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Realizarea planului 

la producția fizică 
—cerință esențială a progresului economiei

50 BANI

Mai mult ca oricînd, în condițiile determinate de 
ploile abundente, plantele au nevoie de o îngrijire 
exemplară.

Produse reproieci enoi și

(Continuare in pag. a II-a)

din între- al produc- realizată a peste 42 la

VRANCEA

TRANSFAGARÂSANUL

Transfăgărășanului

„Noi avem nevoie de o realizare reală a 
producției fizice, a producției materiale, 
care să asigure, pe această cale, condițiile 
necesare înfăptuirii programului de dezvol
tare a patriei, inclusiv a necesităților de 
întărire a apărării naționale și a programu
lui de ridicare continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului nostru”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Pretutindeni, toți locuitorii satelor să participe zi 
de zi la prășit.

Prioritate trebuie acordată încheierii grabnice a 
primei prașile la sfecla de zahăr și floarea-soa- 
relui.

înscriem, cu fiecare an. în planurile economice la nivelul întreprinderilor. județelor, al ramurilor industriei sau al întregii economii sute și sute de produse : cărbune, petrol, energie electrică, oțel, laminate, tractoare. strunguri, locomotive, autoturisme. televizoare, mobilă. încălțăminte, țesături, îngrășăminte, unt, ulei ș.a. Cît producem din fiecare produs ? Iată întrebarea fundamentală la care trebuie să răspundă strategii proiectelor de plan în toate fazele premergătoare dezbaterii și aprobării planului de dezvoltare economică și socială a tării în toate forurile noastre democratice, pînă la legiferarea lui de către Marea Adunare Națională. După reguli riguros științifice se iau în calcul, pe de o parte, necesitățile 
pieței interne și ale exportului și, pe de alta, posibilitățile tehnice, materiale și de forță de muncă pentru satisfacerea acestor necesități. Potrivit legii acestui plan, lege de că- pătîi a producției materiale pe parcursul unui ăn. în 1984. anul celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei și al celui de-al XIII-lea Congres al partidului. România va produce. printre altele 61,7 milioane tone de cărbune, 13 milioane tone de țiței, 92 000 de tractoare. 195 000 autoturisme. 3,6 milioane tone îngrășăminte chimice. 1,4 miliarde mp de țesături etc.Iată, pe scurt, foarte pe scurt mecanismul fundamentării planului la producția fizică. De prisos să mai stăruim asupra faptului că orice nc- realizare a prevederilor la un produs sau altul reprezintă, de fapt, o încălcare a Legii planului unic de dezvoltare economică și socială a țării, atit timp cît prin aceasta sînt lezate interesele economiei. Iar consecințele sînt. uneori, greu de calculat. Fie și numai cu titlu de exem- lu. să arătăm, că. de pildă, nerea- zarea planului la producția de cărbune energetic poate duce automat la nerealizarea producției de energie electrică, cu efecte negative asupra întregii economii. După cum, nerealizarea planului Ia producția de oțel determină și nerealizarea planului la producția de laminate, de- clanșînd un lanț de efecte negative asupra tuturor unităților beneficiare din industria constructoare de mașini.Am insistat asupra acestor aspecte tocmai pentru a se înțelege de ce conducerea partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, situează în permanență realizarea ritmică și integrală a planului la producția fizică intre sarcinile economice prioritare. Numai așa se poate asigura funcționarea normală a mecanismului producției în întreaga economie ; numai așa se pot asigura bunurile, necesare pieței interne și exportului ; numai așa ideea de progres economic poate căpăta o consistentă materială : numai așa pot fi asigurate condițiile necesare înfăptuirii programului de dezvoltare a patriei, inclusiv cele necesare întăririi apărării naționale și realizării programului de ridicare a bunăstării poporului.Si este un fapt îmbucurător că marea majoritate a colectivelor noastre muncitorești fac dovada înțelegerii mature a cerinței realizării integrale a planului la producția fizică, Ia fiecare sortiment în parte. Pot fi date în această privință multe exemple demne de toată lauda. Dar nu asupra lor dorim să stăruim, atit timp cit considerăm că aceasta ar trebui să constituie atitudinea generală, fără absolut nici o excepție,a fiecărui colectiv muncitoresc față

de onorarea acestei sarcini economice majore.La Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat cu toată severitatea practica antieconomică ce și-a făcut loc în unele unități de a se apela la fel de fel de artificii pseudoeconomice pentru escamotarea unor neajunsuri care generau nerealizarea producției fizice. „Este necesar — arăta secretarul general al partidului — să punem capăt cu desăvîrșire stărilor negative din unele ministere și din conducerile acestora, din activitatea unor consilii de conducere, a unor consilii ale oamenilor muncii, care. în loc să se preocupe în mod temeinic și cu întreaga răspundere de înfăptuirea neabătută a prevederilor planului, au mers pe linia de a prezenta denaturat realitățile — ca să nu spun altfel — de a înlocui realizarea producției fizice cu realizarea producției valorice însă nu pe baza realizării unei producții fizice echivalente, ci a înregistrării de mai multe ori a aceluiași produs, prin repartizarea în diferite întreprinderi a unor suban- samble, a unor părți dintr-un produs. De fapt, acestea n-au realizat producția fizică, dar au venit cu realizarea producției valorice și au cerut să primească retribuția ca și cum ar fi realizat planul ; ba, mai mult, au căutat să. prezinte chiar că au depășit planul — și că trebuie felicitați".Este limpede mentalitatea dăunătoare a factorilor' de răspundere din unele întreprinderi, centrale și ministere care, tributari unor practici mai vechi, continuă să fetișizeze producția valorică în sine, să privească
Viorel SALAGEAN

Pe măsura dezvoltării culturilor, este necesar să 
se treacă pe un front larg la executarea lucrărilor 
de întreținere la porumb.

Maximă răspundere pentru menținerea densității 
optime la hectar.

Concomitent, este nevoie să se desfășoare in
tens celelalte lucrări agricole de sezon, între care 
plantarea și însămînțarea legumelor sînt cele mai 
urgente.

In pagina a II-a: corespondențe din județele 
Bihor, Iași și Călărași

HUNEDOARA

Producție fizică 
suplimentară 

cu cheltuieli reduseDesfășurînd larg întrecerea socialistă in cinstea marii sărbători de la 23 August și a Congresului al XIII-lea al partidului, colectivele muncitorești din cadrul întreprinderii miniere Hunedoara raportează un bogat bilanț de realizări la producția fizică. De la începutul anului și pînă acum, la mina Te- liuc s-au extras suplimentar 8 900 tone minereu brut, iar minerii de la Ghelari au trimis preparației în plus 4 900 tone minereu de fier. La sectorul nemetalifer Zlaști producția fizică suplimentară este de peste 33 000 tone dolomită și 800 tone talc. De subliniat că aceste însemnate depășiri de plan s-au obținut in condițiile reducerii costurilor la 1 000 lei producție marfă cu 17 lei. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").
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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 17 mai, delegația parlamentară belgiană, condusă de Edward Josef Leemans, preșodintele Senatului, și Jean Defraigne, președintele Camerei Reprezentanților, care a făcut o vizită în țara noastră.Oaspeții au exprimat omagiul parlamentului belgian pentru activitatea neobosită pe care România, personal președintele Nicolae Ceaușescu o desfășoară pe plan internațional. Ei au adresat cele mai vii mulțumiri pentru posibilitatea de a fi primiți de șeful statului român și de a avea un schimb de păreri în probleme bilaterale și internaționale de interes comun, subliniind utilitatea contactelor avute în România, impresiile deosebite produse asupra membrilor ■ delegației parlamentare belgiene de realizările obținute de țara noastră în diferite domenii de activitate. •Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a exprimat, la rîndul său, satisfacția pentru vizita efectuată în țara noastră de delegația parlamentară belgiană, arătînd că amplificarea contactelor și a schimbu-

rilor de păreri Intre parlamentele din cele două țări au o importanță deosebită în dezvoltarea continuă a raporturilor multilaterale româno-bel- giene, reprezintă o contribuție de seamă la cauza păcii și înțelegerii internaționale.In timpul întrevederii, desfășurată Intr-o atmosferă cordială, prietenească, a fost exprimată voința comună a celor două țări de a da noi dimensiuni relațiilor tradiționale dintre România și Belgia pe plan politic, economic, cultural și în alte sfere de activitate, apreciindu-se că există posibilități largi pentru diversificarea acestora.Au fost abordate, de asemenea, aspecte importante ale actualității politice internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie asigurarea păcii, preîntîmpinarea războiului, evidențiind necesitatea de a se face totul pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru oprirea amplasării și eliminarea de pe continent a rachetelor cu rază medie de acțiune, a oricăror altor arme nucleare, pentru

crearea de zone denuclearlzate șl realizarea unei Europe unite, a păcii, securității și colaborării, pe baza e- galității și neamestecului în treburile interne. In acest context, a fost evidențiată importanța deosebită a marilor mișcări pentru dezarmare și pace, expresie a voinței popoarelor de a înlătura primejdia unei catastrofe nucleare, de a trăi în liniște, înțelegere și colaborare. iA fost evidențiat rolul c® revine tuturor țărilor, și îndeosebi țărilor mici și mijlocii, în rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea. |In timpul Convorbirii a fost pusă în evidență contribuția activă pe care parlamentele celor două țări pot și trebuie să o aducă Ia extinderea și aprofundarea relațiilor bilaterale, la înfăptuirea năzuințelor de pace, înțelegere și colaborare între toate națiunile lumii. |La primire au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Elena Burtea, deputat.A fost de față Jan Frans Maes, ambasadorul Belgiei la BucureștL
I
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Preocuparea colectivelor de muncă din unitățile industriale ale județului Vrgncea pentru creșterea continuă a nivelului tehnic și calitativ al producției, pentru mai buna valorificare a materiilor . prime și materialelor s-a concretizat, în perioada parcursă din acest an, în noi și semnificative succese. Ponderea produselor noi și re-

proiectate gul volum ției-marfă ajuns lasută, cu aproape 5 la sută mai .mult față de indicele planificat pentru perioada respectivă. Din gama noilor produse, solicitate în mare parte la export, amintim elementele hidraulice și noile tipuri de scule, variantele moderne de

mobilier, confecții, tricotaje etc. La întreprinderea de scule șl elemente hidraulice, întreprinderea de confecții,* ■ întreprinderile de tricotaje din Focșani și Panciu, produsele noi și reproiectate reprezintă între 80 și 98 la sută din întregul volum al producției. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scînteii").

muncii
socialisteCultiiî muncii se înscrie printre atributele cele mai caracteristice ale etnopsihologiei românești. ca o trăsătură definitorie a profilului moral al poporului nostru, care a dat noțiunii de muncă înțelesurile cele mai nobile si mai profund umane în întreaga sa creație materială și spirituală. Omul harnic, modest, vrednic, întreprinzător și iscusit reprezintă un idea! moral înalt și statornic al poporului român. Virtuțile acestea care definesc omul-om. omul de omenie sînt cultivate cu insistentă In doinele, baladele si basmele românești. întreaga noastră creație populară, dealtfel. cuprinde, ca un impresionant tezaur, ideile și viziunile născute dintr-un îndelungat și trainic contact al omului cu munca, cu natura. In viziunea românească a lumii. munca face omul om și pomul pom. ea asigură echilibrul moral al

l UN DRUM MONUMENTAL, 0 ÎNFĂPTUIRE « CUTEZĂTOARE
DN 7 C (DN = drum național)... 

Transfăgărășanul. Inaugurîndu-I, la 
20 septembrie 1974, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a numit „drum monu
mental". Noul și monumentalul drum 
apărut pe harta țării doar în 2 200 de 
zile este legat indisolubil de numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, care a 
avut inițiativa construirii lui, a urmărit 
și sprijinit îndeaproape întregul efort 
de construcție. ,

Multe alte drumuri traversează 
Carpații și sînt numite generic „trans
carpatice". N-au fost nici ele, la vre
mea lor, ușor de construit, sînt și ele, 
în felul lor, spectaculoase. Dar nici 
unul nu-și merită, mai mult decît 
Transfăgărășanul, supranumele de 
„drum monumental”. Nici unul, mai 
mult decît Transfăgărășanul, n-a so
licitat, pentru a fi dăltuite în piatra 
munților, mai multă cutezanță a gîn- 
dului și a faptei, o mai viguroasă 
încordare a voinței, o mai bărbă- 

mai eroică încleștare atească și 
omului cu sălbăticia munților și vitre
gia naturii ; și, în sfîrșit, nici unul nu 
a generat un mai puternic sentiment 
de măreție. Transfăgărășanul este o 
arteră vitală în trupul României de 
azi, nu numai pentru certele avantaje 
economice pe care le-a adus înles
nind exploatarea bogățiilor naturale 
ale zonei montane pe care o străbate 
și oferind încă o legătură rutieră între

Muntenia și Transilvania ; Transfăgă
rășanul este și o înfăptuire de seamă 
în contextul general de pregătire a 
teritoriului pentru apărarea patriei, 
fiind, în același timp, o arteră a ideii 
și a stării de unitate a poporului ro
mân, a pămînturilor sale.

Intre obiectivele monumentale ale 
anilor cei mai fertili din istoria noas
tră, anii epocii Nicolae Ceaușescu, 
Transfăgărășanul ocupă un loc apar
te ; el a însemnat, la propriu, o 
bătălie grea, purtată în cea mai mare 
parte de către ostașii armatei româ
ne, ai trupelor specializate în astfel 
de lucrări : geniștii.

Construcția Transfăgărășanului 
fost posibilă datorită puterii economice 
a României socialiste, resurselor ei 
materiale și tehnice, spiritului de eroi
că dăruire și tenacității fiilor ei. Reali
zarea acestui drum a fost o probă de 
capacitate constructivă și tehnică, un 
greu examen, trecut cu nota maximă. 
Este drumul modernizat care atinge 
cea mai mare altitudine : 2 045 m. Cu
prinde tunelul rutier cel mai lung din 
țară (887 m), situat la cea mai mare 
înălțime (2 042 m). Lungimea : 91,5 km. 
Lățimea părții carosabile : 6 m. Pa- 
rapeți : 54 km. Curbe : peste 800. 
Ziduri de sprijin : peste 26 000 m.c.

Sînt aproape 15 ani de la momen
tul primelor asalturi asupra muntelui. 
Și aproape 10 ani de la momentul

*
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de Ion Dodu BĂLANA „EPOCII CEAUSESCU

inaugurării oficiale, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, a drumu
lui Transfăgărășan. Transfăgărășanul

o devenit astfel istorie. O istorie cu 
o puternică încărcătură de date, 
întîmplări și sentimente...

în pagina a lll-a, o evocare a epopeii con 
struirii

zbuciumatei ființe umane, prosperitatea și fericirea societății.Răsplata corectă a trudei depuse face și ea parte integrantă din etica muncii. Dealtfel încă de la începuturile afirmării sale clasa noastră muncitoare și-a însușit drept deviză etică expresia mereu actuală „Nici pîine fără muncă, nici «luncă fără pîine". evidențiind și în acest fel conștiința că ■ munca se constituie intr-o valoare e- sențială a civilizației în genere și cu atît mai mult a civilizației pe care își propunea să o edifice — și o edifică ază — civilizația socialistă. Prin muncă, eroii creațiilor populare, ai operelor unor scriitori ca Emines- cu. Creangă, Slavici. Coșbuc. Goga. Rebreanu, Sadoveanu. Blaga, Cotruș, Agârbiceanu. Ar- ghezi și multi alții, dau măsura valorii lor morale, a omeniei lor funciare.In viziunea românească a lumii. munca nu este un simplu proces mecanic, exterior ființei intime a omului, ci o componentă organică a ei. Procesul muncii solicită toate resorturile sufletești ale omului, definin- du-i personalitatea complexă si profilul moral luminos. Munca eficientă, cinstită, corectă, pusă în slujba celor multi, este un atribut funciar al existentei u- mane. aflat într-o legătură Intimă cu întregul univers material și spiritual al omului. Munca e o sursă viguroasă de optimism și împlinire, de încredere in viată si in facultățile creatoare ale omului, este Însăși rațiunea de a fi. de a exista demn in cadrul colectivității. Un întreg cod moral, al demnității umane, este întemeiat pe ideea trivit este omul re de cei puși pe căpătuială fără efort
cardinală, a muncii : po- atitudinii fată de muncă definit omul adevărat, de omenie spre deosebi- cei certat! cu munca, de

(Continuare in pag. ® IV-bJ
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PENTRU REALIZAREA DE RECOLTE MARI ÎN 1984

Plantarea legumelor trebuie grabnic încheiată!
Oamenii prețuiesc

și lucrează fărăDupă o întrerupere de o săptămînă, determinată de precipitațiile căzute, luni după-amiază in Cîmpia Crisurilor a fost reluată plantarea legumelor, grădinile oferind în aceste zile, pe întreg cuprinsul județului, imaginea unei activități intense. In acest an. in unitățile agricole din JUDEȚUL BIHOR, se vor cultiva 9 750 hectare cu legume, suprafață din care o treime revine gospodăriilor populației. Potrivit planului. urmează să se realizeze , aproape 230 000 tone legume. „Din acest an — ne spune inginerul Petru Olani. directorul Trustului horticol județean — fiecare fermă si-a produs cu forte proprii răsadurile necesare. în funcție de graficul de eșalonare si contractare a producției. Pro- cedîndu-se astfel, oamenii se. 'simt răspunzători atît pentru calitatea răsadului, cit si a lucrărilor de plantare. Rezultatele obținute sînt superioare celor din anii precedenti".Cum se lucrează în cîmp ? La C.A.P. Vaida. brigadierul Kiss Bela. în loc de orice alt răspuns, ne invită să vedem sectorul legumicol. Acolo se plantau ultimele suprafețe cu ardei.< cultură la care. în anul trecut, după numai două hectare s-au obtinut' 63 tone. De asemenea, zeci de cooperatori puneau aracii si palisau tomatele timpurii pe cele 15 hectare. Alături, alte echipe prăseau legumele plantate mai devreme. Si în cooperativele agricole Borș si Biharia. sute de oameni se aflau în cîmp la plantarea si întreținerea legumelor.La ferma nr. S Roșiori, aparținătoare întreprinde

rii județene de legume si fructe Bihor, forte sporite erau concentrate la întreținerea culturilor în cele 10 hectare de solarii, unde tomatele au ajuns Ia a doua inflorescență. La ferma nr. 2 Diosig. inginerul Marin Ungureanu. șeful fermei. se afla în mijlocul oamenilor. urmărind Îndeaproape plantarea ardeiului, cultură care ocupă aici 70 de hectare. „Acum nu trebuie pierdută nici o oră bună de lucru — ne spune el. Urmărim calitatea lucrărilor si. mai ales, respectarea densității Ia plantare. Dacă nu. ne stinje- neau ploile — mult așteptate de-altminteri — plantarea răsadurilor era încheiată".Aceeași grijă pentru calitatea lucrărilor se manifestă si în fermele proprii ale- întreprinderii „Arovit" — Valea lui Mihai. „Plantăm zilnic 80 hectare cu tomate. astfel încît. cel tirziu marți, 22 mai. vom încheia această lucrare pe cele 800
Grădinarii harnici pregătesc 

o recoltă bunăConcomitent cu însămin- tările. în cîmp, dar mai a- les după încheierea acestora. lucrătorii din agricultura JUDEȚULUI IAȘI și-au concentrat atenția asupra grădinilor de legume. In a- ceste zile se muncește atît Ia plăntarea răsadurilor, precum și la întreținerea culturilor care au răsărit. Legumele cultivate in cele 300 hectare de solarii se dezvoltă frumos. Aici se e- xecu-tă acum lucrările de întreținere. Cele mai bune rezultate la aceste lucrări 

