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IN spiritul indicațiilor și exigențelor
FORMULATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

în localitățile care au devenit
. orașe pe baza Legii privind îm
bunătățirea organizării administra
tive a. teritoriului Republicii So
cialiste România, adoptată recent
de forul suprem legislativ al ță
rii, au continuat să aibă loc plena
re ale comitetelor orășenești de
partid și sesiuni ale consiliilor
populare orășenești.
O trăsătură comună a acestor
plenare și sesiuni, desfășurate la

PENTRU

ment nu trebuie să se piardă din
necesitatea ca pretutindeni formațiile
vedere că, în agricultură, ceea ce nu ■ complexe de cooperatori și mecani
zatori, în baza angajamentului
se face la timp și bine nu mai poate
fi refăcut, dacă se mai poate reface,
încheiat, în alcătuirea lor completă,
decit cu prețul unor mari pierderi.
să execute prașile mecanice și ma
Iată de ce nici un efort nu poate
nuale. ca de altfel toate celelalte lu
crări pînă la recoltare, pe suprafețele
fi considerat prea mare acum cînd
repartizate. Aceasta reprezintă o
toți lucrătorii din agricultură sînt
condiție de bază pentru aplicarea
chemați să acționeze cu responsabi
corectă a acordului global. întrucît
litate și spirit de buni gospodari pen
contribuie la creșterea răspunderii
tru ca fiecare ’ bucată de pămînt să
pentru calitatea lucrărilor efectuate,
fie valorificată la întregul potențial,
fiecare mecanizator și fiecare coo
pentru ca fiecare animal să producă
la nivelul maxim al posibilităților,
perator iucrînd cu convingerea că
veniturile lor vor fi cu atît mai mari
în acest context, coordonarea direc
cu cit și producția va fi mai mare.
tă, la fața locului, a desfășurării
Instaurarea unui climat de strictă
lucrărilor agricole de către organele
disciplină și răspundere în execu
și organizațiile de partid, de către
tarea la timp și de calitate a lucră
factorii de conducere din unități,
rilor de întreținere constituie o obli
specialiști de la consiliile agroin
gație esențială a tuturor conducerilor
dustriale și direcțiile agricole, res
unităților agricole, a organizațiilor
pectarea judicioasă, strictă a sarci
de partid de la sate, a consiliilor
nilor zilnice ce revin fiecărui om,
populare comunale, o organelor ju
participarea tuturor locuitorilor la
dețene, datoare să asigure toate con
munca cimpului și la activitățile din
dițiile pentru ca fiecare formație de
zootehnie sînt cerințe de cea mai
lucru,
fiecare om să-și îndeplinească
stringentă actualitate în agricultură.
întocmai sarcinile ce le revin.
Starea de vegetație bună a cultu
Realizarea sarcinilor mari care stau
rilor. dar mai ales rezerva bogată de
în fața oamenilor muncii din agri
apă din sol constituie două argumen
cultură
în acest an impun îmbună
te esențiale ale unui an agricol cu
tățirea radicală a activității din zoo
recolte superioare chiar celor obținu
tehnie. sector cu contribuție esenția
te anul trecut. Acestora li se adaugă
lă la buna aprovizionare a popu
și modul în care se acționează acum
lației. O serie de lucrări de impor
la întreținerea culturilor, modul în
tanță deosebită din acest sector, in
care conducerile unităților agrico
le au trecut la organizarea mun
primul rînd strîngerea și depozitarea
cii în acord global. Indiferent
furajelor, trebuie efectuate fără înde modalitățile în care a fost
tîrziere. în toate unitățile agricole. în
conoepută organizarea muncii la
toate comunele se impun măsuri pen
întreținerea culturilor, există cîteva
tru scoaterea animalelor la pășunat
cerințe absolut obligatorii de înde
și cu deosebire pentru pregătirea, co
plinit. Ne referim, in primul rind. la
respunzătoare a taberelor de vară.

REALIZAREA

NEABĂTUTĂ A PROGRAMULUI

DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII

Obiectivele de investiții,
în funcțiune la termen!
An de an, realizarea programelor
de dezvoltare economico-socială a
țării se află în strinsă legătură cu
infăptuirea, in bune condiții, a pro
gramelor de investiții prevăzute.
Practic, intr-o măsură deloc negli
jabilă, chiar realizarea planului la
producția fizică într-un sir de ju
dețe este determinată de modul in
care, pe șantierele noilor obiective
și capacități productive, constructo
rii și montorii își organizează si
desfășoară activitatea, iar furnizo
rii de utilaje tehnologice si produ
cătorii de materiale de construcții
răspund cu promptitudine si spirit
de solicitudine cererilor primite.
Pornind de la aceste exigente majo
re. în repetate rinduri, secretarul
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a subliniat cu
stăruință necesitatea de a se aplica
cu toată fermitatea măsurile im
puse de introducerea Ia termen in
circuitul economic a investițiilor
planificate.
Din această perspectivă nu trebuie
omis nici un moment faptul că în
domeniul investițiilor există încă
numeroase probleme nerezolvate sau
rezolvate nesatisfăcător, deficiente
pentru înlăturarea cărora nu s-au
luat măsuri hotărîte. care stînjenesc
activitatea desfășurată pe șantiere
și. în ultimă instanță, aduc pagube
deloc neglijabile economiei. Multe
obiective sint executate într-un
ritm lent, depășindu-se termenele
stabilite de punere in funcțiune, se
efectuează de asemenea destule
lucrări scumpe, costisitoare, la care
se adaugă consumuri nejustificat de
mari de materiale de construcții. în
sfîrșit, pe alocuri, productivitatea
muncii pe șantiere este redusă, iar
calitatea lucrărilor lasă de dorit.
Ceea ce face ca prevederile planu
lui de investiții să nu fie realiza
te integral, să se înregistreze destule
restante pe șantierele noilor obiec
tive productive și de construcții de
locuințe.
Pentru a-și îndeplini pe un plan
superior și mai activ funcția de ac
celerator al întregii creșteri eco
nomice. în noul cincinal investițiile
sint confruntate cu cerința de a-si
îmbunătăți cadrul și modul de rea
lizare. iar diferitele etape ale pro
cesului investițional se cer aborda
te într-o concepție înnoită structu
ral. într-o viziune larg integratoa
re. Prin forța lucrurilor, investițiile
se găsesc în fața unui examen
complex și. tocmai prin aceasta.
extrem de important
_ .
: cel al mo
dernizării propriei activități. Cerin
ță care pornește in primul rînd de
la necesitatea creșterii mai accen
tuate a eficientei lor economice.
Iată, așadar, limpede conturat, un
amplu și mobilizator program de
acțiune, pentru toți factorii ce au răs
punderi in acest domeniu — con
structori si montori. specialiști din
institutele de proiectare și inginerie
tehnologică, colectivele muncitorești
din întreprinderile furnizoare de utila.ie tehnologice și din cele pro
ducătoare de materiale de construc
ții. Respectarea riguroasă a terme
nelor de punere in funcțiune și creș
terea eficienței economice a inves
tițiilor depind
în primul rind
de fundamentarea lor tehnică si eco-

nomică riguroasă, de desfășurarea
unei laborioase și competente munci
de concepție. Se consideră, pe bună
dreptate, că performantele unui obiectiv de investiții, ale unei noi
tehnologii sau utilaj sint condițio
nate în proporție de pină la 80—90
la sută de desfășurarea unui inte
ligent și rațional efort intelectual.
Pe de altă parte. în spiritul indi
cațiilor date de secretarul general
al partidului, proiectanții au datoria
să analizeze temeinic, pe teren,
împreună cu beneficiarii de investi
ții și constructorii, soluțiile con
structive și tehnologiile elaborate,
adoptîndu-le în măsura în care acestea se dovedesc a fi moderne,
eficiente, capabile să permită obți
nerea unor importante economii ma
teriale. de manoperă, de fonduri
financiare si de timp. „In domeniul
investițiilor, al transporturilor și
altor sectoare de activitate va trebui
să asigurăm rezolvarea pe deplin
a necesităților dezvoltării continue
a forțelor de producție, reducind la
maximum cheltuielile", arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plena
ra C.C. al P.C.R. din 12—14 apri
lie a.c. Esențial este ca reducerea
costurilor de investiții — sarcină de
prim ordin în acest domeniu — să
nu afecteze nici capacitățile ce se
vor construi si nici indicatorii tehnico-economici prezenți. Cum e fi
resc, accentul se cere pus pe orien
tarea sistematică a proiectanților
spre .alegerea celor mai avansate
soluții pe plan național și mondial,
pe asigurarea unui control eficient
asupra calității documentațiilor, pe
urmărirea atentă si rezolvarea ope
rativă a tuturor problemelor legate
de executarea, punerea în funcțiune
și atingerea parametrilor proiectați
la toate noile obiective și capacități
productive planificate.
Modernizarea activității de construcții-montaj constituie, de aseme
nea. un subiect de stringentă actua
litate. El polarizează atenția unor
largi colective de specialiști din
cercetare, proiectare și execuție, a
unui însemnat număr de muncitori
și maiștri, recomandați de o inaltă
pregătire profesională și o bogată
experiență. Și este firesc să fie
așa. înfăptuirea marilor programe
de investiții ale țării în condiții de
eficientă economică superioară, rea
lizarea unor obiective economice si
sociale de anvergură presupun creș
terea susținută a ritmurilor de lucru
pe șantiere și scurtarea duratelor de
execuție. Din perspectiva acestor
cerințe, formulate cu stăruință de
secretarul general al partidului,
se poate aprecia că activitatea de pe
șantiere se află in fata exigentului
examen de ridicare generală a nivelului său tehnic și calitativ.
Premisele materiale necesare atingerii acestui obiectiv sint asigurate.
Unitățile de construcții-montaj dis
pun de o puternică bază tehnică și
materială, reflectate prin mașini,
utilaje și dispozitive de execuție
moderne, de mare randament, prin
tehnologii de lucru si materiale cu
caracteristici superioare, folosite pe
scară largă la realizarea noilor obiective ; la rîndul lor. institutele
de cercetare, de inginerie tehnologi
că și proiectare au acumulat o bo
gată experiență, demonstrată prin

elaborarea unor proiecte cu nimic
mai prejos decit cele mai impor
tante realizări pe plan mondial.
Un ritm inalt de lucru pe șantiere
depinde, in primul rind, de construc
tori și montori, de munca lor bine
organizată și îndeaproape coordona
tă, de aplicarea unor metode de execuție care s-au impus prin rezul
tate certe, Aceasta presupune însă
efortul de a activiza capacitatea de
organizare și mobilizare a constructorilor și montorilor, spiritul lor
tehnic și gospodăresc, de a le așeza
munca pe coordonate mai raționale,
mai bine chibzuite. Nu este deloc o
pretenție exagerată, dacă ținem sea
ma de numărul încă mare de oreom irosite fără spor sau nefăcîndu-se
nimic și care vorbește de la sine
despre climatul de ordine și disci
plină in muncă, dar și despre cali
tatea organizării lucrărilor.
Un ritm de lucru inalt pe șantie
re mai poate fi obținut printr-un
efort sporit de tehnologare a lucră
rilor, de pregătire și desfășurare a
acestora pe baza unor metode de lu
cru bine precizate, detaliate în fișe
tehnologice simple și clare, larg
popularizate în rîndul celor care
trebuie să le aplice.
De altfel, pe multe șantiere au
fost aplicate în premieră tehnologii
de execuție avansate, cu eficientă
certă și imediată, au fost implemen
tate metode de conducere și orga
nizare a lucrărilor care si-au do-

dicării continue a nivelului de trai
material și spiritual al poporului.
Reafirmind angajamentul una
nim de a acționa în continuare
pentru progresul și prosperitatea
patriei noastre, participanții la
plenare și sesiuni au adresat
telegrame
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general ai Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Telegramele adresate de participanții la plenarele corni
tetelor orășenești cSe partid și sesiunile consiliilor popu
fare orășenești Nehoiu și Pogoanele - județul Buzău

Toate lucrările agricole de sezon
realizate în cele mai bune condiții!
Ne aflăm într-un moment al acti
vității agricole cu cea mai bogată
agendă de lucrări și urgențe. în
tr-un moment in care eforturile oa
menilor muncii din agricultură, ale
organizațiilor de partid de la sate
trebuie să se indrepte în totalitate
spre executarea grabnică și in cele
mai bune condiții a întreținerii cul
turilor. pregătirii cu maximă răs
pundere a apropiatei campanii agri
cole de vară și cu deosebire spre
ștringerea și depozitarea furajelor,
în general spre buna desfășurare a
activității din zootehnie. în acest
scop, este nevoie nu numai de parti
ciparea activă a tuturor forțelor din
agricultură, ci și de un temeinic con
trol asupra modului in care se rea
lizează programele zilnice de lucru
la prășitul culturilor și recoltarea
furajelor, cum sint îngrijite anima
lele și cum este organizat pășunatul pentru ca, subliniem, absolut
în toate unitățile agricole să se asi
gure condițiile necesare realizării
producțiilor sporite prevăzute pen
tru acest an.
Volumul și complexitatea lucrări
lor din această perioadă cer orga
nizare temeinică, ordine și disciplină
in indeplinirea de către fiecare co
lectiv, de către fiecare formație și
de către fiecare lucrător a sarcini
lor zilnice ce le revin. Ziua de mun
că în agricultură trebuie să cuprin
dă in cimp întreaga suflare a sate
lor, să fie zi de muncă efectivă în
cadrul căreia fiecare lucrare să se
execute potrivit recomandărilor clare
ale specialiștilor, spre a se asigura
în toate cazurile respectarea strictă
a normelor agrotehnice. Nici un mo-

Nehoiu și Pogoanele — județul
Euzău. a constituit-o exprimarea
sentimentelor de aleasă dragoste și
prețuire, de profundă recunoștință,
cu care oamenii muncii din aces
te așezări, asemenea intregii noas
tre națiuni, il înconjoară pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru
grija permanentă pe care o acor
dă dezvoltării armonioase și echi
librate a tuturor zonelor țării, ri-
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astfel încît animalelor să 11 se asi
gure cele mai bune condiții de în
grijire și furajare. Să se acțione
ze pretutindeni cu răspunderea
necesară pentru respectarea întocmai
a normelor care stau la baza organi
zării pășunatului. a normelor de -în
grijire a animalelor în condițiile spe
cifice cazării lor in taberele de vară.
Unele , stări de lucruri negative pun
în evidență mai ales lipsa de răs
pundere a unor cadre de conducere
și specialiști chemați să asigure prin
toate mijloacele păstrarea integrită
ții avuției unităților agricole, gospo
dărirea cu maximă chibzuință a pa
trimoniului dat in primire. Abaterile
de la normele care stabilesc sarcinile
și răspunderile consiliilor de condu
cere și specialiștilor din unitățile
agricole obligă la acțiuni ferme pen
tru întronarea în cadrul fiecărei uni
tăți, al fiecărei ferme zootehnice a
unui climat de ordine, disciplină și
răspundere in măsură să asigure îm
bunătățirea radicală a activității in
acest sector, astfel incit să existe
garanția infăptuirii neabătute a pro
gramului de dezvoltare a șoptelului,
de creștere a producției animaliere.
în agricultură este foarte mult de
muncă în această perioadă. Ceea ce
se cere în mod deosebit acum orga
nizațiilor de partid de la sate, consi
liilor populare, cadrelor de conducere
și specialiștilor din unități este să ac
ționeze cu fermitate pentru a asigura
mobilizarea tuturor locuitorilor din
comune pentru executarea in cele
mai bune condiții a tuturor lucrărilor
dș sezon.

Foto : E. Dichiseanu

MODERNIZAREA ECONOMIEI
„permisul de intrare11 în mileniul trei

BUCUREȘTI
Producție
fizică peste
prevederi
în toate unitățile economice
din Capitală se muncește intens
pentru îndeplinirea in cele mai
bune condiții a sarcinilor for
mulate de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru indeplinirea
în cele mai bune condiții a pla
nului la toți indicatorii. . Astfel,
ca urmare a eforturilor depuse
pe linia modernizării fluxurilor
de fabricație, înnoirii produse
lor, creșterii accentuate a pro
ductivității muncii, sporirii ca
lității produselor, economisirii
unor importante cantități de
materii prime și materiale, in
perioada care a trecut din
acest an, unitățile economi
ce din Capitală au realizat
peste plan o producție-marfă în valoare de peste 600
milioane lei. Demn de subliniat
este faptul că ponderea cea mai
mare a producției suplimentare
o dețin produsele cu înalt grad
de prelucrare, destinate unor
programe prioritare ale econo
miei și exportului.
Colectivele de oameni ai
muncii din Capitală sînt ferm
hotărîte să-și îndeplinească exemplar angajamentul asumat
de a realiza in anul celei de-a
45-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională,
antifascistă și . antiimperialistă
și al celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului, o producție
suplimentară în valoare de 2,2
miliarde lei. (Gheorghe lonifă).

