuni de drumuri și șosele, in scopul introducerii conductelor de gaze, apă și canalizare ori al instalării cablurilor electrice. Aceste materiale sînt reciclate și folosite chiar pentru refacerea drumurilor excavate, mai precis pentru realizarea infrastructurii lor. Pe lingă o substanțială reducere a cheltuielilor de construcție, prin noua metodă se rezolvă problema evacuării materialelor excavate și transportului de materiale noi.în orașul Osaka funcționează o primă instalație care reciclează, pe baza noii metode. deșeuri de asfalt, beton, pămînt și nisip, pentru a absorbi umiditatea din pă- mîntul excavat, instalația utilizează var nestins. Ea produce un fel de. nisip cu granule fine, cu ajutorul unei site vibratoare, al unui concasor, al unui malaxor cu moară si al. unui malaxor Cu impact. Materialul obținut astfel poâte servi totodată la lucrări de Îmbunătățiri funciare.

• CONSERVANT INEDIT.fel de eficient ca aditivii chimici obișnui ți se poate dovedi pentru conservarea produselor alimentare și bioxidul de carbon, gazul incolor întîlnit în atmosferă, unde se formează prin arderea carbonului și a compușilor săi. La recentul tîrg internațional de produse alimentare ce a avut loc în R.F.G.. la Koln, specialiștii unei Întreprinderi vest-germane producătoare de acid carbonic au prezentat această nouă metodă de conservare a alimentelor. Ea se pretează atit la came, la pește, la fructe, legume, cit și la produsele de panificație. Cum se explică proprietățile de cohservant ale bioxidului de carbon ? Acest gaz, prin reducerea oxigenului, blochează dezvoltarea bacteriilor și împiedică oxidările. Cu CO2 pur, franzela, bunăoară, poate fi conservată in stare proaspătă timp de peste trei luni. Pe de altă parte, de reținut că folosirea drept con- servant a acestui gaz natural nu implică

efecte secundare nocive asupra sănătății oamenilor.
• OGOARE SMULSE MĂRII. !Două noi și Întinse ferme agricole au fost J înființate, de curind. pe litoralul vestic al țR.P.D. Coreene, in provincia Hwânghai. i Fiecare palmă de teren din alcătuirea am- ’ belor ferme se datorează unor ample lucrări i de îndiguiri vizind introducerea în circuitul ? agriculturii a soiurilor formate de denii- ț nerile rămase după retragerea apelor mării. ( Aceste lucrări fac parte dintr-un program . de îmbunătățiri funciare pe termen lung, ? care prevede recuperarea. în total, a unei suprafețe de 300 mii hectare de terenuri £ sărăturate.De notat că pentru o mai bună organi- ț zare a lucrărilor agricole, fiecare fefmă a i fost împărțită in subunități de cîteva zeci , de hectare. Străbătute de o densă rețea ț de canale de irigații, ogoarele noilor fer- hle sînt, totodată, prevăzute cu drumuri » care fac tlșor accesul mașinilor agricole.
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MANIFESTĂRI CONSACRA TE ANIVERSĂRII 
A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA P. C. R.

