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Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

LIBERTATEA, SUVERANITATEA, PACEA
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România

IDEALURI SUPREME,
ISTORICE CUCERIRI ALE POPORULUI ROMÂN

„Dreptul la libertate, la existență de sine stătătoare, la lichidarea exploatării și 
asupririi constituie unul din drepturile fundamentale ale omului, ale popoarelor și na
țiunilor. Cucerirea independenței și suveranității naționale se dovedește a fi o legitate 
obiectivă a dezvoltării sociale, o necesitate a mersului înainte al civilizației umane, un 
imperativ fundamental al istoriei. Nu poate fi vorba de nici un fel de drept cind nu exis
ta dreptul fundamental de a fi stăpin la tine acasă, de a fi stăpin pe destinele tale”.

în noile orașe ale țării, care au dobindit acest statut prin Legea privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, adoptată recent de Marea Adunare Națională. se desfășoară plenare ale comitetelor orășenești de partid și sesiuni ale consiliilor populare orășenești. în cadrul acestora se dă expresie deplinei satisfacții și profundei recunoștințe a locuitorilor pen-

tru grija permanentă acordată de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. dezvoltării și modernizării tuturor localităților patriei, ridicării necontenite a nivelului de trăi, a gradului de civilizație al întregului popor. Asemenea plenare și sesiuni au avut loc în localitățile Dărmă- nești — județul Bacău, Bolintin- Yale și Mihăilești — județul Giurgiu, Âninoasa — județul Hune-

doara, Iernut — județul Mureș, Piatra-Olt — județul Olt.In numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în aceste orașe, participanta la plenarele și sesiunile ce au. avut loc au adoptat telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
la plenarele comite

NICOLAE CEAUȘESCU

Telegramele adresate de participanții
telor orășenești de partid și sesiunile consiliilor populare 
orășenești Dărmănești - județul Bacău, Bolintin-Vale și Mi- 
hăilești - județul Giurgiu, Âninoasa - județul Hunedoara, 

Iernut - județul Mureș, Piatra-Olt - județul Olt

Pentru a 112-a oară poporul nostru cinstește, astăzi, proclamarea independenței de stat a României, la 9 Mai 1877. măreață infăptuire pregătită de o întreagă istorie și menită să dăinuie mereu in istorie. Și tot astăzi, poporul român cinstește, alături de toate popoarele iubitoare de pace. împlinirea a 44 de ani de la victoria împotriva fascismului de la 9 Mai 1945, ziua în care. în Europa, s-a pus capăt celei de-a doua conflagrații mondiale. Oamenii muncii din țara noastră omagiază cu vii simțăminte de mindrie cele două evenimente istorice pentru că ele dau relief pregnant unui adevăr fundamental al întregii existențe românești : lupta necurmată a românilor pentru apărarea libertății vetrei străbune și a ființei lor de neam.- pentru dreptul lor de a fi singuri stă- pini in țara lor.Măreața victorie de la 9 Mal 1877, ca de altfel toate marile noastre izbînzi, au fost rodul luptei și eforturilor proprii ale poporului, ale tăriei cu care el a urmărit realizarea legitimelor sale aspirații și interese. Cucerirea independenței de stat a României a confirmat pe deplin adevărul că dominația străină poate intirzia înfăptuirea dezideratelor unui popor, dar nu ca nu de nă re.
poate împiedica formarea sa națiune liberă și independentă, poate infringe voința acesteia a-și asigura existenta suvera- și dezvoltarea de sine stătătoa- neîngrădite de nici un fel de amestec și presiuni din afară.Dezvoltarea ulterioară a țării a probat însemnătatea crucială a dobindirii independentei depline.

atestind că aceasta reprezintă singura cale pentru ca bogățiile naturale, resursele umane, forța de creație a poporului să fie folosite numai în beneficiul dezvoltării proprii, al progresului, economico-social și al propășirii sale. Cucerirea independentei depline a marcat începutul unei etape noi, de creștere mai accelerată a forțelor de producție, de punere în valoare a bogățiilor solului și subsolului, de participare mai activă a țării la circuitul internațional de valori ; ea a asigurat condiții mai bune afirmării in viața țării a unor forțe social-poli- tice noi, purtătoare ale ideilor de progres, în primul rind a clasei muncitoare, a partidului său revoluționar. promovării mai puternice a idealurilor dreptății și libertății sociale. La numai patru decenii de la proclamarea independenței de stat. poporul român a asigurat realizarea deplinei sale unități na- tional-statale. desăvârșind, în 1918, procesul formării statului national •unitar.Continuator al celor mai bune tradiții ale poporului, al luptei partidului politic al clasei muncitoare. creat in 1893, Partidul Comunist Român, făurit in mai 1921. a dus ma.1 departe lupta pdntru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale celor ce muncesc. Sub conducerea sa s-au purtat viguroase bătălii revoluționare împotriva exploatării și asupririi, a fascismului și războiului, evidențiindu-se consecvența cu care partidul a ținut mereu sus stindardul pe care erau gravate cele mai vii năzuințe populare, capacitatea sa de a mobiliza și uni

energiile revoluționare ale națiunii intr-un unic și nebiruit șuvoi. Sub conducerea partidului s-a înfăptuit revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, inaugurindu-se procesul de transformare revoluționară a societății românești prin înlăturarea prinduirii intemeiate pe inegalitate și asuprire socială și construcția socialistă.Alăturindu-se Ia 23 coaliției antihitleriste, pus in slujba luptei împotriva fascismului intreg potențialul său uman, economic șl militar. Sute de mii de ostași români au luptat, alături de armatele sovietice, pentru alungarea cotropitorilor de pe pămintul scump a! patriei, iar anoi pentru eliberarea Ungariei. Ce- ; hoslovaciei și a unei părți din Austria. Participarea României la războiul antihitlerist, vitejia dovedită de sute de mii de ostași români în tranșeele frontului antihitlerist, ampla mișcare națională de susținere a frontului desfășurată sub deviza „Totul pentru front, totul pentru victorie 1“ — devenită deviză a muncii și vieții de zi cu zi a întregului nostru popor — au ilustrat cu putere faptul că națiunea română era însuflețită statornic de idealurile libertății, democrației și păcii, că in numele lor nu pregeta la nici o jertfă.Acum, la împlinirea a 44 de ani de la victoria popoarelor împotriva fascismului, oamenii muncii din țara noastră aduc vibrant omagiu popoarelor Uniunii' Sovietice. care au dus pe umerii lor greul războiului și ale cărei viteze armate au dat loviturile hotăritoa-

trecerea laAugust 1944 România a

re mașinii de război naziste, popoarelor celorlalte state ale coaliției antihitleriste, luptătorilor din mișcările de rezistentă, partizanilor, tuturor celor care au contribuit la obținerea victoriei din Mai 1945. înfăptuirea. sub conducerea partidului comunist, a actului istoric de la 23 August 1944 a deschis calea unei dezvoltări noi, democratice, socialiste a societății românești : inlăturind orice exploatare și asuprire, edificind cu succes orinduirea socialistă pe pâmintul patriei, poporul român a devenit cu adevărat liber și singur stăpin pe soarta sa, făurindu-și conștient o nouă istorie, a demnității și libertății poporului, a tuturor fiilor săi. Scrutind drumul străbătut in această perioadă, poporul român este adine pătruns de adevărul că anii cei mai rodnici, mai bogati in Împliniri din întreaga sa istorie sint anii inaugurați de Congresul al IX-lea, ani ce alcătuiesc glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu". Prin dezvoltarea și modernizarea neintreruptă a forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a societății noastre, a sporit necontenit puterea economică a țării, s-a dezvoltat avuția noastră națională, temelia trainică a independenței României socialiste. rPreocuparea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru întărirea suveranității patriei și-a aflat o strălucită incununare in achitarea în această primăvară a datoriilor externe ale țării ; ilustrind forța și vitalitatea economiei naționale.
(Continuare in pag. a V-a)
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în toate unitățile agricole: URGENȚE ÎN
PRODUCȚII MARI, AGRICULTURĂ

RENTABILITA TE SUPERIOARĂ!
Cum se acționează concret in unități agricole din județul

9 întreținerea culturi
lor în timpul optim

Teleorman pentru redresarea economică și financiară
• Atenție sporită 

calității lucrărilor

Propunerile adoptate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de vineri, 5 mai a.c., privind Planul de școlarizare și numărul de burse pentru anul școlar 1989—1999, la învățămintul de toate gradele reprezintă o nouă și elocventă expresie a grijii statornice acordate de partidul si statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu pregătirii temeinice pentru muncă și viață a întregului tineret, formării lui la nivelul exigentelor actuale ale revoluției teh- nico-științil'ice. Prin conținutul lor, aceste planuri, științific fundamentate. pun in evidență cu putere marea și permanenta atenție pe care partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, o acordă dezvoltării și modernizării, in continuare, tegrării sale cu cercetarea și producția, formării de pregătire pentru toate sectoarele de activitate. a invățămintului, in- cadre cu o temeinică

Ca efect al aplicării „Legii privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice interCoopera- tiste". lege care, după cum se știe, a fost recent adoptată de Marea Adunare Națională, un număr important de cooperative agricole și asociații economice intercooperatiste din județul Teleorman vor beneficia de o anulare a datoriei față de stat insumind 5 028 milioane lei. Aceasta se constituie intr-un important act politic si economic, cu adinei implicații in viața și activitatea unităților agricole cooperatiste. El evidențiază cu pregnanță preocuparea statornică a partidului nostru, personal a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru crearea unor condiții cit mai bune întregii agriculturi cooperatiste in vederea creșterii puternice a producției vegetale și animale, sporirii eficienței și rentabilității și întăririi continue economico-organizatorice a tuturor unităților agricole.Este cit se poate de evident că sprijinul acordat de stat iși va atinge scopul și va conduce la efectul dorit doar in condițiile in care unitățile agricole nu vor mai acumula datorii in continuare. Evitarea unor astfel de situații impune in fiecare unitate agricolă efectuarea unor analize lucide, aprofundate a stărilor negative de lucruri din trecut, pentru depistarea cauzelor ce le-au generat și, pe această bază, stabilirea măsurilor de ordin tehnic, organizatoric și politic care să asigure rentabilizarea tuturor unităților și încheierea activității productive cu beneficii, Acțiunea de stabilire și aplicare a programelor de redresare econo- mico-financiară. corespunzător cerinței expres formulate de conducerea partidului privind asigurarea rentabilizării tuturor produselor și a unităților agricole, este in plină desfășurare. Care sint sursele rentabilizării ? Cum sint concepute Îndrumarea, controlul și urmărirea aplicării măsurilor preconizate ? Ce probleme sint de soluționat ? Aceste aspecte au format obiectul dezbaterii organizate de redacția noastră cu participarea unor activiști de partid și cadre Teleorman. de conducere din agricultura județului
Măsuri judicioaseînainte de a împărtăși din opiniile exprimate, vom prezenta, in esența lui, programul județean de redresare economico-financiară a unităților cu rezultate slabe, care reprezintă o sinteză a măsurilor cuprinse în programele stabilite pe consilii agroindustriale și unități agricole.1. Creșterea capacității de producție a pămintului, prin : fertilizarea cu Îngrășăminte organice a 42 000

hectare anual, efectuarea in perioada 1989—1990 a lucrărilor de scarifi- care pe 80 de mii de hectare și amendarea solurilor acide pe 21 mii de hectare, în vederea ridicării potențialului productiv al pămintului. si executarea la _ crărilor agricole stabilite nologii.2. Folosirea cu dament a întregului în care scop se prevede : utilizarea rațională a suprafeței arabile prin restringerea perimetrelor construi-
timp a tuturor lu- in teh-maximum de ran- fond funciar,

bile corespunzător prevederilor legale ; creșterea suprafeței arabile cu1 750 ha, potrivit programelor existente .in fiecare unitate agricolă, si recuperarea și darea in circuitul agricol a terenurilor arabile scoase temporar din producție.3. Realizarea programului de îmbunătățiri funciare și utilizarea la întreaga capacitate a sistemelor de irigații. Măsuri preconizate ; punerea în funcțiune la termen a celor 22 389 hectare planificate a se amenaja pentru irigat în acest an, executarea lucrărilor de desecare pe 49 741 hectare și de combatere a eroziunii solului pe 14 270 hectare ; exploatarea eficientă a celor 52 mii de hectare brazde în suinului de energie electrică și sporirii producțiilor agricole ; asigurarea de către unitățile agricole a2 267 udători permanent! și 14 310 muncitori care vor executa mutarea echipamentelor de irigat.4. Realizarea efectivelor și a producțiilor animaliere planificate. în acest scop se va acționa pentru îmbunătățirea indicilor de reproducție, asigurindu-se o natalitate de minimum 85 la sută lu taurine, 103 la sută la ovine și 1 685 purcei la 100 de scroafe ; realizarea sarcinilor prevăzute in programele speciale pentru ca in 1989 să se obțină 146 tone gogoși de mătase, 4,2 mii capete iepuri de'casă matcă, 11,5 mii familii de albine și 1 535 tone de pește.5. Asigurarea unei baze furajere echilibrate cantitativ și calitativ. Se prevede : cultivarea intensivă a terenurilor arabile destinate producerii furajelor in scopul obținerii a cel

® Intense acțiuni pen 
tru strîngerea fu
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• Amplă mobilizare de 
forțe în toate sec
toarele

In deplină concordanță cu transformările revoluționare ale societății românești in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, in strinsă legătură cu dezvoltarea și modernizarea economiei, cu radicalele modificări pe care le presupune existența omului nou, făuritor al unui tip distinct de umanism, integrarea organică a invățămintului cu cercetarea și producția și-a dovedit, in timp, realismul și eficiența. Prin orientarea sa generală, prin cadrul organizatoric și metodic, datorate gindirii creatoare, ideilor clarvăzătoare. orientărilor de inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndrumărilor de înaltă competență științifică ale tovarășei Elena Ceaușescu,. președintele Consiliului Național al Științei și Invățămintului, procesul de instrucție și educație din România se constituie, astăzi, intr-un veritabil avanpost al societății noastre. „Trebuie să punem in centrul preocupărilor noastre — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — intensificarea activității de cercetare, de ridicare a pregătirii profesionale, tehnice, culturale, de inarmare a oamenilor muncii. a întregului popor cu un înalt nivel de cunoștințe științifice, ideologice. Să devenim o puternică forță a științei și culturii, un popor care să acționeze cu intreaga conștiință și răspundere, in spirit revoluționar, să asigure realizarea obiectivelor dezvoltării sale și să-și aducă. totodată, contribuția la dezvoltarea generală a științei și cunoașterii universale". Educația comunistă, sublinia secretarul general al partidului, nu înseamnă numai înarmarea tineretului cu teze generale despre socialism și comunism, ci și cu cele mai noi cuceriri ale științei in toate domeniile. Astăzi, nici un progres nu se poate realiza fără a asigura oameni cu înalte cunoștințe m toate domeniile de activitate. Iar aceasta este rezultatul practic al 
sistemului de invățămint unitar 
și modern din România contemporană. Introducerea obligativității

de 10 ani, pentru in-învățămîntuluitregul tineret, a reprezentat o etapă importantă in pregătirea tineretului la nivelul cel mai inalt atins de cunoașterea umană, avîndu-se în vedere, prin clarviziunea orientării procesului de instrucție și educație, generalizarea in perspectivă a' învătă- mintului de 12 ani. Acum, se poate spune că. prin măsurile adoptate in recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ca absolvenții a 10 clase care vor fi cuprinși in învățămintul profesional să urmeze, in același timp, din anul școlar 1989—1990, -i invătămintul liceal seral se realizează practic pentru prima dată cuprinderea in treapta a Il-a a invățămintului liceal, curs de zi și seral, a tuturor absolvenților clasei a X-a. Generalizarea invățămintului de 12 ani reprezintă o nouă etapă, calitativ superioară, in pregătirea întregului tineret pentru formarea de nică pregătire nico-științifică, ideologică, cu _______ _____cultură generală, capabile să înțeleagă mai bine problemele complexe ale dezvoltării economi co-so- ciale, marile schimbări care au loc în lume, pentru a putea acționa. în toate împrejurările, ca adevărațl revoluționari. Totodată, prin trecerea la învățămintul generalizat de 12 ani se adincește caracterul demo
cratic al învățămîntului românesc. Toate aceste măsuri permit asigurarea bazei măterîale necesare generalizării invățămintului de 12 ani și reprezintă o puternică afirmare a realismului concepției democratice pe care se bazează sistemul de invățămint din România. Indiferent de localitatea în- care trăiește, fiecare tînăr are posibilități egale de pregătire, de instrucție și educație. Dacă altădată un tinăr trebuia să parcurgă distanțe mari pentru a urma o școală, în condițiile actuale, pe întreg cuprinsul patriei, școala de calitate iși deschide cu generozitate porțile in toate localitățile, oferind aceleași posibilități, condiții

muncă și viață, în cadre cu temei- profesională. teh- dar și politico- ridicat nivel de

calitativ egale de acces la informa
ție, la cultură, de formare pentru 
muncă și viată, in ultimi instanță—- } 
de civilizație. Acestea pun in evi- dențâ superioritatea orinduirii socia- 1 liste, superioritatea concepției asu- j pra funcționalității, a eficientei 4 procesului instructiv-educativ, a gri- j jii față de tinărul in care societatea ■] investește încredere prin asigurarea j pregătirii sale in condiții de generalizare a invățămîntului gratuit, de largă democratizare a acestuia — superioritate . și mai marcantă în contrast cu realitățile din multe țari ale lumii în care o mare parte a tineretului sporește rîndurile șomerilor. fiind lipsit de perspectiva unui loc de muncă.In concepția profund științifică, revoluționară a secretarului general al partidului, afirmată încă de la Congresul al IX-lea, concepție care asigură dezvoltarea României pe cele mai inalte trepte de progres și civilizație, tineretul are un rol însemnat in făurirea societății multilateral dezvoltate in România, în ridicarea nivelului general de viață.In epoca noastră, cind revoluția în cunoașterea umană, forța științei marchează in mod decisiv întregul progres material și spiritual, epocă de mari prefaceri in toate domeniile vieții, cind cercetarea științifică dovedește cu probe de netăgăduit materialitatea lumii, infinitatea universului. confirmind legile dezvoltării dialectice a naturii și societății, cunoașterea și aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei a devenit o condiție fundamentală a progresului social. In acest context, trecerea la generalizarea invățămîntului de 12 ani in România reprezintă o nouă dovadă a justeței concepției partidului și statului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea generală a patriei. In procesul trecerii la generalizarea invățămîntului obligatoriu de 12 ani. măsură de larg răsunet în rindul tuturor oamenilor scolii, al întregului popor, prin caracterul său dinamic si profund umanist, un rol de seamă îl are. prin inițiativele și activitatea sa de excepție, tovarășa Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei si Invățămîntu- lui. exemplu luminos de dăruire revoluționară, om politic și savant de larg prestigiu international. In acest sens, trebuie subliniată contribuția sa deosebită, atenția constantă cu care veghează la perfecționarea continuă a cercetării științifice și

(Continuare in pag. a IV-a)
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Noi construcții de locuința în municipiul Oradea
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ȚĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE! LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE
Cărbunele de Gorj a devenit o realitate în ultimele decenii, o realitate fundamentată pe înfăptuirea consecventă a politicii partidului privind valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării. Deși se știa de multă vreme de existența lignitului in subsolul colinelor sărăcăcios împodobite cu păduri de la poalele Paringului, abia in anii de după Congresul al IX-lea, al partidului, cind și pentru județul Gorj, ca pentru întreaga țară, a început epoca celor mai grandioase prefaceri revoluționare din istoria patriei, in carierele de la Rovinari au apărut primele excavatoare cu rotor. Este momentul cînd gor- jenii deprind vocația construcțiilor spectaculoase. Bătălia pentru transformarea acestor locuri, rămase mult in urma vremii, s-a desfășurat pe mai multe fronturi. Despre ce înseamnă această aprigă luptă s-a vorbit mult, se mai poate vorbi mult. Dar iată, din multitudinea de fapte deosebite desprinse astăzi din tabloul muncii însuflețite desfășurate de minerit gorjeni, pentru a dă țării cit mai mult cărbune, se remarcă o experiență cu totul deosebită. O experiență ce se poate numi simplu. : „Pinoasa". Ce înseamnă această experiență ? Practic, tot ce s-a acumulat mai bun, am spune noi, in sfertul de veac trecut de la punerea in funcțiune a primelor utilaje de mare capacitate in domeniul mineritului la suprafață. Experiența „Pinoasa", realizările tinărului colectiv de muncă din această întreprindere minieră pune în momentul de față pregnant in lumină capacitatea oamenilor de aici, a excavatoriștilor, electricienilor și lăcătușilor de a spori constant producția, de a asigura prin organizarea temeinică a muncii și a producției folosirea intensivă a utilajelor din dotare, de a depăși lună de lună ritmurile de extracție stabilite. Pentru că in 1987 colectivul a- cestei unități, abia înființată, s-a situat, prin realizările înregistrate, pe primul loc al întrecerii cu întreprinderi similare din întreaga țară. Anul trecut, de asemenea, aici s-au exțras suplimentar 80 000 tone cărbune, excavîndu-se, tot peste prevederi. peste 800 000 mc steril. in vederea pregătirii fronturilor de lucru viitoare. După patru luni din acest an, minerii de la Pinoasa se află tot pe locul I în fruntea întrecerii, depășirile la zi însumind mai bine de 100 000 tone lignit și aproape 300 000 mc la descopertă. Sint, toate acestea, fapte care vorbesc cît se poate de convingător despre o valoroasă experiență, cu mare putere de generalizare. Dar cel mai bine poate înfățișa aoeastă experiență unul din oamenii aflați permanent în miezul fierbinte al faptelor de muncă Ia care ne-am referit, intre cei peste 800 de oameni pe care-i conduce pe frontul aspru al bătăliei pentru mai mult cărbune. Acest Oi*n este inginerul Alexandru Ciungulescu, directorul întreprinderii.