(Continuare in pag. a III-a)

Centrala Electrică și de Termoficare „Progresur-București, Imagine din
sala mașinilor - turbina grupului energetic nr. III

Foto : S. Cristian

nginerul Ion M-. de la uzinele
„23 August", șeful unei secții
modernizate în anii din urmă,
l-a privit ușor mirat pe reporter,
care il întrebase. în acea zi de pri
măvară. dacă e pe deplin mulțumit
acum, la finalul acțiunii de moder
nizare :
— Finalul ? Dar modernizarea nu
se termină niciodată !
Adevărat. Perfect adevărat. într-atît de adevărat încit. după ce iei cu
noștință de aceste cuvinte, ți se
creează impresia că le-ai știut
dintotdeauna.
într-un anume fel, moderni
zarea industriei românești a
început in urmă cu aproape
patruzeci și unu de ani, prin
actul de putere ai ciasei mun
citoare — naționalizarea. A fost
actul de modernizare în plan social
al fabricilor, minelor, mijloacelor de
transport : trecerea lor in proprieta
tea stăpînului de drept („drept" în
accepțiunea profundă a logicii isto
riei), poporul. Instaurarea relațiilor
socialiste de producție a însemnat
intrarea României, cu capul sus. pe
poarta din față a modernității, pă
trunderea ei în universul noului cel
mai nou.
Pe această temelie modernă și datorită existenței sale, industria româ
nească își poate propune astăzi
obiectivul de neimaginat pentru
muncitorii care în dimineața zilei de
11 iunie 1948 desprindeau de pe
frontoane firmele cu numele patro
nilor și'le aruncau la fier vechi: „Să
facem astfel ca România să devină
o țară a produselor de inaltă calita
te. competitive, comparabile cu cele
mai bune produse similare realizate
pe plan mondial". (Am citat din co
municatul ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. din 31
martie a.c.).
...Dacă in viața unui popor patru
zeci. patruzeci și unu de ani înseam-'
nă — așa cum pe bună dreptate
afirmăm — un răstimp istoricește
scurt. în viața unui om ei înseamnă...
chiar o viață, durata sau aproape
durata vieții sale■ profesionale. Mult,
imens. Și totuși, subiectiv, muncitorul care a intrat: în fabrică în anul
naționalizării, iar acum se pregătește
s-o părăsească are
;
sentimentul că
a străbătut un drum nu lung, ci infi
nit. o distanță cosmică, că a început
viața profesională pe o planetă și
acum o isprăvește pe o alta — într-atit s-au schimbat locul său de
muncă, munca sa și el însuși. Intr-atît incit ne putem întreba dacă per
cepția sa subiectivă nu este, totuși,
obiectivă, dacă ea nu reflectă reali
tatea. esența realității.

I

n acești patruzeci șl unu de ani
proprietatea socialistă și-a do
vedit pe deplin virtuțile. Ea —
și' înțelepciunea partidului comuniș
tilor români, politica ratelor înalte
de creștere promovată cu neobosită
perseverență, cu rigoare științifică,
in împrejurări nu întotdeauna priel
nice. nu o dată în ciuda unor glasuri
potrivnice. Rezultatul ? O economie
care, plecînd de la startul știut, de
la baza tehnică și materială cunos-

I

cută, își poate propune realist, știin
țific ca înainte de sfirșitul mileniu
lui să stea în linia întîi a producției
de bunuri materiale a lumii — prin
parametrul cel mai dificil de atins,
calitatea. O economie care își poate
propune pe deplin realist, științific
să se dezvolte intensiv.
Decenii de muncă eroică își spun
acum cuvîntul, Pentru că decizia
strategică de a angaja cu hotărire
economia pe calea modernizării este,
în subsidiar, și un bilanț, o bornă
ce îndeamnă la reflecție — chiar

dacă fără popas — pe un drum
nesfirșit. într-o altă accepțiune a
cuvîntului. cea mal largă, industria,
transporturile, agricultura româneas
că — și concomitent, știința. învățămîntul, asistenta sanitară — s-au mo
dernizat continuu. Creșterea produc
ției industriale de 120 de ori și a
celei agricole de 6 Ori — ca să ne
referim numai la cele două sectoare
de bază — într-un răstimp care în
chide ..doar" ceva mai puțin decit
un sfert de secol, atît cît a tre
cut de la Congresul al IX-lea
al partidului, dovedește înainte
de orice, voința dîrză a unui
popor de a demonstra, de a-și
demonstra deplinătatea puteri
lor sale, geniul prea multă vreme inăbușit de împrejurări istorice
cu totul potrivnice.
Accedînd la țărmul libertății, po
porul român sl-a exploatat cu inteli
gentă. cu înțelepciune sansa de a pă
răsi pentru totdeauna o întîrziere
seculară construind. în primul rînd.
„teme’iile casei" : o economie puter
nică. Nu ușor, nu lin. nu fără sacri
ficii — dar întotdeauna cu entu
ziasm. cu ochii ațintiți spre viitor, cu
conștiința că este unica soluție pen-

(Cantinuare in pag. a III-a)

Vocația constructivă
în luminoasa lună
Mai, cînd o minunată
primăvară
Îmbracă
țara in straiul multi
color al petalelor de
floare și o înfrumuse
țează cu lumina blîndă a soarelui ce stră
lucește pe bolta seni
nă, privirea ni se ar
cuiește peste întinsul
plaiului românesc de
Mioriță și, încărcată
de bucurie, pare că
mîngîie cu negrăită
emoție
însemnele
noului timp al patriei,
prezente astăzi pretu
tindeni în țară.
Și oriunde te poartă
pașii, de la Călărași la
Vaslui, de la Deva la
Alexandria, de la Ga
lați la Oradea, de la
Giurgiu la Alba Iulia,
vei întîlni mărturiile
acestiu ev de bărbă
tească epopee : ctito
riile de suflet ale unui
timp înălțător, durate
prin munca fără pre
get a făurarilor de
azi ai patriei, stăpini
deplini ai tuturor bo
gățiilor și frumuseți
lor țării, dăruind —
prin gindul lor înalt
și faptele lor cuteză
toare — noi bogății și
frumuseți acestui stră
vechi și iubit plai de
legendă.
în luminoasa lună
Mai, o primăvara a
muncii și roadelor ei
se instăpinește pe me
leagurile României so
cialiste, străluminează
aprinsă în brațele de
granit ale celor ce
muncesc,
deopotrivă
proprietari, producători și beneficiari ai
tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale,
realitate care dă ade
văratul sens al mun
cii noastre de azi :
formarea omului nou
și afirmarea plenară,

multilaterală a perso
nalității sale. Acesta
este scopul suprem al
intregii
politici
a
partidului comuniști
lor români, stindardul
dintotdeauna al luptei
pentru fericirea po
porului. încă de la
crearea sa, partidul
și-a înscris drept cel
mai înalt țel făurirea
noii societăți socialis
te și comuniste și a
unui om nou, pe mă
sura noilor dimensiuni
sociale.
Și gindul și faptele
oamenilor sînt, iată,
astăzi, pretutindeni in
țară, precum acest
timp eroic, un timp de
biruință și cutezanță
revoluționară.
aflat
sub semnul de lumină
al arcului de nouă is
torie românească pe
care o trăim de Ia cel
de-al IX-lea Congres
al partidului, peri
oada cea mai înflori
toare a patriei, „Epo
ca Nicolae Ceaușescu",
după numele genialu
lui ei ctitor. O peri
oadă care dăruie o
înaltă demnitate și o
neasemuită
mîndrie
patriotică fiecărui act
prin care semnăm cti
torirea noilor edificii
ale prezentului, oglin
dă deopotrivă a oame
nilor, și faptelor lor
de eroism cotidian.
In luminoasa lună
Mai, o primăvară a
muncii și a roadelor
ei se înaltă peste
țară în acest an în
semnat cu alese săr
bători, scumpe fiecă
ruia dintre noi. căci
ele sînt rupte din su
fletul nostru și ne
înnobilează zborul ini
milor spre noi și mi
nunate împliniri, ci
se așază în acest an
sărbătoresc, al celor

45 de trepte ale noii
istorii a patriei, la te
melia tuturor reali- •
zărilor noastre — columne
ale
acestui
timp biruitor — gindul cutezător a cărui
lumină aureolează zi
dirile de fiecare zi,
mărturii peste vreme
ale vocației construc
tive a națiunii noastre
libere și
indepen
dente.
Se înalță noi ctitorii
și se aspiră către alte
și alte piscuri ale
demnității. Și tot ceea
ce se clădește este așe
zat lingă ceea ce au .
ridicat înaintașii, oa
menii acestui pămint
multimilenar, oameni
care, aparîndu-1 prin
secole, l-au binecuvintat cu munca lor
roditoare și cu faptele
lor nemuritoare. 'Așa
se face că astăzi, pe
întinsul însorit al pa
triei. intilnești alături,
într-o simbioză mai
mult decit grăitoare,
mărturiile trecutului
glorioȘ și însemnele
eroice ale prezentului
înaripat de noi și mărețe idealuri comuniște. Lingă cetatea
Unirii celei Mari de
la Alba Iulia. unde
glasul norodului a tu
nat : „Noi vrem să ne
unim cu Țara !“ s-a
ridicat, iată, noua ce
tate a orașului socia
list de astăzi, cu
platformele sale in
dustriale și cu edifi
ciile
social-culturale
moderne care-I îm
podobesc. La poalele
dealului pe care străjuie vechea cetate de
la Deva, noua așezare
transilvană își desco
peră privirii neste-

(Contimnre
în pag. a III-a)
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Comuniștii - în primele rinduri,
în locurile de mai mare răspundere

ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE

PRODUCȚII MARI,
RENTABILITA TE SUPERIOARĂ!

Analizele de la orele 12.

Cum se acționează concret în unități agricole din județul
Teleorman pentru redresarea economică și financiară
în continuarea articolului „în toate unitățile agricole : producții mari,
rentabilitate superioară !“, publicat în numărul de ieri al ziarului. înfă
țișăm noi aspecte si opinii exprimate de participantii la dezbaterea orga
nizată de redacția „Scînteii" în județul Teleorman, avînd ca temă moda
litățile concrete de acțiune pentru redresarea economică și financiară a
unităților agricole cu rezultate slabe.

Creșterea puternică
a producției principala cale
de acțiune
Redacția : Principala sursă ce se
desprinde din program pentru rentabilizarea si redresarea economicoi
f inanciară a unităților cu rezultate
slabe o constituie creșterea produc
țiilor vegetale și animaliere. Este
corect, dar aceasta nu constituie o
noutate, ea reprezentind obligația
fundamentală a fiecărei unități agri
cole. stabilită prin Legea planului de
■ stat, reflectată direct în planurile
proprii de producție. Realizarea nive
lurilor de producție planificate asi
gură implicit obținerea de venituri
mari și, evident, rentabilizarea în
tregii activități productive. Cum tre
buie înțelese în acest caz măsurile
din program ce se referă la creșterea
puternică a producției agricole ?
Dragomir Stan, directorul general
al Direcției Generale a Agriculturii:
' Din motive subiective, dar și obiec
tive, asupra cărora voi reveni, în
ultimii ani
producțiile planificate
nu s-au realizat intr-un șir de uni
tăți agricole, ceea ce a constituit
principala cauză a pierderilor și da
toriilor acumulate. în aceste condi
ții există două căi, între care avem
de ales, pentru rentabilizarea aces
tor unități. Prima este să se obțină
în continuare producții modeste, cu
mult sub posibilități, dar cu cheltu
ieli aferente mult reduse, ceea ce,
evident, nu este de acceptat. Și a
doua, să facem totul pentru reali
zarea de producții mari, la nivelul
planului și chiar mai ridicate, desi
gur cu cheltuieli corespunzătoare.
Evident, aceasta este calea de ur
mat.
Către această ultimă direcție con
verg toate măsurile stabilite pentru
creșterea producției. Bunăoară, în
sectorul vegetal s-a făcut organiza
rea teritoriului, au fost stabilite și
introduse asolamentele, s-a realizato mai bună repartizare a culturilor
în teritoriu și s-au asigurat semințe
cu valoare ridicată din soiuri și hi
brizi de mare productivitate. Aceste
elemente, ca și altele de acest gen,
sînt comune pentru toate unitățile
agricole, fără a avantaja pe nici una.
De aici înainte insă intervin două
aspecte care diferențiază mult pro
ducțiile de la o unitate la alta. Pri
mul se referă la modul diferit de
organizare a activității și de parti
cipare la muncă în fiecare unitate,
iar al doilea — la asigurarea bazei
tehnice și materiale la nivelul optim
cerut de realizarea producțiilor pla-
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nificate. Dacă în primul caz rezol
varea unor stări negative de lucruri
ce au existat și mai există este de
competenta noastră, în al doilea nu
avem de ales.
Elena Bulete, director cu producția
vegetală din cadrul Direcției Gene
rale a Agriculturii : Greutățile întîmpinate la aprovizionarea cu îngră
șăminte chimice, diferite substanțe
pentru tratarea semințelor și com
baterea bolilor și a dăunătorilor, in
asigurarea pieselor de schimb etc.
determină nu în puține cazuri di
minuarea simțitoare a producției. în
acest context, se cuvine subliniată
corelația directă ce există între rea
lizarea programului de creștere a
fertilității solurilor și obținerea pro
ducțiilor planificate. în acest dome
niu, în județul nostru s-au înregis
trat progrese însemnate, atit la ad
ministrarea îngrășămintelor orga
nice, a amendamentelor, cît și la
afînarea profundă a terenurilor pu
ternic compactate. Totuși, rezultatele
sînt cu mult sub prevederile din
program, sarcinile anuale neputînd
fi realizate integral tocmai din cau
za necorelării cantităților necesare
de combustibil cu volumul planifi
cat de lucrări. Or. eficienta acestor
acțiuni este cea scontată doar cind
ele se realizează ciclic, o dată la
4—5 ani pe aceeași suprafață. Dacă
nu procedăm astfel, degeaba reluăm
lucrările de creștere a fertilității so
lurilor după 10—15 ani,
deoarece
sporurile de producție nu mai jus
tifică cheltuielile făcute. Or. în ac
țiunea de rentabilizare și de auto
finanțare a activității este decisiv ca
din fiecare leu cheltuit să obții ma
ximum de venituri.
Vasile Boncotă, directorul între
prinderii de Execuție și Exploatare
a Lucrărilor de îmbunătățiri Fun
ciare : în același mod trebuie privită
și înțeleasă problema utilizării la
capacitatea maximă a sistemelor de
irigații, care în județul nostru repre
zintă un potențial însemnat de creș
tere a producției. Realizarea pro
ducțiilor stabilite la irigat, care au
niveluri maxime, dincolo de asigura
rea celorlalți factori din tehnologii,
nu pot fi obținute decît prin funcțio
narea permanentă a sistemelor, așa
cum au și fost concepute. Din cauza
lipsei apei, anul trecut culturile nu
au putut fi udate pe o mare supra
față programată. Această situație nu
trebuie să se mai repete în acest an,
cu atît mai mult cu cît pe terenurile
amenajate s-au aplicat tehnologiile
specifice culturilor irigate.
Gheorghe Predilă : Din toate
acestea se detașează concluzia că
rentabilizarea nu trebuie să se ba
zeze pe obținerea de producții mici,

cu cheltuieli reduse, ci pe realizarea
de producții cît mai mari, care co
respund interesului general. în acest
scop, este de competența forurilor
și a organelor agricole centrale de a
asigura optimizarea tuturor facto
rilor. inclusiv a celor privind asigurarea bazei tehnice și materiale, co
respunzător realizării de producții
mari, la nivelul celor planificate.

