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LA SEMĂNAT

PATRU DECENII
DE LA VICTORIA
ASUPRA
FASCISMULUI

- ritm intens, lucrări
de bună calitate !

concluzii istorice,
învățăminte
de stringentă
actualitate
In pagina a Vl-a

ILUȘȚRÎND CARACTERUL FRUCTUOS AL NOULUj DIALOG LA NIVEL

ÎNALT ROMANO-CANADIAN PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII

RECIPROC AVANTAJOASE DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI, IERI A CONTINUAT

Vizita oficială a președintelui Nicolae Ceausescu
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu Canada
i

Președintele Nicolae Ceausescu,
Ș

»

'

al Canadei, Brian Mulroney
Marți după-amiază, președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu,' împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a
reîntîlnit cu primul ministru al Ca
nadei, Brian Mulroney.
In cadrul noii runde de convorbiri
a continuat schimbul de păreri cu
privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și în legătură cu
unele probleme actuale ale vieții internaționale.
La încheierea convorbirilor -i fost

exprimată satisfacția deosebită pen
tru rezultatele vizitei, pentru înțe
legerile Ia care s-a ajuns, apreciindu-se că toate acestea deschid noi
perspective întăririi prieteniei și co
laborării pe multiple planuri dintre
România și Canada, conlucrării lor
mai strînse pe arena internațională,
in interesul celor două popoare, al
cauzei păcii, înțelegerii și destin-,
•derii pe arena mondială.
Convorbirile ș-au desfășurat lnțr-o atmosferă cordială, prietenească,
de stimă și înțelegere reciprocă.

Dineu ofeiit de Agenția
pentru energia atomică
a Canadei
Marți seara, președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. si tovarășa
Elena Ceaușescu au. luat parte la
un dineu oferit în onoarea înălților oaspeți de Robert Despres, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Agenției pentru energia atomică a Canadei (A.E.C.L.). și
James Donnelly, președintele agenției.
Au participat persoanele oficiale
române care ir însoțesc pe președin
tele României în această vizită.
Au fost prezent! din partea ca- .
nadiană. James Francis Kelleher,
ministrul comerțului exterior, alte
persoane oficiale.
în timpul dineului. James Don
nelly, președintele Agenției pentru
energia atomică a Canadei, și Ro
bert Despres, președintele Consiliu
lui de administrație al Agenției pen
tru energia atomică a Canadei, au
rostit alocuțiuni. în care ați. evo
cat colaborarea fructuoasă ce șe dez
voltă între România și Canada in
domeniul energiei nucleare, precum
și perspectivele de viitor ale aces
teia. Ei au subliniat rolul și con
tribuția hotărîtoare ale : președinte
lui Nicolae Ceaușescu la promovarea
acestei fructuoase colaborări și au
evidențiat munca specialiștilor și
oamenilor muncii români pentru
realizarea In practică a primelor

întîlnirea

președintelui
Nicolae
Ceaușescu
cu oameni

de afaceri

canadieni

grupuri energetice de la Centrala
nucleară Cernavodă.
în alocuțiunea rostită, președintele
NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit
, r___ urările
_____ ______
pentru
adresate și . pentru
aprecierile la adresa colaborării româno-canadicne în domeniul nuclear,
arătind că în timpul vizitei s-a ajuns
la o serie de concluzii comune pri
vind dezvoltarea viitoare a colaboră
rii dintre România și Canada. Pe
această bază — a spus președintele
României — s-au finalizat unele în
țelegeri noi privind colaborarea în
domeniul energiei nucleare si im
portante înțelegeri cu diferite firme
în alte sectoare de activitate. Aceas
tă conlucrare in domeniul nuclear
are nu numai importantă energe(Continuare în pag. a IlI-a)

® Suprafețele însămințate cu diferite culturi pînâ in
seara zilei de 16 aprilie reprezintă 63 ia sută din terenurile
prevăzute a se cultiva în această primăvară.
© S-a încheiat semănatul mazării, inului, plantelor fura
jere, sfeclei de zahăr și florii-soarelui.
© Plantarea cartofilor a fost efectuată pe 77 la sută din
suprafețele prevăzute a se cultiva, dar ritmul lucrărilor tre
buie să sporească mult prin folosirea din plin a utilajelor și
a timpului de lucru.
© Cea mai importantă acțiune la ordinea zilei in agri
cultură o constituie accelerarea insămînțării porumbului, lu
crare executată pe 50 la sută din suprafețe.
® Pentru încheierea semănatului pînă la 20 aprilie tre
buie sporită mult viteza zilnică de lucru.
© Concomitent cu grăbirea insămînțărilor, pretutindeni
trebuie să se acorde cea mai mare atenție calității lucrări
lor, asigurării densității stabilite de plante la hectar.
Ne despart doar cîteva zile de
tensificate lucrările de pregătire a
termenul limită stabilit de con
terenului și semănat. Iată de ce.
ducerea partidului pentru încheie
în momentul de față cerința esen
rea însămințării principalelor cul
țială este ca în fiecare unitate aturi de primăvară. De aceea, acum
gricolă. în fiecare județ, printr-o
fiecare zi. fiecare oră sînt hotărî
temeinică organizare a muncii și
toare pentru încheierea acestei
folosirea cu randament sporit a
importante lucrări de mare însem
utilajelor agricole, să se realizeze
nătate pentru realizarea unor re
viteze de lucru la nivelul maxim
colte mari în acest an. Datorită
al potențialului de care dispun,
măsurilor organizatorice și tehnice
astfel incit pînă la sfîrșitul săpluate de organele și organizațiile
tămînii în care ne aflăm să se
de partid, consiliile populare și or
încheie și insămînțarea acestor
ganele agricole de specialitate,
culturi.
în majoritatea unităților agricole
Măsurile care se întreprind pen
munca a fost temeinic organizată,
tru grăbirea insămințărilor trebuie
lucrîndu-se din zori și pină seara
să se împletească strîns cu pre
la semănat, iar noaptea la pregăti
ocuparea stăruitoare a specialiștilor
rea terenului. Ca atare, vitezele de
și cadrelor de conducere din uni
lucru au sporit substanțial. Este
tățile agricole pentru executarea
suficient să amintim că în cursul
unor lucrări de bună calitate. Iar
zilei de luni au fost însămințate
lucrări de bună calitate înseamnă
244 200 hectare, iar marți — 217 300
un pat germinativ cu sol afinat
hectare. Ca urmare, potrivit date
și mărunțit, înlăturarea resturilor
lor furnizate de Ministerul Agri
vegetale, respectarea adîncimii de
culturii și Industriei Alimentare,
încorporare a semințelor — toate
pînă în seara zilei de 16' aprilie
acestea constituind elemente de
au fost însămințate aproape 3 mi
cea mai mare însemnătate pentru
lioane hectare cu diferite culturi,
asigurarea densității prevăzute de
ceea ce reprezintă 63 la sută din plante la unitatea de suprafață si
terenurile prevăzute a se cultiva
deci pentru realizarea de recolte
în această primăvară. Merită con
mari la hectar. Aceasta presupune
semnat faptul că s-a încheiat se ca specialiștii și cadrele de con
mănatul mazării, inului, plantelor
ducere din unitățile agricole,
furajere, florii-soarelui și sfeclei activiștii cu sarcini si răs
de zahăr. De asemenea, cartofii de
punderi în actuala campanie atoamnă au fost plantați pe 77 la
gricolă să-și desfășoare activitatea
sută din suprafețele prevăzute a
permanent pe teren, alături de
se cultiva în unitățile agricole de
mecanizatori și ceilalți oameni ai
stat și cooperatiste. Restanțe mai
muncii din agricultură, exercitind
mari la executarea lucrării res
un control riguros asupra calității
pective se înregistrează în județele
lucrărilor, pe faze de operațiuni.
Teleorman. Giurgiu și Călărași — Să existe garanția că sămînta care
din zona I ; Mehedinți. Satu Mare
a fost pusă în pămînt va răsări
și Botoșani — zona a Il-a ; Sălaj,
in totalitate, iar plantele îngrijite
Covasna. Harghita și Suceava —
exemplar în perioada de vegetație
zona a III-a.
vor asigura producții mari.
Insămînțarea porumbului și solei
Zilele care au mal rămas din
necesită. în continuare, efectuarea
săptămînă «înt hotărîtoare
celui mai mare volum de lucrări. ■ această
pentru încheierea Insămînțărilor.
Din suprafața totală rămasă de înDe aceea, organele și organizațiile
sămînțat. care totalizează 1 700 000
de partid, organele agricole șl
hectare, cea mai întinsă — peste
conducerile unităților agricole au
un milion de hectare — trebuie .datoria
de a acționa energic, ast
semănată cu porumb, iar 172 000
fel Incit să fie realizate viteze su
hectare cu soia.. Cu toate că în
perioare de lucru, foloslndu-se
unele zone a plouat, iar tempera
orice zi, orice oră bună de lucru
turile au scăzut față de zilele pre
cedente, ■ există condiții să fie In- < Incîmp. ■-

„FOARTE BINE" CHIAR ACOLO
UNDE ESTE MAI GREU I

Așa s-au angajat să lucreze oamenii muncii
din agricultura județului Prahova atît terenurile
de înaltă fertilitate, cît și cele care prin structura lor
sînt mai dificile
IN PAGINA A II-A

Ceremonia plecării din Ottawa
Președintele
Republicii . Socia
liste România. tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
___ v.___. . ...
și. ., tovarășa , ..Elena,
_____
Ceaușescu au părăsit miercuri capitala Canadei.
.
Ceremonia plecării s-a desfășurat
pe aeroportul milițâri Upland;
din
Ottawa.,
,
i *?■<
:r
De la' reședința- oficială - distinșii
oaspeți ■ romani au fost însoțiți la
aeroport de guvernatorul general al
Canadei, Jeanne Sauvâ, si de' dl.
Maurice Sauve.

La sosirea la aeroport, o gardă mi
litară a prezentat onorul.
.Tovarășul) Nicolae Ceaușescu. și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
un călduros rămas bun de. la guvernatorul general al Canadei, Jeanne
1 - Sauyâ, și de. la,dl. MauriceSauve.
■ S-a * exprimat încă o dată satis‘. "
’
•
■ | întâlnirile
fructuoase de la Ottawa, pentru în
țelegerile la care s-a ajuns, vizita
oficială în Canada a președin
telui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, marcînd un mo
ment determinant în dezvoltarea și
aprofundarea raporturilor bilaterale,
. ■ precum și a conlucrării pe tărîm. in
ternational, spre binele și în folosul
celor două popoare; al cauzei păcii
și ipțelegerii în lume.
Ora 9, ora locală. Aeronava spe
cială, pusă la dispoziție de gazde, a
decolat, îridreptîmdu-ise spre Mont
real; unde se desfășoară ultima
parte a vizitei șefului statului ro
mân în Canada.

Brigadier la noua
magistrală albastră
un titlu de mîndrie, un pas cu dreptul

in pregătirea pentru munca și viață
împreună cu Constantin Andrei,
comandantul Șantierului national
al tineretului, străbatem de la un
capăt la altul tronsonul de cinci
kilometri pe care tinerii brigadieri
îl au de executat la noua magis
trală albastră Poarta Albă — Mi
dia — Năvodari, denumită acum
de toti. constructorii săi. prescurtat.
PAM, adică Poarta Albă — Midia,
în care este inclus și Năvodari, in
apropierea căruia canalul se va bi
furca intr-o ramură spre portul
Midia și intr-o alta spre carierele
de calcar de la
Luminița. Pe acest tronson, si
tuat între kilo
metrii 20 și 25,
le-a revenit lor,
tinerilor
briga
dieri, înalta cinste
de a excava pri
ma cupă de pă
mînt și de a în
cepe, practic, lu
crările la noua
cale de apă. Este
aceasta o mărtu
rie a aprecierii și
încrederii acorda
te tinerilor bri
gadieri care au
înscris, cu dărui
re și devoțiune, cu eroism șl spirit
revoluționar, pagini nepieritoare în
epopeea construirii Canalului Du
năre —■ Marea Neagră, grandioasă
operă a întregului popor, cea mai
mare lucrare din istaria patriei,
strălucită ctitorie în constelația
marilor împliniri socialiste din
„Epoca Ceaușescu".
— Am venit aici, la PAM — ne
spune Constantin Andrei. — cu o
brigadă complexă, formată din cei
mai buni constructori crescuți și
căliți la școala Canalului Dunăre
— Marea Neagră. Spun acest lu
cru. pentru că îi cunosc foarte
bine. întrucît am lucrat și acolo,
cu ei. ani Ia rînd. ca ajutor de co
mandant al Șantierului national al
tineretului. Și spun acest lucru cu
mare bucurie, pentru că brigadie
rii noștri au înregistrat și aici, la
PAM. adevărate recorduri în ma
terie. ceea ce a făcut ca lucrările
de excavații. care însumează peste
6,5 milioane metri cubi de pămînt
și rocă dislocați si transportați, să
le putem încheia, pe întregul tron
son de cinci kilometri, mai repede
decît s-a prevăzut. Totodată, am
executat protecții de maluri pe
(^185 000 de metri pătrați. 12 kilo-

metri de drumuri tehnologice șl
alți 9 kilometri de rigole și grinzi
de beton. Practic, trei kilometri' și
jumătate din cei cinci care revin
brigadierilor noștri sint gata să
primească „botezul apei". Este răs
punsul tinerilor noștri brigadieri
la insuflețitoarea chemare de a
intimpina Forumul tineretului cu
noi și entuziaste fapte ale muncii
și hărniciei. Este, in același timp,
modul in care brigadierii noștri, ca
de altfel Întreaga generație tinără
a României, inteleg să dea viată ge
neroasei
devize
„Participare
—
Dezvoltare — Pa
ce", sub care se
desfășoară in în
treaga
omenire
Anul Internatio
nal al Tineretului.
7
Spusele oomandantului șantierului au deplină
acoperire în faptele de zi cu zi
ale tinerilor bri
gadieri — excavatoriști șl dul
gheri, betoniști șl
mecanici, sudori
și buldozerlști, electricienl și conducători auto —
cei mai multi dintre ei însușindu-și
meseria pe Șantierul național al ti
neretului de la canalul cel mare de
la Dunăre la Mare.
La unul din „punctele fierbinți"
ale șantierului urmărim la lucru
pe excavatoristul Ion Bălulescu.
Ca un „vrăjitor", cu o precizie și
îndemînare rar întîlnite, el mînuiește excavatorul de mare capaci
tate, o adevărată „uzină, pe roți",
a cărui cupă încarcă în timp re
cord basculantă după basculantă.
Știți cît pămint și cită piatră a
excavat și încărcat pînă acum Ion
Bălulescu la Canalul Dunăre —
Marea Neagră și aici, la PAM ?
Dintr-un calcul făcut împreună cu
Constantin Apetrei, de la coman
damentul Șantierului național al
tineretului, rezultă un... munte de
11 milioane de tone ! Concret, dacă
acest „munte" s-ar încărca în va
goane de cite 50 de tone, s-ar for
ma 4 400 de garnituri de tren cu
cite 50 de vagoane fiecare, ceea ce

fTINERII
NOȘTRI
în Anul

Petre POPA
Georqe MIHAESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI DE 1 MAI
Remarcabile succese muncitorești

„FOARTE BINE11 CHIAR ACOLO UNDE ESTE MAI GREU!

eficiența se concretizează In li
vrarea peste prevederi, în perioa
da care a trecut de la începutul
anului, a unor importante canti
tăți de cărbune, energie electrică,
produse de mecanică fină, ma
șini pentru agricultură
șl alte
produse utile economiei naționale,
(loan Laza, corespondentul „Scinteii“).

Așa s-au angajat să lucreze oamenii muncii
din agricultura județului Prahova

atît terenurile de înaltă fertilitate, cit și cele

PRODUCȚIE PESTE PRE
VEDERILE PLANULUI. Co

care prin structura lor sînt mai dificile
DE LA ECHIPA DE REPORTERI Al „SCÎNTEII"
Marți Intrăm la prima oră a
dimineții în județul Prahova ve
nind dinspre Buzău
La Mizil, vrem să-i spunem bună
dimineața directorului S.M.A. din
această localitate și să discutăm
despre treburile acestei importante
întreprinderi în actuala campanie
de însămînțări. Dar tovarășa care
se îngrijește de curățenia sediului
n'e spune cu părere de rău că mai
este pină să vină trenul de la Plo
iești. în curtea S.M.A., în atelier,
cițiva lucrători, mecanici erau gata
să înceapă munca, dar așteptau
deschiderea magaziei pentru mate
riale.
Le urăm lucrătorilor din atelie
rul S.M.A. Mizil așteptare... scurtă
și ne Îndreptăm spre cooperativa

agricolă din Baba Ana. Discutăm
la sediu cu președintele acestei
unități, tovarășul Ion Cheșculescu.
Discuție așezată, concretă, pină la
un punct în care... Dar nu vom
reda nici cifrele, nici explicațiile
prezentate de președinte, ci doar o
observație care ni s-a impus, pe
care o notăm în textul alăturat
sub titlul : „Cu sinceritate și co
rectitudine".
Aveam să aflăm a doua zi că,
aici. unde. în principal, din cauza
obiective, unele lucrări nu s-au
putut face, s-au luat măsuri pen
tru ca acum cînd se poate lucra să
fie înlăturate unele defecțiuni de
organizare, să se asigure desfășu
rarea normală a activității și în
cheierea în condiții corespunzătoa
re a semănatului.
/

