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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

-CENTRUL VITAL AL NAȚIUNII
„In noua etapă a construcției socialiste și în perspectivă crește și 

mai mult rolul politic conducător al partidului în toate domeniile activi
tății economico-sociale. Aceasta impune participarea activă a cadrelor 
partidului în conducerea tuturor sectoarelor. Partidul nostru comunist 
și-a asumat răspunderea de a conduce întregul popor pe calea noii orîn- 
duiri sociale, spre o viață demnă și liberă!".

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc, astăzi. 67 de ani de 

la crearea Partidului Comunist 
Român, Preluînd și ducînd mai de
parte tradițiile luptelor seculare ale 
maselor pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă, lipsită de asuprire, 
pentru independență, tradițiile de 
luptă ale clasei muncitoare, ale so
cialiștilor, concentrînd în ființa sa 
vrerea și aspirațiile poporului ro
mân care, prin jertfe de neuitat, 
realizase visul străvechi al unirii 
tuturor românilor intr-un singur 
stat. Partidul Comunist Român s-a 
dovedit. încă din zorii ființării sale, 
a fi purtătorul de cuvint al celor 
mai înalte idealuri ale clasei mun
citoare, ale țărănimii, ale tuturor 
celor ce muncesc, conducătorul 
neînfricat al luptei împotriva ex
ploatării, pentru independență, 
pentru dezvoltarea liberă a țării. 
In marile înfruntări de clasă, in 
marea opoziție populară împotriva 
fascismului. împotriva războiului. 
Partidul Comunist Român s-a do
vedit a fi stegarul neînfricat al 
supremelor interese ale celor ce 
muncesc, ale națiunii.

Creierul, inima și brațul înarmat 
al Revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, partidul nostru a dove
dit, și în acele zile de răscruce ale 
istoriei țării și a lumii, că este 
conducătorul încercat, de nădejde, 
care, prin acțiunea sa viguroasă, a 
știut să întoarcă o filă din istoria 
neamului, să aleagă și să impună 
istoriei cea mai fericită soluție a 
problemelor care însemnau însăși 
supraviețuirea națiunii. Cu fruntea 
sus, poporul român, avîndu-i in 
primele rînduri pe comuniști, 
a intrat într-o eră nouă ; ma
rile înfruntări de clasă din anii 
ce au urmat. Revoluției din 
august, lupta pentru lichidarea 
moștenirii nefaste a trecutului, 
zorii revoluției socialiste au 
sudat și mai puternic masele largi 
populare în jurul Partidului Co
munist Român, au făurit si cimen
tat unitatea de nedezmințit dintre 
partid și popor. Partid șl popor — 
un singur gînd. o singură voință, 
iată realitatea fundamentală, defi
nitorie a peste patru decenii de 

muncă și de luptă pentru crearea 
noii Românii, socialiste, moderne. 

Socialismul se construiește cu 
poporul, pentru popor ! După Con
gresul al IX-lea al partidului, eve
niment „care va rămîne înscris cu 
litere de aur în istoria României1*,  
concepția despre socialism ca 
operă a întregu
lui. popor și des
pre popor ca 
prim și ultim be
neficiar al acestei 
uriașe întreprin
deri istorice se 
vădește a fi întîia 
axiomă a proce
sului revoluțio
nar. „Suflet in 
sufletul neamu
lui", partidul nos
tru comunist, unit 
ca un singur om 
în jurul secreta
rului său gene
ral. tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, 
a dovedit, dove
dește, prin toate 
actele sale, prin 
concepția revolu
ționară care îl a- 
nimă, prin marile 
țeluri pe care le 
pune in fața na
țiunii că nu are 
nimic mai scump, 
că nimic altceva 
nu îl călăuzește 
decît binele și 
fericirea poporu
lui român, glo
ria și măreția României socialiste.

Strîngîndu-și rindurile in jurul 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii. în
tregul popor omagiază, și în aceas
tă zi aniversară, gîndirea și acțiu
nea sa. rolul său excepțional în 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului nostru. Contopindu-și, 
din anii celei mai fragede tinereți, 
viața, lupta, activitatea cu viața, 
lupta și activitatea partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu întru
chipează cele mai înalte idealuri 

ale clasei muncitoare, ale națiunii. 
Patriot înflăcărat, revoluționar cu
tezător. secretarul general al parti
dului a pus și pune în slujba parti
dului, a poporului înaltele sale ca
lități. o excepțională putere de 
analiză și sinteză, capacitatea de 
a inova continuu, de a căuta și 

găsi căile cele 
mai potrivite ale 
mersului nostru 
înainte.

în anii care au 
trecut de la Con
gresul al IX-lea, 
sub impulsul gîn- 
dirii creatoare, 
novatoare a secre
tarului său gene
ral. partidul a re- 
gindit procesul de 
construcție socia
listă. în ansamblu 
și în fiecare do
meniu în parte. 
O atenție deose
bită. în chip fi
resc. s-a acordat 
rolului partidu
lui. răspunderilor 
sale în societate. 
Organism viu. el 
însuși supus u- 
nor procese în
noitoare. Parti
dul Comunist Ro
mân a fost con
ceput drept cen
tru vital al socie
tății. conștiința 
națiunii. O ex
presie conclu
dentă a locului 

pe care îl ocupă partidul în viata 
societății, a modalității profund res
ponsabile in care înțelege să-și e- 
xercite rolul său de forță politică 
conducătoare o constituie și recenta 
Expunere privind unele probleme 
ale conducerii activității economi
co-sociale, ale muncii ideologice si 
politico-educative, precum și ale 
situației internaționale, prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Document de o excepțională în
semnătate teoretică și practică, ex
punerea analizează cu spirit știin
țific, într-o profundă viziune re

voluționară. o multitudine de pro
bleme specifice actualei etape de 
dezvoltare a țării, conține apre
cieri de mare Valoare privind în
suși modul in care partidul tre
buie să-și îmbunătățească, în con
tinuare, activitatea de forță poli
tică conducătoare a societății 
noastre.

în actuala etapă — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„îndeplinirea rolului de forță po
litică conducătoare presupune im
plicarea activă, cu întreaga răs
pundere, a fiecărei organizații, a 
organelor de partid, a fiecărui 
membru a! partidului, in înfăp
tuirea politicii partidului, in des
fășurarea in cele mai bune condiții 
a activității din toate domeniile de 
activitate. în noua etapă a con
strucției socialiste si în perspectivă 
crește și mai mult rolul politic 
conducător al partidului în toate 
domeniile activității politico-so
cials". Tovarășul Nicolae Ceausescu 
demonstrează cu limpezime că ro
lul de forță politică conducătoare 
nu se îndeplinește „în general1*,  că 
partidul nu acționează „în gene
ral1*.  ci exercitarea acestei funcții, 
a acestui comandament istoric se 
înfăptuiește prin implicarea activă, 
prin participarea cu întreaga lor 
capacitate de gîndire și de acțiune 
a tuturor organizațiilor partidului, 
a organelor de partid, a fiecărui 
membru al partidului. Răspunderea 
pentru destinele de azi si de mîi- 
ne ale României socialiste și co
muniste este o răspundere a tutu
ror și a fiecăruia. Asumîndu-și 
răspunderea de a conduce întregul 
nostru popor pe calea noii orîn- 
duiri. partidul o poartă, iarăși, nu 
„în general1*,  ci prin fiecare orga
nizație a sa. prin fiecare membru 
al său.

Calitatea de comunist — se sub
liniază în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — înseamnă 
astăzi, mai mult decît oricînd, im
plicare profundă, asumare hotărî- 
tă a sarcinilor pe care le ridică.
(Continuare în pag. a IlI-a)

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Umanizare temeinică a muncii, deplină 
mobilizare a Mr pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor de plan I

Ședința de vineri, 6 mai. a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., desfășurată sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
care au luat, de asemenea, parte 
membri ai guvernului. primii 
secretari și secretarii cu probleme 
economice ai comitetelor județene 
de partid, directorii tuturor centra
lelor industriale, ni institutelor de 
cercetare, alte cadre cu munci de 
răspundere din diferite sectoare 
economice, a analizat din nou o se
rie de probleme de maximă impor
tanță pentru perfecționarea in con
tinuare a conducerii și planificării 
întregii activități economico-socia- 
le, în deplină concordantă cu hotă- 
rîrile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

Desfășurată la puțin timp după 
importanta expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, noua ana
liză vine să aprofundeze o serie 
de aspecte practice cu privire la 
acțiunile concrete ce trebuie în
treprinse în toate domeniile de ac
tivitate. sub îndrumarea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor de 
partid, cu participarea activă a tu
turor oamenilor muncii, a întregu
lui popor pentru îndeplinirea rit
mică. integrală a prevederilor de 
plan la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi. Aceasta exprimă încă 
o dată preocuparea constantă a 
conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru îmbinarea armonioasă intre 
teorie și practică, intre opțiunile 
de natură principială și măsurile 
organizatorice concrete ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea necon
tenită a activității productive, pen
tru soluționarea operativă a tutu
ror problemelor care condiționează 
înfăptuirea sarcinilor stabilite, a 
programelor de dezvoltare curente 
și de perspectivă, a obiectivului 
fundamental al actualului cincinal 
— trecerea României intr-un sta
diu nou, de țară socialistă mediu 
dezvoltată.

în acest sens o importantă deo
sebită prezintă masurile luate pen
tru perfecționarea conducerii unor 
domenii hotărîtoare în înfăp
tuirea obiectivelor și sarcinilor for
mulate de secretarul general al 
partidului în vederea ridicării în
tregii activități la un nivel superior 
de calitate și eficiență. Astfel, s-a 
hotărît completarea și lărgirea a- 
tribuțiilor Comisiei centrale pentru 
organizarea și modernizarea pro

„PĂMÎNTUL BUN" 

îl face munca pentru ameliorarea și 
conservarea acestei inestimabile avuții

ÎNVĂȚĂMINTELE UNEI CONSFĂTUIRI DE LUCRU PRIVIND iNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI DE COMBATERE A EROZIUNII SOLULUI IN JUDEȚE DIN TRANSILVANIA

ceselor de producție, valorificarea 
superioară a materiilor prime și a 
materialelor, comisie condusă de 
tovarășa Elena Ceaușescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învățămintului. Se asigură in felul 
acesta un cadru organizatoric mai 
bun pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă și înfăptuirea cores
punzătoare a programelor de or
ganizare și modernizare, pentru 
abordarea problemelor de bază ale 
producției. Totodată, a fost consti
tuită Comisia centrală pentru siste
matizarea teritoriului și a localită
ților, perfecționarea organizării șl 
conducerii agriculturii, optimizarea 
transporturilor și a rețelelor de 
energie electrică. De asemenea, a 
fost constituită o Comisie pentru 
elaborarea propunerilor privind 
perfecționarea sistemului de retri
buire și majorare a retribuțiilor în 
anii 1988—1989, din care fac parte 
reprezentanți ai organismelor de 
specialitate, precum și reprezen
tanți ai sindicatelor, ai organiza
țiilor de femei și tineret.

De altfel, prin întregul lor con
ținut, recentele cuvintări ale secre
tarului general al partidului pun un 
accent cu totul deosebit pe necesi
tatea perfecționării conducerii la 
toate nivelurile organizatorice, 
printr-o conlucrare strînsă intre 
organele de stat și organismele de
mocrației muncitorești-revoluțio- 
nare. Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv, se impune să se treacă ferm 
la aplicarea în toate domeniile a 
principiilor democratice de condu
cere. a autoconducerii. autogestiu- 
nii, autofinanțării, noului mecanism 
economic. Iată de ce. în conformi
tate cu hotărirea Comitetului Poli
tic Executiv, este necesar ca în ac
tivitatea tuturor ministerelor, cen
tralelor. întreprinderilor, a tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid, a organismelor democra
ției noastre muncitorești-revolu- 
ționare să se pornească ferm 
de la orientările și sarcinile cu
prinse în Tezele pentru plenara 
Comitetului Central privind unele 
probleme ale conducerii activității 
economico-sociale. ale muncii ideo
logice și politico-educative, pre
cum și ale situației internaționale 
— și pe această bază să se anali
zeze. intr-un spirit de înaltă răs
pundere. munca desfășurată și să 
se stabilească măsurile corespun

zătoare pentru ridicarea la un ni
vel tot mai înalt a intregii activi
tăți.

Sigur, unele sint problemele care 
trebuie soluționate la locurile <je 
muncă. în atelierele și secțiile de 
fabricație, în întreprinderi, altele 
la nivelul centralelor și altele la 
nivelul ministerelor și organelor 
centrale de planificare și sinteză. 
La toate nivelurile organizatorice 
trebuie să se aibă însă în vedere, 
prin măsurile care se iau. necesita
tea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de plan. Numai raportînd re
zultatele obținute la proiectele 
stabilite, numai situînd producția 
fizică și în primul rind exportul, 
cheltuielile, productivitatea muncii, 
calitatea, costurile și rentabilitatea 
la nivelul prevederilor de plan se 
poate spune că într-un colectiv 
muncitoresc, într-un județ sau pe 
ansamblul unei ramuri se mani
festă răspunderea și exigenta ne
cesare, se exercită o conducere 
competentă pentru desfășurarea 
unei activități productive eficien
te, de inalt randament. Din acest 
punct de vedere, așa cum a apre
ciat secretarul general al partidu
lui la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv, se poate spu- 
n« câ rezultatele obținute în pri
mele patru luni ale anului sint 
mulțumitoare, ținind seama de 
ritmul general de creștere a econo
miei naționale față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Totuși, in unele ramuri prevede
rile planului nu s-au realizat inte
gral. Prin urmare, avind în vedere 
situația concretă din fiecare do
meniu de activitate, trebuie să se 
ia măsuri hotârite pentru recupe
rarea restantelor, și realizarea în 
cele mai bune condiții a planu
lui în luna mai, în lunile urmă
toare și pe întregul an.

Perfecționarea conducerii acti
vității economice, la toate eșaloa
nele organizatorice, are acum ca 
primă unitate de măsură rezulta
tele concrete obținute in producție, 
recuperarea neîntirziată a restanțe
lor acolo unde acestea există și. 
in continuare, îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan. în sec
toarele producătoare de materii 
prime și in primul rind in indus
tria petrolieră, extractivă a cărbu
nelui, minereurilor feroase și nefe
roase, in metalurgie si sectoarele

Ion TEODOR
(Continuare în pag. a Il-a)

LIBERTATEA, INDEPENDENTA, PACEA 
- supreme aspirații ale poporului român

Miine, poporul român sărbăto
rește împlinirea a 111 ani de la is
toricul act al proclamării indepen
denței de stat a României — la 
9 Mai 1877. Și tot în aceeași zi, po
porul român cinstește, împreună cu 
popoarele de pretutindeni. Ziua 
Victoriei asupra fascismului — 9 
Mai 1945. Această îndoită sărbătoa
re are pentru poporul român pute
re de simbol, atestind statornicia 
cu care a luptat pentru existentă 
liberă și dezvoltare de sine stătă
toare, pentru dreptul său de a trăi 
demn și singur stăpîn în țara sa, 
faptul că el a socotit mereu că in
dependența, libertatea și unitatea 
națională sint supremele sale bu
nuri si valori, că pentru cucerirea 
și apărarea lor nu trebuie precu
pețit nici un efort, nici un sacri
ficiu.

Idealurile libertății naționale, 
strins îngemănate cu acelea ale 
dreptății sociale, ale unității națio
nale. străbat ca o uriașă columnă 
fără sfîrșit întreaga istorie româ
nească. Cu dorul de libertate in 
inimi, înfrățit cu fiecare palmă din 
pâmîntul țării, poporul a transfor
mat, pe întregul cuprins românesc, 
nenumărate nume de așezări, va
duri și trecători, păduri și văi in 
simboluri ale eroismului, ale vite
jiei. Prin asemenea necurmate bă
tălii, prin necontenite eforturi și 
sacrificii, poporul român a reușit să 
păstreze, prin vremile grele ce 
l-au încercat, ființa sa națională și 
formele sale proprii de organizare 
politică, să asigure apoi înlăturarea 
dominației străine și strălucita iz- 
bindă de la 9 Mai 1877, cînd nume
le drag de România se înscria in 
rîndul statelor independente ale lu
mii, iar tricolorul se înălța mindru 
și biruitor intre stindardele libere 
ale popoarelor.

Semnificația politică a actului 
istoric de acum 111 ani, a războiu
lui purtat apoi pentru pecetluirea 
independenței proclamate la 9 Mai 
1877 s? păstrează mereu actuală, 
imbogățindu-și necontenit înțelesu
rile. Căci votul entuziast al parla
mentului de la București, din acea 
istorică zi. vitejia si etxrsmul cu 

i care au luptat pe cîmpurile de bă

tălie sud-dunărene ostașii Româ
niei, ampla mișcare națională pen
tru susținerea frontului, pentru în
zestrarea armatei din anii 1877—78 
cuprind in ele o nepieritoare lecție 
de istorie, ce spune că orice po
por, însuflețit de adîncă încredere 
in justețea cauzei sale, ferm ho- 
tărît să facă totul pentru biruința 
dreptei sale lupte, va triumfa 
mai devreme sau mai tîrziu. 
„Din îndelungata și zbuciuma
ta istorie a poporului român — 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— se poate trage concluzia, mai

9 MAI-
ZIUA independentei, 

ZIUA VICTORIEI
generală, că dominația și ocupația 
străină, oricit ar dura, nu pot îm
piedica manifestarea comunității de 
interese a unui popor, păstrarea 
specificului său. formarea națiunii 
și a statului național unitar. Aces
tea sint legități obiective in viața 
fiecărui popor".

Istorica victorie de la 9 Mai 1877 
stă. așa cum o atestă cu putere 
anii care au trecut de atunci, la 
temelia tuturor înfăptuirilor pe 
care le-a obținut poporul român. 
Liber, singur stăpîn pe soarta sa, 
acesta a accelerat mersul său îna
inte pe calea progresului economic, 
și-a concentrat energiile pentru 
realizarea deplinei sale unități na
ționale. împlinind, la 1 Decembrie 
1918, visul cel mare al atîtor gene
rații de înaintași : România tuturor 
românilor. Totodată. în noua epocă 
inaugurată de proclamarea inde
pendentei de stat noi forte sociale, 
în primul rind clasa muncitoare, 
s-au afirmat cu putere pe eșichie
rul vieții social-politice. asumîn
du-și misiunea de a lupta pentru 
ca libertatea națională să fie între
gită prin libertatea socială, pentru 
ca pe pămintul țării să se clădeas

că „Dacia muncitorului și țăranu
lui". adică o patrie a unui popor 
liber, singur stăpin pe soarta sa. 
Asemenea mărețe idealuri au fost 
preluate și înscrise încă de la în
ceput pe flamurile de luptă ale 
Partidului Comunist Român, care 
s-a dovedit de-a lungul unei eroice 
și glorioase istorii promotorul celor 
mai înalte idealuri ale poporului ; 
sub conducerea partidului s-au des
fășurat aspre bătălii împotriva ex
ploatării și inegalității sociale, am
ple și dîrze acțiuni revoluționare 
cu caracter antifascist și antirăzboi
nic. pentru apărarea libertății și 
unității naționale, a integrității te
ritoriale a patriei ; sub conducerea 
partidului s-a înfăptuit revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă si antiimperialistă. de
clanșată la 23 August 1944 ; sub 
conducerea partidului, poporul și-a 
mobilizat apoi toate energiile uma
ne. toate resursele materiale si e- 
conomice. participind în primele 
rinduri la marea bătălie a popoare
lor împotriva fascismului. Dove
dind fierbinte atașament față de 
idealurile libertății, sute și sute 
de mii de ostași români au 
luptat cu neasemuit eroism pentru 
alungarea cotropitorilor hitlerlsto- 
horthyști de pe pămîntul scump al 
patriei, pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți din 
teritoriul Austriei. în vreme ce in 
tară s-a născut și dezvoltat, la che
marea partidului comunist, o am
plă mișcare de sprijinire a războiu
lui antihitlerist sub nobila deviză 
„Totul pentru front, totul pentru 
Victorie !**.  Marele efort militar, u- 
man si material al poporului ro
mân. vreme de aproape 9 luni, pen
tru înfringerea Germaniei naziste 
a situat România în rîndul al pa
trulea între statele coaliției anti
hitleriste. poporul român puțind fi 
mindru. asa cum s-a subliniat 
chiar în epocă, de faptul că a avut 
un aport de seamă la victoria îm
potriva fascismului, că a contribuit 
la reducerea cu circa două sute de 
zile a duratei celei de-a doua con
flagrații mondiale.
(Continuare in pag. a V-a)

Este bine cunoscută preocuparea 
statornică a conducerii partidului 
nostru, personal a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind punerea 
in valoare și folosirea deplină a în
tregului fond funciar. Subordonate 
direct materializării acestei cerințe, 
în ultimii ani. din inițiativa si sub 
îndrumarea directă a secretarului 
general al partidului, au fost elabo
rate și adoptate o serie de programe 
vaste, fără precedent ca anvergură 
în istoria țării, menite să asigure 
executarea într-o concepție unitară 
a unor ample lucrări de îmbunătă
țiri funciare in scopul conservării și 
creșterii potențialului productiv al 
tuturor categoriilor de pămint. între 
acestea. Programul național de creș
tere a suprafeței agricole si arabile, 
de irigații, desecări și combatere a 
eroziunii solului și, ca parte inte
grantă a acestuia. Programul pri
vind organizarea teritoriului, intro
ducerea asolamentelor si creșterea 
fertilității solurilor reprezintă, in 
ansamblul strategiei stabilite de 
conducerea partidului, direcția de 
acțiune prioritară, hotărîtoare pen
tru obținerea de producții agricole 
constant ridicate, sigure și stabile.

„Urmează ca în anii viitori — 
sublinia în acest sens secretarul ge
neral al partidului, cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate in toamna 
anului 1982 la stațiunea din Perieni, 
județul Vaslui — să trecem la pro
grame in toate județele, astfel ca, 
pe pante, 6ă executăm lucrările nu
mai pe baza acestei experiențe foar
te bune — ceea ce va pune în va
loare cîteva milioane de hectare, va 
opri procesul de eroziune a solului 
și va duce la o creștere puternică a 
producției agricole".

In perioada care a trecut — mai 
bine de cinci ani și jumătate — de 
cînd secretarul general al partidului 
a trasat această sarcină de mare în
semnătate pentru progresul agricul
turii noastre socialiste, au fost în
ființate perimetre-etalon, în toate 
județele cu terenuri in pantâ, unde 
se aplică diferențiat, in funcție de 
condițiile specifice locale, procedeele 
de la Perieni și s-au întocmit pro
grame pentru aplicarea acestor me
tode pe toate terenurile afectate de 
eroziune. Ca urmare, în perioada la 
care ne referim, pe ansamblul țării, 
lucrările an»ierozionale au fost exe
cutate pe incă aproape 650 000 hec
tare. Extinderea acestor lucrări im
pune analizarea activității desfășu
rate, evidențierea a tot ceea ce s-a 
făcut bun, dar si a aspectelor care 
nu și-au găsit încă soluționarea co
respunzător exigentelor mari formu
late de secretarul general al parti
dului in acest domeniu.

Acestea au fost st obiectivele prin
cipale ale unei reușite consfătuiri de 
lucru avind ca temă cunoașterea și 
generalizarea experienței in dome
niul combaterii eroziunii solului, 
organizată in județul Sălaj de sec
ția pentru problemele din agricultu
ră și cea de propagandă și presă ale 
C.C. al P.C.R., consfătuire care s-a 
bucurat de o largă participare a 
unor specialiști din producție si de 
la organele agricole de specialitate 
din zece județe situate în Transil
vania. precum și de Ia organele 
agricole și de cercetare centrale, dar 
si de Ja alte organe care concură sau 
ar trebui să concure într-o măsură, 
mai mare la înfăptuirea programe
lor privind combaterea eroziunii so
lului.