Reglementări necesare
pentru buna
funcționare
a mecanismului
economico-financiar
Redacția : Ce probleme reieșite din
activitatea practică ar fi de soluțio
nat pentru a se asigura deplina reu
șită in aplicarea programelor de
redresare economico-financiară 7
Dragomir Stan : în acțiunea de
rentabilizare, pe lîngă obținerea de
producții mari, cu cheltuieli cît mai
reduse, un rol esențial îl are și în
casarea de fonduri bănești cît mai
mari prin valorificarea superioară a
producției realizate. Aceasta pe de o
parte. Pe de altă parte însă, expe
riența de pînă acum evidențiază
existența, în unele cazuri, a unor
relații anacronice între unitățile agricole cooperatiste producătoare și
dlferiții parteneri cu care acestea
conlucrează pentru realizarea pro
ducției și valorificarea ei. care, mai
mult sau mai puțin, grevează veni
turile ce se cuvin unităților produ
cătoare. Aceasta se răsfringe nega
tiv asupra situației economico-financiare, constituind o sursă de
pierderi.
Doru Ștefănescu : Ambele cazuri
aduse în discuție oferă numeroase
exemple concrete, care conduc la
necesitatea așezării pe baze strict
economice a raporturilor de produc
ție ce se statornicesc între unitățile
agricole producătoare și partenerii
cu care acestea colaborează la reali
zarea și valorificarea producției.
Un prim aspect pe care doresc
să-1 supun atenției este o anume
fluctuație a prețurilor la unele pro
duse industriale pe care agricultura
le achiziționează pentru realizarea
producției. La ingrășămintele chi
mice, erbicide, substanțele de com
batere, folia de polietilenă și chiar
Ia motorina de vară și cea de toam
nă. ca să mă refer doar la citeva
exemple, ne înscriem în planul de
cheltuieli cu anumite valori de pre
țuri comunicate de Ministerul Agri
culturii. Pe parcursul anului însă,
unitățile industriale, din diverse
motive — între care schimbarea sor
timentelor, îmbunătățirea lor calita
tivă etc. — măresc prețurile de li
vrare. Cum la aceste produse nu se
poate renunța, ele sînt achiziționate
fără a avea finanțarea asigurată,
ceea ce pentru unitățile agricole
constituie o „îngrășare" a baremu

Cine recoltează acum furajele
a ,°
ciștiga o „coasă in
«z

Conform programului întocmit pe
baza inventarierii culturilor și eva
luării potențialului lor productiv, în
județul Arad trebuie să se însilozeze
120 000 tone masă-verde. Recoltarea
furajelor este in plină desfășurare în
toate unitățile agricole si pînă în pre
zent au fost depozitate 22 000 tone.
„Principalul obiectiv în cadrul ac
țiunilor de strîngere și depozitare a
. nutrețurilor, ne spune tovarășul loan
Bîrluțiu. din cadrul direcției agrico
le a județului. îl constituie asigu
rarea unei calități corespunzătoare
la furajele însilozate. în acest sens,
direcția agricolă a inițiat instruirea
tuturor șefilor de fermă, a medicilor
veterinari și a agenților agricoli de
la consiliile populare cu metodele de
creștere a proteinei furajelor — atît
prin recoltare, cît și prin adaosul
unor substanțe. Astfel, toate furajele
ce se recoltează în acest an se depo
zitează cu adaos de uree, la plan
tele fibroase, și de lactosil. la cele
ce se însilozează".
Fiindcă vegetația din această pri
măvară a fost mult mai timpurie, in
toate unitățile a inceput prima coasa
la lucernă. lucrare prevăzută să se
încheie încă în această săptămînă.
Pentru ca lucerna să nu se lignifice
și să-și piardă din calitățile nutri
tive, pentru a mai ciștiga cel puțin o
coasă. în condițiile in care precipita
țiile au fost abundente in ultima
vreme, specialiștii au asigurat peste
tot măsurile necesare în vederea ur
gentării acestei importante lucrări.
în majoritatea unităților agricole de
stat și cooperatiste există o serioasă
preocupare pentru a asigura necesa
rul de furaje. De exemplu, la între
prinderea Agricolă de Stat Aradul
Nou la strîngerea furajelor sînt folo
site trei combine și două vindrovere,
în timp ce transportul este asigurat
de 20 de remorci dotate cu supraînălțătoare pentru creșterea capacității
lor. „Ca să acoperim necesarul de
furaje pentru cele 5 500 de taurine,
ne spune tovarășul Teodor Șerban,
directorul întreprinderii, încă din
toamnă am cultivat 300 hectare cu
culturi duble : lolium. răpită furaje
ră si secară. De pe această supra
față am recoltat și depozitat pînă
acum 1 000 tone de masă-verde. iar
în furajarea animalelor folosim în
tr-o zi alte 150 tone. Avem o produc
ție bună, ce depășește 22 tone masăverde la hectar. Prin trecerea la fu
rajarea animalelor cu masă-verde și
realizarea fătărilor la lin număr mal
mare de vaci în această perioadă a
anului, producția de lapte-marfă a
crescut de la 3 600 hl la 6 300 hl pe
zi". Un argument în plus ca oamenii
din această unitate să se preocupe în
cel mai serios mod de asigurarea fu
rajelor necesare. Aici se desfășoară
în ritm susținut și recoltarea plan
telor trifoliene caro, în condiții do
timp favorabil, vor fi depozitate sub
formă de fîn.
Și la Cooperativa Agricolă Comlăuș,
de cînd s-a trecut la furajarea cu
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masă-verde. producția de lapte pe
.
cap de vacă a crescut cu 2 litri. Con
comitent au fost' insilozate 510 tone
de secară masă-verde, insă strîngerea
și depozitarea furajelor este in plină
desfășurare. De asemenea, aici a
început prima coasă la lucemă, trifolienele definind circa 60 la sută
din suprafața destinată bazei fu
rajere. Buni gospodari se dovedesc
Si cooperatorii din Sinlean. care au
însilozat peste 600 tone de masăverde în amestec cu lajctosil. Pentru
a asigura un ritm susținut la recol
tare se folosesc două combine, iar
transportul în ferma zootehnică se

face cu 8 remorci. Așadar, strîngerea
si depozitarea furajelor sînt privite
de majoritatea unităților cu seriozi
tate și simț de răspundere. Există
însă și cîteva unități care pînă în
prezent fac notă discordantă cu
această strădanie de a asigura o bună
bază furajeră. Este cazul cooperati
velor agricole din Craiva. Sebiș,
Birsa, Bocsig, și Răpsig, unde lucră
rile de strîngere și depozitare a fu
rajelor trebuie Intensificate.

Tristan M1HUTA
corespondentul „Scînteii

_S-a_ afirmat
.....____ de
__ nenumărate
.
ori — șl nu fără justificări temeinice,
care au determinat, de altfel, o nouă concepție și linie strategică de ac
țiune — că un uriaș capital de energie îl reprezintă tocmai economisirea
acesteia, conservarea ei. Este rațiunea pentru care, cu deosebire în aceas
tă perioadă de dezvoltare intensivă a economiei naționale, problema re
ducerii consumurilor energetice a devenit unul din obiectivele economice
de bază ale amplului proces de organizare și modernizare a industriei,
știut fiind faptul că în țara noastră se înregistrează încă un consum
specific de energie mai mare, pe unitatea de venit național, decît in
unele țări puternic dezvoltate industrial. Iată de ce. în toate sectoarele
de activitate, in toate unitățile industriale este necesar să se acționeze
hotărit și cu competență profesională pentru reducerea mai accelerată
a consumurilor specifice. înlocuirea tehnologiilor învechite și introducerea
altora noi, mai puțin energofage, și. mai cu seamă, pentru eliminarea
cu desăvirșire a oricăror forme de risipă, întărirea răspunderii față de
respectarea disciplinei tehnologice.
Pe această temă de stringentă actualitate am avut o convorbire cu
inginerul Gheorghe Mazilu — directorul întreprinderii de Distribuție a
Energiei Electrice București.
— Tovarășe director, cunoaștem
preocupările Inspecției Energetice
din cadrul întreprinderii dumnea
voastră in legătură cu reducerea
consumurilor energetice. Ne-ar inte
resa citeva din aspectele care con
siderați că ar trebui scoase in evi
dență pe această linie.
— Doream să avem o discuție pe
această temă. Ideea unei asemenea
convorbiri mi-a venit citind în zia
rul „Scînteia“ un articol care se re
ferea la modernizarea cubilourilor
din turnătoriile de fontă. M-am gîndit că problema ar fi incomplet tra
tată dacă ea s-ar rezuma numai la
cubilouri care folosesc cocsul drept
combustibil, fără a se lua în consi
derare și cuptoarele electrice cu in
ducție existente in număr mare în
turnătoriile noastre de fontă.
— Interesant. Și ce probleme ri
dică aceste cuptoare ?
— O serie de date de sinteză pre
zentate de specialiști cu ocazia di
feritelor simpozioane, consfătuiri și
schimburi de experiență care au avut
loc în ultimii ani, ca și multiplele
controale efectuate de noi în turnă
toriile de fontă scot in. evidență de
ficiențe deosebit de serioase în pro
cesele de elaborare și turnare a fon
tei, care duc, în cazul cuptoarelor
electrice cu inducție, la creșteri foar
te mari, uneori de peste două ori,
ale consumurilor specifice de ener
gie electrică.

lui de cheltuieli, fără corespondent
în creșterea producției.
Un alt aspect pe care doresc să-l
semnalez se referă la asigurarea tu
turor elementelor de producție co
respunzător executării fiecărei lu
crări în perioada optimă. Or, nu de
puține ori ingrășămintele chimice,
erbicidele, apa pentru irigat și chiar
lucrările mecanizate vin sau se exe
cută după expirarea perioadelor op
time calendaristice, cînd eficiența
lor este serios diminuată. Și în acest
caz, pagubele le suportă in exclusi
vitate unitățile agricole, deși ele
sînt provocate de unitățile furnizoa
re sau de cele prestatoare de servicii,
în condițiile aplicării mecanismului
economic și financiar, dacă o singură
unitate nu-și respectă obligațiile
față de alta, aceasta se răsfringe se
rios asupra rezultatelor de produc
ție și economice.
Dragomir Stan : Valorificarea In
tegrala și la parametri calitativi
reali a producției constituie o sursă
foarte importantă de sporire a ve
niturilor unităților agricole. Două
sint problemele ce le avem de re
zolvat pentru ca veniturile ce se
cuvin unităților agricole să nu fie
diminuate artificial. Mai intii, să
asigurăm preluarea integrală a pro
ducției contractate, inclusiv a celei
realizate peste plan, cu deosebire a
produselor legumicole. Și apoi să
realizăm calificarea și instruirea
personalului din unități, astfel incit
recepția tuturor produselor livrate
să se facă la indicii de calitate reali,
fără putință de diminuare a pre
țurilor.
Gheorghe Predilă : Referitor Ia aceste probleme sint de făcut citeva
precizări. în ce privește prețurile la
produsele necesare realizării pro
ducției agricole, este nevoie ca și
unitățile industriale furnizoare să
practice aceleași prețuri pe tot par
cursul ciclului de producție, corela
te cu cele pe care le primim prin
plan. Apoi, se impune să fie întă
rită răspunderea unităților contrac
tante pentru a prelua și valorifica
întreaga producție realizată. în cazul
unor situații obiective, pentru canti
tățile de produse nepreluate, consi
der că ar fi util ca înseși unitățile
agricole să se îngrijească de valo
rificarea acestora, respectînd preve
derile legale. La fel ca în alte sec
toare ale economiei naționale, con
sider că și în agricultură unitățile
._b£nefieiaxe^ale producției Trebuie. ,să
fie implicate mai direct și în reali
zarea acesteia, și nu doar in valori
ficarea ei. Ar fi foarte util, bună
oară. ca unitățile contractante bene
ficiare să aibă obligații precise și
pentru asigurarea bazei materiale
necesare unităților agricole. Să se
bată cu furnizorii pentru asigurarea
la timp a tot ce este necesar pentru
realizarea producției contractate.
Redacția : Dincolo de opiniile înfă
țișate, pgrticipanții la dezbatere au
evidențiat si existența unor proble
me majore, de a căror soluționare
depinde aplicarea întocmai a progra
melor de redresare economică si fi
nanciară. Astfel, programul jude
țean, ca si cele pe unități, cuprinde
o serie de măsuri menite să asigure
îmbunătățirea dotării cu mașini si
utilaje agricole, realizarea unor in
vestiții, mai ales pentru extinderea
activităților de mică industrie, ca si
realizarea modernizărilor în fermele
zootehnice. Înfăptuirea acestor obiec
tive nu se poate asigura doar cu
mijloace si forțe locale. Tocmai de
aceea, dr fi de mare ajutor ca or
ganele și forurile centrale de resort
să analizeze oportunitatea fiecărui
obiectiv în parte și. în funcție de
aceasta, să fie cuprinse in planul de
stat, numai în acest fel putindu-se
asigura baza materială si financiară
pentru realizarea măsurilor cuprinse
în programul județean de rentabili
zare si redresare economico-finan
ciară a tuturor unităților agricole.

Care este temperatura acestora 7
Nicu Muscă, secretarul comitetului
de partid din secția I cală-bazin, de
la Șantierul Naval din Galați, ne
asigură : „Sînt la obiect și... fier
binți".
Ne oprim Ia ultima intilnire de la
orele 12, care a fost... și la object, și
fierbinte, și foarte scurtă. Victor Dobre, șeful secției și secretar adjunct
cu probleme economice al comite
tului, a ridicat responsabililor de
compartimente — comuniști, cu toții
— problema încadrării in grafice
intr-un chip mai aparte. Da, la co
menzile 820 și 821 — nave destinate
exportului — lucrările sint in terme
ne. Oamenii au muncit bine, hotăririle organizațiilor de partid care
prevăd puternica mobilizare a comu
niștilor, măsuri judicioase pentru
accelerarea ritmurilor producției , la
export se îndeplinesc cu rigoare.
Dar...
Mai departe, dialogul — pentru că
analizele de la orele 12 promovea
ză tocmai această formulă a activi
tății cu oamenii — a fost orientat
sore calcule exacte : la comanda 820.
„matematica" zice că se mai pot ciștiga două zile avans. Ce spun comu
niștii care acționează la această
navă 7 Sint ei în măsură să antre
neze toate energiile pentru a trece
în palmares un timp mai scurt 7,
Patruzeci și opt de ore reprezintă
un avans și mai mare pentru cei
care vin din urmă, pe fluxul lucră
rilor, la navă. Maistrul principal
spune că da, ciștigul celor două zile
e posibil. El nu poate ieși decit dintr-o mai bună organizare, decît din
fructificarea din plin a fiecărui mi
nut de lucru, a inițiativei fiecărui
om.
Se trece la comanda 821. Aici lu
crurile par ceva mai complicate. O
„sincopă" în aprovizionare și... mul
te termene au fost puse sub semnul
întrebării. Și totuși, lansarea trebuie
să aibă loc la timpul stabilit. Așa
cum suna angajamentul comunist al
organizațiilor de partid. Pentru
că asta e hotărîrea făuritorilor
de nave românești de aici, din cel
mai vechi șantier naval al țării.
Maiștrii comuniști de la montaj, Ro
man Teodorescu. D. Andone și I.
Osanu, C. Dănilă și Ionel P. de la
sudură, C. Vlad și N. Huzum de la
lăcătușerie, I. Butunoiu și I. Lazăr
de la asamblat argumentează că lan
sarea va avea loc la data stabilită.
Sînt navaliști cu experiență, comu
niști care tin Ia prestigiul cîștigat.
Ei sînt puternic însuflețiți de docu
mentele și hotărîrile recentei Plena
re a C.C. al P.C.R., ale înaltului for
legislativ, de magistralele cuvintări
rostite cu aceste prilejuri de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint oameni care întotdeauna au înteIes adevărul că patria se sluieste
________
cu fapta consacrată înfloririi patriei.
Că iubirea de glie românească se
dovedește de către fiecare, la locul
lui de muncă, cu uneltele lui : strung
sau tractor, laborator ori planșetă.
Numai astfel, prin munCa unită a în
tregului popor s-au durat marile
realizări ale acestui timp, .s
*a
lichi
dat cu datoria externă, s-au cucerit

noi trepte de civilizație. Ce anume
va încununa, pe mai departe, munca
aceasta sub semnul răspunderii mun
citorești, comuniste 7 Din nou se
aduc in prim-plan întărirea ordinii,
efortul de a da valoare fiecărei se
cunde. Iar de aici și pînă la...