timpul 
răgaz zhectare destinate acestei culturi — ne spune Corio- lan Naghi. inginer-sef cu producția horticolă. Concomitent. erbicidăm cele 1100 hectare cu mazăre. Am început și prima bilonare a roșiilor pe suprafețele plantate înaintea valului de ploi. A doua bilonare o vom executa între 20—25 iunie". Aflăm care sînt a- vantajele acestei lucrări. Se elimină aproape in totalitate prașilele manuale, exceptând unele vetre de buruieni. Totodată, se asigură încălzirea solului in jurul plantei, ceea ce permite să se obțină o producție mult mai timpurie, în plus. în eventualitatea unor ploi torențiale, biloa- nele se usucă repede, re- ducînd pericolul unui atac de mană. Totodată, biloa- nele determină creșterea unei mase duble de rădăcini. dînd astfel posibilitatea explorării unui volum mai mare de sol.Se muncește intens si in fermele întreprinderii „A

le-au obținut legumicultorii din Prisecani. Grozești, Costuleni. Gorban. Rădu- căneni, Tîrgu Frumos și alte localități care au a- menajat solarii pe suprafețe mai mari.„Și plantarea legumelor în cîmp s-a intensificat, mai ales în ultimele zile cînd ploile s-au oprit și vremea a început să se mai încălzească — ne spune inginerul Constantin Dascălu, directorul Trustului horticol Iași. Pe ansamblul județului această lucrare s-a 

vintui" — Oradea. La ferma nr. 4 Ghiorac. o mașină M.P.R, 6 a fost modificată pe 9 rinduri și atașată unui tractor U 650. în paralel. un alt tractor L 445 tractează o cisternă care asigură răsadului apă la rădăcină, creînd condiții dintre cele mai propice prinderii lui. Notabil este faptul că această tehnologie asigură o triplare a randamentului la plantare, un agregat de acest fel reali- zind aproape cinci hectare pe zi.în cursul zilei de marți, .ritmul de lucru Ia plantarea legumelor a crescut simțitor. La operativa de marți seara am aflat că. in ziua respectivă, pe ansamblul județului au fost plantate 350 hectare cu diferite legume, fată de 200 planificate. Aceasta dă garanția că plantarea legumelor pe cele aproape 2 000 hectare care au mai rămas, din care peste 1 400 hectare destinate ardeiului boia, se va încadra în perioada optimă, punindu-se astfel o bază solidă pentru obținerea de producții superioare.
Ioan IAZAcorespondentul „Scînteii” 

realizat pe aproape 5 000 hectare din cele peste 6 400 hectare planificate a fi cultivate cu legume în sectorul socialist și în gospodăriile populației". Din situațiile prezentate reiese că pînă acum s-au terminat plantarea verzei timpurii și semănatul rădăcinoa- selor care însumează peste 1 800 hectare. Acum, la ordinea zilei este plantarea tomatelor, lucrare realizată pînă acum pe 1 200 hectare din cele 1 320 hectare prevăzute în plan. Rezul

tate bune se înregistrează zilnic și la plantarea răsadurilor de ardei și vinete, lucrări efectuate pină în prezent pe 75 și. respectiv, 60 la sută din suprafețele prevăzute. Dintre unități se remarcă prin rezultatele bune obținute cooperativele agricole din Bivolari, Trifești. Prisecani. Răducă- neni, Grozești și Gorban — situate pe valea Prutului, precum și cele. din Răchi- teni, Mircești, Hălăucești,
Măsuri energice pentru 
recuperarea întîrzierilorîn grădinile de legume din 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI se muncește intens. Spunetn intens pentru că sînt multe lucrări de executat. Potrivit datelor furnizate de trustul horticol județean, pînă în seara zilei de 16 mai au fost insămințate și plantate 10 929 hectare din cele 13 210 prevăzute a se cultiva cu diferite legume în unitățile agricole. Procentul respectiv — 83 la sută — ar putea duce la concluzia că lucrările sint avansate. Nu este tocmai așa, întrucît la plantarea unor sortimente de legume timpurii — ardei și vinete — lucrările sînt întir- ziate. Bunăoară, cu tomate au fost plantate 98 la sută din suprafețele prevăzute, dar cu ardei — numai 22 la sută, iar cu vinete — 12 la sută din suprafața planificată. Sint unele cooperative agricole, între care amintim pe cele din localitățile Luica, Nana. Dragoș Vodă, Sohatu, Tăriceni, Independența și Nicolae Băl- cescu, unde plantarea nici nu a început. împreună, aceste unități urmează să cultive 150 hectare cu legume timpurii.Timpul înaintat, precum și umiditatea solului care acum este bună impun ca peste tot să se acționeze energic în vederea grăbirii 

Ruginoasa. Pașcani — din lunca Șiretului.Există condiții ca în grădini să se realizeze densități superioare de plante și. pe această cale, să fie obținute producții mari la hectar. Materialul ' săditor legumicol a fost obținut din soiuri valoroase și de inaltă productivitate. Cele peste 230 milioane fire de răsaduri au fost produse în sectoarele specializate ale serelor de la Dancu-Iași, 

plantării legumelor. Există reale posibilități ca pihă la sfîrșitul săptăminii lucrările să se încheie. O demonstrează rezultatele cooperativelor agricole Ștefan Vodă, Chirnogi, Frumușani, Lupșanu, Radu Vodă și Gurbănești, unde printr-o temeinică organizare a muncii graficele de plantare au fost respectate.O situație necorespunzătoare există în asociațiile legumicole. Dacă plantarea tomatelor timpurii s-a încheiat, la ardei șl vinete lucrările sint mult întârziate. Astfel, la Jegălia, din 400 de hectare au fost plantate doar 200 ; la Cuza Vodă — 100 din 195 hectare ; Kiselet — 50 din 100 hectare, iar la Ulmeni — 60 din 150 hectare. De ce atît de puțin-? O vreme, Ia Jegălia nu s-a putut lucra la plantarea legumelor din lipsă de apă. Este adevărat, s-a organizat udarea răsadurilor plantate cu cana și găleata, iar apa a fost adusă cu butoaiele. Și aceasta intrucit cele două stații de pompare, care trebuiau puse în funcțiune din anul trecut, nici acum nu sint gata. Titularul de plan al investiției și furnizorul de apă este I.E.E.L.I.F. Călărași, care nu s-a ocupat cu răspundere de rezolvarea din timp 

precum și în răsadnițele unităților de profil.Printr-o bună organizare a muncii, prin efectuarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor de plantare și întreținere a culturilor, legumicultorii ieșeni sint hotăriți să obțină în acest an producții mult superioayg față de anul precedent.'
Manele CORCACIcorespondentul „Scînteii* 

a acestei probleme. Cele arătate ar putea constitui o justificare a neîncadrăril în epoca optimă de plantare a legumelor doar pentru unitatea amintită, adică asociația legumicolă Jegălia. Cit privește celelalte asociații legumicole, cauzele întîrzierilof țin de defecțiunile în organizarea muncii.Aceste zile sînt hotărîtoa- re pentru încheierea plantării legumelor. De aceea, la indicația comitetului județean de partid, in cadrul fiecărui consiliu agroindustrial au fost luate măsuri privind asigurarea forței de muncă și a condițiilor materiale necesare care să permită intensificarea lucrărilor și încadrarea lor în graficele stabilite. Menționăm, totodată, că specialiștii trustului legumicol se află permanent pe teren, în unitățile agricole în care plantarea legumelor a întârziat, unde sprijină îndeaproape desfășurarea acestor lucrări. Măsurile luate sint de natură să ducă la grăbirea plantării legumelor, la executarea celorlalte lucrări de sezon în grădini, astfel încît sa se pună baze puternice producției de legume din acest an.
Rodica S1M1ONESCUcorespondentul „Scînteii"

la cooperativa agricolă din comuna Peretu, județul 'Teleorman, se execută prima prașilă mecanică la floarea- soarelui Foto : S. Cristian

ÎN INDUSTRIE

Soluții organizatorice și tehnice s-au găsit; de ce intîrzie 
nejustificat valorificarea depline a materialelor din halde?

Realizarea panului la praiote fizică
CE ÎNVĂȚĂMINTE SE DESPRIND DINTR-0 LĂUDABILĂ ACȚIUNE ORGANIZATĂ LĂ ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE CĂRBUNOASE DIN SLATINĂUna dintre sarcinile de cea mai mare actualitate subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii o constituie 

recuDerarea și refolosirea resurselor materiale — condiție esențială pentru buna desfășurare a activității de producție. După cum arăta secretarul general al partidului, in acest sector avem încă mari ..rezerve și, 
ca urmare, se impune ca fiecare colectiv de oameni ai muncii să acorde 
o atenție și mai mare recuperării și refolosirii resurselor materiale, pie
selor și subansamblelor, să identifice și să pună in valoare noi posi
bilități.Tocmai pornind de la aceste .cerințe, în ancheta întreprinsă la întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina am urmărit cum s-a trecut la recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile din propria haldă industrială.
Ce surprize poate oferi o 

haldă ? Ceea ce poate ascunde o haldă industrială, în care au fost depozitate ani de-a rîndul tot felul de materiale considerate nefolositoare. poate stârni uimirea. Am auzit însă spunîndu-se la întreprinderea de. produse cărbunoase din Slatina, ca și în alte părți, că nu există tehnologie „pură" care să nu genereze reziduuri. Cu alte cuvinte, nu este deloc anormal că. în decurs de a- proape 15 ani, în halda situată la circa un kilometru de întreprindere a fost depozitat tot ceea ce se a- precia odinioară ca fiind de prisos și neutilizabil. Și cite nu se adună de pe urma activității unei astfel de întreprinderi ! De la bucăți de electrozi din produse cărbunoase și praf de cocs metalurgic uzat, pînă la fier vechi, cărămizi refractare uzate. zgură și cenușă de aluminiu ș.a. Evaluarea cantitativă a acestor materiale. cel puțin deocamdată, este greu, de făcut. După estimările, cu totul aproximative, ale întreprinderii, se apreciază că în această hal
dă industrială s-ar găsi circa 5 000 
tone electrozi din produse cărbunoa
se, 200 tone de fier vechi, 300 tone 
cărămidă refractară, cîteva zeci de 
mii de tone de praf de cocs, mari 
cantități de zgură și cenușă de a- 
luminiu. Ceea ce este maî surprinzător, primii care și-au dat seama despre „bogățiile" ce zac în această haldă nu au fost proprietarii ei. ci 
o firmă străină care a achiziționat cantități însemnate de electrozi car- bografitici depreciați depozitați în haldă. Cumpărate la un preț convenabil, aceste materiale, prin prelucrări mecanice sumare, erau transformate apoi in produse valorificate la un preț înzecit. Firește, o „a- facere bună", dar nu întru totul și pentru întreprinderea din Slatina. în orice caz a tost totuși un mod, dealtfel singurul pină acum, de a valorifica conținutul haldei.

O intervenție promptă și 
eficientă a comitetului jude
țean de partid. Ca urraarc a 

unei temeinice analize efectuate de 

comitetul județean de partid, s-a 
constatat că in haldele industriale 
ale marii platforme de producere și 
prelucrare a aluminiului din Slatina (inclusiv întreprinderea de produse

cărbunoase) există mari rezerve de 
materiale refolosibile. Au fost stabilite programe concrete de acțiune cuprinzînd soluții tehnologice și organizatorice de recuperare și utilizare. S-a făcut apel la ingeniozitatea tehnică și inițiativa gospodărească a specialiștilor din unitățile de pe platformă. Și, firește, soluțiile cele mai raționale, mai economice, prin care să se cheltuiască cit mai puțin și să se cîștige cit mai mult, nu au întirziat să apară. în „Scinteia" din 11 martie a.c. au fost prezentate cîteva dintre cele mai eficiente soluții propuse de specialiști pentru recuperarea si refolosirea pulberilor și cenușilor de aluminiu din depozitele întreprinderilor de aluminiu și de prelucrare a aluminiului. Care este situația haldei industriale a întreprinderii de produse cărbunoase ?

De la ing. Valerian Mangiurca, directorul uzinei de electrozi din cadrul întreprinderii de produse cărbunoase, aflăm că în momentul de fată sînt pregătite soluțiile tehnice de valorificare a tuturor materialelor refolosibile pe care le conține halda. Praful de cocs metalurgic, amestecat cu un liant, va fi transformat în brichete sau calupuri și va fi utilizat drept combustibil în gospodăriile populației sau, posibil, intr-o termocentrală. 

„In întreprindere, ne spune interlocutorul. este în curs de realizare o instalație de brichetare. Investițiile sint minime deoarece folosim utilaje de la fabricarea pastei So- terberg. La fel, pentru deșetu’ile de electrozi, problema este rezolvată din punct de vedere tehnic. Pînă la sfirșittil trimestrului II. va fi pusă in funcțiune o secție nouă destinată valorificării integrale a acestui material. Ea cuprinde instalații de sfări- mare. măcinare , și sortare pe clase granulometrice. urmînd ca produsul să fie introdus direct in rețetele de fabricație a electrozilor. Dealtfel, noi lucrăm curent cu un amestec de 20—30 la sută material recuperabil rezultat din electrozii uzați, care in ultimele luni nu au mai fost trans

portați la haldă, ci stocațl în întreprindere. Rezultatele experimentale au dus însă la concluzia că nu e- xistă o limită maximă de utilizare a materialului refolosibil, ci. dimpotrivă. cu cit ponderea acestuia este mai mare, noul produs are de cîști- gat, sub aspect calitativ. Cît privește operațiile propriu-zise de recuperare, colectare și sortare din haldă a materialelor reutilizabile. a- cestea vor fi făcute, așa cum este stabilit în programul de valorifica
re. în colaborare cu 10 cooperative 
agricole de producție ale asociației 
intercooperatiste Valea Mare, care 
vor pune la dispoziție personalul 
muncitor, iar întreprinderea — uti
lajele și mijloacele' de transport".Iată, așadar, că atunci cînd este stimulat spiritul gospodăresc pot tl găsite operativ soluții tehnice și organizatorice eficiente, ce pot transforma o haldă de reziduuri industriale într-o sursă de materii prime și materiale de mare utilitate.Revenind insă la modul de valorificare a electrozilor siderurgici uzați și îndeosebi a celor carbogra- fitici. ne întrebăm dacă soluția găsită în momentul de față este cea mai indicată, dacă intr-adevăr ea duce la o valorificare superioară a acestor materiale atit de căutate pe

piața mondială ? Vom vedea că nu — și din discuția cu specialiștii din Slatina constatăm că și aici problema este cunoscută. Despre ce este vorba ? •
Soluțiile propuse de cer

cetare trebuie valorificate 
integra! în producție. în în" treaga economie națională se utilizează. după evaluările făcute de specialiști. sute de mii de sortotipodi- mensiuni de piese, mai mari sau mai mici, de la cîteva grame la cîteva kilograme, confecționate din material carbografitic. Este vorba de perii pentru pantografele locomotivelor electrice (dispozitivele care fac legătura cu rețeaua de înaltă tensiune). inele de etanșarg mecanică și bucșe de toate mărimile și utilizările. membrane de siguranță, palețî 

și bare de diferite profiluri șl mărimi și chiar cochilii pentru turnarea continuă a metalelor neferoase, ori electrozi pentru degazarea in vid a otelului. Piese aparent simple, dar absolut necesare, pe care industria le solicită in cantități de ordinul miilor de tone anual. Deși multe din
tre aceste piese au fost prezentate 
Ia diferite expoziții de creație teh- 
nico-științifică, totuși nu se poate 
considera că problema fabricării lor 
și-a găsit rezolvarea cuvenită..Cum se explică o asemenea stare de lucruri, cu efecte păgubitoare pentru economie ? Rezultatele cercetărilor întreprinse de specialiștii Institutului de cercetări metalurgice București nu și-au găsit încă finalizarea deplină în producție. Valorificarea doar parțială a acestor cercetări și. mai cu scamă, condițiile în care institutul realizează unele din produse pe fluxuri tehnologice improvizate — o operație se execută Ia „Carbochim" Cluj-Napoca, altele la Slatina și București — nu sint în măsură să satisfacă cerințele de astfel de produse pentru care importul a fost, pe bună dreptate, stopat și în ideea de a se urgenta asimilarea lor;Această cu atît mai mult cu cit fabricarea în țară a carbografitului nu implică probleme de ordin teh

nic sau material cărora să nu le putem face față. Tehnologiile există, iar multe din produsele obținute, o- mologate de mai multi ani, sint comparabile calitativ cu cele achiziționate din import. La fel. dispunem de cantități suficiente de electrogra- fit — rezultat ca material recuperabil de la fabricarea electrozilor siderurgici la întreprinderea de produse cărbunoase de la Slatina — precum și de negru de fum. smoală de cocserie și de impregnare, pe care le producem in țară.- Practic, este vorba de o valorificare superi
oară a unei largi game de subpro
duse rezultate în industria cocsochi- 
mică. Un fapt semnificativ : valoa
rea materiilor prime necesare fa
bricării unei tone de carbografit nu 
depășește 2 000 lei. Transformată în 
produse carbografitice, aceeași tonă 
ajunge însă la o valoare medie de 
35 000—40 000 de dolari. Iată, așadar, un aspect de care nu putem să nu ținem seama.Nu lipsită de interes ni se pare în această privință și observația inginerului C. Albastroiu, șeful . Laboratorului cocs din I.C.E.M. „Cei care importă asemenea produse nu plătesc atit valoarea mare a unor materii prime deficitare, sau cine știe ce investiție deosebită de inteligență, cit mai degrabă o «taxă de comoditate». Procesul de fabricație nu este „curat",' nu se face cu mănuși albe, toate materiile prime sint negre și murdăresc". Se înțelege, a- semenea comodități, care dealtfel nici nu ne .sint caracteristice, nu ne putem permite să le menajăm cu bani grei.Ce trebuie făcut ca problema produselor carbografitice să fie în întregime și, mai cu seamă, în mod real rezolvată, iar odată cu aceasta și valorificarea cu cea mai inaltă eficientă economică a deșeurilor de electrozi carbografitici de la Slatina ? Urgentarea realizării unei sec
ții de microproducție în una din în
treprinderile al căror specific de fa
bricație sînt produsele cărbunoase 
este soluția cea mai directă și o- 
portună. Iar în această privință, Mi
nisterul Industriei Metalurgice — 
oare deține atit materiile prime, cit 
și „know-how“-ul pentru fabricarea 
acestor produse — trebuie să acțio
neze cu mai multă operativitate, în așa fel ca investiția ce o va realiza să asigure cit mai curînd materialele carbografitice necesare — și nu în anul 1988, cum s-ar părea că are în intenții. In același timp, grăbirea realizării unei asemenea investiții — care nici nu este prea costisitoare — ar da posibilitatea efectuării de noi cercetări pentru asimilarea altor produse carbografitice care încep să fie solicitate cu insistență de tehnicile de vîrf : energetica nucleară, aeronautica, chimia de sinteză fină, microelectronica ș.a., în plină dezvoltare in țara noastră.