ȘEDINȚA ADUNĂRII R. S. F. IUGOSLAVIA

In numeroase tari ale lumii continuă să fie organizate acțiuni 
consacrate aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist 
Român. Sînt evidențiate rolul major pe care P.C.R. l-a avut, de la 
crearea sa, in istoria contemporană a României, precum și contribuția 
determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea si pro
movarea politicii interne și externe a țării noastre, la mobilizarea 
întregului popor român, șjib conducerea partidului, pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi de progres și civilizație.ROMA 16 (Agerpres). — La sediul Academiei române din Roma a fost deschisă o expoziție de artă românească și de carte social-po- litică și culturală. Acțiunea s-a desfășurat sub patronajul Academiei pentru raporturi internaționale, turism, artă și spectacol (ARIETAS).In cuvîntul de deschidere, editorul Antonino Barone, președintele ARIETAS, a spus : „Dedicăm acțiunea noastră aniversării creării Partidului Comunist Român, partid care îndrumă destinele României de la crearea sa, în mai 1921, și pînă în prezent. Este partidul clasei muncitoare din România, al altor categorii sociale de oameni ai muncii, care a organizat rezistența antifascistă în a- ceastă țară, a pregătit actul insurecțional de la 23 August 1944, iar după aceea a devenit promotorul marilor realizări obținute de România contemporană.De activitatea partidului, Încă din ilegalitate, precum și după aceea, pînă in prezent, este strins legat numele președintelui Nicolae Ceaușescu, care, din fragedă tinerețe, și-a dedicat viata cauzei partidului și socialismului. Am avut onoarea și plăcerea — a subliniat vorbitorul — să-1 cunosc pe președintele României și să mă conving de înaltul umanism ce îl caracterizează, de gindirea sa profundă în analizarea fenomenelor vieții internaționale. Editura pe care o conduc a publicat o serie de lucrări din gindirea social-politică a președintelui României, care au avut o mare rezonantă în rîndul cititorilor din Italia sau din alte țări. De numele președintelui României sînt legate, de asemenea, marile realizări obținute de poporul român in perioada care s-a scurs de la eliberarea țării, dar mai cu seamă de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cind la conducerea partidului 'și, apoi, a statului român a fost ales Nicolae Ceaușescu. Sub conducerea sa, România a cunoscut o intensă dezvoltare în domeniile economic, politic, . social-cultural, științific, precum și în sfera relațiilor internaționale. în prezent, România întreține relații diplomatice și comerciale cu peste 150 de state. Șeful statului român este un promotor activ al noilor relații între state. un apărător consecvent al cau- ,zei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale." Președintele Nicolae Ceaușescu, România socialistă — a spus editorul italian — aduc o mare contribuție la acțiunile care au loc în cadrul Anului Internațional al Păcii, pnonunțindu-se împotriva războiului, pentru dezarmare și destindere mondială, pentru respectarea principiilor de drept internațional în relațiile dintre state".In continuare, editorul A. Barone a vorbit despre realizările obținute de țara noastră in toate domeniile de activitate, subliniind evoluția po

zitivă a relațiilor româno-italiene, latinitatea culturii și civilizației românești. In cadrul manifestării' au mai rosti-ț. alocuțiuni Ivana Bene- detti, din partea Asesoratului cultural al Primăriei din Roma, artiștii Guseppe Gianantonio și Tam- burini.La manifestare au fost prezenți reprezentanți ai organizațiilor so- cial-politice, oameni de artă și cultură, un numeros public.SOFIA 16 (Agerpres). — La Universitatea „Kliment Ohridski", din Sofia, a fost organizată o seară culturală românească. Au participat cercetători științifici, cadre didactice. studenti. un numeros public. Au fost prezentate succesele de prestigiu obținute de poporul român în anii socialismului. îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.A fost organizată, cu același prilej. o expoziție de carte politică si științifică, la loc de frunte fiind expuse opere din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse, de asemenea, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.NICOSIA 16 (Agerpres). — In orașul Limassol a avut loc, sub auspiciile Asociației de prietenie ciprioto-române. o adunare festivă.Despre semnificația evenimentului a vorbit Kyriakos Hristou, deputat în Camera Reprezentanților din Cipru, secretar al Comitetului regional Limassol al A.K.E.L. Au fost subliniate lupta eroică a poporului român pentru salvgardarea unității si independenței naționale. rolul determinant ne care l-a avut P.C.R.. de la crearea sa. în principalele momente ale Istoriei tării noastre, transformările revoluționare înregistrate in ultimele patru decenii în România, contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea si înfăptuirea politicii interne si externe a României socialiste.Cu acest prilej au fost inaugurate o expoziție de carte românească cuprinzînd la loc de frunte lucrări din gindirea teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu apărute în limbi de circulație internațională, precum și o expoziție de fotografii intitulată „Imagini din România".LISABONA 16 (Agerpres). — La biblioteca municipală din orașul Santarem au fost inaugurate o expoziție documentară, cuprinzînd imagini și date cu privire la succesele remarcabile obținute de poporul român in dezvoltarea socială, economică și cultural-știin- tifică a tării. si o expoziție de 