...Cine iese azi la tablă ?
nu-i decit un pas. Ascultăm lămuri
rile secretarului comitetului de
partid din secție. Ascultăm, notăm :
în fața tablei „de școală", pe care
fiecare dintre noi a scris cîndva
primele litere ale alfabetului, șint
sistematic invitați cei care au răs
punderea diferitelor lucrări. A unor
colective, mai precis. Pe suprafața
neagră-mată, rubrici trase cu creta
albă. își află locul acolo munca fie
cărei formații. Codificată în cifre
scrise cu alb. cu galben, cu roșu. Cit
timp s-a avut la dispoziție 7 Cît și
cum s-a folosit din acest timp 7 Și
mai precis : cum se vede el în îm
plinirea vaporului de pe cală, în ter-

Secvențe din munca
făuritorilor de nave
menele din grafice 7 „Oglinda" aceasta, care nu poate minți, „men
ține continuu in priză" — afirma
unul dintre interlocutorii noștri. Unii
pornesc de la fructificarea a numai
7,31 ore din schimb, pentru ca, tre
ziți la realirate, să ajungă la valo
rificarea lui integrală.
— Fiecare „ieșire" la tablă, este de
părere Nicu Muscă, urmărește
conștientizarea comuniștilor, in pri
mul rind, pentru aflarea unor solu
ții care să dea mai multă greutate
timpului efectiv de muncă.
încercăm să aflăm ce este dincolo
de această afirmație. Și ne oprim la
cel mai proaspăt fapt de muncă,
'încheiat în chiar dimineața ace
leiași zile. Schimbul anterior avuse
se zi liberă. Formația lui Vasile
Strătilă a optat pentru o altă zi de
repaos și a lucrat. Pentru a avansa
cu lucrările de la dublu fund, la
navă. Pentru ca dimineața, oamenii
lui Aurel Axente — primit in partid
aici, in șantier, ca și Strătilă — să
aibă front intins de lucru. Să țin
tească spre un avans și mai mare.
Sigur că o parte din oamenii lui
Strătilă, știind din vreme că vor
avea liber, se „programaseră" pen
tru felurite treburi personale. Unele,
de neamînat. A venit apelul de a
lucra, de a opta pentru altă zi de
repaos. Vaporul, în astfel de îm
prejurări, devine cauză a tuturor.
Mai presus de orice interes perso
nal. El se întrupează din dăruirea
tuturor. Din asumarea conștientă a
datoriei. Tocmai pentru că, aseme
nea unui uriaș magnet, concentrea
ză în el interesele tuturor. Clipa
unică, desprinderea de țărm a insu
lei de oțel cu tricolorul la catarg,
clipa de început de drum pe oceanul
planetar adună în ea vibranta iubi
re de patrie a acestor oameni care
ș‘i-au investit ■ mindria și in acest
produs de prestigiu
industriei

La proba disciplinei de
fiecare zi Secția II, instalații.
Dispută aprinsă. „Cam nepotrivit
momentul", încercăm o scuză. „Ba-i
foarte potrivit", ne contrazice Con
stantin Popa, maistru principal și
secretarul comitetului de partid din
secție.
Pină să ne spnnă și de ce, expli
că motivul : vasăzică, se scot mate
riale din magazie, mai înainte se'
face comandă, se cheltuiește sudoa
re pentru ca acest material să devi
nă repere absolut necesare navei, se
trece de control, se livrează pe flux
și... Și trei din reperele cu pricina
se pierd pe drum, pînă la vapor. întimplare 7 Ghinion 7 Neglijență 7
întrebări spre maistrul care venise
să i se dea altele în loc. „Păi, nu se
poate". „Dar e nevoie". „Sigur că e.
Dar era nevoie și de grijă față de
tot ceea ce ni se dă pe mînă". „Ar
trebui totuși să mă înțelegi. Sîntem
doar comuniști". „Tocmai de aceea
zic : căutați-le, găsiți-le. Un comunist
nu are voie să închidă ochii la ne
glijență". Un episod singular 7 Nu.
Mai de dimineață, adică la ora in
trării in schimb, a fost convocată
una din grupele sindicale. Motivul 7
Niște țevi aflate pe platformă.
Respinse de controlul de calitate al
celor de la asamblare. Maistrul ex
pune „cazul". îl scoate în față și pe
autor : Ion Stegaru. „De ce n-ai con
trolat cu șablonul la scoaterea din
mașină 7“ Că așa șl pe dincolo. „Ioa
ne, nu-i bine. Așa nu se poate. Stai
pe timpul tău, nu te pontez că ai
fost pontat pe lucrul prost, și refaci
lucrarea. Disciplina de producție e
una pentru toți. Clar 7“
— întărirea disciplinei în genere
pare o preocupare predilectă aici.
— E o temă de fiecare zi, argu
mentează secretarul de partid. Sintem comuniști, avem un statut, am
semnat angajamentul solemn. Sîntem muncitori, clasă muncitoare dis
ciplinată. conștientă. Avem îndatoriri
pe care se cuvine să le onorăm cu
exactitate și demnitate. Un cuvînt
dat, o hotărîre adoptată, o răspun
dere asumată — și ce poate fi mai
presus decît răspunderea de comu
nist 7 — trebuie onorate exemplar,
nu există motive care să te facă să
te „răzgîndești", să „interpretezi",
să socotești „facultativ" o normă de
partid sau alta. Numai acționind dis
ciplinat, unit, partidul nostru și-a
dobîndit prestigiul pe care îl bine
merită.

Era nevoie de un om cu
experiență. Am văzut la chelul
de armare cargoul de 18 000 tdw
..Albești". Nu departe de ziua cind
va pomi în probe la mare. Din
adîncul lui, din sala mașinilor și
pină la puntea de comandă, stup de
albine, nu altceva. Toate meseriile
și-au dat întîlnire aici să aducă
nava, cît mai repede, la clipa unică
irepetabilă, de start spre nemărginirile acvatice.
„Mobilarea" navei — saturarea
ei, în limbajul constructorilor — este
intr-adevăr o muncă de mare răspundere. Și cum o parte din aceste
lucrări se fac pe „compartimente de
vapor" (secții), chiar pe cală, comu
nistul Mircea Chiosa, maistru, a pri
mit tocmai această responsabilitate.
Căutăm să aflăm de la secretarul de
partid de ce s-a optat pentru mais
trul in cauză. „Păi, e simplu : e co
munist cu experiență și pe cine alt
cineva să punem la greu 7“
Mircea Chiosa și-a început uceni
cia aici. Aici a început să descifreze
alfabetul de demnitate, de munci
tor : cinstit, disciplinat, cu un înalt
nivel de responsabilitate, conștiință,
omenie. Aici a fost primit în rîndurile comuniștilor. Aici s-a înscris și
a urmat școala de maiștri. Aici a
probat calitățile lui de om, de orga
nizator, de stăpîn pe profesie. Pe
scurt : aici și-a cîștigat dreptul de
a fi încercat la greu, de a confirma.
Oare există o cinste mai mare
pentru un comunist decît onorarea
unui asemenea drept-datorie ?
IUe TANASACHE

Aurel PAPADIUC
Stan ȘTEFAN

Pe Șantierul Naval Galați

ale cuptoarelor electrice cu induc
ție în discuție sînt indicate, diferen
țiat în funcție de capacitatea fiecă
rui tip de cuptor, de proiectant (In
stitutul pentru Sectoare Calde —
ICSITPSCM) și producătorul cup
toarelor (întreprinderea „Independența“ — Sibiu).
— Vă întrerup pentru a vă întreba
dacă cifrele din prospect sînt confirmate si în practică ?
— Doar de bilanțurile energetice
de proiect întocmite de ICSITPSCM
și avizate de ICEMENERG. Din pă
cate, nu și de practică. Și aici vreau
să precizez că este inadmisibil ca,
după peste 20 de ani de cind produ
cem cuptoare electrice cu inducție,
atit producătorul, cit și proiectantul

funcționa numai aproximativ 1000
ore pe an. Luînd în considerare pen
tru fiecare cuptor o durată anuală a
opririlor pentru revizii și reparații
(planificate și accidentale) de 1760
de ore pe an, rezultă că fiecare cup
tor funcționează de fapt timp de
7 000 de ore pe an, 1 000 ore pe an
funcționare efectivă și 6 000 de ore
ne an în regim de așteptare,
în care consumă energie electrică
fără a produce. Această funcționare
a cuptoarelor electrice cu inducție
(de topire și melanjoare) timp înde
lungat în regim de menținere con
duce la majorarea substanțială a
consumurilor specifice de energie
electrică. Mai exact spus, aceste dis
continuități sistematice în funcțio

rarea fontei, precum și altor organe
de decizie.
— Bănuiesc că ati făcut si propu
neri de remediere a situației.
— Bineînțeles. în primul rînd este
necesar ca, sub îndrumarea ministe
relor ' de resort care dețin asemenea
cuptoare, ICSITPSCM — coordona
torul de balanță pentru turnătorii —
cu sprijinul ICEMENERG. să reia
calculele pe care le-am făcut, corectîndu-le cu datele exacte pe care
numai el le gestionează și ’le cu
noaște în detaliu, după care să în
tocmească un plan de măsuri cu sta
bilirea de priorități șl instrucțiuni
de detaliu atit pentru proiectare, cît
și pentru exploatare. Precizăm că
ICSITPSCM a primit cu multă re

De ce întîrzie generalizarea tehnologiilor moderne?
u

„Forma trebuie să aștepte cuptorul"...
• •• sau ce se intimplă cînd este uitat
acest vechi principiu in procesul de elaborare a fontei
— Intr-adevăr, ceea ce sesizați
dumneavoastră este un lucru foarte
serios. Ne puteți spune și care sint
cauzele unei asemenea situații ?
— Consider că principala cauză
care conduce la creșterea consumu
rilor specifice de energie electrică
constă in faptul că majoritatea tur
nătoriilor de fontă sint dotate cu ca
pacități de producție supradimensio
nate, adică mult mai mari decît ne
cesarul de fontă lichidă corespun
zător cifrelor de plan pe care le au.
Paradoxal este că toate aceste capa
cități sînt menținute permanent în
funcțiune, în majoritatea timpului
nu în regim de topire sau elaborare,
ci in regim de menținere (sau de aș
teptare), cind practic se consumă
energie electrică fără a se produce
fontă.
— Puteți fi mai explicit ?
— Productivitățile orare și consu
murile specifice de energie electrică

României socialiste pentru care per
formanța nu mai e de mult un de
ziderat, ci fapt împlinit. Dar semni
ficația acestei dăruiri este mai largă.
Ea vorbește, în fond, despre con
duita de zi cu zi a comuniștilor, a
întregului popor care, sub conducerea
partidului, așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Plena
ră a C.C. al P.C.R., au dat relief tu
turor marilor înfăptuiri din cei 45
de ani de destin liber.

de specialitate să nu-și confirme prin
bilanțuri energetice reale datele de
proiect. Această operație este cu atit
mai necesară cu cît. după atita vre
me, în mod sigur trebuie luate unele
măsuri pentru îmbunătățirea perfor
manțelor cuptoarelor care se fabrică,
precum și a celor existente, în acord
cu performanțele înregistrate pe
plan mondial.
— Intr-adevăr, se impune îmbună
tățirea performanțelor cuptoarelor
electrice cu inducție. Dar să reve
nim la ideea inițială.
— Calcule aproximative, dar sufi
cient de exacte pentru stabilirea di
mensiunilor problemei arată că productivitățile orare indicate in pros
pectele cuptoarelor electrice cu in
ducție conduc la surprinzătoarea
concluzie că întregul necesar anual
de fontă poate fi produs, cu capa
citățile existente în funcțiune, în
condițiile în care fiecare cuptor ar

narea cuptoarelor electrice cu induc
ție pentru topirea și elaborarea fon
tei în turnătorii conduce la irosirea
anuală a peste 850 milioane de kWh
pentru producerea cărora se consu
mă, în centralele electrice, peste
200 000 tone de păcură provenind din
petrol din import. Această risipă
anuală de energie electrică repre
zintă peste 10 la sută din întregul
consum anual de energie electrică al
celor două ministere constructoare
de mașini. Este, dacă vreți, irosirea
nejustificată a întregii producții
anuale de energie electrică a două
grupuri energetice de cîte 50 MW,
de tipul celor care se construiesc astăzi, în condițiile funcționării lor la
întreaga capacitate.
despre
— Pe cine ați
. informat
.
toate cele relatate nouă ?
— Au fost trimise rapoarte deta
liate tuturor ministerelor deținătoare
de cuptoare electrice pentru elabo-

ceptivitate propunerea noastră de a
redacta astfel de instrucțiuni sub
forma unui „îndrumar", așteptăm
materializarea. Menționăm, totodată,
că unii consumatori de energie elec
trică au înțeles necesitatea luării de
măsuri pe această linie și au trecut
la acțiune eliminind unele din defi
ciențele existente, la aceasta contri
buind și sprijinul activ primit din
partea Comisiei Energetice a Muni
cipiului București.
— Și ce considerați că ar trebui să
aibă în vedere acest plan de măsuri 1

Dan PLAEȘU

Necesitatea unei radicale schim
bări de mentalitate, a poziției proiectanților și beneficiarilor față de
utilizarea acestor cuptoare. Trebuie
să revină imediat la respectarea ace
lui sănătos principiu ce există în
turnătorii conform căruia „forma
trebuie să aștepte cuptorul", și nu in
vers, cum se intimplă astăzi. Pentru
aceasta, ca o primă măsură, se im
pune ca toți cei care elaborează fon
tă in cuptoare electrice cu inducție
să mențină In funcțiune numai
capacitățile
de
topire-elaborare
strict necesare realizării sarcinilor
de plan în situația în care agregatele
de topire-elaborare fontă să func
ționeze permanent la întreaga lor
capacitate, cu foc continuu, fără
schimburi libere sau slab încărcate,
fără o zi de odihnă săptămînală. Iar
aici, inspecțiile energetice ale Mi
nisterului Aprovizionării TehnicoMateriale și al Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe și ale Minis
terului Energiei Electrice trebuie să
joace un rol însemnat, sancționînd
cu fermitate eventualele abateri.
Ar mai trebui, de asemenea, să se
procedeze la o analiză atentă a tu
turor capacităților noi ce urmează
a fi puse în funcțiune.
In fine, consider că multi ar
trebui să-și modifice optica față de
vechiul cubilou cu cocs care, mo
dernizat, în ciuda avantajelor teh
nologice de necontestat pe care le
oferă cuptorul electric cu inducție,
inclusiv „comoditățile energofage",
rămine, orice s-ar spune, agregatul
cel mai rațional și mai economicos
pentru topirea și elaborarea fonte
lor în turnătorii, singur în cazul
fontelor banale și In sistem DUPLEX
cu un cuptor electric pentru elabo
rare in cazul fontelor speciale, oricit de pretențioase ar fi acestea.

Chiar dacă unele din datele _prezentate urmează a fi reevaluate cu
elementele precise ale coordonatorului de balanță în turnătorii, cele rela
tate de interlocutorul nostru ne-au permis să ne facem o imagine asu
pra problemelor pe care le ridică exploatarea cuptoarelor electrice cu
inducție pentru topirea și elaborarea fontelor. Asupra veridicității și gra
dului de exactitate al cifrelor amintite urmează să ne convingem prin
anchetele și analizele ce Ie vom face într-o serie de unități industriale
dotate cu turnătorii de fontă.

Vlalcu RADU
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Profundă recunoștință pentru dezvoltarea
și modernizarea localităților patriei
Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC NEHOIU, JUDEȚUL BUZĂU
Mult iubite ți stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Comuniștii, toti locuitorii orașului Nehoiu,
județul Buzău, animați de cele mai alese gi.nduri și sentimente de prețuire față de tot ceea
ce întreprindeți spre binele și înălțarea scum
pei noastre patrii, își exprimă deplina satisfac
ție și recunoștință față de recenta lege privind
îmbunătățirea organizării administrative a te
ritoriului, aceasta constituind o nouă și impor
tantă măsură de ridicare a gradului de civili
zație materială și spirituală a întregului popor.
în consens cu marile prefaceri inaugurate de
Congresul al IX-lea al partidului, înflorirea și
modernizarea fiecărei localități a țării au făcut
ca și comuna Nehoiu, devenită acum oraș, să
se racordeze la puternicul suflu înnoitor al tă
rii, inscriindu-se in această perioadă de timp,
pe care cu îndreptățită mîndrie patriotică o

numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", cu însem
nate realizări menite să asigure locuitorilor ei
condiții tot mai bune de muncă și viață.
La obținerea acestor importante realizări, un
rol deosebit l-a avut și puternica înflorire, a
științei, învățămîntului și culturii, domenii care
poartă însemnele contribuției de seamă a tova
rășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului, savant de largă recunoaș
tere internațională.
Orașul Nehoiu, prin tot ce a înfăptuit în acești ani — pește 1 000 de apartamente și aproa
pe 2 000 case noi, un modern spital cu 2S0 de
paturi și policlinică, un impunător Centru de
creație și cultură socialistă i.Cîntarea Româ
niei", numeroase locuri de muncă în noile fa
brici de mobilă, în întreprinderea de Tricotaje
și unitățile de mică industrie și prestări de
servicii — ilustrează grăitor justețea politicii
partidului și statului nostru.