Astfel de oameni fac să rodească
orice pămînt
Ne îndreptăm apoi spre Fulga,
Boldești-Grădiște, Sălciile, Cio
rani pentru a ajunge la C.A.P.
din Gherghita. una din unitățile de
frunte ale județului Prahova.
De o parte și de alta a drumu
rilor de lut care ne duc spre locu
rile unde mecanizatorii, alături de
ei și specialiștii, pregătesc cu mi
gală și pricepere stratul de pămînt
pentru germinația semințelor de
porumb, ochiul se desfată privind
semănăturile de grîu Înalte acum
cit palma, grîu care a ieșit bine
din iama grea. Covorul de un
verde sănătos, des ca peria consti
tute nu numai un adevărat certi
ficat de calitate a muncii oameni
lor. ci șl unul care dă certitudinea
unei noi recolte bogate, asa cum
ne-au obișnuit agricultorii de aici.
Pentru că. trebuie spus, an de an
agricultura județului ..Prahova s-a
situat, mai ales ia producțiile ve
getale. pe unul din locurile frun
tașe in întrecerea socialistă cuce-'
lelalte județe. Și aceasta în con
diții. să recunoaștem, grele de sol
și climă, care fac ca pe alocuri
rodnicia pămîntulul să nu poată
exprima adevărata măsură a mun
cii și a trudei pe care o depun oa
menii aici pentru obținerea fiecă
rui kilogram de recoltă. Ampla
desfășurare a mijloacelor mecanica
pe întinsul ogoarelor, modul în
care se desfășoară însămîntărlle
denotă răspunderea cu care a fost
organizată campania de primăvară,
ambiția de a realiza recolta bune
In acest an.
La Fulga, la Boldești-Grădiș
te, Ia Sălciile, bunăoară, am văzut
pămînturi, adevărate smolnite sau
lăcoviști pe unele porțiuni îmbi
bate și. acum cu apă, pămînt care
a dat întotdeauna bătaie de cap
specialiștilor. Trebuie să o spunem,
spre cinstea și lauda lor, că oame
nii lucrau peste tot cu o precizie
agrotehnică ce impresionează "pe
orice om care înțelege cîtă dificul
tate ridică lnsămînțarea unui astfel
de teren, unde practic nu poți prin
de niciodată momentul ideal de lu
cru. Pregătirea și semănatul aces
tor terenuri presupun adevărate
lucrări de artă, de mare finețe,
care numai prin cunoașterea temei
nică a profesiei sînt posibil de rea
lizat, numai prin răspunderea cu
care mecanizatorii și specialiștii în
țeleg să-și facă meseria.
Discutăm cu Nicolae Ioană în
mijlocul unei tarlale numită (nu
întâmplător) „Broscărie". Precizia
și exactitatea cu care ne explică

adîncimea maximă pînă la care pot
intra brăzdarele semănătorilor în
acest teren cu pămînt clisos, de ce
aici pregătirea terenului trebuie
făcută doar cu combinatoarele nu
și cu discurile, ne fac să-l între
băm : tovarășe șef de fermă. în ce
condiții agrotehnice ati indicat să
se lucreze pe cealaltă solă unde se
pregătește terenul și se seamănă de
asemenea porumb ? Ne privește
oarecum mirat, după care ne spu
ne : „Știți, eu nu sint inginer și
nici șef de fermă. Sînt unul din
membrii formației de mecanizare
coordonată de inginerul Constantin
Cri stea".
O confuzie pe care am vrea să
fim puși în situația de a o face cit
mai des. Aflăm apoi că în fata
noastră se află unul din cei mai
buni mecanizatori, ce lucrează la.
C.A.P. Fulga. El știa cu exactitate
la},ce distantă trebuie distribuită
sămînta și rândul de semănătură
pentru a asigura o densitate sta
bilită prin ordinul de lucru, âdîncimea de încorporare a boabelor,
cu 2—3 cm mai la suprafață decît
pe terenurile obișnuite, compozi
ția erbicidului ce se administrează
pentru a combate buruienile spe
cifice terenurilor cu exces de umi
ditate. Mergem pe cîmp și Ia dis
tanță de peste 2 kilometri de locul
în care vorbisem cu mecanizatorul
Nicolae Ioană îl găsim pe ingine
rul Constantin Cristea, șeful fer
mei. Privim terenul pe care rindurile lăsate de brăzdare sînt copia
te parcă de pe planșeta unui pro
iectant. Dar calitatea lucrării nu
este dată atît de această perfecțiu
ne geometrică, cit de precizia cu
care șeful de fermă a stabilit mo
dul concret în care trebuie semă
nat acest teren greu pentru a asi
gura nu numai o calitate ireproșa
bilă semănatului, dar și un ritm
înalt de lucru. Și trebuie spus că
în condiții dificile de muncă cel
patru mecanizatori din formația lui
Constantin Radu, de la ferma nr. 1
a C.A.P. Fulga, au însămînțat,
marți, 48 de hectare, adică aproape
tot atîta cât se realizează în’ alte
locuri pe terenuri incomparabil mai
bune.
Fie și numai acest mod de înțe
legere a îndatoririlor și răspunde
rilor ce revin lucrătorilor de pe
ogoare explică de ce la Fulga, pe
terenuri grele se obțin producții la
nivelul celor realizate de multe
unități agricole cu pămînt de Bă
răgan.

Ca pretutindeni, mecanizatorii
sînt în primul plan
De Ia Fulga ne îndreptăm spre
Boldești-Grădiște. Pămîntul care
așteaptă sămânța e bine lucrat.
Tractoarele și mașinile brăzdează

ogorul după o ordine și tehnologie
stabilite prin programul de lucru
pe ziua respectivă. Reținem aici
faptul că toate utilajele sînt în lu

Gheorghe Anghel, președintele C.A.P. Gherghița (in
stingă fotografiei), și Stan Tudor, unul din mecani
zatorii de bază din această unitate, intr-o scurtă dis
cuție privind calitatea lucrărilor

cru. Este o consecință firească a
modului organizat de asigurare a
asistentei tehnice. Atelierul meca
nic ce servește formația de Meca
nizare este dotat cu tot ce trebuie
pentru înlăturarea operativă a
tuturor defecțiunilor. Constantin
Popa, inginerul mecanic al S.M.A.
Ciorani, care coordonează activita
tea atelierelor mobile de interven
ție, organizate la fiecare formație
de lucru, ne înfățișează sintetic re
zultatul muncii celor numiți să
asigure funcționalitatea mașinilor
și utilajelor. Timpul mediu de sta
ționare a tractoarelor din cauza de
fecțiunilor accidentale nu a depășit
în această campanie 2 ore pe un

AU ÎNDEPLINIT planul
PE PRIMELE PATRU LUNI,
în cinstea zilei de 1 Mai, 15 uni
tăți industriale din județul Ialo
mița raportează îndeplinirea pla
nului și angajamentelor asumata
pe primele patru luni din acest
an. Șe estimează că pînă la sfîrșitul lunii aprilie, cele 15 colec
tive muncitorești vor realiza o
producție peste prevederile pla
nului in valoare de 225 milioane
lei. Este de remarcat faptul că
importantele depășiri în producție
se realizează în condițiile obținerii
de economii, de
materii prime,
materiale, combustibil și energia
electrică. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scînteii").

Cu sinceritate

PRODUSE UTILE ECO
NOMIEI NAȚIONALE. Anga

și corectitudine!

jați cu toate forțele în ampla în
trecere socialistă ce se desfășoară
in cinstea zilei de 1 Mai, minerii
de la Voivozi șj Șuncuiuș, energeticienii orădeni, sticlarii da la Pă
durea Neagră, oamenii muncii
de la întreprinderea de produse
refractara Aleșd, rafinăria „Crișana" din SuplacU de Barcău, de
la întreprinderile de .confecții din
Oradea și Marghita, de la între
prinderea mecanică și piese da
schimb Oradea și altele obțin, zil
nic noi și importante succese.
Eforturile susținute desfășurate
sub semnul realizării unei înalte

Președintele cooperativei
din comuna Baba Ana este,
fără îndoială, un om capa
bil, cu merite și cu dorința
de a-și face bine meseria,
altfel nu s-ar afla în frun
tea acestei cooperative. Am
descoperit însă la el și o
mentalitate, care nu este nu
mai a lui, o gîndire șubrezi
tă, erodată de un fel de ca
rie infiltrată în conștiință.
Ne prezintă situația lucrări
lor agricole și, nu din neîn
credere, ci pentru că la aceasta ne obligă rigorile me
seriei,
verificăm
spusele
președintelui, la cîmp, discutînd cu mecanizatorii, cu
alți oameni. Constatăm că
președintele a încercat, cum
se spune, să ne tragă pe
sfoară. Lucrări care . trebuiau de mult făcute, culturi
care trebuiau de mult semă
na te,,au foști «făcute,
dar nu în primul rînd din'
vina lui eau a altora. Aici,
pămîntul se lucrează ex
trem de greu. Este un pă
mînt „jos", greu, nivelul
apei freatice este foarte ri
dicat. Chiar marți, 16 apri
lie, cînd am fost acolo, pe
unele sole pămîntul era
moale, greu de pregătit și
de semănat. Am constatat ?i
unele neajunsuri in organi
zarea muncii, dar nu ele
ne-au reținut în primul rînd
atenția, ci mentalitatea după
care, dacă spui că este bine,
deși nu este, ți-ai asigurat
confortul, liniștea personală
și liniștea superiorilor tăi, a
celor care răspund de mun
ca ta, care te controlează.
Si fie, oare, vorba de do
rința de a ieși în față pe
nemerit ? S-ar putea !
Să fie, oare, vorba de tea
ma că dacă explici cauzele
reale, obiective ale unor
stări de lucruri necorespun
zătoare se va găsi cineva să
te acuze că încerci să jus
tifici, să ascunzi slăbiciunile
propriei munci ? Se poate să
mai existe și asemenea si
tuații ! Se poate ca, cineva,
din nepricepere sau din
neîncredere, să te suspecte
ze, să te acuze de nesinceritate. Oricare ar fi mobilă
rile ce nasc asemenea men
talități, rezultatul este același: discuția cinstită, dia
logul creator sînt imposibile,
adevărul este dat de o par
te. cauzele reale rămîn ne
cunoscute, iar treburile nu
pot intra, sau intră prea
tîrziu, pe făgașul bun. Spre
paguba tuturor.

Mecanizatorii harnici nu se dezmint. La C.A.P. Drăgănești, județul Prahova, ei încheie astăzi însămințarea porumbului

Constantin Cristea, șeful fermei 1 o C.A.P. Fulga, ne spunea i „Ca să
lucrezi bine un teren greu ca acesta, trebuie să-l parcurgi cu pasul,
de la un capăt la altul, de două ori pe zi. Fiindcă Intr-un anume mod
trebuie lucrat dimineața șl cu totul altfel după-amiaza"
modul, ceea ce înseamnă mal puțin
de 20 de minute pe un tractor într-un schimb. Insistăm asupra
acestui aspect tntrucît, mal ales în
această campanie atît de compri
mată, ca timp, buna funcționare a
tuturor utilajelor pe întreaga du
rată a schimburilor de zi șl de
noapte este decisivă pentru reali
zarea unor ritmuri de lucru supe
rioare. Ritmuri Înalte care au făcut
posibil, după cum aveam să aflăm
de., la directorul S.M.A. Ciorani,
Gheorghe' Mareș, ca în cooperative
le agricole Boldești-Grădiște șl
Sălciile semănatul să se încheie cu
un avans de trei zile fată de ter
menul stabilit, iar pînă sîmbătă
seara Insămîntările să se termine
în întreg consiliul agroindustrial.
La Sălciile ne convingem la tata
locului de eforturile pe care le de
pun mecanizatorii pentru încheierea
grabnică a însămîntărilor. Primarul
comunei, Nicolae Nedea, și el un
om tânăr, nu cu prea multă expe
riență în această muncă, cunoaște
însă concret, la precizie, situația

lucrărilor, desfășurarea tortelor șl,
fapt care bucură tn mod deosebit,
ara și cunoștințele tehnice necesare
pentru a-și putea exercita in mod
competent funcția de principal or
ganizator al activității în agricultu
ra comunei. înainte de a discuta
cu primarul, ne convinsesem în
cimp despre buna desfășurare a
lucrărilor In această cooperativă
agricolă. Fertilizarea solului, pre
gătirea terenului și erbicldarețț
erau executate' tn flux. Undeva/ la
marginea solei, semănătorlle înce
puseră încorporarea seminței - pe
ultima parcelă care a mal rămas
de semănat cu porumb tn această
unitate. Lăudabil efortul mecani
zatorilor șl specialiștilor de aici,
efort ce se putea concretiza tn
realizări șl mal bune dacă B-ar fi
putut lucra si cu cele două semă
nători pregătite pentru fasole.
Deocamdată
mecanizatorii
sînt
obligați să aștepte sosirea erblcldelor a căror livrare a întârziat nejus
tificat

Exemplu de pricepere și răspundere
într-o unitate de frunte
Cînd îl asculți pe Gheorgha
Anghel cu cîtă căldură vorbește
de oamenii din cooperativa agrico
lă (al cărei președinte este încă
de la înființarea el. în 1954), fie că
este vorba de lnginerul-șef, șefii de
ferme, mecanizatori sau coopera
tori, cum Ie laudă calitățile si hăr
nicia, atunci lesne poți să-tl dai
seama că aici există un cblectiv
de muncă închegat, că s-a treat
acea sudură sufletească ce le per
mite oamenilor să-și pună în va
loare calitățile și priceperea. Aceasta explică și rezultatele con
stant foarte bune care au făcut din
C.A.P. Gherghita o unitate de
frunte în agricultura județului Pra
hova șl chiar din tară. Anul tre
cut aici s-au obtinut, în medie la
hectar, pe terenuri neirigate, 5 450
kg grîu. 6 000 kg de porumb boabe
stas (pe 1 023 hectare — tine să
precizeze președintele) el 44 tone
sfeclă de zahăr pe o suprafață
mare — 330 hectare, ceea ce nu
este la Indemîna oricui.
Cine sînt autorii acestor pro
ducții 1 I-am întâlnit In cîmp pe
cei mai multi dintre el — coopera
tori, mecanizatori șl specialiști —
unde semnau, prin lucrări al căror
nivel calitativ este de admirat,
certificatul de naștere al producțiilor-angajament ei mai mari ce
vor să le obțină In acest an. Despre
unul dintre autorii acestor recolta
ne-a vorbit In mod deosebit, am
putea șpune cu multă afec
țiune. președintele cooperativei.
Este lnginerul-șef Ion Constantin,
specialistul numărul unu al uni
tății. „în cei 31 de ani de cînd
sint președintele cooperativei — zice
Gheorghe Anghel — am avut multi
tngineri-șefl. dar ca Ion Constantin

nici unul. Este dat naibii în mese
ria lui. Cunoaște pămîntul si secre
tele de a-1 face rodnic ca nimeni
altul. Si-a făcut casă tn comună,
si nimeni nu-1 mai urnește de aici,
chiar dacă au vrut să-l avanseze..."
La Gherghița campania insămintărilor de primăvară se va încheia
pe 18, cel tîrziu pe 19 aprilie. După
cum ne-am convins tn cîmp, la
cele două ferme vizitate, se lu
crează frumos, bine organizat, din
zorii zilei si pină se întunecă la
semănat, și noaptea Ia pregătirea
terenului. însămîntărlle au început
pe 3 aprilie și se vor încheia, cum
spuneam, pe 18. cel tîrziu 19 apri
lie. Precizîndu-ne acest lucru, citim
în privirea președintelui un senti
ment de mulțumire, dar care nu
poate acoperi grija, preocuparea
lui pentru viitor. „E bine că am
pus sămînta sub brazdă cit tnai
repede — ne spune acesta, gindind
ca pentru sine. Era și normal.
Pentru aceasta am avut timp să ne
pregătim o iarnă întreagă. Greul
abia urmează. Culturile vor răsări
toate cam în același timp și precis
nu vom mai ști • unde să intrăm
mai tntîi cu sapa la prășit. De
aceea, am luat măsuri din timp
pentru a ne organiza cît mal bine
activitatea Ia întreținerea culturi
lor. La noi participarea la muncă
este excelentă, asa cum este și
normal. Problema este să cuprin
dem cit mai repede terenurile pe
care le știm că au un grad mal
mare de Imburuienare".
De altfel, campania de Întreținere
a culturilor a șl început. Mai bine
de jumătate din suprafața de grîu
a fost erbicidată și se lucrează în
continuare cu toate forțele.

De duminică încoace, ritmul tilule *1 Însămîntărilor a-a menținui
constant la peste 5200 hectare, viteză de natură să asigure încheierea
semănatului la termenul atabilit de conducerea partidului, respectiv, pe
data de 20 aprilie. De altfel, tncepind de marți seara, la Direcția agricolă
a județului Prahova sosesc toi mai multe vești din unitățile agricole
despre Încheierea tnsămlnțăril tuturor culturilor de primăvară. La indi
cația comandamentului județean mijloacele mecanice disponibile sini re
distribuite operativ șl trimise tn sprijinul unităților rămase mai tn urmă,
astfel încii pină 6imbătă seara să fio pusă sub brazdă sămînta pe ulti
mele hectare care au mai rămas de semănat cu porumb s! fasole.
Imediat după aceasta se va trece la lusămintarea suprafețelor destinate
producerii semințelor, apoi a celor ocupate in prezent cu diferite culturi
de furaje pentru masă verde.

Anghel PARASCHIV
Iosif POP
Aurel PAPAJD1UC

~
?-

lectivele de muncă din unitățile
economice ale județului Caraș-Severin desfășoară cu eforturi sporite
întrecerea socialistă pentru a intimpina ziua de 1 Mai cu realizări
cit mai bune. Minerii de la Rușchița au realizat, peste prevederile de
plan, de la începutul anului și pînă
acum, 113 tone de plumb in con
centrate, 8 tone de cupru și 40
tone de zinc in concentrate, siderurgiștii din Reșița și Otelul Roșu
au livrat peste prevederile planu
lui mai bine de 9 500 tone de pro
file grele și semifabricate pentru
forjă și 400 tone de table și benzi
groase și mijlocii din oțel, iar
constructorii de mașini din Reșița
au realizat în plus produse ale
industriei electrotehnice în valoa
re de 34,2 milioane lei. Este de
remarcat faptul că sporurile de
producție au fost obfinute în prin
cipal pe seama creșterii produc
tivității muncii. (Nicolae Catană,
corespondentul „Scînteii").