Vlalcu RADU

(Urmare din pag. I)finalitatea activității productive prin prisma unor cifre lipsite de un suport material corespunzător. A existat. după cum se știe, o vreme goana după producția globală, care a dus la proliferarea formalismului în activitatea unui șir de unități, cu efecte negative asupra realizării producției fizice și a indicatorilor de eficiență. Se vede că „tehnica" umflării peste noapte a cifrelor prin simpla „plimbare" a produselor, ijnpămin- tenită atunci, nu a fost eradicată și că. aidoma unor rătăciți in timp, unele cadre de conducere din întreprinderi. centrale și ministere mai caută și acum, in condițiile aplicării noului mecanism economico-finan- ciar, să „salveze" realizarea planului tot prin stratagema producției valorice, chiar dacă de data aceasta ea" se numește producție marfă. Așa s-a ajuns Ia situația ca, pentru obținerea cu orice preț a unor indici valorici, realizarea unui produs mai complex să fie dispersată, aproape la intimplare. Intr-un număr mare de unități, astfel incit, prin raportări repetate ale unor piese și suban- samble, să se obțină valori cît mai mari ale producției marfă. Ce optică deformată asupra concepției economice privind realizarea planului !In spiritul indicațiilor conducerii partidului, este limpede însemnăta
tea preocupării organizațiilor de 
partid pentru promovarea unei men
talități, a unei atitudini înaintate a 
tuturor cadrelor de răspundere din 
întreprinderi, centrale și ministere 
față de realizarea sarcinilor econo
mice. Iar criteriul esențial de „mă
surare" a acestei atitudini nu-l poate 
constitui decit contribuția concretă a 
fiecăruia la optimizarea deciziilor 
economice, trecind de la interesul în
gust departamental și siluind mai 
presus de orice intereșeie economiei 
naționale. Pentru că, evident, asemenea practici antieconomice nu rămîn 
fără consecințe materiale pe care tre
buie să le suporte economia. Prin proliferarea exagerată a practicii de dispersare a fabricației unui produs in cit mai multp unități se umflă artificial costurile de producție legate, in primul rînd, de simpla circulație a mii și mii de piese și subansamble din nordul in sudul țării sau din est în vest, circulație însoțită de un întreg cortegiu birocratic, de discontinuități în livrărj, de neajunsuri în ceea ce privește calitatea. Ca să nu mai vorbim de „ajustarea", nu de puține ori, după principii bizare, a prețurilor de producție pentru o piesă sau un subansamblu. ceea ce determină, de asemenea, o umflare artificială a prețului produsului finit. Și cit ar părea de ciudat, asemenea practici erau acceptate tacit și de întreprinderile, centralele și ministerele în cauză, pentru că pe această cale se asigura creșterea fără efort, dintr-un condei, a producției marfă. Criticînd cu toată severitatea practici de acest fel. secretarul general al partidului arăta că o asemenea activitate este contrară intereselor clasei muncitoare, ale poporului — și trebuie condamnată cu toată asprimea. A încerca de a prezenta nereal activitatea. umflînd cifrele valoric și nerealizind producția fizică, înseamnă a înșela clasa muncitoare. Este cazul să punem capăt, 
o dată pentru totdeauna, unor asemenea stări de lucruri. Noi avem 

nevoie de o realizare reală a produc
ției fizice, a producției materiale !Din calcule simple, care pot fi efectuate într-uA șir de unități așa- zise „de montaj", se ajunge ușori la concluzia că prețurile de producție 
ale unui șir de produse complexe ar 
putea fi reduse cu 20—30 la sută nu
mai promovind mai ferm acțiunea 1
de integrare a fabricației. Desigur, nu trebuie nicidecum prin aceasta să se înțeleagă că fiecare întreprindere care realizează produse complexe va trebui, de acum înainte. | să fabrice de toate, că trebuie să {se renunțe la specializarea și profilarea producției pe unele piese si subansamble, acțiuni cu efecte, economice pozitive iheontestabile in limite raționale. în spiritul indicațiilor formulate de secretarul general al parti
dului se- impune să sc treacă neîn
târziat Ia așezarea concentrării și 
specializării producției pe principii 
economice, reducindu-se numărul 
excesiv de colaboratori și avîndu-se 
in vedere drept criteriu suprem efi
ciența. în următoarele 2—3 luni, asa 
cum s-a stabilit la Plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
va trebui încheiată activitatea de 
concentrare și specializare a produc
ției, iar ca un prim pas. pînă la sfîrșitul Junii mai. trebuind să fie soluționată problema reorganizării acțiunii de cooperare în fabricația de autoturisme. unde numărul unităților colaboratoare va fi redus cu 60 la sută.

Da, economia națională arc nevoie 
de producția fizică reală! Iată o cerință majoră, deopotrivă economică și politică, dacă avem in vedere înaltele răspunderi pe care le impune 
schimbarea atitudinii față de reali
zarea producției fizice intr-o serie 
de unități. Sint numeroase colectivele de oameni ai muncii care și-au făcut un titlu de mindrie din a raporta nu numai realizarea, ci și depășirea prevederilor planului la producția fizică, în condiții de calitate ridicată. Iar asemenea realizări nu trebuie, nicidecum, considerate drept performante, abordate ca reușite de excepție, ci. pur și simplu, ele exprimă un mod concret în care s-a 
înțeles aplicarea justă, fără subter
fugii și sofisticări a principiilor 
muncii în acord global, a prevederi
lor noului mecanism economic și ale 
autoconducerii muncitorești. Lecția realizării ritmice și integrale a producției fizice trebuie învățată permanent cu fata Ia realitate, la interesele majore ale economiei, ale noastre, ale tuturor. Oricit ar fi de rotunde și de spectaculoase, cifrele in sine ■ nu valorează nimic, atît timp cit sint lipsite de un suport material real.

Da, economia națională are ne
voie de producție fizică reală și, cu certitudine, fiecare colec
tiv dispune de baza tehnică și 
materială, de capacitatea organi
zatorică și profesională, de pricepe
rea și dăruirea necesare pentru a 
realiza exemplar planul la fiecare 
sortiment, la fiecare produs. Cu această încredere în capacitatea și posibilitățile de care dispun sînt hotărîte colectivele de oameni ai muncii, sub conducerea organizațiilor de partid, să intimpine a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIII-lea al partidului — evenimente politice și patriotice mărețe. în viața întregului popor.
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Acest drum, ca dealtfel tot ce înfăptuim și vom înfăptui în deceniile viitoare, va vorbi peste secole despre munca, dîrzenia și capacitatea creatoare a poporului nostru, despre voința sa de a asigura triumful comunismului în România.
CEAUȘESCU

i--------- FILE DE ISTORIE

**

20 SEPTEMBRIE 1974. Inaugurarea oficială a Transfăgărășanului de către tovarășul Nicolae Ceausescu, în cadrul 
unei impresionante adunări populare, în uriașul amfiteatru montan de la lacul Bîlea
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UN DRUM MONUMENTAL, O ÎNFĂPTUIRE
CUTEZĂTOARE A

99EPOCII CEAUSESCU"9
Au fost mai întii trei ani de, studiu,- de elaborare a proiectului și de pregătiri (1967—1969). La indicația tovarășului- Nicolae Ceaușescu, Transfăgărășanul a fost conceput, mai întii, pentru caracteristici de drum forestier, cu uh singur fir, intre barajul hidrocentralei de pe Argeș și pină in comuna Ar- pașul de .Jos, peste masivul Făgărașului, trecînd prin Valea Capra, pe lingă lacul Bîlea: și apoi pe la Bilea- Cascadă. Chiar și așa, ca drum îngust, părea un act de mare îndrăzneală.Proiectanții povestesc acum, cu un fior romantic, despre marile dificultăți pe care au trebuit să le depășească. Pentru ca un drum și. mai ales, unul prin astfel de munți, nu se proiectează precum o casă ori o piesă din componenta unei mașini, te așezi la planșetă, cu datele tehnice în față, și începi proiectul. Existau, desigur, studii topometrice pe curbe de nivel, dar ele nu puteau urmări întocmai configurația exactă a tuturor accidentelor de relief. Așa incit proiectarea s-a făcut, practic, in multe etape, din aproape in aproape, stră- bătind cu pasul fiecare metru, iar acolo unde acest lucru nu era posibil — și au fost nenumărate asemenea locuri, mai ales pe ■ versantul nordic, pe unde nu erau poteci și pe care nimeni, niciodată, nici măcar sălbăticiunile munților nu le străbătuseră — acolo au fost chemați în ajutor alpiniștii și vînătorii de munte care au făcut măsurătorile agățați in frînghii, suspendați deasupra marilor prăpăstii. „Dificultatea nu era numai aceea a condițiilor de proiectare și trasare, ci, poate într-o și mai mare măsură, aceea că trebuia să căutăm soluții ingenioase care să evite dificultățile mari de construire și apoi de exploatare a viitoarei șosele, să evităm pe cit posibil zonele marilor avalanșe ori să concepem sisteme de prevenire și oprire a avalanșelor sau de apărare împotriva lor" — spune azi inginerul Theodor Guțu, șeful de proiect (al proiectului primei etape) pentru sectorul nordic al Transfăgărășanului. N-au fost mai puține dificultăți nici pentru proiectanții părții sudice unde s-au ivit mari alunecări de terenuri, alternații între roci slabe, nesigure și, dimpotrivă, roci -extrem de dure, apoi torenți și avalanșe, necesitatea multor lucrări de consolidare și apărare, ziduri grele, de sprijin și cite altele.începuse construcția, se executase din ea o parte cind s-a văzut că ar fi posibilă, totuși, realizarea unui drum cu două fire de circulație... în februarie 1971 proiectanții și-au reluat, astfel, munca. Munca pe care,. de fapt, o făcuseră continuu, prezența lor pe șantier fusese zi de zi necesară, marile dificultăți ale construcției, obstacole neprevăzute cereau clipă de clipă intervenția lor. Proiectarea a mers, de fapt, mină în niînă cu execuția, pină în clipa inaugurării și, cum vom vedea, încă mult timp după aceea. Conceperea acestui drum, proiectarea, trasarea și echiparea lui cu lucrări de artă (poduri, viaducte, podețe) sau de asigurare (ziduri de sprijin, paraavalanșe, copertine, drenuri, consolidări etc.) au fost, prin ele însele, un examen de capacitate pentru gindirea științifică și tehnică românească. Specialistul ce parcurge acum acest drum va remarca, desigur, la tot pasul originalitatea, ba chiar cutezanța unor soluții prin care imposibilul a devenit posibil.
Cînd superba volută a drumului tăiat în munte și peste munte a putut fi străbătută, de la un capăt la altul, de primele vehicule, în imensul amfiteatru din jurul lacului Bîlea unde pentru prima oară s-au putut aduna mii și mii de oameni. secretarul general al partidului a subliniat cu prilejul inaugurării oficiale : „La realizarea acestui drum k ____________________

înălțătoareîn martie în Nord — Cîrțișoara și „Glăjărie" ; în de la Căpățineni și Cumpăna,

de importanță națională au lucrat mii de oameni. Au lucrat, in primul rind. militarii forțelor armate, unitățile de geniști, care și-au demonstrat capacitatea inginerească și de lucru, dîrzenia și hotărirea de a î orice greutăți".Dîrzenia și abnegația. împinse uneori pină la fapteț de eroism, spiritul', revoluționar, claiuiLcci sint principalele calități' umane sub semnul cărora au stat cele aproape 2 200 de zile și nopți în care ostașii constructori au susținut, în cei mai abrupți și mai aspri munți ai- României, in condiții de pace șl în numele păcii și prosperității acestui popor, o muncă ce ponte fi asemuită doar cu o foarte incrincenată campanie militară. în jurnalele de șantier, in caietele de radiograme, in scrisori și însemnări personale, in cronicile ce s-au scris in timpul și după anii de șantier, dar mai cu seamă in memoria de neșters a celor ce au trăit acele zile, se află episoade impresionante, eroice din care s-au alcătuit filele fierbinți ale unei epopei.Marele asalt a început 1970; de la extremități : de la Sud — din preajma lacului Vidraru. De la început cu vreme rea, cu ninsori și ploi apăsătoare. Mai ales pentru versantul nordic, unde vremea rea ocupă cea mai mare parte a anului, se potrivește gluma care spune că „acolo, vara trecută a fost într-o joi". Confruntîndu-se de la început cu asprimea locurilor, ostașii s-au deprins treptat cu muntele și, in efortul de a-1 îngenunchea, au cucerit drumul metru cu metru. In nord, au urcat mai întii pină la „Glăjărie", unde și-au stabilit o „bază de atac", apoi pină la cabana de la Cascada Bilea, unde .și-au așezat „garnizoana de sus" — cum au numit-o — pentru a ataca din două direcții... Pe versantul sudic, aceeași tactică, dar din capul locului mari dificultăți.Tocmai sosise aici un tinăr căpi- tan-inginer, entuziast și ambițios, Constantin Vină (care avea să dobin- dească, la capătul acestei lucrări, titlul de Erou al Muncii Socialiste, pe care l-a onorat apoi in continuare la construcția Canalului Dunăre — Marea Neagră). Prima lui misiune — să construiască un pod peste riul Capra in locul celui spulberat de puhoaiele primăverii. L-a proiectat intr-o noapte. A doua zi a pornit cu 30 de ostași să taie copaci, să-i fasoneze și să-i aducă Ia Iodul construcției. Două zile de muncă grea și, in sfîrșit, zecile de tone de materiale erau pregătite. Cel 30 și căpitanul, frînți de oboseală, au căzut seara într-un somn adine. Peste noapte s-a dezlănțuit o ploaie torențială, s-au pornit puhoaiele. Dimineața, la locul unde urma să înceapă construcția podului, nu mai eră nimic. Au luat-o, bărbătește, de la capăt. Am reprodus mai intii acest episod (și nu altele, poate mai dramatice)$pentru valoarea lui simbolică : de zeci și de sute de ori s-a întîmplat ca un lucru care părea isprăvit și care înglobase efort, muncă plină de dăruire, să se spulbere intr-o noapte sau in citeva clipe, cînd muntele, răzvrătit, slobozea un torent, o avalanșă bubuitoare, o cumplită alunecare de teren... Două porțiuni de drum aproape suprapuse prin răsucirea unei serpentine de la km 15 + 700, mai sus de Glăjărie, au fost pur și simplu spulberate în citeva minute printr-o masivă alunecare de teren, pe o adîncime de 150 de metri și o lățime de 80. Nti numai că a trebuit să se refacă drumul, dar a fost construit și un masiv zid de sprijin. E încă un exemplu dintre zeci și sute asemănătoare. Un motocompresor lăsat de cu seară într-un loc considerat ca sigur, a doua zi... a dispărut. Alunecase încet, imperceptibil, într-o mlaștină. O baracă 

le lucru, jinfringe |\l umitorul comun al întregului act de construcție a Transfăgărășanului a fost luptă îndîrjită, eroică, supraomenească uneori' cu e_.___ _________ , ______ natura sălbatică și cu împotriviriledăruirea ,și tenacitatea', munților. Lupta aceasta a creat eroi, legende... Iată un fapt cu Valoare de exemplu. Soldatul buldozerist' Constantin Defta. lucrase, înainte de armată, la hidrocentrala „Porțile de Fier I", unde s-a distins ca un as al manevrării buldozerelor. Aici, la Transfăgărășan, Defta se afla tot- ddhuna acolo unde era o treabă mai grea de făcut pentru un buldozer. Cu o măiestrie care uimea, el manevra uriașa mașină ca pe o

încropită cu greu pe muchii de stincă a fost zdrobită în citeva clipe de1 o avalanșă...

Viscolul, stîncile dure, asprimea munților, nimic nu i-alocurile cele mai pri- Devenise cunoscut „de Sud". într-o zi, lucrind , Defta ajucărie, in mejdioase. la Nord, la ____ _in sectorul Pietrei Albe, auzit lingă el un pocnet asurzitor, a simțit mașina cutremprindu-se, fiind apoi pur și simplu aruncată pe distanța a trei metri. Fusese lovită în plin de o stincă prăvălită din înălțimi. S-a speriat și a sărit din mașină. Curgeau încă pietre, iar Detta privea cu groază cum mașina lui, împinsă în buza prăpastiei, urma să se prăbușească. Dintr-un salt a fost din nou la comenzile buldozerului și, în următoarele secunde, l-a scos de sub ploaia de_ pietre... In altă zi, cînd trebuia croită o nouă deschidere a drumului în locul cel mai dificil din preajma cabanei Bîlea-Cascadă, a urcat 800 de metri prin pădure pe o înclinație' de 40°. Apoi alți 600 de metri a mers pe curba de nivel, într-o înclinație primejdioasă. De acolo urma să coboare pe axa viitorului drum. Dar panta era de 50 de grade. A pornit totuși. Buldozerul aluneca. Iscusitul mecanic l-a dirijat spre o buturugă uriașă și l-a oprit. Exact în locul unde trebuia să ajungă pentru deschiderea unui nou front de lucru. Cei ce l-au văzut acolo au rămas înmărmuriți. Multe alte asemenea bravuri a săvîrșit Constantin Defta (nefiind, nici pe departe, sin-

ce-și cucerise o astfel de. fie să-i amintim doar pe Moghină, Epure) pină ' cegutui faimă, Tocitu, contingentul său, la jumătatea anului 1971, a fost trecut în rezervă. (Defta fusese avansat, între timp, la gradul de sergent). Alții ca el au preluat ștafeta. ,...Ca să ‘poată urca un buldozer la o foarte înaltă cotă, pe stînci abrupte, militarii au 'demontat mașina, au urcăt-o, bucată cu bucată, cu elicopterul și au montat-o, acolo, sus, la loc. Altădată un buldozer a fost desfăcut piesă cu piesă (piesele mai mari au fost tăiate în două prin sudură) și a fost urcat, pe poteci înguste, cu spinarea. Cind, pentru a urca piese grele, materiale și alimente pentru bazele de lucru de la mari altitudini, nici un alt mijloc n-a mai

fost posibil, a fost citeva zile și invingind cerbicii nedescris, un funicular....Pe partea sudică, la ultimul asalt către locul din care urma să înceapă construcția tunelului, soldatul buldozerist Machedon (un Defta al... Sudului) a cutezat să urce cu mașina sa de 20 de tone pe mamelonul din Căldarea Mioarelor, pe o pantă de 45 de grade. Peste noapte buldozerul a alunecat înapoi. A doua zi Machedon a reluat urcușul. A ajuns intr-un loc cu o și mai accentuată înclinație, iar buldozerul aluneca înapoi mereu, risca să se răs- „ SnPStoarne și să se prăbușească hăuri. I s-a spus să sară de . mașină. N-a sărit, a manevrat-o cu mare dibăcie și a oprit alunecarea. A insistat pină cînd a dispărut... dincolo. Cei de jos nu mai vedeau, nu mai știau nimic. Au auzit intr-un tîrziu strigătul de bucurie • al soldatului : „Am ajuns ! Am ajuns ! Și acum, spre tunel I". N-a fost decit încă unul din miile de asemenea episoade din care s-a clădit, pe parcursul a 2 200 de zile teribile, marea victorie de la Transfăgărășan.Transfăgărășanul a călit și a modelat conștiințe, a sădit în sufletele tinere romantismul bărbătesc al faptei eroice pentru țară, iar în sufletul mai vîrstnicilor a adus tine-

Colonelul Nicolaerețe șl poezie.Mazilu (care a primit titlul de Erou al Muncii Socialiste la inaugurarea oficială a Transfăgărășanului), comandantul unității de geniști din „Nord", și-a dezvăluit aici nu numai virtuți de iscusit constructor, de bun organizator și comandant, de priceput pedagog, dar și una pe care nimeni n-o bănuia... Citiți aceste versuri ce se vor a vorbi în humele Transfăgărășanului : „Trec munții șerpuind prin nori / Vioi, cu fruntea prin zăpadă'/ Sini mindru, aspru și semeț / Cind vine lumea să mă vadă. // Sint mărturie de granit / De ceea ce e-n stare munca / De forța oamenilor noi / De zeci de ori mai tari ca stincă". Cind a mai avut timp să scrie și versuri energicul și neliniștitul colonel pe care-1 puteai vedea 

putut ține in pe constructorii Transfăgărășanuluiconstruit, doar parcă in zeci de locuri deodată pe' tumultuoasa întindere a șantierului ? A avut. în ambianța .eroismului ca fapt cotidian și la proporții de masă, in norii de praf ai stîncilor ce se prăbușeau măcinate de insistența ostașilor constructori, în bubuitul celor citeva sute de explozii ce aveau loc în munți în patru sau cinci reprize pe zi, în toiul atitor neașteptate evenimente (grupe de soldați blocate iarna de viscole și căderi masive de zăpadă, dificultăți tehnice ce păreau insurmontabile dar care erau, prin ingeniozitate și dîr- zenie, învinse), poezia închinată voinței și bărbăției se năștea de la sine.
La Transfăgărășan au muncit și numeroși alți constructori. Si nu numai constructori. Practic, țara întreagă a participat la realizarea mărețului drum, oferind șantierelor sale, ca rod al industriei socialiste, un impresionant număr de mașini și utilaje moderne, combustibili, materiale de construcție, produse chimice și atîtea altele. De consemnat șl contribuția directă a celor două județe pe teritoriul cărora s-a realizat marea construcție — Argeș și Sibiu.Printre constructori, în primele rînduri, s-au aflat minerii. Tunelul de 887 de metri, care face legătura.