în numele tuturor cetățenilor noului oraș, vă
exprimăm dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, profundele
noastre sentimente de recunoștință și ne anga
jăm să acționăm în continuare, cu abnegație și
dăruire, pentru a pune cit mai judicios in va
loare potențialul uman și material de care dis
punem în vederea înfăptuirii exemplare a pla
nurilor și programelor de dezvoltare economicosocială in profil teritorial, a sarcinilor ce ne
revin în industrie, agricultură, în celelalte do
menii de activitate, întîmpinind astfel cu re
zultate tot mai bune cea de-a 45-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August
1944 și Congresul al XIV-lea al partidului.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID
Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC NEHOIU,
JUDEȚUL BUZĂU

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC POGOANELE, JUDEȚUL BUZĂU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Cu cele mai alese sentimente de dragoste și
nețărmurit respect, locuitorii orașului Pogoa
nele, județul Buzău, care a dobîndit acest sta
tut prin recenta lege privind îmbunătățirea or
ganizării administrative a teritoriului Republicii
Socialisto România, vă adresează un fierbinte
omagiu pentru grija statornică ce o purtati dez
voltării și înfloririi multilaterale a localităților
patriei, asigurării pentru toti cetățenii a acce
sului larg la cuceririle revoluționare și binefa
cerile civilizației socialiste.
în aceste momente înălțătoare, sîntem mindri
că, din Inițiativa și cu contribuția determinantă
a dumneavoastră, așezarea noastră a devenit
oraș ca rezultat al politicii de repartizare echi
librată și armonioasă a forțelor de producție pe

întreg teritoriul, strălucit concept de strategie
economică, inaugurat de Congresul al IX-lea al
partidului, perioadă pe care o numim în semn
de aleasă cinstire și profundă recunoștință
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
în telegramă se dă expresie deosebitei stime
și prețuiri față de tovarășa Elena Ceaușescu,
pentru contribuția sa la elaborarea și înfăptui
rea planurilor și programelor de dezvoltare eco
nomică a tării. Ia înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești.
Ridicarea comunei Pogoanele la rangul de
oraș agroindustrial, din inițiativa dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu — se subliniază în
telegramă — ne-a produs o imensă bucurie,
această măsură fiind rezultatul sprijinului ne
mijlocit pe care l-am primit pentru dezvoltarea
puternică a industriei și agriculturii, a micii in
dustrii și a prestărilor de servicii, pentru con

Modernizarea economiei
(Urmare din pag. I)
tru a-și ocupa locul pe care îl me
rită. pe măsura marilor sale înzes
trări. in concertul națiunilor lumii.
Privind în urmă, poporul român
are temeiuri pentru mîndrie. Și are
temeiuri pentru încredere. Pentru
certitudini. Căci modernizarea, ne
cesitate și expresie a stadiului su
perior de dezvoltare economico-so
cială a tării, cere eforturi pe care el
a dovedit că este în stare să le facă;
cere inteligentă, mobilitate, capaci
tate de a învăța continuu ; cere
voință dîrză de a înainta, neînduplecare, curaj, tenacitate, cu alte cu
vinte, spirit revoluționar — și reali
zările de pînă acum se constituie
într-o probă de neclintit a înzestrări
lor sale, care îi îngăduie să abordeze
viitorul cu un optimism istoric.
Modernizarea — așa cum afirma
și interlocutorul invocat la începutul
acestor rînduri — nu se termină
niciodată. Ea este un proces care va
fi abordat nu în unități, nu pe ra
muri și subramuri. ci la scara eco
nomiei naționale. Cu alte cuvinte. în
care va fi implicată populația activă
a tării în totalitatea ei. deci un pro
ces de dimensiuni naționale. Un pro
ces revoluționar — nu doar prin am
ploarea lui, ci, în primul rînd, prin
regîndirea și reașezarea unor impor
tanți parametri economici și sociali.
O dovadă peremptorie o reprezintă
ampla acțiune de modernizare a lo
calităților rurale — telegramele adre
sate tovarășului Nicolae Ceausescu
din noile orașe, publicate în aceste
zile, constituindu-se într-un adevă
rat „dosar istoric" al modernizării,
odernizarea are loc pe funda
mentul proprietății socialiste și.
în chip obligatoriu, ea cere aplicarea cu consecventă, cu perse
verentă a metodelor moderne de ad
ministrare a ei. cere perfectionarea
mecanismului
economico-financiar.
lichidarea ultimelor sechele ale gîndirii de tip vechi în ceea ce privește
gestionarea proprietății socialiste.
Altfel spus, condiția sine qua non
a modernizării este întărirea perma
nentă a proprietății socialiste. Cu
observația că avem în fată un pro
ces de tip feed back : consolidarea
proprietății socialiste cere, cu nece
sitate, modernizarea care, la rîndul
ei. cere consolidarea în continuare a
proprietății socialiste.
Organizarea științifică a producției

M

și, într-un sens mai larg, deplina ei
așezare pe temeiurile științei repre
zintă coloana vertebrală a moderni
zării. A gîndi. în 1989, modernizarea
economiei fără știință echivalează cu
încercarea de a gîndi un triunghi cu
două laturi — o aberație. Știința este
implicată în acest secol în chip de,
finitoriu — în înțelesul cel mai strict
al cuvintului. Uriașul potential crea
tor al oamenilor de știință români,
al științei românești — acumulare
fundamentală a anilor revoluției so
cialiste. mai cu seamă a perioadei
deschise de Congresul al IX-lea al
partidului — este chemat să-și dea
deplina măsură în cincinalul ale că
rui linii directoare le elaborează în
prezent gîndirea colectivă a parti
dului sub impulsurile creatoare ale
secretarului său general. Vechiul
adagiu „știința înseamnă putere"
este citit acum de poporul român și
în vocea sa. cu inflexiuni modelate
de veacuri și milenii, rezonează con
știința responsabilității în fața isto
riei — a prezentului și a viitorului.
Știința este chemată să devină. într-o
măsură și de o calitate mult mai
înalte, forță de producție. Moderni
zare și știință — cele două fețe ale
aceluiași tel economic. însăsi econo
mia românească în noua ei confi
gurație.
Modernizarea este și va fi opera
oamenilor moderni. A celor care tră
iesc de pe acum în secolul 21. A
celor pentru care valorile eticii co
muniste sînt încorporate organic în
conștiință și prefăcute zilnic în acte,
a celor pentru care competența pro
fesională reprezintă o ștachetă ridi
cată mereu mai sus și pe care el o
trec zilnic. A oamenilor moderni,
animați de spirit revoluționar, în
neuronii cărora secolul 21 are., de pe
acum, drept de cetate. Modernizarea
este supremul examen care acordă
permisul de intrare în mileniul al
treilea tuturor și fiecăruia în parte.
..Modernizarea nu se termină
niciodată", spunea inginerul Ion M.
de la uzinele- .,23 August". Cuvintele
unuia dintre milioanele de oameni ai
muncii chemați să participe la o
ooeră de anvergură istorică depun
mărturie pentru voința de înaintare
de care este animată clasa munci
toare. toti cei ce muncesc ne drumul
mereu ascendent, drumul fără sfîrsit
care duce mereu mai sus forța si
măreția României socialiste.

Georqe-Radu CH1ROVICI

VOCAȚIA CONSTRUCTIVĂ
(Urmare dîn pag. I)
matele
frumuseților
ei de astăzi. La Su
ceava, la Neamț la
Turnu Măgurele și
Giurgiu ori la Vaslui
sau
Drobeta-Turnu
Severin, aceleași măr
turii
ale
viețuirii
noastre dintotdeauna
pe aceste legendare
plaiuri.
alături de

care sînt puse noi te
melii.
spre a vorbi
viitorului de prezen
tul nostru socialist.
Oamenii și faptele
lor... Ctitorii de su
flet ale acestui timp
trăit cu înflăcărarea si
demnitatea celor ce nu
au mai înalt ideal și
mai cutezătoare voin
ță decît aceea de a
dăltui în stinca de
granit a prezentului

însemnele
trainice
pentru viitorul lumi
nos al patriei, căruia
cel
de-al
XIV-lea
Congres al partidului
— Congresul victoriei
socialiste, al inde
pendenței depline, economice și politice a
României — îi va
conferi noi perspec
tive.

Viorel COZMA

INFORMAȚII SPORTIVE
CANOTAJ. La Regata de canotaj
academic „Pancearevo", pentru ju
niori, în concursul masculin, spor
tivii români au obținut 6 victorii,
remarcindu-se in special echipajele
de schif patru plus unu și schif
dublu cu vîsle. în competiția femi
nină. canotoarele românce au termi
nat pe locul întii la schif dublu
fără cirmaci.
FOTBAL. • în cadrul etapei a
27-a a campionatului diviziei A la
fotbal se vor disputa astăzi, de la
ora 18, următoarele șase meciuri :
Rapid — A.S.A. (stadionul Giulești) ;
F.C. Inter — Steaua ; F.C. Bihor —
F.C. Farul ; S.C. Bacău — Flacăra ;
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Dinamo.
Meciul Sportul studențesc — Cor-

vinul se va desfășura joi, 11 mai.
iar jocurile Universitatea Craiova —
F.C. Olt și Victoria — Otelul au fost
aminate. • în vederea meciului pe
care echipa de fotbal a Danemarcei
îl va susține la 17 mai. la Copen
haga. cu echipa Greciei. Jn prelimi
nariile Campionatului mondial, fe
derația daneză de specialitate a se
lecționat 18 jucători. Din lot fac
parte, intre alții, cunoscuții interna
ționali
Schmeichel și Rasmussen
(portari). Andersen, Sivebaek. Olsen.
M. Laudrup. Poulsen.
TENIS. Turneul international de
tenis de la Forest Hills, contînd
pentru „Marele Premiu", a fost cîștigat de cehoslovacul Ivan Lendl,
care l-a întrecut în finală cu 6—2,
6—1 pe peruanul Jaime Yzaga.

turarea unui centru civic modern, cu peste 200
apartamente, cu dotări edilit'ar-gospodărești
complexe și funcționale, demne de spiritul în
noitor și dinamic imprimat de Congresul al IXlea ăl partidului tuturor sectoarelor vieții eco
nomice și social-politice din țara noastră.
în numele tuturor cetățenilor noului oraș, ne
angajăm să înfăptuim exemplar planurile și
programele de dezvoltare economico-socială în
profil teritorial, sarcinile ce ne revin în in
dustrie, agricultură, în celelalte domenii de ac
tivitate și vă adresăm, din adîncul inimilor,- cele
mai calde urări de viață îndelungată și putere
de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe
spre piscurile luminoase ale civilizației socia
liste și. comuniste.
, *
Șl

COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID
CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC
POGOANELE, JUDEȚUL BUZĂU

Cronica zilei
La invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, o de
legație de activiști ai Partidului
Muncii din Coreea, condusă de to
varășul Kwon Min Giun, adjunct de
șef de secție la C.C. al P.M.C., a
efectuat o vizită pentru schimb de
experiență în țara noastră, în pe
rioada 3—10 mai a.c.
Delegația a avut întilniri și dis
cuții la C.C. al P.C.R., precum și la
Comitetele județene Brașov și Ar
geș ale P.C.R., a vizitat obiective
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județe.
La încheierea vizitei, delegația de
activiști ai Partidului Muncii din
Coreea a fost primită de tovarășul
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
La convorbirea care a avut loc cu
acest prilej a participat Zu long
Cean. însărcinatul cu afaceri a.i. al
R.P.D. Coreene la București.

★
Cu prilejul Zilei victoriei asupra
fascismului.
ambasadorul Uniunii
Sovietice la București. E. M. Tiajelnikov. a oferit, marți, o recepție.
Au participat adjuncti de șefi de
secție la C.C. al P.C.R.. membri ai
conducerii Ministerului Afacerilor
Externe. Ministerului Apărării Na
ționale. reprezentanți ai unor in
stituții
centrale. organizații de
masă si obștești, activiști de partid
și de stat, generali si ofițeri supe
riori. oameni de cultură și artă,
ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră,
atașați militari, aero si navali, alti
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

vedit din primul moment viabilita
tea. Practic, în fiecare unitate a
Ministerului Construcțiilor Indus
triale au fost elaborate studii de
organizare superioară si moderni
zare a proceselor de producție, stabilindu-se totodată măsurile concret
te și metodele specifice de aplicare
a lor.
**.
Este un fapt pozitiv care eviden
țiază. pe lîngă capacitatea lucrători
lor din acest domeniu de a îndeplini
în condiții tot mai bune sarcinile
încredințate de partid, marile re
zerve existente încă pentru perfec
tionarea activității de constructiimontaj. Concluzia se desprinde de
la sine : preocupările de pînă acum
se cer adîncite în continuare, cele
mai bune soluții constructive și teh
nologii de execuție — popularizate
larg și generalizate fără rezerve. Fapt
care implică un efort de examinare
critică și de reconsiderare continuă
a stilului și metodelor de lucru fo
losite. dar si un uriaș efort orga
nizatoric. de consolidare a climatu
lui de emulație care să permită a-

firmarea deplină a experienței po
zitive. valoroase.
Dar, ca să fie pus în funcțiune un
nou obiectiv de investiții, mai este
nevoie și de echipamente tehnologi
ce și de materiale de construcție. O
nouă capacitate nu este opera exclu
sivă nici a proiectanților,
structorilor, nici a montorilor, nici a
beneficiarilor, ci. dimpotrivă, este
rezultă tul muncii lor cotnurte. alttaei
ștrînse și bine organizate colaborări,
în toate etapele și bazele de execu
ție. Or, de pe șantierele investițiilor
restante este reclamată in primul
rînd lipsa unor importante cantități
de utilaje tehnologice cheie pentru
desfășurarea viitoarelor procese de
producție. Iar aceste restanțe se da
torează fie unei programări neechi
librate a sarcinilor în rîndul unor
furnizori, fie unor disfuncționalități
de amploare în mecanismul aprovi
zionării tehnico-materiale. Numai
cunoscindu-se bine toate aceste lu
cruri, numai ținindu-se seama per
manent de realitate, în ultimă in
stanță, se poate stabili cu adevărat
o strategie de asigurare a utilajelor.
Orice tendință de formalism sau de

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
program de muncă și acțiune re
voluționară.
Unitatea
dialectică
dintre teoria și practica revoluțio
nară în edificarea socialismului și
comunismului. Documentar (color)
19.50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe.
Versuri și cîntece patriotice, revo
luționare (color)
*40
20
Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color).
20,55 Din marea carte a patriei (color).
E satul românesc înfloritor. Film
documentar-artistlc. O producție a
Studioului de film TV
21,15 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României (color).
21,35 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică
ușoară românească (color)
21.50 Telejurnal

voluntarism în această complexă
problemă nu duce decît la adoptarea
de măsuri nerealizabile și fără aco
perire. măsuri imediat infirmate de
evoluția ulterioară a lucrărilor.
Aria problematică de care este
legată înfăptuirea în condiții de
Înaltă'r';'dfi?iefită economică a pro
gramelor de investiții ale noului
cincinal sporește, așa cum a ară
tat' cU . stăruință
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. exigentele puse
în fata celor angajați direct în acest
domeniu de importantă majoră. Din
această perspectivă, nu trebuie
pierdut din vedere că o investiție
este realizată în urma unui efort
comun de specialiști și muncitori
din diferite domenii, necesită un
permanent și bine corelat efort
colectiv. Aceasta este condiția sine
qua non a creșterii continue a pu
terii economice a țării, a înfăptuirii
la un orizont calitativ superior a
programelor de dezvoltare econo
mico-socială — trepte de progres
prefigurate pentru cincinalul 1991—
1995.