NOI SONDE IN EX
PLOATARE. Mobilizați în entu
ziasta întrecere socialistă, animați
de hotărîrea fermă de a întîmpina
ziua de 1 Mai cu noi și presti
gioase fapte de muncă, petroliștii
din cadrul Schelei de foraj Rimnicu Vîlcea și-au sporit eforturile
pentru a pune cît . mai grabnic în
exploatare un număr sporit de
sonde. De curind a fost predată
Schelei de producție petrolieră
Drăgășani una dintre sondele de
cea mai mare adincime din județ.
De la începutul anului și pină
în prezent, colectivul Schelei de
foraj Rimnicu Vîlcea a predat
pentru producție petroliștilor din
Drăgășani si Otești un număr de
20 de sonde. în cinstea Zilei inter
naționale a muncii, sondorii vîlceni s-au angajat să încheie foră
rile la o altă sondă de mare adin
cime In zona Făurești. (Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

MICA MECANIZARE—o mare resursă
de creștere a productivității muncii
Intrînd la diferite intervale de
tarea ciclului de fabricație cu 4 pre
tâmp în halele întreprinderii „Por
și reducerea consumului de combus
țelanul" din Alba Iulia. de fiecare
tibil. Noul procedeu se aplică, pen
dată al impresia că ceva s-a schim
tru început, la produsele decorative
bat. Fie în organizarea fluxurilor de
și bibelouri, urmând ca el să fie ex
fabricație, fie în utilizarea suprafe
tins în continuare.
țelor productive sau în gradul de
Posibilități de creștere a producti
mecanizare a producției. Aceste nou
vității muncii există și acolo undo
tăți. sesizabile îndeosebi pentru cei
unele operații sînt de acum mecani
care cunosc de mai multă vreme
zate. Cel mai concludent exemplu
întreprinderea, constituie de fapt
îl oferă îmbunătățirile aduse la ma
materializarea eforturilor muncito
șinile de fabricare a farfuriilor. For
rilor și specialiștilor unității pentru
mele pe care acestea se realizau
modernizarea
producției,
pentru
pînă nu de mult erau din ipsos. O
creșterea continuă a productivității
formă rezista la aproximativ 100 de
muncii și eficienței economice. De
cicluri de fabricație. Deci, o durată
altfel, toamai aceste preocupări
relativ scurtă. Pentru înlocuirea
constituie suportul realizării exem
formelor, mașina era oprită. Evi
plare a planului pe primul trimestru
dent. se creau timpi morti.
al anului. Ne confirmă acest lucru
— Prin folosirea formelor din podirectoarea întreprinderii, tovarășa
roplast, acest neajuns a fost înlătu
Elena Covaciu :
rat — ne spune ing. Petru Paniti.
— Planul la producțla-marfă In
Durata de utilizare a formelor a
dustrială pe primele trei luni a fost
crescut de 10 ori. Pe lîngă economia
depășit cu 3,5 Ia sută, deși prevede
de ipsos realizată se înregistrează și
rile sînt mai mari cu 10 la sută față
o însemnată creștere a productivită
de aceeași perioadă a anului trecut,
ții muncii.
ne spune interlocutoarea. Aceasta
Și Încă o precizare : poroplastul
în condițiile în care ponderea pro
este un înlocuitor realizat din mate
duselor noi este de peste 85 la sută.
riale recuperabile, după o retetă
Demn de reținut
originală pusă la
este si faptul că
punct prin efor
întregul spor de
turile
inginerului
producție a fost
La întreprinderea
Petru Paniti și
realizat pe sea
maistrului Vero
„Porțelanul”
ma creșterii pro
nica Sandu. Aductivității mun
vind in vedere
din Alba Iulia
cii, sarcinile de
avantajele deose
plan la acest In
bite
ale acestui
dicator fiind de
nou material. în
pășite cu 5,4 la sută. Măsurile luate
Întreprindere se fac pregătiri pen
in Întreprindere pentru creșterea pro
tru extinderea utilizării formelor da
ductivității muncii și care vizează în
poroplast și la fabricarea ceștilor.
deosebi îmbunătățirea organizării
în cadrul acțiunii de reorganizare
producției pe ateliere și fluxuri teh
a activității și introducere a unor
nologice. mecanizarea unor operații
noi procedee de lucru a fost elabo
și ridicarea calificării muncitorilor, au
rat, și un program care vizează me
determinat, in comparație cu peri
canizarea transportului intern în în
oada corespunzătoare a anului tre
treprindere. Prin specificul activi
cut, un spor de productivitate de
tății, volumul transporturilor inter
13,6 la sută. Aceste rezultate con
ne este relativ mare. Acțiunea a fost
firmă că pregătirea producției aces
declanșată anul trecut în atelierul
tui an, ultimul din actualul cincinal,
de fasonare, iar In prezent sint în
a fost făcută temeinic, consiliul oa
curs de execuție pregătirile pentru
menilor muncii identificind soluții
extinderea transportului mecanizat
eficiente pentru fiecare problemă in
și in atelierul de decor I.
parte și asigurînd transpunerea lor
— Dispunem de importante rezer
neabătută in practică.
ve de creștere a productivității, care
In ce constă experiența acumula
pot fi valorificate printr-o mai bună
tă de colectivul . acestei unități în
organizare a muncii — ne preciza
domeniul creșterii
productivității
maistrul
Vasile Dumitru, șeful ate
muncii ? Un lucru In aparență fără
lierului decor II. Iată numai un
însemnătate In procesul de produc
exemplu. La sfîrșitul lunii ianuarie.
ție 11 reprezintă aplicarea mărcii
In cadrul măsurilor de reducere a
fabricii. La volumul producției În
consumului de combustibil, am de
treprinderii. cea mai mare unitate
vansat reparațiile capitale la un
de profil din țară, acest „amănunt"
cuptor de ardere. Am hotărât atunci
capătă insă Importanta oricărei alte
să facem această lucrare fără să afaze de producție. în ultima vre
țectăm producția. Printr-o Încărcare
me. această fază de lucru devenise
judicioasă cu produse a vagoneților
un loc îngust. Aplicarea manuală a
și programarea arderii în funcție de
ștampilei nu mai corespundea flu
specificul produselor am reușit să
xului producției, aflat mereu în in
evităm crearea unul loc îngust pe
tensificare. Tocmai de aceea, un co
fluxul tehnologic la arderea a Il-a.
lectiv condus de subinginerul Vasile
Deci,
unul dintre cuptoare a devenit
Lungan, de la atelierul de proiecta
disponibil și realizăm un volum de
re, a conceput și realizat, cu forțele
producție mal mare pe o capacitate
proprii ale întreprinderii, o mașină
de ardere mai mică. în felul acesta
de aplicat marca fabricii. Rezulta
s-a realizat și o însemnată creștere
tul ? Productivitatea muncii s-a tri
a productivității muncii.
plat la această operație.
Fără îndoială, aceste citeva ele
Reexaminind fluxul tehnologic,
mente care conturează preocupările
specialiștii întreprinderii au ajuns
colectivului întreprinderii „Porțela
la concluzia că șl executarea opera
nul" din Alba Iulia pentru realiza
ției de decor, fază care se efectuea
rea
exemplară a planului, în condi
ză cu precădere manual, poate fi
țiile creșterii mai accentuate a pro
mecanizată la anumite produse. Oda
ductivității muncii, nu reprezintă o
tă ce s-a ajuns la această concluzie,
experiență încheiată. Așa cum am
s-a trecut la materializarea ei. Efi
menționat, unele acțiuni sînt in
cienta ? Un spor de 6 la sută Ia pro
plină
desfășurare, altele urmează să
ductivitatea muncii. Investigațiile
fie aplicate. Există prin urmare pre
efectuate nu s-au limitat doar la amise certe că productivitatea mundl
cest aspect Reevaluând întreaga ac
va crește în continuare și mai sub
tivitate de la decor, specialiștii au
stantial. îndeplinindu-se astfel unul
propus introducerea unui nou pro
din principalele obiective stabilite
cedeu de lucru : decorarea porțela
de conducerea partidului.
nului pe crud cu săruri. Argumen
tele cu care s-a susținut această
Ștefan DINICA
propunere sînt solide : eliminarea
corespondentul „Scînteii*
unei arderi, rezultînd de aici scur
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CANADA

î -

La întîlnirea cu primul ministru al Canadei

In timpul vizitei ia

I întîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu Dineu oferit de Agenția
pentru energia atomică
cu oameni de afaceri canadieni
a C anadei Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. s-a întâlnit, marți dupăamiază, cu reprezentanții unor firme
V industriale. bancare și comerciale
Ș din Canada, precum și ai unor orgaftt nisme guvernamentale canadiene in
ii-;'? teresate în dezvoltarea relațiilor economice cu România.
j
La întîlnire au participat tovarășii
j.,- Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei, alte
i persoane oficiale care însoțesc pe
președintele României.
în deschiderea întîlnirii. a luat
cuvîntul ministrul comerțului exte
rior al Canadei. James Francis
Kelleher, care a salutat și a adus un
respectuos
omagiu
președintelui
Nicolae Ceaușescu. în continuare, el
a subliniat interesul larg manifestat
î
în Canada fată de realizările Româ; niei, pentru promovarea unei cola> borări cit mai strînse cu tara noastră.
!
Au vorbit apoi J. Donnelly, preț ședințele Agenției pentru energia
I.. atomică a Canadei. A. K. Velan. prei;, ședințele Comitetului pentru comerț
! Canada — Europa de Est. Jack Ho' wett, președintele organizației Candu. J. Serroussi. președintele firmei
i „Derano Traving". Ei au salutat cu
ț multă căldură vizita în Canada a prej ședintelui Nicolae Ceaușescu. Dînd o
I apreciere deosebită progreselor înre; gistrate de România în toate domej niile. vorbitorii au exprimat dorința
! de a realiza o conlucrare activă, rod- nică cu întreprinderile românești și
i au relevat cadrul deosebit de favo' rabil deschis în acest sens în timpul
convorbirilor de la Ottawa și prin
înțelegerile convenite.

în încheiere a luat cuvîntur pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU.
In cuvîntarea sa, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, mulțumind pentru apre
cierile si urările adresate, a expri
mat satisfacția pentru prilejul de a
se întîlni cu oameni de afaceri ca
nadieni care au relații sau doresc
să dezvolte relații cu România.
Avem, îndeosebi, colaborarea și
acordul privind construcția centrale
lor nucleare Candu în România,
ceea ce reprezintă, intr-adevăr, un
important obiectiv, atît economic, cit
și tehnic. Cu toate acestea, doresc
să declar deschis că noi considerăm
că nivelul relațiilor economice româno-canadiene este încă foarte mic
— a spus președintele Nicolae
Ceaușescu.
Am discutat cu domnul primministru, cu alti membri ai guver
nului necesitatea extinderii schimbu
rilor economice, propunîndu-se obiectivul ca în cîtiva ani să ajun
gem la un volum de circa un mi
liard dolari, in ambele sensuri.
Sîntem interesați să continuăm
colaborarea în construirea centrale
lor nucleare Candu în România șl
să colaborăm în realizarea. împreu
nă, a unor asemenea centrale in alte
țări.
în acest cadru — a relevat to
varășul Nicolae Ceaușescu — apre
ciem mult participarea industriei
canadiene. Am retinut dorința
grupului de întreprinderi canadiene
de a avea, eventual, o participare
mal mare. Pentru aceasta însă este
necesar să ajungem la înțelegeri cu
privire la realizarea contrapartidei
sau compensației necesare. în măsu

ra în care vom reuși să cădem do
ma că aceasta reduce mult trans
portul și ar prezenta multe alte
acord asupra acestor probleme, atuncl și nivelul participării indus .... avantaje, care sînt bine cunoscute,
triei canadiene se poate discuta. •jv Avem deja unele întreprinderi mixte
cu firme și companii din alte state.
Aceasta este valabil și pentru alte
sectoare de activitate, dar mă refer
In continuare, tovarășul Nicolae
acum in mod deosebit la centralele
Ceaușescu a subliniat necesitatea
nucleare.
găsirii formelor celor mai accepta
Președintele Nicolae Ceaușescu,
bile și avantajoase și pentru unii, și
arătând că România a luat o hotăripentru alții, în vederea extinderii
re — și de patru ani o aplică ferm
nu numai a schimburilor economice,
— de a nu mai apela la nici un fel
dar și a cooperării in producție.
de credite, a exprimat dorința ca
De asemenea, a fost evidențiată
relațiile economice să se bazeze pe
necesitatea de a se crea condițiile
un echilibru real al balanței comer
pentru schimburi echilibrate, ca ex
ciale și de plăti.
porturile in România să poată fi
plătite la timp. In acest cadru — a
Sîntem gata, pentru toate cele
spus președintele României — in
10 grupuri energetice, să realizăm o
participare, într-o măsură sau alta,
cludem și acordarea de licențe și
a industriei sau a întreprinderilor
contingente pentru produsele româ
nești, spre a putea să realizăm, in
industriale din Canada, după cum
următorii cîtiva ani, acest volum
dorim să colaborăm, la realizarea
al schimburilor de circa un miliard
unor asemenea centrale în alte tari.
dolari; includem, de asemenea, rea
Avind în vedere experiența de pină
lizarea de societăți mixte și colabo
acum, sperăm să obținem rezultate
rarea pe terte piețe. In acest fel,
bune și în viitor.
avem convingerea că vom reuși să
realizăm nivelul de schimburi eco
Relevind, apoi, că în aceste zile
nomice la care m-am referit și să
s-a discutat despre perfectarea unor
dezvoltăm larg relațiile dintre Româ
însemnate importuri de minereu de
nia și Canada.
fier, de cărbune cocsificabil și alte
In legătură cu aceste probleme, to
materiale importante din Canada,
varășul Nicolae Ceaușescu a sub
vorbitorul a spus că este necesar
liniat că dezvoltarea relațiilor eco
ca guvernul canadian să sprijine și
nomice are o mare importantă pen
să acorde facilități in vederea reali
tru relațiile politice, de prietenie,
dintre popoarele noastre. Dezvolta
zării acestor schimburi.
rea schimburilor economice se poate
Sintem gata și am dori să creăm
realiza numai în condițiile unei
împreună cu companii canadiene
politici de pace — si, de aceea, în
unele întreprinderi mixte în Româ
cadrul vizitei, noi am acordat o mare
nia, astfel îneît produsele acestora
însemnătate problemelor internațio
nale,
ale dezarmării, in primul rînd
să le putem vinde în zona in care
dezarmării nucleare, tratativelor de
se găsește tara noastră, tinînd sea

la Geneva dintre Uniunea Sovietică
și S.U.A.
România — a spus tovarășul
Nicolae Ceaușescu — este angajată
într-un program larg de dezvoltare
economico-socială. Am adoptat un
program pentru următorii cinci ani,
pînă în 1990. iar, in unele domenii,
pină în anul 2000. Anul trecut, in
dustria românească s-a dezvoltat în
tr-un ritm de aproape 7 la sulă.
Anul acesta sperăm să realizăm
ceva mai mult chiar, iar în urmă
torii cinci ani ne propunem să men
ținem acest ritm de 6—7 la sută.
Dorim să realizăm acorduri de lungă
durată, de minimum cinci ani, chiar
10—15 ani, pentru că numai aceasta
dă stabilitate și încredere — atît
unora, cît și altora — in colaborarea
economică.
»
în încheierea cuvîntării sale, subli
niată în repetate rînduri de aplauze,
președintele tării noastre a arătat :
Pe baza experienței de pină acum, a
discuțiilor din aceste zile, sint în
credințat că relațiile dintre țările
noastre, relațiile economice, colabo
rarea dintre întreprinderile româ
nești și companiile sau diferitele
firme canadiene vor putea să se dez
volte într-un ritm si mai intens. Aș
dori să urez o dezvoltare cît mai
largă a colaborării noastre, iar dum
neavoastră — succes în colaborarea
cu România, în general succes în
activitatea dumneavoastră.
întîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră de cordialitate, sub semnul do
rinței comune de a se dezvolta tot
mai puternic relațiile economice
româno-canadiene.

Momente de Ia întîlnirea președintelui României, Nicolae Ceaușescu, cu oameni de afaceri canadieni'

(Urmare din pag. I)

tică sau economică, ci sî o impor
tantă politică, o importantă uma
nă, privind dezvoltarea relațiilor de
prietenie dintre popoarele celor două
țări, dintre oamenii din România și
cei din Canada care lucrează in aces
te domenii. S-a arătat că în cadrul
conlucrării s-au stabilit relații de
prietenie între multi specialiști din
acest domeniu, între ingineri, mun
citori, între oamenii muncii din ță
rile noastre — aceasta avind o sem
nificație deosebită in actualele îm
prejurări, cînd, pe plan inter
național, continuă să existe pericolul
grav al unui nou război mondial,
care s-ar transforma inevitabil în
tr-un război nuclear.
Trebuie să facem în așa fel, a spus
tovarășul Nicolae Ceaușescu, încit
energia nucleară să servească numai
scopurilor pașnice pentru a da posi
bilitatea oamenilor să se bucure de
viafă, să cinte, să trăiască așa cum
sint creați de natură.
Relevind apoi că popoarele noas
tre au multe lucruri comune în is
toria lor. dar astăzi, mai cu sea
mă. au multe lucruri comune în pre
ocuparea lor pentru dezvoltarea eco
nomico-socială independentă, pentru
a-și asigura bunăstarea și fericirea,
președintele României a spus : Do
rim, deci, ca această conlucrare a
noastră în domeniul energiei nuclea
re, precum și in celelalte domenii,

să contribuie șl la întărirea colaboră
rii pc plan international, la o politică
de pace care să asigure fiecărui po
por posibilitatea de a-și concentra
forțele în direcția dezvoltării economico-sociale, a soluționării proble
melor foarte grave ale subdezvoltării,
pentru realizarea unor relații econo
mice noi, bazate pe egalitate, pe res
pectul independentei fiecărei națiuni,
pe renunțarea cu desăvîrșire Ia forță
sau la amenințarea cu forța.
In încheiere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, amintind că țările noas
tre fac parte din două alianțe mili
tare, din două blocuri militare opuse,
și-a exprimat speranța în depășirea
existentei acestor blocuri militare,
subliniind, totodată, că pină atunci
trebuie ca fiecare să acționeze în ca
drul acestor alianțe și, împreună cu
alte popoare, să militeze pentru a so
pune capăt cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare. Pentru a da o
perspectivă de lungă durată colabo
rării noastre trebuie să ne angajăm
cu toată hotărirea pentru apărarea
păcii.
Avem impresii plăcute, bune des
pre tot ceea ce am văzut și discutat
în Canada — a spus președintele tă
rii noastre. Plecăm acasă cu convin
gerea că există mari posibilități și
perspectiva unei colaborări de lungă
durată, a unei prietenii trainice intre
popoarele noastre.
Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

*
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FORMAREA CONȘTIINȚEI NOI, REVOLUȚIONARE
printr-o activitate politico-educativă sistematică, diversă
O realitate confirmată generos a'e manifestările din cadrul actualei
ediții a Festivalului național „Cintarea României" este transformarea
întreprinderilor și instituțiilor în adevărate foruri ale educării și formării
trăsăturilor înaintate ale noii conștiințe socialiste prin intermediul unor
ample și complexe activități care pun in centrul lor realizările oamenilor
muncii, continua lor aspirație spre perfecționarea profesională, morală,
civică, cele mai valoroase experiențe din domeniul producției. Nu trebuie
uitat esențialul fapt că întreaga activitate politico-ideologică și culturalartistică trebuie să se desfășoare în strinsă legătură cu realitățile produc
ției, ale vieții, că o autentică, o însuflețitoare „Cîntare a României" nu se
poate concepe fără tumultul abatajelor, al furnalelor, laminoarelor, fără
freamătul muncii din industrie și agricultură. Subliniind obiectivele majore
ale procesului de formare a omului nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu
arăta : „Munca politico-ideologică trebuie să cultive mîndria patriotică
a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, față de trecutul
glorios de luptă al poporului nostru, față de minunatele realizări in fău
rirea socialismului, să dezvolte puternic sentimentul de dragoste față de
popor, de patrie, față de partid, hotărirea de a fi gata in orice împre
jurări să servească interesele țării, cauza socialismului".
Transpunerea in faptă a acestor înalte comandamente presupune în
chip firesc convergența tuturor eforturilor educative, conlucrarea sistema
tică, riguroasă a organizațiilor de partid cu cele de sindicat și U.T.C.
Consiliile de educație politică și cultură socialistă existente în unitățile
economice au datoria ca în această fază, județeană, a celei de-a V-a
ediții a Festivalului național „Cintarea României" - cind pe scenele clubu
rilor muncitorești, ale cluburilor tineretului, ale caselor de cultură se des
fășoară marea întrecere a artiștilor amatori, a formațiilor de teatru, brigadă,
montaj literar, recitatori ș.a. - să îndrume îndeaproape, să coordoneze și
să promoveze experiențele înaintate, să vegheze neîntrerupt la calitatea
și actualitatea programelor realizate, la strînsa legare a acestora de
obiectivele ce stau în fața colectivelor de muncă. Ancheta de față aduce
în atenția cititorilor citeva aspecte din activitatea unor consilii de educație
politică și cultură socialistă din județul Botoșani și municipiul București.