partid,

pe sub virful Paltinul, între partea nordică și cea sudică a Transfăgărășanului. a fost construit de mineri ai Trustului de construcții hidroenergetice București.— Am sosit aici in septembrie 1972, însoțit de o echipă cu care lucrasem la hidrocentrala de pe Argeș — îi spunea reporterului, in preajma inaugurării, șeful de lot, inginerul Ion Gogu. Dar abia ne-am instalat, abia am început să atacăm primele lucrări, că, iată, vremea, aici, la peste 2 000 de metri altitudine, a ținut să ne „avertizeze". La 20 octombrie s-a năpustit asupra noastră primul viscol. Aici viscolul este ceva înspăimîntător. O zi, două oamenii s-au luptat cum au putut. Apoi nervii unora au început să cedeze. Au spus că pleacă. Dacă acum, in octombrie, e așa, ce va fi la iarnă ? I-am adunat pe toți în sala cantinei și, împreună cu maistrul Gheață, secretarul organizației de le-am vorbit. Afară viscolul zgilțiia de trei zile ferestrele și șuiera lugubru. Le-am spus : „Nu putem să ținem pe nimeni cu forța. Sigur că fiecare e liber să hotărască. Si totuși, am venit aici cu toții hotăriți să ducem pină la capăt o treabă grea și importantă. E oare in firea noastră să cedăm la primul obstacol ? Noi, cei de față, am mai trecut împreună prin momente grele. Cred că unii de aici s-au grăbit. Cit o să mai țină viscolul ? O zi ? Două ? Apoi vom porni din nou la lucru. Și acum, cine vrea să plece, să ridice mina 1" Nimeni n-a schițat un gest. A venit apoi al doilea viscol, al treilea, al patrulea... Nu mai conta. Am răzbit pină la capăt.Reporterul a răsfoit atunci caietul de radiograme. Se găseau in el înscrisuri de acest fel : „La ora 9,00 s-a rupt rețeaua electrică intre tunel și colonie. Viscolul continuă. Trimiteți, cu orice preț, doi electricieni", „Lucrul in tunel s-a întrerupt. Cad avalanșe. Nu putem ajunge la tunel. Viscolul și ninsoarea continuă". După care, intr-o noapte : „Viscolul s-a intensificat. E periculos să se lucreze cu buldozerul la deszăpezire. Vom încerca, totuși, reluarea lucrului". Apoi : „Minerii din schimbul de noapte au reușit să ajungă, printre avalanșe, pină in colonie. Ne-au comunicat că n-au putut pușca pentru că o avalanșă a astupat gura tunelului și au rămas fără aerisire. Abia in zori au putut ieși". Și mai departe : „O avalanșă ne-a distrus stația de compresoare. Un compresor . a fost aruncat in prăpastie. Cu greu o să-1 recuperăm. Stația, ca să fie pusă la adăpost, trebuie mutată in tunel".După acest mesaj, cei de jos i-au „somat" pe mineri să întrerupă lucrul și să coboare. Minerii însă au refuzat. Chiar cei ce voiseră, la început, să plece. Au lucrat în continuare. în așa fel incit, nu în doi ani, cum se planificase, ci într-un an și jumătate au ajuns Ia ultimul metru... Apoi o ultimă pușcătură și iată-i dincolo, în uriașul amfiteatru al lacului Bilea, unde cabanierul, simțind ceva, i-a așteptat chiar lingă tunel cu garoafe roșii și șampanie. Era 7 aprilie 1974.
După ultima detunătură a ultimei explozii, după ultimii metri de drum pe care s-a așternut macadamul, după Ultimele finisări și retușuri, după ce s-au stins ultimele ecouri ale strigătelor de victorie, a urmat, la 20 septembrie, inaugurarea oficială. Drumul Transfăgărășan. în versiunea lui de drum cu două fire, pietruit,, din categoria drumurilor județene, era gata. Atunci, la inaugurare, apreciind munca titanică a constructorilor militari și civili, tovarășul Nicolae Ceaușescu, numind Transfăgărășanul un „drum monumental", l-a înscris printre marile

curbelor,

obiective realizate în perioada fertilă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Și, la puțin timp după inaugurare,'.secretarul general al partidului a indicat trecerea la o a doua etapă a Transfăgărășa- nujui : modernizarea lui, ..pentru a deveni „drum național" („DN 7 C“). S-au deschis astfel, din nou, două mari șantiere în cele două sectoare — nord și sud.Acum, la cîțiva ani după ce ș! această etapă a fost încheiată, discut cu inginerul Florea Stanciu, care a condus, ca șef de șantier Ia întreprinderea de drumuri și poduri București, lucrările ce s-au cerut executate pentru modernizarea și finalizarea Transfă'gărășanului pe tronsonul sudic (in nord, lucrările au fost făcute de o întreprindere similară din Brașov).— întii am studiat proiectul, fără să fi văzut drumul. Și in fața atitor lucrări care cereau lungi și grele copertine, ziduri de sprijin și noi paraavalanșe, am zis că e... un lux. La fața locului insă mi-âm schimbat părerea. Toate lucrările prevăzute erau necesare, ba încă s-a ivit, pe parcurs, și necesitatea altora. Acum se circulă pe Transfăgărășan lejer și în deplină siguranță, pe un asfalt „ca in palmă". Dar numai noi, cei care am lucrat cițiva ani buni ia modernizarea lui, știm ce volum de muncă s-a depus și in ce condiții. Am construit poduri noi și viaducte, la Valea lui Stan, Valea cu Pești, Cățeii Zimbrului, Buda, Otic, Cumpăna, Capra, Curmătura Mioarelor, Udătura Caprelor. Apoi rectificări ale drumului, îndulcirea curbelor, noi și ■ noi consolidări, ziduri de sprijin și cite altele... Și, bineînțeles, turnarea betonului asfaltic. Am avut și noi de luptat cu aceleași viscole și ploi, cu aceleași avalanșe, cu aceleași mari diferențe de structură a rocilor. Umiditatea permanentă ne-a obligat Ia rețete speciale de asfalt. Am parcurs și noi drumul: închegării unui colectiv călit, rezistent. Am avut și noi de luat de la capăt lucrări distruse de puhoaie, într-o iarnă, o colonie de a noastră a rămas izolată complet. într-alta urșii ne-au distrus o cantină și ne-au mîncat toate proviziile de alimente... Multe s-au întîmplat. Am folosit un arsenal tehnic considerabil : 100 de buldozere, 60 de excavatoare, 200 de motocompresoare, 300 autobasculante mari, plus ateliere și baze tehnice...— Un fapt mai deosebit ?— Numai unul ? Fie, în iarna lui *78, echipa maistrului Alexandru Chilian, în urma unor ninsori teribile și a unor avalanșe, a rămas blocată la Piscul Negru, fără provizii. Nu se putea ajunge la ei. Și atunci, oamenii și-au construit o platformă din lemn, s-au legat în frînghii și au pornit la vale „plutind" peste zăpada afinată de 10—20 de metri adîncime, cu grija de a-și dirija originalul vehicul ca să nu alunece în hăuri...Dublați cele spuse de conducătorul lucrărilor din sud adăugîndu-le pe cele ce le-ar avea de spus cei care au muncit pe partea nordică^ (mai spectaculoasă, cu condiții și mai grele) și veți avea poate doar o palidă imagine a ceea ce a\ însemnat efort, dăruire, abnegație și eroism și in această a doua etapă a realizării Transfăgărășanului. Apoi uniți cele două etape și veți avea, cu adevărat, datele unei grandioase epopei......Doar una dintre epopeile care 
au marcat acești ani ai celei mai dense epoci din istoria construcției socialiste și, de fapt, din întreaga istorie a României. Epoca, glorioasa Epocă Nicolae Ceaușescu.

I

Mihai CARANFIL 
Foto : Sandu Cristian
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AFIRMAREA PUTERNICĂ A SPIRITULUI 
REVOLUȚIONAR ÎN MUNCĂ Șl VIAȚĂ

— obiectiv de zi cu zi ui activității politico-educative
„In centrul activității politico-educative și culturale trebuie să stea 

munca pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului în fiecare 
unitate, creșterea productivității muncii, a eficienței economice și, pe 
această bază, asigurarea creșterii mai puternice a venitului național, a 
bogăției naționale a patriei noastre - singura cale pentru asigurarea mij
loacelor necesare înfăptuirii programului de progres și civilizație",

NICOLAE CEAUȘESCU

Cîteva concluzii desprinse din lucrările unei consfătuiri interjudețene desfășurate la Craiova
în aceste cuvinte rostite de secretarul general al partidului nostru Ia cel de-al II-lea Congres al' educației politice și culturii socialiste este formulată una dintre cerințele fundamentale care trebuie să orienteze întreaga activitate politico-ideologi- că și cultural-educativă — aceea de a fi in permanență conectată cerințelor prioritare ale producției, de a fi subsumată îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan și realizării unei eficiente economice superioare.Din perspectiva unor asemenea exigențe am întreprins ancheta de față

printre participanții la o recentă consfătuire interjudețeană organizată la Craiova de către Secția de propagandă, presă și televiziune a C.C. al P.C.R. și Comitetul județean Dolj al P.C.R., consfătuire avînd ca temă 
„Rolul muncii politico-educative de 
masă în mobilizarea și participarea 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii la reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil, îmbunătățirea calității și 
tehnicității produselor, aplicarea și 
generalizarea inițiativelor-politice și 
muncitorești cu eficiență economică 
și educativă sporită".

La temelia rezultatelor valoroase: gîndirea 
economică înaintată,Exigentele formulate în documentele de partid privind diminuarea consumurilor materiale și realizarea unor produse de înalt nivel calitativ pot fi îndeplinite numai in condițiile implicării active și permanente a fiecărui om al muncii în a- ceastă bătălie, ale întronării spiritului gospodăresc, ale dezvoltării gîn- dirii economice înaintate. Iată de ce în cadrul consfătuirii au fost reliefate, în primul rînd, preocupările organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, ale consiliilor oamenilor muncii, îndreptate spre întărirea răspunderii față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și valorificarea tuturor resurselor materiale, spre crearea unui climat apt să stimuleze larg inițiativa și creativitatea muncitorească.Pornind de la obiectivele stabilite de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la dezvoltarea bazei de materii prime si energetice a tării, în județul Gorj, sublinia tovarășa Valeria Moraru, secretar al comitetului județean de partid, au fost organizate dezbateri și consfătuiri în întreprinderile miniere, popularizîndu-se metodele valoroase de lucru, acțiunile întreprinse pentru asigurarea unor indici superiori de folosire a complexelor utilaje din mine și cariere, pentru economisirea combustibililor, pentru producție de cărbune de calitate. In acest context s-a evidențiat preocuparea pentru antrenarea mai susținută a specialiștilor, a conducătorilor locurilor de producție Ia crearea unui climat de muncă aflat; sub. semnul înaltei responsabilități și deplinei angajări pentru producții mari obținute cu consumuri materiale scăzute. La întreprinderea de utilaj minier Rovi- nari, !ntr-o serie de unități miniere din județul Gorj au fost organizate „Colegii ale maiștrilor". în cadrul lor &'e dezbat probleme privind organizarea științifică a locurilor de muncă și a fluxurilor productive, folosirea cu înalt randament a mașinilor și utilajelor ; se analizează în același timp posibilitățile de înnoire și modernizare a tehnologiilor de fabricație, de asimilare a unor repere noi, de introducere operativă a rezultatelor cercetării de specialitate in producție.In aceeași ordine de idei se cuvine subliniat efortul a numeroase organe și organizații de partid, sindicat și U.T.C.. consilii ale oamenilor muncii de a desfășura acțiuni educa

tive cu o bogată încărcătură de idei 
chiar la locul de muncă. In sălile de apel ale unor mine din Valea Jiului, spunea tovarășa Maria Mitrofan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., se organizează sistematic dezbateri inițiate de agitatori pe marginea unor documente de partid, a rezultatelor obținute de formațiile de lucru în întrecerea socialistă. Activiști ai comitetului județean de partid, ai comitetelor municipal și orășenești de partid Petroșani, Petrila, Vulcan, Lupeni, Uri- cani poartă discuții de la om la om, chiar în abatajele minelor, la locurile de muncă ale minerilor. Toate acestea, alături desigur de măsurile organizatorice adoptate, au contribuit la o simțitoare îmbunătățire a stării disciplinare, ilustrativ fiind faptul că numărul absențelor nemotivate și învoirilor s-a diminuat cu 30—40 Ia sută Asemenea rezultate ne îndeamnă să continuăm și să îmbogățim aceste acțiuni, pentru o reducere mai substanțială a absențelor.în județul Dolj, arăta tovarășa Eli- 
sabeta Trăistaru, secretar al comitetului județean de partid, în anul tre-

spiritul gospodăresccut au participat la cursuri profesionale peste 77 000 de oameni ai muncii. Avîndu-se in vedere tocmai această largă sferă de cuprindere, programele cursurilor au încorporat, alături de problematica pregătirii tehnice, numeroase teme menite să formeze și să dezvolte gîndirea economică a oamenilor, să contribuie la înțelegerea aprofundată a factorilor de care depinde la fiecare loc de muncă creșterea eficienței economice. Tot în această perspectivă au fost reorganizate cercurile „Prietenii noilor încadrați", astfel incît acestea să aibă un aport mai însemnat atît la formarea și dezvoltarea deprinderilor caracteristice meseriei alese, la integrarea rapidă în colectivul muncitoresc a noilor încadrați, cît și la înțelegerea clară a responsabilităților pe care le implică statutul de proprietar, producător și beneficiar. Aceluiași scop ii sînt dedicate și acțiunile complexe desfășurate la nivelul județului, orașelor și unităților care urmăresc, pe lingă răspîndirea cunoștințelor noi tehnico-știintifice, să întrețină viu interesul pentru promovarea unor soluții de organizare a producției și a muncii cu eficien- . ță economică superioară.în județul Harghita, sublinia tovarășa Brisc Ecaterina, secretar al comitetului județean de partid, alături de formele consacrate ale muncii politice de masă, în activitatea desfă- . șurată pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc, a răspunderii față de calitatea producției și ‘ diminuarea consumurilor materiale s-au impus ciclurile de dezbateri și schimburi de experiență organizate în întreprinderi industriale, în cadrul cărora se reliefează legătura nemijlocită dintre calitatea și eficiența economică

a muncii depuse și bunăstare. Iată cîteva dintre temele dezbătute, sugestive prin însăși titulatura lor : „Productivitate, calitate, eficiență" (la Gălăuțaș), „Calitate, competitivitate sporită — obiective niajore ale economiei naționale" (la Vlă- hița), „Ordinea, disciplina, răspunderea — in atenția muncii politice de masă" (la Toplița), „Productivitate. calitate, creație" (la Miercurea- Ciuc) etc. Numitorul comun al acestor acțiuni educative l-a reprezentat dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, evidențierea unor experiențe valoroase, inițiative și metode noi de muncă. Cu eficiență economică superioară.Un larg cîmp de acțiune pentru munca politico-educativă îl constituie formarea gândirii economice a 
oamenilor muncii din agricultură. în acest scop. Comitetul județean Timiș al P.C.R. s-a preocupat să asigu- ' re o puternică împletire a măsurilor organizatorice cu munca politico-educativă, să le integreze în- tr-un ansamblu armonioș, orientat înspre realizarea unor producții agricole mari și stabile în condițiile unei eficiente economice superioare, arăta tovarășul Eugen Florescu, secretar al comitetului județean de partid. Astfel a fost gindită și realizată cu ajutorul cercetătorilor din stațiunile de cercetări agricole, al cadrelor didactice din învățămîntul superior o suită de consfătuiri la care au participat activul de partid din comune, specialiștii din agricultură. în cadrul lor s-au dezbătut „Programul griului", „Programul porumbului", programele altor culturi, s-au organizat demonstrații practice, desprinzin— du-se concluzii valoroase atît în ceea ce privește soiurile care se potrivesc cel mai bine condițiilor de sol și climă specifice fiecărei localități, cît și în privința cerinței de a se executa la timpul optim lucrările agricole.în același timp, secretariatul Comitetului județean de partid Timiș a fost preocupat să confere ședințelor de analiză organizate la fața locului, in comune, o forță educativă sporită, putere de mobilizare a conștiințelor. In contextul acelorași preocupări se înscriu și eforturile de a antrena efectix’ și sistematic marele potențial intelectual al localităților timișene (în fiecare comună activează peste o sută de cadre didactice, medici, ingineri agronomi, economiști etc.) la înviorarea vieții spirituale a satului, la asigurarea continuității manifestărilor politico-ideo- logice și cultural-educative.

Cîmp larg de afirmare inițiativei 
și creativității muncitoreștiUnul dintre obiectivele principale ale activității politico-educative îl constituie afirmarea puternică a inițiativelor muncitorești. Astfel, sublinia tovarășa Maria Cebuc, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., în acest județ „focul concentric" al mijloacelor și formelor muncii politico-educative a dus la o puternică extindere a sferei de cuprindere a celor 36 de inițiative ce se aplică aici. Bunăoară, inițiativa „Contul de economii al grupei sindicale" se aplică în 69 unități economice. care antrenează in prezent peste 130 000 de oameni ai muncii. In 1983, această inițiativă a avut un efect economic de peste 168 milioane lei. Inițiativa „Fiecare inginer și tehnician să rezolve o problemă tehnică sau de organizare a producției în afara sarcinilor de serviciu" a antrenat peste 8 500 de cadre tehnice, care in anul trecut au soluționat 5 100 teme de cercetare cu o eficiență economică de peste 11 milioane lei. Sîntem preocupați să perfecționăm sistemul de evidență și urmărire a realizării obiectivelor fiecărei inițiative muncitorești, astfel incit eficienta lor economică, formativă să sporească necontenit.Organele și organizațiile de partid din județul Arad, arăta tovarășa Sal- vina Marchiș, secretar al comitetului județean de partid, au inițiat multiple acțiuni politico-educative menite să dezvolte în rîndul colectivelor de muncă spiritul novator, preocuparea pentru introducerea în producție a unor tehnologii apte să asigure o valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, un grad ridicat

de competitivitate produselor realizate. La Casa tehnicii din Arad, la întreprinderile de vagoane, de ma- șini-uneite, de articole metalice pentru mobilă și binale, la întreprinderea textilă „U.T.A.", la combinatele de prelucrare a lemnului și de îngrășăminte chimice au fost organizate expoziții de invenții și inovații, de piese și subansamble asimilate. Pe marginea lor s-au desfășurat dezbateri cu specialiști, cadre de conducere, muncitori fruntași, evidențiindu-se resursele de sporire continuă a eficienței economice. La întronarea unui asemenea climat propice desfășurării largi a inițiativei și creativității muncitorești contribuie activitatea celor 65 de lectorate tehnice, la care iau parte peste 2 000 de oameni ai muncii, concursurile anuale între cercurile inventatorilor și inovatorilor.în vederea stimulării participării oamenilor muncii la activitatea de creație tehnico-științlfică, de promovare a noului in producție, în județul Alba. spunea tovarășul 
loan Moceanu, secretar al comitetului județean de partid, se acordă o atenție deosebită cunoașterii largi a programelor de măsuri adoptate în acest sens. Emisiunile stațiilor de radioficare-amplificare, dezbaterile la care participă inovatorii, inventatorii, muncitorii fruntași, tematica celor 72 de lectorate tehnice, programele celor 268 de cursuri cu profil tehnico-economic ale universităților cultural-științifice sau ale cercurilor tehnico-aplicative ce funcționează pe lingă casele de cultură și cluburile sindicatelor — sînt cîteva dintre