carte cuprinzînd opere din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cu prilejul vernisajului, a fost reliefată însemnătatea actului istoric de la 8 Mai 1921 și au fost evocate momente ale luptelor glorioase ale Partidului Comunist Român pentru înfăptuirea aspirațiilor de dreptate socială, de independență și suveranitate națională, împotriva fascismului și războiului, pentru victoria socialismului pe pămîntul României.Au fost evidențiate pe larg realizările remarcabile înregistrate de poporul nostru în anii care au urmat Congresului al IX-lea al P.C.R., cind în fruntea partidului și statului a fost ales tovarășul Nicolae -Ceaușescu, a Cărui activitate revoluționară s-a identificat cu cea a partidului, cu aspirațiile poporului român de libertate, pace și progres.VARȘOVIA 16 (Agerpres). — In capitala Republicii Populare Polone a fost deschisă expoziția „A 65-a aniversare a Partidului Comunist Român". In alocuțiunile rostite cu acest prilei au fost reliefate însemnătatea actului istoric de la 8 Mai 1921, momente ale luptelor glorioase ale Partidului Comunist Român pentru libertate si democrație. împotriva exploatării. Au fost prezentate, totodată, transformările înnoitoare din toate domeniile vieții economice si sociale românești. îndeosebi din perioada de cind la conducerea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceausescu.Ambasada României la Varșovia- a oferit bibliotecii Institutului polonez de relații internaționale un set de lucrări din domeniile politic, economic și istoric.Locul de frunte II ocupă operele alese ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.MAPUTO 16 (Agerpres). — La Școala de partid din Maputo a fost organizată o expoziție de carte social-politică. in cadrul căreia, la loc de frunte, au fost prezentate lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Sînt prezentate, totodată, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Cu același prilej a fost prezentat filmul documentar „România- Ceaușescu — Pace" și a avut loc o lntîlnire cu cadrele de conduceri și cursanții școlii.în cursul unei expuneri au fost relevate realizările poporului român, sub conducerea partidului comunist, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, saltul calitativ efectuat după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd In fruntea partidului și a țării a fost ales cel mai iubit fiu al poporului român, revoluționar și patriot înflăcărat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru soluționarea problemei datoriei externe 
în condițiile dezvoltării țărilor debitoareLIMA 16 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Lima, secretarul executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), Sebastian Alegrett, a evidențiat necesitatea abordării problemei datoriei externe regionale în toată complexitatea ei, inclusiv sub aspect politic — transmite agenția Prensa Latina. El a arătat că problema in cauză nu poate fi soluționată prin măsuri parțiale sau unilaterale, fiind necesară, intre altele, modificarea condițiilor de rambursare a datoriei, in sensul punerii lor de acord cu capacitatea și potențialul social-economic al țărilor latino-a- mericane debitoare. „Nu se mai poate continua procesul de recesiune economică pe care îl traversează majoritatea țărilor din regiune" — a spus Sebastian Alegrett.CARACAS — La Caracas au fost inaugurate lucrările celei de-a XVI-a reuniuni anuale a Juntei gu

Contenciosul comercial dintre S.U.A. și Piața comunăWASHINGTON 16 (Agerpres). — Statele Unite au hotărît impunerea, cu Începere de la 19 mai. a unor restricții la o serie de importuri din țările C.E.E., ca răspuns la limitarea unei categorii de exporturi americane în țările membre ale C.E.E., în urma aderării Spaniei și Portugaliei la Piața comună, a declarat purtătorul de cuvint al Casei Albe, Larry Speakes, citat de agențiile United Press International, Reuter și France Presse. Este vorba de instituirea unor cote la importurile de vinuri de calitate superioară, precum și la alte produse agroalimentare, cote menite, potrivit părții americane, să compenseze diminuarea livrărilorS.U.A. de cereale și oleaginoase în Spania și Portugalia.Totodată, Statele Unite au hotărît ca, în cazul că negocierile inițiate în acest domeniu nu vor ajunge la 
BIROUL POLITIC AL C.C. ALP.C.U.S. a examinat problema ,îm- I bunătățirii utilizării resurselor de materii prime, de combustibil și I energetice si a altor resurse materiale în condițiile dezvoltării intensive a economiei U.R.S.S. în Ianii 1986—1990 și in perioada pînă In anul 2000 — informează agenția T.A.S.S. Hotărîrea adoptată de C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de I Miniștri al U.R.S.S. în această problemă — arată agenția — prevede un complex de măsuri în scopul I utilizării economicoase a resurselor pe calea aplicării cuceririlor tehnico-științifice, a extinderii /.folosirii resurselor secundare si a re- Iziduurilor producției.PRIMIRE LA BERLIN. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit, Ia Berlin, pe Lothar Spaeth, Iprim-mihistrli al landului vesț- german Baden-Wiirttemberg, aflat intr-o vizită în R.D.G. Erich Honecker a subliniat că trebuie I concentrate toate forțele pentrupreîntimpinarea unei catastrofe nucleare, încetarea cursei înarmă- Irilor pe Pămînt și neadmiterea transferării ei in Cosmos. Cele două state germane, a menționat Iei, trebuie să facă tot ce depinde de ele pentru ca niciodată să nu mai poată izbucni un război de pe pămintul german.I______________________________________________________