Muncă și creație - o relație dialectică,
concretizată în rezultate exemplare
La faza județeană a Festivalu
lui național ..Cintarea României",
colectivul întreprinderii
Electro
contact din Botoșani va. fi repre-,
zentat de peste 400 artiști amatori.
Vor urca pe scenă trei brigăzi artis
tice. un cor muncitoresc, două for
mații de teatru, o alta pentru mon
taj literar-muzical, un ansamblu de
dans modern, un altul folcloric, un
grup de „balet clasic", membri ai ce
naclului literar și de artă plastică,
interpreți de „muzică cultă" etc. Iar
ca să nu mai continuăm înșiruirea,
notăm că din întregul „nomenclator"
al genurilor de artă practicate de
profesioniști și amatori, electrotehniștii vor fi deficitari la această fază
a festivalului doar la... muzică de
operă și orchestre simfonice. :Evidențele statistice ale consiliului de
educație politică și cultură socialistă
din unitate arată că din fiecare 6
membri ai colectivului unul face
parte dintr-o formație artistică. La
aceasta se mai adaugă cele 23 cercuri
de creație tehnico-științifică, ce cu
prind, și ele. vreo 470 de oameni ai
muncii și al căror bilanț, în actuala
ediție a festivalului, înseamnă 117
intenții, citeva sute de inovații și
peste 1 000 de raționalizări, eficienta
lor economică adunînd numai pînă
acum 19—20 milioane lei. Potențialul
despre care vorbim nu s-a aflat la
cotele actuale dintotdeauna („dintotdeauna" însemnînd totuși cel mult
10 ani, citi va împlini curînd între
prinderea) și orice discuție pe aceas
tă temă cu secretarul comitetului de
partid ori cu directorul întreprin
derii pornește, invariabil, de la criticile îndreptățite pe care le primeau
în anii din urmă în diferite organisme județene ori municipale pentru
lipsa din cadrul colectivului a ceea
ce există acum, Așadar, cum s-au
schimbat lucrurile ?
— Spre sfîrșitul ediției anterioare
a festivalului, cind am constatat că
nu trecuserăm de faza județeană decit
cu o singură formație, biroul comite
tului de partid pe întreprindere a
făcut din acest fapt un caz deosebit,
despre care s-a* discutat în toate or
ganizațiile de bază și în toate cele
lalte organizații de masă și obștești.
S-a efectuat apoi un studiu. în baza
căruia s-a întocmit programul de
organizare și desfășurare a etapei
de masă a actualei ediții a festiva
lului. Programul, purtind genericul
Cinstire muncii și hărniciei, a fost
dezbătut și adoptat într-o plenară a
comitetului de partid pe întreprinde
re. devenind astfel obligatoriu pen
tru întreg colectivul.
Răspunsul l-am primit de la Du
mitru Prodan, secretarul comitetului
de partid, de la care am reținut și
un alt aspect plin de semnificații :
„Implicarea directă a organelor și
organizațiilor de partid în această activitate i-a conferit cea mai înaltă

autoritate șl a semnificat în ochii
tuturor cea mal mare preocupare ce
i se putea acorda. De cîtva timp,
cind lucrurile au intrat pe un făgaș
normal, biroul comitetului de partid
continuă să coordoneze și să contro
leze și acest domeniu, dar prin pris
ma modului în care își îndeplinește
sarcinile și îndatoririle consiliul de
educație politică și cultură socia
listă". Dar iată doar citeva dintre
prevederile regulamentului ce a stat
la baza declanșării concursului
„Cinstire muncii și hărniciei", reprezentînd de fapt faza de masă — și
de permanență — a festivalului : ac
țiunile se desfășoară periodic (de
fapt, trimestrial) după sistemul Dia
log pe aceeași scenă (la clubul între
prinderii) între toate cele 7 secții.
Normal, secția declarată cîștigătoare
a unei etape a concursului este sec
ția cu cele mai multe și mai valo
roase formații artistice. Dar pînă să
se ajungă aici, regulamentul preve
dea îndeplinirea si a altor cîtorva
condiții : pentru ca o formație să
ajungă pe scenă este necesar ca fie
care dintre membrii săi să-și fi în
deplinit normele zilnice de lucru și
fără vreun refuz de calitate ; colec
tivului pe care aceasta îl reprezintă
i se cere să fi promovat, în perioa
da respectivă, prin cercurile de crea
ție tehnico-științifică, propuneri pen-.,
tru cel puțin o invenție, cinci ino
vații și 15 raționalizări. Și nu arare
ori s-a întîmplat ca o formație ori
alta să fi făcut cale întoarsă datorită
acestui motiv chiar și din camerele
avanscenei clubului. Astfel, nu mai
constituie subiect de mirare mulți
mea invențiilor, inovațiilor și rațio
nalizărilor notată anterior ori faptul
că. la ora actuală, numărul secțiilor
de producție este egal cu cel al bri
găzilor artistice, cu al formațiilor de
teatru, cu al grupurilor vocale, al
multor altor formații ce practică
celelalte genuri de artă. Așa cum
nu e de mirare că instructorii și
componenții ansamblurilor artistice
ori ai cenaclului literar și de artă
plastică sînt, în același timp, și cei
mai buni dintre lucrătorii secțiilor
de producție sau de cercetare, cura
este cazul lăcătușului montator Dan
Chihaia, frezorului Constantin Asmarandei (pe care l-am ascultat inter
pretând cu acuratețe Concertul pen
tru oboi și pian de Vasile Veselovschi), al operatoarei Violeta Porfin sau al inginerilor Lidia Vrînceanu și Georgcl Sulugiuc (remarcabil
flautist în Dans țărănesc de C. Du
mitrescu). pentru a nu cita decît ci
teva nume.
Desigur, stabilirea cu exactitate a
relației de intercondițioilare a amplei
activități cultural-artistice si de crea
ție tehnico-științifică cu rezultatele
economico-financiare ale colectivului

Oameni ai muncii. - artiști amatori din județul Botoșani
ar fi necesitat investigații mult mai
amănunțite și de mai lungă durată.
Un adevăr este însă de domeniul
eviddnței : că în timp ce, în perioa
da anterioară, întreprinderea în
cheia fiecare an de producție cu in
dicatorii „pe muche", anul 1984 a
reprezentat cel mai bun an din în
treaga existentă a colectivului, cînd
s-au înregistrat substanțiale depășiri
la toate pozițiile de plan. Fapt ce
poate constitui și rezultatul inițiati-

vei ca fiecare membru ăl formațiilor
artistice de amatori să apară pe sce
nă numai după ce și-a realizat
exemplar sarcinile de producție.. Și
numai după ce colectivul pe care îl
reprezintă și-a îndeplinit baremul
minim de invenții, inovații și rațio
nalizări cu imediată aplicabilitate
practică.

Silvestri A1LENE1

corespondentul „Scinteii"

Argumente ale atitudinii comuniste
La Automatica, întreprindere bucureșteană cunoscută, discutăm, mai
Intîi. cu președintele comitetului
sindical, Valentin Cazacu, care (ca
și secretarul comitetului P.C.R.,
acesta însă fiind mai tînăr) are vechi
state de muncă în respectiva unitate.
Aflăm că activitatea culturală la”
această întreprindere, care numără
azi peste 3 500 de oameni, are o în
delungă tradiție. Există de mult,
aici, o formație de dansuri mixtă,
(ca si o orchestră de muzică popu
lară. de altfel), și dorința oamenilor
de a se exprima prin intermediul
dansului si cîntecului a beneficiat și
de un îndrumător competent, mais
trul Dumitru Cruțu. în treacăt fie
zis. toți instructorii provin din
această fabrică ! — ne-a spus inter
locutorul nostru, evocindu-ne și dă
ruirea. și pasiunea animatorului echi
pei de teatru, tehnicianul Mihai
Păunescu. Mai nouă, dar deja foar
te cunoscută și apreciată — atrăgind
și o mulțime de participant și sus
ținători din afară — este activitatea
cenaclului, care stimulează atît afir
marea de talente literare, cit și de
artă plastică etc. Animat în primul
rînd de uteciști, în frunte cu tînărul
inginer Laurențiu Geambașu, cena
clul a realizat o frumoasă colaborare
și interferență între amatorii de la
„Automatica" și artiști profesioniști
— poeți consacrațiț artiști plastici
binecunoscuți, dar și pictori tineri
care au expus aici.
Coordonarea activității ? Consiliul
de educație politică a desemnat
membri ai săi care răspund de
activitatea formațiilor, țin legă
tura cu instructorii, sprijină mo
bilizarea și organizarea acțiunilor.
Se manifestă o atenție deosebită
pentru ca, asemenea instructorilor.

membrii formațiilor artistice să fie
exemplu de muncă și disciplină. Dar
nu se lucrează „prin delegație !“
Există și O îndrumare mai directă.
Discuțiile purtate la sediul comite
tului de . partid, lri secții sau în
timpul acțiunilor culturale vizează o
substanțială îmbunătățire a conținu
tului educativ al manifestărilor. In
teresul față de cultură, fată de vir
tuțile educative ale mișcării de ama
tori face ca multi dintre membrii
comitetelor de partid, U.T.C. și sin
dicat să fie prezenti, să participe
direct, cu interes și pasiune la
toate acțiunile, să contribuie la în
drumarea lor. Manifestările formației
de dansuri se bucură de o mare pre
țuire. Acțiunile cenaclului, lucrările
celor peste cincisprezece muncitori
electrotehnicieni, electroniști, ana
liști, ingineri care simt nevoia, să se
exprime în versuri, dînd glas bogatei
lor vieți sufletești, conștiinței lor
de membri și făuritori ai unei patrii
socialiste, atașamentului pentru par
tid — de asemenea. Interesante au
fost și întîlnirile cu personalități ale
vieții noastre literare..
Preocuparea comitetului de partid,
a consiliului de educație politică este
concentrata pe menținerea și ridica
rea nivelului acestor manifestări, pe
sporirea ecoului lor ideatic și emo
țional, a influentei lor modelatoare.
Promovarea talentelor este nu nu
mai un nobil principiu, ci chiar o ne
cesitate pentru a asigura continuita
tea și întinerirea formațiilor. Tot
prin inițiativele consiliului de
educație politică, încă din primele
luni, noii angajați sînt întrebați
despre înclinațiile lor artistice, des
pre genul de formații care ii inte
resează. Pe de altă parte, există preo
cuparea popularizării lucrărilor artis

tice ale' creatorilor din întreprin
dere, în sala de consiliu, în secții,
în ateliere sau,, atunci cînd este po
sibil. în săli ce presupun o audiență
mai largă — la „Casa Scînteii", la
Teatrul „Ion Creangă", teatru care
are relații de colaborare cu „Auto
matica".
Intervenind în dialog și pornind
tocmai de la imperativul eficientei
educative, de la rolul culturii și ar
tei în dezvoltarea armonioasă a per
sonalității umane, secretarul comite
tului de partid pe întreprindere.
Mareei Iamandi (care tocmai rezol
vase o problemă din categoria celor
mai direct „umane"), apreciază că
există încă mult loc pentru mani
festări de acest fel, pentru fructifi
carea talentelor, unele cunoscute, al
tele urmînd a fi detectate.
Dialogul alternează; firesc, tema
creativității tehnice — oamenii mun
cii de la „Automatica" sînt cei ce au.
realizat cunoscuții roboți în func
țiune la „Electroaparataj" și la „Au
tobuzul" — cu tema creativității ar
tistice — „aspecte legate, in strînsă
interferență", cum apreciază tovară
șul Iamandi. Aflăm despre impor
tantele sarcini ale „Automaticii", care
are un volum de producție impresio
nant și care , este în plin proces de
trecere pe un profil de electronică
industrială, ceea ce solicită eforturi
de muncă și creație deosebite. (Cer
cul de creație tehnico-științifică. ce
include peste 200 de membri și este
animat în prezent de tineri — cerc
care scoate un buletin, are o revistă
și organizează sesiuni — avînd un
rol important în realizarea marii
majorități a produselor noi).
Aflăm că întreprinderea va Împlini
în 1985 o jumătate de veac de exis
tență și 25 de ani de cînd există ca
unitate de automatizări și că va be
neficia la sfîrșitul anului de noi do
tări, printre care și un club. O do
tare ce va crea condiții fără pre
cedent pentru înflorirea activității
cultural-educative, promovarea miș
cării de amatori.
Am aflat în acest sens că s-a si
trecut la reactivarea formației de
teatru, care a obținut frumoase apre
cieri in ediția precedentă a „Cîntării
României" și că în planul de măsuri
al comitetului de partid figurează
reînființarea brigăzii artistice.

Natalia STANCU

C~BRÎGĂbÎER LA NOUA MAGISTRALĂ ALBASTRĂ '
(Urmare din pag. I)
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ar însemna înconjurul țării, plus
de două ori. dus și întors, distanța
București — Constanța.
Cu aceeași hărnicie și înaltă pro
ductivitate lucrează și mai tînărul
'excavatorist Mihai Lupu, care a
reușit, la cei 28 de ani ai săi, să
devină un nume stimat și prețuit
de toți brigadierii, el fiind și secretarul Comitetului U.T.C. al Șan
tierului național al tineretului.
După cum la panoul de onoare al
întrecerii se află și Valeriu Muț,
de 29 de ani, un adevărat as în
conducerea autobasculantei de 40
de tone, pe care a lucrat, în
schimb, cu tatăl său. de curînd
pensionat. Cu pămîntul și piatra
cărate cu autobasculanta la Cana
lul Dunăre — Marea Neagră șl
aici s-ar umpl'e un tren lung de
la Constanta pînă în Bihor, de
unde este de fel.
Dar aceste cifre și date, de-a
dreptul spectaculoase, încorporea
ză în ele nu numai expresia fizi
că a milioanelor de tone de pămînt și piatră, ci mai ales ener
gia și ambiția tinerilor brigadieri,
abnegația și bărbăția de care dau
dovadă pe vreme bună sau rea,
ziua sau noaptea, hotărirea lor de
a fi mereu prezenți la datorie,
oriunde țara are nevoie de ei. Există și aici, pe Șantierul național
al tineretului, o mulțime de alte
lucrări de executat. mai puțin
spectaculoase la prima vedere, dar
la fel de importante, cum sînt cele
de taluzare și protecție a maluri
lor. Lucrări încredințate elevilorbrigadieri veniți pe șantier, prin
rotație, din toate județele tării. în
serii de cite trei luni, în cadrul
practicii productive din școală.
— In momentul de față — ne
spune comandantul taberei de
elevi-brigadieri. Ion Mălăelea, un
tînăr inimos și energic din Tîrgu

Cărbunești al Gorjului — pe Șan
tierul național al tineretului de la
PAM se află elevi din licee indus
triale și școli profesionale din ju
dețele Alba, Arad, Bacău, Bihor,
Cluj, Galați, Iași, Mehedinți, Ti
miș, Vilcea și municipiul București,
în număr de aproape 700. Dacă vă
spun că atît nouă, cit și comanda
mentului șantierului ne-a produs
o mare bucurie integrarea lor in
foarte scurt timp în viața specifi
că de brigadier, poate n-o să mă
credeți, așa că vă propun să-i ve
dem la fața locului.
în imediata vecinătate a Taberei
de la Năvodari, unde sînt și cazați,
între kilometrii 23,500 și 25, i-am
întîlnit pe multi dintre elevii-brigadieri pe un mal și pe celălalt al
canalului, zorind la protecția și
taluzarea acestora. Lucrări asemă
nătoare sînt executate de eleviibrigadierl nu numai pe tronsonul
lor. ci și în alte puncte ale PAMulul. Pe vîlceni și pe bucureșteni,
de exemplu, i-am întîlnit între
kilometrii 11—13. unde ti-e mai
mare dragul să vezi frumoasa lu
crare lăsată în urma lor. Fiecare
județ formează o brigadă. Fiecare
brigadă își are drapelul său și cîntecul său, cu care pornește și se în
torc de pe șantier. Elevii-brigadieri sînt însoțiți permanent, zi și
noapte, de activiști U.T.C. din ju
dețele lor' și de maiștri-instructori
de la școlile în care învață. Stăm
de vorbă cu Lucian State, activist
la Comitetul județean Galați al
U.T.C. :
— Sincer să fiu, la început mă
gîndeam că o să avem probleme
cu acomodarea lor la rigorile ordi
nii și disciplinei din tabără, la
munca de pe șantier. Acum, ce să
vă. spun ? Atît de repede s-au obiș
nuit, de exemplu, cu ora de scu
lare dimineața, îneît nici n-apucă
bine trompetistul să sune deștep
tarea. că îi și vezi cum apar pe alei

Ia gimnastica de înviorare. Cit des
pre munca propriu-zisă pe șan
tier. ea nu este peste puterile lor.
De fapt, și acesta este lu
crul esențial — rolul șantierului
este, în primul rînd, educativ, adi
că acela de a-i ajuta să facă un
pas cu dreptul pe drumul pregăti
rii lor pentru muncă și viață.
Este și părerea comandantuluibrigadier al taberei, elevul Ionescu
Marcel, „omologul" comandantului
taberei, Ion Mălăelea. Mai exact
spus, paralel cu comandamentul
taberei, există și un alt comanda
ment. cu aceeași structură organi
zatorică, format numai din elevi,
care învață, împreună cu colegii
lor, în mod practic, conducerea și
autoconducerea, disciplina și autodisciplina, gospodărirea și autogospodărirea.
— Așadar, cum e viața pe șan
tier. elev Ionescu Marcel, comandant-brigadier ?
— Ne învață să muncim, să nu
ne speriem de greutăți, să avem
încredere în forțele noastre, să ne
bucurăm de tot ce facem, de ce
lăsăm în urma noastră. Așa m-au
învățat; și mă învață și părinții
mei, amindoi muncitori la secția
din Chișineu-Criș a întreprinderii
de strunguri din Arad.
— Dar ceilalți colegi ?
— S-au obișnuit. Mai ales că
fiecare din cele 11 brigăzi vrea să
fie prima. Chemarea la întrecere
au lansat-o colegii din Vîlcea,
care au venit primii, cu citeva ore
mai înainte pe șantier, dar nici
bihorenii. nici gălățenii, bucureștenii și ceilalți, ca și noi. arădenii,
nu ne lăsăm mai prejos. în fieca
re zi. fiecare brigadă știe exact ce.
cit și cum a lucrat. Apoi, mai
avem și concursuri artistice, com
petiții sportive, întreceri pentru buna
gospodărire și înfrumusețare a pa
vilioanelor. a taberei. Dar. indife
rent cine va fi primul la o între

cere sau alta, de cîștigat avem cu
toții de cîștigat și ne vom mîndri
peste ani de zile că am fost și noi
brigadieri, că am pus și noi umă
rul la construcția PAM-ului.
Frumos gindit, frumos spus !
Ginduri și cuvinte asemănătoare
ne-au împărtășit și elevii-brigadieri gălățeni Ionescu Gheorghe. Paraschiv Ionel și Dobre Va
sile, bihorenii Mocoi Ion si frații
gemeni Gabor și Andras Mădăras,
bucureștenii Nica Răzvan. Idu Sil
viu, Negoescu Ovidiu. Moldovan
Valentin, Tudor Popa și Mihai Cezar
de la Liceul industrial nr. 31 și
mulți alții, băcăuani și clujeni, vîl
ceni și timișoreni. Cu toții au fost
de acord că munca și viața de
brigadier le dezvoltă spiritul de
echipă și de întrajutorare, de sti
mă și prietenie, de voință și ambi
ție. de competiție și onestitate, de
ordine și disciplină.
S-au convins de acest lucru și’
părinții carte au venit să-și vadă
feciorii. Unii dintre ei. cum a fost
cazul unui bucureștean și al unui
bihorean, au stat cîte două-trei
zile în tabără, participînd efectiv
la programul brigadierilor-elevi de
Ia primul sunet de trompetă, anunțînd deșteptarea, pînă la ulti
mul, vestind stingerea. La plecare,
tatăl lui Kolto Attila, elev în clasa
a Xl-a C de la Liceul industrial
nr. 3 din Oradea, spunpa :
— Am fost cu băiatul meu la
lucru pe șantier, am dormit îm
preună. am mîncat la aceeași
masă, mi-am făcut și eu program
după programul lui. Eu sînt me
canizator la S.M.A. Săcuieni și, ca
tot țăranul, om practic, care știe
prețul muncii, al pîinii. Apăi, dacă
băiatul meu vrea să ajungă ingi
ner constructor, cum îi place, pot
să spun că a avut mare șansă să
fie brigadier pe un astfel de șan
tier, care e cea mai bună școală
pentru toți de vîrsta lui.