mijloacele care întrețin mereu treaz interesul pentru problemele reducerii consumurilor materiale, diminuării importurilor, ridicării calității produselor. Sugestiv este faptul că în ediția trecută a Festivalului național „Cîntarea României" au fost antrenați în activitatea de creație teh- nico-științifică aproape 40 000 de oameni ai muncii, care au contribuit la rezolvarea a 3 000 de teme de cercetare cu o eficiență economică de 215 milioane lei.La întreprinderea textilă „Oltul" (secția țesătorie) și întreprinderea de aparataj electric și motoare electrice (secția aparataj electric auto) din Sfintu Gheorghe, arăta tovarășul 
loan Inceu, secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., au fost organizate secții model de creștere 
a productivității muncii, prin organizarea mai bună a locurilor de muncă, îmbunătățirea fluxurilor productive, perfecționarea activității formațiilor de muncă. Realizării a- cestui deziderat i-au fost subsumate multiple mijloace ale muncii politice de masă : de Ia propaganda vizuală la munca agitatorilor, de la stațiile de radioficare-amplificare la brigăzile artistice. Rezultatele obținute îndreptățesc preocuparea organului județean de partid de a extinde această inițiativă atît în întreprinderile I.M.A.S.A.Gheorghe, întreprinderile de izolatori și mecanică din Tîrgu Secuiesc. Tot în vederea sporirii eficienței e- conomice, a obținerii unei productivități ridicate s-au constituit colec
tive de proiectare-organizare, menite să asigure legarea mai strînsă a muncii de proiectare de organizarea fazelor de producție, de rezolvarea operativă a problemelor ridicate de procesele de producție.în numeroase unități din industrie, agricultură, construcții etc. s-au înființat colective model de muncă și 
viată comunistă. în. județul Sibiu, arăta tovarășa Elena Blealiu, secretar al comitetului județean de partid, sînt constituite 75 de asemenea colective în 37 de unități, cuprinzind peste 8 006 de oameni ai muncii, „Preocuparea noastră constantă, sublinia interlocutoarea, a constituit-o stabilirea obiectivelor ce urmau să' guverneze munfca acestor : colective, însușirea lor de către fiecare membru și transformarea lor în convingeri, în atitudini cotidiene. La aproape patru ani de la constituirea lor se poate afirma că asemenea colective se disting printr-o superioară organizare a muncii, printr-o puternică osmoză sufletească, prin receptivitate sporită față de nou, prin- tr-un pronunțat spirit de inițiativă. Asemenea colective aplică cu succes numeroase initiative muncitorești. Astfel, colectivul model condus de maistrul Aurel Urdea de la întreprinderea de piese auto din Sibiu a obtinut economii de peste 200 000 lei prin aplicarea inițiativei „Recuperarea, recondiționarea și refolo-' sirea sculelor". Din experiența de pînă acum se degajă și o creștere a forței educative a acestor colective. Se manifestă tot mai pregnant spiritul de întrajutorare tovărășească, sînt tot mai des sărbătorite in colectiv momente importante din viata oamenilor, se participă în comun la activități culturale, sportive, turistice fete. Tocmai avînd în vedere valoarea formați văx a acestor colective. sîntem preocupați de extinderea lor în domeniile agriculturii, sănătății, învătămintului. comerțului".Alături de asemenea experiențe valoroase, consfătuirea a reliefat cerința sporirii eforturilor pentru ca fiecare dintre formele muncii politice de masă să aibă o puternică forță de înrîurire a conștiințelor, să fie în măsură să convingă, să determine mutații profunde în felul de a gîndi și a acționa al fiecărui om al muncii. După cum a fost evidențiată necesitatea participării efective a fiecărui activist de partid, a cadrelor de conducere Ia susținerea muncii politico-educative, la realizarea sistematică a unor acțiuni cu caracter formativ, avînd capacitatea de a penetra adine în inimi și conștiințe, de a mobiliza la acțiune plină de zăspundere la fiecare loc de muncă.Anchetă realizată de 

Silviu ACH1M 
Nicolae BABAEĂU corespondentul „Scinteii"

amintite, cît și la și C.P.L. din Sfîntu

(Urmare din pag. I)personal, parazit! ș.a.m.d. Preluînd și îmbogățind acest cod moral străvechi. în societatea socialistă multilateral dezvoltată, ideea de muncă primește semnificații noi. profund patriotice și umanist-re- voluționare. Munca susținută, de bună calitate este acum, mai mult ca orieînd. o ex
presie a personalității 
umane libere, stăpînă 
pe soarta ei. o formă de stimă și grijă pentru viata semenilor noștri, o manifestare concretă a solidarității interumane. De aceea. munca superficială, de mîntuială și de slabă calitate e socotită un semn al lipsei de personalitate. un atac la fericirea și bunăstarea celorlalți. Căci calitatea muncii fiecăruia influențează direct sau indirect viata tuturor membrilor societății. Omul de azi

nu-și mai poate satisface tine sele tive.uneiAcum, direct sau indirect. toti lucrează pentru fiecare si fiecare pentru toti. in
sihgur. fără a' seama de intere- generale. colec- toate cerințele vieți moderne.

încâlcind principiul eticii și echității socialiste. înalta concepție dgspre muncă a poporului nostru s-a arătat dintotdeauna incompatibilă cu chiulul șl lenea, cu trîn- dăvia și lucrul de mîntuială. cerind cu

socialism al belșugului — cum de atîtea ori a subliniat tovarășul Nicolae secretarul partidului, muncii, aei, este esențială pentru satisfacerea nevoilor societății. ale
Ceaușescu. general al Calitatea produselor

mate să guverneze toate produsele mintii și mîinilor noastre, întregul sistem de relații interumane din care trebuie să dispară cu desăvîrsire spiritul de căpătuială, traiul bun fără muncă. nepotismul și pro-
ETICA MUNCII SOCIALISTE

tluențîndu-si reciproc 
calitatea vieții. Niciodată interdependenta muncii unuia de a altuia n-a fost atît de strînsă ca acum. Iată de ce calitatea muncii noastre constituie un criteriu fundamental de verificare a eficientei ei. iată de ce numai ea dă măsura reală a valorii omului. Iată de ce poporul ride sarcastic de situațiile absurde in care doi sînt cu mapa, unul cu sapa sau in care linii lucră viile, alții . beau vinurile.

insistentă o muncă susținută și de calitate. Căci lucrul de calitate nu e numai o problemă de producție. ci și una de etică și de morală tă. Prin muncii lor societății isi eiproc datori și obligati. Atîtea pilde, legende. proverbe si parabole populare vorbesc răspicat si sugestiv despre această interdependentă.Numai munca susținută si de bună calitate poate asigura un

comunis- calitatea membrii sînt re-

membrilor ei. pentru tihna, prosperitatea si fericirea lor. Omul de calitate nu se poate împăca, sub nici un motiv, cu indiferenta fată de soarta tovarășilor săi. cu lucrul de mîntuială. indolenta si superficialitatea. cu blazarea si concesiile de orice fel făcute calității muncii. Pentru ridicarea reală a nivelului vieții, fiecare trebuie să-și pretindă sieși și celorlalți muncă și calitate.O nobilă și exigentă osteneală sînt che-

tecționismu! neprincipial, muncii mă de cepere dar și ... . ...înaintată, revoluționară. Cultul muncii, al 
adevărului si dreptății 
este fundamentul eti
cii noastre naționale. Asigurînd muncii noastre asemenea a- tribute noi. profund umaniste, sîntem chemați să lucrăm, orieînd si oriunde, ca și cînd ne-ar supraveghea milioane de ochi, ca si cînd am lucra

Căci calitatea este o proble- știintă. de pri- profesională, de conștiință

exclusiv pentru ___înșine, pentru că. pînă la urmă. în contextul interdependentei dintre roadele noastre, chiar stau lucrurile, ta este înalta muncii socialiste. A- ceasta este dimensiunea patriotică si umanistă a strădaniilor noastre, căci, numai prin muncă susținută, știință înaltă si conștiință patriotică, revoluționară. se poate afirma în fata istoriei dreptul la existență si independență. Asa cum în repetate rîn- duri a subliniat secretarul general al partidului, toate marile realizări ale socialismului sînt rodul muncii eroice a poporului. a clasei muncitoare, țărănimii Si intelectualității. Nimic n-a picat din cer — totul a fost si este făurit cu brațele noastre. ale unui care-și privește credere viitorul nos si demn.

muncii asa si Aceas- etică a

popor cu in- lumi-

Oră de practică a elevilor liceului agroindustrial din comuna Fierbinți, județul Ialomița Foto : Agerpres
Întreceri tinerești pe terenul însușirii culturii, 

științei și tehnicii înaintateIntegrate în climatul larg și generos educativ al Festivalului național „Cîntarea României", concursurile școlare din acest an și-au propus să dezvolte și să aprofundeze cunoștințele dobîndite de elevi în procesul instructiv, să le stimuleze și cultive aptitudinile, să le formeze interesul pentru muncă și creație. Prin rezultatele obținute, cei peste 5 000 de participant la faza republicană. selecționați dintre sutele de mii de elevi care s-au întrecut în etapele de masă și locale aie concursurilor, au demonstrat că aceste înalte obiective instructiv-educative au fost, în bună parte, realizate.
CONCURSUL DE MATEMATICA s-a desfășurat la Piatra Neamț. Despre rezultatele sale ne-a vorbit prof, dr. Ioan Coculescu, președintele comisiei :— Deși e greu de făcut comparații, pot totuși afirma că ediția din acest an a concursului s-a situat, prin rezultatele obținute, dar mai ales prin semnificația acestor rezultate, la un nivel superior celor precedente. Argumente ? A sporit numărul notelor foarte mari, în condițiile în care dificultatea subiectelor a fost deosebită (cinci note de 10, numeroase note între 9 și 10). Premiile acordate acoperă un număr mai mare de județe și localități, ceea ce dovedește că interesul elevilor pentru studiul matematicii s-a lărgit mult și din punct de vOdere teritorial, depășind aria centrelor oarecum tradiționale, care furnizau pînă acum „performerii".La rîndul său, prof univ. dr. docent Felicia Cornea, președinta comisiei CONCURSULUI DE CHIMIE, care a avut loc la Oradea, a menționat :— Aș .aprecia, mai întii, modul în care au fost concepute subiectele, îndeosebi la lucrările de laborator, îm- binîndu-se în chip fericit probele de tip clasic cu testele. Deși gradul de dificultate al probelor a fost ridicat, pentru clasele a Xl-a și a XII-a co- relîndu-se cu exigențele concursurilor școlare internaționale, rezultatele au fost în ansamblul lor bune și foarte bune. S-au detașat elevii din municipiul București, din județele Maramureș, Prahova, Suceava, Bihor, Iași, Dolj, Timiș, Alba, dar cîști- gul — sub raport instructiv-educativ — este al tuturor participanților. A impresionat deosebit modul în care au lucrat elevii in laborator, aceasta fiind, dacă vreți, și o urmare firească a recomandărilor formulate la edițiile precedente ale concursului. Totuși, trăgind învățămintele necesare, ar fi de dorit ca profesorii să desfășoare cu elevii, pentru pregătirea concursurilor, o activitate sistematică și continuă. Consider binevenită extinderea competiției, și la clasa a VIII-a ; se stimulează, astfel, elevilor dorința de autodepășlre, coeren

ta și rigoarea in redactarea lucrărilor, interesul pentru experiment si verificarea, pe această cale, a cunoștințelor științifice, teoretice însușite din manual.Cîteva date statistice relevă și rezultatele deosebit de bune ale 
CONCURSULUI DE LIMBA ȘI LI
TERATURA ROMANĂ „MIHAI 
EMINESCU", a cărui a XXVII-a ediție a avut loc la Suceava : din 336 elevi participanți la etapa finală, 212 au fost distinși cu premii și mențiuni ; s-au situat pe primele locuri, sub raportul mediei generale peste 8, reprezentanții județului Timiș, municipiului București, județelor Tulcea, Brașov, ' Vrancea, Suceava, Cluj, Bistrita-Năsăud, Dîmbovița ;

cele mai bune rezultate .au fost obținute de concurentii din clasa a XII-a, de la liceele de filologie- istorie, pedagogice și de artă — media generală 8,24 ; 32 de premii și mențiuni la 36 de elevi.— Este din ce în ce mai greu să faci departajarea, pentru că elevii participant! sînt din ce în ce mai buni — apreciază prof. univ. dr. docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga, președinta comisiei. Pregătirea par- ticipanților din județele amintite s-a dovedit remarcabilă, superioară celei de la concursurile anterioare. Se remarcă un interes sporit al profesorilor pentru deprinderea elevilor cu exigențele analizei și comentariului textului literar. Și ținuta grafică a lucrărilor a fost ireproșabilă. Cîteva observații formulate în cadrul analizei finale a lucrărilor — unele stîngăcii în abordarea temelor de sinteză, asocieri nepotrivite de termeni și imagini, lacune în informarea generală — s-au constituit în recomandări concrete pentru participanții la concursurile viitoare.Vorbindu-ne despre pregătirea elevilor și despre modul în care s-a desfășurat întrecerea, prof. univ. dr. 
Gheorghe I. Ioniță, președintele comisiei CONCURSULUI DE ISTORIA 
ROMÂNIEI, desfășurat la Bacău, a subliniat buna pregătire a tuturor participanților :— S-a dorit, mai mult ca orieînd, să se verifice puterea de sinteză a elevilor, capacitatea lor de a gindi

Istoric, politic problemele fundamentale ale trecutului îndepărtat sau mai apropiat al patriei. Rezultatul ? Numărul mare de premii și mențiuni care a fost acordat (127 la 555 de participanti) atestă calitatea înaltă a pregătirii pe care școala noastră românească o asigură în domeniul istoriei, in conformitate cu cerințele puse în fata învățămîntu- lui de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Apreciem în mod deosebit faptul că elevii și-au însușit temeinic spiritul documentelor de partid, că sînt cunoscute și aplicate judicios în lucrările concurenților considerațiile de înaltă esențialitate cuprinse in opera cutezătoare, revoluționară a secretarului general al partidului. Ne bucură și faptul că am întîlnit la Bacău pe multi dintre participanții și premiațli la concursurile din anii trecuți — buni cunoscători de istorie, pasionați de cercetarea adevărurilor ei perene. După județele, localitățile sau școlile din care au venit asemenea elevi, îi recunoaștem și pe profesorii de istorie care-i pregătesc și, în măsura în care, ani în șir, am înregistrat premianti din asemenea școli, apreciem cu aleasă îndreptățire munca plină de răspundere a acestor dascăli competenți și pasionați. 'Și de această dată s-a evidențiat faptul că la baza succesului elevilor în activitatea școlară stă studiul perseverent, sub îndrumarea atentă și competentă a profesorilor, efortul asiduu pentru aprofundarea cunoștințelor predate în clasă, pentru lărgirea orizontului de cultură generală prin lectură bogată și sistematică. Ne-ău confirmat aceasta profesorii Ion Bocioacă, din Vălenii de Munte (județul Prahova) și Cleopatra Mateiciuc din Suceava. „In mod firesc, cinci am aflat rezultatul — ne spunea Claudia Dimofte, elevă în clasa a XII-a la Liceul industrial nr. 6 din Satu Mare, distinsă cu premiul I la concursul de chimie — am simțit bucuria muncii împlinite, desfășurată sub îndrumarea nemijlocită a profesorilor noștri".Caracterizînd succint atmosfera de lucru și de creație a concursurilor, climatul educativ și formativ, Mihai 
Meiroșu, din clasa a XII-a de la Liceul industrial din Vălenii de Munte (județul Prahova), participant pentru a patra oară consecutiv la concursul de Istoria României, distins de fiecare dată cu nota 10. a subliniat : „Ne-am străduit să aducem un înalt omagiu marilor evenimente politice din acest an — a 40-a aniversare a eliberării patriei noastre și cel de-al XIII-lea 'Congres al partidului".

Florica DINULESCUși corespondenții „Scinteii”

TalentetConstatarea pe cate în mod firesc sîntem datori a o face asis- tînd la edițiile succesive ale concertelor vilcene dedicate tinerilor interpret! este aceea potrivit căreia locul acestei manifestări in conștiința noastră muzical-artistică a devenit unul de prestigiu, de referință privind promovarea tinerilor muzicieni provenind din liceele și conservatoarele țării. Integrată temeinic, atit prin premise, cit și prin finalitate, amplei mișcări de cuprindere națională, „Cîntarea României", Festivalul „Tinere talente" dobîndește, la epa de-a Vl-a ediție a sa, un grad vizibil de maturizare, fapt ce-i conferă statutul unei firești necesități în ceea ce privește cunoașterea și susținerea acestui veritabil tezaur național pe care-1 reprezintă tinerele generații de muzicieni. Să nu uităm că, începind cu anul 1979, pe podiumul festivalului de la Rîmni- cu Vilcea au evoluat violonista Mi- haela Martin, pianiștii Dan Bor- șan și Andrei Deleanu, violoncelistul Szekelly Attila și alții, tineri a căror prezentă, actualmente, pe afișele de concert din tară și străinătate conferă o marcă de prestigiu manifestării în care apar; este un prestigiu temeinic consolidat în mari competiții naționale și internaționale sau prin intermediul imprimărilor discografice, de radio și televiziune. Este absolut Impresionant de constatat faptul că pe parcursul celor șase ediții ale acestei manifestări au putut fi urmărite aproximativ 240 de evoluții interpretative ale elevilor și studenților celor mal merituoși din cadrul diferitelor clase de . interpretare ale instituțiilor de învățămînt artistic din țară; și de această dată, in a- fara unui cadru competițional declarat. manifestarea vilceană a tinerilor interpreți a promovat un spirit de veritabilă emulație, absolut necesară cunoașterii recipro

la „ora debutului"ce, autoperfecționării. O caracteristică a actualei serii de concerte a constituit-o, în mod evident, faptul că vîrfurile interpretative solistice s-au situat la nivelul claselor liceale, în vreme ce prezenta vocală camerală, de autentică substanțialitate privind sensul relației de ansamblu, a aparținut conservatorului bucureștean. Să menționăm deci — cu titlu de reală surpriză — evoluția sopranei Angela Bur- lacu, din ultimul an al Liceului de artă „George Enescu", o voce cu virtuți timbrale deja definite, capabilă de a dezvolta o anume noblețe emoțională a expresiei. Dintre instrumentiștii de vîrstă liceală o impresie puternică a produs-o apariția pianistului Daniel Goiti de la liceul clujean de artă — interpret ce posedă o captivantă concentrare a expresiei, precum și cea a colegei sale Mirela Chișbora, la care claritatea expunerii devine constructivă. în mod sensibil la nivelul textului. Importante calități de portretizare a stilului, în special pe coordonate timbrale, a vădit și evoluția pianistei Luisa Bo- rac, pe de o parte, ca și aceea a clarinetistului Dan Dăncănet, de la liceul bucureștean de artă. A- celeiași instituții de învățămint îi aparțin și violonistele Simona Moise și Ruxandra Simionescu, aflate în ultimul an, interprete ce pun in valoare bun gust și autentică soliditate a tehnicii violonistice.în mod indiscutabil momentul central al actualei ediții a festivalului vîlcean l-a constituit prezența studentelor clasei de cînt a asist, univ. Georgeta Stoleru de la conservatorul bucureștean. Momentele tematice „Couperin-Rameau" și „Brahms" s-au constituit într-un veritabil act de cultură muzicală și vocală; au fost realizate momente de autentic spectacol, cu implicații de mișcare scenică, de informație profesională muzical-poetică vie și

antrenantă. Mențiuni speciale se pot face în ceea ce le privește pe' altistele Ruxandra Donose și Liliana Petrescu, pe soprana Irina Săn- dulescu. Dintre celelalte participări ale studenților interpreți trebuie menționată cu titlu de .special interes performanta de gîndire muzicală lucidă a pianistei Andreiana Roșea din București, precum și a- ceea a violonistului ieșean Daniel Manasi, eficient in planul consistenței expresiei. Notabilă în ceea ce privește înțelegerea datelor stilistice, însușirea structurilor de limbaj ale creației românești a a- părut evoluția violonistului clujean Gal Szombor de la Conservatorul „Gh. Dima", ca și aceea a pianistei Angela Nicolae de la liceul bucureștean de artă; în egală măsură colegii ei, trombonistul Daniel Petruș, violonistele Rodica Oancea, Lucica Preduț, Andreea Gavrilescu, pianista Simona Scău- naș, violonistul Laurențiu Mătăsa- ru au evidențiat o condiție muzicală și tehnică de autentic nivel artistic.Alături de acest aspect de elevată performanță artistică muzicală, manifestarea vilceană menține acel real privilegiu, de fapt o veritabilă necesitate, a legăturii cu marea masă a tinerilor ce practică arta muzicală la nivel local în cadrul școlii de muzică din localitate. Tineri muzicieni adresîndu-se tinerilor lor colegi — iată un deziderat și o realitate ce se permanentizează cu deplin succes la Rîmnicu Vilcea, cu sprijinul Comitetului județean al U.T.C., al pionierilor, al Consiliului județean pentru cultură și educație socialistă Vilcea, al Colegiului criticilor muzicali de pe lingă A.T.M., al Ra- dioteleviziunii Române — intr-un efort fructuos de promovare a valorilor muzicale interpretative tinere.
Dumitru AVAKIAN
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"In InțIMPIN^EA ZILEI pf 23 AUGU^ 