Dacă ar fi să notăm pe scurt 
principalele învățăminte ale acestui

0 EXPERIENȚĂ VALOROASĂ CARE TREBUIE 

GENERALIZATĂ NElNTlRZIAT

® Ritmuri de execuție inalte, ce permit județului Să
laj să încheie printre primele acțiunea de combatere a 
eroziunii solului pe toate suprafețele

® De la organele județene de partid și agricole 
pînă la unitățile agricole, o preocupare unică : aplicarea 
fermă a metodelor de lucru antierozionale pe terenu
rile în pantă

® Soluții și metode de amenajare eficiente, de larg 
interes pentru un areal întins din această zonă a țării

înainte de a detalia, se cuvine 
să răspundem la o posib'iă întrebare 
a cititorului : de ce acest schimb de 
experiență a fost organizat în jude
țul Sălaj ? Mai întîi, în cele 10 ju
dețe participante, situate in Transil
vania — Alba, Arad. Bihor, Bistri- 
ța-Năsăud. Cluj, Hunedoara. Mara
mureș, Mureș, Sălaj și Sibiu — tere
nurile erodate si cele potențial ero- 
dabile ocupă 1 821 000 hectare. In 
aceste județe, realizările pînă in 
prezent in ce privește comba
terea eroziunii solului sint mici, 
însumînd doar 644 200 hectare. 
Și apoi, fapt esențial, condițiile 
climatice, orografice și hidrologice 
din Transilvania diferă mult de cele 
existente în celelalte județe, ele con
tribuind la amplificarea proceselor 
de eroziune, ceea ce impune adop

schimb de experiență, le-am putea 
rezuma astfel :

— ceea ce se face în domeniul 
combaterii eroziunii solului să fie 
făcut cu deplină trăinicie, complex 
și complet, deoarece numai asa se 
poate sconta pe o eficientă ridicată. 
Să se elimine unele practici din tre
cut, cind unele lucrări se realizau 
parțial ;

— in exploatarea amenajărilor an- 
tierozionale este nevoie de discipli
nă și rigoare deosebite, pentru a 
menține și a consolida ceea ce »-a 
făcut ;

— este nevoie de o sincronizare, 
de o corelare optimă a tuturor fac
torilor care concură la acțiunea de 
stăvilire a eroziunii — unități si In
stituții agricole si neagricole, cit si 
mai ales factorii de ordin tehnic, 
financiar si economic care depind da 
diferite departamente.

tarea unor soluții specifice pentru 
această zonă în scopul stopării și 
prevenirii acestui fenomen păgubi
tor. Or, din acest punct de vedere. 
Sălajul prezintă o experiență pro
prie, valoroasă, soluțiile aplicate aid 
fiind valabile pentru amenajarea 
antierozională a unui areal mai larg, 
corespunzător condițiilor din toată 
Transilvania.

Fără a-și ascunde satisfacția, de 
altfel îndreptățită, directorul Stațiu
nii centrale de cercetări pentru 
combaterea eroziunii solului din Pe
rieni remarca in cadrul schimbului 
de experiență că hainele croite la

Aurel PAPADIUC 
Euaen TEGLAȘ

(Continuare in pag. a II-a)
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OBIECTIVE ECONOMICOSOCIALE CARE ANGAJEAZĂ INIȚIATIVA

CUM POATE SPORI CALITATEA DECIZHLOB CONSIIU OAMENILOR MUNCII?
Idei și sugestii desprinse din discuții cu membri ai consiliului oamenilor 

muncii de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la unele 
probleme ale conducerii activității economico-sociale. ale muncii ideolo
gice și politico-educative, precum și ale situației internaționale consacră 
un spațiu larg analizării unor aspecte esențiale care privesc afirmarea 
plenară a principiilor democratice de conducere, a autoconducerii. auto- 
gestiunii si autofinanțării în întreprinderi, creșterea rolului organelor de 
conducere colectivă ale acestora in soluționarea complexelor probleme pe 
care le ridică, in prezent, desfășurarea activității productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pune in atenție aceste probleme de fond 
ale actualei etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră, pornind de la realitatea pregnantă că România 
socialistă dispune de un sistem larg democratic care in cei aproape 20 de 
ani de funcționare și-a dovedit pe deplin justețea și superioritatea, confir- 
mînd din Plin o înaltă eficientă economico-socială. în deplin consens cu 
acest adevăr, cit si cu succesiunea rapidă a transformărilor pe care Ie 
implică procesul revoluționar de edificare a socialismului multilateral dez
voltat în patria noastră, secretarul general al partidului subliniază necesi
tatea perfecționării in continuare a activității organelor de conducere 
colectivă din întreprinderi.

Formularea acestei cerințe are în vedere promovarea unei concepții noi în 
munca de conducere, eliberată' de servituțile tutelării departamentale sau 
din partea altor organisme economice centrale, afirmarea acelei 
concepții capabile să imprime un caracter mai angajant. mai eficient 
actului de conducere exercitat de organele colective din întreprinderi prin 
rezolvarea operativă cu forțe proprii a problemelor cu care se con
fruntă. spirit potrivnic așteptării pasive ca alții să-și „bată capul1* pen
tru ă găsi soluțiile cele mai potrivite la problemele survenite intr-un 
moment sau altul în întreprinderi.

în această perspectivă a fost desfășurată discuția cu cîtiva membri 
ai consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Electroaparataj" din 
Capitală : Ioan Filip, secretarul comitetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii, ing. Traian Cănescu. directorul tehnic al în
treprinderii. ing. Ion Alexe, șeful secției montaj automate. Marin Bobo- 
teanu, maistru la secția aparataj pentru L.D.E., si Toma Neamțu. elec
trician la atelierul de mase plastice, membri ai consiliului oamenilor 
muncii.

Rezultatele — certificatul 
calității activității de con
ducere Discuția a debutat sub in
cidența ideii subliniate de tovarășul 
Ioan Filip, potrivit căreia intre rezul
tatele economice obținute de orice în
treprindere și calitatea activității de 
conducere există o strinsă relație de 
intercondiționare. O conducere știin
țifică. eficientă, capabilă să strîngă 
intr-un singur șuvoi toate energiile 
colectivului și să le canalizeze în 
direcțiile esențiale ale perfecționării 
activității productive si valorificării 
spiritului creator, indiscutabil va fi 
hotărîtoare pentru obținerea unor re
zultate economice superioare. Desi
gur. raționamentul trebuie făcut si 
invers. O conducere empirică, lipsită 
de suportul unor metode științifice, 
determină, de regulă, rezultate nesa
tisfăcătoare. Se poate spune cu de
plin temei că rezultatele in producție 
reprezintă certificatul calității acti
vității de conducere. Rezultatele în
registrate de-a lungul anilor, cît si 
în primele patru luni din acest an, 
cînd întreprinderea înregistrează, de 
asemenea, importante depășiri, la 
absolut toți indicatorii de plan — 
prevederi simțitor majorate fată de 
anul trecut — atestă că la „Electro- 
aparataj**  organele muncii colective 
Si-au intrat deplin in atribuțiile ce 
le-au fost conferite, acțiorfînd în 
spiritul unei înalte eficiente econo
mico-sociale.

Interlocutorii sînt unanimi în pă
rerea că actuala legislație care regle
mentează activitatea organelor de 
conducere colectivă, respectiv Legea 
nr. 5 din 1978 cu privire la organi
zarea și conducerea unităților socia
liste de stat, precum și ia funcțio
narea acestora pe baza autoconduce- 
rfi muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare. lege îmbunătățită 
în anul 1982, asigură adunărilor ge

nerale și consiliilor oamenilor mun
cii largi atribuții în coordonarea și 
perfecționarea producției, în gospo
dărirea cu maximă eficiență a părții 
din avuția națională încredințată de 
societate spre administrare. Practic, 
aceste organisme ale democrației 
muncitorești revoluționare au posi
bilitatea să se exprime și să ia mă
suri în absolut toate aspectele acti
vității productive și economico-fi- 
nanciare. mergînd de Ia elaborarea 
planurilor anuale și de perspectivă, 
a bugetelor de venituri și cheltuieli 
Dină la utilizarea cu înaltă eficiență 
a fondurilor fixe, materiilor prime 
și materialelor din dotare, perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
personalului și analizarea modului iii 
care s-au îndeplinit sarcinile stabi
lite. Deci, prin întreaga lor activi
tate. consiliile oamenilor muncii 
determină în mod hotărîtor nivelul 
rezultatelor obținute în producție, în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Aceste argumente i-au îndem
nat pe cei cinci participant la discu
ție să subscrie net la ideea sublinia
tă pregnant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in expunere, in 
sensul că- actualul cadru organizato
ric profund democratic pe care îl 
avem corespunde întru totul exigen
țelor etapei în care se află națiunea 
noastră, sarcinilor ce le stau în față. 
Problema de fond nu este deci mo
dificarea lui structurală, ci doar per
fecționarea activității organismelor 
care îl alcătuiesc, acțiune înțeleasă 
ca o necesitate permanentă, de zi 
cu zi.

Asupra acestei cerințe a insistat în 
continuare discuția de față.

Problemele stringente ale 
producției — ținute ferm în 
mînă, zi de zi. ° cerintă esen' 
țială pentru afirmarea plenară a 

eficientei activității consiliilor oame
nilor muncii o constituie implicarea 
responsabilă a tuturor membrilor săi 
în complexitatea problemelor pe care 
le ridică viața unei întreprinderi. 
Tovarășul Ion Alexe conturează un 
scenariu de probleme structurat pe 
experiența organismului din care 
face parte. în care se detașează ur
mătoarele : analiza zilnică a deru
lării graficului de producție între 
secții ; examinarea din două în două 
zile a stadiului realizării producției 
fizice și. cu deosebire, a aceleia pen
tru export, cu accent pe aspectele t 
privind ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, analiza săp- 
tăminală a sarcinilor privind creș
terea productivității muncii si redu
cerea consumurilor de materiale, 
energie și combustibil. Astfel, s-a 
reușit ca în primele 4 luni din acest 
an să se asigure finalizarea tuturor 
prevederilor programului de perfec
ționare a organizării și de moder
nizare a proceselor de producție. 
Dezbaterile din C.O.M. sint vii. la 
obiect și mai ales au calitatea că 
reușesc să antreneze responsabilități 
precise, să contureze soluții viabile 
pentru problemele producției. Aici, 
la „Electroaparataj" s-a consacrat 
obiceiul ca în ședințele C.O.M.-ului 
să susțină intervenții absolut toți 
membrii săi sub forma unor succinte 
rapoarte asupra modului in care 
și-au îndeplinit sarcinile ce le-au 
revenit, cît și a problemelor rămase 
încă deschise. Interlocutorii apre
ciază că o asemenea practică are și 
valoarea unui binevenit exercițiu 
pentru însușirea lecției democrației, 
pentru creșterea nivelului de pregă
tire politico-profesională a fiecărui 
membru al consiliului. „Cînd știi 
că nu te duci în ședința consiliului
— remarca tovarășul Toma Neamțu
— doar ca să ocupi un loc în jurul 
mesei și să asiști ca simplu specta
tor. privești cu alți ochi modul în 
care te prezinți în fata colegilor, 
evaluezi cu exigență sporită pro- 
pria-ți pregătire. în plus, știindu-te 
mereu în conul de interes al consi
liului și propriul tău interes față de 
problemele și preociipările colecti
vului in care muncești se afirmă’sub 
un- sporit grad de acuitate și efi
ciență. Este aceasta însăși expresia 
afirmării răspunderii personale în 
cadrul larg al exercitării răspunde
rii colective".

— Participarea permanentă la via
ta consiliului dezvoltă simțul răs
punderii fiecărui membru * pentru 
mersul îndeplinirii planului pe an
samblul întreprinderii — a adăugat 
tovarășul Marin Boboteanu. în con
dițiile în care toți sînt preocupați 
de tot ceea ce se întîmplă în între
prindere. ar fi penibil să susțin că 
pe mine, maistru la secția aparataj 
pentru L.D.E.. mă interesează doar 
soarta planului din aoest comparti
ment al întreprinderii. Viziunea și 
interesul nostru, al celor din C.O.M„ 
și nu numai a noastră, trebuie să 
cuprindă întreaga activitate a între
prinderii. Tocmai în această per
spectivă socotesc că este de mare 

valoare teoretică și practică subli
nierea pe care o tace tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ce privește le
garea acordului global deopotrivă de 
rezultatele fiecăruia în producție, 
cit și de rezultatele generale ale 
întregului colectiv, avînd in vedere 
adevărul că numai in măsura in 
care întreprinderea, în ansamblul 
său. va realiza planul, in condiții de 
înaltă calitate și eficiență, și cîștigu- 
rile personale vor fi mai mari.

In acest context, tovarășul Ion 
Alexe apreciază că pentru creșterea 
eficientei activității organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi 
râmine deschisă pe mai departe pro
blema ridicării nivelului pregătirii 
politico-ideologice și profesionale, cu 
deosebire în planul însușirii te
meinice a problemelor eeonomico- 
financiare pentru transpunerea in 
practică a prevederilor noului me
canism economico-financiar bazat pe 
autooonducere și autofinanțare.

întreprindere — Centrală, 
un raport de strînsă conlu
crare democratică. Discutia a 
evidențiat deopotrivă rolul esențial 
pozitiv pe care îl are conlucrarea 
strînsă cu centrala asupra bunului 
mers al activității întreprinderii.

— De ani buni s-a consacrat tra
diția ca oele mai importante analize 
pe probleme de fond ale noastre. în- ' 
treprinse de centrală, să se desfășoa
re chiar în întreprindere. împreună 
cu consiliul oamenilor muncii — a 
precizat tovarășul Traian Cănescu. 
In ce ne privește, asemenea întilniri 
cu factori de conducere din centrala 
noastră au loc la început de lună 
cind sint analizate problemele cu 
care se confruntă întreprinderea în 
etapa următoare și la sfirșit de lună, 
cind se evaluează rezultatele, cît și 
problemele de perspectivă. In ase
menea împrejurări, colaborarea cen
tralei este efectiv eficientă, aceasta Ioan ERHAN

In secția montaj automate a întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală Foto : E. Dichiseanu

lmplicîndu-se in toate problemele cu 
care ne confruntăm.

In discuții s-a evidențiat însă șl 
o altă fațetă a situației. Faptul că 
disciplina contractuală este deseori 
încălcată de furnizorii de materia
le. un important efort din partea 
centralei se irosește in direcția solu
ționării acestor probleme. O situație 
absolut anormală, oe sustrage un 
important potențial de cadre de la 
soluționarea in timp optim a altor 
probleme realmente cu o mult mai 
mare importantă pentru bunul mers 
al producției în perspectivă.

In aceeași ordine de idei a fost 
pusă in discuție și operativitatea 
scăzută cu care răspund unele or
gane economice centrale la solicită
rile consiliilor oamenilor muncii. In 
acest sens s-a amintit faptul că 
finalizarea celei de-a doua etape a 
programului de perfectionarea orga
nizării și modernizarea producției 
impune realizarea unor lucrări de 
investiții. Desigur, la operativitatea 
cu care consiliul oamenilor muncii 
a finalizat documentația se răspun
de cu nepermisă tărăgănealâ. Ter

Discuția a conturat cîteva concluzii:
• Rezultatele pozitive în realizarea indicatorilor de plan sînt rodul 

nemijlocit al unei fructuoase activități, in spiritul normelor instituite, a 
consiliilor oamenilor muncii.

• Activitatea eficientă rodnică a consiliului oamenilor muncii impune 
cunoașterea detaliată a problematicii producției, urmărirea atentă a 
pulsului ei, zi de zi.

• înfăptuirea exemplară a cerințelor principiilor autoconducerii și 
autogestiunii în viața consiliilor oamenilor muncii necesită o schimbare 
radicală în stilul de muncă al organelor economice centrale, in direcția 
creșterii promptitudinii in reacția acestora la solicitările organelor de con
ducere colectivă din intreprinderi.

O Stimularea creativității colectivelor de muncă constituie chintesența 
activității consiliilor oamenilor muncii.

menele scurte în care trebuie fina
lizate aceste lucrări pentru a-și face 
simțit folosul în planul eficientei 
încă în acest cinținal impun re
nunțarea de către organele avizatoa- 
re la practicile birocratice de altă
dată. De asemenea, in aceeași idee 
a modernizării producției, se resimte 
nevoia atribuirii unor anumite pre
rogative consiliilor oamenilor mun
cii în ce privește procurarea unor 
mașini și utilaje necesare in ca
zul executării unor comenzi urgente 
la export sau pentru restructurarea 
producției în funcție de oerințele 
pieței. Există în acest sens destui 
indicatori de control, unul dintre ei 
ar fi. de exemplu, volumul produc
ției Ta 1 000 lei fonduri fixe, care. să 
bareze calea unor eventuale cheltu
ieli mai' puțin eficiente — aprecia 
ing. Traian Cănescu.

Stimularea creativității. In 
exercitarea prerogativelor sale de
mocratice. consiliul oamenilor mun
cii se arată intens preocupat de 
stimularea creativității de masă pe 
diverse căi. Una cu largă audiență 
are în vedere insuși mecanismul de 
realizare a cointeresării materiale, 
în sensul că toti cei ce doresc să 
promoveze pe scara retribuirii au 
obligația să realizeze o lucrare, 
în afara obligațiilor de serviciu, 
care să se remaroe prin originalita
te, utilitate si eficientă certă, în acest 
sens existînd stabilite haremuri va
lorice minime pentru fiecare cate
gorie de personal. In 1987, peste 500 
de oameni ai muncii au prezentat 
consiliului oamenilor muncii aseme
nea propuneri, vizind cele mai im
portante laturi ale activității între
prinderii. Tovarășul Ioan Filip pre
cizează că, înoepind din anul trecut, 
propunerile pentru planul de creati
vitate sint recepționate și de la 
cel care participă la formele de 
pregătire profesională. în sensul că 
cele mai bune idei cuprinse în lu
crările de absolvire sint luate în 
discuție pentru a fi aplicate in prac
tică.

Organizare 
temeinică 
a muncii!

(Urmare din pag. I) 

prelucrătoare trebuie aplicate cu 
fermitate măsurile stabilite de Co
mitetul Politic Executiv, orientările 
și indicațiile formulate de secre
tarul general al partidului, astfel 
incit să se asigure infăptuirea 
neabătută a programelor de dez
voltare economico-socială a pa
triei. Recent. în consiliile de coor
donare pe ramuri s-a examinat pe 
larg. în spiritul orientărilor și exi
gențelor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ac
tivitatea desfășurată in perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui pentru înfăptuirea planului. Cu 
aoest prilej s-a exprimat hotărirea 
cadrelor de conducere din econo
mie. a tuturor oamenilor muncii 
de a acționa cu fermitate și răs
pundere pentru înlăturarea neîntir- 
ziată a neajunsurilor manifestate 
și ridicarea întregii activități la un 
nivel superior de calitate și efi
ciență, pentru recuperarea rămine- 
rilor in urmă și îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a sarcini
lor de plan pe luna mai, pe tri
mestrul II și pe întregul an. In 
acest sens, o atenție deosebită tre-. 
buie acordată măsurilor privind 
înfăptuirea exemplară a exportului, 
creșterea mai puternică a produc
tivității muncii, folosirea mai bună 
a timpului de lucru și lichidarea 
practicii folosirii orelor suplimen
tare. aplicarea, fermă a acordului 
global în toate sectoarele de acti
vitate. pentru valorificarea superi
oară a materiilor prime, pentru 
aplicarea cu mai multă fermitate a 
măsurilor de recuperare și refolo- 
sire a materialelor, subansamble- 
lor și pieselor, și lichidarea stocu
rilor supranormative.

Există prin urmare o imagine 
exactă a activității desfășurate, se 
cunosc bine sarcinile pentru peri
oada următoare, sînt asigurate 
condițiile materiale, tehnice și or
ganizatorice pentru realizarea pre
vederilor de plan. Esențiale sînt 
acum activitatea practică, fermita
tea și răspunderea cu care se mun
cește in fiecare unitate, în fiecare 
județ, in fiecare ramură a econo
miei. „Aș dori să subliniez — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
nu trebuie să uităm nici un mo
ment că apreciem totul după felul 
cum realizăm planul și programele 
de dezvoltare economico-socială, 
cum vom înfăptui' Programul 
partidului. Toate aceste activități, 
perfecționarea care o avem în ve
dere, inclusiv activitatea noastră 
internațională, trebuie să aibă per
manent in atenție înfăptuirea 
neabătută a programului de dez
voltare a patriei, de ridicare a gra
dului de civilizație, a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
Numai așa partidul nostru își va 
îndeplini întotdeauna rolul și mi
siunea sa în societatea noastră so
cialistă, își va păstra caracterul 
revoluționar în toate împrejurările, 
va răspunde încrederii si așteptă
rilor Întregului popor". Această 
orientare exprimată cu toată clari
tatea de secretarul general al 
partidului trebuie să călăuzească 
acum munca întregului popor pen
tru înfăptuirea obiectivelor eco
nomico-sociale stabilite și înălțarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație.

-------------------------- „PĂMÎNTUL BUN"
(Urmare din pag. I)
Perieni incep să îmbrace tot mal 
mult dealurile țării. Acest lucru se 
poate observa- și in toate județele 
din Transilvania, dar cu deosebire 
în județul Sălaj. Aici, terenurile 
afectate de eroziune însumează 
197 000 hectare, adică 83 la sută din 
suprafața agricolă a județului. Din 
această suprafață, pînă la sfirșitul 
anului 1987, 144 300 hectare au fost 
amenajate antierozional. Pretutin
deni este vizibilă preocuparea de a 
pune în valoare fiecare palmă de 
pămînt., dîndu-i-se cel mai ’potrivit 
mod de folosință. Dar cel mai im
portant aspect este că nicăieri nu 
se admite executarea lucrărilor din 
deal în vale, ci numai pe conturul 
curbelor de nivel, evident, in limita 
pantelor ce pot fi lucrate mecanizat 
.cu actuala sistemă de mașini. Facem 
această precizare întrucît, pe tere
nurile arabile cu pante mal mari de 
16 la sută, și care cuprind circa 
40 000 hectare, lucrurile se complică. 
Dar asupra acestui aspect vom 
reveni.

Cu deosebire este de remarcat rit
mul înalt de execuție a lucrărilor 
de combatere a eroziunii solului 
înregistrat în ultimii ani, superior 
multor județe din zonă unde reali
zările sînt cu mult prea mici com
parativ cu suprafețele afectate de 
eroziune. In 1987 au fost amenajate 
12 000 hectare, iar pînă in 1990 se 
prevede executarea unor astfel de 
lucrări pe încă 30 000 hectare, ceea 
ce va permite ca județul Sălaj să 
încheie printre primele amenajarea 
antierozională a întregii suprafețe 
prevăzute. Toate acestea evidențiază 
o experiență valoroasă. Faptul că, 
acolo unde există hotărîre, se asi
gură o puternică concentrare de for
țe, se manifestă unitate de acțiune 
și gindire — de la comitetul jude
țean de partid, organele de execuție 
și de exploatare și pînă la unitățile 
agricole beneficiare — sarcinile' pri
vind generalizarea metodelor și teh
nologiilor de lucru științifice pe te
renurile în pantă pot fi îndeplinite 
în ipod exemplar.

Chiar și succint, merită înfăț:șate 
soluțiile adoptate în Sălaj, acestea 
fiind, cum arătam, valabile pentru 
un areal mai întins în zona Transil
vaniei. Problema principală o con
stituie aici eliminarea excesului de 
umiditate de pe versanții dealurilor 
și din lunci, prin drenaje inchise,
în care scop au fost experimentate
diferite tipuri de materiale filtrante. 

S-a continuat cu modelarea terenu
lui pentru realizarea drenajului ex
tern și asigurarea condițiilor de me
canizare pe direcția curbelor de 
nivel. După ce perimetrul luat în 
execuție a fost pregătit astfel, s-a 
trecut la introducerea sistemelor 
antierozionale de cultivare a terenu
rilor în funcție de panta acestora — 
culturii in fișii, cu benzi înierbate și 
terase-banchetă. Toate aceste pro
cedee au fost testate și verificate 
intr-un laborator de combatere a 
eroziunii solului, amenajat pe 110 
hectare ce a cuprins toate formele 
de degradare a solului cunoscute în 
județ și în zona de nord-vest a 
țării. De aici, metodele de amenajare 
au fost aplicate în perimetrul-etalon, 
în zona Meseșeni-Crasna, pe 2 070 
hectare, a cărui execuție s-a înche
iat in anul 1985.

Participanții la schimbul de expe
riență au luat cunoștință de multe 
alte aspecte care fac dovada preocu
pării întreprinderii județene de exe
cuție și exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, pentru orga
nizarea . temeinică a activității pe 
șantiere, eșalonarea judicioasă a 
execuției și punerea In funcțiune a 
noilor capacități fără scoaterea din 
circuit a terenului, împletirea armo
nioasă a proiectării cu cerințele din 
fiecare etapă de amenajare și creș
terea gradului de mecanizare a 
unor operații prin conceperea și 
realizarea cu mijloace proprii a unor 

înainte (fotografia din stingă) și după amenajare (fotografia din dreapta). A doua imagine arată terenurile în pantă valorificate superior prin lucrări 
de combatere a eroziunii solului, în zona'Șimleul Silvaniei, județul Sălaj

utilaje, cum este plugul drenor 
românesc, care au și fost brevetate 
ca invenții.