La rîndul său, tatăl unui elev
bucureștean ii spunea comandan
tului taberei. Ion Mălăelea :
— Drept să vă spun, aproape că
nu-mi mai recunosc băiatul. Dacă
mai înainte era tăcut și retras, nu
prea își făcea patul dimineața și
n'e rugam de el să mănînce. acum
l-am găsit vioi și vorbăreț, ordo
nat, cu poftă de' mîncare și de
joacă, intr-un cuvînt — mai ma
tur, mai stăpîn pe el. măi curajos.
De unde se vede, vorba ceea, că
de muncă nu moare nimeni, după
cum nimeni nu poate
' ' trăi
'
fără
muncă.
Un adevăr de care se conving
„pe viu" toți cei aproape 700 de
elevi-brigadieri aflați acum pe
Șantierul național al tineretului de
la PAM. unde cinstesc prin faptele
lor de muncă și comportament,
vrednice de toată lauda, înaltul
forum al tineretului, unde concre
tizează, cit elanul și romantismul
proprii vîrstei, deviza „Participare-Dezvoltare-Pace“ a Anului In
ternațional al Tineretului, procla
mat sub auspiciile Organizației
Națiunilor Unile, la inițiativa
României. Prin tot ceea ce fac ei,
brigadierii de
’ 'Ia PAM,. asemenea
tuturor colegilor de generație, de
monstrează o dată mai mult că ti
nerii români sînt ferm angajați in
tr-o activă participare la viața
economică, politică și social-culturală a tării, că sînt alături de se
menii lor de pretutindeni în lupta
pentru dezvoltare și îndeplinirea
propriilor aspirații, pentru a-și
făuri, intr-un climat constructiv de
pace și prietenie, propriul viitor.
Așa cum tinerii brigadieri de as
tăzi de pe șantierul noii magistrale
albastre își pun semnătura la o
operă care va dăinui peste veacuri,
mesaj de conștiință și faptă al
generației de azi pentru genera
țiile viitoare.

Adevărul vieții
-la temelia marilor
opere literare
Anul acesta se Împlinesc o sută
monstrează. cu copleșitoare forță ede ani de la nașterea prozatorului
pică. modul în care tragicul se lea
și dramaturgului Liviu Rebreanu.
gă de marile conflicte sociale, ca aNumeroase manifestări omagiale in
tribut și consecință a injustiției ra
porturilor dintre clase. Așa cum s-a
tară și in străinătate, însoțite de apariția unor noi ediții ale capodope
spus, personajul Ion apare multi
relor sale epice, de importante se
plicat aici la scara întregii țărăsiuni științifice, de noi și relevan
nimi. Percepția si intuiția adîncă a
lumii, transpunerea și asimilarea ei
te comentarii critice, reliefează din
afectivă conferă romanului Răscoala
tr-o mare varietate de perspective
atributele unui roman social clasic.
locul aparte pe care creația lui
Celelalte romane ale lui Re
Liviu Rebreanu îl ocupă în istoria
breanu demonstrează aceeași ex
literaturii române și universale. Fap
cepțională putere de cuprindere te
tul că autorul lui Ion și al Pădurii
spinzuraților a fost încă din timpul
matică, de remodelare estetică a
vieții în funcție de „impulsul tai
vieții, și continuă să fie și astăzi,
unul dintre autorii noștri consecvent
nic al firii" (Octavian Goga), dar, în
deosebi, o capacitate de înnoire și
traduși pe diferite meridiane și pa
de obiectivare proprie celor mai de
ralele demonstrează în egală-măsu
seamă autori epici. Toate stau sub
ră atît importanta lui ca interpret
semnul unei consecvente convingeri
al firii noastre etnice, al spiritului
estetice conform căreia literatura
național, cit și marea demnitate ar
este una din cele mai complexe for
tistică a operelor cu care s-a im
me de cunoaștere și de autocunoașpus.
tere
a omului, de comunicare și com
S-a spus astfel, șl pe bună drep
uniune cu oamenii de pretutin
tate. că romanul Ion (apărut inițial
deni, de sesizare a sensului dez
în 1920 în două volume) reprezin
voltării în variatele aspecte ale rea
tă un moment de cotitură, o largă
lității. Pentru Rebreanu, adevărul ar
și cuprinzătoare schimbare de per
tistic se întregește și se verifică nu
spectivă în dezvoltarea prozei noas
mai prin adevărul vieții. Spre ceea
tre. Vechile perspective literar-artisce este principial si, esențial ome
tice, restrictive și simplificatoare, anesc. spre specificul și coerența ma
plicate asupra lumii rurale româ
nifestărilor umanului în cadrul is
nești, caracterizate prin pitoresc ex
toric și social, spre adevărul vie
cesiv, prin tendința de ignorare a
ții înțeles ca frumusețe și supremă
datelor sociale și etnopsihologice
valoare estetică, Rebreanu aspiră cu
reale, prin superficialitate. în fond,
fiecare nouă creație. Ideea de agrea
au fost negate definitiv de Rebreanu
bil, de plăcere ușoară, la nivelul
în numele idealului estetic al
simplei senzații sau al minimei ju
„pulsației vieții". înlocuite cu o în
decăți. îi este străină. Transfigurarea
țelegere incomparabil mai profundă,
ca act creator în cadrul căruia ele
mai nuanțată a datelor sale esen
mentele realității exterioare selec
țiale. semnificate epic Intr-o con-,
tate de înțelegerea, fantezia șl pu
strucție amplă, echilibrată, de o im
terea de comunicare expresivă a
presionantă vigoare și trăinicie. Fap
autorului se transformă în act de
tul că viziunea lui Rebreanu asu
miurgic, într-o lume aparte, funcpra satului românesc se impunea în
ționînd după legi
cuprinsul
unei
proprii, adăuga
riguroase arhi
te celor vecbi,
tecturi narative
CENTENAR
este subordonată
a dat romanului
total adevărului,
Ion puterea de a
în numele ade
străbate departe
LIVIU
REBREANU
vărului se reali
în timp si în1
zează
sentimen
spațiu, de a re
tul vital și etia
zista unor pro
al valorii. „Pentru mine, arta —
funde schimbăril de mentalitate șl,
scria Rebreanu in mărturia înadins
implicit, unor ’variate criterii ale
intitulată Cred (1924) — zic artă și
sensibilității estetice.
mă gindesc la literatură — înseamnă
Ca să ajungă la înfăptuirea unei
creație de oameni și viață (...) Creînd
capodopere ca Ion, la autoritatea
oameni vii, cu viață proprie, scri
artistică de care s-a bucurat și se
itorul se apropie de misterul eterni
bucură. Rebreanu a străbătut însă
tății. Nu frumosul, o născocire ome
un drum dificil, presărat cu nu
nească, interesează în artă, ci pulsa
meroase și răscolitoare experiențe de
ția vieții. Cînd ai reușit să închizi
viată în care tragicul a lăsat ade
in cuvinte cîteva clipe de viață ade
seori urme definitive, cu variate rea
vărată, ai realizat o operă mai fru
lizări parțiale — epice, jurnaliștii»
moasă decît toate frazele frumoase
și dramatice — cu tentative, sacri
din lume."
ficii. eșecuri șl noi încercări artis
Este semnificativ faptul că opera
tice dominate, mal presus de orice,
Iui Rebreanu a putut provoca și în
de un impresionant efort de voință.
treține
convingerea că ea ne ajută
Publicarea cu ani în urmă a unor
să înțelegem mai adine propria noas
Caiete din răstimpul 1907—1921, iar
tră substanță umană în corelație cu
recent a Jurnalului dezvăluie în
realitatea națională specifică. Ea
personalitatea lui Liviu Rebreanu o
confirmă întru totul convingerea lui
fire puternic echilibrată, conștientă
Eminescu.. pentru care „numai arta
de vocația sa, încrezătoare în adenațională are 'rațiune de a fi, numai
vărul vieții și în adevărul artei, iar
ea
naște în inimile indivizilor în
pe un plan mai larg’, in destinul spi
ritualității românești în lume. Prin •• tărirea șl intensitatea aceluiași slmțămînt subiectiv care-i face ca toți
scopurile pe care și le propune, prin
să se numere de membrii aceluiași
înțelegerea dificultăților pe care le
corp". în acest sens, proza lui Re
are de întâmpinat și a eforturilor
breanu reafirmă, în condiții proprii,
necesare pentru trecerea lor. prin
unul din cele mai dificile și mai
directiva raționalist-voluntară a per
înălțătoare țeluri ale artei. Ca măr
sonalității sale, dar îndeosebi prin
turie
istorică și document sufletesc,
optimismul lucid, dominat de înțe
ca simbol sublim al „proceselor su
legerea gravă a vieții, Rebreanu,
fletești obscure" (G. Călinescu), ca
scriitorul și omul, ne apare drept o
interpretare a problematicii sociale
încorporare cu valoare simbolică a
și naționale, dar mai presus de toate
clasei țărănești din care s-a ivit, a
ca semn al ființei noastre spirituale,
forțelor sale manifeste sau latente
ca viață în idee și ca aspirație eti
și cu deosebire a lumii rurale din
că spre o lume mai demnă și mai
Transilvania părinților și strămoși
bună,
proza lui Rebreanu înseamnă
lor săi.
un moment decisiv al procesului lung
Rebreanu a fost un autor la care
și complex de autodefinire a po
scrisul, dorința de transpunere
porului român prin artă și litera
înăuntrul formei se realizează cu
tură.
greu, intr-o lungă perioadă de timp.
Ca autor de romane, m-am între
Primele volume — Frămîntări (Obat uneori care sînt elementele cele
răștie, 1912), Golanii (București,
mai importante ale artei epice a
1916), Calvarul (București 1919),
lui Rebreanu. Se poate discuta, de
Cadrilul (București. 1919), Răscoala
sigur cu mult folos, despre aceste
moților (București, 1919). Răfuiala
elemente din variate perspective.
(București, 1919) — pot fi conside
Cred insă că nu greșesc dacă afirm
rate niște încercări înfăptuite oare
că principalul element al artei sale
cum trudnic, intr-un fel de acumu
este știința construcției romanești,
lare tenace de experiență artistică
într-adevăr, Rebreanu și-a perfec
din care abia mai târziu țișnesc „sti
ționat în căi mai înalt grad expe
lul Rebreanu" și marea revelație
riența arhitecturii epice, a compu
epică.
nerii subiectelor de mare amploare
Romanul Ion a echivalat cu o
articulate ferm în cele mai mici de
astfel de revelație epică. Prototip al
talii. Toate celelalte aspecte ale epi
țăranului, eroul principal din ro
cii, sale, — stil, simboluri, analiză
man semnifică o continuare în plan
psihologică, ritm narativ, alternanța
epic a vechilor preocupări artisti
descrierilor, comentariul auctorial —
ce legate de mediile de viață so
sînt subordonate științei construc
cială specifice Transilvaniei, prezen
ției. L-a ajutat la perfecționarea ate in literatura unor autori clasici
cestei științe aspirația sa de drama
ca Slavici sau Coșbuc. avînd în plus
turg — piesele Cadrilul (1919), Plicul
capacitatea de a sugera prin acte
(1923), Apostolii (1926), cu semnifica
le și trăirile sale, prin condițiile de
tive accente de critică socială, stau
viață în care se desfășoară funes
sub semnul modelelor caragiăliene
ta lui tragedie situația neamului său,
— dar îndeosebi experiența de nu
a cărui opresiune de ordin națio
velist în care economia și echilibrul
nal duce in mod firesc la cele mai
mijloacelor, puterea sugestivă a fap
variate forme ale injustiției sotului selectat pentru a fi evocat
ciale.
epic presupun un stăruitor efort de
concentrare, de eliminare succesivă
Următorul roman, Pădurea spîna detaliilor inutile, de esențializare
zuraților (apărut in 1922) reia acsimbolică și emoțională a datelor
centele tragice ale existenței in care
realului. Pe un plan mai larg, în
individul nu poate soluționa contra
treaga sa proză reprezintă un im
dicțiile intre esența sa și aparența
presionant efort de pătrundere în
concretă, dîndu-le dimensiuni isto
lumea aspectelor stabile și ascunse,
rice și filozofice prin raportarea la
unitare în varietatea lor, a fenome
un ideal de unitate și libertate na
nelor social-istorice și a proceselor
țională capabil să catalizeze cele
psihologice de care s-a apropiat.
mai profunde straturi ale sensibi
Trecînd de la trăsăturile indivi
lității umane.' Ca erou tragic, minat
duale,.
exterioare, întâmplătoare și
la pieire . în cadrul unui război
perisabile ale faptelor la existența
absurd. în care oamenii .sînt obli
lor adevărată, dar greu relevabilă,
gați să lupte contra propriilor in
la sensurile și semnificațiile cele
terese. Apostol Bologa piere înain
mai profunde pe care intuiția șl va
te de a-și fi epuizat resursele vi
lorizarea estetică le poate oferi, Re
tale potențiale. Conflictul trăit la
breanu e consecvent în modul său
nivelul unei existente precare de ograv de înțelegere a lumii și a artei,
fițer român, în cadrul unei armate
în
asumarea marilor datorii etice pe
străine, se leagă de contradicția ire
care le trăia atât de adînc.
conciliabilă dintre aspirație ca ex
presie specifică a necesității istori
Efortul de esențializare, trăit nu
ce obiective și imposibilitatea în
numai ca ridicare de la concretul
făptuirii sale.
empiric la generalul abstract, ci în
deosebi drept cult al adevărului, ca
Aceeași notă tragică domină am
datorie etică și valoare estetică su
plele desfășurări de personaje și epremă, conferă artei lui Liviu Re
venimente din romanul Răscoala
breanu calitatea de mărturie artis
(1932), punctul cel mai înalt al pro
tică nepieritoare despre timpul și
zei lui Liviu Rebreanu. Inspirat de
poporul căruia îi aparține.
marea ridicare la luptă a țărănimii
noastre la . 1907. Răscoala de
Mihail DIACONESCU
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Întâmpinarea
forumului tinerel

generații. Fapte de muncă și de
învățătură, secvențe de Ia confe
rințele de dare de seamă și ale
geri • Biografii din epopeea pre
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Q
Un poet, un
poem, un actor. Recital de ver
suri revoluționar-patriotice șl de
dragoste ® Repere ale responsa
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națională
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Tovarășului RAMIZ ALIA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania
TIRANA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Albania doresc ca, în numele Comitetului
Central al Partidului Comunist Român șl al meu personal, să vă adresez
felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea de înaltă răspun
dere ce vi s-a încredințat.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka ml
se alătură in a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului ro
mân înalta noastră apreciere și sincera gratitudine pentru mesajul amabil
de felicitări și bune urări adresat cu ocazia zilei naționale.
Vă rog să primiți caldele noastre urări de sănătate șl fericire pen
tru Excelenta Voastră, de progres și prosperitate pentru poporul român.

JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Vizita delegației parlamentare chineze
în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele
relații de prietenie și colaborare existente intre Republica Socialistă
România și Republica Populară Chi
neză. oaspeților fiindu-le prezentate
aspecte ale activității si preocupă
rilor municipalității bucureștene în
domeniile economic, social-cultural
si edilitar-gospodăresc.
La întrevedere a participat Kang
Jimin, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București.

Miercuri. tovarășul Gheorghe
Pană, prim-secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului Executiv al
Consiliului popular al municipiului
București, a avut o întrevedere cu
delegația parlamentară chineză con
dusă de tovarășul Geng Biao. mem
bru al Comitetului Permanent al Co
misiei Centrale Consultative a
Partidului Comunist Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al
Adunării Naționale a. Reprezentan
ților Populari, președintele Comi
siei pentru relațiile externe a
A.N.R.P.

(Agerpres)

Primul ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu,
1

Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, va
efectua, la invitația președintelui

Consiliului de Miniștri al Republicii
Populare Ungare, tovarășul Gyorgy
Lazar, o vizită oficială de prietenie
în Ungaria, în ultima decadă a
lunii aprilie a.c.