— Așadar, tovarășe director, in în
trecerea pasionantă a minerilor, uni
tatea din Pinoasa se menține de 
trei ani constant pe locul intii. Cum 
explicați această performanță ?— Nu pot spune că am făcut lucruri extraordinare. Depășiri de plan la producția de cărbune au înregistrat și înregistrează multe întreprinderi din bazinul carbonifer in care ne desfășurăm activitatea. Sint unități care au obținut, la un moment dat, plusuri de producție mult mai mari. Noi am căutat insă, printr-o temeinică organizare a muncii, prin disciplină să asigurăm creșteri constante de producție. Să nu dăm nici 
Resursele energetice neconvenționale

- eficient valorificate

un pas înapoi cind am urcat o treaptă. Cu alte, cuvinte, nu este greu să devii fruntaș, mai greu este să cărnii în frunte. Pentru că a rămîne pe primul loc înseamnă să urci mereu, să nu-ți permiți momente de relaxare.
— Sinteți avantajați aici, la Pi

noasa. de condiții de zăcămint mai 
bune, de un nivel superior de do
tare cu mașini și utilaje'?— Condițiile de zăcămint sint mai vitrege, am putea spune. Acționăm intr-o zonă colinară. Nu putem asi
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PINOASA:
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gura o înaintare pe fronturi lungi. Trebuie să efectuăm zilnic un mare volum de lucrări auxiliare. Urcăm pante, coborim. ducind după noi zeci de mii de tone de utilaje. Sint necesare multe mutări de benzi transportoare. care ne iau timp. Timpul care ne rămîne insă, plus cel pe care-1 ciștigăm printr-o bună organizare, prin dimensionarea exactă a fronturilor, il folosim cum trebuie. Utilajele de aici sint aceleași ca pretutindeni. Avem două excavatoare de 470 și unul de 1 400 litri la cupă. Cu ele am obținut producția care ne-a adus și ne situează și azi pe locul intîi. Cu ele va trebui să extragem în acest an aproape un milion și jumătate tone lignit. Echipajele sint tinere, dar le instruim permanent, explicăm continuu oamenilor ce au de făcut. Ochii tuturor trebuie să fie pe roata cu cupe și pe aparatele de bord, in așa fel incit să lucrăm • la întreaga capacitate. Cind trebuie să oprim un utilaj nu pierdem vremea; reparăm, efectuăm lucrări de întreținere. Fiecare om știe că de felul cum exploatează și întreține utilajul pe care il are in primire depinde atit nivelul producției, cit și venitul lui.
— Exact, cum sint ciștigurile oa

menilor de la Pinoasa 7— Pe măsura muncii, a realizărilor. Adică bune. Retribuția medie depășește 3 500 lei. și asta în condițiile în care cei mai mulți au categoria intii de încadrare, fiind în primii ani de muncă. Baza câștigurilor mari o reprezintă producția, nivelul tot mai înalt al acesteia. Țoți oamenii de aic'i au înțeles bine acest lucru și de aceea acționează permanent, in toate domeniile, pentru sporirea capacității de extracție. Am să mă refer numai la citeva exemple. In următoarele zile vom pune in funcțiune primul depozit de cărbune. Pină acum, lignitul extras era livrat direct la termocentrală. Dar cind buncărele. acesteia erau pline trebuia să oprim activitatea de extracție. Acum vom avea unde depune surplusul de lignit și deoi vom mări durata de funcționare a excavatoarelor. Se lucrează, apoi, la montarea unui nou excavator, al patrulea. Au început să sosească și subansamblele excavatoarelor 5 și 6, in final aici, la Pinoasa, urmind să funcționeze 21 de excavatoare. Nu ne mulțumim doar cu ce fac proiactanții și constructorii. Am adus cu forțe și idei proprii multe îmbunătățiri utilajelor, le-am adaptat în așa fel incit să obținem randamente tot mai înalte. Lucrind cu mulți tineri, le-am acordat aces- 

îora mult credit și nu m-am înșelat, lipsa noastră de experiență, ca unitate, fiind suplinită cu succes de entuziasmul tinereții, de spiritul proaspăt in gindire adus de tineri.
— Din cite cunoaștem, aici, la 

Pinoasa, aveți o experiență proprie 
valoroasă in ce privește organizarea 
echipajelor pe fiecare utilaj. Cum 
procedați practic ?— Da, noi lucrăm numai cu ingineri stagiari. Ei conduc practic întreaga activitate in carieră. Și, cum se poate vedea, o conduc bine. De ce 

să stea prin birouri, in maldăre de hirtii, ideile valoroase ale acestor tineri, gindurile și proiectele lor interesante, mi-am zis, pentru că la această vîrștă și cu asemenea pregătire nu poți să nu ai proiecte. Le-am dat tuturor posibilitatea practică să le aplice.
— După entuziasmul cu care sor

biți înțelegem că rezultatele au fost 
cele așteptate.— Mai mult chiar. în primul rind, au fost eliminate, fără alte forțe din afară, toate locurile înguste de pe fluxul tehnologic. Magistralele de benzi proiectate să funcționeze pe lungimi de cițiva kilometri nu dădeau randament, datorită reliefului in pantă. Le-am secționat și am eliminat în totalitate necazurile. La circuitul de cărbune de la banda 17 apăreau mereu probleme. S-a studiat exact natura lor, a fost modificat 

Filatura de Bumbac din localitatea Flămînzi. Botoșani, a fost pusă !n funcțiune in 1982. Prin eforturile colectivului, unitatea și-a atins parametrii proiectați intr-un timp scurt. Anul trecut, toate firele realizate aici au fost încorporate in produse de export, iar în această perioadă a anului, peste 80 la sută din cantitatea de fire a fost destinată exportului indirect. Colectivul unității depune eforturi susținute pentru perfecționarea organizării si modernizarea producției. Tovarășa Georgeta Albert, inginerul-sef al unității, a enumerat, printre altele, măsurile de automatizare din secția laminor si inovațiile pentru alimentarea mai bună a utilajelor din fluxul tehnologic, prin care se obține o creștere importantă a productivității muncii. în imagine : un sector unde se lucrează numai cu utilaje produse in tară, la care motoarele electrice de .30 kW, folosite pină in prezent, au fost înlocuite cu motoare de 18,5 kW. ceea ce a contribuit Ia reducerea consumului de energie electrică, in condițiile unei productivități a muncii sporite. (Eugen Hrușcă). Foto : g. Cristian

unghiul de înfășurare la tamburul de acționare și banda nu mai patinează la pornire, funcționind perfect. Excavăm apoi și transportăm un volum important de cărbune cu mijloace clasice și auto. E mai costisitor. Mult mai costisitor decit cu excavatorul cu rotor. Prin studii proprii am dimensionat astfel treptele și am ridicat excavatorul de 470 la cotele zăcămintului. Mai bine de 600 000 mc de lignit vor fi transportați acum direct pe bandă, nu cu autobasculantele, cheltuielile fiind reduse astfel cu mai bine de 8 milioane lei. Iar aceste cheltuieli înseamnă economii de motorină, de anvelope, de piese de schimb, de motoare.—O problemă deosebită cu care 
se confruntă mai toate unitățile mi
niere din bazinul Gorjului, și nu 
numai de aici, este fluctuația perso
nalului. De la dumneavoastră pleacă 
oamenii ?— Doar cei care nu au venit să rămînă, cei cărora nu Ie place munca. Vreau să știți însă că nu pot să-i angajez pe toți cei care vor să vină în întreprinderea noastră. A- vem foarte multe cereri de angajare. Ca să răminem în continuare printre cei mai buni, in domeniul nostru de activitate, ii alegem pe cel mai buni. Mineritul este o treabă grea, o muncă de mare răspundere, care trebuie probată zilnic, ceas de ceas, chiar, prin realizarea ritmică a planului, prin asigurarea fronturilor de lucru și asumarea unui orizont larg al perspectivei in muncă, prin competență in soluționarea promptă a problemelor complexe ale producției. Prin acea competență care să ne dea garanția că ceea ce facem astăzi bine aici, în întreprindere, va conduce și în perioada următoare la sporuri tot mai mari de producție. Ia dublarea și triplarea ritmurilor actuale de extracție în decurs de numai cițiva ani,

» Nicolae MILITARU

- EFECTUATE EXEMPLAR!
MEHEDINȚI

Răspundere sporită pentru calitatePloile căzute în ultima perioadă în zona Mehedințiului favorizează creșterea rapidă atit a culturilor, cît și a buruienilor. în aceste condiții se impune, așadar, ca in toate unitățile agricole din județ să se asigure, zi de zi, o bună organizare a muncii, mobilizarea tuturor locuitorilor satelor la executarea intr-un timp cit mai scurt a lucrărilor de întreținere. Care este randamentul unei zile la efectuarea acestor lucrări ? Cum se urmărește aplicarea tehnologiei stabilite ? Răspunsul l-am căutat in unitățile de pe raza consiliilor agroindustriale din Recea, Obirșia de Cimp și Bălăcița. Și aceasta dintr-un motiv anume. Aici, in zona de cim- pie, semănatul s-a terminat mai devreme, iar în prezent vegetația culturilor este avansată.Pe una din solele Cooperativei A- gricole Vînători ajungem chiar la primele ore ale dimineții. Cimpul era împinzit de cooperatori. Solele și culturile au fost repartizate pe formații de lucru, cărora li s-a stabilit normă precisă de muncă, astfel încît prașilele manuale să fie e- fectuate în intervalul de timp stabilit. „De mai bine de patru zile — ne spune Ion Duduveche, președintele unității — am concentrat toate forțele pe cele 1 166 hectare o- cupate cu porumb. încă din săptămî- na precedentă am încheiat această lucrare pe cele 100 hectare cu sfeclă de zahăr și 400 hectare cu floarea- soarelui". Ajungem pe solele unde se află amplasate aceste culturi. S-a lucrat intr-adevăr cu răspundere. Buruienile au fost înlăturate. Cum
GIURGIU

După ploi, toți cooperatorii au ieșit

în județul Giurgiu s-a încheiat prima prașilă manuală și mecanică pe cele 10 240 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr și 22 670 hectare cu floarea-soarelui, iar la porumb lucrarea s-a efectuat pe 80 la sută din suprafața de 47 480 hectare. Prașila a doua, manuală, s-a făcut pe 60 la sută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr și 35 la sută din cea cu floarea-soarelui. Peste media înregistrată pe județ la executarea acestor lucrări se situează consiliile agroindustriale Hotarele, Frățești, Călugăreni, Ghimpați și Vedea, unde. în raidul pe care l-am întreprins, am intîlnit la lucru mii de țărani cooperatori.De pildă, la cooperativele agricole Putineiu, Tomulești. Gogoșari și Vărăști au fost prezenți la lucru, în ultimele zile, peste 300 de cooperatori din fiecare din aceste unități.„Am stat multe zile cu ochii ațintiți spre cer, doar va veni ploaia — ne spune Marin Dumitru, președintele Cooperativei Agricole din Co- libași. întirzia să vină. Toată speranța ne era în sistemul de irigații. Dar și irigațiile nu reușesc decit în parte să potolească setea plantelor. Și au venit ploile ! Ploile binefăcă

în această unitate toate culturile prășitoare sint plasate in sistem irigat, s-a avut in vedere cu deosebire menținerea densității plantelor.Unitățile din Consiliul Agroindustrial Bălăcița au in cultură 5 394 hectare cu prășitoare. întregul volum de muncă trebuie realizat mai ales acum, la întreținerea culturilor, intr-o perioadă cit mai scurtă de timp. Cum se reușește acest lucru ? „în fiecare unitate și fermă — ne precizează Alexandru Ducăiașu. președintele consiliului — toate culturile și suprafețele de teren au fost repartizate in acord global. Avantajul unei astfel de organizări a muncii este evident. Zilnic reușim să realizăm integral volumul de lucrări planificat".Cooperatorii din Salcia au început în ziua respectivă cea de-a doua pra- șilă manuală pe cele 150 hectare cu floarea-soarelui și 210 hectare cu sfeclă de zahăr. „încheind prima prașilă pe cele 650 hectare cu porumb, — ne spune Ion Neagoe, in- ginerul-șef al unității — am revenit imediat cu aceeași lucrare pe solele unde ne aflăm acum. Pentru a menține culturile curate trebuie să intervenim imediat atunci cind se impune, mai ales că toate prăsitoarele le avem amplasate în sistem irigat și ne-am prevăzut să obținem niveluri de producție în raport de condițiile pe care le avem".La Pădina, Vlădaia, Almăjel, Cvar- denița și Oprlșor, unde am ajuns in ziua respectivă, pe mari întinderi de pămint, mii de cooperatori prășeau intens. (Virgiliu Tătaru).

toare. Atunci cînd speranțele erau aproape spulberate. Uitați-vă la cimp. Parcă ride, nu-i așa 7 Acum, cind toate culturile au răsărit atît de frumos, cum nu-mi amintesc să mai fi văzut de mulți ani, ar fi păcat să lăsăm recoltele la cheremul buruienilor. Așa se explică de ce sîntem cu toții aici cu sapa în mînă“.Are dreptate Marin Dumitru. Acum e rîndul cooperatorilor să facă tot ce depinde de ei pentru ca roadele să fie cit mai bogate. De aceea, concomitent cu lucrările de întreținere se procedează acum și la fertilizarea culturilor. „Am putea realiza un ritm mult mai mare la fertilizat — susține tovarășul Mihai Miron, director general al direcției agricole județene, timpul fiind deosebit de favorabil. Totuși, nu putem face acest lucru deoarece cantitățile de îngrășăminte de care dispunem sînt sub nivelul planificat. Folosesc acest prilej pentru a adresa unităților furnizoare rugămintea de a ne livra în cel mai scurt timp aceste substanțe, așa încît pină cel mai tîrziu la sfîrși- tul lunii mai să putem încheia fertilizatul culturilor în cele mai bune condiții. (Ion Gaghi).

IAȘI

Prașile repetate 
pentru păstrarea 
lanurilor curateîn județul Iași, după încheierea insămintărilor de primăvară au urmat citeva rafale de ploi, care au ajutat plantele prășitoare să răsară și să se dezvolte frumos. Au crescut insă și buruienile. în urma măsurilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, in fiecare unitate ies zilnic tot mai multe forțe la prășit. Un exemplu bun de urmat în această privință oferă Cooperativa Agricolă Lețcani, de lingă Iași. Aici. în fiecare zi se află la cimp peste 700 cooperatori. Ca atare, in cîteva zile s-a și terminat prașila intii pe cele 50 hectare cu sfeclă de zahăr și 175 hectare cu floarea-soarelui. în această unitate a inceput și prășitul porumbului, îndeosebi pe terenurile fermelor I și a Il-a, care, de altfel, au fost primele care au încheiat însămînță- rile. Traian Meriu, inginerul-șef al unității, ne spunea că in numai două zile prima prașilă s-a efectuat la porumb pe 80 hectare. „Practic, toate suprafețele cultivate cu porumb. însumind 780 hectare, sint acum împinzite de oameni — afirmă inginerul-șef. Controlăm, în continuare, terenurile cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, deoarece în curînd va trebui să executăm și prașila a II-a. Pentru a păstra apa in sol. în acest an va fi nevoie să facem operativ cit mai multe prașile. Spun aceasta deoarece, cu toate că a plouat, rezerva de apă d sol nu este suficientă".Lucrările de întreținere a culturilor sint bine organizate și în cooperativele agricole Rediu. Miroslava si Ciurea, prin care am trecut. Ca urmare, unitățile amintite, ca și cele de la Podu Iloaiei. Bălțați, Tirgu Frumos, Movileni. Belcești. Vlădeni și altele, se mențin în fruntea acțiunilor de întreținere a culturilor. „Se spune că o prașilă face cit o ploaie bună — afirmă și inginerul Ștefan Vișoianu. președintele Cooperativei Agricole din Ciurea. De aceea vom repeta prașilele ori de cite ori va fi nevoie. Ne străduim să găsim și surse locale de ană pentru a face irigări". Aflăm că la Ciurea. prin niște diguri de pămînt.. s-a oprit din loc în loc apa piriului Nicolina. iar la Podu Iloaiei — ana Bahluiului. Apa este folosită la irigat prin cădere liberă sau prin as- persiune. Pe această cale, la Cooperativa Agricolă din Lețcani. dintr-un lac mai mare, amenajat de mai multă vreme lingă satul Cucu- teni, se irigă 70 hectare cu cartofi.Din datele furnizate de direcția agricolă rezultă că, pe total județ, prima prașilă la sfecla de zahăr s-a încheiat. Aceeași lucrare s-a făcv în proporție de 71 la sută mecanic ș. 60 la sută manual la floarea-soarelui. Ritmuri bune la prășit se înregistrează și Ia porumb, lucrare e- fectuată pină acum pe 25 la sută din suprafețe mecanic și 10 la sută manual. De asemenea, plantele medicinale au fost prășite aproape în întregime pe cele 4 190 hectare planificate. Se muncește intens și la re- bilonarea cartofilor.în întreg județul Iași s-a trecut și la recoltarea furajelor în ogor propriu, declanșîndu-se, totodată, prima coasă la trifoliene și gramineele perene. După cum se vede, sînt lucrări multe, pe care ieșenii sînt ho- tărîti să le efectueze cît mai repede și în condiții de calitate cît mai bune (Manole Corcaci).