In principal, acestea sînt elemen
tele care recomandă Sălajul ca fiind,

„ETALOANE" NEREPREZENTATIVE
Șl CONSECINȚELE PE TERMEN LUNG

• De ce întîrzie încheierea amenajării antierozio
nale complete a perimetrelor-etalon

• Producții care demonstrează convingător necesi
tatea extinderii metodelor antierozionale din „etaloane" 
pe toate suprafețele erodate

• Tot ce se proiectează și se execută să aibă un 
caracter definitiv și trainic

Ne-am referit la situația concretă 
din județul Sălaj, unde lucrurile 
sînt pe un făgaș bun. cum firesc ar 
tr.ebui să fie în toate județele. 
Dezbaterile din cadrul schimbului de 
experiență au adus însă în discuție 
și unele aspecte care se referă la o 
problematică mai largă, atît din ju
dețele participante, cit și din alte 
zone din țară. In primul rînd s-a 
pus problema : cum își îndeplinesc 
atribuțiile perimetrele-etalon ? Ra- 

după Vaslui, unul din județele unde 
s-a înțeles temeinic necesitatea 
acționării cu toate forțele pentru 
combaterea energică a eroziunii so
lului.

țiunea înființării lor a fost cît se 
poate de clară, ele trebuind să re
prezinte in mic modelul metodelor și 
tehnologiilor ce vor fi extinse la 
scara fiecărui, județ. Pe această 
bază. încă din toamna anului 1982 
au fost înființate 35 de perimetre- 
etalon în 34 de județe care au tere
nuri în pantă, avînd o suprafață to
tală de 61182 hectare.

Evident, prima condiție, ca perime
trele-etalon să-și poată îndeplini 

rolul stabilit, este ca amenajarea lor 
să fie încheiată. Or. și acum, la trei 
ani după ce acțiunea trebuia să fie 
finalizată, se constată că lucrările 
antierozionale preconizate sînt răma
se in urmă intr-un număr însemnat 
de perimetre-etalon. Bunăoară, pe 
ansamblu, rețeaua de drumuri pro
iectate a fost realizată, pină în pre
zent. in proporție de 98 ]a sută, plan
tațiile de protecție anti.erozională — 
59 la sută, rețeaua de debușee și ca
nale — 86 la sută, iar lucrările 
transversale — 94 la sută. Nici in ce 
privește introducerea sistemelor de 
cultură antierozională situația nu 
este mai bună. Față de prevederile 
din proiecte, există serioase diferen
te. sistemele de cultură în fișii. în 
benzi înierbate și pe terase-banchetă 
fiind aplicate în proporție de 90 la 
sută. 98 la sută și. respectiv, doar 61 
la sută. S-ar putea invoca argumen
tul că la unele lucrări preconizate 
nerealizările sînt nesemnificative. 
Este o părere cît se poate de erona
tă. Și aceasta deoarece în complexul 
de măsuri antierozionale există o 
strînsă interdependentă între toate 
lucrările, fiecare avînd un rol bine 
determinat în soluționarea probleme
lor și. implicit. în asigurarea condi
țiilor pentru exploatarea cu randa
mentul scontat a amenajărilor. De
sigur, lipsa uneia sau alteia dintre 
lucrările preconizate sau realizarea 
lor într-o proporție redusă conduce 
în final la o eficiență scăzută, dato
rită diminuării producției. Necesita
tea finalizării grabnice a tuturor lu

crărilor stabilite în proiectele de 
execuție este întărită și de pro
ducțiile obținute pe acele suprafețe 
din perimetrele-etalon unde s-a apli
cat întregul complex de măsuri anti
erozionale. Pe total perimetre-eta
lon, producția de grîu a crescut față 
de aceea realizată înainte de ame
najare cu 50 la sută, iar cea de po-

PORUMB BOABE — kg/haGRIU —
JUDEȚUL Inatnte 

de ame
najare

După 
amena

jare
Spor 
prod.

înainte 
de ame
najare

După 
amena

jare
Spor 
prod.

Alba 1 370 2 700 1 330 1 980 2 470 499
Arad 1 820 2 480 660 1 760 2 730 970
Bihor 1040 3 950 2 910 1 180 4 060 2 880
Bistrița-

Năsăud 1 700 3 790 2 000 1 410 4 730 3 299
Cluj 3 170 6 610 3 440 2 470 7 200 4 730
Hunedoara 2 300 3 186 886 — — —
Maramureș 1 420 3 100 1 680 1800 4 000 2 299
Mures 2 700 3 250 550 2 400 3 260 860
Sălaj 1 200 4 100 2 900 1 300 7 990 6 600
Sibiu 1500 2 450 950 1 809 3 009 1 200
MEDIA 1 822 3 553 1 730 1 792 4 372 2 589

Deși producțiile din cele 10 județe, 
ca de altfel din toate perimetrele-e
talon. nu exprimă incă nivelul real 
la care se poate ajunge prin amena
jarea antierozională completă a tere
nurilor in pantă, ele demonstrează 
convingător eficiența și utilitatea ex
tinderii acestor lucrări pe toate su
prafețele afectate. Această cerință 
majoră constituie în fapt motivul 
principal care trebuie să îndemne 
la măsuri .hotărîte pentru finalizarea 
tuturor lucrărilor preconizate a ss 
executa în cadrul perimetrelor-eta
lon. atît a lucrărilor antierozionale 
propriu-zise. cit și a celor agrope- 
doameliorative pentru refacerea și 
creșterea fertilității solului, pentru 
ca acestea să devină un model de 
generalizat in adevăratul înțeles al 
cuvintului. în acest sens se poate 
vorbi chiar de o anume rămînere în 
urmă a amenajării perimețrelor-eta- 
lon din unele județe, față de cerința 
extinderii rapide a metodelor anti
erozionale științifice pe suprafețe cit 
mai mari. Dovadă, în tot acest in
terval de timp. în paralel cu amena
jarea perimetrelor-etalon, în toate 
județele au continuat, in conformita
te cu programele anuale, acțiunile de 
combatere a eroziunii solului, și încă 
pe suprafețe mari, ce însumează cir
ca 650 000 hectare. Fipește. din moti
vele arătate, nu peste tot au fost a- 
doptate soluțiile și metodele reco
mandate de stațiunea din Perieni. ca 
atare fiind necesare în continuare lu

rumb — cu 80 la sută. în condițiile a- 
nilor 1986—1987, producțiile obțirute 
în perimetrele-etalon din cele 10 jude
țe participante la schimbul de expe
riență. după cum rezultă din tabelul 
de mai jos. au crescut cu 95 la iută 
la grîu și cu 144 la sută la porumb 
boabe, față de cele realizate inaipte 
de amenajare.

crări de completare sau chiar de re
facere a altora. Este o situație care 
nu trebuie să se mai repete. Tot ce 
se proiectează trebuie să se bazeze 
pe rezultatele din perimetrele-etalon, 
să aibă un caracter definitiv și trai
nic. să rămină pentru generațiile vi
itoare.

Activitatea de pînă acum a relie
fat și unele neajunsuri care trebuie 
înlăturate in continuare. Bunăoară, 
in unele județe — Neamț. Dolj, Vil- 
cea. Dîmbovița, Argeș. Timiș, Olt. 
Satu Mare — amplasamentele alese 
pentru perimetrele-etalon nu sînt re
prezentative pentru condițiile natu
rale locale. Totodată, cele mai multe 
perimetre-etalon cuprind terenurile 
de la mai multi beneficiari, de la 
două pînă la TI unități agricole. 
Aceasta face imposibilă urmărirea e- 
ficienței economice a lucrărilor exe
cutate. Tocmai de aceea s-a făcu*  
propunerea ca in județele unde se 
înregistrează asemenea aspecte să se 
treacă la înființarea de noi unități- 
etalon pe amplasamente cu adevăra 
reprezentative, urmind ca acestea s; 
cuprindă pe cît posibil întreaga su
prafață a unei unități agricole.

Intr-un număr viitor al zia
rului vom prezenta și alte as
pecte legate de generalizarec 
grabnică în producție a meto
delor antierozionale in lucru pe 
terenurile în pantă, prilejuite 
de acest schimb de experiență
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UN SINGUR
Printr-o fericită apropiere cronologică, ziua de 8 mai 

se situează in proximitatea altor două cariatide isto
rice, simbolizînd munca și unitatea revoluționară a cla
sei muncitoare — 1 Mai, independența patriei și vic
toria asupra fascismului — 9 mai. Un strălucit triptic 
care sprijină edificiul modern al istoriei românilor. Zile- 
eveniment străjuite de stindardele roșii și tricolore. Zile 
alăturate nu in simplă ordine calendaristică, ci într-o 
simbolică și emoționantă succesiune și alăturare de 
semnificații in spațiul de luptă și izbindă al forței re
voluționare care a smuls România din starea de împi
lare și înapoiere pentru a-i deschide înaltele porți ale 
libertății, independenței și demnității, ale edificării so
cialiste, ale orizonturilor comuniste.

8 mai 1921 — 8 mai 1988...
Aniversînd partidul, cei 67 de anî ai glorioasei sale 

existențe, întregul popor îl omagiază pe eroicul stegar 
al idealurilor supreme ale națiunii, care din momen
tul intrării in arena social-poiitică și-a asumat, cu fer
mitate și abnegație, rolul decisiv în soluționarea re
voluționară a marilor, gravelor probleme cu care se 
confrunta societatea românească. Este un omagiu adus 
înaltei responsabilități istorice a partidului față de des
tinele țării, idee-forță demonstrată in toate etapele

luptei desfășurate de comuniști și încununată astăzi, cînd 
partidul a devenit centrul vital al națiunii, de mărețele 
înfăptuiri ale unui timp pe care istoria îl înscrie, cu ma
juscule de aur, drept „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", 

Aniversînd partidul, întregul popor îl omagiază pe 
vizionarul strateg care prin politica sa înțeleaptă, cu
tezătoare, străbătută de militantism revoluționar și fun
damentată pe aplicarea creatoare a principiilor socia
lismului științific la condițiile concrete ale țării noas
tre, a călăuzit și călăuzește vasta, complexa operă de 
transformare revoluționară a societății. Este un omagiu 
adus spiritului veșnic tînăr, novator al partidului, re
levat cu pregnanță in epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea, core, înlăturind cu hotărîre dogmatismul sclero- 
zant și șabloanele de împrumut, a adus în conștiința na
țiunii suflul proaspăt, primenitor ol gîndirii vii, crea
toare și a condus la descătușarea tuturor energiilor 
țării, la edificarea democratică a socialismului, cu po
porul, pentru popor. Omagiu gîndirii și acțiunii revo
luționare ale strălucitului conducător al partidului șl 
statului, căruia istoria i-a încredințat misiunea supremă 
de a fi ctitorul României socialiste, arhitectul inspirat 
al viitorului comunist al patriei. Chiar în aceste zile.

Forța idealului comunist, permanența
spiritului revoluționar

— Pe cît de adevărat, pe atit de expresiv 
se spune că „partidul este vigurosul stejar 
crescut din solul fertil al istoriei noastre 
naționale". V-am ruga să prezentați argu
mentele istoriei...

— Marile evenimente din viața unul 
popor își dezvăluie semnificațiile, in toată 
plenitudinea lor, atunci cind sint privite și 
judecate prin prisma efectelor pe termen 
lung pe care le-au produs, a înriuririi pe 
care au exercitat-o asupra mersului isto
riei. a progresului societății — răspunde 
prof. univ. dr. Nicolae Petreanu. Un ase
menea eveniment al istoriei multimilenare 
a poporului român l-a constituit făurirea, 
cu 67 de ani în urmă, a Partidului Comu
nist Român — născut in fluxul revoluțio
nar al mișcării noastre muncitorești, con
tinuator al celor mai Înaintate tradiții ale 
luptei poporului nostru pentru eliberare 
aocială și națională.

Subliniind in perspectiva istoriei Însem
nătatea acestui moment crucial din 
viața clasei noastre muncitoare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arată : „Făurirea 
Partidului Comunist Român — moment de 
Însemnătate crucială istoria Românieiin

^4, *

— a încununat îndelungatul proces de ma
turizare, clarificare ideologică și organizare 
politică parcurs de mișcarea noastră mun
citorească după Înființarea, în 1893, a Par
tidului Social-Democrat al Muncitorilor din 
România. Făurit in focul unor mari bătă
lii de clasă, Partidul Comunist Român a 
ridicat sus steagul luptei pentru apărarea 
demnității naționale, pentru salvgardarea 
intereselor clasei muncitoare și ale tuturor 
celor ce muncesc".

— Din această perspectivă, cum șl-a în
deplinit partidul „mandatul istoric" încre
dințat de popor 7

— Lupta pentru înfăptuirea idealurilor 
ardente, pentru materializarea aspirațiilor 
de secole ale poporului, însetat de adevăr, 
de dreptate și libertate, a necesitat efor
turi susținute, un devotament nemărginit, 
sacrificii mari pentru cauza revoluției. Dar, 
in pofida a tot felul de greutăți obiective 
șl subiective, P.C.R. a constituit, în raport 
cu toate partidele politice și curentele 
ideologice existente in țara noastră in 
epoca interbelică, forța cea mai avansată, 
exprimînd atit interesele imediate, cit și 
cele fundamentale, de perspectivă, ale po
porului muncitor. El a fost singurul partid 
politic al vremii capabil să înțeleagă și să 
asigure convergența dintre mersul evolu
ției sociale, aspirațiile maselor și obiecti
vele luptei revoluționare. De-a lungul 
existenței sale, Partidul Comunist Român 
a demonstrat o capacitate deosebită în mo
bilizarea, organizarea și conducerea luptei 
clasei muncitoare, a maselor populare.

în condițiile expansiunii fascismului pe 
plan internațional, precum și ale creșterii 
pericolului fascist pe plan intern, Partidul 
Comunist Român a acționat ca o puterni
că forță moral-politică pusă în slujba 
coalizării tuturor forțelor patriotice, demo
cratice și antifasciste pentru apărarea drep
turilor și libertăților maselor muncitoare, 
a independenței și suveranității naționale 
a României. Măreața epopee a luptei îm- ' 
potriva pericolului fascist, iar mai apoi

poporului român 
de către comti- 
in fruntea forțe-

mișcarea de rezistență a 
— organizată și condusă 
niști — au situat partidul 
lor revoluționare, patriotice care acționau 
pentru libertatea și independența patriei.

Revoluția de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimperialistă din au
gust 1944 a încununat lupta revoluționară 
a clasei muncitoare, a tuturor forțelor de
mocratice și patriotice, în frunte cu comu
niștii, a confirmat clarviziunea politică a 
partidului, capacitatea sa de a elabora con
ceptul general al luptei naționale, devenind 
astfel exponentul intereselor vitale ale în
tregului popor. Capacitatea transformatoa
re a partidului. înriurirea Iui asupra evo
luției istorice aVeau să se releve în mod 
deosebit în anii care au urmat actului de 
la 23 August 1944. întreg cursul dezvoltării 
țării in această nouă epocă este indisolubil 
legat de acțiunea și gindirea partidului, de 
prezența sa în miezul tuturor prefacerilor 
revoluționare. Partidul a elaborat și con
du® o opera istorică grandioasă, fără pre
cedent, cu deosebire în epoca Inaugurată 
de Congresul al IX-lea, epoca construcției 
„cu poporul, pentru popor", care a trans
format din temelii întreaga înfățișare a so
cietății și a deschis țării. în perspectiva 
anului 2000. orizonturile comunismului.

Apreciind drumul lung și eroic străbătut 
de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia că în istoria zbuciumată a poporului 
român nu a existat niciodată un alt partid 
politic care să fi servit cu atita abnegație 
interesele întregii națiuni, ale bunăstării 
și fericirii ei, ale Întăririi independenței și 
suveranității României,

De Ia o etapă la alta', potrivit condițiilor 
istorice concrete, obiectivele imediate șl 
metodele de acțiune s-au schimbat, dar în 
marea bătălie, permanența spiritului revo
luționar s-a transmis ca o eroică ștafetă. 
Despre semnificațiile sale, despre continua 
sa actualitate ne vorbește unul dintre 
membrii de partid cu stagiu din ilegalitate, 
tovarășul Vasile Silea din Constanța :

Am participat direct, împreună cu alțl 
tovarăși, aici, la Șantierul naval din Con
stanța, la amplele bătălii conduse și orga
nizate de partidul comunist in perioada de 
crîncenă ilegalitate și am plătit cu ani dc 
temniță curajul de a ne ridica hotărit îm
potriva forțelor reacționare, fasciste. Tăria 
noastră se hrănea din conștiința de neîn- 
frînt a faptului că luptăm în numele aspira
țiilor vitale ale întregului nostru popor, că 
nici un preț nu este prea mare pentru 
izbîndirea înaltelor idealuri de libertate și 
independență națională, de dreptate și pro
gres social în numele cărora a militat în
totdeauna, cu dlrzenie și abnegație revo
luționară, partidul. De același spirit revo
luționar au dat dovadă comuniștii și după 
23 August, în anii grei, eroici ai reconstruc
ției, ai cuceririi puterii și, intr-o continui
tate firească, In toate etapele edificării so
cialiste. întîlnesc însă, cîteodată, tineri care 
au deschis ochii în țara liberă, Independen
tă și modern ctitorită de astăzi și se în
treabă ce le-a mai rămas lor de făcut re
voluționar, eroic...

— Ce le răspundeți 7
— Că, Intr-adevăr, ei nu mai au de pur

tat, datorită partidului, bătălii grele 
cu exploatarea, cu reacțiunea, cu fascismul, 
dar că fronturile de luptă de astăzi presu
pun același spirit revoluționar și același 
eroism : pentru învățătură și competență, 
pentru nou, pentru triumful principiilor 
eticii și echității, pentru modernizare și 
eficiență înaltă, împotriva rutinei, comodi
tății și automulțumirii. Tocmai de aceea, 
toate cuvîntările secretarului generai al 
partidului, iar acum deosebit de importanta 
expunere de la ședința Comitetului Politic 
Executiv din 29 aprilie se constituie în tot 
atîtea insuflețltoare Îndemnuri la afirmarea 
puternică In viață a spiritului revoluționar, 
militant, la continua nemulțumire creatoa
re și autodepășire, întreaga sa viață și ac
tivitate dăruite partidului, propășirii pa
triei, fiindu-ne nouă, tuturor, indiferent de 
stadiul în lupta pentru socialism, cel mai 
înn’t exemplu de eroism, de slujire revo
luționară a cauzei partidului și a po
porului.

Strategul unei epoci de murețe împliniri
Continuăm ancheta noastră punind unor 

interlocutori de diferite categorii sociale, 
din diferite colțuri ale țării, aceeași între
bare : Ce înseamnă pentru dumneavoastră 
Partidul Comunist Român ?

Teofil Cojocarii, maistru la Întreprin
derea „Electrocontact" Botoșani : Partidul 
nostru 7 Este politica mea, a noastră, a 
acelora care am revenit — tocmai datorită 
aplicării consecvente a acestei politici — 
să muncim pe plaiurile natale. Dacă astăzi 
trăiesc intr-un oraș care este literalmente 
de nerecunoscut pentru cine nu l-a văzut 
de 10—15 ani, daci mă bucur de toate 
înlesnirile unei vieți civilizate, dacă am un 
cadru urban în care Îmi duc viața, aceasta 

<_____________________________________

s-a întimplat pentru că industrializarea nu 
a ocolit nici municipiul, nici județul nos
tru. Platforma industrială este cea care a 
creat zeci de mii de locuri de muncă, a 
adus după sine și blocuri, și școli, și poli
clinici, a adus forță de muncă înalt caii- • 
ficată — știați că „Electrocontact" a ciști- 
gat pentru a treia oară consecutiv locul I 
pe minister la creativitate tehnică ? — și 
a calificat forța de muncă locală, intr-un 
cuvînt a creat municipiul așa cum îl vedem 
nof astăzi...

Așa cum, datorită operei de industriali
zare socialistă, inițiată și făurită sub 
conducerea partidului, s-a întimplat si in 
Sălaj, și in Gorj, Tulcea, Maramureș, Alba. 
Ialomița, Vaslui... întrerupem enumerarea

D, UNICA VOINȚA
coincizînd cu sărbătorirea partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a elaborat o nouă și inestimabilă 
operă pentru activitatea teoretică și practică în per
spectiva anului 2000, Expunerea cu privire la unele pro
bleme ale activității economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, precum și ale situației in
ternaționale, document programatic aflat acum pe masa 
de lucru a întregului popor, a întregii țări.

Aniversînd partidul, poporul român își însoțește gîn- 
durile și simțămintele de nemărginită dragoste și re
cunoștință față de încercatul său conducător cu hotă- 
rîrea fermă de a înfăptui însuflețitoarele programe sta
bilite de Congresul al Xlll-lea și Conferința Națională, 
de a transpune neabătut in viață orientările și indicațiile 
cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
a inlătura toate neajunsurile, de a învinge toate greu
tățile prin munca eroică pentru gloria și măreția Româ
niei socialiste. Sînt adincile temeiuri ale încrederii in 
partid, ale unității întregului popor în jurul partidu
lui, c| secretarului său general, cărora le dau expre
sie concretă, cu greutatea faptelor, și mărturiile co
muniste de conștiință cuprinse în această pagină. Parti
dul și poporul — un singur gînd, o unică voință I

pentru că, practic, ar trebui 
numele tuturor județelor țării.

La aceeași întrebare, tractoristul 
Șerbu, de la I.A.S. Urleasca, din 
Brăilei, răspunde cu argumentele 
nilor piinii" :

— In agricultură, nici pămîntul

să transcriem
Costîcă
Cîmpia 
„oame-

_  _______ , ___ ...___ .... nu mai 
este același, nici omul care-1 lucrează. îm
preună au cunoscut o transformare funda
mentală, o schimbare care a pătruns, ca 
să spun așa, la simbure, la miez. Noua re
voluție agrară, ai cărei făuritori șîntem — 
la îndemnul partidului —, în principal noi, 
oamenii ogoarelor, pune în mișcare forțe 
nebănuite, existente în fiecare unitate 
agricolă. înfăptuim o revoluție care, in 
fond, este o mare școală, iar tabla de so
coteli — pămintul. Aici, la Urleasca, lu
crăm pe pămînt irigat. Primim sămînță de 
calitate. Dispunem de mașini agricole mo
derne, dar de căpătîi rămîne munca noas
tră. făcută nu oricum, ci în alt mod, ști
ințific vreau să spun. Așa se face că anul 
trecut, pentru că am obținut o producție 
de 25 657 kg/ha porumb-știuleți pe toată su
prafața de 3100 hectare, am obținut înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

— Să nu se înțeleagă cumva că acest 
drum e o horă de duminică. Sigur, anul 
trecut ne-a vitregit lipsa de ploaie, ne mai 
lovim de greutăți în organizarea muncii, 
mai există și delăsători. In conștiința unora 
nu s-a instalat încă pe loc curat ideea că 
nu trebuie să te lași în seama altora și să 
stai după gard la umbră, că trebuie mereu, 
zori-seară. să muncești pe eimp, să ajuți 
pămintul să dea ce-i ceri. Că se poate !

Convingerea aceasta ne-o impărfășește 
Marin Nedea, președintele C.A.P. Purani 
(Teleorman). Și adaugă :

— Ploile cele mai bune sînt munca noas
tră, făcută Ia vreme. ’87 a fost un an se
cetos. Știți cîț se scotea înainte, după o 
așa secetă 7
. — Clnd „înainte" 7
— In urmă cu decenii : 700—800 kg griu 

la hectar și I 200—1 500 kg de porumb. Am 
apucat de toate, că-s om de peste 60... Dar 
știți cit am scos totuși anul trecut la hec
tar 7 6 200 kg orz. 4 200 kg griu, 6 000 kg 
porumb. 25 000 kg sfeclă... Iar asta se dato
rează mecanizării, chimizării, irigațiilor — 
atitea cite au fost...

Marin Nedea vorbește cu dragoste des
pre țăranul adevărat, despre țăranul care 
„s-a școlit" și care, iată, poate să smulgă 
roade pămintului acolo de unde „înainte" 
nu se putea lua nimic. „Aceasta a făcut 
partidul nostru pentru noi, țăranii din Pu
rani", încheie interlocutorul.

Doar pentru țăranii din Purani 7 am în
treba noi. Și sintem convinși că ni s-ar 
răspunde: „Nu, ci pentru toți țăranii din 
toată țara". Iar răspunsurile acestea au 
acoperire în fapte și în Banat, și in fostele 
„bălți" ale Ialomiței și Brăilei, și în incinta

terenul pentru o viață mal demnă, mai 
bună, mai umană pentru toți.