★

Lucrări din patrimoniul Galeriei
Naționale din Budapesta sînt reunite în expoziția „Peisajul ungar
din secolul al XIX-lea“, deschisă,
miercuri, la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România. Ilustrând
principalele etape parcurse de peisa
gistica ungară de-a lungul a trei
sferturi de veac, expoziția se înscrie
în cadrul manifestărilor culturale
organizate în tara noastră cu prilejul

O atenție din ce in
ce mai mare se acor
dă in China utilizării
în scopuri pașnice a
energiei nucleare. In
agricultură, de exem
plu, au fost inițiate de
mai mulți ani cerce
tări privind aplicarea
radiațiilor in vederea
ameliorării plantelor.
Peste 190 de soiuri noi
de plante, printre care
soiul de bumbac „Lumian-I", de soia —
„Tiefeng-18“, de griu
„Emei-6“ si de orez
— „Yuan-fengzao“, au
fost create cu ajutorul
mutațiilor
realizate
prin radiații dirijate.
Citeva soluri noi de
cereale create astfel
sint cultivate pe o su
prafață de mai bine de
100 de milioane de m
(aproape 6,7 milioane
ha), aducind un spor
anual de aproape trei
milioane tone de cerreale.

celei de-a 40-a aniversări a eliberării
Ungariei.
Același așezămînt de cultură din
Capitală a fost gazda unui concert
cameral cu lucrări de compozitori
din R.P. Ungară, în interpretarea
unor artiști instrumentiști din tara
noastră.
Tot miercuri a avut loc o manifestare literară, organizată la Uniunea
scriitorilor, iar la cinematograful
„Studio" au început „Zilele filmului
ungar", programate între 17 și 19
aprilie.
La manifestări au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, Ministerului
Afacerilor Externe, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
A participat, de asemenea, delega
ția culturală ungară aflată cu acest
prilej în țara noastră.
Au fost prezenți Miklos Barity,
ambasadorul Ungariei la București,
și membri ai ambasadei, precum și
șefi de misiuni diplomatice acreditat!
în țara noastră și membri ai corpului
diplomatic.
(Agerpres)

Sporește zestrea social-edilitară
în parte® de nord a municipiu
lui Bacău, in zona întreprinderii
de pielărie și încălțăminte „Parti
zanul", se conturează un nou și
modem ansamblu de locuințe —
„Ștefan cel Mare". La sfîrșitul
primei etape de construcție, acesta
va cuprinde circa 5 000 de aparta
mente. un spital cu 430 de paturi
și policlinică, dispensare medicale,
școli, grădinițe, spații comerciale,
o piață agroallmentară. Primele
1 000 de apartamente *u șl fost
date în folosință..
Alte trei noi ansambluri de lo
cuințe — „Miorițele, „George Bacovia" și „Bistrița Lac" — însumind peste 10 000 de apartamente,

Noi, complexe comerciale

se află în stadiul final de construc
ție. Cu acestea, numărul aparta
mentelor construite în municipiul
de pe Bistrița a ajuns la 52 000,
peste 80 la sută din fondul de lo
cuit reprezentîndu-1 construcțiile
noi, care dau o configurație mo
dernă orașului. în același timp, a
fost lărgită și diversificată rețeaua
comercială, care numai în anii
actualului cincinal a crescut cu
circa 30 000 metri pătrați. au fost
înălțate noi școli, grădinițe, săli
de sport. Pină la finele acestui an,
vor mai fi construite încă 1 750 de
apartament? și alte obiective social-culturaîe și edilitar-gospodărești. (Gheorghe Baltă),

produse de largă utilitate

în județul Mureș, sectorul mieii
industrii cunoaște o puternică dez
voltare. Activitatea celor peste
18 000 membri cooperatori cuprinși
în 583 secții de pe teritoriul ju
dețului a fost orientată cu precă
dere spre valorificarea superioară
a resurselor locale. între care pro
dusele de balastieră, rogozul, cio
burile din sticlă, resturile de tablă
și cele textile, precum și alte ma
teriale recuperabile rezultate în
urma procesului tehnologic de la
marile unități economice. Utiliza

rea pe scară largă a acestor re
surse a făcut posibilă diversifica
rea continuă a nomenclatorului
produselor micii industrii. Astfel,
s-au introdus în producția de se
rie o gamă largă de articole de uz
casnic și gospodăresc, obiecte de
corative. produse ceramice, artiza
nale. împletituri din paie, rogoz și
papură, piese de mobilier, covoa
re și altele, deosebit de solicitate
pe piața internă și la export. (Gh.
Giurgiu).

Rețeaua unităților comerciale, de
alimentație publică și de prestări
servicii către populație apartinînd
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din
județul Sibiu cunoaște o continuă
extindere și modernizare. Astfel, în
ultimul timp, au fost date în folo
sință două mari complexe comer
ciale — „Transilvania" în. orașul
Dumbrăveni, cu magazin alimentar,
spatii pentru mărfuri nealimentare
și un restaurant de categoria I,
precum și complexul comercial din
comuna Aței, care dispune de ra
ioane pentru desfacerea mărfurilor

șl unități prestatoare de servicii.
„Acestor noi unități, ca și celor
date în folosință în ultima peri
oadă în comunele Dîrlos și Mică6asa, li se va adăuga din luna mai
un nou și modern complex comer
cial în comuna Axente Sever —
ne-a spus Marcel Bălintescu, vice
președinte al Uniunii județene a
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor. Prin
darea în folosință a acestor noi
unități se asigură o aprovizionare
mai bună a populației din locali
tățile respective și, totodată, o creș
tere substanțială si nivelului serviciilor". (Nicolae Brujan).

puterea lor de dăruire, perpetulndu-și vîrsta în tinerețea cetății.
Orientîndu-ne după machetă
’ '" și
ajutați de explicațiile competente
date cu amabilitate de tovarășa
arhitect
Ligia Popp, șef de
proiect, care, împreună cu un
grup de arhitecți și ingineri din
secția a Vl-a a Institutului „Proiect“-București, a elaborat proiectul de execuție al întregului ansamblu de locuințe, eă pornim la
drum pe itinerarul propus. Primul
reper ales, deocamdată o proiecție a
viitorului, este Bulevardul Tineretu
lui, principala arteră, desfășurată de
la est la vest, de-a lungul întregului
ansamblu, care impresionează prin
dimensiuni și amenajare : carosabil
cu lățimea de 21 de metri, trotuare
de 12 metri, din care 6 metri sint
ocupați cu zonă verde. Asemănătoa
re în privința lărgimii, dar avînd în
plus o bandă mediană de zonă ver
de, noua stradă Uranus, care unește
în linie dreaptă Calea 13 Septembrie
cu piața Chirigiu, traversează și
Bulevardul Tineretului. Mai departe,
pe mijlocul bulevardului, la conflu
ența cu o altă arteră nouă ce por
nește din Calea 13 Septembrie (zona
Puișor) se află o piață rotundă de
mari proporții — cu diametrul de
130 metri — din mijlocul căreia se
înalță un impozant grup statuar
consacrat izbinzii tinerilor briga
dieri. Pe același bulevard, mai mul
te fîntîni arteziene marchează intră
rile din interiorul ansamblului. Mo-

bilierul stradal, băncile, jardiniere
le, decorațiunile de pe stâlpii elec
trici, chiar și elementele cele mai
mărunte, cum ar fi apărătorile pen
tru telefoanele publice, se inserează
discret între motivele decorative ve
getale și în peisajul de ansamblu al
drumurilor publice. în același pei
saj apare cu pregnanță o plastică
arhitecturală înnoită, care repre
zintă un pas înainte, un fel de re
naștere a stilului românesc prin
prelucrarea elementelor decorative
autentice și îmbinarea lor cu arhitec
tura modernă. O plastică exprimată
deopotrivă în alcătuirea structurii
fațadelor cu arce, stîlpi, pilaștri avînd o linie maiestuoasă și totodată
suplă, cit și în elementele decorati
ve de pe ancadramentele ferestrelor,
parapeții balcoanelor ș.a. Fațadele
clădirilor par în acest fel dantelate,
degajă un aer tineresc, plin de dina
mism. Același efect 6e obține prin
utilizarea la finisarea exterioarelor
a pietrei, travertinului și similipietrei, care creează o cromatică ve
selă, luminoasă. Terenurile libere
dintre blocuri apar tratate cu spa
ții verzi și pentru jocul copiilor,
părculețe, zone de agrement bogat
plantate.
întregul ansamblu cuprinde aproa
pe 5 700 de apartamente în blocuri
cu parter și 7—10 etaje, cele mai
înalte amplasate la intersecții. 2 500
din aceste apartamente sînt dispuse
pe Bulevardul Tineretului. Din loc
în loc pe această arteră, la nivelul
parterului sau al mezaninului, se

găsesc magazine de tot felul. Și
Uranus este proiectată ca o stradă
comercială, Alte dotări din noul
ansamblu : un dispensar policlinic cu 4 circumscripții, o școală generală cu 16 clase ce va
școlar
complex
completa noul
din Calea 13 Septembrie, o _grădiniță, o Bală de cinematograf, cea exis
tentă, care se implementează în
blocul ce se construiește în momen
tul de față în piața George Coșbuc.
în acest ansamblu de locuințe
■'sînt prevăzute apartamente cu una
pină la 5 camere, predominînd cele
de 3—4 camere. Locuințele, cu fini
saje îngrijite, dotate cu minimum un
balcon, au o distribuție interioară
deosebită, holișoarele servind nu
doar pentru circulație, ci și ca spații
utile. Un- bloc experimental, care
preconizează un nou tip de împăr
țire și organizare a spațiului din
apartamente, proiectat de institutul
de specialitate al Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare,
va fi oferit spre testare viitorilor
locatari.
Constructorii lucrează în prezent
Ia înălțarea blocurilor Al—A2 din
piața George Coșbuc și U8—A25 din
str. Uranus, la degajarea în conti
nuare a terenului pentru extinderea
frontului de lucru. Să le urăm tu
turor deplin succes în nobila lor
misiune menită să aștearnă pe chi
pul Capitalei noastre noi frumuseți
arhitecturale.

Delta Mekongului este
principala bază agricolă a
Vietnamului. Terenurile
cultivate cu orez depășesc
2,2 milioane hectare, ceea
ce reprezintă 43 la sută
din suprafața ocupată cu
această cultură in întrea
ga țară. Există insă in
deltă întinse terenuri
care abia, urmează să fie
puse in valoare. Acțiu
nea de redare agriculturii
a unor ogoare noi se află
în prezent in plină desfă
șurare. Zeci de mii de oa
meni, in special tineri,
construiesc diguri, sapă
canale de desecare, reali
zează noi rețele de irigații
și drenaj.
Renunțind la practica
seculară a unei singure
recolte de orez pe an, ță
ranii din delta Mekongu
lui au trecut la obținerea
a trei recolte. Campaniei
tradiționale de toamnă i
se adaugă acum una de
iarnă-primăvară si o a
doua de vară-toamnă.
Numai suprafețele culti-

Asociația generală a vînătorilor șl
pescarilor sportivi
............
din “România
anunță că, potrivit celor stabilite de
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, prohibiția generală la
pescuit in apele colinare și de șes, în
anul 1985, se instituie în perioada
22 aprilie — 20 iunie.
Pe Dunăre, în porțiunea care con
stituie frontieră de stat intre Româ
nia și Bulgaria, interdicția pescuitu
lui este în perioada 1—30 mai.
Pe Prut, Tisa și pe Dunăre, pe por
țiunile care constituie frontieră de
stat între România și Uniunea Sovie
tică, interdicția pescuitului se insti
tuie în perioada 10 mai — 8 iunie.

Gabriela BONDOC
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record mondial la înconjurul lumii
pe bicicletă (în 138 de zile), record
stabilit în urmă cu patru ani. în
noua sa tentativă. Nick Sanders va
încerca să realizeze „Turul globu
lui" în 80 de zile, ceea ce ar cores
punde unei medii zilnice de 290 km
• Etapa a 8-a a turului ciclist Niedersachsen a revenit lui Thomas
Barth (R.D.G.), cronometrat pe tra
seul Hildesheim — Andreasberg (163
km) în 4hl6’28”, Lider al clasamen
tului general a devenit Uwe Am
pler (R.D.G.). urmat, la 11”. de
V. Jdanov (U.R.S.S.).
BOX. • Lotul reprezentativ care
și-a început azi pregătirile pentru
campionatele europene (25 mai — 2
iunie. Budapesta) are în componen
tă următorii boxeri : V. Iordache,
C. Tițoiu, M. Vișan, R. Nistor,
N. Talpoș, I. Stan. D. Nicolae,
D. Ilie, L. Sandu. R. Obreja, N. Modrogan. D. Maricescu, P. Bornescu.
D. Răcaru și G. Preda. O La Galați,
Satu Mare. Sfintu Gh’eorghe, Ale
xandria si București se desfășoară
în aceste zile turneele de calificare
la finalele campionatelor naționale,
turnee Ia care participă peste 400
de juniori mari și mici. Finalele sînt
programate la Buzău, intre 13—19
mai și vor prilejui ultimele selecții
în lotul reprezentativ pentru cam
pionatele mondiale de juniori, de la
București (1—8 septembrie).

ci n

Lingă orașul Mantazas se află
in construcție primul port cubanez pentru petroliere de mare
tonaj. El va dispune de 3 dane
principale pentru nave de 150 000
tone, precum și de o dană auxilia
ră. Pe teritoriul portului se vor ri
dica 20 de depozite de țiței, pentru
al cărui transport în continuare se
construiesc două conducte petrolie
re pină la Havana și Cienfuegos.
Construirea unui alt port a început
în golful Nipe. pentru exploatarea
zăcămintelor de nichel din pro
vincia Holguin.
Pe de altă parte, este in curs
de realizare un program național
pentru extinderea și modernizarea
porturilor existente, pe măsura ce
rințelor noi ale economiei naționa
le. in plină dezvoltare. în afara
portului Havana, prin care se efectuează 60 la sută din transpor
turile maritime ale Cubei, se re
construiesc porturile de la Cien
fuegos și Măriei.
Importante lucrări de extindere
și modernizare se desfășoară în
portul Nuevitas, din provincia
Camaguey. prevăzut pentru o ca
pacitate de manipulare de 8 mi
lioane de tone de mărfuri anual.

R. S. VIETNAM
Ogoare înfloritoare în delta
Mekongului

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Antrenorul reprezenta
tivei de fotbal a Angliei. Bobby
Robson, a fost prezent la ultima etapă a campionatului italian de fot
bal. pentru a urmări evoluția jucă
torilor englezi susceptibili de a fi
selecționați în echipa națională pen
tru meciul de la 1 mai, de la Bucu
rești, cu reprezentativa României,
meci contînd pentru preliminariile
campionatului mondial. Bobby Rob
son intenționează să-1 folosească pe
Trevor Francis, care joacă în pre
zent la Sampdoria. „Wilkina (A.C.
Milan). în schimb, n-a arătat nimic
deosebit — a subliniat Robson — iar
Mark Hateley nu este complet resta
bilit după accidentul de la gleznă".
NATATIE-SĂRITURI. Intre 19 șî
21 aprilie se va desfășura la Sibiu
cea de-a 18-a ediție a Campionate
lor internaționale de sărituri în apă
ale României.
La întreceri vor participa sportivi și sportive din opt țări : Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germană,
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S.
și România.
ȘAH. După trei runde, în turneul internațional de șah de la Mos
cova conduc marii maeștri sovietici
Oleg Romanișin. Rafael Vaganian și
Serghei Dolmatov — cu cite 2
puncte. în runda a 3-a. Dolmatov
l-a învins pe Ftacnik, Vaganian a
cîștigat la Ivkov. iar partida Tukmakov — Romanișin s-a încheiat re
miză. • în turneul zonal feminin
de șah de Ia Veliko Tîrnovo, după
15 runde conduce Veroczi (Ungaria),
cu 10 puncte (1), urmată de Dana
Nuțu (România) și Boiadjieva (Bul
garia) — 9,5 puncte (1) fiecare,
Erenska (Polonia) și Ivanka (Unga
ria) — 9 puncte (1). în runda a 15-a,
Dana Nuțu a remizat cu Boiadjieva.
CICLISM. • Englezul Nick San
ders (în vîrstă de 27 de ani) in
tenționează să-și doboare propriul

„Bulevardul Tineretului” din Capitală-un ansamblu de locuințe
cu multiple valențe arhitectonice și funcționale
Vă propunem o vizită într-un vii
tor cartier al Capitalei. O vizită anticipativă, dar deloc imaginară. Avînd
drept palpabil suport macheta an
samblului de locuințe Bulevardul Ti
neretului, precum și coordonatele pe
care se va înscrie acesta în geografia
Capitalei : paralel cu Calea 13 Sep
tembrie, pornind chiar din spatele
frontului de blocuri deja construite
și pină la Str. Gheorgheni — Calea
Rahovei, pe celelalte laturi fiind de
limitat de viitoarea arteră Izvor —
Coșbuc, la est, iar la vest de Bd. Tu
dor Vladimirescu. între aceste hota
re a început deja construcția ansam
blului de locuințe Bulevardul Tine
retului. O nouă ctitorie demnă de
acest ev socialist, inițiată și concepu
tă sub îndrumarea directă, cu parti
ciparea nemijlocită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care a deschis
noi și largi orizonturi activității
constructive din patria noastră. O
lucrare complexă pe' care sînt che
mați s-o înfăptuiască, alături de co
lectivele Antreprizei de construcțiimontaj nr. 5 și ale întreprinderii an
trepriză construcții edilitare și dru
muri București, mai multe sute de
tineri brigadieri, acest obiectiv fiinddecretat șantier municipal al tine
retului. în spiritul generoaselor tra
diții de muncă patriotică, băieți și
fete detașați din întreprinderile Ca
pitalei sau absolvenți de scoli s-au
integrat cu responsabilă maturitate
în munca șantierului, așezînd în aceste zidiri o parte din avîntul și

REPUBLICA CUBA
Porți maritime
în construcție

terlale macromoleculare, conservă alimen
tele proaspete, asigură
o sterilizare totală.
Radioactivitatea ser
vește, de asemenea, la
depistarea pinzelor de
apă freatică, la pros
pectarea zăcămintelor
de cărbune si de pe
trol, la eliminarea electricitățli statice cu
scopul de a îmbunătăți
calitatea
produselor
textile și a tipărituri
lor, la rezolvarea mul
tor altor probleme.
O largă aplicare are
medicina nucleară. Există în țară peste 800
de unități medicale
specializate,
Izotopii
radioactivi sînt folo
siți cu succes in diag
nosticarea bolilor. Cu
ajutorul tehnicii nu
cleare sînt investiga
te tumorile, afecțiu
nile cardio-coronariene. bolile endocrine st
altele.