vernatorilor Băncii de Dezvoltare a Caraibilor (B.D.C.). Iau parte reprezentanții băncilor naționale carai- biene și invitați din partea unor organisme de resort regionale și internaționale.Președintele Venezuelei, Jaime Lușinchi, a evidențiat în discursul inaugural impactul negativ pe care îl are asupra dezvoltării social-eco- nomice a țărilor din regiune, mențir nerea unei datorii externe regionale împovărătoare, arătind că se observă o reducere constantă și considerabilă a potențialului economic al țărilor latino-americane și carai- biene;Președintele Venezuelei a arătat că țara sa își exprimă opțiunea pentru noi forme de cooperare cu țările caraibiene. în conformitate cu noile condiții apărute in regiune, și se pronunță pentru intensificarea și diversificarea cooperării regionale, pentru o nouă ordine economică internațională.
rezultate pozitive pînă la 1 iulie, să fie suspendate o „serie de concesii tarifare" față de țările C.E.E.STRASBOURG 16 (Agerpres). — Piața comună nu mai „are altă opțiune decît să răspundă în mod similar" la represaliile comerciale anunțate de S.U.A. împotriva țărilor membre ale C.E.E., a declarat, la Strasbourg, Willy de Clercq, membru al Comisiei C.E.E. însărcinat cu problemele externe și cu comerțul. După cum informează agenția France Presse, el și-a exprimat regretul in legătură cu hotărîrea Administrației de a institui 'cote la importurile anumitor produse alimentare provenite din țările C.E.E.. apreciind că acestea au dus la declanșarea „unui proces inutil de escaladare a măsurilor comerciale, neprovocat de Piața comună".

E DE PRESA
scurt

CONVORBIRI AMERICANO- CHINEZE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, l-a primit la Casa Albă pe vicepremierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Yao Yilin, aflat' în vizită oficială la Washington, transmite. agenția China Nouă. Cu acest prilej, de ambele părți s-a subliniat dorința de a aprofunda în continuare înțelegerea reciprocă, de a promova și dezvolta raporturi stabile între cele două țări.ADUNAREA MONDIALĂ A ȘĂ- NĂTĂȚIL La Palatul Națiunilor din Geneva au luat sfirșit, după două săptămini de dezbateri, lucrările celei de-a 39-a Adunări Mondiale a Sănătății, in cadrul căreia a fost prezentat raportul directorului general și al Comitetului Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.) privind activitatea acesteia în perioada 1984—1985. S-au adoptat două rezoluții prin care se cere continuarea cu și mai mare fermitate a ac

Branko Mikulici —BELGRAD 16 (Agerpres). — Adunarea R.S.F. Iugoslavia a aprobat vineri noua componență a Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I. (guvernul) — transmite agenția Taniug.In funcția de președinte al Consiliului Executiv Federal a fost ales Branko Mikulici. Ca vicepreședinți au fost aleși Ianez Zemliarici și Mildș Milosavlevici. Raif Dizdarevici a fost reales secretar federal pentru afacerile externe, Branko Mamula — secretar federal pentru apărarea națională, iar Dobroslav Ciulafici — secretar federal pentru afacerile interne.In alocuțiunea rostită în fața forului legislativ, Branko Mikulici a arătat că. pe plan intern, guvernul iugoslav va acorda o atenție prioritară problemelor economice. între care creșterea producției și a veniturilor din export, reducerea infla
ORIENTUL MIJLOCIU