AVANTAJE CERTE DEMONSTRATE 
ȘI ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Pe baza indicațiilor conducerii superioare de partid privind intensificarea utilizării surselor neconven- ționale de energie, in unitățile agricole și gospodăriile populației sătești din județul Argeș prinde contur o valoroasă experiență referitoare la valorificarea acestor surse ieftine și la îndemina oricui. între acestea, biogazul sau gazul obținut prin fermentarea anaerobă a biomasei, adică a oricăror resurse vegetale sau dejecții animaliere, se impune în mod deosebit. Practic, in județ producerea biogazului a început din anul 1980. Primul și cel mai mare obiectiv l-a constituit stația de epurare a apelor de la Pitești, una din cele mai mari unități de profil din țară. Au fost date apoi in folosință stațiile de epurare din orașele Curtea de Argeș și Cîmpulung, precum și instalația complexului zootehnic din comuna Rociu. Acțiunea s-a extins apoi in alte unități și in gospodăriile populației, consiliul popular județean asumindu-și răspunderea de a concepe și proiecta instalațiile necesare.Cu timpul, experiența acumulată s-a îmbogățit și s-a trecut la construirea de instalații de biogaz în mari unități din agricultură, in mici colectivități umane. precum și in gospodăriile populației. Asemenea instalații de producere a biogazului dețin la ora actuală întreprinderile agricole de stat Costești. Cimpu- lung, Izvoru, 30 mici colectivități, intre care școlile generale Izvoru, Merișani și Ungheni, Institutul de Subingineri Pitești, precum și 40 de gospodării ale populației. în prezent, capacitatea acestor instalații de producere a biogazului aflate in funcțiune este de aproape 8 500 tone combustibil conventional pe an.Experiența acumulată dovedește că biogazul este o sursă de energie deosebit de avantajoasă. El este folosit cu bune rezultate ca sursă energetică in procesele tehnologice din stațiile de epurare, la încălzirea apei de consum, a spațiilor de producție, pentru arderea varului și a cărămizilor, producerea energiei electrice și prepararea hranei. în mod firesc, deci, la ora actuală se construiesc noi instalații, unele din obiective aflindu-se în faza finală 

de execuție. între acestea se numără și stația de epurare a apelor de Ia Pitești. ..Prin extindere — arată inginerul Dan Boncescu. șeful stației — capacitatea instalației crește cu 1 500 tone combustibil convențional pe an. în componența ei au fost introduse noi utilaje specifice, printre care : decantoare, linii de aerare și ventilație, metantancuri, gazome- tre. Combustibilul obținut va fi folosit la producerea energiei electrice necesare activității de producție, precum și la încălzirea birourilor, serelor și a altor unități economice".O nouă instalație de biogaz a fost finalizată, recent, și la Asociația- Economică Intercooperatistă pentru Creșterea Animalelor din orașul Costești. Ea a fost realizată la termenul stabilit de lucrătorii Trustuhri- Antrepriză Generală de Construcții Montaj Argeș, cărora li s-au alăturat și muncitorii unității, conduși de maistrul Dumitru Sirbu. Instalația are în componenta sa stații de pompare. cazane, gazometre. fermenta- toare. pomoe de acționare si de transport al biogazului.— Materia pentru producerea biogazului, ne spune doctorul veterinar al asociației. Adrian Mitroi, o constituie dejecțiile rezultate din sectorul porcin. Biogazul produs se folosește la încălzirea halelor de producție, a birourilor, economisin- du-se astfel combustibilul solid. Nămolul rezultat din procesul de producere a biogazului e folosit cu bune rezultate ca îngrășămint pentru agricultură.Rezultatele fiind mai mult decit încurajatoare, in prezent se extind instalațiile de epurare orășenești din Cimpulung, cele din fermele agricole Ciupa, Rătești, Izvoru, Vulpești, Buzoiești, Dobrogostea, Tigveni, Micești, Slobozia, Aninoasa, Căteas- ca. în total, capacitatea acestora va ajunge in final la 3 900 tone combustibil convențional pe an. Totodată, în acest an se vor executa cite 10 instalații mici în gospodăriile populației, in fiecare comună, urmind ca ele să producă anual 390 tone combustibil convențional.
Gheorghe CÎRSTEAcorespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)puțin 9 000—10 000 UN/ha la irigat și a peste 5 000—6 000 UN/ha la neirigat ; înființarea pe lingă fermele de vaci a pajiștilor cultivate in sistem irigat, pe suprafețe cuprinse intre 30—50 hectare ; creșterea capacității productive a celor 15 000 hectare pajiști existente prin suprainsămin- țări, cultivarea cu lucernă și plante furajere anuale, fertilizarea cu Îngrășăminte chimice și organice și efectuarea lucrărilor de întreținere pe întreaga suprafață ; însămînțarea la timp a celor 39 mii hectare planificate cu culturi duble și succesive ; îndeplinirea programului privind creșterea cantităților de proteină în furajele grosiere și alte resurse de nutrețuri.6. Dezvoltarea micii industrii și a prestărilor de servicii vizează realizarea încă din acest an a unei producții industriale in valoare de 395 milioane lei prin : prelucrarea in unitățile producătoare a unor cantități de legume și fructe, inclusiv în cooperare cu unitățile de stat specializate ; construirea de microfa- brtci pentru producerea conservelor de legume și a sucurilor pe lingă cooperativele agricole de producție din Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Olteni, Izvoarele și Slobozia Mîn- dra ; extinderea și diversificarea producției de împletituri de răchită șl pănuși de pdrumb ; constituirea echipelor de meseriași în toate unitățile agricole cooperatiste ; construirea a 20 brutării în cooperativele agricole de producție.7. Aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar. Măsuri : respectarea prevederilor de plan privind efectuarea cheltuielilor de producție și a haremurilor maxime de cheltuieli pe culturi și produse animaliere ; ținerea corectă și la zi a evidenței contabile, a volumului de muncă prestat de fiecare cooperator ; intărirea controlului preventiv în unități, în scopul respectării cu strictețe a prevederilor legii privind întreaga activitate financiară a acestora.8. îmbunătățirea activități) politico-educative in rindul cooperatorilor pentru creșterea răspunderii și intărirea disciplinei in muncă. Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, respectarea legalității socialiste, întărirea ordinii si disciplinei la fiecare loc de muncă ; ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale șl 

tehnice ale țărănimii si cadrelor de conducere din unitățile agricole ; organizarea unor schimburi de experiență in unitățile fruntașe.
Decisivă este aplicarea 
întocmai a programelor 

stabiliteRedacția : Chiar și sumară, aceas
tă trecere in revistă a principalelor 
direcții de acțiune preconizate con
duce la concluzia că este vorba de 
un program de măsuri cuprinzător. 
Dar programe de redresare a unită
ților cooperatiste cu rezultate slabe, 
PRODUCȚII MARI, RENTABILITATE SUPERIOARĂ!

mai mult sau mai puțin reușite, au 
fost elaborate in ultimii ani, chiar in 
mai multe etape. Problema este că 
aceste programe nu s-au soldat in 
toate cazurile cu rezultatele scontate. 
Ba, mai mult, in cazul unor unități 
agricole regresul s-a accentuat. Toc
mai de aceea socotim firească în
trebarea : ce garanții există că ac
tualul program va fi aplicat întoc
mai ?Gheorghe Predilă, secretar al comitetului județean de partid : în- tr-adevăr, nu putem fi mulțumiți de modul in care au fost materializate programele de redresare elaborate pină acum. De această dată insă, sînt multe puncte de sprijin pentru afirmația că programele actuale de redresare vor fi aplicate in spiritul în care au fost concepute. In primul rind, măsura luată din inițiativa secretarului general al partidului privind anularea unor datorii ale unităților agricole cooperatiste dă posibilitatea desfășurării unei activități productive rentabile, degrevată de povara datoriei. Apoi, aș menționa realismul programelor stabilite pe fiecare unitate in parte. în elaborarea lor s-a pornit de jos in sus, de la situația concretă și posibilitățile fiecărei unități, un rol hotărîtor avîndu-1 propunerile membrilor cooperatori, mecanizatorilor, ale cadrelor tehnice și de conducere. Toate acestea au fost analizate atent de un colectiv județean cu o largă componență, 

fiind trecute In programe doar măsurile pentru care există condiții și posibilități reale ca să fie aplicate.Prin grija comitetului județean de partid s-a instituit un cadru organizatoric adecvat, care să asigure urmărirea permanentă și analizarea periodică a modului în care se aplică fiecare măsură în parte. în această acțiune vitală este implicat întregul activ de partid și toate cadrele cu munci de răspundere din unitățile agricole, comune, consilii agroindustriale și organele agricole județene.Doru Ștefănescu, directorul compartimentului plan-economic din cadrul Direcției Generale a Agricul

turii : Cuprinderea în toate programele de redresare a unul capitol distinct, privind aplicarea fermă in intreaga activitate productivă a principiilor mecanismului economico-financiar, și stabilirea pîrghiilor de acțiune în această direcție, este de natură, după părerea mea, să înlăture pierderile din bilanțul unităților, să creeze un echilibru permanent intre nivelul producțiilor posibil de realizat și cheltuielile maxime necesare, astfel încît în final să se obțină beneficii. Este pentru prima dată cînd în ce privește cheltuirea fondurilor bănești a fost inlăturată orice alternativă ce ducea la pierderi. Nici o cheltuială nu mai poate fi efectuată dacă nu se realizează o producție corespunzătoare și rentabilitatea stabilită pa produs. Sa înțelege însă că. acolo unde se justifică, adică unde există condiții reale pentru obținerea de producții mari, trebuie făcute cheltuielile necesara pentru realizarea ei.Alexandru Mangu, directorul Băncii pentru Agricultură și Industria Alimentară, sucursala Teleorman : în această privință, banca a fost investită cu atribuții foarte clare. Pe fiecare unitate agricolă, ferme și sectoare de activitate vom urmări modul in care sînt respectate normativele financiare și încadrarea în haremurile maxime de cheltuieli, astfel incit să se cunoască în fiecare moment cheltuielile efectuate și producția posibil de realizat. Nu-1 vor

ba de a subestima, cum s-a creat impresia, cerința obținerii de producții mari, ci este vorba de asigurarea unui echilibru permanent intre cheltuieli și venituri, fără de care pierderile nu pot fi eliminate. Or, acesta este criteriul care trebuie să guverneze activitatea în fiecare unitate agricolă. Menționez că în acest scop s-a introdus evidența tehnico- operativă la nivelul fermelor și brigăzilor de producție, pentru evidențierea tuturor cheltuielilor și urmărirea încadrării lor in normativele financiare aprobate prin plan. în acest scop au fost asigurate imprimatele necesare și s-a făcut instruirea personalului economic din uni

tăți. Totodată, s-a instituit obligativitatea ca sumele primite ca avansuri de producție de la unitățile contractante să fie cheltuite numai pentru executarea lucrărilor prevăzute în tehnologii. Toate acestea au drept scop întronarea unei discipline ferme în gestionarea fondurilor bănești destinate realizării producției, pentru înlăturarea risipei și a pierderilor.Alexandru Gherasim, director adjunct al Băncii pentru Agricultură și Industria Alimentară, sucursala Teleorman : Eficiența întregii activități de prevenire și prognoză pentru păstrarea unui echilibru financiar permanent între venituri și cheltuieli este asigurată în primul rind de întocmirea unor planuri corecte de producție. în acest sens, în spiritul sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, ne revine sarcina expresă de a verifica și revizui planurile de producție și bugetele de venituri și cheltuieli întocmite pentru acest an în toate unitățile agricole. Scopul este ca, împreună cu Direcția Generală a Agriculturii, să aducem planurile la rentabilitatea cerută, să nu mai existe produse nerentabile, să se asigure astfel obținerea de beneficii din activitatea productivă.Alexandru Mangu : Cît de necesară este această acțiune o dovedește situația din anul trecut. Există tendința în unități de a supradimensiona unele elemente ale cheltuielilor 

de producție, din care cauză. în anul precedent, unitățile agricole cooperatiste au înregistrat pierderi de peste 130 milioane lei din depășirea haremurilor de cheltuieli. Deși timpul presează, acțiunea se desfășoară mult prea lent. Nici un sfert din cooperativele agricole nu au trimis planurile pentru a fi revizuite. Aflindu-ne aproape la jumătatea anului, aceasta înseamnă să nu se mai poată interveni și să se facă în continuare unele cheltuieli neecono- micoase, tu toate consecințele ce decurg de aici.Gheorghe Olteanu, președintele Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție : Oricit de bună ar fi, materializarea măsurilor cuprinse în programele de modernizare economico-financiară a unităților agricole este asigurată în ultimă instanță de participarea la muncă a tuturor cooperatorilor și a celorlalți locuitori de la sate. în a- ceastă privință, a participării la muncă, a disciplinei în executarea la timp și de calitate a lucrărilor prevăzute de tehnologii, s-au manifestat serioase neajunsuri. Programul actual este conceput pentru a determina o îmbunătățire radicală a situației in acest domeniu. Dincolo de perfecționarea activității econo- mico-financiare. de aplicarea riguroasă a principiilor autogestiunii șl autofinanțării la nivelul unităților, fermelor și brigăzilor, un accent a- parte se pune pe folosirea tuturor formelor muncii politice și educative pentru a determina o largă participare la muncă și înțelegerea faptului că obținerea de producții cit mai mari reprezintă principala cale de sporire a eficienței economice șl a beneficiilor și deci, implicit, a veniturilor personale. Departe de a fi epuizat toate posibilitățile, rezultatele în ce privește participarea la muncă sint mult mai bune decit in anii anteriori. Dovadă, cu cei 85 000 de cooperatori care au angajat executarea lucrărilor in acord global, la care se adaugă 38 000 de navetiști și alți 6 000 de oameni ai muncii din comune, care de asemenea au luat șă lucreze in acord global suprafețe însemnate cu diferite culturi, se poate asigura aplicarea în condiții optime a tehnologiilor stabilite.
tntr-un număr viitor, vom 

reveni cu noi aspecte privind 
rentabilizarea unităților agricole.

Aurel PAPADIUC 
Stan STEFAN
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-------------------- 9 MAI-ZIUA INDEPENDENȚEI, ZIUA VICTORIEI

prin veacuri

TEMEIURI ALE MÎNDRIEI PATRIOTICE

Nestinsă făclie luminînd

0 ȚARĂ PUTERNICĂ, LIBERĂ, SUVERANĂ, 
UN POPOR DEMN, STĂPlN PE DESTINUL SĂU SOCIALIST

■ ' ij „Politica de independență a României s-a născut în lupta ț 
I împotriva dominației străine, pentru dreptul poporului de a fi j 
j stăpîn pe destinele sale, de a-și hotărî soarta în mod independent, l 
j fără nici un amestec din afară. Tocmai de aceea, ținem atît de ) 
j mult la această politică independentă și facem totul pentru ca în j 
J relațiile internaționale să se afirme cu putere principiile de egali- ! 
I tate și respect al independenței tuturor statelor*6. j
I I

„Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România j 
j nu mai are nici o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui } 
{ și este cu adevărat independentă - și economic, și politic !“ [

J NICOLAE CEAUȘESCU j

9 MAI 1877. România trâia clipe istorice, clipe in core, incu- nunîndu-se o intreago istorie eroică, de luptă pentru dreptul poporului de a fi sieși stăpin, de a-și hotărî de sine stătător destinele, țara și-a proclamat, prin votul reprezentanței naționale, independența absolută. In șiragul statelor libere, suverane ale lumii, se înscria numele scump al României, numele unui popor mindru și demn, care, din adincuri de vreme, a făcut din libertatea sa supremul țel al întregii sale existențe.
9 MAI 1945. Prin lupta grea, plină de jertfe a popoarelor iubitoare de pace, a fost infrînt fascismul, încheindu-se, in Europa, cea mai devastatoare conflagrație pe care a cunoscut-o omenirea. Poporul român trăia acele clipe cu mîndria de a fi contribuit activ la apropierea Zilei Victoriei popoarelor și la instaurarea păcii atît de muit dorite ; cu mîndria de a fi constituit, prin numărul ostașilor angajați în lupte, prin amploarea efortului său economic, cea de-a patra forță a coaliției antihitleriste. Iar prin aceasta, de a fi dovedit prin fapte că inima sa batea statornic de partea progresului și democrației, a forțelor ce se pronunțau pentru independența popoarelor, pen

tru pacea lumii.9 MAI 1989. Sărbătorind Ziua Independenței, Ziua Victoriei, poporul roman este mindru de a fi adăugat în anii socialismului nor temeiuri independenței și suveranității patriei. Cu deosebire în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", prin punerea in lucrare a celor mai cutezătoare programe de dezvoltare eco- nomico-socială din întreaga noastră istorie, s-au asigurat creșterea fără precedent a forțelor de producție, sporirea continuă o avuției naționale, a puterii economice a țării — toate acestea reprezentînd solide temelii ale întăririi și consolidării necontenite a independenței și suveranității României. Ilustrare a vitalității economiei naționale, rod al muncii pline de abnegație și dăruire a întregului nostru popor, la începutul acestei primăveri țara noastră și-a achitat datoriile sale externe, asigurindu-și astfel deplina sa independență economică și politică. Este aceasta o măreață înfăptuire, care dă o nouă strălucire tradițiilor îndelungate ale luptei poporului pentru a fi stăpîn deplin in propria sa țară și care deschide, deopotrivă, noi orizonturi muncii și vieții poporului.

Idealul libertății naționale, strins îngemănat cu năzuința unitățti și dreptății sociale, străbate întreaga istorie românească, cu Îndreptățire fiind a- semuit cu o făclie nestinsă ce a luminat fără întrerupere drumul prin vreme al poporului român. încă de Ia apariția lor in izvoarele scrise ale lumii antice, strămoșii săi, geto-dacii, s-au impus în conștiința epocii ca un popor adine însetat de a- devăr, de cinste și de demnitate, drept „cei mai viteji și mai drepți dintre traci". In confruntări aspre cu năvălitori venițî din toate zările, poporul geto- dac a scris, cum memorabil s-a spus, cel mai frumos imn de iubire înălțat libertății vetrei străbune.Urmașii dacilor și romanilor, românii, au păstrat și îmbogățit virtuțile moștenite de la înaintași. infigîndu-și mereu mal adine rădăcinile aici, singurul loc care pentru ei însemna „a- casă". Trăind într-un spațiu de neasemuită frumusețe, jinduit și pindit de hrăpărețe pofte ale atitor prea puternici ai vremi- lor, poporul român a făcut din voința sa de libertate, din dragostea de țară stînca tare de care s-au lovit și sfărimat toate vitregiile cu care i-au încercat timpurile. De la Gelu Românul, cel aprig Încleștat în luptă cu
„Cauza ostașului român — 
o cauză generală română"Votul 'istoric de la 9 Mai 1877 s-a dovedit a fi in consens deplin cu simțirea și voința țării, cu mersul istoriei însăși. Pe întregul cuprins românesc, in țara liberă, ca și in teritoriile a- flate sub dominație străină, e- venimentul a născut însuflețite manifestări patriotice, po

călcătorii ducatului său transilvan, la Basarab întemeietorul, de la Mircea cel Mare la Iancu de Hunedoara, de la Ștefan cel Mare la Mihal Viteazul, de la Mihnea al III-lea la Constantin Brâncoveanu și la Grigore Ghica — lung este șirul conducătorilor de oști și țară, sub a căror cirmuire poporul român s-a împotrivit cu hotărire și dirzenie cotropitorilor. Se poate spune, parafrazînd aprecierile unui umanist străin, că românii s-au luptat pentru păstrarea și apărarea ființei lor de neam și a limbii (care simboliza individualitatea lor etnică) mal mult chiar decit pentru viață. Acestor tradiții ale luptei pentru independență li s-au a- dăugat pagini noi in veacul al XÎX-lea, in decursul căruia au fost consemnate alte viguroase afirmări ale voinței poporului de a trăi pe deplin liber, de a-și decide singur prezentul și viitorul. Cu deosebire după Unirea Principatelor, acționînd cu fermitate, dar și cu suplețe, cu un admirabil simț politic, românii au reușit să facă pași după pași pe calea spre emanciparea politică absolută. Ca o încununare a acestor eforturi poli- tico-diplomatice, votul Adunării Deputaților de la 9 Mai 1877 a consacrat independența țării.

porul în ansamblul său infăți- șindu-se unit in simțire și in ginduri, gata să consacre, prin luptă și jertfă, deciziile organelor supreme ale țării. „Vom da și singele nostru pentru a- semenea fapte mari" — suna textul unei moțiuni trimise în acele zile autorităților centrale. 