REMARCABILE REALIZĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Gerardo Iglesias,
secretar general al Partidului Comunist din Spania

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, din unități agricole, din domeniul circulației mărfu
rilor și prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute pe primele patru luni ale anului și a 
punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile 
de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii aprilie pe primele locuri 
se situează :

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Certej, județul Hunedoara, cu 
1 322,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 26,1 la sută la producția fizică, 30 la sută la producția netă și Ia productivitatea muncii, 46,3 la sută la volumul de pregătiri miniere ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția marfă vîndută și încasată și la volumul de deschideri miniere ; cheltuielile totale Ia 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 5 la sută, iar cele materiale cu 7,7 la sută.Locul II : Exploatarea minieră Deva cu 1 059,8 puncte.Locul -III : Exploatarea minieră Ilba, județul Maramureș, cu 1 003,2 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Galați cu 517,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11,2 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național; unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan la productivitatea muncii și s-a încadrat în prevederile privind bugetul de cheltuieli, precum și în nivelul planificat ăl reducerii consumului de energie electrică pentru consumul propriu tehnologic.Locul II : întreprinderea electro- ©ehtrale Timișoara cu 453,3 puncte.Locul III : întreprinderea electro- centrale Brăila cu 367,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice 
București cu 739 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,1 la sută Ia volumul lucrărilor geologice. 16,6 la sută la volumul fizic la forajul cu sondeze, 8,5 la sută la volumul producției pe o persoană ; depășiri de plan au mai fost obținute la planul de rezerve la substanța minerală utilă de bază și la beneficii ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică >și combustibili au fost mai mici decît cele normate.Locul II : întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Suceava cu 655,8 puncte.Locul III : întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Argeș cu 624,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" — București cu 1100,4 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 13,3 la sută la producția fizică și la productivitatea muncii, 21,4 la sută la producția netă ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, producția marfă vindută și încasată și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 16,2 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 11,3 la sută.Locul II : întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav, județul Brașov, cu 812,6 puncte.Locul III : Șantierul naval Brăila cu 734,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE

Locul I ; întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 

I București cu 943,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10 la sută la producția' fizică, 8,4 la sută la producția netă, 10,9 la sută la producția marfă vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 Iei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,5 la sută.Locul II : întreprinderea „Industria tehnică medicală" — București 1 cu 806,3 puncte.Locul III : întreprinderea „6 Martie" — Zărneștl cu 772,6 puncte.
•) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe trei luni.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

CHIMIE ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești — București cu 754,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10,3 la sută la producția fizică, 21,7 la sută la producția marfă vîndută și încasată,3.2 la sută la export ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, productivitatea muncii și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 7,1 Ia sută, iar cele materiale cu4.3 la sută.Locul II : Combinatul chimic Făgăraș cu 663,5 puncte.Locul III : întreprinderea chimică Turda cu 539,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I ; întreprinderea de mobi
lier și decbratiuni „Heliade" — 
București cu 976,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12 la șută la producția fizică și la producția netă, 13 la sută la producția marfă vindută și încasată, 6,6 la sută la pro

ductivitatea muncii, 5,1 la sută Ia livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 2,4 la sută, iar cele de materii prime și materiale de bază cu 4,6 la sută.Locul II : Combinatul de prelucrarea lemnului Bacău cu 402,4 puncte.Locul III : Combinatul de prelucrarea lemnului Oradea eu 293,7 puncte."
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Focșani cu 797,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12,2 Ia sută la producția fizică, 10,4 la sută la producția netă, 7,1 la sută la export,11.5 la sută la productivitatea muncii, 2,6 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3,8 la sută, Iar cele de energie electrică și combustibil cu1.5 la sută.Locul II : întreprinderea de confecții Scornicești, județul Olt, cu 684,8 puncte.Locul III : întreprinderea de confecții Suceava cu 654,8 puncte.

IN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Bod, județul Brașov, cu 1117,4 
puncte.Principalii indicatori de plan, au fost depășiți cu : 35 la sută la producția fizică, 48 la sută la productivitatea muncii; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, producția marfă vîndută și încasată și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mid decît cele normate cu 18,6 la sută, iar cele de energie e- lectrică și combustibili cu 4,4 la sută.Locul II : întreprinderea de ulei „Unirea“-Iași cu 632,7 puncte.Locul III : întreprinderea de produse zaharoase Brașov cu 629,9 puncte.
IN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 
771,4 puncte.' Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11,2 la sută la producția de carne, 3,7 la sută la efectivele de taurine la sfirșitul perioadei și cu 12,7 la sută la efectivele de porcine, 12,2 la sută la livrările de carne la fondul de stat, 37,3 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția 

si la livrările de lapte la fondul de stat ; cheltuielile realizate la 1 000 lei producție marfă au fost sub cele planificate.Locul II : întreprinderea agricolă de stat Prejmer, județul Brașov, cu 707 puncte.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Tg. Frumos; județul Iași, cu 608 puncte.
ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București cu 797,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 15,2 la sută la producția de construcții-montaj terminată, 19,4 la sută la producția netă, 15,2 Ia sută la numărul locuințelor date în folosință, 14,2 la sută la productivitatea muncii, 20,6 la sută la beneficii ; cheltuielile materiale Ia 1 000 lei producție de construcții- montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 1,5 la sută ; consumurile au foșt mai scăzute decît cele normate la ciment cu 5,6 la sută, la metal cu 13,6 Ia sută și la combustibili și carburanți cu 8,8 la sută.Locul II : întreprinderea de montaj reparații centrale termice București cu 734,9 puncte.Locul III : Trustul de antrepriză generală de construcții-montaj și reparații Brașov cu, 689 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depou! de cale ferată | 
Adjud cu 287,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 0,8 la sută la volumul de transport și volumul de reparații planificat, 2,8 Ia sută la greutatea medie brută a trenului de I marfă, 2,4 la sută la productivitatea I muncii, 9.2 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; cheltuielile totale au fost mai mici decît cele planificate cu 5,7 la sută.Locul II : Depoul de cale ferată || Caransebeș cu 272,7 puncte.Locul III : Depoul de cale ferată I Brașov cu 249,2 puncte. ,

IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comerțu
lui cu ridicata textile-încălțăminte 
CIuj-Napoca cu 234,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,9 la sută la volumul livrărilor de mărfuri pe un lucrător, 0,9 la sută la livrări de mărfuri cu ridicata ; depășiri de i plan au mai fost obținute la beneficii ; viteza' de circulație a mărfurilor a fost mai mare decît cea pla- nificată cu 3,7 la sută ; nivelul fondului de retribuire la 1 000 lei livrări a fost mai mic decît cel planificat cu 7,9 la sută, iar cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost, de asemenea, mai mici decît cele planificate cu 5,3 la sută.Locul II : întreprinderea comerțului cu ridicata mărfuri alimentare Brăila cu 232,9 puncte.Locul III : întreprinderea comerțului cu ridicata mărfuri metalo- chimice București cu 143,2 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Locul I : întreprinderea de hote
luri și restaurante Mangalia cu 616,4 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 15,5 la sută la desfaceri de alimentație publică, 30,8 la sută la prestări servicii pentru populație, 13,4 la sută Ia beneficii ; 18 la sută la încasări medii pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia coeficientul de utilizare a capacității de cazare, iar numărul de turiști-zile a fost mai mare comparativ cu perioada corespunzătoare din anul trecut ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : Oficiul național de turism „Carpați“-Brașov cu 464,8 puncte.Locul III : întreprinderea de hoteluri și restaurante Eforie Nord cu 406,9 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Boto
șani cu 639,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,8 Ia sută la producția netă, 6,3 la sută la producția marfă și prestările de servicii, 27,7 la sută la livrările de mărfuri către fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1000 lei producție marfă și prestări de servicii au fost mai mici decît cele planificate cu 3,6 la sută.Locul II : țJniunea 'județeană a cooperativelor meșteșugărești Dîmbovița cu 537,2 puncte.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Sibiu cu 524,4 puncte. (Agerpres)

Joi a sosit în Capitală delegația Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarășul Gerardo Iglesias, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Co
Cronica zileiTovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al’ guvernului, a primit joi pe Maurice Genin,, președintele Băncii franco-române, care se află într-o vizită în țara noastră.în timpul convorbirii s-a exprimat satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare economică dintre România și Franța, evidențiin- du-se contribuția Băncii franco-române la dezvoltarea continuă a acestor raporturi. Pornindu-se de la rezultatele bune obținute pînă în prezent, s-a exprimat dorința comună de a iniția noi acțiuni pentru extinderea în continuare a relațiilor de colaborare bancar-comerciale bilaterale și pe terțe piețe, pe baze reciproc avantajoase.La primire a participat Gheorghe Crăiniceanu, vicepreședinte al Băncii române de comerț exterior.+Delegația parlamentară belgiană, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită in țara noastră, a avut joi o intîlnire cu reprezentanți ai presei centrale, radioului și televiziunii, în cadrul căreia Edward Josef Leemans, președintele Senatului, referindu-se la întrevederea acordată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a spus : Cu prilejul primirii au fost abordate o serie de aspecte importante: în primul rînd relațiile comerciale bilaterale, exprimîndu-se convingerea că raporturile dintre România și Belgia se vor putea amplifica în continuare, în interes reciproc. De asemenea, președintele Nicolae Ceaușescu a expus unele probleme fundamentale ale timpurilor în care trăim. Este vorba de pacea continentului și a întregii lumi. M-au impresionat puternic opiniile șefului statului român, care reprezintă, în esență, poziția națiunii dumneavoastră cu privire la rolul țărilor mici în dialogul privind problemele actuale ale păcii.în continuare, președintele Camerei Reprezentanților, Jean Defraigne, â arătat că în cadrul întîlnirii cu șeful statului român au fost abordate pe larg acțiunile ce se impun a fi întreprinse în vederea stăvilirii cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării în
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15,00 Telex
15,05 Școala educației cetățenești. Dia

log cu elevii despre Codul Muiicll
13.30 viata culturală'
f5,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune In limba germană
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial chior) ift Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea în economie ® 1064 — 

1 ân ăl producțiilor record în agri
cultură

20,35 împliniri șl perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Mureș

21,10 Cadran mondial (parțial color)
21.30 Telefilmoteca de aur (parțial co

lor). Medalion teatral șl cinemato
grafic Toma Caragiu (I)

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 18 

mai, ora 21 — 21 mai, ora 21. In țară : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil, 
iar ploile izolate. In a doua parte a 
intervalului înnorările vor fi mai ac
centuate în vestul țării, unde vor că
dea ploi locale mai ales sub formă de 
aversă însoțite de descărcări electrice: 
treptat înnorările și ploile se vor ex
tinde șl în celelalte regiuni. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări la munte predomlnînd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele în scădere ușoară, în ulti
mele zile vor fi cuprinse între 20 șl 
30 de grade. In București : Vreme cal
dă, cu cerul variabil favorabil pfoil de 
scurtă durată in a doua parte a inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 14 și 17 grade, iar cele 
maxime Intre 26 și 29 de grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Dezvoltarea continuă a procesului de economisire Ia C.E.C. în țara noastră este strîns legată și puternic stimulată de drepturile și avantajele de care beneficiază toți depunătorii la C.E.C.Pe lingă avantajele specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii la C.E.C. își păstrează economiile bănești personale, aceștia beneficiază de numeroase drepturi și avantaje generale, printre care și asigurarea păs
trării secretului privind numele de
punătorilor, ale titularilor și ope
rațiile efectuate.In actele normative privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni, ca și in alte dispoziții legale se prevede in mod expres obligația instituției și a personalului muncitor de a păstra cu strictețe secretul asupra numelui depunătorilor, ale titularilor, și operațiile efectuate de aceștia, orice abatere fiind pedepsită de lege.Datorită acestui fapt, date infor- 

munist Român, face o vizită în țara noastră.Oaspeții au fost întîmpinați de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.B., de activiști de partid.

general. Eu cred că dezarmarea nucleară, a spus el, trebuie să fie integrală și însoțită de măsuri de control îh așa fel incit fiecare parte șă poată verifica respectarea obligațiilor asumate.împărtășindu-și impresiile din timpul vizitei în țara noastră, în numele membrilor delegației, Edward Josef Leemans a subliniat că în timpul șederii în România s-au convins de faptul că nimic nu valorează mai mult decît contactele dintre oameni, discuțiile directe asupra diferitelor ' probleme. Am fost, de aceea, bucuroși că am avut ocazia să venim în România. Ceea ce am văzut în țara dumneavoastră ne-a frapat puternic, și dacă aș vrea să redau pe scurt cele văzute aș releva îndeosebi prilejul de a cunoaște direct, la fața locului, realitățile României contemporane.Cu prilejul vizitei pe care a întreprins-o în țara noastră, delegația parlamentară belgiană condusă de Edward Josef Leemans, președintele Senatului,, și de Jean Defraigne, președintele Camerei Reprezentanților, ambasadorul Belgiei la București, Jan Frans Maes, a oferit, joi, o recepție.Au participat Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale..Au luat parte, de asemenea, șef! de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.Seara, oaspeții belgieni au părăsit Capitala.Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, ambasadorul acestei țări la București, Bdrre M. Riise, a oferit, joi la amiază, o recepție.Au participat Virgi! Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Maria Groza, adjunct al mi-, nistrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
Știri sportive

TIR. Joi s-au încheiat în Capitală întrecerile competițiilor de tir „Cupa țărilor latine și Greciei" și Campionatele internaționale ale României. Cîștigătorii ultimei zile in „Cupa țărilor latine și Greciei" : pistol viteză— individual — Marin Stan (România) — .593 puncte ; echipe — România (Ion Corneliu, Marin Stan, Virgil Suciu) —.1 768 puncte; pușcă 10 rn : Nicolas Berthelot (Franța) — 591 puncte — record național ; echipe : Franța 1 744 puncte ; pușcă standard 3x20 focuri feminin : Yvette Courault (Franța) — 572 puncte ; echipe : Franța — 1700 puncte ; talere aruncate din șanț — feminin : Vasiliki Skourli (Grecia) — 118 puncte ; talere aruncate din turn— masculin : Alfredo Torrez (Cuba)— 198 puncte ; talere aruncate din șanț — masculin : Andrâ Baquel (Franța) z— 196 puncte.Campionatele internaționale ale României : pistol viteză : G. Cris- tache (România) — 595 puncte ; pușcă standard 3x20 focuri, feminin : Joyce Laubenheimer (S.U.A.) — 575 puncte ; pușcă 10 m : Nicolas Berthelot (Franța) — 591 puncte.
FOTBAL. Finala „Cupei României", între formațiile bucureștene Steaua și Dinamo, va avea loc marți, 22 mai, pe stadionul „23 August", de la ora 17, iar cele două restanțe din campionat se vor desfășura după următorul program : sîmbătă, 19 mai, pe stadionul „Dinamo" : Dinamo — F.C. Argeș Pitești ; 26 sau 27 mai(urmează să stabilească echipele respective, printr-un acord) : A.S.A. Țg. Mureș — Dinamo. Ambele partide din campionat vor începe la ora 17,30.
BOX. La sala Floreasca, azi, de la ora 17. o nouă gală din „Turneul celor patru".

DE LAmative privind depunerile pe diferite instrumente de economisire se dau de Casa de Economii și Consemnațiuni numai titularilor depunerilor și persoanelor împuternicite în acest scop de titulari.După cum este cunoscut, Casa de Economii și Consemnațiuni oferă populației, pe lingă libretele de economii nominale și libretele 'de economii ,Ja purtător" (în care nu se însci-ie numele titularului), ca și obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. Particularitatea libretului de economii „la purtător" o constituie faptul că la efectuarea oricăror operații de emitere, depunere sau restituire pe aceste librete, depunătorii nu trebuie să prezinte nid un act de identitate.Aceleași caracteristici Ie au și obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri, care sint de asemenea instrumente de economisire ,Ja purtător", fapt pentru care la efectuarea operațiilor de vinzare și cumpărare a lor depunătorii nu trebuie să prezinte unităților C.E.C. sau poștale nici un act de identitate.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

MINSK: Chipurile unui

...Odată cu sosirea in 
zorii zilei in gara cen
trală a Minskului, 
multe din impresii
le dobîndite din 
parcurgerea literaturii 
de documentare se 
confirmă încă din pri
mele momente ale 
confruntării cu reali
tatea. Prima impresie 
confirmată este că 
Minskul reprezintă un 
veritabil oraș-grădină. 
Fiecare microraion și, 
adesea, fiecare clădire 
ește înconjurată de 
spațiu verde, iar după 
virsta copacilor se 
poate deduce că si 
construcțiile, in imen
sa lor majoritate, au 
virsta actualei genera
ții. Intr-adevăr, aproa
pe întreaga zestre edi
litară a orașului poar
tă pecetea noului, clă
dirile de zece, cinci
sprezece niveluri, tea
trele, cinematografele, 
uzinele și edificiile 
publice sint înălța
te in mai puțin de BCtrti decenii. „Ce a rămas din vechiul Minsk întrebăm..„Puțin, foarte puțin 
— ne spun gazdele. Pentru că ocupanții . hitleriști au lăsat doar ruine fumegînde și scrum, fondul de construcții fiind distrus în proporție de 80 la sută. Din 322 întreprinderi industriale existente înainte de război, mai rămăseseră întregi doar 19“.O imagine zgudui
toare a ceea ce a în
semnat agresiunea hi- 
tleristă oferă comple
xul memorial Datini, 
din apropierea Mins
kului. Pe vatra unui 
fost sat, unde toți cei 
149 de locuitori adulți, 
împreună cu cei 76 de 
copii ai lor, au fost 
uciși, in locul fiecărei 
case distruse s-a înăl
țat cite un obelisc. Un 
obelisc' și un clopot. 
Dangătul de clopot ce 
se repetă la fiecare ci- 
teva secunde evocă su
gestiv că aici' au trăit 
și au murit oameni. 
Pe aceeași vatră a sa
tului, un soclu de 
marmură cu trei mes
teceni și o flacără veș
nică simbolizează ti» 
alt fapt cutremurător ; 
fiecare al patrulea lo-

euitor al Bielorusiel 
și-a pierdut viața in 
anii ■ războiului, pe 
front și în spatele 
frontului, unde mai 
mult de 60 la sută din 
teritoriul republicii 
era controlat de cele 
peste o mie de detașa
mente de partizani. 
Citim pe o placă me
morials., sculptate in 
marmură, cuvintele: „Oameni buni, nu uitați : am iubit viața, ne-am iubit patria noastră și v-am iubit pe voi, dragii noștri. Noi am pierit în vîlvă- tăile războiului. Fie ca durerea și tristețea vremurilor de restriș-

te pe care le-am trăit să vă întărească curajul și puterea de -a consolida în veci pacea și liniștea pe pămint. Pentru ca de acum înainte, nicăieri și niciodată viața să nu mai piară în vîrtejul flăcărilor".
în urma războiului 

au rămas puține din
tre vechile clădiri care 
să evoce 
Minskului. 
din acest 
mult mai 
pentru 
muzeelor și păstrarea 
a tot ceea ce reflectă 
trecutul de muncă și 
luptă, creațiile po
porului bielorus, im
presii de neuitat lasă- 
vizitatorului muzeul 
de istorie, in care sint 
înfățișate în mii șt mii 
de exponate faptele de 
muncă, lupta plină de 
eroism ale ostașilor și 
partizanilor bieloruși 
pentru eliberarea și 
reconstrucția republi
cii lor.