Sub deviza „Inovații - progres - calitate”, la Sofia
s-a deschis o expoziție la care sînt prezentate cele
mai semnificative creații ale inovatorilor în aseme
nea domenii ca biotehnologia, automatizarea, tehnica
de calcul, electronica. Potrivit agenției B.T.A., de un
deosebit interes se bucură roboții prezentați, între
care „Prem-D-91", destinat lucrărilor de montaj în
întreprinderile constructoare de mașini și ale industriei
electronice. Conferința științifică organizată cu prilejul
expoziției a pus în evidență largi posibilități de folo
sire în producție a invențiilor prezentate.
Expoziția constituie o sinteză a realizărilor șl pre
ocupărilor din întreaga economie națională bulgară
pe linia ridicării productivității muncii, prin introduce
rea cuceririlor științei și tehnicii moderne. Noi capaci
tăți de producție sînt în curs de finalizare într-o
ramură purtătoare de progres tehnic cum este in
dustria electronică. Intre altele, se extinde simțitor pro
ducția fabricilor care realizează mijloace de memorie
pentru tehnica de calcul de la Stara Zagora, Botevgrad și Plovdiv, și a celei de discuri magnetice de la
Pazardjic.
De o deosebită eficiență se dovedește metalurgia
pulberilor, care a luat o mare extindere. Cu ajutorul
acestei metode, care asigură precizie în prelucrare,
precum și importante economii de materiale și ener
gie, industria bulgară realizează anual peste 160 de
milioane de diferite piese pentru ramurile economiei
naționale.

SIBIU :

•MUREȘ
Din resurse locale

în același timp, se
folosește tehnica de
marcaj cu izotopi ra
dioactivi in cercetările
asupra metabolismului
plantelor,
asimilării
îngrășămintelor, utili
zării raționale a pesticidelor. O serie de
dăunători agricoli si
silvici sint combătuți
de asemenea prin ra
diații. Practica a do
vedit, pe de altă par
te, că, prin iradierea
icrelor de peste și a
ouălor de viermi de
mătase, se obțin pro
ducții mai mari de
peste și de mătase.
In . industrie, pro
prietățile unor mate
riale semiconductoare
sînt îmbunătățite prin
aplicarea metodei de
injectare cu ioni. Ra
zele gamma, emise de
izotopi radioactivi
sau fasciculele de electroni produse de
acceleratoare modifi
că structura unor ma

R. P. BULGARIA
Salonul inventatorilor

Viata economico-socială a localităților patriei
BACĂU

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. CHINEZĂ
Noi domenii de aplicare pașnică
a energiei nucleare

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Siriene, ambasadorul
acestei țări la București, Hayssam
Barakat, a oferit, miercuri, o re
cepție.
Au participat tovarășul Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, miniș
tri, reprezentanți ai conducerii unor
instituții centrale și organizații de
masă și obștești, Asociației de priete
nie româno-siriene, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditati la București.
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© Mușchetarii In vacantă : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
• Sărmanii flăcăi („Zilele Ulmului
ungar'1): STUDIO (50 S3 15) — 9,30;
11,30; 13,30: 15,30; 17,30; 19,30.
• Sosesc păsările călătoare: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19, FLAMURA (85 77 12) — 10; 12,15;
14,30; 16,45; 19.
• Bătălia pentru Roma : FEROVIAR
15,30; 18,45.
(50 51 40) — 9:12,15;
....................
■"
UNION (13 49 04) —
• Rămășagul
19, VOLGA (79 71 26)
9; 11; 13; 15 ; 17;
’
— 9: H; 13; 15; 17; 19.
• Acțiunea „Autobuzul" : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Răpirea fecioarelor ; VIITORUL
(10 67 40) — 15;. 17;
_ . 19.
© Adela: POPULAR (35 1517) — 15;
17; 19.
• Nemuritorii : FLACĂRA (20 33 40)
— 15: 17; 19.
• Cheia fericirii : SALA MICA A
PALATULUI — 16,30; 19,30, LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
O Aventurile Iui Tom Sawyer, Moar
tea Iul Joe Indianul : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 18,30.
• Burlacul căsătorit: SCALA (11 03 72)
— 9; 11, 13; 15: 17,15; 19,30.
O Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
O Pirații secolului XX : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Aii Baba șl cei 40 de hoți : LIRA
(31 71 71) — 15,30: 18,30.
• Un colț dc oraș. Artista, dolarii și
ardelenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 18.30.
• Incendiu la Krong Yung : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Moscova nu crede In lacrimi : COTROGENI (49 48 48) — 13; 16; 19.
• Fata care vinde flori : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Inimă rece : COSMOS (27 54 95) —
9: 11: 13: 15; 17: 19.
• Surorile medicale : ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13; 15; 17: 19.
• Vulcanul : PATRIA (11 86 25) — 9;
19,45,
FAVORIT
11; 13; 15,15; 17,30; "
" -------------(45 31 70) — 9; 11; 13 15; 17,15; 19,30,
MELODIA (11 13 49) - - 9; 11; 13; 15;
17,15: 19,30.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12: 15.30; 18,30.
• Piedone în Egipt : BUCUREȘTI
1
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15;; 17,15; 19,30,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
CAPITOL
O Capriciile
Măriei :
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

vale in campania de iarnă-primăvară dau o pro
ducție suplimentară de
peste un milion de tone.
Delta Mekongului asigură
în prezent jumătate din
producția de orez a Viet
namului.
Pe noile ogoare, smulse
deltei, alături de orez, se
extind, an de an, si cultu
rile de plante industriale
Si fructe, cum sînt soia,
iuta, trestia de zahăr,
ananasul, bananele. Nu
mai in provincia Kien
Xiang plantațiile de ana
nas se întind in prezent
pe 8 000 de hectare.
Paralel cu preocuparea
pentru extinderea supra
fețelor cultivate și spo
rirea recoltelor, continuă
procesul de transformare
socialistă a agriculturii.
Țăranii cu gospodărie in
dividuală se asociază in
diferite forme de coope
rare. Se creează, totodată,
noi gospodării agricole de
stat.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 aprilie, ora 20 — 21 apri
lie, ora 20. In țară : Vreme în cura
de ameliorare. Cerul va fi schimbă
tor cu înnorărl mal accentuate în nor
dul țării, unde vor cădea ploi locale
și sub formă de averse. In rest, aver
se izolate. Vîntul va sufla moderat cu
intensificări temporare în
sud-estul
țării, predominînd din sectorul estic.
Temperaturile minime vor oscila între
2 și 12 -grade, Izolat mai coborîte în
prima noapte, cînd în nordul țării vor
fi condiții de brumă. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 14 șl 24
de grade, local mai ridicate. în vestul
țării se va produce ceață. în Bucu
rești : Vremea In curs de ameliorare.
Cerul va fl schimbător. Vtnt moderat.
Temperaturi minime între 8 șl 10
grade, iar maxime între 18 șl 20 de
grade.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES.
DIN 17 APRILIE 1985
EXTRAGEREA I : 2 39 7 30 43 22.
EXTRAGEREA A II-A : 29 4 34
10 11 23.
Fond total de dștig : 931 283 lei.
• Acea pisică blestemată — 9; 11,30;
13,45; 16, Ana Pavlova — 18,15 : DOI
NA (16 35 38).
© Un șerif extraterestru : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19.
© Provocarea dragonului : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
© Marfă furată : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.

• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Papa dolar — 14; Zbor dea
supra unui cuib de cuci — 18,30;
. (sala Cosmonauților, 11 07 57) : Ca
voul de familie — 18; (la clubul
uzinelor „23 August") : Idolul și Ion
Anapoda — 18.
© Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75,
sala Studio) :
„Treptele
afirmării artistice". Smaranda Maxim
— vioară, Mariana Raiciu — oboi —
17,30; (Ateneul
Român) :
Concert
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. Solist ; Ion Voicu — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Orfeu
— 18.
® Teatrul da operetă
(14 80 11) :
Silvia — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă și durere — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc
pe o bancă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului — 18.
@ Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Atenție, se filmează
10.
® Teatrul de comedie (16
________
64 60)_ s
Pețitoarea — 18.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 17,30;
(sala Studio) : EX — 18,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19.
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre
elefanți
—
19;
(sala
Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 19.
O Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 18,30.
@ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
înțelepții din Helem — 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero la purtare —- 9; Pinocchio
— 18.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Vedetele circului din Var
șovia" — 19.
© Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Estrada în croazieră ■ 18.
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Să fie oprită cursa Înarmărilor,\
J

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale remâno-ungare
de colaborare economică si tehnico-stiintifică

să fie asigurată pacea!
Islanda nu va permite accesul, în porturile sale,
al navelor dotate cu armament nuclear

*

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — în
perioada 15—17 aprilie, la Budapesta
s-au desfășurat lucrările celei de-a
XVIII-a sesiuni a Comisiei mixte
guvernamentale româno-ungare de
colaborare economică și tehnico-științifică.
Pentru traducerea In viată a înțe
legerilor convenite la nivel înalt, în
deosebi a măsurilor privind dezvol
tarea colaborării economice si tehnico-științifice dintre România și
Ungaria, comisia a stabilit acțiuni de
lungă durată ce vor fi întreprinse în
domenii de interes reciproc, în spe
cial in Industria construcțiilor de

Declarația ministrului islandez al afacerilor externe

i

REYKJAVIK 17 (Agerpres). - Is
landa nu va permite accesul na
velor militare dotate cu armament
nuclear în porturile sau apele sale
teritoriale - a declarat ministrul is
landez al afacerilor externe, Geir
Hallgrimsson, răspunzind unei in
terpelări în parlamentul de la Reyk
javik. „De vreme ce Islanda ex-'
elude în general armele nucleare

<
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din zona asupra căreia își exer
cită suveranitatea, rezultă în mod
firesc că navelor cu armament nu
clear le sînt interzise intrarea în
porturile țării sau navigarea în apele ei teritoriale", a precizat mi
nistrul. Islanda este membră a
N.A.T.O., iar pe teritoriul ei - la
Keflavik - se află o bază navală
americană.
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„Nu putem sta impasibili în fața amenințării atomice" ț
aproximativ două sute de organiza- ț
ții sindicale, confesionale, obștești,
precum și lideri politici, membri ai
Congresului S.U.A. și ai organelor
legislative ale statului California.
„Nu putem sta cu miinile încruci
șate intr-un moment in care pe
ricolul unui război este atit de
mare", a declarat Richard Ander
sen, reprezentant al Asociației ve
teranilor de război din S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Nu există sarcină mai importantă
decit oprirea cursei înarmărilor, li
chidarea pericolului unei catastrofe
nucleare — au declarat, in cadrul
unei conferințe de presă, organi
ț zatorii demonstrațiilor de masă ce
urmează a fi organizate, la 20 apri
ț lie,
la San Francisco, Los Angeles
și in alte orașe din California. La
pregătirea acestor acțiuni participă

î

BELGRAD

17

(Agerpres).

—

în timpul convorbirilor s-a relevat
rolul mișcării de nealiniere în lupta
pentru pace, pentru o cooperare
internațională bazată pe egalitate
și
pentru înfăptuirea
noiiS-aordini
economice
internaționale.
sub-

ț
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liniat, de asemenea, necesitatea dinamizării luptei pentru pace, dezarmare, destindere internațională și
progres a tuturor forțelor progresiste și democratice.

!
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mondial reprezintă amenințări se
rioase la adresa păcii și securității
s-a subliniat la Belgrad
V!popoarelor,
în cursul convorbirilor dintre Aii
Șukria, președintele Prezidiului
C.C. al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, și Gerardo Iglesias, se
cretar general al P.C. din Spania.

Miting de protest la Yokosuka
TOKIO 17 (Agerpres). — La
Yokosuka a avut loc un miting de
i protest împotriva ancorării in rada
Țportului a submarinului american
ț cu propulsie nucleară „New York

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
„Grupul celor 24“, reprezentînd țări
In curs de dezvoltare din Asia,
Africa și America Latină, reunit la
Washington la nivel ministerial îna
intea reuniunilor de primăvară ale
B.I.R.D. și F.M.I., a publicat un co
municat în care se pronunță pentru
crearea de urgență a unui organism
de lucru alcătuit din reprezentanți
ai țărilor în curs de dezvoltare și
industrializate, pentru a studia mij
loacele de reglementare a problemei
datoriei externe. Totodată, s-a cerut
creșterea investițiilor și a fluxului
de capitaluri în favoarea țărilor în
curs de dezvoltare, prin alocarea anuală a 15 miliarde drepturi speciale
de tragere (D.S.T.), reducerea puter
nică a barierelor protecționiste din
partea statelor industrializate, reeșalonarea pe mai mulți ani a datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, care depășește în prezent 900
miliarde dolari, și sporirea semnifi
cativă a resurselor F.M.I. șl B.I.R.D.

ț

situației internaționale,
VAgravarea
intensificarea cursei înarmărilor și
lsituația economică gravă pe plan

mașini, Industria siderurgică si cea
chimică. Pornind de la posibilitățile
oferite de potențialul economic in
continuă creștere «al celor două țări,
acțiunile convenite au în vedere
aprofundarea specializării și cooperă
rii în producție, diversificarea si ma
jorarea substanțială a schimburilor
de mărfuri în perioada 1986—1990
între România și R.P. Ungară.
Protocolul sesiunii a fost semnat
de Gheorghe Petrescu, viceprimministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, și Laszlo Marothy, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri al Republicii Populare
Ungare.

Datoriile externe afectează grav țările
în curs de dezvoltare

(

In favoarea intensificării luptei pentru destindere
și dezarmare

SITUAȚIA DIN LIBAN

BUDAPESTA

I

\
\

City". Vorbitorii au cerut autorită
ților să interzică ancorarea in
porturile nipone a navelor america
ne care ar putea transporta rachete
nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
avertizat că actualul climat politic
internațional poate zădărnici planu
rile de creștere economică atît în ță

NU, rachetelor nucleare pe teritoriul Belgiei 1

rile industrializate, cît și în cele In
curs de dezvoltare — relatează agen
țiile France Presse și U.P.I. într-un
mesaj adresat Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) și Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (B.I.R.D.) înaintea reu
niunilor din săptămîna în curs ale
acestor instituții specializate ale
O.N.U.. Perez de Cuellar arată :
„Toată lumea este de acord în a
estima că, dacă tendințele actuale
persistă, situația poate deveni incontrolabilă, provocînd noi crize de
natură să amenințe sistemul finan
ciar international".
După ce evocă transferul resurse
lor financiare ale țărilor în curs de
dezvoltare către statele industriali
zate, secretarul general al O.N.U.
avansează o serie de sugestii pentru
a fi studiate de F.M.I. și B.I.R.D.,
între care : promovarea unei politici
concertate în vederea reducerii rate
lor reale ale dobînzilor, adoptarea
de măsuri pentru asigurarea unei
mai mari stabilități monetare, dimi
nuarea deficitului bugetar american,
întreprinderea de acțiuni concrete
în vederea reducerii protecționismului comercial, creșterea resurselor
B.I.R.D. și anularea anumitor datorii
ale țărilor subdezvoltate.
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LA GENEVA s-a desfășurat
miercuri, în cadrul tratativelor sovieto-americane cu privire Ia arImele nucleare și cosmice, ședința
grupului de lucru pentru arme
le strategice, relatează agenția
■ T.A.S.S.
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In orașul Charleroi a avut loc o amplă demonstrația de protest îm
potriva hotârîrii guvernului belgian de a accepta instalarea rachetelor
americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul țării

I
,
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Precizări privind referendumul în legătură
cu apartenența Spaniei la N.A.T.O.
MADRID 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru spaniol. Felipe Gon
zalez, a declarat — în cadrul unei
conferințe de presă ținute la Ma
drid — că preconizatul referendum
cu privire la continuarea aparte
nenței Spaniei la N.A.T.O. ar pu
tea avea loc în luna martie, anul
viitor — transmite agenția Reuter.

Spania a aderat la N.A.T.O. în 1982,
dar guvernul socialist, care a ve
nit în același an la putere, a înghe
țat măsurile de integrare militară a
tării la Alianța atlantică. • hotărînd
să organizeze un referendum în
privința răminerii sau ieșirii din
pact, precizează agenția Reuter.

I
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CONVORBIRI SOVIETO—VESTGERMANE. Un schimb de păreri
cu privire la unele probleme internaționale actuale, precum și în
legătură cu relațiile dintre R.F.
Germania și U.R.S.S. a avut loc,
la Bonn, cu prilejul întâlnirii din
tre cancelarul vest-german. Helmut
Kohl, și Mihail Zimianin, vicepre
ședinte al Comisiei pentru afaceri
externe a Sovietului Naționalități
lor al Sovietului
Suprem al
U.R.S.S., secretar al C.C. al
P.C.U.S., șeful delegației parla
mentare sovietice, aflată într-o vizită oficială în R.F.G. După cum
transmite agenția T.A.S.S., cele
două părți au evidențiat necesitatea consolidării securității șl slăbirii încordării Internationale, în
cetării cursei înarmărilor, extinderii dialogului politic Est-Vest. în

r
Experiența istorică șl.' in mod deo
sebit. cea a secolului XX arată că
evoluțiile si revoluțiile tehnico-științifice. progresele tehnologice, pe lin
gă beneficiile aduse umanității, au
determinat, prin implicațiile lor mi
litare. creșterea forței nimicitoare a
armelor, au făcut: ca utilizarea lor
să aibă efecte tot mai pustiitoare.
Aplicind o politică frenetică de înar
mări pentru a-si pune în aplicare
planurile demențiale de cucerire a
lumii, afectînd de la început peste
58 la sută din bugetele sale cheltuie
lilor militare, Reichul nazist- și-a
sporit nu numai. în proporții imen
se. efectivul forțelor armate, cu ac
cent pe ramurile noi — blindatele,
aviația — ci a și dezvoltat o tehnică
de război cu o putere de distrugere
nemaiîntîlnită -pînă atunci. Ca răs
puns. coaliția antihitleristă. odată
conflagrația mondială dezlănțuită, a
adoptat la rindul ei măsurile cuve
nite de ripostă, si astfel panoplia
mijloacelor militare s-a îmbogățit
rapid cu tipuri noi de arme —
tancuri gigant, veritabile cazemate
mobile de otel, artilerie cu putere de
foc fără precedent, submarine cu
autonomie de croazieră tot mai
mare, avioane de bombardament
„fortărețe zburătoare" cu rază vastă
de acțiune, aruncătoare de proiectile
cu reacție, aparatura radar, iar în
ultima parte a războiului cu armele
germane de represalii VI si V 2,
precursoarele rachetelor de azi —
totul culminind cu crearea armei
atomice. Rezultatul ? Ca urmare a
măririi puterii de distrugere a ar
melor. cea de-a doua conflagrație
mondială a secolului XX s-a soldat
cu o uriașă hecatombă — peste 50
milioane de vieți secerate, dintre
care mai bine de jumătate din rin-dul populației civile, fără a mai
pune la socoteală imensele distru
geri de bunuri materiale. Este, de
sigur. un adevăr elementar, evident
— dar aceasta nu înseamnă că el nu
trebuie subliniat : perfectionarea
tehnicii si tehnologiilor militare de
termină proporțional creșterea con
siderabilă a victimelor si distruge
rilor in orice conflagrație.