Aflind ceea ce ne-a adus în biroul său, 
fizicianul dr. Mihail Pascu, directorul In
stitutului de fizică și tehnologia aparatelor 
cu radiații de pe platforma Măgurele, s-a 
gindit un timp, apoi a subliniat:

— Nu-i deloc ușor să sintetizez... Pentru 
mine partidul înseamnă foarte mult și 
foarte multe. în primul rind vigoarea si ri
goarea cu care se asigură oricărui cetățean

peDunăre-Siret. și în Lunca Prutului, și . 
fostele nisipuri zburătoare din zona Sado- 
va-Corabia. și.... dar unde nu ? Aceasta a 
făcut partidul nostru : a dat țării — și mai 
dă 1 — noi și noi terenuri fertile, nivelind

român dreptul la învățătură, condițiile 
create pentru învătămint și pentru cerce
tarea științifică. Apoi felul in care s-au 
gindit și s-au transpus în practică — sub 
directa îndrumare a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu — pro
gramele naționale de dezvoltare a activită
ții științifice. Mi se pare a fi de o covirși- 
toare importanță sublinierea făcută de 
secretarul general al partidului in expu
nerea din 29 aprilie după care „ceea ce 
spunem tineretului e valabil pentru toți : 
învățați, învățați și iar învățați ! Nu se 
poate asigura o conducere corespunzătoare 
fără înțelegerea schimbărilor care au loc 
continuu în societate, in lume. în dezvol
tarea forțelor de producție, a științei, cul
turii. a cunoașterii universale".

Opinia tovarășului loan Manole, arhitect- 
șef al municipiului Ploiești, vine să subli
nieze. vocația constructivă a unui întreg 
partid și popor, in climatul generos al 
creației pașnice :

— Arhitecți buni am avut noi și înainte, 
dovadă sînt Halele centrale. Palatul cultu
rii, clădirea restaurantului „Berbec", aceea 
a Muzeului de istorie și arheologie... Am 
fost nevoiți să le restaurăm, să le dezvol
tăm ca să le integrăm in noul peisaj ur
banistic. Am proiectat și clădiri noi cu 
personalitate distinctă : casa de cultură a 
sindicatelor, hotelul „Prahova", maternita
tea, sala sporturilor, spitalul C.F.R.... O 
satisfacție profesională deosebită simțim 
și pentru felul in care au fost realizate 
complexele „Mercur" șl „Unirea". „Gale
riile comerciale Ploiești" — ansamblu uni
cat în România — la care se mai adaugă 
și cele peste 60 000 de apartamente con
struite după 1965. Toate acestea au fost 
construite la indicațiile partidului, personal 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Faptul 
mi se pare cu atit mai remarcabil cu cit, 
la 23 August 1944. Ploieștiul era la pămînt : 
în urma bombardamentelor, numai pa
gubele din industria petrolului atinseseră 
70 de miliarde de lei ; dintre cele 7 000 de 
clădiri bombardate. 5 000 fuseseră spulbe
rate din temelii. Așa a fost cu 44 de ani 
în urmă...

Datele furnizate de arhitectul-șef al 
Ploieștiului sînt. intr-adevăr, semnificative. 
Dar ce, numai în fosta „capitală a petrolu
lui" s-a construit atit ? Gînditi-vă ce în
semnau odinioară localități precum Cîm- 
peni, Colibași. Zalău. Horezu, Tulcea. Slo
bozia, Drăgășani, Slatina, Miercurea-Ciuc, 
Babadag. Vaslui, Băilești. Mizil... și la ce 
înseamnă ele astăzi. Și am ales doar cîteva

(Urmare din pag. I)

exemple. Dacă ne gindim in aceiași ter
meni la ceea ce s-a petrecut cu București, 
Oradea, Iași, Constanța, Tîrgu Mureș, Cra
iova. Brăila, Arad, Baia Mare, Timișoara, 
Galați. Tîrgoviște. Călărași... ar însemna 
să epuizăm superlativele. La indicațiile 
partidului am construit peste tot în Româ
nia anilor libertății. Am construit mult, 
trainic și frumos mai ales în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Am ajuns să ne si
tuăm printre primele țări din lume în ce 
privește numărul de locuințe noi la 1 000 
de locuitori.

— Canalul Dunăre 
care navigam acum. __
dioasă. cum puține sînt în lume. Cum se 
știe, a fost construit tot din inițiativa parti
dului. a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Mărturia aceasta am recepționat-o zilele 
trecute, pe puntea de comandă a hidrobu- 
zului de agrement „Dierna". de la Sorin 
Micloși, căpitanul vasului. Timp de 10 ani, 
omul acesta de 32 de ani a călătorit pe 
aproape toate tipurile de nave romanești.

— Marea Neagră, pe 
este o lucrare gran-

pe multe dintre iflările și ocnele lumii. 
A văzut Suez, Panama. Kiel. Cțint... și nu 
se sfiește deloc să pronunțe grandios" 
atunci cînd vorbește de românea^ ma
gistrală albastră...

Așa cum — știm pentru că nultora le-am 
luat interviuri — pronunțau „grandbs" și 
constructorii Transfăgărășanuul, si ai me
troului bucureștean, și ai noii albii a Dîm
boviței...

Toți cei cu care am discutit au identifi
cat partidul nostru. Partidul Comunist Ro
mân. cu munca lor. cu politica lor. Urmind 
politica partidului — multiplicată în toate 
planurile vieții noastre noi cu milioane de 
voințe și credințe românești — ne-am con
struit o Țară : liberă, puternică, modernă. 
Țara pace. Țara familie. Țara partid co
munist. Urmind această politică ne-am cu
cerit un loc demn între națiunile lumii. 
Urmind această politică ne-am ctitorit o 
epocă : EPOCA CEAUȘESCU — cea mai 
bogată în împliniri din întreaga noastră 
istorie.

Amplu și rodnic dialog cu țara
Dacă partidul a devenit în perioada care 

a trecut de la Congresul al IX-lea centrul 
vital al societății, aceasta se datorează in 
primul rînd faptului, așa cum o dovedesc 
și mărturiile de mai sus, că politica sa a 
răspuns pe deplin cerințelor de progres 
ale țării, a deschis generoase perspective 
de evoluție fiecărui domeniu de activitate. 
Explicația o găsim . ' “. ’
această politică a fost concepută și înfăp
tuită intr-un viu și permanent dialog cu 
poporul.

A dialoga cu poporul. A conduce cu 
poporul.

— Am să redau un episod emoționant — 
ne spune comunistul Vasile Vlădoianu, 
brigadier la cariera Girla a I.M. Rovinari. 
Intr-una din vizitele de lucru în bazinul 
carbonjfer al Gorjului, de la începutul 
anilor ’80, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit și la excavatorul nostru. Ne-a întrebat 
ce producție obținem. I-am spus și ne-a 
felicitat. Dar ne-a cerut să muncim mai 
bine, să obținem o producție mai mare. 
Puteți — ne-a spus. Aveți și utilaje bune 
și sînteți și tineri. Iar pe tineri îi caracte
rizează dorința de performanță. M-a 
surprins și pe mine, și pe ortacii mei, cît 
de în amănunt cunoștea problemele noas
tre. Știți care e momentul emoționant 7 
Seara, acasă, copilul meu, care văzuse la 
televizor vizita de lucru, m-a Întrebat ce 
mi-a spus tovarășul Ceaușescu. „Ne-a 
cerut să muncim mai bine, să obținem pro
ducții de cărbune mai mari".

.— Și v-ați ținut de cuvint 7
— Se putea altfel 7 Am socotit răspunsul 

dat atunci un angajament de comunist. De 
altfel, tovarășul Nicolae Ceaușescu m-a... 
controlat personal — ca să mă exprim
— asupra modului cum ii îndeplinesc, 
atunci a mai fost în mijlocul nostru, 
minerilor de lâ Rovinari. de ’4—5 
Cunoaște ca noi situația producției. O dată 
m-a întrebat dacă „familia mea" își face 
1a fel 
preună 
soțiile, 
ne-am
— una

in faptul că însăși

așa 
De 
al 

ori.
„familia mea"

ca înainte datoria. Aflase că îm- 
cu mine lucrează și fratele, și 
și copiii • noștri. I-am raportat că 
constituit în două brigăzi distincte 
o conduc eu, alta fratele meu — și 

sperăm să extragem anual, fiecare, cite un 
milion de metri cubi masă minieră. „Foarte 
bine — ne-a spus. Am să mă interesez 
cum vă îndepliniți acest angajament". Și 
trebuie să vă spun că cerința formulată a 
dat naștere unei întreceri cu larg ecou 
național : „Fiecare brigadă de pe excava
toarele cu rotor — o brigadă a înaltei pro
ductivități !“. Acum, aproape 10 brigăzi de 
la Rovinari se află angajate in lupta «pentru 
cucerirea acestui titlu. Un 
față de patrie. Pentru că 
de cît mai mult cărbune.

Cite asemenea energii, 
angajamente, cite asemenea acte de cute
zanță și eroism n-au generat întilnirile 
secretarului general al partidului la fața 
locului cu oamenii muncii, consultările 
periodice cu specialiștii din cele mai di
verse domenii, marile adunări populare ce 
au loc cu prilejul vizitelor de lucru ale to
varășului Nicolae Ceaușescu 1

— V-am ruga, tovarășe Gheorghe Goina 
— ne-am adresat președintelui’ C.A.P. 
Sîntana din județul Arad — să ne evocați 

-sun episod din vizitele de lucru ale secre
tarului general al partidului.

titlu al datoriei 
țara are nevoie

cite asemenea

Unul, ziceți 7 Eu v-aș putea vorbi 
despre mai multe. Pentru că pe noi ne-a 
vizitat de aproape zece ori. Sămința cu 
rodul cel mai bogat pentru cooperativa 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
„cultivat-o". Cum se numește ea 7 Simplu : 
încrederea în capacitatea noastră de a 
munci mai bine, de a obține producții 
mari. Și această încredere ne-a sădit-o ca 
un adevărat grădinar priceput. In 1955 ne 
spunea să avem tăria să depășim dificultă
țile începutului. în 1956 ne-a spus că ne 
aflăm pe un drum bun. în 1960 îie-a criticat 
fentru unele lipsuri. în 1968 ne-a felicitat., 
n ultimii ani ne-a cerut să realizăm ase

menea producții incit să obținem și titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Pen
tru că pe cel de „Erou al Muncii Socialis
te" l-am obținut. Iar deciziile sale izvorau 
parcă din gîndurile noastre, pentru că se 
bazau pe cunoașterea realității, pe cunoaș
terea puterilor noastre.

— între 17 februarie 1965 și 15 mai anul 
trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a vi
zitat fabrica de șapte ori — ne spune 
inginerul Vasile Samson, directorul tehnic 
al binecunoscutei Întreprinderi de auto
mobile ARO din Cîmpulung. Consultarea 
permanentă a maselor, îndeosebi a munci
torilor, permanentul și fructuosul dialog de 
lucru chiar la fața locului ridicate la 
rangul de metodă, de stil de muncă — 
iată ce este pentru mine partidul. în 
curțnd se va împlini un an de cînd aici, 
in halele lui ARO. tovarășul secretar gene
ral ne atrăgea atenția : ,.A sosit timpul
saltului calitativ, al progresului bazat pe 
laturile intensive. A, face totul la nivelul 
cel mai inalt. a face tot atit de bine — ba 
chiar mai bine ! — ca și cei mai buni 
pe plan mondial, iată care trebuie să fie 
sensul muncii noastre".

Dialogurile 
general al 
nenumărate i 
născut.

! de lucru
partidului 

asemenea momente. Așa s-au 
dialogul cu poporul, marile

ale secretarului 
au înregistrat

orientări ale unei politici glndite cu oame
nii și pentru oameni. Așa s-au născut, în 
dialogul cu poporul, marile ctitorii ale unei 
mari Epoci. Așa s-a constituit, în dialog 
permanent cu poporul, strategia dezvoltării 
țării cu forțe proprii. Așa s-a validat, in 
dialogul temeinic cu poporul, însăși juste
țea politicii partidului. Actul conducerii 
politice a societății noastre nu 
conceput astăzi fără acest amplu 
manent dialog cu poporul.

poate fi 
și per-

Partidul și istoria. Partidul șl țara. Partidul și democrația. Partidul și oamenii, 
lată tot atîtea planuri fundamentale, definitorii pe care se manifestă cu tărie rolul 
partidului de conducător al destinelor patriei, de centru vital al societății românești. 
Este marea sa misiune istorică, revoluționară din care au izvorit toate mărețele izbînzl 
din prezent, din care izvorăsc certitudinile viitorului comunist al patriei,

Aniversînd partidul, întregul popor îi omagiază pe eroicul stegar al idealurilor 
supreme ale națiunii.

Aniversînd partidul, întregul popor îl omagiază pe vizionarul strateg.
La această aniversare a gloriosului Partid Comunist Român, mereu 

ternic și mai tînăr, întregul popor acționează mai strins unit decît oricind 
partidului, al secretarului său general, cu deplina, nestrămutata încredere
nosul destin comunist. Fiindcă, așa cum dă glas versul simțămintelor națiunii, 
veci ne ești mindria / și conștiința trează, luminind. / Partidul, Ceaușescu, România / 
e tot ce-avem mai scump pe-acest pâmint".

mai pu- 
în jurul 

în lumi- 
„in
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a societății socialiste multilate
ral dezvoltate evidențiază cu tă
rie că activul si cadrele de 
partid, comuniștii nu își pot în
deplini marile sarcini ce le stau 
în fată decît întărind neconte
nit legăturile cu masele de oa
meni ai muncii, cu întregul po
por. Pe acest schimb permanent 
de energie și lumină dintre 
partid si ponor se întemeiază 
capacitatea de acțiune la para
metri optimi a Întregii societăți, 
forța de propensiune pe care 
partidul o imprimă dezvoltării 
economico-sociale. Unitatea din
tre partid si popor este cheia 
de boită a edificiului nostru so
cial.

La rîndul ei. unitatea parti
dului — ideologică, politică, or
ganizatorică — este suprema 
chezășie a creșterii rolului său

la fiecare loc de muncă, proce
sul de perfecționare, de moder
nizare economică și socială. Co
munistul se distinge prin aceea 
că. actionînd cu inaltă compe
tentă profesională, se află pre
zent acolo unde este mai greu, 
că pune umărul acolo unde se 
ridică cele mai multe proble
me. că ocolește facilul, banalul, 
rutina. Normele eticii comunis
te încorporate în 
comandă să nu 
nimic atunci cînd 
mersul înainte al
binele si fericirea 
Rolul conducător al 
departe de a fi o teză teoretică 
— sau departe de a fi doar o 
teză teoretică — este materiali
zat zi de zi. ceas de ceas, peste

ființa sa îi 
precupețească 
este vorba de 
României, de 

poporului, 
partidului.

tot acolo unde se nasc bunurile 
materiale si spirituale. în în
treaga noastră societate. prin 
activitatea devotată a milioane
lor de comuniști, primii în înde
plinirea sarcinilor : este mate
rializat si asigurat prin activi
tatea organizațiilor de partid, 
nuclee de gindire și acțiune 
înaintată. laboratoare de creație 
politică si socială, conducătoare 
ferme competente ale întregii 
activități economice si social- 
nolitice. Partidul este organiza
torul si dinamizatorul întregii 
activități — la fiecare loc de 
muncă, in fiecare unitate eco
nomică si teritorială. în viata 
întregii societăți.

Răspunderi deosebite 
în etapa actuală, așa
subliniază si în recenta expu
nere a tovarășului

revin, 
cum se

Nicolae Ceaușescu. activului de 
partid, cadrelor sale. De spiri
tul revoluționar care le animă, 
de amploarea si profunzimea 
cunostintelo- lor de specialitate, 
cu alte cuvinte de competenta 
lor profesională și politică, de 
capacitatea lor de a soluționa 
problemele concrete pe care le 
ridică dezvoltarea în fiecare do
meniu — bineînțeles, fără a 
substitui organelor de stat 
organismelor democratice, 
aslgurînd buna funcționare a . 
cestdra, stimulind gîndirea no
vatoare, creativitatea, întărind 
responsabilitatea în fiecare do
meniu. la fiecare loc de mun
că — depinde într-o măsură ho- ■ 
tărîtoare rezolvarea marilor ‘
sarcini pe care le ridică mersul 
înainte al societății noastre.
Procesul revoluționar de făurire

se 
si 
ci 
a-

conducător în revoluția de fău
rire a socialismului multilateral 
dezvoltat. îndatorire supremă a 
fiecărui comunist, activitatea 
pentru întărirea unității parti
dului este. în fond, activitatea 
pentru asigurarea rolului său 
conducător, ceea ce este tot una 
cu lupta pentru construirea cu 
succes a socialismului si comu
nismului pe pămîntul României.

Uniți ca un singur om în jurul 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
comuniștii. întregul popor își 
exprimă hotărirea de a nu pre
cupeți nimic in lupta pentru 
construirea cu succes a socia
lismului si comunismului in 
România, pentru gloria si mă
reția patriei. Este o hotărîre 
unanimă, care închide In ea cu
getul si simțirea a 23 de mili
oane de oameni.
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TemăPentru cartografi
..Pe Argeș In jos...*.

Așa-și începe rostirea cea 
mai frumoasă legendă 
despre constructori. Si tot 
„pe Argeș în jos". în a- 
cest prezent al marilor 
construcții, se înfiripă nc 
pagini de epopee. Co 
structorii cei mai încer(i 
și mai dăr riti pro/“lel 
dau matcă nouă riu'*  cu 
nume de rezonant' dac*‘ 
că și-i. sporesc *mb°r* 
tanța. trînsfcmindu-l 
deopotrivă ^magistrală 
albastră men*  să racor
deze Bucului la Du
năre și la^are. în rezer
vor de apă vie pentru 
cîmpia Pe car» o străba
te. în nirsă d« apă pota
bilă pentru Capitală. în 
nesecat izvor de energie 
electrică...

I-am văzut ne con
structori. cu atîtea alte 
prilejuri, cum înalță tra

in calea apei, i-am 
oprind cursul mile- 

¥ al apei sâu deviin- 
j-1. după voia lor. am 

nregistrat cu surprindere, 
pe teren, cum se poate 
învechi peste noapte har
ta tipărită a locurilor. 
Acum, fiecare moment 
din noua epopee a Arge
șului este pregătit intens 
și trăit intens de fiecare 
dintre ei. Astfel, la Mi
hăilești. am avut surpriza 
să-i întîlnim. intr-un mo- 
ment-cheie. nu numai pe 
constructorii ce au în 
antrepriză lucrările din 
zonă, ci șl pe cei de la 
Antrepriza de construcții 
hidrotehnice Gostinari.

Cu inginerul-sef al An
treprizei de construcții 
hidrotehnice Gostinari, 
Mihai Margine, făcusem 
cunoștință, cu citiva ani 
înainte, la Canalul Du-

«ăre — Marea Neagră. 
Aici, la Mihăllesti. este 
prezent cu o mină de oa
meni dintre cei mai buni, 
vechi șantieriști. Au pre
luat spre execuție partea 
din aval a barajului.

— Vrem să demonstrăm 
prin fapte, pe tronsonul 
ce ne-a revenit spre exe
cuție. că nu există con
structori mai buni, ci că 
există doar constructori 
la fel de buni pe întregul 
șantier de aici, 
lucrările vor 
ele însele, 
monstratie.

Lucrările 7 
artă li se spune, printr-un 
termen intrat în obișnuit. 
Opere de artă, concen- 
trind eforturile, munca de 
zile și de nopți a con
structorilor hotărîti să 
predea cît mai repede 
ceea ce au preluat spre

Si toate 
susține, prin 
această de-

Lucrări de

executie. să înzestreze cit 
mai repede tara cu noi 
ctitorii ale acestui timp. 
Nodul hidrotehnic Mihăi
lești. primul obiectiv 
complex de pe firul Ar
geșului. este deja o astfel 
de realizare. Dar con
structorii tot n-au plecat 
definitiv de aici. Constru
iesc. la baza barajului, o 
hidrocentrală. Construiesc 
un drum : prin amenaja
rea lacului. Drumul Na
tional nr. 6 a fost între
rupt pe o lungime de mai 
multi kilometri : acum un 
nou drum, trecînd peste 
podul construit deasupra 
barajului, este gata să 
lege, pe o distantă mai 
scurtă. Bucurestiul de 
Alexandria. Deci, temă 
nouă de lucru si pentru 
cartografi.

Campanie neîntreruptă
Acum, acolo, la C.A.P. Mureșeni, 

campania agricolă de însămîntări 
e încheiată cu multe zile Înainte 
ca aceste lucrări să se fi terminat 
la nivelul întregului județ Mureș. 
Nu e prima oară cind se întimplă 
așa, nu e singura activitate prin 
care cooperativa aceasta se află în 
avans... Zilele campaniei din a- 
ceastă primăvară au fost insă mai 
grele decit în alți ani. Pentru că. 
pe toată durata, a plouat cu inter
mitentă și a fost frig. Trebuie să o 
spunem de la început : C.A.P. Mu
reșeni nu se află la tară, ci în chiar 
municipiul Tîrgu Mureș. Cu toate 
acestea, cooperativa — avînd foar
te bune rezultate in producția agri
colă — se află în strînsă competiție 
cu cea mai puternică unitate agri
colă cooperatistă a județului: Șău- 
lia de Cirapie. Fie să amintim doar 

anul trecut s-a obținut aici una 
dintre cele mai mari producții din 
tară la sfecla de zahăr (65 800 kg 
la hectar) și. în condițiile secetei 
excesive, fără irigații, producții 
mult peste media județului la grîu 
(5 300 kg la hectar) și orz (6 670 kg 
la hectar). Veniturile globale rea
lizate în proporție de 147 la sută, 
beneficiul net — 122 la sută, fon
dul de retribuire — 141 la sută. Cu 
substanțiale reduceri la consumuri 
și cheltuieli.

Cum au fost deci zilele campa
niei de însămîntări la Mureșeni 7

Undeva. Intr-unui dintre putinele 
terenuri ..de cîmpie" ale unității, 
un grup de cooperatoare mărun- 
țeau cu sapa și afinau pămintul 
clisos. Întindeau sfori, trasau rin

Ascensiuni
spre

performanță
Asimilarea In tară a cutiei de vi

teze pentru „Olcit" era condiționată 
de existența a trei mașini specia
le. concepute și proiectate de către 
Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică „Titan" 
București. Piesele-cheie ale acestor 
mașini — rulmenții. Rulmenți de 
cea mal înaltă performanță, pe 
care-i produc numai două firme 
din lume. Procurarea rulmenților 
respectivi din import ridica pro
bleme deosebite. Nu doar efortul 
valutar, ci și faptul că nu se pu
teau obține mai devreme de un an. 
De aceea, respectivii rulmenți au 
trebuit să fie realizați în tară, 
anume la „Rulmentul" Brașov.

— Sarcina era de covirșitoare 
importantă pentru noi — ne spune 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. Și era firesc 
credințăm celor mai buni 
liști...

Unul dintre ei. inginerul 
Gherasim, șeful atelierului 
cetări științifice și inginerie teh
nologică pentru rulmenți și organe 
de asamblare ; un altul. Viorel 
Cioc, șeful colectivului de proiec
tare ; alături de ei s-au străduit, 
fiecare pe specializarea sa. ingine- 
lii Gabor Vatsotea. Gheorghe Mol
dovan, Oprea Cioacă și Alexe 
Munteanu.

— Grea a fost, mai mult, ideea 
marii răspunderi — mărturisește 
inginerul Sergiu Gherasim. Și. la 
început, grele au fost întrebările 
ce ni le-am pus... Apoi au venit cer
titudinea că putem realiza, satis
facția. Trebuia să creăm, cu for
țele proprii, documentația tehnică 
necesară. Și am creat-o I Am reali
zat acești rulmenți deosebit de 
pretențioși, pe baza unei concepții 
proprii.

Cu aceeași competență șl dăruire, 
cu abnegație și răspundere au ac
ționat și cei cărora li s-a încredin
țat execuția propriu-zisă a rulmen
ților — maistrul principal Viorel 
Eutum. rectificatorul Ion Maier 
și toți ceilalți comuniști, muncitori 
specialiști de înaltă clasă.

— Problema care ne-a dat multă 
bătaie de cap — ne spune inginerul 
Mihai David, directorul Fabricii 
de rulmenți speciali — a fost aceea 
a asigurării unei extrem de înalte 
precizii. în unele cazuri, așa cum 
a fost cel al execuției rolelor coni
ce. precizia dimensională s-a situat 
între 0,3 și 0.5 microni. Am reușit, 
prin metode cu totul originale, deci 
prin gindire proprie, prin ingenio
zitate și prin înaltul grad de pre
gătire profesională a oamenilor 
noștri. Dar. mai ales, prin gîndul 
că trebuie.

Comisia de omologare a dat. cu 
satisfacție, aviz favorabil fabrică
rii acestor rulmenți de cea mai 
înaltă performantă. Și. o dată cu 
aceasta, specialiștii atelierului de 
cercetări științifice si inginerie teh
nologică pentru rulmenți șl orga
ne de asamblare au primit o nouă 
comandă de rulmenți cu perfor
manțe deosebite : pentru industria 
aeronautică.

s-o in- 
specia-
Sergiu 

de eer

duri și semănau. Ar fi putut să 
pară și poate chiar era ceva cam 
nepotrivit cu normele moderne ale 
agrotehnicii. Și. totuși, cînd altă 
soluție nu-i;..