Cristian ANTONESCU

LA ÎNTREPRINDEREA J IUNIE" TIMIȘOARA

Tehnologii avansate, produse de calitate
nefice ale acestei acțiuni, demara
te aici pe trei direcții principale :
prima, prin modernizarea tehnolo
giilor și utilajelor din dotare, a
doua prin înlocuirea utilajelor de
pășite fizic și moral cu utilaje de
înaltă productivitate și. în sfîrsit.
a treia, prin organizarea activității
în cele șase ateliere de producție.
Concret, ce s-a întreprins ? Iată,
de pildă, un colectiv de muncitori
din atelierul de tricotat și atelie
rul mecanic, printre care Nicolae
Roman, Adalbert Varga, Elena Dinică (șefa atelierului de tricotat),
au găsit soluții de regenerare a
unei mașini de tricotat învechite.
Este vorba de INȚERLOC. un pro
totip românesc, căruia, prin insta
larea unui dispozitiv de furnizare
pozitivă a firului, i s-a ridicat ni
velul calitativ al tricotului. La o
alta, TRICOT PATENT, tehnicia
nul Ionel Crîsnic, muncitorul Du
mitru Malanca și alții i-au Înlocuit
furnizoarele cu roți dintate cu
furnizoare cu bandă. Rezultatul ?
Anual se economisesc 14 tone de
fire și se înregistrează o reducere
a costului de producție cu 634 000
lei. Și tot în cadrul acestor acțiuni,
una de ultimă oră : modernizarea
unei mașini de tricotat care reali
zează tricotul nostru traditional tip
buclă. Practic, pe această mașină
s-au aplicat un nou sistem de fur
nizare a firului, un altul de tra
gere a tricotului. Un dispozitiv de
ungere centrală automatizată șl un
sistem de ventilare pentru înde
părtarea scamelor. Realizat de in
ginerii Olimpia Apostol și Mihai
Iordache. de muncitorii specialiști
loan Jivan și Octavian Codreanu.
de maistrul-șef al atelierului Ele
na Dinică, întregul sistem al ma
șinii este în curs de omologare,
în fond, ce au vizat specialiștii
prin aplicarea sistemelor mențio
nate ? Evitarea de defecte în tri
cot. o creștere a productivității cu
circa 10 la sută, o ușurință apre
ciabilă in exploatare și reducerea
consumului de energie electrică
prin eliminarea cite unui motor de
0.5 wați la fiecare din cele 60 de
mașini. Ar mai fi de adăugat fap
tul că. acum, întreprinderea dis
pune de tehnologii privind reproiectarea tricotului în vederea re
ducerii masei pe metrul pătrat, de
tehnologii noi de finisare textilă
prin folosirea coloranților indigeni.

Doresc să vă transmit cele mai vii mulțumiri pentru felicitările și ură
rile călduroase pe care ați binevoit să mi Je adresați cu ocazia zilei mele
de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al dum
neavoastră personal, pentru înaltele aprecieri la adresa succeselor obținute
de poporul nostru în edificarea socialistă și pentru sprijinul activ exprimat
față de propunerile noastre privind reunificarea pașnică â patriei.
Folosesc această ocazi.e pentru a-mi exprima convingerea că relațiile ex
celente de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre
se vor aprofunda și dezvolta pe multiple planuri.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii
Populare Democrate Coreene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru felicitările călduroase pe care mi le-ați adresat
cu ocazia zilei mele de naștere și. la rindul meu. vă doresc sănătate și feri
cire personală, iar poporului român prieten și țării dumneavoastră progres
continuu și prosperitate.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bu
nele urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia zilei
mele de naștere.

MARGRETHE II

tv

Vâ informam, despre:

Nu se poate vorbi despre între
prinderea de Tricotaje „1 Iunie'
*
din Timișoara fără a pomeni,
măcar în treacăt, cite ceva din bio
grafia acesteia. Pentru că din 1926,
cînd ia ființă,
avînd ca perso
nal muncitor doar 160 de angajați,
și pină in zilele noastre saltul este
spectaculos. Lăsăm la o parte fir
mele purtate în timp și ne
rezumăm să amintim doar că,
în 1948, o dată cu naționali
zarea, sînt comasate aici. în
vechiul edificiu de pe malul
Begăi, toate atelierele și făbricutele de tricotaje din oraș, avind ca
profil doar producția de tricotaje
din bumbac. Opt ani mai tirziu
primește denumirea de „1 Iunie"
și este înzestrată cu cîteva mașini
modernizate de tricotat' de la „Metalotehnica" din Tg. Mureș. Despre
amploarea dezvoltării acestei în
treprinderi,
cum avea să ni sa
sublinieze, se poate vorbi doar din
1965 încoace. De altfel, nu întâm
plător. în monografia la zi a aces
tei mari unități, perioada anilor
1965 este denumită „perioada mo
dernă". Și explicația stă în con
struirea a noi hale de producție,
in dotarea acestora cu utilaje la
nivelul tehnicii de vîrf, în reutilarea cu mașini noi, performante a
întregului sector de confecții. Să
mai amintim că in 1973 intră în
funcțiune atelierul de finisaj chi
mic. Un detaliu : vopsitoria se fă
cea la întreprinderea „Garofita"
și dincolo de timpul scurtat, din
start, prin crearea acestui atelier,
s-a putut realiza o colaborare in
tersecții și ateliere mai eficientă,
mai economicoasă. Cert esțe că.
începind din 1973, întreprinderea
ajunge la o capacitate de zeci de
milioane de bucăți tricotaje anual.
Profilată acum pe sase ateliere
de producție — tricotat, finisare
chimică și 4 ateliere de confecții
— întreprinderea și-a făcut un bun
renume în țară și peste hotare.
Și trebuie subliniat faptul că. cel
puțin în ultimii patru ani. la for
tificarea acestui renume a contri
buit modernizarea producției, ac
tivitatea întreprinderii ridieîndu-se
astfel pe o treaptă calitativ nouă.
O discuție purtată cu inginerul
principal Mihai Iordache. de la
atelierul proiectare-cercetare. avea
să ne edifice asupra efectelor be

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Regina Danemarcei

Obiectivele de investiții, în funcțiune la termen!
(Urmare din pag. I)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

de noi tehnologii de realizare a
imprimeurilor locale pe produs
confecționat. Și un exemplu nota
bil e întreaga gamă de produse
pentru nou născuți, realizată din
tricoturi ușoare cu broderii aplica
te sau imprimeuri.
La ora actuală, conducerea, spe
cialiștii întreprinderii dau bătălia
pentru modernizarea și organiza
rea întregii activități din atelierele
de confecții. O primă justificare a
acestei bătălii : multe din agrega
tele cu care sînt dotate secțiile de
confecții sînt depășite. Asta pe de
o part’epe de altă, realizarea
unui nou sistem de plasare a ma
șinilor mai funcțional și elimina
rea unor părți de prisos, în special
de depozitare. Dar preocuparea
de bază a celor care lucrează aici,
în proiectare-cercetare,
rămîne
realizarea de noi modele și va
riante de tricoturi care să răspun
dă multiplelor solicitări ale parte
nerilor externi și interni. Din cele
circa 1 800 modele noi realizate, de
pildă, anul trecut, circa 700 au fost
introduse în fabricație, ca să nu
mai vorbim de cele 15 000 de mos
tre pentru prospectarea pieței, pen
tru expoziții, tîrguri internaționa
le etc., prin care conducerea în
treprinderii încearcă să asigure
comenzile pentru realizarea planu
lui de export.
Secție de bază și de largă des
chidere — cea de proiectare-cerce
tare — realizează întreaga docu
mentație tehnică necesară pentru
întregul flux de fabricație, pentru
realizarea tuturor produselor : de
la pijamaua pentru cei mai mici
dintre cei mici la tricoul ușor, de
vară, de la maieurile într-o diver
sitate de nuanțe și culori la rochia
de plajă etc., etc. Or, s-ar putea
conchide că, stadiul modernizării
aici. Ia ..1 Iunie", e în plin avint,
că reactualizarea fiecărei mașini
din dotare denotă capacitatea de
adaptare la nou a factorilor de de
cizie din întreprindere ; că există
aici un cadru propice de dezvol
tare și afirmare a oricărui spirit
creativ și că eforturile de moder
nizare și organizare a producției
merg mină în mină cu eforturile
de realizare a unor produse com
petitive.

Marta CUIBUS

Cu prilejul Zilei proclamării independenței de stat a României
și Zilei victoriei asupra fascismului
DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Cu prilejul aniversării zilei de 9
Mai — Ziua proclamării indepen
denței depline de stat a României și
Ziua victoriei asupra fascismului —
la Monumentul Eroilor Luptei pen
tru Libertatea Poporului și a Pa
triei. pentru Socialism, Monumentul
Eroilor Patriei și Monumentul
Eroilor Sovietici au avut loc. marți,
solemnități în cadrul cărora au fost
depuse coroane de flori.
în acordurile solemne ale Imnu
lui eroilor au fost depuse coroane
de flori din partea secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste
România.
to
varășul Nicolae Ceaușescu. a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și
Guvernului
Republicii
Socialiste
România.
Au mai fost depuse coroane de
flori din partea Ministerului Apă
rării Naționale si Ministerului de
Interne, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor dm
România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor.
Comitetului
Municipal
București al P.C.R. si Comitetului
Executiv al Consiliului Popular al
Municipiului București. Comitetului
Foștilor Luptători si Veteranilor de
Război împotriva Fascismului.
Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea cornului
diplomatic.
Grupuri de pionieri au depus
jerbe de flori.
La solemnități au luat parte to
varășii Manea Mănescu. Emil Bobu.
Ion Coman. Miu Dobrescu. Gheorghe Oprea, Suzana Gâdea. Vasile
Milea, Ion Stoian. Barbu Petrescu,
prim-secretar al Comitetului Muni
cipal București al P.C.R.. primarul
general al Capitalei, precum și
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat si ai guvernului,
ai Consiliului National al Frontului
Democrației si Unității Socialiste,
membri ai conducerii Ministerului
Afacerilor Externe si ai altor minis
tere. ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă si obștești, ge
nerali activi si în rezervă, foști co
mandanți de mari unități ne fron
tul antihitlerist, foști combatanți
antifasciști, reprezentant! ai oame
nilor muncii din întreprinderi si in
stituții bucurestene.
Au fost de fată șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
atașați militari, alti membri ai cor
pului diplomatic.
Gărzi de onoare, alcătuite din os
tași ai forțelor armate, membri ai
gărzilor patriotice și ai formațiunilor

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 10 mai (ora 20) — 13 mai (ora 20).
In țară : Vremea va continua să se În
călzească șl va fi in general frumoasă,
cu cerul variabil, mai mult senin în

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Moștenirea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica
,,George
Enescu**
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice*. Irina Mureșanu —
vioară. La pian Alma Peter-Apostoleanu — 17,30; (la Muzeul de Artă al
Republicii Socialiste România) : Re
cital de pian : Cristina Popescu-Stănești — 18; (Ateneul Român) : Re
cital de vioară : Cornelia Bronzetti.
La pian Viorica Rădoi — 19
• Opera Română (13 18 57),: Lucia di
Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Prin
țesa circului — 18
• Teatrul „Lucia SturdZa Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre mine
însumi — 18
0 Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18;
(sala Studio) : Cuibul — 18,30
@ Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase** (sala Victoria, 50 58 65) : Cavalcada
risului r- 18
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română** (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) :
Stop, in top Daniela — 15
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu doi
bani — 10; 15
<1 Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 18,30

de pregătire a tineretului pentru a-,
pararea patriei, aliniate pe platou
rile din fata monumentelor, au pre
zentat onorul.
La Monumentul Eroilor Luptei
pentru Libertatea Poporului și a
Patriei, pentru Socialism și la Mo
numentul Eroilor Patriei a fost in
tonat Imnul de Stat al Republicii
Socialiste România.
La Monumentul Eroilor Sovietici
au fost intonate imnurile de stat ale
U.R.S.S. și
Republicii
Socialiste
România. Au fost prezenti E. M.
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii
Sovietice la București, atașatul mi
litar, aero si naval al U.R.S.S..
mefnbri ai ambasadei.
După depunerea coroanelor de
flori, participantii la solemnitate au
păstrat un moment de reculegere.
In incheierea solemnităților, asis
tența a primit defilarea gărzilor de
onoare;
O solemnitate asemănătoare a avut
loc în aceeași zi la Cimitirul de la
Tincăbesti al militarilor britanici
căzuti pe teritoriul tării noastre, in
lupta împotriva fascismului.
Au fost depuse coroane de flori
din partea Președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a Consiliului de
Stat si Guvernului Republicii So
cialiste România.
Au mai fost depuse coroane de
flori din partea Ministerului Apără
rii Naționale, Comitetului Executiv
al Consiliului Popular al Municipiu
lui București, precum si a cornului
diplomatic. Un grup de pionieri a
depus jerbe de flori.
La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.
Lina Ciobanu, viceprim-ministru al
guvernului, membri ai Consiliului
de Stat și ai guvernului, reprezen
tanți ai Consiliului Popular al Mu
nicipiului București, generali si ofi
țeri. alte persoane oficiale.
Au fost de fată Alan R. Clark,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
Marii Britanii la București, atașatul
militar și naval britanic, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în tara
noastră, membri ai corpului diplo
matic.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Marii Britanii si Republicii
Socialiste România.
în încheierea solemnității, cei prezenti au primit defilarea gărzii de
onoare. ■
Cu același prilej au fost depuse
coroane de flori ia Cimitirul Militar
Ghencea, cimitirele ostașilor sovie
tici de la Herăstrău si Jilava, la mo
numente si cimitire ale ostașilor
români și sovietici din tară.
(Agerpres)
sud. Precipitații sub formă de ploaie,
mai ales cu caracter de averse, vor
cădea izolat în cursul după-amiezelor
în zonele de deal și de munte. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse, in ge
neral. între 6 șl 14 grade, iar cele ma
xime între 18 și 28 grade. Pe alocuri,
în vestul șl centrul țării, noaptea și
dimineața, se va semnala ceață.

cinema
© Ciclu de filme românești „Victoria
împotriva fascismului — oglindită in
.
**
film
Noi, cei din linia întii : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 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
© Program special pentru copii și
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
© Vacanța cea mare: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
© Maria și Mirabela în Tranzistoria :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17;
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
O Sosesc păsările călătoare : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Martori dispăruți: PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13 : 15; 17; 19. VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
O Franțois Villon : POPULAR
(35 15 17) — 15; 19
© Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17: 19
® Detașamentul 33 : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19
Cintecele lui Benny More: TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11: 13; 15: 17: 19
© Agentul de legătură nr. 8 : GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
© Intîlnire aminată : B UZ EȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
® Caz cu caz nu se potrivește :
SALA MICA A PALATULUI — 17,15;
19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15: 17: 19
O Misiune specială: COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19
© De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45

împotriva proiectului N.A.T.O.
privind modernizarea rachetelor
cu rază scurtă de acțiune
BONN 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la Munster, ministrul aface
rilor externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, a reafirmat poziția
guvernului R.F.G. referitoare la ne
cesitatea negocierilor privind arma
mentele nucleare tactice în Europa.
Nu există temei, a spus el, să ne
temem de negocierile referitoare la
sistemele de arme nucleare cu rază
scurtă de acțiune. Ministrul vestgerman și-a exprimat speranța că,
treptat, toți aliatii din N.A.T.O. se
vor pronunța pentru negocieri în
această problemă.
ROMA 9 (Agerpres). — Italia sus
ține poziția R.F. Germania cu pri
vire la necesitatea începerii de ne
gocieri între N.A.T.O. și Tratatul de
la Varșovia în problema rachetelor
cu rază scurtă de acțiune — a de
clarat premierul Ciriaco de Mita,
într-un interviu acordat ziarului
„La Repubblica", el a adăugat că, în
opinia tării sale, problema reducerii
armelor conventionale este priorita
ră în procesul de dezarmare euro
pean. Italia speră că se va ajunge
Ia rezultate pozitive în acest dome
niu pină în 1992.

Premierul italian a reamintit că
poziția tării sale este împărtășită și
de alte state vest-europene membre
ale N.A.T.O. și că principalul ob
stacol in realizarea unei înțelegeri îl
reprezintă poziția britanică.

BONN 9 (Agerpres). — Organiza
ția antirăzboinică vest-germană „Inițiativa de la Krefeld" a anunțat
noi acțiuni de protest împotriva pla
nurilor N.A.T.O. de modernizare a
rachetelor nucleare cu rază scurtă
de acțiune. într-un document difuzat
de această organizație se relevă că
așa-zisa modernizare nu este decît
un proiect de reînarmare, care ame
nință să submineze acordurile reali
zate în domeniul eliminării rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune.

COPENHAGA 9 (Agerpres). — Pre
zidiul
Comitetului
internațional
Neuengamme s-a pronunțat, în
cursul unei reuniuni desfășurate in
Danemarca, în favoarea reducerii și
eliminării rachetelor nucleare cu
rază scurtă de acțiune.