Cuvinte ce exprimau o stare de spirit generală, care s-a materializat în scurtă vreme în fapte. Sute și sute de mii de oameni au subscris importante sume pentru înzestrarea armatei, intr-un răstimp scurt adunîn- du-se 1 639 798 lei, sumă cu care se puteau achiziționa 50 000 de puști. Aceeași superioară înțelegere a marilor imperative ale momentului a dovedit-o populația, țăranii în primul rind, atunci cind a fost vorba de rechizițiile pentru armată, valoarea lor — 11 227 098 lei — reprezentînd mai bine de patru cincimi din bugetul Ministerului de Război din 1877. Pentru transporturile necesare frontului, populația a prestat 1 045 747 ZILE DE MUNCA, iar pentru lucrările de construcții — ALTE 53 676 ZILE. In întreaga țară s-au creat ZECI ȘI ZECI DE COMITETE pentru stringerea de ofrande destinate oștirii ; datorită acestor eforturi s-au putut deschide, înzestra și întreține spitale cu mii de paturi, s-au trimis pe front ambulanțe sanitare, s-au adunat mari cantități de îmbrăcăminte. încălțăminte și medicamente necesare frontului. în teritoriile românești aflate încă sub opresiune străină s-a dezvoltat o întinsă mișcare de sprijinire a frontului, numai colectele publice realizate în Transilvania, deși stînjenite și apoi interzise de autoritățile regimului dualist austro-ungar, au cuprins CIRCA 400 DE LOCALITĂȚI și s-au cifrat la impresionanta sumă de 124 000 franci aur. Era o dovadă că pretutindeni pe pămintul românesc cauza ostașului român era socotită o cauză generală a națiunii, cum scria memorabil George Bari- țiu, că lupta sa era purtată in numele unui viitor mai bun pentru întregul neam. Datorită acestui suprem efort național au putut fi biruite greutăți care păreau insurmontabile, căci România, cum declara primul- ministru Ion C. Brătianu — „fără să fi avut munitiuni de rezbel, nici mantale, nici intendență. nici serviciu de spi
România — a patra forță 
a coaliției antihitleristeDa, poporul român a găsit în sine resursele de energie pentru a intări necontenit România liberă, pentru a făuri statul național unitar, dorul de veacuri al românilor, împlinit la 1 Decembrie 1918. Sub conducerea Partidului Comunist Român, făurit in mai 1921, poporul român a luptat pentru ca să întregească libertatea și unitatea națională prin dreptatea și egalitatea socială, desfășurînd ample bătălii revoluționare împotriva exploatării capitaliste, pentru o orînduire mai bună și mai dreaptă, pentru demnitatea țârii și a oamenilor ei. Iar a- tunci cind, in deceniul al IV-lea, politica agresivă a statelor fasciste și revizioniste a învolburat și pe cerul patriei nori negri și grei de primejdie, poporul, condus de partid, a făcut să se audă răspicat hotărîrea sa de a apăra cu orice preț independența și integritatea patriei, A dat înaltă expresie a- cestei ferme hotărîri marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în pregătirea și desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa ELENA CEAUȘESCU.Starea de spirit antifascistă a 

tale, nici nimic, a pus deodată o armată atît de numeroasă pe picior de rezbel și le-a făcut toate într-un moment și cu mijloace atît de restrînse (...), fără nici un împrumut, intr-o stare financiară dintre cele mai grele".La aceeași înălțime a dăruirii și abnegației pentru țară s-au situat silințele și faptele de arme ale ostașilor români pe cîmpurile de bătălie ale războiului ruso-româno-otoman. In războiul independentei au fost mobilizați CIRCA 120 000 DE OSTAȘI ȘI OFIȚERI; pierderile noastre s-au cifrat la circa 10 000 DE OSTAȘI ȘI OFIȚERI. Cu tenacitate și hotărire s-au bătut dorobanții, roșiorii si călărașii la Grivița și Plevna, la Rahova și Smirdan, cu neînfricare s-au aruncat asupra redutelor din care se revărsa potop de foc. cu neclintită voință au biruit orice lipsuri și greutăți, făcîndu-și deplin datoria Cu dreptate scria un ziar al epocii : „S-au luptat ca niște lei copiii Carpaților 1 împotriva intăriturilor care vărsau plumbi încinși ei și-au aruncat piepturile înflăcărate de iubirea patriei (...) ; au murit multi (...). dar au murit ca eroi, au murit jertfindu-Se pentru o patrie neatirnată. pentru deșteptarea trecutului; glorios al României". Cu. îndreptățită mindrie au defilat deci, la 8 octombrie 1878, pe sub Arcul de triumf, glorioșii eroi de la Grivița, de la Plevna, de Ia Rahova și Vidin, din atitea alte locuri ale războiului de independență. Iar cuvintele care s-au spus atunci in acea zi in care oastea țării s-a întors în capitala României libere au valoarea unei concluzii și a unui legămint pentru viitor : „Da, mindră poate fi țara de fiii săi. Cu încredere au mers la luptă ; ca voinici s-au întors. De aici înainte, fie liniștită scumpa noastră patrie : un popor care și-a vărsat singele pentru independenta sa, cu eroism va lupta ca să intărdps- că și să trăiască iubita noastră Românie de sine stătătoare".

poporului, voința sa de a restaura România liberă, democratică, s-au materializat in anii războiului hitlerist într-o amplă mișcare națională cu caracter antifascist, a cărui supremă expresie a reprezentat-o revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă, declanșată la 23 August 1944. Organizată și condusă de partidul comunist, a- ceasta a deschis procesul unor transformări revoluționare fără precedent în țara noastră, mar- cind, totodată, începutul participării României la războiul antihitlerist. Ziare, posturi de radio, agenții de presă, observatori politici și militari au consemnat în epocă „actul de mare curaj" al României, au vorbit elogios despre exemplul românesc, ca și despre faptul că atunci „a început adevărata fază de terminare a războiului s-a apreciat cu justețe că evenimentele din România a- veau „urmări decisive asupra situației din întreaga Europă", că „războiul în Europa se a- propie rapid de punctul său culminant".Pentru poporul român a început, Ia 23 August 1944, un război cu caracter popular pen-

Momente ale luptei poporului pentru independență evocate în arta plasticătru alungarea cotropitorilor de pe pămintul țării, pentru eliberarea Transilvaniei de nord-est de sub teroarea horthystă și reunirea ei cu țara-mamă. Și ca de atîtea alte ori de-a lungul existentei poporului român, idealul independentei și unității a mobilizat atunci uriașe e- nergii populare, a însuflețit încă din prima zi a revoluției milioane și milioane de inimi și conștiințe românești. Exprima cel mai bine ceea ce simțea și voia poporul o strofă a unei poezii larg râspindite in epocă : „în clocot de inimi, cu mina pe arme / Se-ndreaptă azi românii spre-Ardealul iubit / Dictatul robiei lui Hitler să-l sfarme / Domniei lui Horthy să-i pună sfîrșit".Cu mare abnegație și curaj au luptat ostașii armatei române pentru eliberarea Întregului pămint al țării, colaborind activ cu Armata Roșie. Ei au dovedit că „iubirea de. moșie" este mereu un izvor nesecat de tărie. reimprospătind gloria străbună, arătind că un popor care luptă pentru libertate, pentru cauza legitimă a unității și independenței patriei sale este de nebiruit.După ce la 25 octombrie 1944 de pe ultima brazdă de pămint românesc au fost alungați cotropitorii hort'hyști, incheindu- se astfel un lung calvar trăit de milioane de români, ostașii noștri s-au acoperit de glorie nepieritoare in luptele purtate, alături de forțele armate sovietice, pentru eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei și a unei părți din Austria. Ziua Victoriei de la 9 Mai 1945 i-a aflat Încleștați într-o titanică luptă eliberatoare. De-a lungul a 263 DE ZILE, aproape 540 000 DE OSTAȘI români s-au aflat in tranșeele războiului antihitlerist, străbătind prin lupte PESTE 1 700 KM, de la Marea Neagră pînă în inima Cehoslovaciei, forțind cursuri de apă și masivi muntoși, eliberînd 3 831 DE LOCALITĂȚI. Un drum de lup-, te, de eroism, de grele sacrificii. pierderile armatei româno cifrîndu-se la APROAPE 170 000 de morti. răniți și dispăruți. Pentru abnegația și dăruirea, curajul și neinfricarea cu care s-au bătut cu dușmanul spre a apropia măreața Zi a Victoriei PESTE 300 000 DE OSTAȘI ROMANI au fost decorați cu ordine și medalii românești, sovietice. cehoslovace etc.Vitejia ostașilor și-a aflat un trainic suport in sprijinul neprecupețit al întregului popor, în țară creindu-se practic un adevărat front al muncii pentru susținerea războiului antihitlerist. Efortul militar, efortul economic al României — ambele de factură impresionantă — au situat țara noastră pe locul al patrulea între statele coaliției antihitleriste. Așa cum s-a subliniat chiar în epocă, a- ceasta era un fapt care a contribuit la scurtarea conflagrației mondiale, un fapt pentru care poporul român avea tot dreptul să se felicite. Ca și In octombrie 1878, ostașii României au defilat. în 1945, pe sub Arcul de triumf, cu fruntea sus. cu sentimentul datoriei împlinite, cu convingerea că. prin lupta lor. s-au așezat temeliile unui viitor mai bun, demn pentru tară.

Dezvoltarea — noul nume 
al independenței țăriiAdevărata și deplina independentă politică este strîns legată de nivelul de dezvoltare economică. de forța productivă a țării. Este un adevăr fundamental care a fost așezat cu consecventă la temelia politicii economice a partidului, căpătind profunzimea și rezonanta maxime in anii ce au urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului.O uriașă mobilizare de forțe, îndeplinirea fermă a strategiei de dezvoltare promovate de partid au permis obținerea unor succese de seamă in creșterea avuției naționale, a venitului național. a prodticției în industrie. agricultură și în celelalte ramuri ale economiei. ÎN ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE, PRODUCȚIA INDUSTRIALA A CRESCUT DE 135 ORI, IAR CEA AGRICOLA DE 10 ORI, VENITUL NAȚIONAL DE 40 ORI, IAR FONDUL DE RETRIBUIRE DE CIRCA 75 ORI. Merită subliniat că 80 la sută din aceste creșteri s-au realizat după Congresul al IX-lea, avind la bază politica de alocare a unei înalte rate ă acumulării. Pe seama unui program de investiții ce reprezintă peste 4 100 miliarde lei, au fost create aproape 2 000 întreprinderi, peste 180 de noi platforme industriale, s-au construit 2,8 milioane de apartamente din fondurile statului.Viața, experiența arată în mod limpede că orientarea fermă spre realizarea unui ritm aoce- lerat de dezvoltare econom i co - socială a reprezentat baza sigură pentru ridicarea neîntreruptă a nivelului de viață al poporului nostru.O dată cu mobilizarea resurselor Interne, a apărut nevoia de a se recurge și la resurse externe de finanțare — îndeosebi pentru utilaje, tehnologii și licențe de fabricație in ramuri și sectoare de înaltă tehnicitate, ele însele purtătoare ale progresului accelerat : construcții de mașini, energetică, electronică, automatică. Iar aceasta deoarece nivelul tehnic al producției era destul de scăzut și. mai mult decit atît. economia nu dispunea de personalul calificat, de inginerii, de proiectanții care să realizeze in exclusivitate prin forțe proprii saltul tehnologic necesar reducerii și eliminării marilor decalaje dintre România și țările dezvoltate. Nu trebuie pierdut din vedere nici contextul internațional favorabil din anii ’70. Astfel, ritmul de creștere a economiei mondiale era susținut, comerțul international înregistra o dinamică și mai accentuată, iar creditele erau a- cordate în condiții avantajoase, ou dobinzi scăzute. Sint argumente care justifică in totalitate opțiunea de a se recurge la credite externe pentru accelerarea dezvoltării economiei naționale.în perioada 1972—1980. exporturile românești au sporit de peste 3,5 ori, într-un ritm anual ce a ajuns, uneori, chiar la 30 

la sută. De aceea, continuarea acestei evoluții ar fi permis ca plata datoriei acumulate — de 11 miliarde dolari în 1980 — să nu reprezinte o povară pentru țara noastră. A intervenit insă o bruscă înrăutățire a situației economice mondiale, marcată sever de stagnarea și inflația din țările capitaliste dezvoltate. Fenomenele de criză au afectat în mod deosebit țările in curs de dezvoltare, confruntate cu o deteriorare rapidă a echilibrului financiar-valutar ; s-au înăsprit in mod dramatic condițiile de creditare : dobînzile au atins niveluri exorbitante — la un moment dat, rata lor ajunsese la peste 20 la sută 1 —. adăugln- du-se și condiționări de ordin politic pentru acordarea de noi credite.Urmărind să doblndească o deplină independență economică și politică și să limiteze ..hemoragia" de resurse pentru plăți in cantul dobînzilor — în noile condiții impuse de capitalul financiar —, partidul și statul nostru au adaptat un program ferm de reajustare economică, de orientare spre export a producției naționale și de realizare a unui excedent comercial in continuă sporire, ceea ce a permis ACHITAREA INTEGRALA A DATORIEI EXTERNE ÎN MAI PUȚIN DE UN DECENIU.Lichidarea datoriei nu a fost un scop in sine, ci o pîrghie pentru a se putea așeza progresul economiei naționale pe baze stabile, fără nici o servitute către alte țări. Este elocvent în acest sens faptul că. o dată cu procesul de reajustare economică. România a continuat dezvoltarea forței sale productive. Așa după cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ÎN ACEST DECENIU S-AU ALOCAT PENTRU DEZVOLTARE PESTE 2 000 MILIARDE LEI ; producția industrială și cea agricolă au sporit cu circa 50 la sută ; au fost majorate de două ori retribuțiile și pensiile, fondul total de retribuire crescind cu circa 60 la sută ; s-au realizat vaste lucrări de Investiții în economie, s-au construit peste un milion de apartamente.Timp de aproape un deceniu, poporul român a depus eforturi susținute pe două „fronturi": al dezvoltării interne și al lichidării datoriei externe. Succesele do- bîndite pe primul „front" explică. in ultimă instanță, victoria deplină și finală pe cel de-al doilea și demonstrează vitalitatea economiei naționale. Merită relevat in acest context că decizia politică a lichidării datoriei externe s-a sprijinit și a putut fi îndeplinită numai prin mobilitate și adaptabilitate economică remarcabile. Într-adevăr, intre 1980 și 1988 comerțul exterior românesc a trecut de la un deficit de 14 la sută la un excedent de aproape 50 la sută din valoarea importurilor.Una din explicațiile de seamă ale acestei evoluții favorabile constă în afirmarea continuă a 

științei și tehnicii naționale, în valorificarea tot mai bună a potențialului creator al oamenilor muncii. Este important să relevăm aici că, tocmai datorită reducerii importului de utilaje și tehnologie, muncitorii, inginerii. proiectanții, alți specialiști din economie și-au valorificat experiența deja dobîndită și au trecut, ou mult curaj, la asimilarea în țară a numeroase utilaje, materiale, piese și suban- samble care, pină in acest deceniu. erau procurate din import. Iar rezultatul a fost. în numeroase cazuri, nu numai înlocuirea unui import costisitor, ci și realizarea de produse competitive pe piața externă, demon- s-trînd astfel potențialul cercetării și ad industriei românești. Privind prin această prismă, se poate observa așadar că decizia politică a lichidării accelerate a datoriei s-a constituit și intr-un catalizator al creativității tehnice naționale. într-o pirghie de dezvoltare.Eliberată de datorii, a căror rambursare absorbea o parte a venitului national, economia românească dispune in prezent de premisele valorificării tot mai bune a potențialului uman și material pe care îl are. în perspectivă, prioritatea fundamentală. peocuparea de bază în activitatea economică o reprezintă accentuarea laturilor intensive ale dezvoltării și sporirea eficienței economice — atit în ceea ce privește aspectele de ordin intern, cit șL ca un corolar firesc, in comerțul exterior, în cooperarea internațională a tării noastre.AMPLIFICAREA PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA CIRCUITUL MONDIAL DE VALORI MATERIALE va constitui. totodată, un factor de potențare a eforturilor interne pentru creșterea eficientei producției naționale. Un rol deosebit va reveni lărgirii și adîn- ciriî specializării și cooperării in producție. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. o dată cu lichidarea datoriei externe, România trebuie să se angajeze ferm în importante acțiuni de cooperare în producția, să participe activ Ia realizarea unui nou sistem economico-fi- nanciar mondial, bazat pe deplina echitate și egalitate, pe avantajul reciproc.Este lesne de remarcat interdependența și intercondltiona- rea reciprocă a tuturor acestor orientări de politică economică, promovate consecvent de partidul și statul nostru. îndeplinirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, sporirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, adîncirea cooperării internaționale și specializării sint. în fond, părți ale unuia și aceluiași întreg, pîr- ghii pentru atingerea obiectivului fundamental — sporirea avuției naționale, a venitului national, a bunăstării întregului popor, întărirea continuă a independentei și suveranității naționale, a demnității patriei române.
Pagină realizată de 
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MESAJUL ARTEI MILITANTE

Biografia civica 
a poetului național

Prilejuită de împlinirea unui secol de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc si a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939, Expoziția omagială de artă plastică, deschisă in sălile Dalles, aduce mărturii elocvente, în limbajul artei, ale uriașului efort constructiv întreprins de poporul român pe calea dezvoltării sale libere. Inspirate din experiența istorică a deceniilor de luptă pentru libertate si unitate in jurul partidului si, in același timp, puternic legate de actualitate, de realitățile sociale ale tării, de gîndirea si sensibilitatea contemporană, lucrările de pictură, sculptură, grafică și arte decorative au dat chip concret cerințelor, clar formulate în documentele noastre de partid. si de stat, de a ilustra tot ceea ce reprezintă frumusețe si aspirație spre frumos și inalt in realitățile tării noastre. Adeziunea limpede la marea lecție de istorie care îmbrățișează deopotrivă trecutul, prezentul și viitorul acestei țări a conferit autenticitate unui mare număr de compoziții orientate spre o tematică cu caracter istoric si social. Aceste compoziții, preponderente din punct de vedere numeric în expoziție, mărturisesc a- tașamentul la evenimentul trecut sau contemporan, la faptele istoriei revoluționare a clasei muncitoare, a poporului. Conștiința civică. conștiință care a conferit întotdeauna artei românești valoare si sens filozofic, animă lucrări semnate de artiști apartinînd tuturor generațiilor. O privire retrospectivă asupra artei românești din ultimele decenii nu este o simplă trecere in revistă a unor creatori care s-au afirmat în acest răstimp, ci o , elocventă ilustrare a calității si in- tensității mesajului artei romă- nești. Momente de mare importantă ale luptei duse pentru libertatea patriei si afirmarea ei plenară. momente care au concentrat e- fortul artistic, exprimă și acum a- celași patos, aceeași dorință de iz- bindă și frumos care a condus lupta generațiilor trecute si care continuă să impulsioneze lupta cotidiană a întregului nostru popor 

(Urmare din pag. I)tehnice românești, a întregii activități instructiv-educative de formare a omului nou.Semnificativ este, astfel, faptul că în România contemporană circa 25 la sută din populația țării este cuprinsă în procesul de invățămint. in condiții de acces democratic și gratuit la toate formele de invătă- mi-nt. avind la dispoziție o bază ma- terială-didactică puternică și modernă, la nivelul ultimelor achiziții mondiale din științele învățării. Populația școlară, cuprinzând in anul de invățămint 1988—1989 peste 5.5 milioane de preșcolari, elevi și stu- denți, este — cifră relevantă — de peste 3 ori mai mare decît cea a anului 1938—1939. Unitățile școlare asigură, pe tot cuprinsul tării, pregătirea generală și de specialitate a tineretului patriei ; aproape 1 300 000 de elevi sint cuprinși in anul școlar în curs in liceele din România, iar numărul total de studenti se ridică la aproape 161 000. încă din anul școlar trecut, toți absolvenții învă- țămintului obligatoriu de 10 ani sînt cuprinși în treapta a II-a de liceu și școlile profesionale. Iată, prin urmare, tot atitea temeiuri pentru a crăta că s-au creat toate condițiile pentru trecerea la generalizarea invătămintului de 12 ani. Mai mult de trei sferturi din tot ce există astăzi ca zestre a școlii românești a fost realizat in anii construcției socialiste, din a-

ceastă zestre peste 70 la sută fiind construită in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. Construcțiile destinate în- vățămintului. înălțate în „Epoca Nicolae Ceaușescu". echivalează cu 10 orașe cu cite 100 000 de locuitori fiecare.