• In sprijinul unei conferințe internaționale pentru pace 
® Convorbiri la Paris cu reprezentanți ai O.E.P.KUWEIT 16 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului ku- weitian „Al Seyassah", Boutros Ghali, ministru de stat egiptean pentru probleme externe, a subliniat că țara sa depune toate eforturile în vederea convocării unei conferințe internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). El a reafirmat că Egiptul consideră O.E.P. drept unicul reprezentant' legitim al poporului palestinian.PARIS 16 (Agerpres). — După convorbirile desfășurate la Paris cu ministrul francez al relațiilor externe, Jean Bernard Raimond, Faruk Khaddoumi, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a declarat că Franța și-a reafirmat sprijinul față de cauza palestiniană și dreptul po

țiunilor pe plan mondial destinate combaterii practicii nocive a fumatului — flagel care provoacă anual moartea a peste un milion de oameni — și combaterea consumului irațional de medicamente.COMITETUL PENTRU AFACERI EXTERNE AL CAMEREI COMUNELOR a dat publicității un raport asupra relațiilor sovieto-bri- tanice. elaborat în urma vizitelor membrilor săi în U.R.S.S. Documentul. informează. agențiaT.A.S.S., evidențiază necesitatea identificării de căi pentru reducerea încordării in relațiile bilaterale și se pronunță in sprijinul propunerilor privind desfășurarea „unor discuții directe și sistematice între conducătorii țărilor întregii comunități mondiale", pentru un dialog permanent cu Uniunea Sovietică, atît în probleme asupra cărora există posiblităti de colaborare, cit și în cele unde părerile sînt diferite.

ales președinte al Consiliului Executiv Federalției și dezvoltarea științei și tehnologiei. Pe plan extern, a relevat el, Iugoslavia va continua politica de nealiniere. Iugoslavia, a spus Branko Mikulici. acționează pentru ca relațiile sale cu țările vecine să se bazeze pe respectul reciproc, pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, pe neamestecul în treburile interne ale altor țări. Ea consideră definitive și de neschimbat frontierele sale și ale tuturor vecinilor ei. Vorbitorul a relevat. în continuare, . necesitatea ca toate problemele internaționale să fie examinate și soluționate in cadrul O.N.U.. pe baza prevederilor Cartei organizației mondiale. Iugoslavia se pronunță, de asemenea, pentru transformarea Mediteranci într-o zonă a păcii, pentru ca Balcanii să devină un exemplu de relații de bună vecinătate.

porului palestinian la autodeterminare. Khaddoumi a subliniat că a a- bordat cu ministrul francez situația din Orientul Mijlociu și perspectivele de soluționare a acestei situații.LUANDA 16 (Agerpres). — Președintele M.P.L.A.—Partidul Muncii, Eduardo dos Santos, șeful statului angolez, a avut convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat. In comunicatul comun se reafirmă necesitatea ca Israelul să se retragă din teritoriile arabe ocupate și să recunoască drepturile legitime ale poporului palestinian, inclusiv la formarea unui stat propriu, independent. Cele două părți se pronunță pentru inițierea unei conferințe internaționale în problema palestiniană, la care să participe, cu drepturi egale, și O.E.P.
ADUNAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI a respins, vineri, o moțiune de cenzură depusă de grupul socialist împotriva guvernului de centru-dreapta condus de Jacques Chirac. Moțiunea a fost depusă, miercuri, după ce guvernul a hotărît să recurgă la procedura de urgență, care ii permite să adopte, fără vot, un proiect de Ie’ge in care se prevede un vast program de denaționalizare pentru 65 de întreprinderi, precum și libertate deplină In domeniul stabilirii prețurilor.CONFERINȚA. La Brazzaville s-au deschis lucrările unei conferințe a specialiștilor în economie din țările Africii centrale. Pe ordinea de zi a reuniunii figurează probleme' privind elaborarea unor măsuri urgente si de perspectivă pentru asigurarea autoanrovizio- nării cu produse alimentare a țărilor din zonă.NOUL GUVERN NORVEGIAN a cerut Marii Britanii să participe la un dialog cu statele membre ale O.P.E.C. în problema stabilizării prețului la țiței pe piața mondială. Intr-un interviu acordat agenției Reuter, ministrul finanțelor, Gunnar Berge, ă declarat că țara sa este pregătită să coopereze cu O.P.E.C., dar că e nevoie și de participarea Marii Britanii.