Noua Zeelandă se opune continuării
experiențelor nucleare
WELLINGTON 9 (Agerpres). —
Noua Zeelandă și-a exprimat opozi
ția fermă față de continuarea expe
riențelor nucleare franceze în zona
Pacificului de Sud. Declarațiile re
cente ale primului-ministru al Fran
ței, Michel Rocard, potrivit cărora
țara sa nu-și va modifica politica cu
privire la experiențele nucleare, „nu

sînt acceptate de multe popoare din
Pacific", a spus ministrul neozeelan
dez al dezarmării, Fran Wilde. El
a adăugat că țara sa va continua să
militeze activ pentru realizarea unui
tratat cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare, relevînd că aceasta ar fi cea mai eficientă cale de
oprire a cursei înarmărilor.

In pregătirea reuniunii la nivel înalt
a mișcării de nealiniere
BELGRAD 9 (Agerpres). — în ca
drul sesiunii Comitetului iugoslav
de pregătire a celei de-a IX-a re
uniuni la nivel înalt a mișcării de
nealiniere, Budimir Loncear, secre
tar federal pentru afaceri externe
al R.S.F.I., a relevat că actualele
condiții oferă posibilități reafirmă
rii și întăririi rolului mișcării de
nealiniere. Iugoslavia — gazdă a re
uniunii — a avut de-acum consultări

cu 60 de țări care s-au pronunțat
pentru reînnoirea activității mișcării
de nealiniere. Participanții la se
siune au afirmat că Iugoslavia, ca
tară-gazdă. trebuie să depună eforturi pentru ca reuniunea să se
concentreze asupra aspectelor de
importanță globală, cum sînt proble
ma datoriilor, protejarea mediului
înconjurător, eradicarea foametei,
progresul tehnico-științific și altele.

Manifestație de protest
față de recrudescența neonazismului
BONN 9 (Agerpres). — în locali
tatea vest-germană Frankfurt pe
Main s-a desfășurat, la chemarea
sindicatelor „Ig Metall", o mare ma
nifestație de protest împotriva neo
nazismului. Au luat parte aproxima
tiv 15 000 de metalurgiști. Președin
tele „Ig Metall", Franz Steinkuehler,
a avertizat că rezultatele obținute
de formațiunile neonaziste la alege
rile din ultima vreme constituie un
avertisment serios. Șomajul, sărăcia
unor cercuri largi ale populației și
lipsa tot mai acută de locuințe se
află la originea unor tensiuni sociale
în creștere — a spus liderul sindical,
arătînd că acesta este un teren fertil

pentru proliferarea extremei drepte.
F. Steinkuehler a evidențiat necesi
tatea ca guvernul să nu mai risipeas
că miliarde de mărci pentru proiecte
scumpe de înarmare, ci să aloce aceste fonduri pentru rezolvarea unor
probleme economice și ecologice.
Totodată, antifasciști din R.F.G. și
Olanda au omagiat, printr-urf miting
desfășurat la Bockhorst/Esterwegen,
memoria deținuților ce au pierit în
fostul lagăr de concentrare nazist
Emsland. informează agenția A.D.N.
Vorbitorii și-au exprimat protestul
în legătură cu încercările de reînvie
re a fascismului și au cerut să fie
realizate noi măsuri de dezarmare.

Adunare festivă

CU PRILEJUL ZILEI DE 9 MAI

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

cu prilejul celei de-a 44-a aniversări
a eliberării poporului german de sub fascism

Cinstirea memoriei ostașilor
•
români căzuți in luptele
pentru eliberarea Ungariei

Domnului CHAIM HERZOG

berlin:

BERLIN 9 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o adunare festivă a
C.C. al Partidului Socialist Unit din
Germania, Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri și Consiliului Na
țional al Frontului Național ale
R.D.G. cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a eliberării poporului ger
man de sub fascismul hitlerist. Au
participat tovarășul Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D.G., alți membri ai conducerii de
partid și de stat a R.D.G.

Luind cuvîntul, Kurt Hager, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.S.U.G., membru al Consiliului de
Stat, a relevat semnificația ani
versării. în opera de edificare a
socialismului — a spus vorbitorul
— fiecare
țară și-a dezvoltat
o multitudine de forme și me
tode, de soluții ale problemelor existente. Această diversitate nu
contravine unității și obiectivului co
mun : întărirea socialismului și
salvgardarea păcii.

„Resursele umanității să fie reorientate din domeniul
militar spre asigurarea progresului popoarelor"
Examinarea unui raport al Consiliului Economic și Social
al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— Consiliul Economic și Social al
O.N.U., reunit la sediul Națiunilor
Unite, a trecut la examinarea- pro
blemelor dezvoltării sociale, acordînd,
între altele. în cadrul dezbaterilor, o
atenție deosebită situației sociale a
tineretului.
în cadrul sesiunii sînt dezbătute
raportul cu privire la situația socială
în lume și alte documente în care se
subliniază gravitatea problemei sără
ciei. Punînd în evidență apariția unor
noi forme de sărăcie, raportul relevă
că numărul cel mai mare de persoane
care trăiesc în condițiile sărăciei
absolute este concentrat în Asia de
sud și în țările africane situate la sud
de Sahara. Practic — arată documen
tul — în jumătate dintre țările în
curs de dezvoltare produsul brut in

tern pe locuitor — și așa mult mai
mic decit în statele dezvoltate — a
fost, in 1988. mai scăzut comparativ
cu cel înregistrat în urmă cu opt ani.
Cursa .'înarmărilor și orientarea re
surselor cu prioritate spre domenii
de interes militar în decursul unei
perioade îndelungate de timp au ză
dărnicit eforturile în domeniul dez
voltării. Resurse uriașe — relevă do
cumentul — au fost orientate spre
dezvoltarea mijloacelor de distrugere
și nu a celor creatoare ale societă
ții. Totodată, raportul exprimă spe
ranța că resursele de care dispune
umanitatea vor fi reorientate în vii
tor din domeniile militare spre cele
ale activității creatoare, iar efortu
rile în domeniile dezvoltării, inclusiv
pe plan social, vor putea primi noi
impulsuri.

Conferință consacrată strategiilor de dezvoltare
a țărilor latino-americane
MONTEVIDEO 9 (Agerpres).
La Montevideo au început lucrările
celei de-a Vil-a Conferințe minis
teriale latino-americane pe proble
mele planificării, la care iau parte
reprezentanți din peste 30 de țări —
informează agențiile Prensa Latina și
I.P.S. Sînt examinate strategiile de
dezvoltare economică a statelor din
regiune în contextul evoluțiilor pe
plan internațional.
în discursul inaugural, președintele
Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti, a relevat că în procesul de pla
nificare economică nu pot fi ignora
te protecționismul comercial și nici
necesitatea soluționării problemei da
toriei externe, care limitează posibi
litățile de dezvoltare a țărilor latinoamericane și caraibiene. El a subli

niat, totodată, necesitatea de a se
acționa pentru adincirea cooperării
regionale și internaționale.
Secretarul executiv permanent al
Comisiei Economice a O.N.U. pentru
America Latină și zona Caraibilor
(C.E.P.A.L.), Gert Rosenthal, a sem
nalat că prioritare în procesul de
dezvoltare a statelor din regiu
ne în anii ’90 și in viitor sînt creș
terea economică și echitatea so
cială, ca imperative care se interfe
rează și se intercondiționează. Vor
bitorul a evidențiat necesitatea con
solidării economiilor naționale și a
unei solide prezențe în circuitul eco
nomic mondial, pe baza sporirii pro
ductivității și creșterii competiti
vității.

Se extinde „centura sărăciei"
CAIRO 9 (Agerpres). — într-un
raport dat publicității la Cairo, Con
siliul Mondial al Alimentației aver
tizează asupra situației deosebit de
grave în domeniul agriculturii și
hranei existente încă în diverse
părți ale Africii.
Raportul arată că o „centură a
sărăciei" străbate continentul afri
can de la est la vest, din Senegal
pînă în Etiopia. O situație simila
ră poate fi intîlnită și în țările afri
cane din sud.

Chiar îtj . condițiile înregistrării
unei creșteri a producției de cerea
le, cu 55,7 la sută în 1988, față de
38 la sută în 1985, situația pe plan
alimentar continuă să fie critică
pentru populația africană. 29 de țări
africane, se arată în document, nu
vor putea fi în măsură să asigure
necesarul alimentar propriu pînă în
anul
2000,
informează
agenția
M.E.N.A.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Cu
prilejul celei de-a 44-a aniversări a
victoriei asupra fascismului, la 9
mai, ambasadorul României la Buda
pesta a depus o coroană de flori la
monumentele și mormintele ostași
lor români din capitala R. P. Un
gare (Rakosliget). în urmă cu 44 de
ani. în marile bătălii cu forțele
hitleristo-horthyste, peste 11 000 de
ostași români și-au jertfit viața
pentru eliberarea Budapestei. în
luptele împotriva fascismului, ar
mata română și-a adus contribuția
de sînge pentru eliberarea Ungariei
prin jertfa supremă a peste 42 000
de soldați și ofițeri români.
Coroane și jerbe de flori au mai
fost depuse din partea ambasadei
României la monumentele și cimiti
rele ostașilor români din localitățile
Debrețin. Gyor. Miskolc, Nyiregyhâza, Cegled, Megyaszo, Sulysap,
Tapioszecso.

„Problemele Afganistanului
să fie soluționate
de afganii înșiși"
O declarație a secretarului
general al O.N.U.
NEW YORK 9 (Agerpres). — Păr
țile afgane aflate in conflict trebuie
să ajungă la un acord asupra for
mării unui guvern cu o bază largă,
astfel incit problețnele țării să fie
soluționate de afganii înșiși — a de
clarat secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, la o întîl—
nire la New York cu membri ai So
cietății pentru Asia. Secretarul ge
neral al O.N.U. a subliniat' că orga
nizația mondială va depune eforturi
pentru a acorda ajutorul necesar în
direcția menționată și a cerut tu
turor părților interesate, inclusiv
S.U.A. și U.R.S.S., să respecte acor
durile de la Geneva și, împreună cu
Națiunile Unite, să ajungă cît mai
grabnic la o soluționare a conflic
tului din această țară.

ACUMULAREA DE ARME
ÎN COREEA DE SUD
discutată in Comisia militară
de armistițiu
PHENIAN 9 (Agerpres). — La
Panmunjon a avut loc o nouă reu
niune a Comisiei militare de ar
mistițiu, la propunerea părții R.P.D.
Coreene, informează agenția A.C.T.C.
Au fost discutate, cu partea State
lor Unite, aspecte ale pericolului pe
care il reprezintă masarea, în con
tinuare, de armament și echipament
militar în Coreea de Sud, inclusiv a
unor armamente și instalații nuclea
re, în flagrantă contradicție cu acor
durile de armistițiu în Coreea. Acest factor agravant al situației de
tensiune și confruntare din Peninsu
la Coreeană contravine aspirațiilor
de transformare a regiunii în zonă
denuclearizată, de instaurare a pă
cii și de reunificare pașnică a pa
triei, relatează agenția de știri a
R.P.D. Coreene.

De la „controlul11 înarmărilor la eliminarea armelor atomice
în aceste zile s-au desfășurat la
Geneva și, respectiv, New York,
două importante reuniuni interna
ționale. Este vorba de sesiunea Co
mitetului pregătitor pentru cea de-a
IlI-a Conferință consacrată exami
nării modului de aplicare a Trata
tului cu privire la interzicerea am
plasării armelor nucleare și a altor
arme de distrugere in masă pe fun
dul mărilor și oceanelor, precum și
in subsolul acestora și de prima întilnire pregătitoare a celei de-a IV-a
Conferințe a statelor părți ,1a Trata
tul de neproliferare a armelor nu
cleare.
Primul din aceste tratate, înche
iat in 1971, prevede obligația state
lor părți de a nu amplasa pe fundul
mărilor și oceanelor și in subsolul
acestora arme nucleare sau alte
arme de distrugere in masă, precum
și instalații și facilități destinate ex
perimentării și utilizării unor ase
menea arme. Potrivit tratatului, din
șase in șase ani statele semnatare
se întrunesc pentru a analiza mo
dul de aplicare a prevederilor acestuia. Primele două asemenea con
ferințe au avut loc in 1977 și 1983,
cea de-a treia urmînd să se desfă
șoare in toamna acestui an.
Cu prilejul întîlnirilor precedente,
în centrul atenției s-au situat o se
rie de probleme legate de lărgirea
ariei de aplicare a tratatului (care,
in actuala formă, nu se referă la su
prafața mărilor și oceanelor), de ne
gocierea unor noi măsuri de dezar
mare pentru prevenirea cursei înar
mărilor pe fundul mărilor și ocea
nelor și în subsolul acestora sau de
eventuale evoluții tehnologice în do
meniul respectiv care ar putea face
necesară modificarea tratatului sau
îmbunătățirea mecanismelor de ve
rificare.
Este incontestabil, iar acest lucru
a fost evidențiat și cu prilejul re
centei reuniuni a Comitetului pregă
titor, că încheierea tratatului a re
prezentat o măsură pozitivă pe linia
interzicerii militarizării
mediului
marin, că prevederile sale au fost
respectate și că, în general, acest in
strument juridic funcționează în mod
eficient. Cu toate acestea, nu poate
fi trecut cu vederea faptul, relevat
unanim de statele neposesoare de
arme nucleare, că acum mai mult
ca oricînd se impune continuarea cu
bună credință a negocierilor pentru
convenirea de noi măsuri în dome
niul dezarmării, pentru prevenirea
cursei înarmărilor pe fundul mărilor
și oceanelor.
Or, este o realitate că, de la
intrarea în vigoare a tratatului,
cursa înarmărilor nu numai că
nu s-a atenuat, dar a continuat în
ritm vertiginos, în arsenalele mari
lor puteri acumul:ndu-se uriașe
stocuri de arme nucleare de dife
rite tinuri, caoab’le să distrugă de
mai multe ori întreaga omenire. în

seși condițiile vieții pe planeta noas
tră. Constituie, totodată, un serios
motiv de îngrijorare faptul că mările
și oceanele sînt folosite tot mai in
tens in scopuri militare, că în apele
internaționale au loc tot mai frec
vent lansări de rachete, experimen
tări de noi arme, inclusiv nucleare, se
desfășoară manevre militare de an
vergură, ceea ce reprezintă amenin
țări directe la adresa independenței
și securității statelor limitrofe, la
adresa păcii și securității internațio
nale.
Recentul accident al unui submarin
sovietic cu propulsie nucleară, scu
fundat în apele internaționale ale
Mării Norvegiei, ca și unele acci
dente anterioare ale unor submarine
americane demonstrează ce pri
mejdii uriașe pot genera asemenea
patrulări. Ce amenințare teribilă
planează asupra umanității ca urma
re a continuării cursei înarmărilor.

ceput negocierile dintre
statele
membre ale N.A.T.O. și Tratatului
de la Varșovia privind reducerea ar
mamentelor convenționale în Europa.
Tot atît de adevărat însă este că ne
gocierile de dezarmare ce se desfă
șoară de ani in șir în cadrul Con
ferinței pentru dezarmare de la Ge
neva — organismul specializat al
O.N.U. — bat pasul pe loc, singura
excepție reprezentind-o armele chi
mice, unde s-au înregistrat unele
progrese. De altfel, raportate la
proporțiile și ritmul înarmărilor nu
cleare, rezultatele negocierilor
de
dezarmare nucleară și de control al
armamentelor sînt infime, omenirea
continuînd să fie expusă pericolelor
generate de cursa înarmărilor. Pe
de altă parte, sub pretextul „vi
dului" ce s-ar fi creat prin sem
narea acordului de eliminare a ar
melor nucleare intermediare, cercu
rile N.A.T.O. preconizează ,. cum se

Pe marginea unor reuniuni
internaționale consacrate dezarmării
Iată de ce și în dezbaterile Comi
tetului pregătitor s-a subliniat din
nou necesitatea demilitarizării to
tale a fundului mărilor și oceane
lor, a adoptării unor măsuri pentru
oprirea cursei înarmărilor, a retra
gerii navelor militare din apele in
ternaționale și incetării oricăror de
monstrații de forță în apropierea
granițelor altor state, a creării de
zone maritime denuclearizate — pro
bleme care se vor afla in centrul vi
itoarei conferințe.
Intrat în vigoare la 5 martie 1970,
Tratatul de neproliferare a armelor
nucleare s-a aflat în repetate rînduri în atenția unor reuniuni inter
naționale. Unul din principalele
angajamente luate de părțile semna
tare prin Tratatul de neproliferare
a fost acela de a angaja „cu bună
credință negocieri asupra unor mă
suri eficace referitoare la încetarea
cursei înarmărilor la o dată apro
piată și la
dezarmarea nucleară,
precum și cu privire la un tratat de
dezarmare generală și totală, sub un
control internațional strict și efica
ce". Cu alte cuvinte, tratatul n-a fost
în nici un fel conceput ca un in
strument menit să consacre diviza
rea lumii în țări posesoare de arme
nucleare și țări neposesoare de ast
fel de arme, ci ca un punct de ple
care pentru noi eforturi comune în
vederea înfăptuirii obiectivului de
zarmării generale si totale. Este adevărat. în ultimul timp s-au reali
zat unele înțelegeri între U.R.S.S.
si S.U.A. privind reducerea arma
mentelor nucleare; pe de altă parte,
la Viena, în cadrul C.S.C.E. au în