Orașul eu ruine fu- 
meginde, în care la 
sfirșitul războiului mai 
rămăseseră doar 45 000 
de locuitori, a fost re
construit, mult extins, 
devenind o metropolă 
modernă, capitală a u- 
nei republici înflori
toare. Populația sa ac
tuală, care depășește 
1,3 milioane de locui-
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Aproape in întregime distrus in timpul războiului, Minsktrf a renăscut din ruine, devenind un oraș înfloritor
C.E.C. ---------------Dealtfel, întreaga evidență ’ privind depunerile populației la Casa de Economii și Consemnațiuni se ține numai pe baza numerelor libretelor de economii, respectiv numerelor de cont etc.De aceea, păstrarea tichetului cu numărul libretului de economii, care se inminează depunătorului odată cu emiterea libretului, este 
de un real folos pentru identificarea acestuia în cazul pierderii lui.

★Economisirea pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri a cunoscut o permanentă dezvoltare datorită faptului că Întreaga dobîndă de 5 la sută pe an se atribuie sub formă de ciștiguri în bani prin trageri la sorți lunare, precum și a faptului că depunerile și restituirile de pe aceste instrumente de economisire se fac cu foarte mare operativitate.Ca urmare a cererii mereu cres- etnde a populației s-a impus majorarea emisiunii obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri puse la dispo

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE 

DIN U.R.S.S.

specificul 
Dar tocmai 

motiv, e 
mare griia 

amenajarea

tori, crește anual 
50 000 de persoane, 
tot in fiecare an 
construiesc cite 20 000 
de apartamente, se 
înalță noi întreprinderi 
industriale, edificii so- 
cial-culturale. „Locui
torii Minskului au vo
cația industriei — ne 

, spune tovarășul Ko
las, redactor-șef al zia
rului „Seleskaia Ga
zeta", secretar al U- 
niunii ziariștilor din 
Bielorusia. Intr-adevăr, 
automobilele, puterni
cele tractoare „Bielo
rus", calculatoarele e- 
lectronice, liniile auto
mate, televizoarele, 
frigiderele, ceasurile, 
produsele electroteh
nice și electronice fa
bricate în întreprinde
rile din Minsk sint 
cunoscute și apreciate 
in Uniunea Sovietică 
și numeroase țări ale 
lumii.

Orașul este conceput 
Intr-o armonioasă sim
bioză de frumusețe, 
varietate arhitectonică 
și funcționalitate. Pe 
bulevardele larg stră
juite de șiruri de co
paci și arbuști orna
mentali, circulația este 
fluentă pe distanțe de 
kilometri. Fluentă în
treruptă temporar pe 
bulevardul „Lenin", 
unde se află in curs de 
construcție metroul. O 
idee materializată in
genios pentru evitarea 
poluării aerului a dus 
la separarea cartiere
lor de locuit prin pă
duri de mesteceni și 
conifere față de zonele 
industriale. în edificii
le armonios integrate 
in cadrul natural func
ționează 109 instituții 
științifice și de învă
țământ superior, frec
ventate de o sută de 
mii de studenți. Ora- 
șul-grădină are 200 de 
biblioteci, teatre de o- 
peră și balet, terenuri 
de sport.

Renăscind, Minskul 
a devenit mal frumos 
ca oricind și, aezvol- 
tindu-se neîncetat, a- 
duce, in același timp, 
o contribuție de sea
mă la înfăptuirea pro
gramului economico- 
social de înflorire a 
întregii țări.

C. BORDEIA1W

■

■

ziția depunătorilor cu Începere de Ia 1 martie a.c. Aceasta a determinat și stabilirea unui nou plan de cîștiguri care se acordă lunar începînd cu tragerea la sorți pentru luna martie a.c. Noul plan prevede acordarea la fiecare tragere la sorți a 15 532 cîștiguri în valori cuprinse între 50 000 de lei și 800 de lei.Cei interesați pot solicita obli- | gațiuni C.E.C. cu cîștiguri cu valori de 200 de lei, 100 de lei, 50 de lei și de 25 de lei, în numă- Irul dorit, la oricare unitate a Ca- |sei de Economii și Consemnațiuni și de la unitățile poștale autorizate.Cîștigurile care se acordă la fiecare tragere la sorți lunară, pre-, cum și faptul că obligațiunile C.E.C. se pot procura și restitui fără nici o formalitate, constituie importante avantaje acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni posesorilor acestui instru- ment de economisire deosebit de practic și eficient.
Vaslui. Sub egida Consiliului ’ județean al educației politice și culturii socialiste. în județul Vaslui a început cea de-a treia ediție a complexei manifestări politico-educative și cultural-artistice „Dialogul muncii și hărniciei". Desfășurat sub emblema Festivalului național „Cîntarea României" și dedicat celei de-a 40-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresului al XlII-lea al partidului, acest amplu dialog al faptelor și al artelor antrenează în concurs peste 10 000 de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, unități agricole de stat și stațiuni de mecanizare a agriculturii din județ. (Petru Necula).

Cluj. Sub genericul „Cinstirea trecutului istoric, edificarea prezentului socialist", in municipiul Turda a avut loc un ciclu de manifestări cultural-artistice dedicat celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperia- iistă. In cadrul manifestărilor s-a desfășurat faza municipală a concursului intitulat „Ani de glorii, ani de lumină" și a fost organizată expoziția de carte „P.C.R., continuatorul celor mai înaintate tradiții de luptă ale poporului român pentru suveranitate, unitate națională și dreptate socială, pentru socialism". (Marin Oprea).

Argeș s-a încheiat ciclul de manifestări „Pitești — coordonate in timp", desfășurat pe parcursul a două șăptămîni. Acțiunea a fost inaugurată cu simpozionul „Oamenii de știință și dezarmarea". Pe parcurs, în întreprinderi și instituții . au avut loc expoziții, simpozioane, mese rotunde. Un loc central l-a ocupat concursul tematic „Ani de glorie, ani de lumină", organizat in întreprinderi și instituții in cinstea împlinirii a 40 de ani de la actul istoric de la 23 August 1944. (Gheorghe Cîrstea).
Maramureș. In munic{Pîul Sighetu Marmației a avut loc cea

de-a 12-a ediție a decadei culturale. desfășurată sub semnul marilor evenimente jubiliare ale anului. Sub acest generic, scenele casei de cultură, cluburilor din întreprinderi și căminelor culturale din localitățile subordonate au găzduit ample manifestări politico- educative. cultural-artistice și științifice adresate tuturor categoriilor de 'auditori, realizate cu participarea instituțiilor de cultură și a artiștilor amatori. (Gheorghe 
Susa).

SucSOVa. ora?'u-‘ Rădăuți (s-a dat în folosință Casa tehnicii, care dispune de săli pentru expoziții, dezbateri, bibliotecă, cinedub. în acest lăcaș se vor organiza diverse acțiuni cu cadrele tehnice și alti oameni ai muncii, in scopul lărgirii orizontului lor profesional, intensificării și stimulării gindirii și creației tehnico-științifice. • La Casa de cultură a sindicatelor din Cimpulung Moldovenesc s-a desfășurat. în organizarea Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă Suceava, o consfătuire cu creatori, de artă cinematografică și fotografică din județ. (Sava Bejinarîu).

Brăila, Cu prilejul tirgului de primăvară, la Făurei s-a desfășurat 
o mare serbare populară. Ia care au participat mii de locuitori ai orașului șl din localitățile învecinate. Pe estrada amenajată in centrul o- rașului au evoluat formații artistice ale Casei de cultură din Făurei și ale căminelor culturale din comunele Galbenu, Vișani, Jirlău, Sur- dila Greci și Surdila Găiseanca. Totodată, la reușita serbării populare au contribuit și ansamblul artistic „Pandelașul" al Consiliului județean al sindicatelor, formații ale Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, ale Casei de cultură din Brăila, formația de muzică tînără

„Colibri" a Casei pionierilor și șoimilor patriei Brăila și fanfara Șantierului naval. (Corneliu Ifrim).
Galați. Tecucl 3 avut ioc dezvelirea bustului scriitorului Ca- listrat Hogaș, lucrare realizată de Ion Dămăceanu. Această manifestare se înscrie într-o serie de acțiuni dedicate valorificării tradițiilor culturale locale, cinstirii personalităților artistice care și-au legat viața și activitatea de Tecuci. Dezvelirea bustului a prilejuit organizarea unui moment literar-muzical. cuprinzînd lecturi din opera scriitorului, precum și un recital de poezie și muzică, susținut de membrii cenaclului „Calistrat Hogaș" din localitate. (Dan Plăești).
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

S4 TRIUMFE RAȚIUNEA

IH FAVOAREA REZOLVĂRII PAȘNICE A SITUAȚIEI 
DIN AMERICA CENTRALĂ

' Redresarea economică a statelor industrializate 
in strînsă legătură cu progresul 

țărilor în curs de dezvoltare
Declarațiile președintelui B.I.R.D.SÂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!ăUSTRIfl: Imperativul preîntâmpinării unei catastrofe atomice

VIENA 16 (Agerpres). — în ca
drul Săptăminii pentru apărarea 
păcii, care este in curs de desfă
șurare in Austria, la Vlena a avut 
ioc o conferință a reprezentanților 
opiniei publice, la care au fost 
examinate sarcinile sindicatelor in 
lupta pentru pace, împotriva perico
lului unei catastrofe nucleare. Au 
participat reprezentanții unor orga
nizații sindicale, precum și ai unor 
organizații de femei și tineret. Vor
bitorii au subliniat, in intervențiile

că apărarea păcii constituielor, 
obiectivul prioritar al activității 
clasei muncitoare și altor categorii 
de oameni ai muncii pe plan poli
tico-social.

Sub devize ca „Nu — războiu
lui !“, „Să preîntâmpinăm o catas
trofă nucleară !“, in capitala Ti- 
rolului, la Innsbruck, au avut loc 
acțiuni pentru pace, în. cadrul că
rora participanții au difuzat mani
feste chemind la intensificarea ac
țiunilor împotriva înarmărilor.

S.U.A.: ApsiIa intensificarea acțiunilor pentra stăvilirea cursei înarmărilor

COSTI RICA : Demonstrație în sprijinul dezarmării
SAN JOSE 16 (Agerpres). — La 

chemarea unor organizații de ti
neret din Costa Rica, la San Jose a 
avut loc o demonstrație a partiza
nilor păcii, sprijinită și de princi
palele centrale sindicale. Partici
panta au cerut încetarea interven-

ției în treburile interne ale țărilor 
din America Latină, precum și 
adoptarea unor măsuri ferme pen
tru asigurarea .păcii și înfăptuirea 
dezarmării pe continentul latino- 
american și in întreaga lume.

WASHINGTON — „Americanii, indiferent de apartenență socială sau de culoarea pielii, trebuie să-și, unească forțele și să-și intensifice acțiunile de luptă pentru pace", a declarat congresmanul Ronald Del- lums. Luind cuvîntul în fața studenților de la Universitatea din Michigan, el a arătat că a cerut Congresului încetarea producției de noi arme nucleare. Oprirea amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul european, a spus el, ar constitui pentru S.U.A. un prim pas pe calea obținerii unui acord care să pună capăt pericolului unui holocaust nuclear.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — Președintele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), A. W. Clausen, a apreciat că redresarea economică a statelor industrializate — inclpsiv a S.U.A. — și reducerea inflației se află într-o strînsă legătură cu progresul țărilor în curs de dezvoltare, cu amplificarea relațiilor (comerciale la nivel global. Luînd cuvîntul în fața membrilor Camerei de Comerț a S.U.A., Clausen a dezvoltat ideea interdependenței economice a statelor în lumea contemporană. Subliniind caracterul pozitiv al cererilor de re-

ducere a ratei dobînzilor Ia creditele acordate de băncile comerciale, el a apreciat că această măsură ar contribui la diminuarea poverii datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. După cum relatează a- genția U.P.I., președintele B.I.R.D. a relansat, cu acest prilej, apelul privind organizarea unei noi runde de negocieri, sub auspiciile Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), în vederea reducerii barierelor comerciale și încurajării schimburilor economice dintre statele industrializate și țările în curs de dezvoltare.

CARACAS
Ia adresa majorării ratei dobînzilor 
înăspririi măsurilor protecționiste 

S. IL A.de către

La Utrecht (Olanda) s-a desfășurat o amplă demonstrație de protest împotriva cursei înarmărîlor nucleare și pentru oprirea amplasării de rachete pe teritoriul țării
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT lui de apartheid în lumina dreptului international.

CONVORBIRI LA SOFIA. Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P. C. Bulgar, a avut convorbiri cu Gerardo Iglesias, secretar general al P.C. din Spania, care a întreprins o vizită în R. P. Bulgaria. Au fost abordate o serie de aspecte ale relațiilor dintre cele două partide, ale mișcării comuniste și muncitorești, precum și unele probleme ale tuației internaționale actuale.

tre sesiunile parlamentului. în funcția de președinte al Consiliului de Stat a fost ales Joao Bernardo Vieira. Ca președinte al Adunării . Naționale Populare a fost aleasă Carmen Pereira.
O.N.U.SESIUNEA COMISIEI _ 

PENTRU AȘEZĂRI UMANE încheiat lucrările în capitala bonului. Sesiunea a lansat un țărilor de a depune eforturi tru asigurarea de locuințe și servicii sociale populației sărace. apel pen-
si- COMITETUL ÎMPOTRIVA 

PARTHEIDULUI AL O.N.U.

în-aÎN GUINEEA-BISSAU s-auII cheiat lucrările primei sesiuni Adunării Naționale Populare.II Deputății au aprobat noua Consti-
i tuție a țării și au ales Consiliul de Stat, format din 15 membri, care
L_“ exercita puterea executivă în-

A- a anunțat că va organiza, între 13 și 16 august, la Lagos un seminar pentru a examina statutul legal al guvernului sud-african. Scopul seminarului, se arată într-o declarație a comitetului, este de a studia implicațiile legale internaționale șl naționale ale situației din R.S.A. ca rezultat al politicii de apartheid și acțiunilor regimului sud-african, în particular statutul legal al regimu-

GREVA MINERILOR BRITA
NICI, declanșată în urmă cu zece săptămîni — în semn de protest împotriva deciziei de închidere a unor exploatări carbonifere ș.i desființarea a 20 000 de locuri de muncă pină la sfirșitul anului — continuă să se desfășoare. în semn de solidaritate cu greviștii. în diferite localități britanice au loc mitinguri și demonstrații. . în cursul unei astfel de demonstrații organizate miercuri la Nottingham-

17 (Agerpres). — Secretarul executiv permanent al S.E.L.A., Sebastian Alegrett, a lansat un apel țărilor din regiune pentru adoptarea unei „atitudini comune energice și curajoase" în fața hotărîrii băncilor din S.U.A. de a majora rata dobînzilor la împrumuturi — transmite agenția cubaneză Prensa Latina. „Consecințele economice și sociale grave pentru America Latină pe care Ie-a creat această hotărîre unilaterală a băncilor spus Sebastian adoptarea unei me, la cel maiAmintind de sens formulate tinei. Râul Alfonsin, și Ecuadorului, Osvaldo Hurtado, Sebastian Alegrett s-a pronunțat pentru convocarea unei reuniuni regionale la nivel înalt, care să preconizeze măsuri concrete de „corectare în fond" a situației financiare regionale și internăționale.

nord-americane — a Alegrett — necesită poziții regionale fer- înalt nivel".inițiativele în acest de președinții Argen-

WASHINGTON 17 (Agerpres). -- într-o cuvîntare rostită la Los Angeles, în cadrul unei vizite pe care o întreprinde în S.U.A., ministrul britanic al comerțului, Norman Tebbit, a criticat cu tărie măsurile protecționiste adoptate de guvernul Statelor Unie. Potrivit agenției Reuter, ministrul britanic a c.erut Statelor Unite „să nu blameze pe alții
shire, de către greviști, poliția rind 14 arestări. soțiile minerilor a intervenit ope-

BELGIA. Guver- laȘOMAJUL INnul belgian . estimează că pînă sfirșitul acestui an se vor desființa alte 40 000 locuri de muncă in țară, ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor statului. La sfirșitul lunii aprilie a.c., în Belgia erau înregistrați oficial 508 503 șomeri, ceea ce reprezintă 12.2 la sută din forța de muncă a tării, față de 12,1 la sută la sfirșitul aceleiași luni a anului trecut.
PUTERNICE URAC-ANE, însoțite 

de ploi torențiale, s-au abătut in 
ultimele zile asupra Republicii 
Bangladesh. Cei puțin 37 persoane 
și-au pierdut viața ca urmare a 
inundațiilor ți alunecărilor de 
teren.

pentru deficitele federale șl rata înaltă de schimb a dolarului". Amintind că la reuniunea la nivel înalt de la Williamsburg a celor șapte state occidentale industrializate — S.U.A., Canada, Marea Bri- tanie. Franța, Italia. R.F.G. și Japonia — a fost recunoscută necesitatea de a stopa și inversa .tendințele pro- tecționiste, vorbitorul a spus : „A fost un adevărat. șoc cind. numai citeva săptămîni mai tîrziu, guvernul american a impus restricții severe la importurile de oțeluri speciale". „De atunci — a menționat el — au fost introduse noi restricții la importurile de textile și confecții și au fost inițiate proceduri pentru protejarea producătorilor americani la o gamă largă și variată de bunuri".