Cauza dezarmării
— cauza salvării civilizației

Roma, mai. Pe lingă impunătoarea fintină a Naiadelor, din piața Esedra, cortegiul miilor de elevi și studenți se scurge încet, indrep- tindu-se spre Piața Navona. Pe numeroasele pancarte se poate citi : 
„Sintem tineri și vrem să trăim", 
„Nimic nu ne este mai scump ca 
dreptul la viață", „Armele atomice 
nu ne protejează, ci ne ucid". Danilo, Romina, Luca nu au mai mult de 11—12 ani. Sînt elevi la o școală generală de lingă „Stazione Termini", Participă pentru prima oară la o manifestare pentru pace. „Ne este teamă de război. Nu știm bine ce putem face, mai ales noi, cei mici. Am auzit de demonstrație și n-am vrut să lipsim. Părinții știu și au fost de acord".în primele două săptămini ale lunii mai, dar mai ales in luna aprilie, in capitala Italiei și in principalele orașe din peninsulă au fost organizate zeci și zeci de demonstrații pentru pace, împotriva războiului, pentru îndepărtarea pericolului nuclear. îndeosebi după bombardamentele americane asupra LiBiei și posibilitatea practică ca Italia să fie atrasă tot mai mult in dramaticele evenimente din Mediterana, milioane de italieni au invadat piețele cunoscutelor centre istorice. Numai in decursul a două zile s-au desfășurat peste 100' de manifestații de protest în tot atîtea localități din peninsulă. Florența n-a mai văzut un astfel de cortegiu din timpul demonstrațiilor împotriva războiului din Vietnam. Grandioase manifestări au avut loc la Roma, Catania, Palermo, Bologna, Milano, Siena, Torino și Veneția. Nu intimolător directorul ziarului „l’Unită" remarca in acple zile : „Ideea că in 
fața păcii nu există alternative ac
ceptabile a cucerit o mare parte a 
populației, dincolo de orientarea sa 
politică și socială".

După impunătoarele demonstrații din 1981 și 1983, după marșurile pentru pace care au traversat întreaga Italie și in care sutele de mii de manifestanți și-au ridicat cu putere glasul împotriva instalării rachetelor americane de croazieră la Comiso, în Sicilia, pentru eliberarea țării de pericolul nuclear, mișcarea pentru pace din peninsulă a scăzut întrucîtva in intensitate. Noile amenințări la adresa păcii, recurgerea tot mai des la forță pentru solutionarea unor conflicte militare și, nu in ultimul rînd, continuarea într-un ritm susținut a cursei înarmărilor nucleare au fost de natură să conțribuie la relansarea acțiunilor pacifiste..Semnalul l-au dat tinerii, „gene
rația care se simte cea mai ame
nințată in viitorul său, in rațiu
nile profunde ale existenței", cum ne spunea Pietro Folena, secretarul general al Federației Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.). La sfîrșitul lunii februarie a fost convocată la Roma Adunarea națională a „CENTRELOR DE INIȚIATIVA PENTRU PACE" (C.I.P.), afiliate la F.G.C.I. In centrul dezbaterilor, la care au luat parte și numeroși parlamentari, reprezentanți ai unor organizații și mișcări politice, s-a aflat Manifestul C.I.P. Un document care evidențiază, între altele, că „pacea re
prezintă o necesitate fundamen
tală, care impune raporturi noi nu 
numai intre Est și Vest, dar și in
tre Nord și Sud, intre țările bogate 
și cele sărace". Și aceasta cu atit mai mult cu cit „producția de război se află în continuă creștere, circa 50 la sută din cheltuielile destinate cercetărilor sînt' îndreptate spre sectoarele militare, jumătate din numărul oamenilor de știință fiind ocupați în aceleași sectoare, în timp ce cheltuielile 