Răspunzind necesităților crescînde de forță de muncă cu inaltă calificare, de muncitori pregătiți la nivelul tehnicii de virf, cu larg orizont profesional și de cultură generală, în conformitate cu documentele Congresului al XIII-lea al P.C.R., Congresului Științei și Învățămîn- tului, precum și cu hotăririle adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1988, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a hotărit ca, in anul de invățămint 1989—1990. 94 la sută din elevii clasei a IX-a să fie pregătiți in licee, cu profil industrial, agroin-

pentru un viitor luminos. Sînt pagini de cronică pentru istoria contemporană a României. „Oamenii muncii", imagine realizată în perioada interbelică de Alexandru Phoebus, imaginea unora dintre primele șantiere românești de construcții fixate de Marius Bunescu sau Spiru Chintilă, o compoziție cu muncitori aflați in timpul lucrului pictată de Gheorghe Vinătoru aduc in expoziție citeva repere ce aparțin istoriei artei românești, tot atitea realități ale muncii întruchipate in imaginile artei. Sînt lucrări care depășesc simpla delectare vizuală pentru a da ideii un amplu teren de manifestare, pen-
EXPOZIȚIA OMAGIALĂ DE ARTĂ PLASTICĂ DIN SĂLILE DALLES

tru a se implica in realitățile concrete ale țârii.Acum 100 de ani. în cadrul Congresului Internaționalei a II-a. la care au participat și socialiști români, ziua de 1 Mai a fost declarată zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc. Aniversarea în tara noastră a primului 1 Mai. e- vocată de Aurel Jiquidi intr-un cunoscut desen, este prezentată in acest context pe simezele sălii Dalles alături de ampla compoziție în care Dimitrie Grigoraș a figurat în chip simbolic crearea Partidului Comunist Român si de lucrarea intitulată „Demonstrație muncitorească", în care Kovâcs Zoltân ■ a figurat lupta pentru întărirea unității de acțiune a muncitorimii românești. Atitudinea angajată fată de promovarea ideilor de libertate și independentă națională, de dreptate socială, de respect al demnității umane are o îndelungă tradiție în arta românească. Mai ales în domeniul graficii, artiști de frunte au exprimat, prin intermediul creației lor. năzuințe care erau ale unui întreg popor. Lucrări precum „Glasul istoriei" de Vasi- le Dobrian. „Manifestul" de An- 
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multilaterale a tinerei generații

drăssy Zoltân., ..Trei șomeri" de Aurel Ciupe. ..Tipografie ilegală" de Gheorghe Adoc. „Greviști" de Matyas Iozsef. „Naționalizarea" de Gheorghe Ivancenco — lucrări prezentate in Expoziția din sălile Dalles — ne arată. încă o dată, concret, că marile frămintări sociale au avut un semnificativ ecou in creația graficienilor contemporani.Arta românească a răspuns noilor realități socialiste ale patriei cu p.ropria-i măsură, cu profundă angajare in istoria contemporană, prin lucrări în care și-au aflat exprimarea aspirațiile progresiste ale colectivității. Omagiul adus de 

artiști momentului istoric al pregătirii de către partidul comunist a memorabilului 1 Mai 1939, rolului hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu in desfășurarea acelei mari demonstrații patriotice adună secvențe pline de semnificație intr-o adevărată cronică a acelui moment istoric. Compoziții cum sînt acelea semnate de Constantin Nițescu. Ileana Balotă, Vintiilă. Mihăescu. Eftimie Modâlcă. Valentin Tănase, Ion Sinea, Albru StăneScu se constituie intr-un emoționant omagiu adus tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. Sînt lucrări ce dau expresie artistică sentimentelor de dragoste și recunoștință cu care întregul nostru popor il înconjoară pe. conducătorul partidului și statului, ctitorul României socialiste moderne.. Cojn- pozițiile care evocă istoricul’1 Mai 1939 au ridicat in fața artiștilor probleme complexe de reprezentare expresivă. Indiferent de modalitatea concretă de exprimare, aceste lucrări se întilnesc in aspirația de a sublinia omagiul adus de artiști generoasei lupte revoluționare duse de partidul comunist, de întregul 

dustrial, silvic și economic, iar 6 la sută in licee cu profil sanitar și neindustrial. De asemenea. s-a hotărit ca absolvenții a 10 clase, care vor fi cuprinși in in- vățămintul profesional — a cărui durată va fi majorată — să urmeze, in același timp, și invățămintul 

liceal seral, asigurindu-li-se astfel condiții optime pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională, tehnico-științifică și de cultură generală. Pentru o mai bună cuprindere a absolvenților a 10 clase din anii precedenți, încadrați in producție, pentru realizarea trecerii la in- vățămintul generalizat' de 12 ani, s-a stabilit sporirea numărului de locuri in invățămintul seral, liceal și profesional. în anul universitar 1989— 1990 este prevăzută o. creștere, .față de anul precedent, cu circa 2 000 a numărului de locuri la invățămintul de zi și seral, îndeosebi, la invăță- 

nostru popor pentru a atinge nivelul actual de dezvoltare a tării. Un nivel care se măsoară in ritmurile înalte de dezvoltare ale industriei și agriculturii românești. ritmuri înregistrate mai ales după cel de-al IX-Jea Congres, al partidului, de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cum era și firesc, chipul tovarășului Nicolae Ceaușescu. ale cărui îndemnuri constante și initiative concrete au contribuit la dezvoltarea României de astăzi, se află in centrul multora dintre compozițiile prezentate pe simezele sălii

Dalles. II reintilnim Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in cursul numeroaselor vizite de lucru desfășurate in punctele fierbinți ale industriei românești sau pe vastele ogoare ale țării, alături de mineri, in subteran sau in mijlocul tineretului, in cursul unor hotărî- toare acțiuni pentru salvgardarea păcii. Sint tot atitea ipostaze ale unei activități neobosite al cărei scop suprem este dezvoltarea tării. Acestei activități îi sînt dedicate portretele și compozițiile realizate de Dan Hatmanu. .Vintilă Mihâes- cu. Eugen Palade, Vasile Pop Ne- greșteanu, Cornelia lonescu-Dră- gușln. Ion Bițan, Vladimir Șetran. Mihai Coșan.Deschisă cu prilejul unor atit de importante aniversări legate de sărbătoarea tuturor celor ce muncesc, expoziția, adute totodată’un elogiu muncii desfășurate cu rezultate atit de . elocvente pe pămjntul românesc. Compoziții figurative, narează cu claritate, dinamism amploarea construirii socialismului în România. O realizează, concret, lucrări cum sînt „Canalul Dunăre — Marea Neagră" de Valentin Tănase. „Amenajarea riului Argeș" de Vladimir Șetran. „Amenajarea complexă a Dîmboviței" de Marcel Bejgu, „Dimbovița" de Emil A- 

mintul tehnic si economic. In ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 5 mai. tovarășul . Nicolae Ceaușescu a cerut să se acorde, in continuare, o atenție deosebită perfecționării programelor de invățămint de toate gradele, in vederea legării mai strinse a

a-cestuia de îndeplinirea sarcinilor economico-sociale. de noile cerințe care se pun in domeniul pregătirii forței de muncă pentru diferitele sectoare ale economiei naționale, ale lărgirii orizontului de cunoștințe profesionale, tehnice, economice, științifice și de cultură generală. Subliniind că școala in societatea noastră socialistă reprezintă principalul factor de educație și cultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca. o dată cu îmbunătățirea pregătirii tehnice și profesionale, să fie perfecționată in continuare predarea științelor sociale, astfel incit toți elevii și stu

denții să crească și să se dezvolte în spiritul concepției materialist- știmțifice despre lume și viață, să acționeze ca oameni noi. cu un puternic spirit revoluționar, patriotic — constructori conștienți și devotați ai socialismului și comunismului în patria noastră. „O dată cu generalizarea invătămintului de 12 ani, noii muncitori — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 29 aprilie 1988 — vor fi absolvenți ai liceului de 12 ani. în același timp, trebuie să avem în vedere că un număr tot mai mare de specialități in producție și in alte domenii vor trebui să fie ocupate de muncitori cu studii superioare. De aceea, va trebui să avem în vedere mărirea, in mod corespunzător, a numărului de studenți și de absolvenți". Aplicarea în practică a ideilor clarvăzătoare ale genialului strateg al României moderne, secretarul general al partidului, a îndrumărilor de inaltă competență ale tovarășei Elena Ceaușescu, înfăptuirea „Programului privind asigurarea forței de muncă, dezvoltarea învăță- mintului și perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor in perioada 1986—1990“ reprezintă garanția dezvoltării tuturor sectoarelor vieții economico-sociale. Ia care procesul de invățămint iși aduce o contribuție activă prin permanentul efort de îmbunătățire a pregătirii multilaterale. revoluționare a întregului nostru tineret.

ciocoiței. „Podurile de la Fetești- Cernavodă" de Dimitrie Grigoraș. imaginea care evocă metroul bucu- reștean. de Eugen Palade. „Sărbătoare" de Dan Hatmanu. „Industrială" de Adrian Maftei, „Palatul pionierilor" de Bogdan Pietriș. „Transfăgărășanul" de Eugen Popa, „Platforma petrolieră din Teleor- m.an-Videle" de Constantin Albani, „Constructori ai luminii" de Romul Nuțiu. „Uzina de aluminiu din Tulcea" de Teodor Răducanu. Sint lucrări care se definesc prin încrederea permanentă in speranțele, năzuințele și viitorul omului contemporan. Alte lucrări, semnate de Ion Gheorghiu. Geta Mermeze, Cela Neamțu. Brăduț Covaliu. Ion Stendl. exprimă, la un nivel simbolic. aceeași încredere in triumful vieții, al civilizației și culturii, al progresului.Fără indoială. semnificația culturală a unei expoziții omagiale cum este aceea deschisă in sălile Dalles reiese din multitudinea aspectelor particulare pe care le însumează prezenta unor creații extrem de diferite atit din punctul de vedere al mijloacelor de expresie. cit și al tehnicilor artistice folosite. Dincolo de aceste diferențe există însă in cele mai multe dintre lucrările prezentate o puternică tensiune spirituală. Sint lucrări capabile să constituie o unitate caracteristică pentru timpul și societatea in care au apărut. în domeniul sculpturii, nu puține sint lucrările în care idei complexe au beneficiat de mijloace artistice riguroase. în care structura precisă. simplificată se alătură mesajului. Am putea aminti astfel lucrări realizate de Ion Irimescu. Constantin Lucaci. Eftimie Bîrleanu. Bucur Pavel. Mircea Dăneasa, alături de armoniile cromatice ale unor lucrări de pictură infățișind flori, lucrări semnate de Ion Popescu Negreni. Vasile Grigore, Traian Brădean, Elena Greculesi, Viorel Mărginean.. Eugen Popa, Lazăr Iacob. Sint lucrări care subliniază aceeași convergență in a exprima omagiul adus de creatori clasei noastre muncitoare, partidului comunist.
Marina PREUTU

Prin apariția celui de-al XVI-lea tom al Operelor eminesciene, marea ediție critică inaugurată de Perpessi- cius e foarte aproape de termenul ei final. Adică e foarte aproape de împlinirea celui mai important act recuperator de cultură, in ordinea editorială. din cite au fost inițiate pină acum in tara noastră, in epoca atit de rodnică pe toate planurile inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.Potrivit subtitlului menit a-i preciza cuprinsul. — Corespondență. Documentar — volumul al XVI-lea din Opere de M. Eminescu ar fi urmat să includă scrisorile cu felurite destinații pe care le-a compus poetul, precum si documentele cu caracter oficial alcătuite ori numai semnate de el. Iar la acestea s-ar fi adăugat, evident, ceea ce intelegem îndeobște prin „aparatul critic". Insă volumul cuprinde apreciabil mai mult : o Cronologie (adică eboșa unei posibile noi „biografii" eminesciene, configurată din perspectiva a ceea ce— ca incontestabilă mărturie documentară — e scos la lumină îndeosebi aici, dar si in tomurile anterioare). un intins capitol de Concepte și scrisori neexpediate, o tot atit de amplă secțiune rezervată Corespondenței primite, un Documentar II incluzind numeroase texte emise de diferite instituții — dintre cele care vizau nemijlocit viata civică a scriitorului. Incit. înainte de orice alte considerații privind semnificațiile si importanta acestui volum, e cazul să-i evidențiem de pe acum un prim merit de seamă. Acela de a fi fost conceput după ceea ce insusi Eminescu obișnuia să numească „măsura lucrurilor". Scrisorile pe care le-a expediat scriitorul nu ar putea fi înțelese cum se cuvine fără cele primite de acesta, potrivit specificului oricărui dialog epistolar. Actele emise de poet, ca unul dintre principalii organizatori ai serbării de la Putna, ca director al Bibliotecii Centrale din Iași, revizor școlar s.e.l.. nu si-ar do- bindi întreaga lor semnificație in absenta a ceea ce le-a determinat sau le-a fost consecință, adică fără specia anume de„dialog" aparți- nind domeniului administrativ și civic — in sensul larg al cuvintului. E reprezentarea cea mai ambițioasă, mai cuprinzătoare și mai justificată logic, mai „pe măsură". în cazul oricărei veritabile ediții critice, dar mai cu seamă in cazul uneia de ponderea celei consacrate poetului nostru national. (Si ne vine in minte că la o viitoare retipărire ediția aceasta ar fi bine să cuprindă, in sectorul consacrat publicisticii, acele texte din Românul ori publicațiile satelite, din publicațiile românești de peste munți, din Neue lreie Presse si alte jurnale străine. în măsura in care acestea au determinat scrierea multor articole eminesciene sau au fost vizate de acestea). Iar meritul pentru o astfel de concepție editorială, precum si pentru • înfăptuirea acesteia, revine lui Dimitrie Vatamaniuc. actualul coordonator al ediției si al volumului de față (in cadrul căruia a redactat și Cronologia dimpreună cu întregul aparat critic), lui Petru Creția, responsabilul filologic al ediției, cercetătorilor Oxana Busuioceanu. Simona Cioculescu. Anca Costa-Foru, Claudia Dimiu. Aurelia Dumitrașcu și Alexandru Surdu. care s-au îngrijit de transcrierea filologică a textelor.însemnătatea acestui volum de corespondentă si de varii documente eminesciene insumează aspecte atit de complexe, incit aici vor putea fi semnalate doar unele dintre ele. Au fost incluse in volum documente care se situează, asa-zicind. la zona de contact dintre fața exterioară a biografiei scriitorului si biografia interioară a acestuia, iar unele dintre ele impun reluarea cercetărilor in puncte rămase obscure ori trecute cu vederea (motivele precipitatei demisii din martie 1865 si ale plecării la Cernăuți, pentru reluarea „studiilor colegiale", plauzibilitatea știrilor de oină mai deunăzi in legătură cu diferitele momente ale itinerarului transilvan din 1866, semnificația și datarea conceptului de scrisoare prin care Eminescu iși dezvăluia intenția de a întrerupe studiile universitare și de a se stabili la Iași, temeiurile pe care el s-a înscris la Universitatea din Viena doar ca Ausserordentlich, iar la cea berlineză ca student obișnuit. cu dreptul de a-si da examenele etc., etc.). Pentru perioada de gazetar la Timpul, documentele din actualul volum aduc prea puține date in afara celor știute de mult. Iar așa fiind, scrierea unei noi biografii din perspectiva acestei perioade.— așa cum. a opinat Mihai Gafița in. volumul Fața ascunsă a lunii, dar și alții — ar presupune prea numeroase si hazardate deduceri din chiar articolele eminesciene, spre a diferi sensibil de ceea ce a si fost relevat.Neprețuite rămin. pentru reconstituirea a ceea ce cu diverse prilejuri am numit „biografia interioară" eminesciană. secțiunile din volum rezervate Corespondenței trimise de scriitor, in calitate de persoană particulară. dar si civică, cea de Concepte. Scrisori neexpediate, cea de Corespondență primită pe linie personală sau oficială. Documentele de acest gen constituie, întîi, surse de maximă certitudine pentru a cintări, si înțelege (pe cit e posibil) ceea ce credea Eminescu despre propria-i „fire", precum si ceea ce credeau a sti într-aceasta diferitii contemporani ai scriitorului („firea mea ciudată, care pune întotdeauna înainte răul"; „necesarul spațiu pentru ceea ce este colțuros în firea mea"; „am moștenit prin ereditate o tristetă pe care nu pot să mi-o explic si care, educată din cind în cind c-un optimism Însuflețit de paginile mărețe scrise cu singele său de nobilul popor românesc. mă îndeamnă să urc calvarul vieții mai ușor" ș.a.m.d.). Scrisorile expediate, precum si cele primite (de la familie, de la Veronica Miele) dau seamă. în al doilea rind. despre ipostazele vieții de sentiment eminesciene. a marilor ei porniri dionisiace. cărora le face cumpănă o discreție echivalentă și o rară capacitate de a-si masca elevația funciară prin simplicitatea atitudinilor. Pentru cei care nu caută in asemenea epistole „oboseala, slăbiciunea" asupra cărora avertizează Scrisoarea I, ele dezvăluie in multe feluri complexiunea stărilor afective cu suport intim, ca si a acelora generate de dialectica vieții sociale (Harietei. sora mai mică si suferindă 