WASHINGTON 17 (Agerpres). — într-o alocuțiune rostită la Washington, unde a întreprins o vizită oficială, președintele Mexicului. Miguel de la Madrid Hurtado, a relevat imperativul unei rezolvări politice a problemelor conflictuale din America Centrală. Susținem dialogul și soluționarea negociată a crizei din regiune și respingem „schemele militare", care nu fac decit să pună în pericol securitatea și dezvoltarea țărilor centroamețicane — a spus șeful statului mexican. Eforturile „Grupului de la Contadora" — a adăugat el — au ca obiectiv realizarea unor compromisuri viabile, care să asigure o rezolvare pașnică a crizei din America Centrală.Președintele mexican a evidențiat, pe de altă parte, necesitatea stabilirii unor noi forme de cooperare Nord-Sud, în sprijinul progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare. El a apreciat ca nejustificate barierele impuse de statele occidentale industrializate în comerțul cu țările in curs de dezvoltare.Miguel de la Madrid Hurtado a subliniat că trebuie să se pună capăt cursei absurde a înarmărilor, care pune în pericol însăși supraviețuirea omenirii.' MANAGUA 17 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, la reîntoarcerea sa de la Ciudad de

Panama — unde a participat la.convorbiri cu ministrul de externe cos- tarican. consacrate normalizării situației de la frontiera comună ni- caraguano-costaricană — ministrul relațiilor externe al Republicii Nicaragua, Miguel d’Escoto, a apreciat drept pozitive rezultatele negocierilor — transmite agenția E.F.E. El a precizat că acordurile la care s-a a- juns la Ciudad de Panama ar putea fi considerate drept un început al procesului de prevenire și rezolvare a tuturor stărilor de tensiune care ar putea surveni intre Nicaragua și Costa Rica.în acest context. Miguel d’Escoto si-a exprimat părerea că un acord similar este necesar să fie semnat și cu Hondurasul, cealaltă, tară vecină cu Nicaragua.CIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, Gilberto Rincon, expert în probleme centroamericane, s-a pronunțat împotriva folosirii de către S.U.A. a regiunii ca teatru pentru încercarea unor noi arme și muniții — relatează agenția France Presse. „«Grupul de la Contadora» — a spus el — trebuie să acționeze hotărît împotriva prezentei militare străine în America Centrală, pentru soluționarea exclusiv prin mijloace pașnice a controverselor regionale".
PARISDeschiderea reuniunii ministeriale a O.E.C.D.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
® La Beijing, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, a conferit cu președintele Ecuadorului, Osvaldo Hurtado, aflat într-o. vizită oficială în R.P. Chineză. S-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației politice și economice internaționale. In cursul vizitei au fost semnate o serie de acorduri de colaborare între cele două . țări. ® Președintele Ciprului, Spyros Ky- prianou, și-a încheiat vizita la 

Atena, unde a examinat cu premierul grec, Andreas Papandreu, aspecte legate de problema cipriotă în lumina recentelor dezbateri ale Consiliului de Securitate al O.N.U. in această chestiune. ® Relațiile Est-Vest și situația din regiunea Golfului, precum și alte probleme internaționale s-au aflat pe agenda convorbirilor de la Stockholm dintre primul ministru al țării- gazdă, Olof Palme, și președintele Franței, Franțois Mitterrand. • Vicepreședintele S.U.A., George Bush, începe o vizită oficială în sultanatul Oman, în cadrul turneului întreprins prin mai multe state din Asia. (Agerpres)

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris au început lucrările reuniunii anuale a miniștrilor de externe, economiei și finanțelor din cele 24 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) consacrate examinării situației economice mondiale și in special a problemelor financiare ale țărilor ir» curs de dezvoltare. Subliniind faptul că țările „lumii a treia" totalizează datorii in valoare de 750 miliarde dolari, ministrul francez al economiei, Jacques Delors, a relevat că aceste țări vor trebui să facă față între 1986—1988 unei „concentrări de scadențe grele". La rindul său, ministrul japonez de externe,

Shintaro Abe, a arătat că problema datoriilor țărilor în curs de dezvoltare este „complexă și dificilă".In cadrul reuniunii, ministrul american de finanțe, Donald Regan, a respins ideea limitării ratei dobînzilor la împrumuturile bancare ale țărilor in curs de dezvoltare și a cerut țărilor industrializate să continue strategia lor din ultimul an de reglementare a problemelor financiare cu aceste țări.Miniștrii de externe ai Suediei și Turciei s-au pronunțat, în cadrjtl reuniunii, împotriva tendințelor din ultimii ani de accentuare a presiunilor protecționiste din comerțul internațional.
ORIENTUL MIJLOCIU

• O.E.P. a cerut convocarea Consiliului de Securitate în le
gătură cu atacul israelian asupra taberei de refugiați pales
tinieni de la Ain Heioue ® Atmosferă de calm în capitala 

LibanuluiTUNIS 17 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a cerut convocarea Consiliului de Securitate in legătură cu noile atacuri ale forțelor israelie- ne asupra taberei de refugiați palestinieni de la Ain Heioue, din apropierea orașului Saida din sudul Libanului. într-o declarație dată publicității la Tunis și reluată de agențiile M.E.N. și France Presse, Comitetul Executiv al O.E.P. reamintește că a- ceste atacuri s-au soldat cu zeci de victime omenești, cu distrugerea mai multor locuințe ale refugiaților palestinieni și alte daune materiale. în declarație se adresează un apel Consiliului de Securitate să acționeze pentru oprirea unor asemenea acțiuni care provoacă victime în rindul populației civile.BEIRUT 17 (Agerpres). — în taberele de refugiați palestinieni de la

Ain Heioue din sudul Libanului șl de la Baddaoui. din apropiere de Tripoli, au fost organizate joi manifestații de protest împotrivi recentului atac al forțelor israeliene împotriva taberei de lingă Saida, care s-a soldat cu morți și răniți în rindul populației palestiniene, au anunțat surse oficiale locale, citate de agențiile U.P.I. și France Presse.
★Pentru prima dată de la formarea guvernului libanez de uniune națională, joi nu s-au înregistrat schimburi de focuri între forțele rivale de-a lungul liniei care desparte cele două sectoare ale capitalei libaneze. Această situație — relevă agențiile internaționale de presă — este rezultatul eforturilor diferitelor grupări politice libaneze în vederea evitării conflictelor, in special in zonele populate.

J

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE

Cine suportă consecințele „bugetelor de austeritate" 
din tarile occidentale ?

Cînd sacrificiile sînt ine
gal repartizate. 03 în fiecara primăvară, în numeroase țări occidentale s-au întocmit și aprobat bugetele pentru noul an financiar, ele constituind tot atîtea indicii asupra intențiilor guvernelor respective in ce privește căile de soluționare a problemelor cu care se confruntă economia acestor țări. Practic, toate bugetele amintite au fost descrise ca fiind de „austeri
tate", denumire sub care se înțelege că, în condițiile cind fenomenele de criză și recesiune continuă să se manifeste din plin, sînt necesare sacrificii „din partea tuturor" pentru redresarea situației economice. „In
teresele națiunii — sublinia „WALL .STREET JOURNAL", organul cercurilor bancaro-financiare din S.U.A., arogîndu-și dreptul de a vorbi în numele întregii țări — impun întregii 
națiuni un mod auster de viață". Iar sociologul italian Menotti Bottazzio releva necesitatea ca „renunțările să 
fie proporționale cu situațiile și pri
vilegiile existente". Ceea ce ar însemna ca în aceste momente dificile să aibă loc o distribuire cit de cit echitabilă a poverilor rezultate din greutățile economice. Numai că realitățile arată însă că, departe de a fi egal „repartizate", sacrificiile sînt suportate în cea mai mare măsură de oamenii muncii, poverile crizei fiind aruncate pe spinarea lor.Potrivit datelor oficiale publicate de O.E.C.D. (organizație'Care cuprinde principalele țări industrializate ale lumii occidentale), criza economică a cuprins toate statele, inclusiv cele mai bogate țări capitaliste. După părerea revistei americane „U.S. NEWS AND WORLD REPORT", aceasta este „cea mai gravă criză, aproape egală cu cea din perioada marii depresiuni 1929—1933".înțelegind greutățile inerente situației de criză, oamenii muncii din țările capitaliste nu au fost apriori împotriva acceptării unor măsuri de austeritate, tocmai din dorința de a contribui la redresarea situației economice. Așa se explică, de pildă, faptul că, în ultimul an, in Marea Britanie, Italia, Olanda, Belgia, Japonia, Statele Unite, Canada, o serie de sindicate și-au moderat revendicările privind salariile, activitatea grevistă în aceste scopuri fiind la un nivel mai scăzut decît înainte, rămî- nind însă la fel de intensă lupta pentru apărarea locurilor de muncă. Cu- 

rînd însă, oamenii muncii aveau să constate că tactica „stringerii curelei" ocolește tocmai păturile avute ale societății, ea vizînd, in primul rind, masa cetățenilor cu venituri mici, într-adevăr, prin majorarea substanțială a impozitelor zise indirecte au fost lovite tocmai masele 'populare. 
„Peste două treimi din impozitele 
indirecte, care constituie principala 
sursă de venituri a statului, sînt plă
tite de populație și nicidecum de 
marile firme și companii" — scrie negru pe alb ziarul britanic „DAILY MIRROR"'. în ce privește S.U.A., în 1983, impozitele federale reprezentau 9.8 la sută din venitul net al unei familii americane ducînd un trai modest, pentru ca in prezent această cotă-parte să crească la 10,1 la sută.Chiar și cele mai bogate țări ale lumii capitaliste nu se pot sustrage efectelor negative ale crizei economice mondiale ; masele muncitoare resping, însă, tendința de a se arunca pe umerii lor toate poverile recesiunii

în același timp, inflația, care continuă să se mențină la niveluri ridicate (pe ansamblul Pieței comune, rata inflației a fost in perioada octombrie 1982—octombrie 1983 de 8,4 la sută, în unele țări ea intrecînd cu mult această medie, în Italia fiind, de pildă, de 13,3 la sută, iar in Franța de10,3 la sută), a amputat și amputează continuu puterea de cumpărare a categoriilor celor mai largi ale populației. Pe drept cuvint se poate spune că, in ceea ce privește masele populare, „bugetele de austeritate" le-au adus o austeritate mai mare decit orieînd. încă de la sfirșitul anului 1982, in majoritatea țărilor occidentale se putea constata un fenomen nemaicunoscut ia asemenea proporții din anii marii crize (1929— 1933), respectiv imensele cozi la 
„supele populare". Cauza ? „Sărăcia — explică buletinul Pieței comune „EUROPEAN FILE" — nu mai este 
un fenomen exclusiv limitat la ță
rile îndepărtate din lumea a treia ; 
el există și ia amploare și în țările 
industrializate. Alături de multă bogăție, în aceste țări există și foarte 
multi săraci. Este un paradox. Dar 
este adevărul adevărat".

Sub „ghilotina bugetară": 
ajutoarele de șomaj, asis
tența socială pentru copii, 

bătrîni, pensionari. Princi_ pala lovitură a „bugetelor de, austeritate" s-a îndreptat spre acele cheltuieli care, chiar intr-o măsură redusă, erau menite să amelioreze situația pătuijlor celor mai sărace ale populației. Astfel, sub „ghilotina" bugetară au fost amputate ajutoarele de șomaj, fondurile pentru săraci, bătrîni, copii, pensionari, bolnavi. „Nimic nu poate fi mai dureros — scria ziarul american „DAILY WORLD" — decît să vezi cum sînt lipsite de cele mai elementare mijloace de subzistență o serie întreagă de categorii sociale, cele mai nevoiașe, cele lovite de necazuri zilnice. Iar an de an, lor Ii se amputează cu ferocitate chiar și sumele modice pe 

care bugetul federal le includea în urmă cu ani. Cine sînt cei văduviți astfel ? Sînt aceia pe care societatea pare că vrea să-i respingă, să-i azvîrle la marginile ei".
„Indemnizația de subzistență a 

unui șomer în Statele Unite — scrie, la rindul său, „LE NOUVEL OBSERVATEUR" — echivalează acum 
cu a zecea parte dintr-un salariu 
și nu este acordată decît pe timp de 
citeva luni. După expirarea acestui 
termen nu rămîne altă cale decit a 
face apel la mila publică". Concomitent, in majoritatea țârilor occidentale au crescut vertiginos prețurile la transportul in comun și serviciile medicale, taxele la învățămintul de toate gradele. „Guvernul nipon sacri
fică totul pe altarul austerității" — 
scrie „LE MONDE", într-o corespondență din Tokio. în R.F.G., „numeroși 
tineri sînt lipsiți de posibilitatea de 
a obține o diplomă, întrucit învăță- 
mîntul, nemaiprimind credite de la 
stat, s-a scumpit enorm" — releva ziarul „DIE WELT".Pentru a se da. cit de cit. aparența' unei repartizări echitabile a. măsurilor de austeritate, au fost a- doptate, ce-i drept, și unele „reforme fiscale", s-au introdus „taxe suplimentare asupra unor categorii de averi" și „impozite progresive pe venituri". Dar acestea — așa cum o atestă datele oficiale publicate în țările capitaliste — au afectat doar în 

mică măsură marile monopoluri, cele mai grav lovite fiind firmele mici și mijlocii. în timp cei de pildă, falimentele marilor companii se numără pe degete, in S.U.A., Japonia, Marea Britanie, R.F.G. se înregistrează anual zeci de mii de falimente în rindul firmelor mici și mijlocii. Și, pentru ca monopolurile să nu „sufere" de pe urma prevederilor bugetare și fiscale, s-au instituit norme legislative care — așa cum scria ziarul vest-german „Die Welt" — creează „facilități pentru asigurarea unui 
profit substantial, de natură să încu
rajeze investițiile de capitaluri în 
vederea redresării economiei". Iată de ce revista britanică „ECONOMIST" se consideră îndreptățită să afirme că „marilor firme și companii 

din lumea industrializată nu le-au 
mers niciodată așa de bine afacerile 
ca în acești ani de criză".

în schimb, există milioane 
și miliarde pentru înarmări... Dacă în țările capitaliste capitolele bugetare privindu-i pe cei mulți sînt mereu amputate, nu același lucru se poate spune despre cele destinate cheltuielilor pentru înarmări. în, principalele țări occidentale sînt afectate sume exorbitante pentru fabricarea de noi și noi tipuri de arme, mai sofisticate, cu o putere distructivă din ce in ce mai mare. Ceea ce în fapt înseamnă că una din sursele de finanțare a acestor programe militare o constituie sumele sustrase de la cei nevoiași. Astfel, față de 1933, majorările cheltuielilor militare se ridică de la 17 Ia sută în S.U.A. la 6,55 la sută în Japonia. Pe ansamblul țărilor occidentale, în 1984 bugetele pentru înarmare au crescut cu circa 40 miliarde dolari.Toate acestea au determinat reacția puternică a maselor celor mai largi ale populației.' Așa, de exemplu, capitala Italiei a cunoscut nu demult una din cele mai mari dempnstrații muncitorești din întreaga perioadă postbelică. Peste 700 000 de oameni ai muncii și-au exprimat protestul hotărît împotriva impunerii de către' guvern a unor sacrificii unilaterale 

maselor populare. în Belgia B-au desfășurat, la un interval de o săp- tăminâ, două greve generale de cite 24 de ore in semn de protest împotriva șomajului și reducerii nivelului de trai ai celor ce muncesc. De peste două luni, minerii britanici luptă cu dîrzenie împotriva hotărîrii de închidere a unor mine și de concediere a 20 000 dintre ei.Acționind ferm pentru ca poverile crizei să fie suportate in mod echitabil de către toate păturile și categoriile sociale, oamenii muncii din țările occidentale se pronunță, in același timp, cu hotărîre pentru reducerea cheltuielilor militare și trecerea la dezarmare, văzînd în aceasta calea sigură a însănătoșirii situației economice. Așa se face că manifestațiile din această primăvară pentru condiții mai bune de muncă din țările occidentale — R.F. Germania. Anglia, Olanda, Belgia, Italia, Canada, S.U.A. etc. — s-au împletit cu acțiunile pentru pace. „Sporiți 
cheltuielile sociale — nu cele desti
nate Pentagonului" — se putea citi pe pancartele purtate de demon- tranți in Statele Unite. Concret, Comitetul pentru pace din Chicago a calculat că de fiecare miliard de dolari cu care s-ar reduce bugetul militar al S.U.A. s-ar putea crea 55 000 locuri de muncă, s-ar putea finanța programe sociale de primă necesitate. s-ar putea extinde rețeaua urbană de transporturi, s-ar putea repara 3 300 locuințe și s-ar putea acorda ajutor medical gratuit pentru 80 000 persoane. „Austeritate, da — dar 
pentru bugetul militar. Greutățile 
crizei trebuie rezolvate nu prin sa
crificiile maselor populare, ci prin 
reducerea cheltuielilor militare" — declara reprezentantul Confederației Generale a Muncii din Italia. „Dacă 
vom renunța numai la o mică parte 
din proiectele de înarmare, vor exis
ta fonduri suficiente pentru asigu
rarea de locuri de muncă tuturor mi
nerilor ce urmează să fie azvirliti 
pe drumuri" — s-a arătat în rezoluția Congresului sindicatelor scoțiene.Sînt fapte și realități care atestă ancorarea tot mai puternică în conștiința maselor largi a legăturii indisolubile dintre lupta pentru justiție socială, pentru dreptul la muncă. Ia o viață demnă cu lupta pentru pace și dezarmare, numai in acest fel pu- tindu-se deschide calea unei lumi mai bune și mai drepte.

Nicolae PLOPEANU

SEUL
Manifestații studențești 

împotriva politicii represive a autoritățilorSEUL 17 (Agerpres). — Demonstrațiile împotriva politicii represive a guvernului sud-coreean ale studenților din mai multe universități din Seul au reizbucnit joi, cu deosebită vigoare, intre manifestanți și poliție înregistrîndu-se ciocniri soldate cu numeroși răniți, relatează agențiile de presă.
24 de țâri africane amenințate 

de spectrul foametei 
ARTICOL DIN ZIARUL „LE MONDE"

Referindu-se la situația alimentară de pe continentul african, 
unde foametea face ravagii pe întinse zone, ziarul parizian „Le 
Monde" publică un articol din care redăm :Secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). A. Adedeji, a solicitat recent în mod solemn sprijin internațional in „lupta Africii pentru supraviețuirea ei economică". El a amintit că în 1983 Africa a fost confruntată cu criza alimentară cea mai gravă de după anii 1973—1974, perioadă în care foametea a făcut numeroase victime in Sahel. Astăzi, potrivit F.A.O., 105 000 000persoane, din 24 de țări, sînt amenințate de o malnutriție acută. Indicele producției agricole alimentare pe locuitor a scăzut cu 2 la sută din 1982 pînă în 1983, F.A.O. relevă o puternică diminuare a producției în cele 24 de țări, de la 19,7 milioane tone în 1981 la 16,2 milioane tone în 1983.In 1960. Africa era aproape auto- suficientă în domeniul alimentației. La începutul anilor ’80. ea depindea însă de importuri în proporție de 14 la sută din necesitățile ei alimentare, ulterior devenind și mai dependentă de exterior și de ajutorul alimentar pentru aprovizionarea sa. Dar. sublinia secretarul executiv al E.C.A., în pofida importurilor, nivelul nutrițional al africanilor a rămas, practic, stagnant de, la începutul anilor ’70.Analizind previziunile pe termen lung. A. Adedeji a conchis că rata de acoperire a necesarului alimentar din producția proprie nu va fi decît de 71 la sută în anul 2008. Prin urmare, autosuficienta nu este de perspectivă apropiată ! F.A.O. estimează la 5,4 milioane tone (o creștere de 38 la sută intr-un an) nevoile globale de importuri ale celor 24 de țări africane pentru anul 1984. La mijlocul lunii ianuarie, directorul general al organiza

La Seul, ca șl in alte orașe au loc acțiuni de marcare a anivers^ării revoltei de la Kwangju, din 18 mai 198L, cind trupele speciale ale regimului sud-coreean au ucis aproape 200 de tineri studenți care se ridicaseră la luptă pentru instaurarea democrației în Coreea de Sud.

ției, Edouard Saouma, a lansat un apel. invitind țările donatoare să-și accelereze livrările pentru a evita ca „situația să ia proporții catastrofale".Expert» nu greșesc insă atunci cînd subliniază că „problema foametei este string legată de condițiile alimentare și de piața forței de muncă" și că ea se resimte mai puțin atunci cînd populația activă dispune de posibilități de angajare și de surse de venit. Ei estimează la 400 000 000—600 000 000 numărul persoanelor care, la scară mondială, cunosc o insuficiență alimentară cronică. Pentru a soluționa problema foametei, arată ei. este necesar să se (ntervină la nivel național în domeniul politicii agricole. in domeniul ocupării forței de muncă, al reformelor structurale, al distribuției veniturilor, al creditelor. prețurilor, ratelor de schimb etc., iar la nivel extern asupra schimburilor -comerciale și „contextului internațional".Problema unei rezerve internaționale de securitate alimentară continuă să se afle în suspensie de peste un an. în absența unui acord politic între țările producătoare și cele importatoare. în fine, un obstacol în calea luptei împotriva «foametei rezidă în conflictele de competență din cadrul instituțiilor care se ocupă de această problemă. Coordonarea operațiunilor instituțiilor internaționale, cum ar fi C.E.E.. sau ale sistemului Națiunilor Unite, precum și ale guvernelor — fără a mai vorbi de acțiunile organizațiilor neguvernamentale — apare și ea o necesitate imperioasă în fata gravității dramelor omenești care transpar in spatele sobrietății rapoartelor oficiale. (Agerpres)
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