destinate înarmărilor se apropie în mod vertiginos de 1 000 miliarde dolari pe an".Amplele și susținutele dezbateri din cadrul adunării au reliefat că „spiritul Genevei nu s-a materializat in rezultate practice", că „speranțele puse in intîlnirea sovieto- americană la nivel inalt nu au fost justificate de evoluțiile ulterioare". Mai mult, „acest spirit a fost contrazis de logica actelor de forță, ca instrumente «firești» pentru soluționarea conflictelor militare". Iată de ce „după Geneva s-a deschis un teren nou de acțiune pentru pace, un teren care trebuie acoperit prin relansarea unei mari mișcări de masă, ai cărei protagoniști să fie în primul rînd tinerii". 
„Există posibilitatea concretă — arăta Roberto Di Giovampaolo, 
reprezentant al mișcării de tine
ret a Partidului Democrat-Creș- 
tin —-ca în legătură cu inițiativele 
pacifiste să realizăm o unitate in
tre F.G.C.I. și mișcarea de tineret 
a democrației creștine". O unitate care în realitate s-a înfăptuit în lunile ce au urmat, la marile demonstrații pentru pace din aprilie și mai participînd împreună tineri și tinere din organizațiile de tineret ale majorității partidelor din arcul constituțional, ale altor formațiuni sau organizații sindicale, ecologiste sau de femei.Două alte inițiative au fost de natură să contribuie la intensificarea confruntării și dialogului dintre forțele care acționează pentru pace în peninsulă. Despre prima dintre acestea ne-a vorbit Lodovico Grass), directorul revistei „TESTIMO- NIANZE", o originală revistă de reflecții culturale și politice, editată de un grup de intelectuali Catolici : „De mai mulți ani orga
nizăm un șir de seminarii la nivel 
național cu titlul, «Dacă vrei pace, 

pregătește-te pentru pace». Ulti
mul, care s-a desfășurat la Flo
rența, a avut drept temă : «CONTINENTE ȘI POPOARE DINCOLO DE LOGICA BLOCURILOR» și a 
permis un larg schimb de idei și 
propuneri in legătură cu noua fază 
in care a intrat mișcarea pentru 
pace din Italia. A reieșit clar că în 
rîndul oamenilor, de cele mai dife
rite convingeri și credințe, este tot 
mai profundă conștiința marelui pe
ricol ce planează asupra planetei da
torită acumulării continue de arme 
nucleare. Tot la fel de clar este 
însă și faptul că există enorme re
surse umane disponibile să apere 
dreptul colectiv la viață, la exis
tență. In ce ne privește, ne gin- 
dim la o propunere legată de ini
țierea unei convenții naționale per
manente de organizare a unei struc
turi federative a mișcării". De o participare deoșebit de largă, ne- maiintilnită in anii din urmă, s-a bucurat și ultima ediție a tradiționalului marș pentru pace Perugia— Assisi. In rîndul celor peste 50.009 de participanți la marș, desfășurat sub lozinca : „înghețarea și redu
cerea cheltuielilor militare", s-au aflat comuniști, socialiști, reprezentanți ai altor formațiuni politice, multi, foarte mulți tineri. Printre oamenii politici prezenți la marș s-a aflat și Pietro Ingrao, membru al Direcțiunii P.C.I., care ne-a declarat : „Tema mar
șului este o( temă de un larg 
interes. înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare leagă in mod 
obiectiv pacea de dezvoltare. Per
sonal, sînt convins că importanta 
problemă a șomajului, și in gene
ral. a ocupării forței de muncă, 
nu-și poate găsi rezolvarea dacă nu 
se ajunge la o reconversiune a re
surselor risipite astăzi in direcția 
înarmărilor și a cercetărilor mili
tare. In acest fel am putea oferi

Roma. Peste 100 000 de persoane au demonstrat zilele trecute, în capitala Italiei, impotriva pericolului nuclear, pentru înfăptuirea dezarmării (Telefoto A.P. — Agerpres)și popoarelor din lumea a treia po
sibilitatea de a fi prezente și de a 
conta pe scena internațională."