— Noi — spunea șeful fermei 
vegetale nr. 2. ing. Eugen Comșa 
— nu putem, nu sîntem obișnuiți 
să lăsăm nici un metru de pămint 
nesemănat. Aici, cum vedeți, sint 
doar niște mici goluri, foste ochiuri 
de apă, pe care nu le-am putut se
măna la timpul potrivit. Doar 1,5 
hectare din 100. Cu semănătorile 
nu mai putem intra, dar reprodu
cem manual, foarte exact, artiza
nal aș putea spune, lucrarea, ca și 
cum ar fi fost realizată mecanic : 
rîndurile, afînarea, adîncimea. den
sitatea, Veți vedea că peste o lună 
aceste ochiuri nu se vor mai deo
sebi de restul tarlalei.

într-un fel. acest mărunt episod, 
aparent neimportant, reproduce 
spiritul întregii activități a coope
rativei agricole: nimic nu poate 
împiedica executarea corectă a ori
cărei lucrări, căreia i se impun 
normele stricte ale noilor tehnolo
gii. totul judeeîndu-se după prin
cipiul că orice abdicare de la reguli 
poate vămui nefericit rezultatele.

— Campania a fost mereu și me
reu segmentată de ploi — istori
sesc, completindu-se. Ilie Cheșa, 
președintele, și Constantin Pop. in- 
ginerul-șef. A fost o neîntreruptă 
bătălie pentru .fiecare oră bună de 
lucru. Mereu am alergat cu mași
nile de pe o parcelă pe alta, ca să 
prindem la timpul potrivit terenul 
pe care se poate lucra. Se spune 
că în campania de însămîntări nu 
cooperatorii fac munca hotăritoa- 
re, ci tractoriștii. Totuși, judecați 
și dumneavoastră...

Ni s-a povestit următorul epi
sod : se începuse semănarea po
rumbului pe una dintre putinele 
parcele zvîrttate. Veniseră și mulți 
cooperatori, care lucrau pe semă
nători sau la transportul semințe
lor. La ora 14 s-a pornit o ploaie 
torențială. Cooperatorii s-au grăbit 
spre casă. Tractoriștii au rămas în 
cabinele mașinilor ori s-au adăpos
tit în poala pădurii. După două 
ore ploaia a stat și. pentru că te
renul se afla pe o coamă de deal, 
apa s-a scurs repede. îndată după 
ploaie au început să apară acolo, 
din nou, cooperatorii, Nu-i chema
se nimeni., Veniseră cu unelte spe
cial meșterite pentru curățatul no
roiului de pe roți și brăzdare. Și 
s-a mai lucrat astfel pînă a căzut 
întunericul. De fiecare tractor cite 
încă un hectar însămînțat.

Și acest episod este cu totul sem
nificativ pentru spiritul muncii 
instaurat aici, la Mureșeni, de un 
număr de ani. mai exact dintr-un 
moment de cumpănă cînd. după 
mai lungi frămîntări. s-a înțeles 
că redresarea cooperativei (deveni
tă acum fapt împlinit) nu se poa
te face decît prin stăruitoare mun
că. prin respectul disciplinei și al 
tehnologiilor.

Deci, la Mureșeni, se poate vorbi 
nu doar despre o singură campa
nie agricolă făcută cum se cuvine, 
ci despre o permanentă și exem
plară campanie pentru o superioa
ră valorificare a fiecărei palme de 
pămint.

Anlca FLORESCU

Urcăm la bordul navei nr. 8 096, 
aflată la cheiul portului Galați. 
Dorim să aflăm amănunte despre 
acest vas, cel mai puternic Impin- 
gător românesc, intrat de curind in 
dotarea Întreprinderii de navigație 
fluvială N AVROM-Galațl. Facem 
cunoștință cu comandantul navei, 
Mircea Borovițchi, și cu șeful me
canic Dumitru Zaharia. Apoi, cu 
vasul. Acest implngător de 4 800 
CP, primul dintr-o serie a celor 
mai puternice impingătoare con
struite in țară, a fost executat la 
Șantierul naval Oltenița. Nava 
poate duce un convoi de 6 bârfe a 
cite 3 000 tone fiecare. Adică 18 000 
tone. Cit un mineralier ! Cu preci
zarea, făcută prompt de către șeful 
mecanic, că un mineralier are un 
motor mai puternic, deci și un con
sum mai mare de combustibil. Și 
incă un amănunt important : nava 
de față, fluvială fiinH, transportă 
cantitatea amintită de mărfuri pe 
Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, adică acolo unde nu pot 
ajunge marile cargouri maritime. 
La ora urcării noastre la bord, im- 
pingătorul se pregătea să efectueze 
al treilea voiaj al său. Ca și in 
cazul primelor două, urma să 
transporte calcar de la Mahmudia 
pentru Combinatul siderurgic Ga
lați. Apoi urma să intre și pe Ca
nalul Dunăre-Mareâ Neagră.

Nava a fost proiectată de 
ICEPRONAV-Galați. Este dotată 
aproape in întregime cu instalații 
și echipamente românești, execu
tate de întreprinderi din Bucu
rești, Reșița, Craiova. Galați, Con
stanța ș.a. Dispune de 3 elice, fie
care in diametru de 2,2 metri și 
in greutate de cite 1,5 tone, cele 
mai mari elice instalate pe o navă 
fluvială. Interlocutorii noștri, ne a- 
sigură 
modern, care poate naviga în orice 
condiții, 
gheață groasă de pină la 20 cm. 
Echipajul numără 21 de oameni, in 
bună măsură tineri, mulți dintre ei 
absolvenți ai Liceului de marină 
Galați.

Ne despărțim de nava cu nr. 8 096 
cu incă o constatare : nu are încă 
un nume. Aflăm doar că formali
tățile „botezului" sint in curs. (Nu
mele pe care le primesc vapoarele 
se înscriu in anume reguli și tra
diții).

Pini ce nava aceasta care întru
nește toate datele unei performan
țe tehnice a constructorilor români 
de vapoare (dar și a altor industrii 
românești, care au concurat la rea
lizarea ei) va primi oficial un 
nume, noi sintem liberi s-o numim 
cum vrem : putem să-i spunem 
„Competența", putem să-i spunem 
„Năzuința", putem să-i spunem 
„Străduința" și incă in multe fe
luri am putea-o numi...

Dar, pini una-alta, drum bun 1

ei este un vas complex.

adică inclusiv printr-o

Mihai CARANF1L

Ferestre
Dan PLAEȘU

spre om

Nicolie MOCANW

Sint numeroase creațiile plastice 
care se constituie, prin ele însele, 
în sugestive documente evocatoare 
ale „sufletului" anumitor locuri și 
al oamenilor lor. Inspiratul ciclu 
„Țara Oașului", realizat de bine
cunoscutul grafician Paul Erdos, 
este doar un exemplu. Dar poate 
fi oare imaginată Tulcea de mai 
ieri fără a lua seamă la acuarelele 
și grafica lui Constantin Găvenea ’ 
îmi reaminteam toate acestea zi
lele trecute, zăbovind la Galeria 
nouă din Oradea. Pe situeze — re
trospectiva Niculiță Pop. La cei 81 
de ani ai săi. profesorul pictor are 
în urmă sute de tablouri aflate sub 
semnul unor complexe constante 
stilistice. Simpla lor „parcurgere" 
îți întărește impresia unor volup
toase fresce ale Țării Moților. Zeci 
și zeci de secvențe din universul 
„Țării de piatră" în tot ce are el 
mai specific : om și cal. pădure și 
poiană, meșteșug și datină și. mal 
presus, istorie. „Cunosc Apusenii 
ca-n palmă, se destăinuie pictorul. 
Am luat parte în tinerețe și la 
realizarea primelor marcate turis
tice de acolo. Cu schiuri făcute de 
mine, am coborît de sute de ori 
pantele domoale. Mi-am petrecut o 
bună parte din viață in preajma 
moților. Mă simțeam pătruns de 
istoria locurilor, de tenacitatea oa
menilor. Am realizat nenumărate 
schite. Am lucrat mult în aer liber, 
desăvârșind apoi în liniștea atelie
rului, ceea ce mi se părea că tre
buie să dea coerență, forță expre
sivă lucrărilor mele". Iată Beiușul

natal. Urbea din Valea Crlșulul 
Negru, unde a preferat să revină 
după studii făcute cu rîvnă sub 
îndrumarea lui Ressu și Paciurea, 
la București, sau Capidan, la Cluj. 
Beiușul cu renumitul său tîrg, cu 
străzile vechi, rămas doar în amin
tiri, cu iluștrii profesori ai presti
giosului liceu ce ființează aici din 
1828, cu tribunii săi pentru Marea 
Unire din 1918. Liceul unde ani 
buni a fost și el profesor de desen.

Revăd tablou după tablou. O 
bună parte din retrospectivă 
aparține colecției donate de autor 
Muzeului din Beiuș. „Așa, ca să 
rămînă. Să rămînă mărturie pen
tru legătura adîncă de gînd și sen
timent cu locurile natale", Sînt nu 
doar simple fragmente de lume, ci 
purtătoare ale unui fond de sen
sibilitate. de echilibru, de armonie 
a culorilor. O atitudine lirică fată de 
realitatea înconjurătoare. „Tot
deauna am gîndit tabloul ca pe o 
fereastră spre om — conchidea 
Niculiță Pop. Biruit fiind de dra
gostea față de Beiușul natal, față 
de Apusenii moților, am ținut să 
reconstitui — cel puțin .afectiv — 
o lume plină de farmec și pitoresc, 
popasuri și chipuri trecute acum 
și ele prin metamorfozele benefice 
ale noului timp. Prefaceri pe care 
nu preget să 
măreția lor", 
octogenar.

ie surprind in toată 
mai spune artistul

loan Î.AZA

in porcul Herâstrâu din Capitală
Foto : Sandu Cristian
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II, 35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cinteculul românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,20 înaltă răspundere pentru prezen

tul șl viitorul națiunii. 67 de ani 
de la făurirea Partidului Comu
nist Român. Documentar (color)

19.40 Odă partidului biruitor (color).
20.20 Film artistic (cblor). „O lumină 

la etajul zece-. Producție a Casei 
de filme unu

21,50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20,25 Memoria documentelor (color). 

Independența, victoria, libertatea
20.40 Un brav popor unit șl suveran. 

Versuri șl cintece patriotice 
(color)

20,55 Patriotismul — adevărul de fie
care zi al faptelor noastre

21.20 Tezaur folcloric (color)
21,50 Telejurnal .

Ziua mondială a Crucii Roșii
în fiecare an, la 8 mal. Crucea 

Roșie — organizație cu un larg 
caracter de masă, cu îndelungate 
tradiții umahiste, răspîndită, prac
tic, în întreaga lume — își sărbă
torește Ziua mondială. Anul acesta, 
manifestarea se desfășoară sub 
deviza „Crucea Roșie — permanent 
în acțiune și dezvoltare" și coincide 
cu împlinirea a 125 de ani de la 
fondarea mișcării de Cruce Roșie 
(1863). Este o aniversare care pri
lejuiește trecerea în revistă a acti
vității acestei mișcări, ale cărei 
teluri, așa cum se sugerează în 
deviza sub care se desfășoară 
actuala manifestare, depășesc ca
racterul unei simple carități, anga- 
jîndu-se tot mai mult în acțiunile 
pentru înfăptuirea năzuințelor po
poarelor de poce și progres.

Prezență remarcabilă in rîndul 
celor 145 de societăți de Cruce 
Roșie din lume, Societatea de 
Cruce Roșie din Republica Socia
listă România, prin cei peste 
7 000 000 membri ai săi, marchează 
această zi prin angajarea plenară 
în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a indica
țiilor și orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu în 
vederea asigurării mersului ferm 
înainte al patriei noastre pe calea 
progresului și civilizației, pe calea 
păcii. în România socialistă, unde 
sănătatea oamenilor este ridicată la 
rang de politică de stat, consiliul 
național, comitetele și comisiile de 
Cruce Roșie folosesc o gamă largă de 
forme și mijloace pentru înfăptui
rea politicii sanitare și sociale 
profund umaniste a partidului și 
statului nostru.

în calitatea sa de componentă a 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Societatea de Cruce 
Roșie, dispunînd de un număr de 
peste 700 000 activiști voluntari, își 
aduce o contribuție importantă la 
înfăptuirea unor măsuri cu caracter 
profilactic, prin mobilizarea popu
lației la controale medicale perio
dice pentru depistarea precoce a 
îmbolnăvirilor, la vaccinări. Sute 
de mii de cetățeni de diferite 
virste și preocupări participă, 
anual, la prelegeri prezentate de 
specialiști privind posibilitățile de 
prevenire a îmbolnăvirilor car
diovasculare, a bolilor acute diges
tive, combaterea fumatului și 
abuzului de alcool. Pretutindeni 
unde viața și munca o cer, cele

peste 127 000 de grupe sanitare și 
posturi de prim-ajutor ale Crucii 
Roșii contribuie, alături de perso
nalul șanitar, la realizarea măsuri
lor de asigurare a igienei la locu
rile de muncă, la acordarea primu
lui ajutor, la răspindirea culturii 
sanitare in rîndurile populației. în 
largul front al apărătorilor sănă
tății din țara noastră se înscriu, 
de asemenea, cele peste 62 000 de 
absolvente ale cursurilor de surori 
de Cruce Roșie. Tot in acest cadru 
de preocupări se cuvine menționat 
că atît consiliul național, cit și 
comitetele și comisiile de Cruce 
Roșie întreprind acțiuni de am
ploare privind starea de sănătate a 
oamenilor muncii în diferite sec
toare de activitate — siderurgic, 
chimic, minier, forestier ș.a.

Sarcini deosebit de importante 
revin Societății de Cruce Roșie 
române în domeniul educării și 
creșterii unui tineret sănătos și 
viguros. De altfel, peste 3 000 000 
tineri participă anual la concursul 
de educație sanitară și acordare a 
primului ajutor intitulat „Sanitarii 
pricepuți", la concursul bianual de 
creație literară și artă plastică 
desfășurat sub genericul „Pentru 
sănătate și umanitate". Din paleta 
largă a activităților de educație 
sanitară pentru tineret fac parte, 
de asemenea, simpozioanele, con
sfătuirile, galele de filme pe teme 
cum sînt „Familia — celula de 
bază a societății", „Copii mulți și 
sănătoși pentru tinerețea națiunii", 
„Tinerețe, sănătate, muncă, pace" 
și altele. De o mare audiență se 
bucură în rîndul tineretului și 
concursul pe tema „Ocrotirea 
mamei și a copilului — reflectare 
a politicii umaniste a partidului și 
statului nostru". O acțiune cu 
profunde semnificații umanitare și 
patriotice, la care Societatea de 
Cruce Roșie română iși aduce o 
contribuție de seamă, o constituie 
donarea onorifică de singe.

Se cuvine relevat, totodată, că 
Societatea de Cruce Roșie română 
este bine cunoscută pe meridianele 
lumii pentru contribuția pe care o 
aduce la dezvoltarea cooperării cu 
celelalte societăți naționale și cu 
organismele internaționale ale 
Crucii Roșii, la întărirea, spiritului 
de solidaritate cu toate popoarele 
lumii, indiferent de orinduirea lor 
socială, la promovarea consecventă 
a idealurilor de pace și progres ale 
întregii omeniri.

REPERTORIUL-SUB SEMNUL VALORII
Șl AL ÎNNOIRII

Oradea a găzduit, nu de mult, 
„Săptămina teatrului scurt", mani
festare artistică competitivă de an- 
vefgură națională, ajunsă la ediția 
a Vil-a. Oferind o paletă spectacu
lară diversă ca tematică, de la piesa 
clasică („Năpasta", „Medeea") la cea 
istorică („Vasile Lucaciu"), ori la cea 
de actualitate, propunind o selecție 
variată ca factură (de la monodrama 
„Contrabasul", avîndu-1 ca prota
gonist pe Radu Beligan, la panto- 
mima „one man one shaw" „Ac
torul", cu Mihai Mălaimare. ori la 
piesa cu. mai multe personaje), adu- 
cînd în atenție o multitudine de spe
cii (comedie, farsă, dramă, tragedie), 
reuniunea teatrală găzduită de ju
dețul Bihor s-a constituit, cum era 
de așteptat, într-un binevenit mo
ment de difuzare a' artei.

„Născută din dorința legitimă a 
impunerii piesei scurte ca premisă 
majoră pentru realizarea unor mi- 
crospectaoole moderne, concentrate, 
dar și a popularizării experienței 
pe care slujitorii orășeni ai Thaliei 
și-o ciștigaseră în acest domeniu 
printr-o exemplară activitate des
fășurată în cadrul studioului, ma
nifestarea noastră a constituit, în 
edițiile ei succesive, o valorificare 
la scară națională a cîștigurilor le
gate de teatrul scurt" — arăta 
Gheorghe Suciu, președintele Co
mitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Bihor.

Festivalul orădean a constituit și 
de această dată un moment impor
tant pentru iubitorii artei scenice, 
care au umplut pină la refuz fru
moasa sală a teatrului din oentrul 
orașului (de două ori pe zi. la două 
montări diferite), care au urmă
rit cu receptivitate și au răsplătit 
cu o caldă generozitate evolu
țiile spectaculare. Tocmai de aceea 
intenția organelor județene (măr
turisită de președintele Comite
tului județean ai culturii), ca la 
viitoarele ediții „Săptămina" să iși 
extindă activitățile — într-un chip 
sistematic și mai susținut — in toa
te centrele urbane și in mai multe 
comune ale zonei, ni s-a părut bine
venită. După cum, apreciem câ o 
asemenea manifestare, reunind un 
număr mare de oameni de teatru, 
s-ar cuveni să prilejuiască mai multe 
contacte cu oamenii muncii și. tot
odată (eventual și ca o formă a 
reciclării profesionale), o dezbatere 
asupra creației scenice contempora
ne. a mesajului ei modelator.

La puțină vreme după Oradea — 
la Pitești — s-a desfășurat „Reuniu
nea spectacolelor de studio", o altă 
manifestare de relief în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", manifestare ajunsă la cea de 
a treia ediție. Din nou. importan
te instituții teatrale din București, 
Tîrgu Mureș. Sibiu. Ploiești și. bine
înțeles. colectivul din orașul gazdă 
au prezentat spectacole cu piese de

I. L. Caragiale și Teodor Mazilu, de 
Paul Everac (o premieră absolută). 
Dan Tărchilă, Viorel Savin, precum 
și cu lucrări de Aldo Nicolaj și Pe
ter Turrini.

„Afișul" celor două manifestări 
teatrale a' fost de natură să atra
gă atenția atît asupra profilării și 
ținutei activității studiourilor în 
întreaga țară, cit și asupra opțiuni
lor repertoriale legate de piesa 
într-un act. Vom observa că, pa
ralel cu apetența pentru genul scurt, 
se manifestă adesea preferința pen
tru piese în cîteva acte, dar „mai 
puțin lungi", ori tendința de a com
prima piese de întindere „normală" 
în spectacole de durată mai mică. 
Demers legitim atunci cind alegerea 
este prezidată de criterii valorioe și 
ideologice, cînd este vorba de „in
tervenții" cerute de necesități de 
potențare a dramatismului, corelate 
unei viziuni proprii, mature, legiti
me și incitante asupra textului, cum 
a fost cazul cu „Vasile Lucaciu" de 
Dan Tărchilă. în interpretarea Tea
trului dramatic din Baia Mare 
(montare de sobru și vibrant pa
triotism, în regia si cu decorurile 
lui Ioan Ieremia, care a primit 
unul din cele două premii pentru 
spectacol — ex aequo), sau cu „Mat
ca" de Marin Sorescu. a Teatrului 
municipal din Ploiești, care, deși 
nu a impus prin decupajul regizo
ral. a permis o nouă întîlnire cu 
acest text al cărui mesaj este atit 
de generos și a cărui poezie dra
matică este atît de originală.

Genul scurt, ca gen dramatic — 
definit în fond nu numai și nu in 
primul rind prin întindere, ci prin 
virtuțile de reflectare și esențiali- 
zare. prin impactul specific, aparte, 
al piesei într-un act. al scenetei, al 
schiței, crochiului. scheciului dra
matic cu publicul, ori prin vocația 
confeslvâ și forța de dezvăluire a 
interiorității, atit de specifice mo
nologului etc., rămîne o „mină" de 
materie prețioasă insuficient ex
plorată. Cele mai interesante propu
neri în acest sens au fost cele ale 
Teatrului Național din Iași și ale 
Teatrului din Oradea. Cea dintîi a 
adus în atenție citeva momente de 
teatru oehovian. Premiul I pentru 
spectacol (ex aequo, cu Baia Mare) 
acordat colajului „Tactica șarpelui 
boa", atrage atenția asupra impor
tantei pe care o are forța viziunii 
creatorului dramatic, cît și asupra 
calității travaliului regizoral și ar
tistic. Nicoleta Toia (premiu de 
regie — ex aequo), ori Carmen Tă- 
nase și Emil Coșeru. cei doi protago
niști (distinși, ambit cu premii de 
interpretare), au valorificat admi
rabil acel amestec aparte de au
tenticitate umană sfîșietoane și iro
nie „cehoviană" uneori tăioasă, ade
sea b’îndă și tristă, au dezvăluit 
tulburător dramatismul unei anume 
condiții umane, tragismul inconștien

ței. dar și cel al asumării poverii ei. 
sau (în „Doamna cu cățelul") „sur
prizele". forța răscolitoare și sem
nificațiile existențiale ale pasiunii. 
Tot un colaj este și „Zece hohote 
de ris“, spectacolul Teatrului de stat 
din Oradea — secția română — că
ruia i s-a decernat un premiu. 
Punctul său de pornire : o suită de 
schițe, momente satirice (vizînd fuga 
de muncă, lipsa de atitudine, lașita
tea. egoismuL servilismul, ruptura 
de realitate, precaritatea idealului 
etc.), unele cu caracter parodic (in
spirate de îndrăgite texte de I. Băie- 
șu, T. Mazilu). Printr-o muncă de 
creație colectivă, echipa orădeană a 
dezvoltat liantul pieselor scurte, am- 
plificind latura de „teatru in tea
tru" și potențînd miza critică. în at
mosfera sugestivă propusă prin de
cor (autor : Maria Miu), dezvoltind 
comicul, dar subliniind și reversul 
lui dramatic, actorii Daniel Vulcu, 
Petre Panait, Ion Mîinea. Mariana 
Vasile. Simona Constantinesou, Alia 
Tâutu, Mariana Neutru. Laurian Ji- 
van. Marcel Segărceanu, Marcel 
Popa. Nicolae Barosan, Florența 
Manea și, desigur, nu în ultimul 
rînd. Nicolae Toma, îndrumați de 
regizorul Al. Darie, au propus o 
serie de sarie inspirate, compoziții 
pline de nerv, haz. ritm, manj- 
festînd o disponibilitate excepțio
nală.

Ca o impresie mai generală lăsată 
de evoluțiile teatrale amintite vom 
remarca un nivel notabil de profesio- 
nalitate. De asemenea, s-a făcut evi
dentă o temperatură ceva mai ridi
cată a căutării creatoare. Un exem
plu în acest sens : „Traversarea Nia
garei" de Alonso Alegria, spectacol 
premiat, notabil (chiar dacă înclina
ția spre efecte a fost uneori prea 
mare) prin origihalitatea imaginilor 
scenice și sugestiilor lor metaforice 
(regia : Ștefan Iordănescu) și prin 
aspirația protagoniștilor către un joc 
expresiv, plin de personalitate.