idei si semnificații3 *

în creația eminesciană

pentru care nutrea o afecțiune deosebita. Eminescu ii cerea iertare că nu poate veni s-o vadă, scriindu-i in încheiere cu astfel de indicibilă înfiorare ; „Poate la toamnă tsa poată veni — n.n.j... Dar sa nu mai vorbesc. nu de toamnă, ci nici de ziua de mini... Lumea-i schimbacioasâ (...J 'toamna anului e una pe an. apoi liji urmează primăvară. Toamna vieții vine fără să știi cind. nici de unde... numai vezi că totul a trecut pentru a nu se mai întoarce" ; in scrisoarea de condoleanțe pe care i-o trimite Veronicăi Micle, la pierderea soțului. Eminescu simte nevoia să se explice după cum urmează : „Tu știi, dulce si neuitată amică, că lin] sentimentul de care-ti vorbesc nu e nimic banal, nimic care să aibă ceva comun nici cu teoria plăcerii, la care se-nchină mulțimea celor fericiți, nici [cuj piatitudinele unei tinereți necoapte. Nici tinerețea, nici frumusețea ta. nici virtuți sufletești, nici grații fizice nu au fost cauza acelei simțiri care a aruncat o umbră adin- că asupra vieții mele intregi. Eu nu cutez să-i dau nume si nu i-am dat nicicind"; cind, după ce liberalii il Înlăturaseră din postul de revizor școlar, i se cer dări de seamă asupra stării școlilor vasluiene, Eminescu răspunde cu asemenea concept de scrisoare. — exemplar pentru dreptul său sarcasm pedepsitor, necruțind nici malonestitatea fostei administrații conservatoare, nici pe aceea — pentru el intru totul previzibilă — a noii administrații liberale: „Un om nu poate face nimic intr-o tară râu tocmită si măcar să tot poruncească, rămine la vorba ceea : a poruncit cinelui si cinele pisicei si pisica șoarecelui, iar șoarecele si-a atirnat porunca de coadă. Cit despre tablouri [dările de seamă asupra situației din scoli, pe care prezentul volum le reproduce abundent, mărturisind astfel despre competența și excepționala conștiinciozitate a ex-revizorului — n.n.]. ce vor fi lipsind la prefectură, cestiunea în sine nu mă privește, mă oblig' eu ca astăzi, cind nu mai sint revizor si nici am la dispoziție asemenea tablouri, să-i comunic pe de rost d-lui prefect școa- lele, învățătorii, învățătura cită o au aceștia, numărul copiilor, prevederile bugetelor comunale etc. Toate acestea ca un semn cit de fără grijă și nepă- sătoare au fost administrația trecută față cu școalele rurale").Nu mai puțin relevante sint. in acest al XVI-lea volum al Operelor, indiciile despre vastitatea si felurimea culturii scriitorului, precum si — fapt încă mai important — despre specificul modului eminescian de a s’e instrui. Să recurgem, aici, doar la un singur exemplu — acela al scrisorii adresate lui Maiorescu din Charlottenburg la 5 februarie 1874. Intre alte precizări, cea care urmează este elocventă pentru reprezentarea eminesciană a treptelor da urcat pină să se ajungă la veritabila editură si ar trebui să constituie un permanent memento pentru comparatiștii de orientare sursologică : „Kant mi-a căzut, in mina relativ tirziu. Schopenhauer de asemenea. Ce-i drept, imi sunt familiari, insa renașterea intuitiva a gindirii lor m mintea mea. cu mirosul specific de pâmint proaspăt al propriului meu suflet, nu s-a desâvirșlt încă." Mirosul specific de pămint proaspăt al propriului meu suflet... lata treapta de sus a inițierii culturale eminesciene la care ar trebui să ia seama cei care rețin, de pildă, cit ii datorează Eminescu lui Adolf Fick in ceea ce privește lărgirea reprezentărilor sale astrofizice, dar nu și faptul că ele au constituit numai un punct de plecare, intre altele, pentru ajungerea la propria reprezentare despre „curba în infinit a universului". O a doua precizare din scrisoarea citată e si mai semnificativă. Referindu-se la felul în care apro- fundase filozofia lui Schopenhauer, Eminescu arată că „am atacat lucrurile mai ales in acel punct in care, potrivit materiei lui. sistemul mi se părea puțin elaborat. Filosofia dreptului. a statului și a istoriei sunt numai indicate la Schopenhauer", pe cind „dintre antici fiecare era cel puțin un om politic teoretician, căci nu trebuie să lași nedeslușit ceea ce prezintă în cel mai înalt grad interes practic [...] Cred că am găsit acum soluția problemelor respective, gru- pind concepțiile și sistemele demonstrative (doveditoare) care însoțesc fiecare fază a evoluției în antinomii vizind atemporalul din istorie, drept si politică [...] Interesul practic pentru patria noastră ar consta, cred, in înlăturarea teoretică a oricărei îndreptățiri pentru importul necritic de instituții străine, -care nu sunt altceva decit organizații specifice ale societății omenești in lupta pentru existentă, care pot fi deci preluate în principiile lor generale, dar a căror cazuistică trebuie să rezulte in mod empiric din relațiile dintre popor și tară (teritoriu)". Luciditatea, independența de gindire, spiritul critic, gîndul la „interesul practic pentru patria noastră" — iată modul si coordonatele specifice ale inițierii culturale eminesciene, așa cum sint evidențiate in scrisoarea de care ne-am ocupat, ca si in totalitatea documentelor strinse in volumul de fată.Fundamentele unei poetici de izbitoare modernitate, asa cum se configurează ele mai tatii in corespondenta cu Iacob Negruzzi. numeroase particularități ale „laboratorului" eminescian, atit de vastul si expresivul registru al „vocii auctoriale" a- lui Eminescu-epistolierui. le-am relevat cu numeroase alte prilejuri. Incit ceea ce s-ar mai impune să fie semnalat aici ține cu precădere de anumite omisiuni ; cea a scrisorilor trimise de Creangă lui Eminescu. după plecarea acestuia din Iași, cea a scrisorii trimise de Eminescu Veronicăi Micle la 8 noiembrie 1874, precum si alte citeva documente. Iar absenta lor se explică prin scrupulul certitudinii depline in legătură cu tot ce a fost strins în volum. Dincolo de inestimabila lui valoare documentară, așadar, care va determina fără îndoială un stadiu mai inalt al cercetărilor despre Eminescu- omul și creatorul, chiar și asemenea omisiuni din volumul al XVI-lea da Opere eminesciene, ca si unele probleme de datare a textelor etc., isl au prin sine o funcție catalitică. Fiindcă vor fi motiv de reluare a investigațiilor — oricit de migăloasă fie — și de dezbateri rodnioe.
George MUNTEANU
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Profundă recunoștință pentru remarcabila operă 
de dezvoltare și modernizare a localităților patriei, 
angajament ferm de a înfăptui exemplar politica 

partidului și statului
Telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Statului Israel, luni a avut loc în Capitală o manifestare culturală orga- niz-tă de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și s-a vizionat un film documentar.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Yosef Govrin, ambasadorul Israelului la București.(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 68-a aniversări a Partidului Comunist Român. în numele Partidului Socialist din Cipru (E.D.E.K.) și al meu personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului român prieten cele mai calde felicitări.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie care leagă partidele și popoarele noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele țărilor noastre, al păcii, libertății și dreptății internaționale.
Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

din Cipru — E.D.E.K.

DE PARTICIPANTEI IA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC DĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Vestea trecerii localității noastre în rîndul orașelor țării ne-a umplut inimile de bucurie.In aceste clipe de emoționantă sărbătoare, de vibrant entuziasm, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să primiți omagiul nostru fierbinte, împreună cu cele mai calde mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru tară, pentru poporul român, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.Aceleași vii mulțumiri exprimăm tovarășei Elena Ceaușescu pentru importanta contribuție

adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Constituie pentru noi un motiv de profundă satisfacție faptul că, in ritm cu țara, Dărmă- neștiul a cunoscut, în anii rodnici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", o impetuoasă dezvoltare în toate domeniile de activitate. Orașul nostru dispune astăzi de o puternică industrie, care realizează, anual, o producție-marfă de aproape 4 miliarde lei, de numeroase dotări socîal- edilitare.Pentru toate acestea, vă exprimăm încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră gratitudine, împreună Cu urarea fierbinte de multă sănă

tate și nesecată putere de muncă pentru a conduce. cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară, țara și poporul pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că petroliștii, minerii, constructorii, forestierii. toți locuitorii orașului nostru vor face totul pentru a întîmpina marile evenimente politice din acest an din viața țării, cu cele mai bune rezultate în toate domeniile de activitate, sporind contribuția orașului la dezvoltarea generală a scumpei noastre patrii.
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Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu sentimente de profundă mindrie patriotică. comuniștii, toți locuitorii din Bolintin-Vale. Iși exprimă profunda recunoștință față de dumneavoastră. eminent conducător de partid și de stat, ilustru făuritor de eră nouă, de al cărui nume se leagă indisolubil toate mărețele transformări revoluționare petrecute în viața poporului și a tării. în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului.înfăptuirea programelor privind amplasarea echilibrată a forțelor de producție și dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor și localităților țării, inițiate de dumneavoastră, a făcut ca așezarea noastră să beneficieze de un înalt ritm de dezvoltare economică și edilitară, să asigure locuitorilor săi condiții din ce în ce mai

bune de muncă și viață. Realizarea neabătută a obiectivelor politicii de înflorire multilaterală a patriei, a programelor de dezvoltare econo- mico-socială în profil teritorial a asigurat localității noastre posibilitatea de a fi declarată oraș, fapt ce ne umple inimile de bucurie și satisfacție, de aleasă recunoștință față de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, genialul strateg al devenirii socialiste și comuniste a României.în telegramă se dă expresie unui profund omagiu față de tovarășa Elena Ceaușescu pentru contribuția sa deosebită la progresul României socialiste, la transformarea științei. învățămîn- tului și culturii în factori importanți ai propășirii patriei, la înfăptuirea politicii internaționale de pace și cooperare promovate de țara noastră.Ne angajăm — se arată în continuare în telegramă — să întîmpinăm măreața sărbătoare de

la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu cele mai bune rezultate în realizarea sarcinilor ce revin noului oraș in industrie, agricultură, în toate celelalte domenii de activitate, în aceste momente de profundă semnificație istorică pentru locuitorii orașului Bolintin-Vale, exprimîndu-vă incă o dată alesele noastre sentimente de stimă și recunoștință pentru întreaga dumneavoastră activitate dedicată bunăstării și fericirii întregului popor, vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai calde urări de sănătate. viață lungă și fericită, plină de satisfacții și bucurii, nesecată putere de muncă pentru a conduce țara, partidul și poporul spre noi și noi victorii, spre comunism.
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Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Noi, comuniștii, toți oamenii muncii și locuitorii orașului Mihăilești, cu profundă emoție și înălțătoare mindrie patriotică, dăm glas nețărmuritei noastre recunoștințe, caldelor sentimente de stimă și aleasă prețuire față de dumneavoastră, ctitorul României socialiste moderne, genialul conducător al destinelor poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de a cărui prodigioasă activitate sint indisolubil legate grandioasele înfăptuiri din epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului,în contextul procesului revoluționar de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor si localităților țării, clarviziunea cu care călăuziți eforturile întregului popor spre îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață a determinat ca in

rîndul noilor orașe ale României socialiste să se înscrie și comuna Mihăilești, aceasta fiind o nouă dovadă a asigurării accesului tuturor locuitorilor patriei la beneficiile civilizației și culturii socialiste.Aducem și cu acest prilej omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu. ilustru om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului si statului, Ia continua înflorire a științei, învățămîn- tului și culturii românești.în aceste clipe emoționante, cînd localitatea noastră a devenit oraș — se spune in telegramă — ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom depune în continuare eforturi susținute pentru a asigura o neîntreruptă dezvoltare a așezării noastre, in așa fel incit, prin muncă și abnegație revoluționară, să dovedim că sîntem la înălțimea ce
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rințelor celei mal rodnice perioade în împliniri din istoria poporului român, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Membrii comitetului orășenesc de partid și deputății consiliului popular, întruniți în plenară și sesiune, iși exprimă, in numele tuturor celor ce trăiesc în acest oraș, mulțumirea șl aleasa recunoștință față de dumneavoastră, ho- tăriți de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a planurilor si programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. întimpi- nînd astfel cel de-al XIV-lea Congres al partidului și sărbătoarea noastră națională de la 23 August, cu cele mai bune rezultate în industrie, agricultură, construcții și celelalte domenii de activitate.
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(Urmare din pag. I)justețea politicii partidului șl statului de dezvoltare armonioasă, multilaterală a patriei, această măreață înfăptuire a asigurat deplina independență economică și politică a țării, deschizînd perspective ample înaintării sale cu pași mari pe calea spre culmile civilizației comuniste.în cei 44 de ani care au trecut de la încheierea celui de-al doilea război mondial. în viața continentului european, ca și pe plan mondial. au avut loc profunde transformări revoluționare, sociale și naționale. ceea ce a determinat mari schimbări în raportul de forțe. între cele două tendințe principale — tendința spre destindere. dezarmare si pace, și tendința spre menținerea încordării si continuarea politicii de război, forță si dictat. Se poate aprecia, așa cum sublinia secretarul general al partidului, că între aceste două tendințe s-a ajuns la un echilibru relativ de forte, ceea ce face ca situația mondială să fie complexă, contradictorie și gravă.Este adevărat că în ultimii ani s-au făcut unii pași pozitivi pe calea dezarmării, a soluționării politice a unor conflicte. Nu se poate trece însă cu vederea faptul că principalele puteri nucleare dețin stocuri uriașe de arme, capabile să distrugă de mai multe ori întreaga omenire, însăși viața pe planeta noastră, că experiențele nucleare și cercetările pentru militarizarea Cosmosului continuă, iar anumite cercuri ale N.A.T.O. preconizează trecerea la modernizarea unei serii întregi de rachete cu rază scurtă de acțiune.Iată de ce, așa cum evidențiază în permanență România socialistă, președintele ei, problema fundamentală a epocii noastre o reprezintă oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. In a- cest scop, țara noastră susține cu fermitate necesitatea renunțării la experiențele nucleare, la programul de militarizare a Cosmosului, la modernizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune. In același timp. România se pronunță in mod consecvent pentru eliminarea — concomitent cu armele nucleare — a armelor chimice, pentru reducerea radicală a armelor convenționale, sub un control strict internațional, și reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 50 la sută pînă în anul 2000. urmînd ca mijloacele ce vor deveni in acest fel disponibile să fie folosite atît de țările respecti

ve, pentru soluționarea unor probleme grave sociale, cît și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.Faptul că cele două conflagrații mondiale au izbucnit în Europa, extinzindu-se ulterior la scară planetară. pune în lumină imperativul transformării spațiului european într-o regiune a păcii și colaborării, ca o cerință de prim ordin a păcii mondiale, cu atît mai mult cu cît pe continentul nostru se află concentrate cele mai mari arsenale. Este și motivul pentru care țara noastră. președintele țării au acționat și acționează cu deosebită perseverență pentru înaintarea pe calea deschisă de Conferința pentru securitate și co
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operare de la Helsinki, pentru eliminarea armelor nucleare și a celorlalte arme de distrugere în masă de pe continent și reducerea substanțială a celor convenționale. In acest spirit participă România la negocierile pentru dezarmare convențională in Europa și pentru a- doptarea de noi măsuri de încredere și securitate, care se desfășoară la Viena, exprimîndu-și speranța că acestea vor duce la rezultatele așteptate de popoarele continentului.In lumina experienței trecutului, este necesar, de asemenea, să se pună cu desăvîrșire capăt și celorlalte cauze care au generat șl generează multiplele probleme e- xistente în viața internațională — politica de forță și dictat, de a- suprire și dominație, de amestec în treburile interne ale popoarelor —, să se acționeze in mod perseverent pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru întronarea strictă în relațiile dintre toate statele a principiilor independentei și suveranității naționale, e- galității în drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță șl la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege singur calea de dezvoltare, fără nici un fel de ingerințe sau presiuni exterioare. Cu deosebită putere, secretarul general al partidului a reliefat din nou. în cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R., necesitatea rezolvării ex

clusiv pe cale pașnică, prin tratative a tuturor diferendelor și situațiilor conflictuale.învățînd din lecția celui de-al doilea război mondial, care a pus în evidență consecințele catastrofale pe care le pot avea atitudinea conciliatoare față de fascism, lipsa de fermitate împotriva politicii de agresiune și încălcare samavolnică a drepturilor suverane ale altor popoare, forțele sociale înaintate, opinia publică mondială au înalta îndatorire de a face totul pentru a bara orice manifestări ale neofascismului, orice încercări de învrăjbire a popoarelor, cu atît mai mult cu cît, în ultima vreme, cercuri reacționare, iredentiste se străduiesc să reînvie „concepte" și ideologii" condamnate de istorie.Victoria de la 9 Mai 1945 a fost o victorie a luptei unite a popoarelor. înfrin- gerea fascismului a fost posibilă datorită închegării, în fața primejdiei care a- menința umanitatea, a marii coaliții antifasciste, în care au intrat țări diferite ca orîndulre socială, mărime sau grad de dezvoltare. Iată de ce învățămîn- tul principal al celui de-al doilea război mondial îl reprezintă necesitatea arzătoare ca popoarele, forțele democratice și progresiste cele mai largi — comuniștii, socialiștii, social-democrații, cele mal diferite organizații obștești, de tineret și femei, grupări politice de cele mai diferite tendințe — să acționeze în strînsă unitate, atît pe plan național, cît și internațional, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al națiunilor Ia existentă. Ia viață, la libertate. independentă și pace.întreaga experiență a epocii postbelice dovedește cu putere că idealul independenței naționale este aspirația supremă a lumii contemporane. Militlnd permanent pentru cauza libertății popoarelor, partidul și statul nostru răspund astfel unei cerințe majore a dezvoltării istorice a umanității.Sărbătorind Ziua Independenței și Ziua Victoriei, comuniștii, poporul român îșl reafirmă solemn hotărîrea de a acționa și în viitor, cu aceeași neabătută consecvență, pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate forțele Înaintate ale contemporaneității, în lupta comună pentru făurirea unei lumi eliberate de spectrul războaielor, o lume a păcii și progresului, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, independent. potrivit intereselor și aspirațiilor sale fundamentale.
tv

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor orașului Aninoasa, județul Hunedoara, exprimăm cele mai alese sentimente de gratitudine pentru activitatea neobosită pe care o des- fășurați în conducerea partidului și statului, pentru dăruirea și abnegația revoluționară cu care dumneavoastră, erou între eroii neamului, ctitor de tară nouă, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, acționați pentru înflorirea continuă a patriei socialiste,în continuare, după ce s-a dat expresie unui respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la progresul științei, învățămîntului și culturii naționale, în telegramă se spune : Cetățenii localității Aninoasa — vatră românească cu existență milenară — au primit cu deosebită mindrie

CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC ANINOASA, JUDEȚUL HUNEDOARA
19,00 Telejurnal
19,20 File de glorioasă Istorie (color). 