Dar care sint obiectivele mișcării pentru pace din Italia? Cum ar putea fi sintetizate acestea ? Luciana Castellina, deputată în parlamentul vest-european, remarca la recentul congres al P.C.I. că, 
„spre deosebire de trecut, in pre
zent mișcările pentru pace au drept 
obiectiv pacea și transformarea, 
lupta impotriva războiului, alături 
de cea pentru făurirea unei noi 
ordini economice șl politice mon
diale". „Scopul nostru — ne spune tînărul Fulvio Angelini, coor
donator național al „Centrelor 
de inițiativă pentru pace" — este 
acela de a îndepărta pericolul unui 
holocaust nuclear, de a scoate în 
afara legii armele atomice, chimice 
și toate celelalte mijloace de dis
trugere in masă, de a face in așa 
fel incit parlamentul italian să 
poată controla în mod efectiv op
țiunile de politică externă și tot 
ceea ce se întimplă în, bazele 
N.A.T.O de pe teritoriul țării".Relansarea acțiunilor mișcărilor pentru pace din Italia a coincis și cu implicarea tot mai deschisă in acțiunile avind drept țel oprirea 

cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării a unor cunoscuți scriitori sau oameni de cultură, care, de altfel, nu o dată și-au făcut cunoscute in mod deschis opiniile in legătură cu contribuția decisivă pe care aceste mișcări o pot aduce peptru stoparea cursului periculos al evenimentelor, pentru salvarea umanității de la pieire. Intr-o convorbire, romancierul Alberto Moravia arăta că „lupta pentru 
dezarmare este in realitate lupta 
pentru continuarea civilizației. Ma
rea mașină a civilizației, cu infi
nitele și atît de delicatele sale me
canisme, riscă să fie lovită direct 
in inimă. Rînd pe rînd, roțile, pîr- 
ghiile și bielele sale își vor înce
tini mișcările și apoi se vor opri. 
Lupta pentru dezarmare este în 
fond lupta pentru libertate. Moar
tea libertății se află nu numai in 
folosirea armei atomice, ci chiar in 
simpla sa existență. Tocmai de 
aceea arma nucleară nu poate și 
nu trebuie să constituie obiect de 
tratative politice. Ea trebuie eli
minată total și fără condiții".

Radu BOGDANRoma

Pentru preîntimpinarea 

militarizării CosmosuluiBONN 16 (Agerpres). — Reprezentanții oamenilor de știință si tehnicienilor din institutele de cercetări de stat din R.F.G. au lansat un apel către toți .cei ce lucrează în domeniul științei în tară să nu participe prin activitatea lor la programul american „Inițiativa de Apărare Strategică". Un comitet de lucru al acestora a elaborat un document în care se arată, intre altele, că programul în cauză nu va contribui în nici un caz la apărare, ci, dimpotrivă, va accelera cursa înarmărilor și. în consecință. va spori riscul distrugerii cu armele nucleare a civilizației umane.Totodată, documentul cere guvernului de la Bonn să revoce recentul acord încheiat cu S.U.A. privind participarea R.F.G. la realizarea unor proiecte legate de acest program.BONN 16 (Agerpres). — O oprire Ia scară mondială a experiențelor nucleare și un program de prevenire a militarizării spațiului cosmic vor constitui temele centrale ale celui de-al VI-lea Congres mondial al organizației „Medicii lumii pentru preîntimpinarea unui război nuclear", care urmează să aibă loc în Koln, luna aceasta. într-un interviu acordat ziarului „Unsere Zeit", profesorul Bernard Lown, copreședinte al acestei organizații. a condamnat programul american „Inițiativa de Apărare Strategică".
P.C. din Bangladesh 

despre recentele 
alegeri parlamentareDHAKA 16 (Agerpres). — Secretariatul C.C. al P.C. din Bangladesh a dat publicității o declarație rele- vînd că partidul a participat la alegerile parlamentare desfășurate la 7 mai considerîndu-le o parte a luptei pentru consolidarea democrației. Rezultatei^ alegerilor indică aprobarea organizării lor de către popor, se spune în declarație, adăugîndu-se: P.C. din Bangladesh exprimă mulțumiri reprezentanților muncitorilor, țăranilor și intelectualilor care și-au dat votul candidaților P.C.B., altor partide de stingă și democratice. Partidul Comunist a adresat populației chemarea să acționeze pentru consolidarea rezultatelor alegerilor, să desfășoare mai larg mișcarea pentru dezvoltarea democrației.

J