știe, modernizarea și perfecționarea
rachetelor cu rază scurtă de acțiune.
România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru urgentarea negocie
rilor în vederea înlăturării primej
diei unei conflagrații pustiitoare, asigurării unui viitor de pace și co
laborare între popoare. în viziunea
țării noastre, procesul de dezarmare
trebuie să cuprindă simultan toate
categoriile de arme — nucleare, chi
mice, convenționale: Numai în acest
fel se vor putea asigura un raport de
forte cit mai stabil, la niveluri din
ce în ce mai scăzute, o securitate egală pentru toate statele. Numai in
acest fel se va putea evita situația
în care o armă sau alta să fie folo
site pentru șantaj sau presiune asu
pra unor state.
Este, de altfel, cunoscut că ideea
care a călăuzit ambele tratate a fost
aceea ca. ele să reprezinte punctul
de pornire pentru noi eforturi în ve
derea reducerii treptate și ulterior a
lichidării definitive și totale a ar
melor nucleare. în aceste condiții, un
mare număr de state au devenit
părți la cele două tratate, contînd
tocmai pe buna credință a statelor
nucleare că vor acționa în continua
re pentru atingerea acestui obiectiv.
Se știe că, din păcate, semnarea
Tratatului de neproliferare — pen
tru a ne referi la cel mai concludent
exemplu — a fost folosită ca un fel
de consacrare a monoDOlului nucle
ar. Ceea ce a preocuDat puterile nu
cleare de-a lungul anilor a fost mai
degrabă păstrarea acestui monopol,
asigurarea unui ..control al înarmă
rilor nucleare". Or, ceea ce așteaptă

statele nenucleare, ceea ce așteaptă
toate popoarele lumii este înaintarea
fermă spre dezarmarea nucleară,
spre crearea Condițiilor pentru eliminarea, cît mai curînd posibil, a
primejdiei nucleare, a pericolului
unui cataclism de natură a afecta
întreaga umanitate.
în repetate rînduri. România a
subliniat importanța pe care o repre
zintă asigurarea de garanții din
partea statelor posesoare de- arme
nucleare față de statele neposesoare
participante la tratat. Este clar că
statele care și-au asumat prin tratat
obligația de a nu produce sau dobîndi
arme nucleare au dreptul să ceară
statelor posesoare de asemenea arme
să-și asume angajamentul că nicio
dată și în nici o împrejurare nu vor
folosi sau amenința cu folosirea ar
mei nucleare și. in genere, a forței
împotriva statelor care nu posedă
arme nucleare.
După cum este cunoscut, o impor
tantă prevedere a Tratatului de ne
proliferare se referă la asigurarea
accesului neîngrădit al tuturor sta
telor, in special al celor în curs de
dezvoltare, la tehnologiile pentru utilizarea în scopuri pașnice a ener
giei nucleare, în scopul dezvoltării
lor economice și sociale. în condi
țiile actuale, ctnd folosirea pașnică a
atomului reprezintă una din princi
palele căi de ieșire din criza ener
getică. se impune cu atit mai mult
crearea condițiilor pentru ca toate
statele să poată folosi avantajele pe
care le oferă această sursă. îndeo
sebi pentru țările în curs de dezvol
tare. energia nucleară constituie nemitiocit o nirehie imnortantă
în
vederea înfăptuirii programelor lor
economtco-sociale. reducerii si eradic’t’di decalaielor care le separă de
statele avansate din punct de vedere
economic. Reprezentanții, a nume
roase state în curs de dezvoltare sînt
de părere că nu înto-o no’itisă
restrictivă, de natură să afecteze aplicațiile pașnice ale energiei nu
cleare, rezidă soluția nentou asigu
rarea neDroliferării armelor nu
cleare. ci. dimpotrivă. într-o dezvol
tare largă, nestingherită a acestor apl’cații, in beneficiul tuturor popoa
relor.
în spiritul politicii sale de pace,
colaborare și înțelegere internațio
nală, România a participat la cele
două reuniuni pregătitoare animată
de dorința de a-și aduce o contri
buție constructivă la transformarea
amintitelor tratate internaționale în
instrumente politice majore, de na
tură să deschidă perspective largi
eforturilor pentru oprirea cursei
înarmărilor, in primul rînd nuclea
re. pentru înfăptuirea dezarmării și
asigurarea păcii — problema funda
mentală a epocii noastre.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI
P. C. GERMAN
BONN 9 (Agerpres). — Pentru o
Republică Federală Germania a pă
cii, democrației și progresului social
s-a pronunțat președintele Partidu
lui Comunist German, Herbert Mies,
la o reuniune a Prezidiului P.C.G.
desfășurată la Bonn, cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de la adoptarea
Constituției acestei țări. Totodată, el
a relevat că ultimii 40 de ani au fost
ani de ample mișcări populare îm
potriva remilitarizării și înarmării
nucleare, șomajului de masă și
înrăutățirii condițiilor sociale din
R.F.G. Vorbitorul a relevat necesi
tatea încetării acțiunilor represive
împotriva comuniștilor din R.F.G.,
între care se numără și interdicțiile
profesionale.

Președintele Statului Israel
Cea de-a 41-a aniversare a proclamării independenței Statului Israel
îmi oleră plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele poporului român și al
meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mal bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace, progres și bunăstare pentru poporul israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Prlmul-ministru
al
Guvernului
Republicii
Socjaliste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului-ministru al Statu
lui Israel, Yitzhak Shamir, cu pri
lejul zilei naționale, prin care îi aAstăzi se împlinesc
41 de ani de la pro
clamarea
indepen
denței de stat a Israe
lului — sărbătoarea
națională a acestei
țări.
Situat pe țărmul de
răsărit' al Mediteranei,
leagăn de-a lungul
istoriei al unor remar
cabile civilizații. Is
raelul a cunoscut in
cele peste patru de
cenii de existentă un
proces de dezvoltare
concretizat prin crea
rea
unei
industrii
avansate și a unei
agriculturi intensive,
concomitent cu reali
zări notabile pe tărîmul
științei, artei,
culturii.
Eforturile depuse de
poporul israelian în
vederea
progresului
economico-social.
ca
și eforturile desfășu
rate în același sens
de alte popoare din
zonă, sînt insă serios
afectate de perpetua
rea focarului de con
flict din Orientul Mij
lociu, care menține o
stare de continuă ten
siune,
determinînd
mari cheltuieli mili
tare și generînd per
manent
nesiguranță
și
încordare.
Sînt
tot atîtea
realități
care evidențiază ne
cesitatea
realizării
unei reglementări po

litice globale, jus
te și durabile în Orientul Mijlociu, care
să pună capăt stării
de înfruntare și să
dea posibilitate po
poarelor zonei să-și
concentreze
întreaga
energie telurilor mun
cii pașnice, construc
tive.In spiritul politicii
sale consecvente de
coexistență
pașnică
cu toate statele, indi
ferent de orinduirea
socială. România a
stabilit și dezvoltă re
lații politice și eco
nomice cu Israelul,
corespunzător intere
selor reciproce, ce
rințelor generale ale
cauzei înțelegerii in
ternaționale.
între
cele două țări au avut
loc, de-a lungul ani
lor, contacte la nivel
înalt și la diferite
alte niveluri, care au
prilejuit
examinarea
posibilităților de ex
tindere a cooperării
bilaterale.
cît
și
reafirmarea
poziției
principiale a României
cu privire la regle
mentarea conflictului
din Orientul Mijlociu.
Așa cum se știe.
România s-a pronun
țat întotdeauna pen
tru soluționarea pe
calea tratativelor a
problemelor comple
xe din această parte

KINSHASA 9 (Agerpres). — Șefii
de stat din Zair, Ruanda și Burun
di, Mobutu Șese Seko, Juvenal Habayarimana și Pierre Buyoya, au
subliniat, în cadrul. unei întilniri tri
partite, desfășurată în localitatea
zaireză Mbujimayi, satisfacția lor
pentru începerea procesului de in
staurare a păcii în Africa de SudVest. După cum relatează agenția
ANGOP, șefii de stat ai celor trei
țări africane au evidențiat că pro
gresele înregistrate pînă în prezent
sînt un rezultat al punerii în aplica
re a acordurilor cu privire la instau
rarea păcii in Angola și acordarea
independenței Namibiei.
LUANDA 9 (Agerpres). — O ex
plozie puternică s-a produs într-o
clădire din Luanda unde se aflau
reprezentanțele a trei mari companii
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WINDHOEK 9 (Agerpres). — Re
prezentantul special al O.N.U. la
Windhoek a anunțat că s-a încheiat
operațiunea de desfășurare pe teri
toriul namibian a Grupului de asis
tență al O.N.U. pentru perioada de
tranziție
(U.N.T.A.G.).
Forța
U.N.T.A.G. este formată din 4 650 de
militari și 500 de observatori care,
începînd de marți, se află la postu
rile lor, gata să-și Îndeplinească atribu țiile.

— evidențiată de ziarul „Le Monde"
PARIS 9 (Agerpres). — în luna
martie, numărul șomerilor înregis
trați oficial în Franța a fost de
2 521 900, respectiv 10 la sută din
populația activă, arată ziarul „Le
Monde“.
Pe de altă parte, „Le Monde“
subliniază lipsa de eficiență a po
liticii de luptă împotriva șomaju
lui. S-a redus masiv numărul celor
care urmează cursuri de pregătire
sau recalificare sau al celor anga
jați in munci de utilitate publică.
S-a lungit perioada de șomaj a
celor din categoria 16—25 de ani și
a celor din categoria șomeri cu du
rată îndelungată. A crescut numă
rul șomerilor in vîrstă care sînt
scoși din evidențe. Perioada medie
de șomaj s-a lungit cu 6 zile, cal
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CONVORBIRI IUGOSLAVO —
CIPRIOTE. în cadrul convorbirilor
dintre Raif Dizdarevici. președin
tele Prezidiului R.S.F.I., si Ghiorghios Iacovou. ministrul afacerilor
externe al Cinrului. au fost expri
mate satisfacția cu privire la dezveiforen rePtihor bilatorale. pre
cum și dorința diversificării for-

petroliere occidentale. Explozia a
provocat daune materiale însemnate
și numeroase persoane au fost ră
nite.
Potrivit agenției portugheze de
presă Lusa, citată de T.A.S.S., acest
act' terorist a fost săvirșit de ele
mente contrarevoluționare finanțate
de R.S.A.

Agravarea șomajului în Franța

'agențiile de presa
pe scurt

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La
Budapesta s-au desfășurat lucrări
le plenarei C.C. al P.M.S.U., in ca
drul căreia, precizează M.T.I., a
fost prezentată o informare în le
gătură cu starea sănătății lui Jănos Kădâr. C.C. al P.M.S.U. a
hotărit eliberarea lui Jânos Kădâr
din funcția de președinte al parti
dului și din cea de membru al C.C.
al P.M.S.U. Plenara a adoptat, de
asemenea, hotărîrea de principiu
privind convocarea in acest an a
Conferinței Naționale a P.M.S.U.

a lumii. Președintele
Nicolae Ceaușescu a
subliniat cu consec
vență
necesitatea
realizării unei regle
mentări globale, care
să ducă la retragerea
Israelului din terito
riile arabe ocupate în
urma războiului din
1967, la rezolvarea
problemei
poporului
palestinian,
inclusiv
dreptul la
crearea
unui, stat propriu —
ca element indispen
sabil al oricărei solu
ții —, la asigurarea
integrității, suverani
tății și securității tu
turor
statelor
din
regiune. Ca o expre
sie a acestei poziții
principiale.
consec
vente, România con
sideră că este timpul
să se ajungă la o con
ferință internațională
pentru problemele din
Orientul Mijlociu, cu
participarea atît
a
statului
palestinian
nou creat, cit și a
Israelului,
care
să
ducă la
realizarea
unei păci trainice și
dreote
in
această
zonă a lumii. O ase
menea
reglementare
s-ar înscrie ca un
aport de seamă la
cauza păcii generale,
la progresul și bună
starea tuturor popoa
relor regiunii.

Evoluții în procesul de instaurare a păcii
în Africa de Sud-Vest
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ÎNTREVEDERI
CHINO — IRA
NIENE. La Beijing au avut loc
convorbiri intre președintele R.P.
Chineze, Yang Shangkun, și pre
ședintele Republicii Islamice Iran,
Aii Khamenei, care efectuează o
vizită în R.P. Chineză. Cei doi pre
ședinți au examinat evoluția rela
țiilor de prietenie dintre Iran și
R.P. Chineză, exprimindu-și spe
ranța eă ele se vor extinde.

dresează, în numele guvernului și al
său personal, calde felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de succese in activi
tate.

melor de cooperare, mai ales în
domeniul economic. Au fost exa
minate. de asemenea, probleme le
gate de pregătirea celei de-a IX-a
reuniuni la nivel înalt a mișcării
de nealiniere, care se va desfă
șura la Belgrad. în această toamnă.

BRAZILIA ȘI R.S. VIETNAM au
restabilit relațiile diplomatice, in
formează agenția Prensa Latina,
Protocolul în acest sens a fost sem
nat la Havana de reprezentanții
celor două țări.

NUMIRE. Președintele Perului.
Alan Garcia, l-a desemnat în func
ția de prim-ministru pe primul
vicepreședinte al republicii. Luis
Alberto Sanchez, membru al parti
dului A.P.R.A., de guvernămînt.
Fostul premier Armando Villanue
va și-a prezentat anterior demisia,
ca urmare a problemelor economi
ce cu care se confruntă această
tară, exprimate prin creșterea in
flației de aproximativ 250 la sută
in primele patru luni ale acestui
an, recesiune și șomaj.

ANIVERSARE. în India a fost
marcată marți a 128-a aniversare a
nașterii lui Rabindranath Tagore,
celebru poet, dramaturg, romancier
și eseist indian. La New Delhi a

culată la o lună, și cu 10 zile, cal
culată la un an, ajungînd la 368
de zile, un nou record care indică
pericolul excluderii permanente a
celor din această categorie de pe
piața forței de muncă, apreciază
„Le Monde“.

BRUXELLES 9 (Agerpres). —
Potrivit unui raport al „Eurostat",
dat publicității la Bruxelles, numă
rul șomerilor înregistrați oficial în
cele 12 țări membre ale C.E.E. a
fost în luna martie de 15,2 milioa
ne. Șomajul afectează cu prioritate
tinerii și femeile. Raportul relevă
că 18,1 la sută dintre șomeri sînt
tineri sub 25 de ani. Rata șoma
jului in rindul femeilor se ridică
la 10 la sută.

avut loc o adunare, cu participarea
primului ministru, Rajiv Gandhi,
iar la Calcutta, locul natal al lui
Tagore, au fost organizate reuniuni
publice, seminarii, manifestări cuiturale diverse.
O ADUNARE NAȚIONALA A
ORGANIZAȚIILOR DE FEMEI din
Nicaragua a avut loc Ia Managua.
Au fost dezbătute probleme pri
vind creșterea rolului femeii în
viața economico-socială a tării,
participarea Ia eforturile de dezvoltare, precum și obiectivele <_rganizațiilor de femei in perspecti
va alegerilor prezidențiale de anul
viitor.

NAVETA SPAȚIALA AMERI
CANA „Atlantis", avînd la bord un
echipaj alcătuit din cinci astronauți, a aterizat, luni seara, la
baza aeriană Edwards, din California. după o evoluție de patru zile in
Cosmos. în cadrul misiunii sale,
echipajul a lansat in direcția planetei Venus sonda-robot „Magel
lan". care — potrivit specialiștilor
de la N.A.SA. — urmează să se
plaseze, în jurul datei de 10 au
gust 1990, pe o orbită in jurul planetei Venus. Echipajul a efectuat,
de asemenea, o serie de cercetări
științifice.
ACCIDENT AVIATIC. în cursul
unei demonstrații aeriene desfăsurate în localitatea engleză Portland, doi pi’oți ai forțelor aer'ene
a'e marinei britanice și-au pierdut
vi^ța ca urmare a prăbușirii avionulul cu care zburau.

Radu BOGDAN
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