Eroice bătălii pentru Independen

ta României, pentru victoria asu
pra fascismului

19,40 Industria — programe prioritare
20,00 Imagini din R.S. Cehoslovacă (co

lor)
20,20 Film artistic (color). „Ultimul 

meci". Producție a studiourilor 
cehoslovace. Premieră TV

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

cinema

patriotică trecerea comunei noastre în rîndul orașelor, ca urmare a aplicării consecvente în viață a politicii partidului și statului de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, care asigură dezvoltarea armonioasă. echilibrată a tuturor zonelor și localităților urbane și rurale, creșterea bunăstării întregului popor.în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada glorioaselor prefaceri inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, comuna noastră. una dintre cele mai vechi și importante așezări muncitorești din puternicul bazin carbonifer al Văii Jiului, a cunoscut mutații profunde. O dată cu creșterea an de an a volumului extracției de cărbune, de prospectare și punere în valoare a noi zăcăminte, au luat amploare construcțiile de locuințe și obiective social-culturale, au fost alocate fonduri importante pentru dezvoltarea bazei materiale a comerțului, prestațiilor de servicii. ocrotirii sănătății. învățămîntului și culturii. care au creat condițiile trecerii comunei la

statutul de oraș. Acționăm pentru realizarea bogatului program de investiții' atît în minerit, cît și în construcția de locuințe, urmînd să predăm în acest an 252 apartamente, să finalizăm lucrările la noua fermă de păsări, la numeroase spații comerciale și alte dotări social-gospodărești.Profund recunoscători pentru minunatele condiții de muncă și de viață, pentru perspectivele deschise orașului nostru, ne angajăm să muncim cu răspundere și dăruire revoluționară, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. în spiritul orientărilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră cu prilejul recentei vizite de lucru în Valea Jiului, îfitîmpinînd astfel, asemenea întregii națiuni, marile evenimente din acest an cu realizări deosebite în toate domeniile de activitate.
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vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 9 mai, ora 20 12
mai, ora 20. In țară : Vremea va fi 
răcoroasă pentru această perioadă, deși 
temperatura aerului va crește treptat. 
In prima zi se vor semnala ploi destul 
de frecvente în estul țării și cu carac
ter local în restul său. în zilele urmă
toare ploile se vor restrînge conside

rabil în toată țara. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse ziua între 15 și 
25 de grade, exceptînd ziua de 10 cînd 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de gra
de. Temperaturile minime nocturne se 
vor situa, în general. între 2 și 12 gra
de. Ea București : Deși temperatura 
aerului va crește treptat, vremea va fi 
răcoroasă pentru această perioadă. Ce
rul va fi noros, iar în prima zi va 
mal ploua trecător. Valorile termice 
maxime se vor situa între 20 și 24 de 
grade, ușor mai scăzute în prima zi. 
Valorile termice nocturne se vor situa 
intre 7 șl 11 grade.
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INFORMAȚII SPORTIVE

In prima manșă a finalei „Cnpei campionilor europeni" la handbal masculin

Steaua — S.K.fl. Minsk 30—24

CONSILIULUI
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Toți locuitorii orașului Iernut, județul Mureș, vă exprimă, din adîncul inimilor, sentimente de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință pentru modul strălucit în care conduceți destinele națiunii, pentru contribuția dumneavoastră determinantă la dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii, la afirmarea României în lume ca o țară liberă, demnă și înfloritoare.In telegramă se dă expresie deosebitei stime și prețuiri față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția de mare însemnătate pe care o aduce Ia elaborarea si înfăptuirea politicii

POPULAR ORĂȘENESC IERNUT, JUDEȚUL MUREȘpartidului și statului, la progresul neîntrerupt al științei, învățămintului și culturii naționale.Tot ceea ce s-a înfăptuit durabil și măreț la Iernut, devenit azi oraș, ca de altfel în toate localitățile țării — se arată in telegramă — s-a realizat în anii glorioși ce au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. Legea privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România oferă o nouă perspectivă procesului revoluționar de dezvoltare și modernizare a tuturor localităților patriei, pe baza principiilor autocondu- cerii, autogestiunii și autofinanțării.In continuare, exprimîndu-se profunda recunoștință pentru trecerea localității Iernut în rîndul orașelor României, în telegramă se spune : In aceste clipe de sărbătoare, noi, toți cetățenii orașului, facem legămint solemn de

a acționa, cu toată fermitatea în spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a localității noastre, in măreața și glorioasa epocă ce vă poartă numele, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a întîmpina cu noi și importante realizări în muncă Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă, aducîndu-ne contribuția la ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.
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Palatul sporturilor din Capitală a găzduit duminică prima manșă a finalei „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin între echipele Steaua București și S.K.A. Minsk. După un joc spectaculos, viu dispu
tat, de înaltă factură tehnică, în- tilnirea s-a încheiat cu victoria echipei Steaua cu scorul de 30—24 (17—9). Partida retur va avea loc la 21 mai la Minsk.

• „România — o țară în plină dez
voltare" (documentar). „Străzile au 
amintiri" (film artistic) : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,30; 14; 10.30: 19
9 Ciclu de filme românești „Victoria 
împotriva fascismului — oglindită în 
film". Emisia continuă : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• O vară cu Mara : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
9 Program special pentru copii șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Vacanța cea mare: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — .15; 17; 19
9 Marla și Mirabela In Tranzlstorla : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
9 Martori dispăruți: PACEA (71 30 85)
- 9; 11; 13; 15; 17: 19. VOLGA (79 71 26)
— 9: it: 13: 15: 17: 19
A Franțols Villon : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 19
O Alo. aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
A Cîntecele Iui Benny More: TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
9 Agentul de legătură nr. 8 : GRIVI- 
TA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Intîlnlre amlnată : B U Z EȘ TI 
(30 43 58) — 15; 17; 19
• Unde este un „norelet 7 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
A Zece negri mititei : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 19

Campionatele europene masculine de gimnastică

Nicușor Pascu, Cristian Brezeanu - medalii de argint 
și Marius Gherman — medalie de bronz

teatre

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC PIATRA-OLT, JUDEȚUL OLT

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste momente, cînd trăim satisfacția deosebită prilejuită de trecerea străvechii noastre așezări, cu bogate și eroice tradiții muncitorești, revoluționare, de la statutul de comună la cel de oraș, oei aproape 10 000 de locuitori din Piatra- Olt dau glas recunoștinței lor nețărmurite ce v-o poartă pentru această nouă și elocventă dovadă a grijii permanente pe care o acordați dezvoltării armonioase și echilibrate a tuturor zonelor țării, înfloririi economice, sociale, culturale și edilitar-gospodărești a fiecărei localități, rid’cării permanente a nivelului de civilizație, a cal'iății vieții și muncii tuturor cetățenilor pa- tr'în t^'e-ramă sint exprimate, de asemenea, sentimente de aleasă stimă și prețuire, de profundă gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu. pentru strălucita contribuție ce o aduce la elaborarea și înfăptuirea programelor

de edificare socialistă a patriei, de înflorire a științei. învățămîntului și culturii românești.In continuare. în telegramă se spune: Laolaltă cu întreaga țară, și localitatea noastră a cunoscut. în anii de mărețe înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". multiple și adinei transformări înnoitoare care i-au conferit atributele unui puternic centru agroindustrial, cu o intensă viață economico-socială.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că noul oraș Piatra-Olt pornește la drum cu o importantă zestre economică și socială — o întreprindere agricolă de stat, o cooperativă agricolă de producție, un complex zootehnic de tip industrial, un complex C.F.R., o unitate de prefabricate din beton, o secție de confecții metalice și alte capacități productive, care realizează în prezent o producție globală de peste 700 milioane lei.în localitatea noastră. 80 la sută din totalul populației trăiește în case noi. moderne, construite în ultimii ani.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, însuflețiți de această nouă și valoroasă mărturie grăitoare a grijii partidului și statului a dumneavoastră personal, față de ridicarea necontenită a nivelului de civilizație al tuturor localităților, ne vom intensifica eforturile pentru a înfăptui neabătut, cu dăruire patriotică și abnegație revoluționară, planurile și programele de dezvoltare în profil teritorial. sporind necontenit producțiile vegetale și animaliere la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, îndeplinind exemplar planul producției industriale, cel al construcției de locuințe, de obiective social-culturale și edilitar- gospodărești. aducîndu-ne contribuția la înaintarea României pe drumul luminos al progresului. bunăstării și fericirii, al socialismului și comunismului.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID 
Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC 

PIATRA-OLT, JUDEȚUL OLT

Campionatele europene masculine de gimnastică s-au încheiat duminică la Stockholm o dată cu disputarea concursului special pe aparate, printre medaliații ultimei zile de întreceri numărîndu-se și sportivii români Nicușor Pascu și Marius Gherman. Astfel, în finala la bară fixă Nicușor Pascu a obținut medalia de argint cu o notă de 9,850, la
★FOTBAL. Duminică s-au disputat șase partide contînd pentru etapa a 26-a a Campionatului diviziei A la fotbal, precum și partida dintre Universitatea Cluj-Napoca și Steaua București, restanță din etapa a 23-a, Iată rezultatele tehnice înregistrate : S. C. Bacău — Victoria București 1—2 (0—2), A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc 1—3 (0—2), Flacăra — F.C. Olt 2—0 (2—0), F.C.M. Brașov — Rapid București 1—0 (0—0), F.C. Farul — F.C. Inter Sibiu 2—1 (0—1), Oțelul — F.C. Bihor Oradea 0—0, Universitatea Cluj-Napoca — Steaua 2—2 (2—1).Simbătă, într-o partidă contînd pentru etapa a 26-a, Dinamo a dispus cu scorul de 2—0 (1—0) de Universitatea Craiova. în cadrul aceleiași etape au fost aminate jocurile Steaua — F.C. Argeș și Corvinul — Universitatea Cluj-Napoca. în clasament continuă să conducă Steaua, cu 48 puncte (un meci mai puțin

egalitate cu sovieticul Vitali Mari- nici, medalia de aur revenind lui Andreas Wecker (R.D. Germană) — 9,862 puncte. La sărituri, Marius Gherman s-a situat pe locul 3, cucerind medalia de bronz, cu 9,712 puncte, titlul la acest aparat revenind sovieticului Valentin Moghilnîi — 9,793 puncte.
★disputat), urmată de Dinamo — 47 puncte și Victoria — 40 puncte.POLO. Campionatul diviziei A la polo pe apă s-a încheiat cu victoria echipei Dinamo București, care cucerește pentru a 26-a oară titlul de campioană. Pe locurile următoare în clasamentul final s-au situat formațiile Steaua București și Crișul Oradea. In ultimele meciuri, disputate la bazinul Dinamo din Capitală, s-au înregistrat următoarele rezultate : Dinamo — Steaua 10—8 (1—1. 4—3, 3—1, 2—3) ; Rapid — Crișul 17—11 (5—1, 3—3, 4—3. 5—4); C.S.U. T.M.U.C.B. — Voința Cluj-Napoca 12—5 (1—1, 3—1, 3—2, 5—1).ATLETISM. In cadrul concursului internațional de atletism de la Hamamatsu (Japonia), campioana olimpică. sportiva româncă Paula Ivan, a cîștigat cursa de 5 000 m, cronometrată cu timpul de 15’31”22/100.

® Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Moștenirea — 18; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18
A Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian Oltea Șcrban-Pârâu (Chopin, De
bussy) — 17,30; (Ateneul Român) : 
„Comori camerale". Virgil Frâncu — 
flaut, Eugen Glăvan — obol. Dan Ra- 
coveanu — clavecin-orgă. Colaborea
ză Robert Dumitrescu. (Bach, Loeillet, 
Corelli, Frlederich cel Mare, Krebs)

• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mal lungă, Interogatoriul din zori 
— 18
9 Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ■ 
Privind In Jur cu ochi fără lumină 
— 18: (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : o femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18.30
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) •
Noapte bună, mamă — 19
9 Teatrul de comedia (16 64 60) :
Scaiul — 18
9 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 18,30 
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
A Teatru! „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : o fe
tiță mai cu moț — 10; 15
• Circul București (10 41 95) : „Vede
tele Circului din Varșovia" — 19
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A CEHOSLOVACIEI SOCIALISTE PRIETENE
Tovarășului MILOS JAKES

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Schimb de mesaje la nivel înalt 
remâno-thailandez

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace
PRAGAStimați tovarăși,Cea de-a 44-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și poporului cehoslovac : prieten un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.Eliberarea Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, eveniment de importanță istorică, la care o contribuție însemnată a avut și armata română, a deschis calea marilor prefaceri economice și sociale în patria dumneavoastră. In perioada cehoslovac, sub Cehoslovacia, a care a trecut de la eliberare, poporul conducerea Partidului Comunist din obținut realizări remarcabile in toate

domeniile construcției socialiste, pe care poporul român le urmărește cu sentimente de prețuire.Dînd o inaltă apreciere dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, in spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, ne exprimăm convingerea că, acțio- nind împreună pentru realizarea hotărârilor și înțelegerilor convenite la nivel înalt, colaborarea româno-ceho- slovacă se va amplifica în continuare, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și întregului popor cehoslovac succese tot mai mari in realizarea hotărîrilor Congresului al XVII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, in edificarea societății socialiste dezvoltate in patria dumneavoastră.

BANGKOK 8 (Âgerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis regelui Bhumibol și reginei Sirikit un prietenesc mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul thailandez prieten.Mulțumind călduros, regele Bhumibol a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. din partea sa ■ și a reginei Sirikit un cordial salut de prietenie, precum și cele mai alese urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea consacrată propășirii României, pentru promovarea politicii de pace și securitate internațională. iar poporului român — urări de progres si prosperitate.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către suveranul Thailandei a delegației parlamentare române conduse de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, care întreprinde o vizită oficială in Thailanda, la invitația Adunării Naționale din a- ceastă țară.

In cadrul convorbirii a fost evidențiată dezvoltarea raporturilor româno-thailandeze și a fost subliniată dorința lărgirii și diversificării lor.A fost, de asemenea, relevată dorința reciprocă de a intensifica conlucrarea diiître România și Thailanda pe arena internațională pentru instaurarea unui climat de pace. înțelegere și colaborare in intreaga lume.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Âgerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite au început luni lucrările sesiunii Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, la care participă țările membre ale forumului mondial, inclusiv România. Delegații vor analiza diferite aspecte ale cursei înarmărilor. ale dezarmării. în primul rind a celei nucleare, ca și mijloacele menite să accelereze negocierile vizind înlăturarea efectivă a pericolului unui război nuclear. Alte subiecte ale a-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DASCALESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Recepție laCu prilejul 44-a aniversăriaCehoslovace, acestei țări Jăn Papp, a recepție.
Ambasada R. S. Cehoslovace TELEGRAMEcelei de-a a sărbăto- Republiciirii naționale Socialiste ambasadorul ia București, oferit luni oAu participat tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno- cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-știin- tifică. Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, miniștri, ad- juncți de șefi de secție la

C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu același prilej, Karel Dostal, consulul general al Cehoslovaciei la Constanta, a țip.Au tanțipartid și cători de instituții.

oferit, luni, o recep-participat reprezen- ai organelor locale de de stat, condu- întreprinderi și(Âgerpres)

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, loan Totu, ministrul a- facerilor externe, și general-colonel Vasile Milea, ministrul apărării naționale, au transmis telegrame de felicitare omologilor lor din Republica Socialistă Cehoslovacă.Au adresat, de asemenea, telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor similare din R. S. Cehoslovacă Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, alte instituții centrale și organizații de masă și obștești.
de la elide subSe împlinesc 44 de ani berarea Cehoslovaciei dominația fascistă, eveniment de însemnătate istorică pentru desți- nele poporului cehoslovac, care a deschis calea unor profunde transformări social-economice și politice. a făuririi societății socialiste. O etapă importantă spre înfăptuirea acestor obiective a constituit-o victoria revoluției socialiste din februarie 1948, cind puterea a revenit clasei muncitoare, în frunte cu P.C. din Cehoslovacia.în imaginea pe care o oferă țara la împlinirea a 44 de ani de la eliberare, iși găsesc reflectare aspirațiile de veacuri ale maselor populare din Cehoslovacia, materializate in realizările de seamă obținute sub conducerea partidului comunist.Poporul cehoslovac intimpină actuala aniversare prin susținute e- forturi pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul a! XVII-lea și concretizat de plenarele ulterioare ale C.C. al partidului, vizind crearea condițiilor pentru folosirea și mai eficientă a superiorității relațiilor de producție socialiste. Pornindu-se de la principiile generale ale socialismului privind întărirea proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, dezvoltarea planificată a economiei, democratizarea vieții sociale in condițiile asigurării rolului conducător al partidului comunist, o însemnătate deosebită se acordă perfecționării mecanismului economic, trecerii întregii economii la dezvoltarea intensivă, prin modernizarea bazei tehnico-productive, în scopul creșterii mai accentuate a venitului național, sporirii și mai puternice a avuției sociale.

Comuniștii români, poporul nostru se bucură sincer de realizările de seamă obținute de poporul cehoslovac și urmărește cu interes eforturile acestuia, sub conducerea partidului comunist, pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități sociale, pentru afirmarea și mai puternică a valențelor noii orînduiri. Sint sentimente ce au ca temelie tradițiile de prietenie și solidaritate dintre popoarele celor două țări in lupta pentru înlăturarea dominației străine și dobindirea independenței, împotriva fascismului și politicii revizioniste, pentru asigurarea integrității lor teritoriale, in vederea făuririi unui viitor mai bun. Aceste trainice legături au fost și mai mult consolidate prin participarea armatei române, alături de armata sovietică, de patrioții cehi și slovaci, la bătăliile pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub robia hitleristă. poporul cehoslovac nutrind sentimente de profundă recunoștință fată de poporul nostru pentru contribuția sa de singe la realizarea acestui mare țel național.în anii socialismului, relațiile româno-cehoslovace au dobîndit un conținut calitativ nou și s-au dezvoltat puternic, pe multiple planuri.în acest spirit, Partidul Comu-, nist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia au acționat și acționează pentru asigurarea evoluției ascendente a colaborării dintre cele două țări și popoare. Un rol hotăritor în extinderea și diversificarea colaborării. potrivit potențialului în continuă creștere al celor două țări, au avut și au
BRNOIn imediata vecinătate a hotelului se înălțau, zvelte și impunătoare, contrastind prin arhitectura modernă cu celelalte construcții din vecinătate. dar integrindu-se armonios în peisaj, două blocuri-turn. din oțel și sticlă, sediu al unei întreprinderi denumite CHEPOS, ce nu-și trăda'- însă prin nimic profilul de activitate. Am observat apoi că, alături de numeroase întreprinderi de comerț exterior cehoslovace, prezente la a XXX-a ediție a Tir- gului internațional al construcțiilor de mașini din Brno, întreprinderea industrială CHEPOS dispunea de un pavilion propriu — dovadă clară a prestigiului de care se bucură această firmă, constituită în anul 1965 prin reunirea a șase fabrici de producție, a două de montaj. precum și a unor institute de cercetare și de proiectare, aflate in mai multe localități ale țării. In prezent, întreprinderea numără circa 32 mii de angajați — din care 2100 cercetători — și realizează o producție anuală de 6,5 miliarde de coroane, reprezentată în special de instalații pentru industria chimică, petrochimică și alimentară. Dincolo de aceste date de ansamblu, discuția purtată cu inginerul Jiri Vejmelka, șeful secției știință și tehnică, a pus in lumină o serie de trăsături definitorii pentru o întreagă concepție cu privire la dezvoltarea și modernizarea industriei.

„Experiența noastră in domeniul 
producției de utilaj chimic se în
tinde mult dincolo de anul infiin-

. Cu aceeași ocazie, am- badasorul R.S. Cehoslovace la București, Jan Papp, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism.
★Atașatul militar al R.S. Cehoslovace la București, colonel-inginer Eugen Alt- schul. litari nă a rorasemnificația evenimentului aniversat. Participants la întilnire au vizionat o expoziție de fotografii și filme puse la dispoziție de Ambasada R.S. Cehoslovace in țara noastră.

s-a intîlnit cu mi- dintr-o gamizoa- armatel noastre, că- le-a vorbit despre

(Âgerpres)
și convorbirile româno-înti'.nirilecehoslovace la nivel înalt, dialogul dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes, înțelegerile la care s-a ajuns evidențiind voința comună de a dezvolta și mai amplu conlucrarea româno- cehoslovacă.O deosebită însemnătate are colaborarea economică și tehnico- științifică dintre România și Cehoslovacia. Anul trecut s-a înregistrat cel mai mare volum în schimburile economice dintre cele două țări. Se întăresc, de asemenea, legăturile pe linie de partid și guvernamentală intre parlamente și organizațiile obștești, se dezvoltă colaborarea în domeniile științei și culturii — toate acestea contribuind la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei dintre popoarele noastre.România și Cehoslovacia colaborează, de asemenea, pe plan ..international. actionind. împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste, democratice, realiste de pretutindeni pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, asigurarea păcii și înfăptuirea dezarmării, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte.Cea de-a 44-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei constituie pentru poporul român un nou prilej de a-și reafirma sentimentele de prietenie față de poporul cehoslovac, exprimîndu-și, în același timp, încrederea că tradiționalele relații de prietenie și colaborare româno-cehoslovace se vor dezvolta necontenit pe multe planuri, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului șl păcii.