Credem însă că tocmai în privința 
căutării (fie că este vorba de texte, 
fie de modalități spectaculare) se 
cere mai multă perseverentă — cu 
gîndul la valorile literare create ce 
iși așteaptă transpunerea scenică, 
dar mai ales la realitățile umane ac
tuale, vaste și profunde, și la exi
gențele spectatorilor. Căci, iată, de 
pildă, „Zece hohote de rîs“ nu este 
singura tentativă de a aduce în aten
ție universul artistului, al teatrului, 
fructificînd comic și dramatic „inter
ferența seriilor" viață — artă. Au 
făcut-o, în cheie dramatică sau în 
cheie comică, și „Contrabasul" de 
P. Stiskind (în care conotațiile so
ciale sint mai generoase), șl „Acto
rul", și „Alo, cine ești 7“ (în care 
Mdhes Gydrgy, spirit ascuțit în scru
tarea moravurilor, iși limitează ob
servația la jocul măștilor in viața 
personală a actorilor), comedie care 
a prilejuit o expresivă montare a

eecției maghiare a teatrului orădean 
„Maestrul cîntăreț", adoptat de sec
ția română (pentru care Maria Ma- 
lița a obținut un premiu de sceno
grafie), este o piesă „datată", car< 
azi nu mai pare a avea suficienta 
acoperire estetică, chiar dacă auto
rul ei este Franz Wedekind. Oriei 
de larg, generos semnificativ ar f 
motivul „teatru în teatru" (de 1< 
Shakespeare la Calderon de la Bar
ca, de la Pirandello la Aurel Ba- 
ranga, să zicem), ne întrebăm, to
tuși, dacă această insistență, aceas
tă înclinație către „metateatru", că
tre „teatru despre teatru" nu expri 
mă. totuși, o cam exagerată tendin
ță „ludico-narcisiacă". Căci în toati 
timpurile, și cu atît mai mult în con 
temporaneitate, artistul adevăra 
este dator să iși canalizeze preocu 
pările de cunoaștere și reflectare îi 
primul rind asupra „spectacolulu 
lumii", asupra universului de acțiu 
ne, de afirmare, de gindire și simți 
re al celop cărora 11 se adresează ș 
cu care .tirebuie să se simtă profum 
și intifî solidar

Credem că JL.U! de piese (ma 
ales într-un a u dramaturgiei ro 
mânești, înce) ..A cu cel clasic - 
altă dată mai atent, mai inspirat cer 
cetat și fructificat — și culminini 
cu cel contemporan, se cere mai bin 
cunoscut și , pus în evidență. N 
bucură interesul suscitat de „Năpas 
ta" lui I. L. Caragiale (cu atit ma 
mult cu cît montarea Naționalulc 
din Tîrgu Mureș — secția română - 
s-a remarcat prin frumusețea d 
epură tragică a imaginii scenice ț 
a jocului actoricesc). Așa cum est 
bine că „Vinovatul" de I. Băieș 
sau, să zicem. „Sărbătoare princiară 
de T. Mazilu (care au cunoscut atîte 
versiuni scenice) continuă să inte 
reseze. Considerăm că fie și auto 
rii menționați, ca și mulți alții, a: 
lucrări ce rămîn. pe nedrept, în um 
bră. Se impune un efort de înnoir 
continuă a repertoriului — desigui 
sub semnul valorii ideologice și es 
tetice a operelor promovate, al im 
pactului lor real cu sensibilitate; 
cu fondul aperceptiv al omului con 
temporan. Cerință ce trebuie pusă î 
legătură mai ales eu necesitatea adu 
cerii pe scenă, într-o măsură ms 
mare, a problematicii fierbinți a ac 
dualității.

Este de așteptat ca viitoarei 
manifestări teatrale naționale s 
aducă în fața spectatorilor și i 
competiție un număr mai mare d 
premiere absolute — distincțiile pu 
tînd astfel să consacre cu deosebii 
strădania colectivelor artistice de 
improspăta repertoriile șl de a im 
pune lucrări românești implicate î 
procesele modelării unei conștiinț 
revoluționare.

Natalia STANCU

cinema
• Niște băieți grozavi : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Rezervă la start ? VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13
<h Egreta de fildeș : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17
• Clipa : LUMINA (14 74 16) — 10; 
14; 18
O Figuranții : COTROCENI (49 48 10)
— 15; 18
S lacob : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30: 
14; 16,30; 19
• Orele 11 : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17: 19
ft Pădurea de fagi : ARTA (2! 31 36)
— 15; 17; 19

• Mari regizori, mari actori :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Cap și pajură t BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Micii partizani ! TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Detectivul din Ceghem: VIITORUL 
(10 67 40) — 13; 17; 19
0 Lanțul de aur : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Nn e ușor cu bărbații : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19

teatre
©Teatrul Naționat (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 10 ; Hagi Tudose — 18 ; (sala 
Am-Liteatr.il : Un anotimp fără nume 
— 10 ; Poveste din Hollywood — 18 :

(sala Atelier) : Fata din Andrea — 
14,30 ; Faleza — 18,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Cristina Buciu — 
vioară. La pian : Aladar Racz — 
10,30; Recital de plan: Luiza Borac 
— 17.30; (Ateneul Român) ; „Valori 
camerale românești". Recital de 
pian : Ana irtinchi — 19
• Opera Română (13 18 57) : Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 11; Noaptea 
cea mai lungă, Interogatoriul din 
zori — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Lysistrata — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgtireanu, 14 75 46) : 
Gln-Rummy — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Clntec despre 
mine însumi — 10,30 ; Dimineață
pierdută — 18
« Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 10,30 ; O 
scrisoare pierdută — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrtna și hoțul — 11; Noapte bună, 
mamă — 19,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) :

Măseaua de minte — 10 ; Turnul de 
fildeș — 13
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) ; Acești îngeri triști — 
10,30 ; Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 11 ; Cum s-a făcut de-a ră
mas Catlnca fată bătrină — 18 ; (sala 
Ciulești, 18 04 85) : Așteptam pe alt
cineva — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. T.-1-
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 18 : (sala Victoria, 
50 58 63) : Varietăți pe portativ — 19 
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada șl cei 7 pitici- — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 11 ; (sala 
Cosmonauților, H 12 04) : Amnarul 
fermecat — 11,30
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova*  — 10;
15,30; 19

Liteatr.il
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Primire ia primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
simbătă. pe Dato Haji Abu Hassan 
bin Haji Omar, ministrul afacerilor 
externe al Malayeziei. președintele 
părții țării sale in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-malayeziană 
de cooperare economică și tehnică.

In cadrul întrevederii au fost re
levate relațiile de prietenie româno- 
malayeziene și au fost examinate noi 
căi și modalități menite să asigure 
dezvoltarea in continuare a conlucră
rii dintre România și Malayezia in 
domeniile economic, tehnic, științific

BRAȘOV : Linii tehnologice automate de înaltă 
complexitate

Zilele trecute, la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești s-a 
efectuat recepția finală a liniei 
automate de prelucrare a blocului- 
motor pentru autoturismele „Da
cia" executată de colectivul secției 
agregate din cadrul întreprinderii 
de autocamioane Brașov. Linia este 
formată din 104 unități de lucru și 
32 unități-anexă și se compune din 
peste 70 de mașini-agregat. ea 
fiind una din cele mai. complexe și 
productive linii tehnologice de acest 
gen executate pînă acum în țara 
noaștră. Tot cu același prilej, a mai 
fost efectuată recepția finală și a 
primei secțiuni a liniei automate 
pentru prelucrarea arborelui co
tit destinat acelorași motoare, for

CLUJ : Crește productivitatea muncii
în unitățile economice din ju

dețul Cluj au fost întreprinse 
ample acțiuni peritru creșterea pro
ductivității muncii, care s-au con
cretizat, în perioada de pînă acum, 
în îndeplinirea și depășirea preve
derilor de plan. Astfel, pe ansam
blul județului s-a înregistrat un 
spor de productivitate cu 11,4 Ia 
sută mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. La obți
nerea acestor rezultate au contri
buit aplicarea măsurilor prevăzute, 
în programele elaborate de creș
tere a productivității muncii, prin 
modernizarea fluxurilor de fabrica
ție. asimilarea unor produse noi cu 
consumuri reduse de manoperă și 
performante tehnice ridicate, creș
terea mai accentuată a gradului de 
mecanizare. îmbunătățirea activi
tății de întreținere și reparații a

BĂLAN : Înnoiri edilitar-gospodăresti
In orașul minier de la poalele 

Hășmașului sosirea primăverii a 
fost marcată de multiple acțiuni 
gospodărești, datorită cărora acum 
localitatea are o nouă înfățișare. 
Dintre importantele lucrări efec
tuate se cuvin notate curățirea 
albiei Oltului, amenajarea de ron
duri și spații verzi, construirea de 
noi trotuare, amenajarea zonei de 
la intrarea sudică a orașului. „Va
loarea lucrărilor ce se vor efectua 
în acest an prin contribuție cetă
țenească este de 21 milioane lei — 
ne spune primarul orașului Bălan, 
tovarășul Niculai Dacău. Piuă 
acum am plantat 5 000 de puieți

HZ .in '„Uri

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 mai, ora 20 —- 11 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi schimbă
toare și se va încălzi ușor în a doua 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate la 
început în regiunile estice, apoi, spre 
sfirșitul intervalului, în cele din sud- 
vest. Se vor semnala ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă, însoțite 
de descărcări electrice în primele zile

. . . . . .  . . . . ACTUALITATEA SPORTIVĂ
MIINE, LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

„Centura de
De miine, o săptămînă plină pen

tru iubitorii boxului. Pe ringul spe
cial amenajat in incinta Palatului 
sporturilor și culturii vor avea loc 
galele unei noii ediții (a XVII-a) a 
„Centurii de aur", competiție inter
națională de prim rang pe plan eu
ropean, la care și-au dat întîlnire 
pugiliști de certă valoare din 11 țări. 
Cum de această dată tradiționalul 
turneu de box se desfășoară cu cîteva 
luni înaintea Jocurilor Olimpice, 
pentru mulți dintre participanți este 
o ocazie de a-și verifica forțele în 
vederea selecționării olimpice. în 
această ordine de idei este • de con
semnat, de altfel, că încă de la 
prima ediție „Centura de aur" a 
constituit o rampă de lansare a unor 
pugiliști valoroși ce aveau să devină 
figuri celebre ale ringului, ciștigă- 
tori ai unor competiții de anvergură, 
medaliați la campionatele europene, 
mondiale și olimpice.

în baza confirmării de participare, 
organizatorii contează pe prezența a 
circa 70 de boxeri de peste hotare, 
din Bulgaria, Cuba, Egipt, Finlanda, 
Ghana, Italia, Japonia. Suedia, Tur
cia și Uniunea Sovietică, la care, se 
înțelege, se vor alătura boxerii 
români, 35 dintre cei mai buni la 
această dată ; deținători ai titlurilor 
de campioni, unii din cei ce au 
cîștigat anul trecut „Centura de aur", 
precum și cîțiva tineri de perspec
tivă.

Interesantă de urmărit va fi evo
luția în ring a acelor pugiliști 
români ce-și depun candidatura pen-

IN „CUPA DAVIS", LA TIMIȘOARA

După două zile
Partida de „Cupa Davis" dintre 

echipele României și Portugaliei — 
întreruptă vineri după-amiază din 
cauza ploii, în momentul cind sco
rul, în meciul de simplu dintre 
Adrian Marcu și Nuno Marques 
era de 2—0 (prima întîlnire ciștiga- 
tă de oaspeți : Segărceanu — Cunha 
Silva 1—3) — a fost reluată simbătă 
dimineață, pe terenul central al are
nei sportive „Electrica", în prezența 
unui numeros public. Deși la seturi 
era 2—0 și avea serviciul (situația la 
ghemuri fiind egală 2—2), jucătorul 
nostru nu s-a concentrat suficient și 
a pierdut setul cu 4—6. Marcat in 
continuare de acest eșec, realizează 

și în alte sectoare de activitate de 
interes reciproc.

La primire a participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, pre
ședintele părții române în comisia 
mixtă.

A luat parte Zaibedah binti Ahmad, 
ambasadorul Malayeziei in România.

★
în aceeași zi. la București s-au în

cheiat lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-malayeziene de coopera
re economică și tehnică. Președinții 
celor două părți. în comisie au sem
nat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

mată din 32 unități de lucru, rea
lizată și ea de către același con
structor brașovean. Nota dominan
tă a celor două linii : complexitate 
tehnică, flexibilitate și productivita
te. Printre ultimele realizări ale 
constructorilor de autocamioane din 
Brașov se mai înscriu trei linii 
automate pentru fabricarea altor 
repere ale autoturismelor „Oltcit". 
în prezent, la întreprinderea din 
Brașov se află în stadiu final de 
montaj și alte linii automate desti
nate prelucrării corpului pom
pei de injecție, însumind 69 uni
tăți de lucru, pentru întreprinde
rea de mecanică fină din Sinaia.- 
și a unor repere de la motoarele 
diesel. (Nicolae Mocanu).

mașinilor șl utilajelor. Printre 
măsurile cu efecte notabile se 
numără programarea producției 
la trăgătoria de sîrmă pe sor- 
totipodimensiuni și utilaje cu 
ajutorul calculatorului la. Combi
natul metalurgic din Cîmpta Turzii. 
elaborarea tehnologiei de fabrica
ție pe mașini-agregat a unor noi 
tipuri de armături la întreprinde
rea „Armătura", tipizarea instala
țiilor frigorifice și de condiționat 
aer. introducerea robotizării și a 
celulelor robotizate în fluxurile de 
fabricație la întreprinderea „Teh- 
nefrig". proiectarea asistată de 
calculator a circuitelor integrate și 
sculelor, dispozitivelor și verifica
toarelor la întreprinderea de elec
tronică Industrială și de automati
zări. (Marin Oprea).

șl arbuști ornamentali, se sădesc 
zeci de mii de flori. De altfel, re
înnoirea orașului are loc și prin 
punerea la dispoziția minerilor în 
acest an a încă 150 apartamente 
noi. Ele se adaugă celor peste 
3 000 apartamente construite aici 
începînd cu anul 1967, cînd Bălanul 
a fost declarat oraș. La parterul 
blocurilor s-au dat în folosință in 
această perioadă 7 000 mp spații 
comerciale, s-a construit o mare 
cantină muncitorească, s-a înființat 
o cooperativă meșteșugărească, 
s-au înălțat un club muncitoresc, 
spital.. și. policlinică, șqoli și.. gră
dinițe". (Nicolae Șandru).

. ■■■m ««va tra uwa jWMi

în estul țării, apoi în sud-vest. în res
tul teritoriului ploile vor fi izolate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări la începutul in
tervalului în estul țării, din sector 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, izolat mai 
coborîte în prima noapte în nordul și 
centrul țării, iar cele maxime între 16 
și 26 de grade, izolat mai ridicate. In 
București : Vremea va fi schimbătoare 
și se va încălzi ușor în a doua parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 8 și 12 grade, iar cele maxime 
între 22 și 26 de grade.

- primul gong!
tru titularizarea în lotul pentru J.O. 
Este vorba de Daniel Dumitrescu 
(categoria pană), Daniel Măeran 
(categ. semiușoară), Giani Gogol 
(categ. ușoară), Francisc Vastag 
(categ. semimijlocie). Rudei Obreja 
(categ. mijlocie mică). In majoritate, 
boxerii noștri provin de la cluburile 
cu cele mai puternice secții de box 
(Steaua și Dinamo), dar și de la 
Farul Constanța, Unio Satu Mare, 
Voința Cluj-Napoca, Metalul Salon- 
ta. Autobuzul București, C.F.R. Ti
mișoara. Mecanică Fină București, 
I.M.G.B., Nicolina Iași, Voința Mă- 
cin etc.

Miine, după ce, în cursul dimi
neții, vor avea loc cîntarul oficial 
și tragerea la sorți pentru stabilirea 
meciurilor eliminatorii, la ora 15,30 
te va da primul gong al turneului. 
A doua gală preliminară are loc tot 
miine, de la ora 18,30, fiind prece
dată — la ora 18 — de festivitatea 
de deschidere. Marți și miercuri, 
alte gale preliminare (de la orele 
15,30 și 18,30), joi și vineri — galele 
semifinale (in fiecare zi de la 
ora 18). Finalele la toate cele 
11 categorii de greutate vor avea loc 
duminică, 15 mai, începînd de la ora 
10. Organizatorii ne-au comunicat 
că la galele preliminare elevii au 
acces gratuit, iar pentru fostele giorii 
ale boxului românesc (cei ce au obți
nut medalii la campionatele mondi
ale, olimpice și europene sînt invi
tați de onoare !) a fost amenajat un 
sector aparte.

Ion DUMITRIU

conduc oaspeții
totuși unele faze de mare spectacol 
și luptă cu tenacitate pentru fiecare 
minge ; dar nu „îndrăznește", atunci 
cînd e cazul, la fileu și. din nou... 
4—6. Deci, după o oră de joc, ega
litate la seturi : 2—2. Dorința de a 
învinge, ca și experiența mai mare 
și-au spus pină la urmă cuvîntul. 
Setul al 5-lea a fost la discreția ju
cătorului român care, avînd servi
ciul, cîștigă primul ghem, realizează 
imediat „break“-ul, jucînd în conti
nuare dezinvolt și, în mai puțin de 
20 de minute, își adjudecă setul de
cisiv cu scorul de 6—1, înscriindu-și 
la activ încă un „break", fără a pier
de nici un punct pe serviciul pro

Libertatea, independenta, 
pacea - supreme aspirații 

ale poporului român

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A CEHOSLOVACIEI 
SOCIALISTE PRIETENE

(Urmare din pag. I)
Sărbătorind cu asemenea simță

minte Ziua Victoriei, poporul ro
mân aduce, totodată, vibrant oma
giu popoarelor Uniunii Sovietice, 
care au purtat greul războiului și 
ale cărei armate au dat loviturile 
hotărîtoare mașinii de război na
ziste ; popoarelor celorlalte state 
ale coaliției antihitleriste, luptăto
rilor din mișcările de rezistentă și 
de partizani, tuturor celor care, 
prin gîndul. cuvîntul și fapta lor, 
au contribuit la apropierea zilei de 
biruință de la 9 Mai 1945.

Aniversarea a 43 ani de la în
cheierea celui de-al doilea război 
mondial reprezintă, fără îndoială, 
un prilej de puternică afirmare a 
voinței popoarelor de a nu mai 
permite reeditarea unor asemenea 
cataclisme. în cele peste patru de
cenii care au trecut de la victoria 
împotriva fascismului, viata conti
nentului european, ca și a întregii 
lumi s-a schimbat. în multe privin
țe. in mod radical, popoarele fiind 
în prezent mai hotărîte ca oricînd 
să trăiască liber si independent, să 
fie stăpine ne propriile destine. In
dependența națională se Impune ca 
o idee-forță a epocii noastre, ca o 
condiție esențială în lupta pentru 
bunăstarea si progresul fiecărei na
țiuni. de asigurarea acesteia depin- 
zind. totodată, pacea si securitatea 
Europei si ale întregii lumi.

Din păcate, situația internațională 
actuală continuă să fie încă destul 
de gravă și complexă, fiind mar
cată de puternice contradicții — 
politice. economice și militare. 
Cursa înarmărilor este departe de 
a fi încetat, se mențin si chiar se 
intensifică unele conflicte dintre 
state, au loc acțiuni de amestec 
brutal în treburile interne ale altor 
țări, se accentuează noile forme ale 
politicii de dominație și exploatare 
colonialistă si neocolonialistă. ale 
monopolurilor imperialiste si capi
talului financiar. Semnarea acor
dului dintre Uniunea Sovietică si 
Statele Unite ale Americii cu pri
vire la rachetele nucleare cu rază 
medie si mai scurtă de acțiune a 
constituit, desigur, un eveniment 
de o importanță deosebită, o victo
rie a politicii realiste, a luptei po
poarelor. El nu reprezintă, totuși, 
decît un prim pas pe calea înlătu
rării imenselor stocuri de arme nu
cleare care pot să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire. Este si 
motivul pentru care România socia
listă apreciază că în prezent este 
necesar să se intensifice eforturile 
în direcția reducerii armelor nu
cleare și apoi a lichidării lor com
plete. a opririi experiențelor nu
cleare și a renunțării Ia militari
zarea Cosmosului, a reducerii ar
mamentului convențional și a chel
tuielilor militare. Trebuie să pri
vim cu încredere viitorul ome
nirii — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In expunerea 
prezentată la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie a.c. — legat de ne
cesitatea înlăturării gemelor nu
cleare și a altor arme de distru
gere în masă, de dezvoltarea înde- , 
pendents, asigurarea păcii și pțqr 
greșului tuturor națiunilor.

Faptul că cel de-al doilea război 
mondial, la tel ca și primul, a 
Izbucnit pe continentul nostru, că 
aici se află concentrate cele mai 
mari arsenale și trupe militare, in
clusiv atomice, evidențiază ce im
portanță imensă prezintă transfor
marea Europei într-un continent al 
păcii și colaborării. înaintarea pe 
calea deschisă de Conferința pen
tru securitate și cooperare de la 
Helsinki, ca o cerință esențială 
pentru soarta păcii mondiale. Iată 
de ce tara noastră, personal pre
ședintele tării au acționat și acțio

priu. Victorie muncită, dar meritată, 
dătătoare de speranțe pentru partida 
de dublu, după ce scorul a devenit 
egal ; România — Portugalia 1—1.

In partida de dublu însă, jucă
torii noștri au dezamăgit : Cunha, 
Marques — Segărceanu. Marcu 3—0 
(6—4. 10—8, 6—2). în felul acesta,
după două zile de concurs, echipa

FOTBAL

Astăzi, în diviziile A și B
Dacă pentru titlu] de campioană a 

țării lupta la această oră a rămas să 
se dea numai între Steaua și Dinamo, 
care, la egalitate de puncte (48 — 
Steaua. însă cu un joc mai puțin dis
putat). conduc detașat plutonul divi
zionarelor A, „zona fierbinte" afec
tează aproape jumătate din numărul 
echipelor. Aceasta face ca si azi. in 
etapa a 27-a (dar și în continuare), 
echipele să privească, mai bine zis să 
joace cu toată seriozitatea meciurile 
respective, tn Capitală, fruntașele 
clasamentului și rapidiștii joacă pe 
teren propriu : Steaua cu A.S.A. Tg. 
Mureș (locul 9 — 23 p). Dinamo cu 
C.S.M. Suceava (loc 17 — 19 p). iar 
Rapid (loc 13 — 21 p) cu S.C. Bacău 
(ioc 11 — 22 p). în celelalte partide 
ale etapei : la Ploiești, Petrolul (loc 
18 — 18 p) — Sportul studențesc (loc 
14 — 20 p) ; la Slatina, F.C. Olt 
(loc 10 — 23 p) — Flacăra (loc 7 — 
24 p) ; la Cluj-Napoca, Universitatea

★
TENIS. în proba de dublu bărbați 

din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Tihany, perechea Andrei 
Dirzu (România). Vantini (Italia) a 
întrecut cu 6—2. 6—1 cuplul Arbanas 
(Argentina). Wudbrigen (Austria). 
Rezultate din proba de simplu băr
bați : Shaller — Toth 6—3. 6—1;
Nosaj — Comănescu 6—7. 6—2, 7—6; 
Strelba — Flints 6—0, 6—3 ; Ploner 
— Dosedel 6—1, 7—5 ; Csepai — Van
tini 7—5, 6—3 ; Pzuskl — Pita 6—4, 
3—6. 6—2.

POLO. Meciurile disputate în prima 
zi a turneului internațional de polo 
pe apă de la Sofia s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : U.R.S.S. — 
Ungaria 14—9 ; Spania — România 
9—7 ; Olanda — Grecia 9—6 ; Bulga
ria — R.F. Germania 11—6.

GIMNASTICA Proba masculină 
din cadrul concursului internațional 
de gimnastică de la Tokio a revenit 
sovieticului Vladimir Gogoladze. care. 

nează cu deosebită perseverență 
pentru încheierea ctt mai curînd 
și cu rezultate pozitive a reuniunii 
general-europene de la Viena. 
pentru convocarea încă în acest an 
a' Conferinței de dezarmare con
vențională în Europa, cu partici
parea celor 23 de state membre 
ale celor două alianțe militare — 
Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O., 
pentru continuarea procesului în
ceput prin Conferința de la Stock
holm de adoptare a unor noi și 
angajante măsuri de încredere.

întreaga experiență postbelică 
învederează că una din sursele de 
continuă înrăutățire a situației in
ternaționale o reprezintă stările de 
conflict și războaiele așa-zis locale, 
care s-au soldat numai în acest 
răstimp ctf milioane și milioa
ne de victime. Cu deosebită pu
tere. secretarul general al partidu
lui a evidențiat din nou în aceste 
zile că singura cale atît pentru so
luționarea situațiilor conflictuale, 
cît și pentru rezolvarea oricăror 
diferende dintre state o constituie 
respectarea strictă a normelor de 
legalitate internațională, a princi
piilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și amenințarea 
cu forța, a dreptului fiecărui po
por de a-și alege singur calea de 
dezvoltare, fără nici un fel de In
gerințe sau presiuni exterioare.

Invățînd din lecția celui de-al 
doilea război mondial, care a pus 
In evidență consecințele catastro
fale pe care Ie pot avea atitudinea 
conciliatoare față de fascism, lipsa 
de vigilență și fermitate împotriva 
politicii de agresiune si încălcare 
samavolnică a drepturilor suvera
ne ale altor popoare, forțele socia
le înaintate, opinia publică mon
dială au înalta îndatorire de a face 
totul pentru a bara orice manifes
tări ale neofascismului, orice în
cercări de a învrăjbi și înrobi alte 
popoare, cu atît mai mult cu cît, 
în ultima vreme, cercuri reacțio
nare. iredentiste se străduiesc să 
reînvie „concepte" și „ideologii" 
condamnate de istorie.

Marea victorie de la 9 Mai 1945 
a fost o victorie a luptei unite a 
popoarelor. înfrîngerea fascismului 
și zdrobirea hitlerismului au fost 
posibile datorită închegării. în fața 
primejdiei care amenința umanita
tea, a marii coaliții antifasciste, in 
care au intrat țări diferite ca orîn- 
duire socială, mărime sau grad 
de dezvoltare. Iată de ce învăță- 
mîntul principal al celui de-al doi
lea război mondial îl reprezintă 
necesitatea arzătoare ea popoarele, 
forțele democratice si progresiste 
cele mai largi — comuniștii, so
cialiștii, social-democrații, cele mai 
diferite organizații obștești, de ti
neret și femei, grupări politice de 
cele mai diverse orientări și ten
dințe — să acționeze în strînsă 
unitate atît pe plan național, cît și 
internațional pentru apărarea drep
tului suprem a! oamenilor, al na
țiunilor la existență, la viață, la 
libertate, independență șl pacei s

Aniversînd Ziua Independenței 
și Zillă* *'Vitftor'iei;  ‘sub semnul de*  
plinei angajări pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea și de 
Conferința Națională ale partidu
lui, întregul nostru popor ișl 
reafirmă hotărîrea de a acționa și 
în viitor cu aceeași neabătută con
secvență pentru întărirea colabo
rării și solidarității cu toate for
țele înaintate ale contemporaneită
ții, în lupta comună pentru fău
rirea unei lumi eliberate de spec
trul războaielor, o lume a păcii și 
progresului, în care fiecare națiu
ne să se poată dezvolta liber, 
independent.

Portugaliei conduce cu 2—1 In meciul 
cu selecționata noastră.

Astăzi. începînd de la ora 13. gînf 
programate ultimele două partide de 
simplu : Adrian Marcu — Cunha 
Silva si Florin Segărceanu — Nune 
Marques.

Cezar IOANA

(10c 12 — 21 p) — Universitatea Cra
iova (loc 5 r- 28 p); la Galați, Oțelul 
(loc 4 — 30 p) — F.C. Argeș (loc 16
— 19 p) ; la Hunedoara, Corvinul 
(loc 6 — 25 p) — Victoria (loc 3 — 
31 p) ; la Timișoara. Politehnica (loc 
15 — 19 p) — F.C.M. Brașov (loc 8
— 23 p). Toate partidele de azi vor 
începe la ora 18.

Și în divizia B azi are loc o eta
pă. Fruntașele celor trei serii joacă 
astfel : In seria I. F.C. Constanța, in 
deplasare, cu Inter Vaslui, iar F.C.M. 
Progresul Brăila primește vizita echi
pei Unirea Focșani ; în seria a Il-a, 
F.C. Inter Sibiu joacă acasă cu Chi
mia Rm. Vîlcea, iar Jiul Petroșani se 
deplasează la București pentru me
ciul cu Mecanică Fină ; in seria a 
Hl-a. F.C. Bihor susține in deplasare 
partida cu Dacia Mecanica Orăștie, 
iar Gloria Bistrița joacă pe teren 
propriu cu Gloria Reșița.

★
tn concursul pe aparate, s-a situat, de 
asemenea, pe locul intîl la bară fixă 
și la cal cu minere, tn competiția 
feminină, la individual compus, pe 
locul intii s-a clasat Elena Gurova, 
învingătoare. d.e asemenea, la para
lele în finalele pe aparate. Coechi
piera sa, Olga Oiudina a cîștigat la 
sărituri si sol. iar Fang Min (R.P. 
Chineză) a ocupat primul loc la bîrnă.

VOLEI. în cadrul turneului Inter
național feminin de volei de la 
Sverdlovsk, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 3—1 (12—15,
15—12, 15—6. 15—12) formația Peru
lui. iar reprezentativa Cubei a dispus 
cu 3—2 (15—13. 16—14. 5—15. 12—15, 
15—7) de echipa locală Uralocika.

BASCHET. Selecționata secundă 
feminină de baschet a R.P. Chineze, 
aflată în turneu în U.R.S.S.. a evo
luat la Vilnius în compania echipei 
locale Banga. Baschetbalistele din 
R.P. Chineză au obținut victoria cu 
scorul de 90—83 (35—38).

Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

FRAGA
Stimați tovarăși, .
Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a eliberării Ceho

slovaciei de sub dominația fascistă, vă adresăm. în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace și poporului cehoslovac un cald 
salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări.

Eveniment de importanță istorică pentru destinele 
poporului cehoslovac, eliberarea Cehoslovaciei, la care a 
contribuit dînd jertfe grele și armata română, a deschis 
calea unor profunde prefaceri sociale și economice în 
patria dumneavoastră.

Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură 
sincer de realizările remarcabile obținute de poporul 
cehoslovac sub conducerea partidului său comunist, In 
dezvoltarea economică și socială a țării, in ridicarea ni

velului de trai material și spiritual, in edificarea socie
tății socialiste dezvoltate in Cehoslovacia.

Constatăm cu satisfacție că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, între 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă înregistrează o evoluție mereu ascendentă 
in toate domeniile. Sîntem convinși că, acționînd in spi
ritul întîlnirilor la nivel înalt, al înțelegerilor convenite 
împreună cu prilejul recentelor convorbiri purtate la 
București, raporturile româno-cehoslovace se vor dez
volta continuu, pe baza principiilor și prevederilor Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, spre 
binele popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismu
lui. independentei, păcii și cooperării internaționale.

Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și întregu
lui popor cehoslovac, succes deplin în realizarea măre
țelor obiective stabilite de Congresul al XVII-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru continuă 
înflorire a patriei dumneavoastră socialiste.

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, tovarășii Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale. loan Totu. ministrul afa
cerilor externe, și general-colonel 
Vasile Milea. ministrul apărării na
ționale, au. transmis telegrame de 
felicitare omologilor lor din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Au 
adresat, de asemenea, telegrame da

Oamenii muncii din Cehoslovacia 
sărbătoresc, la 9 mai, împlinirea a 
43 de ani de la eliberarea tării de 
sub dominația fascistă, eveniment 
care a deschis poporului prieten 
calea spre înfăptuirea unor pro
funde transformări revoluționare.

După înfăptuirea revoluției so
cialiste, poporul cehoslovac a do- 
bindit, sub conducerea partidului 
comunist, rezultate remarcabile in 
dezvoltarea economico-socială, in 
făurirea unei vieți noi. Pornind de 
la un nivel relativ ridicat de dez
voltare, industria^ țării realizează 'în 
prezent in mai puțin de o lună 
producția anuală de dinaintea eli
berării, Nu .mai puțin importante, 
'•sini schimbările de ordin caliiâtiv, 
în industrie căpătînd o pondere 
crescândă rțmurțle, de înaltă t^finf- 
citate, cum Sîni’ ’utilajele' pentru 
centrale electronucleare. electroni
ca, robotica. Succese importante au 
fost obținute in dezvoltarea agri
culturii socialiste, Cehoslovacia asi- 
gurlndu-și pentru intiia oară nece
sarul de cereale din producție pro
prie. La riadul lor, știința și cul
tura exercită o influență tot mai 
mare asupra întregii dezvoltări so
ciale. Pe baza dezvoltării forțelor 
de producție, a sporirii productivi
tății muncii sociale, a crescut ni
velul de trai al tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Actuala etapă de dezvoltare este 
caracterizată prin eforturile pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XVII-lea și ale plenarelor ulte
rioare ale C.C. al partidului, în
dreptate spre accelerarea progresu
lui economico-social, tn centrul 
atenției aflîndu-se — tn condițiile 
specifice ale Cehoslovaciei — re
structurarea mecanismului econo
mic, paralel cu aplicarea mai largă

Orașele-grădină de pe colinele Moraviei
Orașele Cehoslovaciei oferă — 

s-ar putea spune la tot pasul — 
imaginea unor obiective arhitecto
nice de incontestabilă valoare is
torică. ce-și etalează turnurile 
zvelte pe colinele Boemiei. Mora
viei, ale Slovaciei. Dar la fel de 
caracteristice pentru orașele Ceho
slovaciei socialiste sînt si noile 
ansambluri de locuințe care for
mează adevărate cartiere-grădini. 
Așa apar în însoritele zile ale a- 
cestui anotimp Praga, Bratislava. 
Brno. orașe in care se construiesc 
intens noi cartiere, noi ansambluri 
de locuințe.

Activitatea de construcții edili
tare se inscrie pe linia înfăptuirii 
unui amplu program, elaborat de 
partid. în vederea sporirii conside
rabile a fondului locativ destinat 
populației. In cursul actualului 
plan cincinal, în țară se vor con
strui 480 000 de noi apartamente, 
precum și spațiile destinate activi
tăților culturale și comerciale afe
rente. Noile așezări sau noile car
tiere sînt construite in funcție de 
dezvoltarea obiectivelor economi
ce, urmărindu-se. totodată, creș
terea gradului de confort și îmbu
nătățirea condițiilor de locuit.

In fața unei hărți a localității, în 
fapt o schiță de sistematizare, la 
Institutul de construcții din ■ Brno 
ni se prezintă citeva date de refe
rință ale acestui oraș, reședință a 
regiunii Moravia de Sud. al trei
lea din țară ca mărime și impor
tanță. Aici se află puternice uni
tăți productive, reallzînd cinci la 
sută din producția industrială a ță
rii, și tot aici se desfășoară tradi
ționalul tirg internațional de toam
nă și primăvară. Gazda noastră, 
ing. arhitect Bohuslav Vitec. șef al 
secției de arhitectură. își concen
trează explicațiile asupra dezvoltă
rii construcției de locuințe și unor 
acțiuni de sistematizare, de primă 
actualitate și aici, ca și în celelalte 
orașe cehoslovace.

— Orașul Brno a crescut într-un 
ritm destul de rapid în ultimii 
ani. Dezvoltarea sa industrială a de
vansat construcția de locuințe. Așa 
se explică faptul că solutionarea 
problemei locuințelor a căpătat un

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

TELEGRAME
felicitare instituțiilor si organizațiilor 
similare din R.S. Cehoslovacă Con
siliul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, alte instituții 
centrale și organizații de masă și 
obștești.

★
Cu același prilej, atașatul militar al 

R.S. Cehoslovace la București, colo

a realizărilor științei și tehnicii, în 
vederea ridicării eficienței întregii 
activități, a sporirii mai rapide a 
avuției naționale.

Poporul român urmărește cu sen
timente de prietenie realizările de 
seamă ale poporului cehoslovac, 
preocupările sale in vederea ridică
rii pe o treaptă superioară a operei 
de făurire a noii orinduiri. Sînt 
sentimente ce se întemeiază pe bo
gate tradiții de solidaritate între 
popoarele celor două țări. In lupta 
pentru dobândirea și consolidarea 
independenței naționale, pentru o 
viață mai bună. O grăitoare măr
turie a acestor trainice legături a 
constituit-o participarea armatei 
române, alături de armata sovieti
că, de patrioții cehi și slovaci, la 
luptele pentru eliberarea teritoriu- «■ 
lui Cehoslovaciei de sub stăpinired ' 
nazistă, poporul român cîștigîndu-și 
recunoștința întregului popor ceho
slovac pentru contribuția de singe 
pe care a. adus-o in aceste bătălii.

Relațiile româno-cehoslovace au 
dobîndit un conținut nou. superior 
tn anii făuririi noii orinduiri in 
cele două țări, extinzîndu-se me
reu, tn spiritul Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală, 
al altor documente comune, pe baza 
principiilor egalității in drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

O contribuție esențială la dezvol
tarea relațiilor multilaterale ro
mâno-cehoslovace revine legături
lor de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia. iri acest cadru rolul determi
nant avîndu-l intîlnirile și convor
birile la nivel înalt. Intîlnirile din

caracter prioritar, devenind un im
perativ al zilei, in vederea asigu
rării necesităților crescînde de lo
cuințe s-a acționat în două direc
ții : pe de o parte, pentru moder
nizarea construcțiilor existente, iar 
pe de altă parte, pentru construi
rea de noi apartamente în marile 
cartiere înălțate în anii socialis
mului.

Prima categorie de locuințe — 
totalizînd circa 50 000 de aparta
mente — este cuprinsă intr-un am
plu program de reînnoire și mo
dernizare, eșalonat pe citeva cin
cinale. In orașul vechi, vatră de 
istorie și civilizație ce etalează re-

INSEMNĂRI DIN
R.S. CEHOSLOVACĂ

marcabile opere de artă arhitectu
rală din secolele trecute, sînt nu 
puține șantiere — puncte de lucru 
unde munca zidarului sau zugra
vului se completează cu migala 
restauratorului. Remarcabil este, 
in cazul acestor lucrări, faptul că, 
reîmprospătindu-și imaginea exte
rioară inițială, clădirile capătă, in 
interior, toate atributele confortu
lui modern, dotări si instalații noi, 
conforme exigențelor de astăzi,

Dar și la Brno principala moda
litate de asigurare a spațiului lo
cativ necesar populației în conti
nuă creștere constă în construirea 
noilor ansambluri d« blocuri, a 
miilor de apartamente dispuse în 
cartiere reprezentative. Pînă de cu
rînd, cel mai mare cartier de acest 
fel era „Lesna". cu 30 000 de lo
cuitori. „Vinohradi" are însă acum 
40 000 de locuitori, dar și el va fi 
depășit de un nou cartier, aflat In 
plină construcție.

împreună cu gazdele noastre, vi
zităm o parte din aceste noi an
sambluri de locuințe, unele situa
te în afara orașului, dar grupate 
împrejurul lui. „Această dispunere 
aerată, generoasă ar putea fi con
siderată și o replică la un moment 
din istoria noastră, din secolul al 

nel inginer Eugen Altschul, s-a întîl- 
nit cu cadre și elevi ai Școlii mili
tare de ofițeri activi de aviație 
„Aurel Vlaicti", . cărora le-a vorbit 
despre semnificația evenimentului 
aniversat.

Participanții Ia întîlnire au vizio
nat o expoziție de fotografii si fil
me documentare puse la dispoziție 
de Ambasada R.S. Cehoslovace în 
tara noastră.

tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak, recentele 
convorbiri de la București cu tova
rășul Milos Jakes, secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
au deschis noi perspective pentru 
extinderea colaborării pe multiple 
planuri dintre cele două partide, 
țări și popoare. Cu bune rezultate 
se desfășoară colaborarea economi
că, fiind semnificativ, faptul că in 
actualul cincinal s-a realizat cel 
mai mare volum al schimburilor 
comerciale româno-cehoslovace. In 
spiritul înțelegerilor la nivel înalt, 
se extinde și se diversifică coope
rarea și specializarea îp„ prodacfie,

- îndeosebi ip. domeniile purtătoare
- de țWâgrdii tehnrc. 'De asemenea, se 

dezvoltă colaborarea în' domeniile
■' științei, tehnicii si culturii, șchim- 
' burile de experiențS~'vn~cdhstrucția 

socialistă.
România și Cehoslovacia conlu

crează. totodată, pe planul vieții 
internaționale, alături de celelalte 
țări socialiste, de forțele înaintate, 
realiste de pretutindeni, aducindu-și 
contribuția la lupta pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare si înfăp
tuirea dezarmării, pentru destinde
re, înțelegere și cooperare in Eu
ropa și in întreaga lume.

La sărbătorirea a 43 de ani de la 
eliberarea Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, poporul român 
adresează poporului cehoslovac 
prieten cele mai calde felicitări, 
reafirrnindu-și, in același timp, 
convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală din
tre România și Cehoslovacia se vor 
dezvolta neîncetat, pe multiple pla
nuri, în folosul construcției noii 
orinduiri in cele două, țări, al 
cauzei generale a socialismului, 
progresului și colaborării In Europa 
și in întreaga lume.

XIII-lea. cînd orașul a devenit vul
nerabil in fața unor cotropitori 
numai fiindcă populația nu mai în
căpea în interiorul zidurilor sale, 
într-atît era de înghesuită" — ne 
spune Ruzena Sipkova. ghid prin 
noile cartiere — opt la număr — 
din Brno. în mai toate cazurile 
ele sint înconjurate de centuri 
verzi, de adevărate păduri și crin- 
guri care diminuează în bună mă
sură efectele poluante ale diferite
lor uzine și fabrici. Ceea ce nu în
seamnă, așa cum au ținut să ne 
spună gazdele, că nu au mai rămas 
de soluționat unele probleme mai 
dificile, generate de această dis
punere urbanistică, cum ar fi 
cerința folosirii mai eficiente a 
fondului funciar ori optimizarea 
rețelelor de apă și termoficare, pre
cum și a transportului in comun.

Pentru actualul cincinal, la Brno 
se prevede construirea a circa sase 
mii de apartamente. Soluția con
structivă cea mai uzitată este aceea 
a panourilor prefabricate — cu un 
grad deosebit de Izolare termi
că a apartamentelor — care asi
gură și o productivitate ridicată. 
Cît privește concepția arhitectura
lă. ea nu se localizează la fiecare 
bloc In parte, ci are in vedere, mai 
cu seamă, personalitatea ansam
blului în întregimea sa, conceput 
pe spații ample. înconjurat de zone 
verzi, spații de parcare, locuri de 
joacă pentru copii și dotări edili
tare, social-culturale și sportive 
necesare. Anual, alături de aceste 
apartamente, incluse in fondul lo
cativ de stat, se construiesc și 
cîteva sute de case proprietate per
sonală. In felul acesta, prin efor
turi conjugate, se contribuie în 
ritmuri susținute -la asigurarea lo
cuințelor necesare, a unui confort 
corespunzător, ridicat, pentru lo
cuitorii din acest oraș, ca. de alt
fel, pentru toți ceilalți cetățeni din 
localitățile Cehoslovaciei socialiste 
— materializîndu-se astfel unul 
din obiectivele principale înscrise 
în hotărîrile celui de-al XVII-lea 
Congres âl partidului privind creș
terea nivelului de trai al poporului.

Ion MARIN
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Idei și teze de excepțională însemnătate pentru progresul 
economic și social al României socialiste, pentru soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale contemporaneității
AMPLII ECOU INTfflNAnOMAL Al EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

LA SEUNTA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL G.C. AL P.C.R.
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, „Cu 
privire la unele probleme ale conducerii activității economico-sociale, ale 
muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației interna
ționale", prezentată la ședința, din 29 aprilie, a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a trezit un larg ecou internațional. In relatările 
mijloacelor de informare in masă de peste hotare se evidențiază teze și 
idei din acest document de o inestimabilă valoare, care relevă, din nou,

cu deosebită putere profunzimea și originalitatea gindirii revoluționare 
a conducătorului partidului și statului nostru.

Este reliefată contribuția de excepțională însemnătate a documen
tului la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la îmbo
gățirea gindirii revoluționare, mobilizator program de acțiune pentru po
porul român. In același timp, presa de peste hotare remarcă analiza 
profundă, riguros științifică făcută unor probleme de cea mai mare im
portanță pentru desfășurarea procesului revoluționar mondial.

Sub titlul „Sarcinile noii etape", 
ziarul sovietic „PRAVDA" inserea
ză o relatare pe marginea expune
rii. in care arată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat : 
Practica demonstrează că nu mai 
este posibil ca activitatea complexă 
a economiei naționale, a dezvoltă
rii societății să fie rezolvată numai 
de aparatul central. Sistemul de
mocratic pe care noi l-am creat 
pornește de la o îmbinare armo
nioasă a rolului organelor centrale 
cu creșterea răspunderii și atribu
țiilor centralelor. întreprinderilor 
în elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe.

în expunere, continuă „Pravda", 
se subliniază necesitatea trecerii, 
în politica de cadre, la aplicarea 
concursului pentru ocuparea func
țiilor de conducere, a aplicării fer
me a principiului rotației cadrelor 
și perioadei de încercare sau de 
probă pentru cadrele de partid și 
de stat.

în noua etapă a construcției so
cialiste, se arată în expunere, creș
te rolul politic conducător al parti
dului în toate domeniile activității 
economice. Procesul revoluționar 
nu s-a încheiat o dată cu instaura
rea democrației muncitorești, el 
trebuie să continue.

în expunere — arată ziarul so
vietic — s-a atras atenția asupra 
necesității luptei împotriva propa
gandei imperialiste, care încearcă 
să ponegrească realizările din țările 
socialiste.

După ce prezintă aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rezultatele din primii doi ani 
ai cincinalului, agenția sovietică 
T.A.S.S. se referă la partea din ex
punere în care conducătorul parti
dului și statului nostru a relevat 
că sistemul democratic pe care noi 
l-am creat pornește de la o îmbi
nare armonioasă a rolului organe
lor centrale cu creșterea răspun
derii și atribuțiilor centralelor și în

Partidul Comunist Român promovează o politică de dezvoltare 
dinamică a țării, de largă solidaritate și colaborare internațională

Rolul conducător al partidului 
în conducerea și organizarea pro
cesului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
țara noastră este evidențiat, în- 
tr-un amplu articol, de cotidianul 
portughez „O COMERCIO DO 
PORTO". , Răcind o prezentare a 
luptei revoluționare a P.C.R. și a 
succeselor obținute de partid, zia
rul scrie : Partidul comuniștilor a 
apărut din setea continuă a po
porului român de a trăi liber și 
demn, din marile momente ale is
toriei naționale care au adăugat 
noi etape în realizarea acestei as
pirații seculare. începînd din mai 
1921, timp de peste șase decenii și 
jumătate nu a avut loc nici o 
schimbare mai importantă în viața 
României fără prezența activă a 
Partidului Comunist Român. Au 
devenit momente de referință in 
istoria țării acțiunile revoluționare 
conduse de partidul comunist din 
anul 1933, marile manifestații 
antifasciste, organizarea și condu
cerea amplelor acțiuni de rezis
tență antifascistă, a Revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 — care a
inaugurat o nouă eră, de ample 
transformări structurale în viața 
politică si socială a României.

După ce'relevă importanta actu
lui istoric de Ia 23 August 1944, 
faptul că partidul comunist și-a 
dovedit experiența și clarviziunea 
în conducerea operei de revitali- 
zare a economiei țării și a edifi
cării societății socialiste în Româ
nia, „O comercio do Porto" subli
niază : Certitudinile viitorului au 
fost stabilite începînd cu Congre
sul al XX-lea al partidului, care a 
deschis epoca cea mai fructuoasă a 
istoriei multimilenare a României, 
epocă legată în mod prestigios 
de gindirea și activitatea în 
fruntea țării a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Relevînd apoi că, pe parcursul 

treprinderilor. că oriât de bine ar 
lucra un funcționar dintr-un minis
ter. el nu poate să rezolve proble
mele multiple care sînt în între
prinderi. centrale, ci ele trebuie să 
fie soluționate cu participarea largă 
a tuturor specialiștilor, a organelor 
de conducere colectivă, a oameni
lor muncii.

Agenția sovietică de presă se 
oprește asupra ideilor din expune
re privind creșterea, în noua etapă 
a construcției socialiste, a rolului 
politic conducător al partidului în 
toate domeniile activității econo
mice, relevînd că. după cum a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul nu trebuie să devină un 
club de discuții, ci să acționeze ca 
centru vital al întregii națiuni, să 
fie forța organizatoare și dinami
zatoare.

Să dezvoltăm continuu spiritul 
de solidaritate internațională, de 
prietenie cu popoarele țărilor, so
cialiste, cu oamenii muncii de pre
tutindeni. cu forțele care se pro
nunță pentru pace — relevă 
T.A.S.S. din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Agenția T.A.S.S., informînd, pe 
de altă parte, despre ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., în care tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu a prezentat 
expunerea, relevă că au fost ana
lizate probleme privind calitatea 
producției, în primul rînd a celei 
destinate exportului, precum și cu 
privire la balanța veniturilor și 
cheltuielilor bănești ale populației 
pe anul 1987. S-a menționat 
că anul trecut veniturile oa
menilor muncii români au cres
cut. retribuția medie nominală 
atingînd, la sfîrșitul anului 1987, 
nivelul de 3 035 lei ; au fost majo
rate pensiile, alocațiile pentru copii, 
alte forme de ajutor material. Co
mitetul Politic Executiv a subliniat 
— se arată în materialul difuzat de 
agenția T.A.S.S. — că ridicarea n’> 

existenței sale, P.C.R. a cultivat șl 
dezvoltat relații de solidaritate in
ternațională cu partide comuniste 
și muncitorești din diferite țări, cu 
alte forte democratice, progresiste, 
in lupta pentru democrație, pace, 
libertate și o viață mai bună, zia
rul portughez subliniază că această 
orientare internațională consecven
tă a devenit una dintre principa
lele coordonate ale politicii externe 
a Republicii Socialiste România.

Cu sentimentul de justificată 
mindrie patriotică pentru realiza
rea prezentului socialist — se arată 
în încheierea articolului — cu cer
titudinea că tot ceea ce este pre
văzut în programele adoptate va fi 
împlinit în mod exemplar în urmă
torii ani, poporul român, strîns 
unit în jurul partidului comu
nist, al secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu. omagiază, prin 
muncă eroică, a 67-a aniversare a 
gloriosului său partid comunist.