★In timpul vizitei in Thailanda, delegația Marii Adunări Naționale a avut întrevederi cu președintele în exercițiu al Adunării Naționale, Panch,a Kesorngthong. precum si cu generalul Thienchai Sirisumphan, viceprim-ministru al guvernului, cu Siddhi Savetsila. ministrul afacerilor externe, și Subin Pinkhayan, ministrul comerțului.în cadrul discuțiilor a fost subliniată contribuția sporită pe care parlamentele și parlamentarii din România și Thailanda sint chemați să o aducă la o mai bună cunoaștere și apropiere între cele două țări și popoare, la dezvoltarea în continuare a cooperării româno-thailan- deze.

geodei sesiunii se referă Ia potențialul nuclear al R.S.A.. la armamentele militare navale, la rolul O.N.U. în procesul dezarmării, la declarația O.N.U. privind proclamarea anilor ’90 drept al treilea Deceniu al dezarmării.Pe de altă parte, sesiunea urmărește să elaboreze principiile generale ale unei reduceri treptate și convenite a bugetelor militare și ale orientării mijloacelor financiare astfel eliberate spre sectorul dezvoltării economice și sociale.
Evoluția situației din AfganistanKABUL 8 (Âgerpres). — Din Kabul se anunță că forțele armate ale opoziției intransigente din Afganistan au continuat tirul de artilerie asupra orașului Jalalabad și a posturilor a- vansate ale forțelor guvernamentale, transmite agenția T.A.S.S. Aviația

guvernamentală a ripostat prin bombardarea pozițiilor, comunicațiilor și depozitelor de muniții ale inamicului. De asemenea, forțele guvernamentale au respins Încercările detașamentelor opoziției intransigente de a Împiedica circulația normală pe șoseaua care traversează trecătoarea Salang.
ZAMBIA : „Rețetele" străine în confruntare

Țările Pacificului de sud se pronunță pentru 
încetarea experiențelor nucleare francezeWELLINGTON 8 (Âgerpres). — Intr-un interviu acordat postului national de radio, vicepremierul Noii Zeelande. Geoffrey Palmer, a chemat guvernul Franței să renunțe la efectuarea de experiențe nucleare in sudul Pacificului. Subliniind că toate stațele din regiune se pronunță Împotriva exploziilor nucleare franceze Si exprimindu-si îngrijorarea în legătură cu consecințele, acestora, vice-

Cereri asemănătoare sePARIS 8 (Âgerpres). — In Adunarea Națională a Franței se desfășoară dezbateri in legătură cu actualizarea legii programării militare, o serie de deputati exprimîndu-și dezacordul fată de marile cheltuieli pe care le implică legea. Deputății comuniști, relatează ziarul ..Le Monde". au cerut reducerea imediată cu 40 miliarde franci tru armamentele fonduri urmind să mehiilor educației. ........ ...strucțiilor de locuințe și de drumuri. La rindul lor. ecologistii au subliniat
a creditelor pen- nucleare. aceste fie destinate do- sănătătii. con-

IN R.F.G. SI AUSTRIA

Apeluri Ia adoptarea de 
recrudescențeiBONN 8 (Âgerpres). — împlinirea a 44 de ani de la eliberarea celor deținuți in fostul lagăr de concentrare fascist Dachau a-fost marcată prin acțiuni la care au participat numeroși antifasciști, precum și foști deținuți și luptători din Rezistență, informează agenția A.D.N. Max Oppenheimer. membru al Prezidiului organizației „Lâgergemeinschaft Dachau" din R.F.G.. a subliniat necesitatea unor acțiuni hotărite împotriva neonazismului.„Comitetul internațional Dachau" a adoptat o rezoluție in care este exprimat protestul in legătură cu cererea provocatoare a formațiunii neonaziste autointitulate „Republicanii" de a fi desființate muzeele memoriale create pe locul fostelor lagăre naziste.

premierul a relevat necesitatea transformării regiunii de sud a Pacificului intr-o zonă liberă de arme nucleare.Potrivit datelor organizațiilor științifice din Noua Zeelandă. in ultimii cinci ani Franța a efectuat, anual, cite opt explozii nucleare subterane in regiunea de sud a Oceanului Pacific, iar din periente nucleare în 1975 — 108 ex- total.
fac auzite și în Franțanecesitatea modificării conceptului apărării Franței. Pentru a satisface necesitățile sociale in sectoarele educației. sănătății și creării de locuri de muncă, ecologistii. arată ziarul francez, cer renunțarea la programe- le Hades (rachete) și Rafale (avioane de luptă) si încetarea experiențelor nucleare De atolul Mururoa. Eco- logiștii apreciază că aceste măsuri nu numai că nu vor afecta securitatea tării, ci vor declanșa o nouă dinamică proprie. vizind accelerarea realizării păcii în Europa — relevă „Le Monde".
măsuri ferme împotriva 
neoîascismuluiVIENA 8 (Âgerpres). — La complexul memorial de pe locul fostului lagăr de concentrare nazist de la Mauthausen a avut loc o mare manifestație in memoria foștilor deținuți. la care au luat parte peste 15 000 de persoane, informează agenția A.D.N. Ministrul de interne al Austriei, Franz Loeschnak, a avertizat, la mitingul desfășurat cu acest prilej, că există pericolul unei reînvieri a fascismului.Intr-o rezoluție adoptată de „Comitetul internațional Mauthausen" se lansează opiniei publice apelul de a acționa ferm împotriva neofascismu- lui, care, in orice formă s-ar manifesta, constituie un pericol permanent la adresa păcii și înțelegerii între popoare.

Dezvăluirile revistei „Newsweek"

0 bombă cu hidrogen americană in apele insulei OkinawaWASHINGTON 8 (Âgerpres). — Un incident cu urmări ce ar fi putut fi extrem de serioase s-a produs in 1965 in apropiere de litoralul japonez. cind un aparat al aviației militare americane s-a prăbușit in mare cu o bombă cu hidrogen la bord — relatează săptăminalul american ..Newsweek" citat de agenția Efe.TOKIO 8 (Âgerpres). — Știrea că o bombă cu hidrogen americană zace de 24 de ani in largul apelor Okina- wei a stirnit, în sinul populației de pe această insulă japoneză, temeri în legătură cu poluarea radioactivă a
VOCAȚIA COLABORĂRII

țării întreprinderii — ne-a spus interlocutorul. In ultimii ani se în
registrează insă o evoluție rapidă 
a mediului economic, care ne-a de
terminat să căutăm forme adecvate 
de adaptare. Progresul tehnologic 
este foarte rapid și nu putem rezol
va singuri toate problemele care 
apar. De aceea, căutăm să realizăm 
și o cooperare in producție cu alte 
țări".Tot pentru a grăbi ritmul progresului au fost importate mai

Tehnologie, cooperare, comerț, protecția mediului — preocupări ale prezentului și viitorului la întreprinderea CHEPOS. deopotrivă valabile pentru intreaga industrie cehoslovacă....La Brno producția de tractoare a inceput la numai un an de la eliberarea tării de sub dominația fascistă, adică în 1946. O perioadă, fabricația s-a realizat în cadrul firmei „Zbroiovka". și a continuat intr-o întreprindere ce
Note de călătorie

multe licențe, între care și o tehnologie de cracare a țițeiului cu a- jutorul hidrogenului. Aceasta permite obținerea unor fracții ușoare din fracții grele, deci mai buna valorificare a materiei prime. întreprinderea este principala furnizoare de utilaje pentru uzina care va a- plica această tehnologie și care se află in construcție la Bratislava. In acest context au fost fabricate și o serie de instalații pe care le realizează numai cîteva țări din lume, prevăzîndu-se că in viitor aceste instalații se vor bucura de o bună cerere la export.Totuși — ne informează interlocutorul — deocamdată, exporturile întreprinderii nu vor crește, din lipsă de capacitate : are comenzi mari pentru instalații de desulfurare la termocentralele pe cărbune din țară.

s-a dezvoltat de sine stătător. în prezent, uzinele „Zetor" — ce se întind pe o suprafață de 100 hectare și au circa 10 000 de angajați șint o firmă bine cunoscută : mai bine de trei sferturi din producția lor anuală — de 20 000 de tractoare — este exportată în țări din A- merica Latină, Asia, Europa și chiar pe continentul de la antipozi. Pentru a ajunge și... a rămîne pe piața mondială, strategia urmată a fost aceea a permanentei înnoiri și modernizări a produselor, inclusiv prin acțiuni de cooperare cu România, ca și cu alte țări. Piesele a- samblate aici sînt realizate de trei fabrici mari și 65 cooperative din Cehoslovacia, precum și de întreprinderi din alte țări, între care și România.

Sintem conduși de-a lungul unei moderne linii de montaj. Aici lucrează cite 60 de oameni pe schimb — precizează insotitorul nostru, tehnicianul Petr Jebacek. Toți sînt muncitori cu inaltă calificare, specializați pe anumite operațiuni. Citiva dintre ei sint străini, printre care și patru tehnicieni români, de ta întreprinderea -Tractorul- din Brașov". Gazdele au cuvinte frumoase despre cooperarea rodnică statornicită între uzina din Brașov și Întreprinderea din Brno.Ne strecurăm prin spațiul îngust dintre două benzi de montaj, observăm ordinea deplină în care se muncește, grija pentru lucrul bine făcut. Cu cit ne apropiem de capătul secției, tractorul capătă din ce în ce mai mult conturul final : aici se încearcă motorul, colo se montează scaunele în cabine, dincolo se asamblează roțile...Ne oprim o clipă la de pe o rampă special se descarcă anvelopelepeste doi metri diametru — ce vor echipa tractorul. Observ marca anvelopelor : ..Danubiana — Made in 
Romania". îmi amintesc cum, cu puține săptămîni înainte, asistasem în țară la operațiunea simetrică — de încărcare a unor anvelope-gigant în conteinere cu destinația Cehoslovacia. ca mărturie materială a dezvoltării continue a cooperării rodnice dintre cele două țări socialiste prietene.

locul unde, amenajată, mari — de

Euqen RADULESCU

apelor oceanului, relatează agenția Kyodo. Aflind știrea. Hiroaki Fu- kuchi, președintele organizației locale a Congresului japonez împotriva bombelor atomice și cu hidrogen (Gensuikin). a declarat că este posibil ca bomba să provoace poluarea radioactivă a apelor și că acest lucru să se fi întîmplat deja.
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La numai doi ani după ce guvernul zambian a decis să respingă ..recomandările" de ordin economic ale Fondului Monetar International (F.M.I.) și ale Băncii Mondiale. criticind politica practicată de aceste organisme financiare față de țările africane, Zambia este in situația de a culege primele roade ale unei mai accentuate orientări axate pe prioritatea eforturilor proprii in procesul de dezvoltare a țării, fapt confirmat și de tele planului de dezvoltare încheiat.Așa cum s-a întîmplat șl țări ale continentului african, economia zambiană a fost canalizată în timpul dominației coloniale spre mo- noproducție, respectiv spre valorificarea aproape exclusivă a resurselor de cupru (in așa-numita „copper 
belt" se află circa un miliard tone de minereu, adică un sfert din rezervele mondiale). Cuprul reprezintă și astăzi 90 la sută din exportul național. Or, prăbușirea prețurilor la materiile prime. între anii 1980— 1984. a făcut ca veniturile înregistrate din vînzarea cuprului să se reducă cu 23 la sută. Pe de altă parte, au crescut necesitățile de import. pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare. Ca urmare, Zambia a fost nevoită să recurgă la credite importante, datoria externă ajungînd la peste 4 miliarde dolari, ceea ce reprezenta 84 la sută din produsul național brut ; raportat la P.N.B. pe locuitor. Zambia a devenit astfel una din cele mai îndatorate țări din „lumea a treia".In aceste condiții, în februarie 1986. acceptind o serie de măsuri de ..ajustare", recomandate de F.M.I.. Zambia a primit din partea acestei instituții un credit suplimentar de 345 milioane dolari. Realitatea a arătat însă caracterul iluzoriu și chiar nefast pentru economia zambiană a acestor „recomandări". Departe de a duce la o asanare economică și financiară, situația s-a înrăutățit. In perioada aplicării „recomandărilor" F.M.I.. rata inflației a crescut de la 20 la peste 60 la sută, valoarea monedei naționale a scăzut apreciabil, șomajul s-a agravat. Practic, a devenit imposibil să se mențină în continuare programul de ..ajustări". La sfirșitul anului 1987, datoria externă a țării crescuse Ia 6,51 miliarde dolari, sumă intrecind de nouă ori totalul exporturilor zam- biene. Ca atare, în mai 1987. guvernul zambian a abandonat „rețetele** de refacere economică propuse de F.M.T.Anunțînd această măsură, președintele Kaunda a declarat : „De 
acum înainte ne vom hotări singuri 
destinul". în urma acestei hotărîri, Zambia a reușit să depășească un șir de dificultăți și să realizeze o serie de progrese economice semnificative. Planul de dezvoltare națională (cu durata de doi ani, 1987—1988), avind drept obiectiv stabilizarea economiei, stăvilirea inflației și redistribuirea investițiilor in principalele ramuri ale indus-

cu interesele naționaletrlei și agriculturii, s-a dovedit salutar. Sectoarele-cheie ale economiei naționale au dat rezultate mai bune. ■Ca urmare a sporirii veniturilor, pe de o parte, iar, pe de alta, a stabilirii unui plafon de 10 la sută din încasările în devize obținute la export pentru plata serviciului datoriei externe, deficitul bugetar a scăzut, inflația a fost pusă sub control, moneda s-a stabilizat.Realizările obținute se datoresc valorificării mai judicioase a resurselor din diverse sectoare economice, Inclusiv din agricultură. In. condițiile cînd potențialul agricol al țării reprezintă nouă milioane hectare de teren arabil (din care sînt cultivate mai puțin de un sfert). Zambia are posibilitatea nu numai să-și asigure necesarul de produse alimentare, ci și să devină exportatoare. în primul rind de porumb. Pe lîngă porumb, sînt cultivate o serie de plante pentru export : tutun, arahide. bumbac și trestie de zahăr. Datorită eforturilor depuse în acest sector, recolta de porumb a atins anul trecut un nivel record, cu mai mult de o treime peste nivelul anului precedent, suficient spre a răspunde — pentru prima dată după mulți ani — necesităților consumului intern și refacerii stocurilor. Luînd cuvântul în fața unei adunări a tineretului din capitala țării, Lusaka, președintele Kaunda a adresat tinerilor chemarea de a reveni în mediul rural în vederea dezvoltării agriculturii, arătînd că aceasta ar contribui și la rezolvarea parțială a problemei locurilor de muncă.Pornind de la aceste prime rezultate promițătoare. cel de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare națională (1989—199.3) are drept obiectiv o rată a creșterii economice de 3 la sută și reducerea deficitului bugetar sub 2 la sută din P.N.B. Referindu-se la noua orientare economică, președintele Zambiei spunea : „Mai presus 
de toate, se impune o mai strînsă 
unitate pe plan national, avind In 
vedere că ne putem bizui doar pe 
noi, și nu pe bunăvoința națiunilor 
bogate și puternice ale lumii".O amenințare reală pentru relansarea economică a Zambiei o constituie însă politica de destabilizare promovată în mod constant de Africa de Sud. Tocmai de aceea Zambia., alături de celelalte țări din „prima linie", își pune speranțele în rezolvarea cît mai grabnică a situației din Africa australă, astfel încât popoarele din regiune să-și poată consacra toate forțele muncii pașnice, constructive.Beneficiind, astfel, șî de un cadru extern propice, eliberat deopotrivă de servitutile dependenței față de organismele financiare străine, ca și de amenințarea unei agresiuni din afară, poporul zambian va putea să-și ducă la capăt proiectele de dezvoltare economico-socială de sine stătătoare, punîndu-și in valoare, în interesul propriu, resursele materiale și umane importante de care dispune.

rezulta- recentîn alte
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CONVORBIRI INU.R.S.S. La Moscova întilnire intre Eduard ministrul afacerilor U.R.S.S., și Nathan

tat Egon Krenz. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.. președintele Comisiei oentru alegeri a R.D.G. Astfel, 98.85 la sută din alegători (12 182 050 din 12 321 351 cetățeni cu drept de vot) s-au pronunțat pentru candidatii Frontului National, informează agenția A.D.N.
I

CAPITALA a avut loc o Șevardnadze. externe al Shamuyarira, ministrul Zimbabwean de externe, aflat intr-o vizită în capitala sovietică in calitate de reprezentant al președintelui în exercițiu al mișcării de nealiniere, președintele Republicii Zimbabwe. Robert Mugabe. în cadrul convorbirilor un loc important l-au ocupat aspectele legate de situația din Afganistan. Anterior, ministrul de externe din Zimbabwe a avut convorbiri similare in capitala Pakistanului.ÎNTILNIRE A MINIȘTRILOR DE EXTERNE BULGAR ȘI IUGOSLAV. Petăr Mladenov, irul bulgar al afacerilor și Budimir Loncear, secretar federal pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, au procedat. în cadrul unei intîlniri, la un schimb de opinii privind stadiul relațiilor de bunăvecinătate dintre cele două țări, exprimînd satisfacția pentru dezvoltarea lor. Totodată, cei doi miniștri au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a contribui la dezvoltarea cooperării în Balcani.

realizarea unor programe internaționale in domeniul sănătății. Parti- cipanții vor analiza, de asemenea, raportul privind activitatea O.M.S. in perioada 1988—1989. proiectul de buget pentru 1990—1991 și vor alege noile organe de conducere, i APEL. In cadrul unei conferințe de presă, președintele Statului Palestina. Yasser Arafat, a lansat comunității internaționale un apel la acțiuni care să determine Israelul să înceteze actele de violentă împotriva populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate. El a reafirmat în context hotărîrea poporului palestinian revolta.

NUMIRE. Președintele Irakului, Saddam Hussein, l-a numit ne generalul Abdel-Jabbar ShanshaL ministru al apărării. El îi succede în această funcție lui Adnan Ke- hairallah. care si-a peirdut. recent viata intr-un accident aviatic.

de a continuaminis- externe. ÎN ALEGERILE CANELE LOCALEDE STAT, care s-au desfășurat la7 mai. în R.D.G., candidatii Frontului National din toate localitățile, inclusiv capitala, au întrunit marea majoritate a voturilor — a anun-
PENTRU ORALE PUTERII

MARINARII DE PE SUBMARINELE NUCLEARE EXPUȘI RADIAȚIILOR. Peste 25 000 de marinari britanici care au servit pe submarine nucleare vor fi supuși unor examene medicale pentru a se constata dacă în rindul lor îmbolnăvirile de cancer sint mai frecvente decit in cazul celorlalți britanici. Decizia in acest sens a fost luată ca urmare a unor studii efectuate în S.U.A., care au a- juns la concluzia că în rindul marinarilor care au servit pe submarine „Polaris'* și ..le de cancer sint cu 27 la sută mal frecvente decit la restul populației americane. .Trident** cazuri-

SESIUNEA ADUNĂRII MONDIALE A SĂNĂTĂȚII. La Geneva au început luni lucrările celei de-a 42-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătăți. Participă circa 1 200 de delegați din cele 166 de țări membre ale organizației, între care șî România. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează probleme legate de

O problemă acută in rindul unor largi pături 
ale societății americane — subnutriția

WASHINGTON 8 (Âgerpres). — In orașul american Boston s-a des
fășurat marșul anual împotriva foametei, fenomen larg răspindit in rin- 
durile unor pături sociale din Statele Unite. La această acțiune au parti
cipat peste 35 000 de persoane, intre care se aflau Michael Dukakis, gu
vernatorul statului Massachusetts, primarul orașului Boston, reprezentanți 

ai unor organizații sociale.
Participarea în acest an la marș a zeci de mii de americani — no

tează agenția United Press International, reluată de agenția T.A.S.S. — 
demonstrează că foametea în rindul unor largi pături ale societății ame
ricane continuă să rămină o problemă acută. Potrivit datelor de care dis
pun organizațiile sociale americane, milioane de persoane din Statele 
Unite trăiesc in condiții de subnutriție.
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