Politica externă a României so
cialiste. vizind statornicirea in în
treaga lume a unui sistem durabil 
de relații noi, de pace, securitate 
și colaborare, poartă amprenta 
gindirii novatoare, străbătută de 
un puternic și autentic umanism, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
se subliniază în articolul „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
promotor neobosit al cauzei păcii", 
apărut în „THE EGYPTIAN GA
ZETTE".

Președintele României — relevă 
articolul — a susținut întotdeauna 
cu fermitate că dezarmarea și 
destinderea sint probleme vitale ce 
preocupă întreaga omenire, că ță
rile mici și mijlocii trebuie să-și 
aducă propria contribuție în aces
te domenii, deoarece ele sînt afec
tate în cel mai înalt grad de cursa 
înarmărilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie ziarul — a atras în permanen
ță atenția asupra pericolului pre
zentat de escaladarea cursei înar
mărilor nucleare, a confruntării nu

velului de trai al poporului depinde 
în mod nemijlocit de îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, sporirea 
eficienței economice și realizarea 
beneficiilor planificate.

Prezentînd expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ziarul „RABOT- 
NICESKO DELO“ și alte cotidiane 
bulgare pun în evidență concepția, 
orientările cuprinse în document 
privind conducerea activității com
plexe a economiei. a dezvoltării 
societății, precum și în domeniul 
politicii de cadre.

în noua etapă a construcției so
cialiste crește rolul politic conducă
tor al partidului în toate domeniile 
activității economice. Partidul tre
buie să acționeze ca centru vital al 
întregii națiuni, trebuie să fie forța 
organizatorică și dinamizatoare — 
se arată în relatările publicate de 
presa bulgară.

România — se relevă în expunere
— va continua să dezvolte spiritul 
de solidaritate internațională, de 
prietenie cu popoarele țărilor socia
liste, cu oamenii muncii de pretu
tindeni, cu forțele care se pronunță 
pentru pace. în document — scriu, 
de asemenea, ziarele din Bulgaria
— este evidențiată necesitatea 
luptei împotriva propagandei impe
rialiste, care încearcă să ponegreas
că realizările din țările socialiste.

Expunerea secretarului general 
al partidului, președintele Republi
cii. s-a aflat și în atenția ziarului 
„RUDE PRAVO" din Cehoslovacia, 
care subliniază că documentul a 
fost aprobat ca teze ale viitoarei 
plenare a C.C. al P.C.R. și va fi 
dezbătut în organele și organizațiile 
de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat ca pozitive rezultatele pri
milor doi ani ai cincinalului și ale 
primului trimestru pe acest an, 
însă, totodată, a atras atenția că ele 
nu sînt pe măsura potențialului 
tehnico-material al țării, eforturi
lor poporului, scrie „Rude Pravo“, 
referindu-se apoi Ia o serie de as

cleare îndeosebi în Europa, care ar 
cuprinde inevitabil întreaga ome
nire. In același timp, șeful statului 
român a subliniat că sporirea ne
încetată a înarmărilor înghite fon
duri uriașe, ce ar putea fi folosite 
mai rațional pentru progresul tu
turor popoarelor. Președintele 
României este, de asemenea, 
profund preocupat de situația 
deosebit de grea a țărilor în curs 
de dezvoltare, afirmînd, pe bună 
dreptate, că acestea și-ar putea 
rezolva principalele dificultăți eco
nomice numai cu o parte din eco
nomiile ce ar rezulta din redu
cerea bugetelor militare.

Prin glasul prestigios al pre
ședintelui ei. România aduce con
secvent și continuu contribuții 
esențiale la abordarea problemei 
fundamentale și stringente a dezar
mării, in primul rind a dezarmării 
nucleare. Numeroaselor propuneri 
și inițiative ale României in direc
ția înfăptuirii dezarmării și păcii 
— evidențiază cotidianul egintean 
în continuare — li se adaugă și 
aceea, prezentată Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva, pri
vind oonvocarea unei conferințe 
internaționale asupra interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară, 
în cadrul căreia să fie elaborată și 
o convenție internațională asupra 
interzicerii și eliminării armelor 
chimice.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
acordă problemei subdezvoltării o 
atenție deosebită, comnarînd-o cu 
o bombă care poate produce ca
tastrofa, își înceoe cotidianul thai- 
landez ..THE NATION" articolul 
„România : Dezarmare pentru dez
voltare". Această comparație, con
tinuă ziarul, sugerează și că sub
dezvoltarea are legătură directă 
cu problemele militare ale epo
cii noastre. Președintele 
Nicolae Ceaușescu vorbește despre 
un ranort direct proporțional între 
dezvoltarea economică și dezar
mare. apreciind că decalajele eco
nomice și subdezvoltarea au cauze 

pecte relevate în expunere pri
vind conducerea si organizarea 
muncii, rolul centralelor industria
le și întreprinderilor, al instituții
lor centrale. în aplicarea în practi
că a celor mai noi cuceriri ale ști
inței și la necesitatea întăririi or
dinii și disciplinei.

Ziarul cehoslovac notează, de 
asemenea, că în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost 
abordate, totodată, aspecte ale poli
ticii de cadre, precum și situația 
internațională.

Relatînd despre expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. agenția 
CHINA NOUA pune în lumină re
feririle conducătorului partidului și 
statului nostru la probleme ale 
construcției socialismului, în ge
neral.

„Tot ceea ce se întîmplă în dife
rite țări socialiste se cunoaște și în 
patria noastră" — a declarat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
expunerea la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
scrie China Nouă, adăugind : Pre
ședintele României a arătat că 
„pentru noi acum nu se pun ase
menea probleme". Partidul nostru, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea, 
a adoptat o serie de măsuri și a 
perfecționat activitatea de condu
cere, de planificare, de organizare, 
inclusiv dezvoltarea democrației so
cialiste. așa cum este bine cunos
cut—citează. în continuare, agenția 
chineză de presă din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Le
gile obiective și principiile socia
lismului științific se aplică dife
rențiat de fiecare partid la condi
țiile și' realitățile concrete din țara 
respectivă, a arătat conducătorul 
României — subliniază China 
Nouă.

Agenția .se oprește apoi asupra 
unor probleme ale situației inter
naționale abordate în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, , 

diverse, dar cea mai importantă 
este intensificarea irațională a 
cursei înarmărilor.

Analiza aprofundată a vieții in
ternaționale contemporane, prezen
tă în toate cuvintările președin
telui Nicolae Ceaușescu — scrie 
„The Nation" — reliefează relația 
firească dintre escaladarea cursei 
înarmărilor, cu deosebire a celor 
nucleare, și crizel'e cu caracter 
mondial, marile decalaje dintre 
țările bogate și cele sărace. Cursa 
înarmărilor, așa cum arată pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, nu 
aduce avantaje nici țărilor dezvol
tate, și nici celor în curs de dezvol
tare.

Președintele României a precizat 
in repetate rînduri că politica 
înarmărilor este greșită. Unii con
sideră armele un factor de descu
rajare, de securitate. Această teo
rie este falsă. Președintele 
Nicolae Ceaușescu arată că aceste 
teorii contravin logicii istoriei, 
pentru că armele au condus întot
deauna la crize, contradicții. di
sensiuni și, în cele din urmă, la 
războaie. Ele amplifică riscurile 
declanșării unei conflagrații ucigă
toare. In concepția României, a 
președintelui ei, o adevărată secu
ritate poate fi dobîndită doar prin 
dezarmare. România a dat deja 
un exemplu pozitiv în acest sfens 
și a adoptat măsuri concrete de 
reducere unilaterală a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare.

In încheiere se subliniază : 
Programul de dezarmare pe 
care îl propune președintele 
Nicolae Ceaușescu este concret și 
realist. România se pronunță și 
militează cu fermitate pentru li
chidarea în etape, pînă la sfîrși
tul acestui secol, a tuturor arme
lor nucleare și pentru reducerea 
substanțială a armelor convențio
nale, a efectivelor și cheltuielilor 
militare.

(Agerpres)

R.S, CEHOSLOVACA

Depunerea unor coroane de flori 
în memoria eroilor români

PRAGA 7 (Agerpres). — In cadrul 
acțiunilor desfășurate în Ceho
slovacia cu prilejul Zilei naționale, 
reprezentanți ai ambasadei române 
la Praga și ai conducerii organelor 
locale de partid și de stat din ora
șele Zvolen, Piestany, Brno, Krome- 
riz, Havlickuv Brod, Hurppolec, Sta- 
ra Tura au depus coroane de flori 

Cerința cea mai stringentă

— încetarea curșe[ înarmărilor

R. F. GERMANIA

Congres internațional împotriva războiului

Cercuri social-politice reprezentative se pronunță 
pentru noi pași în direcția reducerii armamentelor

In pregătirea unor marșuri ale păcii 
pe teritoriile S.U.A. și U.R.S.S.

Pentru crearea de zone si coridoare libere
de arme nucleare si chimice

,,Apartheidul trebuie eliminat definitiv"
Luări de poziție împotriva politicii inumane a regimului 

de la Pretoria

la monumentele și plăcile comemo
rative ridicate în memoria eroilor 
români care și-au jertfit viața în 
luptele pentru eliberarea Cehoslo
vaciei de sub dominația fascistă.

Au fost de față reprezentanți ai 
organelor locale de masă și obștești, 
grupuri de pionieri, tineri, militari, 
numeroși cetățeni.

ții obștești din R.F.G. și din alte țări. 
Timp de trei zile, participanta vor 
examina o serie de aspecte actuale 
ale opririi cursei înarmărilor. înfăp
tuirii dezarmării și întăririi păcii, 
precum și căile de mobilizare a opi
niei pubîice pentru materializarea 
acestor obiective stringente.

ție în care critică decizia guvernu
lui vest-german de a dezvolta un nou 
avion de vinătoare, .,Jager 90“, in
formează agenția D.P.A. în document 
se apreciază că „de acest gigantic 
proiect de înarmare sint legate 
riscuri incalculabile", mai ales avînd 
în vedere că bugetul federal con
semnează deficite tot mai mari. 
D.G.B. avertizează că. în interesul 
dezarmării și destinderii, ca si al unei 
politici financiare prin care să se 
creeze locuri de muncă, nu trebuie 
să se ajungă la o nouă spirală a 
înarmărilor.

grup de militanți pentru pace din 
U.R.S.S. Participanții vor traversa 
teritoriul Statelor Unite, urmînd să 
sosească la 18 iulie la San Francisco.

în perioada 15 august — 18 sep
tembrie. o manifestare similară va 
avea loc pe teritoriul U.R.S.S.. unde 
va fi organizat un marș internațio
nal al păcii. între Odesa și Kiev,
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crearea de regiuni, zone și coridoare 
libere de arme nucleare și chimice.

COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
Dezarmarea și eliminarea armelor 
nucleare au stat în centrul manifes
tărilor care s-au desfășurat in Da
nemarca. în acest sfîrșit de săptă- 
mină, cu prilejul celei de-a 43-a 
aniversări a eliberării țării de sub 
ocupația fasciștilor germani. La o 
manifestație desfășurată în fața pri
măriei din Copenhaga, participanții 
s-au pronunțat împotriva strategiei
N.A.T.O. de „descurajare nucleară", 
în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
președintele Partidului Social-De
mocrat. Anker Joergensen. a relevat 
că partidele muncitorești din Dane
marca sint de acord in unanimitate 
să mențină țara liberă de armele 
nucleare și să acționeze in favoarea 
creării unei zone denuclearizate în 
nordul Europei.

HARARE 7 (Agerpres). — , Pre
ședintele Republicii Zimbabwe. Ro
bert Mugabe, președinte în exerci
țiu al mișcării de nealiniere, a che
mat opinia publică mondială să con
tribuie prin adoptarea de sancțiuni 
cuprinzătoare si obligatorii la „eli
minarea definitivă a acestei tumori 
canceroase care este apartheidul". în 
pofida apelurilor opiniei publice in
ternaționale. autoritățile sud-africa- 
ne au executat numeroși luptători 
pentru libertate din R.S.A. — a re
levat președintele Zimbabwean, a- 
dăugînd că in această țară oameni 
nevinovați. inclusiv copii, sînt a- 
restați și torturați.

HARARE 7 (Agerpres). — Decla
rația finală a conferinței mondiale 
a O.I.M. (Organizația Internațională 
a Muncii), organizată la Harare, cu 
participarea reprezentanților guver
namentali a numeroase state si ai di
feritelor organizații și organisme sin
dicale. a cerut Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. să adopte ..sancțiu
nile cele mai adecvate în circum
stanțele actuale" împotriva regimu
lui minoritar rasist de la Pretoria. 
Totodată, se cere guvernelor tutu
ror statelor să întărească măsurile 
de control pentru a evita ca arme 
sau alte materiale militare să ajun
gă în R.S.A.

REUNIUNEA DE URGENTA 
A CONSILIULUI 

DE SECURITATE

Fermă condamnare a acțiunilor 
agresive ale Israelului 

in sudul Libanului
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres)..

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit. în cadrul procedurii de 
urgență, pentru a examina plîngerea 
Libanului in legătură cu noile acte 
agresive comise de Israel asupra te
ritoriului libanez.

Reprezentantul permanent al Li
banului la O.N.U. a informat că, în 
seara zilei de 2 mai. forțe armate 
israeliene — sprijinite de aviație, 
tancuri și artilerie — au pătruns în 
sudul Libanului, iar în zilele urmă
toare au supus unor bombardamente 
de artilerie mai multe localități, dls- 
trugînd în întregime cîteva sate. 
S-au înregistrat numeroase victime 
și pagube materiale considerabile. El 
a cerut condamnarea fei-mă a agre
siunii și retragerea imediată a for
țelor israeliene de pe întreg terito
riul libanez, precum și adoptarea de 
măsuri pentru ca asemenea acte să 
nu se mai renete.

Au mai luat cuvîntul reprezentan
ții Iordaniei. Arabiei Saudite. Fran
ței și Japoniei, care au condamnat 
noile acte israeliene.

Dezbaterile consiliului pe această 
temă vor fi reluate luni.

BEIRUT 7 (Agerpres). — în car
tiere din sudul Beirutului au conti
nuat sîmbătă luptele izbucnite cu o 
zi înainte între forțe libaneze rivale. 
Agențiile de presă relatează că în 
timpul ciocnirilor au fost utilizate 
arme automate și rachete, tunuri și 
tancuri. Se estimează că aproximativ 
16 persoane au fost ucise și alte 40 
au fost rănite.

Program de dezvoltare 
a tarilor 

din America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a dat publi
cității la New York un plan special 
de cooperare economică în favoarea 
țărilor din America Centrală, elaborat 
în conformitate cu prevederile unei 
rezoluții adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în decembrie anul 
trecut. Documentul, care va fi exa
minat începînd cu 11 mai. cînd vor 
fi reluate lucrările celei de-a 42-a 
sesiuni a Adunării Generale, relevă 
relația strinsă care există între dez
voltarea economică a țărilor centro- 
americane și instaurarea unui climat 
de pace și securitate în regiune. 
Instabilitatea politică — se arată în 
document — duce la complicarea 
considerabilă a problemelor econo
mice. iar recesiunea economică. îm
preună cu dificultățile sociale carac
teristice, duc la creșterea tensiunii 
politice.

Planul secretarului genera! al
O.N.U. preconizează atît programe 
de asistență economică urgentă, cit 
și măsuri pe termen lung care să 
asigure dezvoltarea stabilă a acestor 
state pe plăn economic și social. In
tre altele, se relevă necesitatea re
zolvării problemei presante a dato
riei externe a țărilor din regiune, 
care se ridică la 17,2 miliarde dolari, 
precum și a dezvoltării economiei 
agrare, a producției de alimente și a 
construcțiilor de locuințe.

Datoriile externe adîncesc 
dificultățile economice 

ale țărilor africane
ROMA 7 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută la Roma, ministrul 
algerian de finanțe. Abdel Aziz 
Khalef. a avertizat asupra creșterii 
datoriei externe a țărilor africane, 
situație ce se agravează din cauza 
dificultăților economice pe care le 
întîmpină statele continentului. El a 
relevat că este necesar să fie adop
tate măsuri imediate pe plan inter
național în scopul soluționării aces
tei probleme. Menținerea neschimba
tă a actualei situații, a spus el. va 
face ca pină la sfîrșitul acestui secol 
datoria externă a Africii să ajungă la 
600 de miliarde dolari, informează 
agenția KUNA.

CAIRO 7 (Agerpres). — Egiptul șt 
Japonia vor începe în a doua jumă
tate a lunii mai negocieri asupra re- 
eșalonării datoriei externe egiptene 
față de partea japoneză. Aceasta va 
fi ultima rundă de negocieri pe care 
Egiptul le-a purtat cu creditorii 
săi. După cum relatează agenția 
M.E.N.A., rezultatele acestor nego
cieri vor fi anunțate după încheierea 
tratativelor cu Japonia.

Agravarea 
problemei șomajului 

în Marea Britanie
LONDRA 7 (Agerpres). — în pre

zent. în Marea Britanie sînt înregis
trați oficial 2 505 000 de șomeri. în 
cadrul dezbaterilor pe această temă 
din Camera Comunelor, mai multi 
deputați laburiști au criticat politica 
economică a guvernului conservator, 
care a dus la o agravare fără pre
cedent a problemei șomajului. în a- 
cest sens, deputății laburiști au ară
tat că. în realitate. în Marea Brita
nie ar exista, 3 305 000 de șomeri, res
pectiv 11,9 la sută din populația 
adujtă a țării — cifră care este de 
trei ori mai mare decit nivelul șoma
jului in 1979. cind au venit conser
vatorii la putere.

ÎNTREVEDERE. Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P.. președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, l-a primit 
pe vicepremicrul Consiliului Admi
nistrativ. ministru al afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene. Kim Yong 
Nam. aflat în vizită in R. P. Polo
nă. Au fost abordate probleme ale 
relațiilor bilaterale și unele aspecte 
ale actualității internaționale.

PLENARĂ. La Lisabona s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al Partidului Comunist Portughez, 
în cursul lucrărilor, au fost exami
nate situația politică internă, ca și 
problemele legate de pregătirea 
celui de-al XII-l.ea Congres al 
partidului, ce urmează să aibă loc 
la finele anului.

CEREMONIE. In prezența pre
ședintelui federal al Austriei, Kuri 
Waldheim, la Academia de științe 
din Viena s-a desfășurat ceremonia 
inminării. premiilor Herder pentru 
anul 1988. Printre laureatii din 
acest an se află și prof. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, directorul In
stitutului de istorie și teorie lite
rară „George Călinescu" din Bucu
rești. x

PRIMIRE. losip VrhoVeț, mem
bru al Prezidiului R.S.F. Iugosla
via. a fost primit la Washington de 
președintele Ronald Reagan. Con
vorbirile care au avut loc au fost 
axate pe probleme economice de 
interes comun. Au fost, de aseme
nea, abordate aspecte ale actuali
tății internaționale.

ALEGERI. în Franța se desfă
șoară. duminică, al doilea tur al 
alegerilor prezidențiale. Participă 
candidații aflați pe primele două 
locuri în ordinea voturilor primite 
la primul tur de scrutin : actualul 
șef al statului. Franțois Mitterrand, 
și premierul Jacques Chirac.

CONGRES. La Seul a avut loc 
congresul .extraordinar al Partidu
lui Păcii și Democrației. în cadrul 
căruia. în funcția de președinte al 
partidului, a fost ales, din nou, cu
noscutul lider politic al opoziției 
din Coreea de Sud. Kim Dae Jung, 
transmite agenția T.A.S.S. Partidul 
Păcii și Democrației, ce deține, după 
alegerile de Ia 26 aprilie. 71 
de locuri dintr-un total de 299 

in Adunarea Națională, a devenit 
principalul partid al opoziției.

AMBUSCADĂ. Forțele insurec
ționale salvadoriene. grupate în 
Frontul Farabundo Marți pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.). au 
organizat o ambuscadă in regiunea 
occidentală a țării, in departamen
tul Santa Ana. în cursul căreia opt 
militari aparținînd forțelor armate 
salvadoriene au fost scoși din luptă. 
O acțiune similară a avut loc și în 
localitatea Suchitoto.

„EKRAN". în Uniunea Sovietică 
a fost lansat un nou satelit 
„Ekran", pentru retransmiterea pro
gramelor de televiziune, anunță a- 
genția T.A.S.S.. precizînd că apa
ratele ce echipează satelitul func
ționează normal.

DEMONSTRAȚIE. Aproximativ 
200 000 de oameni ai muncii din 
întreaga Italie au luat parte la o 
amplă demonstrație în sprijinul 
dezvoltării economice și combate
rii șomajului în regiunile din sudul 
Italiei — Mezzogiomo. informează 
agenția A.N.S.A. în sudul Italiei se 
înregistrează cea mai înaltă rată, a 
șomajului din țară — aproximativ 
20 Ia sută.

EXPLOZIE. Manevrele militare 
organizate de forțele armate brita
nice aflate în Cipru s-au soldat cu 
un bilanț tragic : un mort și 16 ră
niți. Rezultatul nefast al acestor 
exerciții militare se datorează ex
ploziei unei mine în zona de nord- 
est a Ciprului. în timpul unor apli

cații în care s-au folosit arme si 
muniții veritabile.

INVAZIE DE LĂCUSTE. Cea 
mai mare parte a teritoriului sta
tului african Mali a fost invadată 
de un val de lăcuste punînd in pe
ricol întreaga recoltă din regiunile 
sudice și centrale. Autoritățile ma- 
liene au inițiat o campanie de ur
gentă pentru a anihila sau limita 
efectele calamității.

SEISM. Un cutremur de pămînt 
avînd magnitudinea de 6,4 grade 
pe scara Richter s-a produs sîmbătă 
in partea nordică a arhipelagului 
nipon. Epicentrul fenomenului telu
ric a fost localizat în apropierea 
orașului Tokati, din insula Hokaido.
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BONN 7 (Agerpres). — In stră
vechiul oraș Stubingen, din landul 
Baden-Wiirtenberg, s-au deschis lu
crările unui congres internațional îm
potriva războiului, la care participă 
aproximativ o mie de savanți, oa
meni de cultură, reprezentanți ai 
unor formațiuni politice și organiza

BONN 7 (Agerpres). — La Bonn a 
avut loc o întrunire a Partidului So
cial Democrat din ; R.F.G. sub gene
ricul „Pentru pace în Europa". Luind 
cuvintul in cadrul lucrărilor. Oskar 
Lafontaine, ministru președinte al 
landului Saar. vicepreședintele parti
dului. s-a pronunțat pentru noi pași 
în domeniul dezarmării, pentru re
nunțarea la strategia „descurajării 
nucleare", pentru promovarea prin
cipiului securității colective.

Pe de altă parte. Uniunea Sindi
catelor Vest-Germane (D.G.B.) a dat 
publicității la Dtisseldorf o declara

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
La o conferință de presă a repre
zentanților opiniei publice america
ne și sovietice, desfășurată la Phila
delphia. s-a anunțat că. în iunie- 
iulie a.c„ va avea loc un nou mațș 
internațional al păcii pe teritoriul 
Statelor Unite. Marșul va începe, po
trivit datelor preliminare, la 17 iunie, 
la Washington, unde va sosi și un

HAGA 7 (Agerpres). — După 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
deosebit de urgentă este reducerea 
armelor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune și a celor convenționale, a 
declarat Jan van Putten. cunoscut 
politolog și cercetător în problemele 
păcii de la Universitatea liberă din 
Amsterdam. El a atras atenția că în 
cadrul N.A.T.O. se înregistrează di
vergențe asupra priorităților pentru 
viitor, existînd cercuri ce se pro
nunță pentru modernizarea arma
mentelor nucleare, dar și forțe care 
consideră că există șanse pentru noi 
progrese în domeniul dezarmării. 
Cercetătorul olandez a apreciat că se 
impune inițierea unor măsuri de 
creștere a încrederii și de îmbună
tățire continuă a climatului dintre 
Est și Vest, relevînd in context că o 
deosebită însemnătate în acest sens 
ar putea-o avea propunerile privind

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o ședință 
festivă consacrată împlinirii a 25 de 
ani de la crearea Comitetului special 
al O.N.U. împotriva apartheidului.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. președintele Comitetului special, 
Joseph Garba, a subliniat necesita
tea intensificării luptei tuturor sta
telor. a opiniei publice internațio
nale în vederea eradicării sistemu
lui inuman de apartheid și a adop
tării unor sancțiuni cuprinzătoare 
împotriva regimului minoritar rasist 
de la Pretoria. Vorbitorul a expri
mat recunoștința fată de țările so
cialiste si nealiniate, față de cele
lalte state și mișcări de eliberare na
țională care sprijină lupta popoare
lor din Africa australă pentru li
bertate. independență și o viață 
demnă.

Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a calificat 
menținerea regimului inuman de a- 
partheid drept „o provocare la a- 
dresa vremurilor noastre", care a- 
menintă pacea si securitatea in Afri
ca și in întreaga lume. El a de
clarat că Organizația Națiunilor Uni
te se opune total regimului inuman 
de apartheid.