Un „salt calitativ" nefast,
dat -real Acest învățămînt fun
damental al istoriei conflictelor mi
litare. confirmat din plin de tragica
experiență a celui de-al doilea război
mondial, constituie astăzi un drastic
avertisment.
'
Este știut că anii postbelici au fost
anii unei veritabile revoluții tehnico-stiințifice. progresele din știință
și tehnică înregistrînd salturi imen
se — în mecanică, electronică, ci
bernetică. optică, chimie, tehnică nu
cleară. tehnică spațială, termodina
mică. biologie etc. Dip păcate, și in
această etapă cuceririle gîndirii
umane s-au dovedit bivalente, multe
din ele. dacă nu majoritatea, găsindu-și aplicații în domeniul militar.
In anii postbelici, în eforturile de
cercetare-dezvoltare din domeniul
militar au fost investite circa 40 la
sută din sumele afectate cercetării
științifice si au fost angrenate circa
un sfert din competentele științifice
mondiale. Cam la fiecare 7—10 ani
a apărut un model complet nou de
armament, mai perfecționat, mai
distructiv.
Primele bombe nucleare au mar
cat un salt al puterii de distruge
re pe unitate de focos (bombă) de
10* ; pe planul pierderilor umane acest lucru a însemnat 310 000—320 000
victime la Hiroshima. 270 000—280 000
la Nagasaki. Or, de atunci acest co
eficient al distrugerii a sporit — în
deceniile șase si șapte — la 109, ceea
ce înseamnă o amplificare de încă
zece mii de ori. Ulterior s-au rea
lizat și focoase „specializate", cum
ar fi bomba cu neutroni, armă nu
cleară. cu putere mai redusă ca for
ță de șoc și efecte calorice, dar cu
capacitate sporită de radiații, desti
nată în special anihilării formelor
de viată. Concomitent, s-a amplifi
cat și stocul de arme nucleare, evaluîndu-se că In prezent ar exis
ta 50 000—60 000 de focoase nucleare.
Totodată, arsenalul nuclear a cu
noscut o diversificare enormă —
de la „clasica" bombă atomică lan

sată din avion ajungîndu-se la ca
petele nucleare multiple ale rache
telor. de pe sol, din aer sau de pe
nave, proiectile atomice de artilerie,
mine atomice și chiar arme atomi

cheierii cu succes a tratativelor
sovieto-americane de la Geneva
privind armele nucleare și cos
mice.
DECLARAȚIE. Luînd cuvintul
în cadrul lucrărilor Parlamentului
(vest-)european. care se desfășoa
ră la Strasbourg, primul ministru
al Italiei. Bettino Craxi, s-a refe
rit la obiectivele prioritare ale
C.E.E. în această perioadă. Pe pla
nul relațiilor externe, a arătat pre
mierul italian, țările Pieței comu
ne militează pentru favorizarea
„dialogului Est-Vest" și „a orică
ror negocieri constructive pentru o
dezarmare echilibrată și verifi
cabilă".
ACORD. După cum transmite
agenția P.A.P., la Varșovia a fost
încheiat un acord privind Reluarea
legăturilor aeriene dintre R.P. Po
lonă și S.U.A. pentru următorii
trei ani. Se precizează că. la sfîrșitul lunii aprilie sau începutul lu
nii mai anul acesta, companiile de
aviație „Lot" și „Panam" își vor
relua oursele transatlantice dintre
cele două* țări.

tinentală să poată transporta Ia țin
tă/10—12 focoase ghidate indepen
dent. Precizia unor asemenea vec
tori a crescut de la cîțiva kilometri
în anii ’50 la circa 200 de metri și
se estimează că noile rachete, do
tate cu sisteme de autoghidaj pe
bază de ordinatoare, pot să loveas
că obiective aflate la ■ distante in
tercontinentale de 6 000—8 000 de ki
lometri. cu o precizie de circa 30—50
de metri de țintă.
Concomitent cu escalada cantita
tivă și calitativă a armamentului
nuclear s-a ajuns la o perfecționa

Demisia guvernului
de uniune națională
BEIRUT 17 (Agerpres) — Premie
rul libanez, Rashid Karame, a anuntat miercuri demisia sa și a
guvernului de uniune națională. într-o declarație radiodifuzată, relua
tă de agențiile France Presse și
U.P.I., Rashid Karame a arătat că
demisia guvernului este o măsură
menită să favorizeze încetarea lup
telor fratricide și să ducă la salva
rea vieții locuitorilor din zona de
vest a capitalei libaneze. Sursele
menționate precizează că premierul
libanez refuzase să participe la ul
tima reuniune a guvernului- ca ur
mare a incapacității puterii centra
le de a controla evoluția evenimen
telor la Saida, în sudul țării, unde
se înregistrează, de aproape o lună,
lupte între milițiile rivale.
In legătură cu situația din Beirut,
postul de radio libanez relevă că
lupte de stradă extrem de intense
au avut lo.c în noaptea de marți
spre miercuri în zona de vest a ora
șului. în aceste lupte au fost an
gajate milițiile mișcării șiite „Amal",
mișcării 6unite „Mourabitoun" și
cele druze ale Partidului Socialist
Progresist. Potrivit unui bilanț pro
vizoriu, 50 persoane și-au pierdut
viața și un mare număr au fost ră
nite. Lupte cu caracter sporadic au
continuat și în cursul zilei de
miercuri.

Evoluția conflictului
dintre Iran și Irak
TEHERAN 17 (Agerpres). — Un
comunicat al comandamentului ar
matei iraniene, citat de agenția
I.R.N.A., informează că avioane de
luptă iraniene au efectuat un puter
nic bombardament asupra pozițiilor
și unităților de artilerie irakiene din
sectorul sudic al frontului. Comuni
catul adaugă că artileria iraniană a
bombardat drumuri de aprovizionare,
coloane militare și fortificații ira
kiene din toate sectoarele, cea mai
intensă concentrare a focului survenind pe fronturile nord-vestice.
BAGDAD 17 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar irakian,
citat de agenția France Presse, avia
ția irakiană a reluat operațiunile sale
in zona de sud a frontului împotri
va pozițiilor iraniene. De asemenea,
un purtător de cuvînt militar ira
kian a declarat că aviația irakiană a
atins un „important obiectiv naval"
în zona terminalului petrolier ira
nian din insula Kharg.
CONGRES AL TINERETULUI I
SIRIAN.. La Damasc s-au deschis
lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Revolu- j
ției din R. A. Siriană. Adresîndu-se participantilor, președintele i
Siriei, Hafez Al-Assad, a subliniat
că tineretul trebuie să fie o forță 1
a păcii, dreptății și egalității și să
lupte pentru apărarea independen- ței, libertății și prosperității țării. I
La lucrări participă delegații din
toate regiunile țării, precum și in- I
vitați de peste hotare, Intre care o
delegație din partea C.C. al U.T.C,
din România.
.
MANIFESTAȚIE DE PROTEST. I
In orașul Saint-Etienne a avut, loc
o amplă manifestație de protest a I
minerilor din bazinul carbonifer j
din sudul Franței împotriva hotărîrii administrației de a închi- >
de o serie de mine și a conce
dia numeroși muncitori. Anul tre- '
cut au fost lichidate în această ra
mură 5 300 locuri de muncă, iar în
1985 se prevede concedierea a încă |
6 000—7 000 de mineri.

TENTATIVA ECHIPAJULUI NA
VETEI SPAȚIALE AMERICANE
„DISCOVERY" de a repune pe orbită unul din sateliții de telecomu
nicații lansați anterior a eșuat,
transmit agențiile U.P.I. și A.P.
Astronauții nu au reușit să deblocheze sistemul de alimentare cu
electricitate al satelitului „Syncom".

nouă a perfecționărilor tehnologiei
militare apar proiectele de milita
rizare a spațiului cosmic, ce au adus la ordinea zilei anticipațiile li
teraturii științifico-fantastice pri
vind armele laser, „tunurile cosmi
ce" cu fascicule de particule etc.
Amplasarea în Cosmos a unor sis
teme antirâchetă nu poate fi însă
prezentată ca avînd caracter defi
nitiv și nu poate asigura o apăra
re efectivă : chiar dacă ar provoca
distrugerea rachetelor nucleare ad
verse. radioactivitatea declanșată
n-ar cruța nici- pe cei așa-zis „pro

Evoluțiile tehnicii militare
impun excluderea războiului
din viata societății
«5

ce individuale, miniaturizate, bom
bele „de raniță". S-a constituit ast
fel o putere de distrugere aberan
tă. de ordinul zecilor de mii de megatone (spre comparație : bomba de
la Hiroshima avea sub 20 kilotone,
respectiv mai puțin de a 50-a par
te dintr-o megatonă). așa-numita
capacitate de supraucidere. care face
ca asupra fiecărui locuitor al Terrei să planeze o forță de distruge
re echivalentă cu circa 3 tone ex
ploziv convențional, iar asupra unui
european de 72 de tone. Din con
siderente de spațiu nu mai insistăm
asupra „fenomenelor secundare" ale
unei eventuale utilizări a armelor
atomice ; termenul este impropriu,
căci acest fenomen „secundar" ar
Însemna scufundarea întregii plane
te in bezna „iernii nucleare".
In același timp a avut loc un
proces de perfecționare continuă a
vectorilor, a mijloacelor de trans
portare a încărcăturilor nucleare,
astfel că astăzi s-a creat posibilita
tea ca o rachetă balistică intercon

re continuă și a armamentului con
vențional — de la așa-zisele „arme
inteligente", ghidate prin laser, prin
unde radio (dirijate de pe ecrane)
care pot transporta la țintă încăr
cături convenționale cu probabilita
tea de sută la sută de a lovi obiectivul și pînă la armele denu
mite „cvasinucleare". echipate cu fo
coase conventionale cu mare putere
distructivă.
La toate acestea s-a adăugat con
tinua perfecționare calitativă a ar
melor chimice, inclusiv așa-zisele
„arme binare", ca și a armelor bio
logice. Au cunoscut uriașe perfec
ționări mijloacele de urmărire și
Identificare a țintelor, radarurile de
astăzi, terestre sau volante, neputînd
suferi comparație cu instalațiile pri
mitive de la sfîrșitul războiului tre
cut, pentru a nu mai aminti de sa
teliții de observație, care detectea
ză și urmăresc din Cosmos chiar și
deplasările unor obiecte minuscule
de mărimea, unei mingi de tenis.
Deosebit de periculoase in etapa

aâ)

tejați". în plus, faptul că. așa cum
arată istoria militară, orice armă dă
naștere unei contraarme, pregătirea
„războiului stelelor" riscă să de
clanșeze o cursă paroxistică a înar
mărilor. inimaginabilă prin propor
ții. implicații tehnice șl ecologice,
eforturi financiare.

O mutație radicală în
definirea categoriei „răz
boi.. Asemenea lucruri se cuvin
arătate deschis nu din dorința de a
înfricoșa, de a propaga spaima, ci
tocmai pentru a determina o apre
ciere realistă a situației și, astfel,
o efectivă mobilizare a opiniei pu
blice. Este vorba, practic, de recu
noașterea faptului că în domeniul
tehnicii militare s-a făcut un ase
menea salt calitativ încit aceasta
determină, de asemenea, o mutație
radicală In însuși modul de defi
nire. de concepere a războiului. Re
lația „violentă armată — pierderi
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZIMBABWE
Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe
Primul ministru al Republicii Zimbabwe
HARARE
Cea de-a V-a aniversare a proclamării Independenței Republicii Zim
babwe ne oferă prilejul să vă adresăm, în numele Partidului Comunist
Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și
al nostru personal, calde felicitări și cele mai bune urări dumneavoastră,
Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, guvernului și poporului Zim
babwean prieten.
Exprimăm convingerea că raporturile de strlnsă prietenie, solidaritate
militantă și colaborare multilaterală, care s-au statornicit între partidele și
țările noastre, precum și conlucrarea lor pe plan internațional, se vor întări
tot mai mult în spiritul convorbirilor și. înțelegerilor la nivel înalt de la
București și Harare, în interesul ambelor noastre popoare, al politicii de
pace, destindere și dezarmare, de respect al independenței naționale și
cooperare egală în drepturi între toate statele.
Vă dorim multă sănătate și fericire personală, Iar poporului Zimbabwean
succes pe calea edificării unei noi societăți, a progresului și prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Republicii Spcialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
Cu cinci ani in urmă, poporul
Zimbabwean, care a dus o luptă
eroică împotriva dominației străi
ne, pentru recunoașterea dreptului
său legitim la existență liberă, de
sine stătătoare, trăia un eveniment
de importanță deosebită al frămîntatei sale istorii. în noaptea de 17
spre 18 aprilie 1980, zeci de mii
de oameni adunați pe stadionul
„Rufaro" din Salisbury salutau cu
entuziasm înălțarea drapelului na
țional, care vestea apariția pe har
ta lumii a unui nou stat indepen
dent — Republica Zimbabwe. Si
tuată în inima Africii australe, la
sud de fluviul Zambezi, tînără re
publică (suprafața — 389 622 kmp;
populația — circa 7 milioane locui
tori) este moștenitoarea uneia din
tre cele mai strălucite civilizații
ce au înflorit pe .cuprinsul conti
nentului și posesoarea unor boga
te resunse naturale. In subsolul ei
se găsesc importante zăcăminte de
aur, cărbune, fier, crom etc., iar
peste 60 la sută din suprafața, te
ritoriului este acoperită cu păduri
de cele mai diferite esențe.
In perioada scurtă care a trecut
de la proclamarea independenței,
Republioa Zimbabwe a obținut o
serie de importante succese pe li
nia consolidării structurilor sale
politice și ,a realizării unor trans
formări social-economice cu carac
ter progresist Astfel, printre mă
surile întreprinse de guvernul ,con
dus de Robert Mugabe, președin
tele Uniunii Naționale African®
din Zimbabwe (Z.A.N.U.), la Ioc
de frunte s-au situat reașezarea
celor 1,5 milioane de refugiați și
persoane rămase fără adăpost din
cauza operațiunilor militare, În
făptuirea reformei agrare, crearea
unei corporații de stat pentru con
trolul exploatării și exportului re
surselor minerale, ca și o serie de

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zimbabwe, miercuri a avut
loc în Capitală o manifestare cul
turală organizată^ de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea. Au fost înfățișate im
presii de călătorie din această țară,
precum și aspecte ale realizărilor
obținute de poporul Zimbabwean pe
calea dezvoltării economi co-sociale.
A fost, de asemenea, prezentat un
film documentar din Republica
Zimbabwe.

umane" a căpătat un conținut nou
și nu se mai poate exprima limi
tativ. în termeni aritmetici. Puterea
de distrugere a armelor nucleare a
atins nivelul în care utilizarea lor
s-ar solda nu cu un anumit pro
cent de pierderi, ci cu dispariția
condițiilor existenței umane. Un nou
război ar fi cu totul diferit de toa
te războaiele cunoscute pînă acum ;
el a devenit astăzi o aberație care
trebuie. în mod obligatoriu, exclusă
din viata societății umane. Se poa
te, de aceea, spune că unul din cele
mai importante învățăminte ale ce
lei de-a doua conflagrații mondia
le este că un al treilea război nu
trebuie să aibă loc, căci ar fi și
ultimul.
„Se poate spune că ne aflăm în
tr-o etapă nouă. într-o situație în
care nu s-a aflat niciodată, pînă
acum, omenirea. S-au schimbat fun
damental problemele și judecățile
din trecut privind înarmarea, pri
vind apărarea și ducerea războiu
lui" — arăta în acest sens tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, subliniind
că „existenta unor puternice mijloace
de distrugere a inseși vieții pe plane
ta noastră face ca războiul să nu
mai fie posibil de conceput. Nu există nici o altă alternativă decit
aceea a înlăturării cu desăvîrșire a
războiului, decit o politică de colabo
rare și pace !“.
Intr-adevăr, războaiele de pînă
acum, inclusiv cel de-al doilea
război mondial, s-au soldat cu în
vingători și cu învinși. într-un al
treilea război mondial nu ar mai
exista o asemenea diferență, pină la
urmă toate statele participante, ata
catori și atacați, ar fi învinse de
Imensa „ciupercă" a morții atomice.
De asemenea, dacă In toate răz
boaiele de pînă acum a existat o di
ferență între frontul propriu-zis și
„spatele frontului" — este adevărat,
în cel de-al II-lea război mondial,
populația civilă a avut mal mult de
suferit decit în alte conflicte —
această deosebire s-ar șterge cu de
săvîrșire în cazul unui conflict nu
clear. Norii radioactivi nu ar face
nici o deosebire între linia frontului
și populația necombatantă civilă.
La fel. dacă în conflictele de pînă
acum au existat întotdeauna pe lin
gă țările beligerante altele nebelige
rante, țări și zone neutre, în condi
țiile unui al treilea conflict mon
dial nici acest lucru nu ar mai fi
posibil : lntr-un război nuclear nu

alte acțiuni cu ample implicații
asupra dezvoltării viitoare a tării.
Făcînd bilanțul drumului parcurs
în anii de după proclamarea inde
pendenței, Congresul al II-lea al
Z.A.N.U;; din august trecut, a
stabilit un amplu program de ac
țiune pentru perioada următoare,
recomandind. Intre altele, institui
rea sistemului „partidului unic de
avangardă" și „edificarea unui stat
socialist în Zimbabwe, bazat pe
principiile marxist-leniniste".
In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele
Africii, cu toate popoarele care au
pășit pe calea dezvoltării de sine
stătătoare, poporul român urmă
rește cu viu interes și caldă sim
patie realizările obținute de po
porul Zimbabwean. Solidaritatea
militantă a României cu cauza acestui popor și-a găsit o elocven
tă ilustrare atât în anii grei ai
luptei sale de eliberare națională,
cînd țara noastră a acordat po
porului zimbabwean un larg spri
jin — politic, diplomatic, moral și
material — cît. și după aceea.
România a recunoscut chiar din
primul moment Republica Zim
babwe, stabilind cu tinărul stat
relații diplomatice și manlfestîndu-și, totodată, dorința de a dez
volta cu ei. In noile condiții, le
gături de tot mai strînsă colabo
rare. Momente de cea mal mare
însemnătate în evoluția ascenden
tă a relațiilor româno-zimbabweene
le-au constituit întllnirile pre
ședintelui: Nicolae Ceaușescu cu
președintele Canaan Sodindo Ba
nana și cu primul ministru Robert
Mugabe, la București șl Harare,
acordurile șl, Înțelegerile Încheiate
cu aceste prilejuri creînd o bază
trainică pentru amplificarea con
tinuă a acestor relații, In avantajul
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și al Ligii române
de prietenie cu popoarele din Asia
și Africa, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
Au fost prezențl Nicholas Tasunungurwa Goche. ambasadorul Re
publicii Zimbabwe la București, și
membri ai ambasadei.
(Agerpres)

vor mai exista țări sau zone neutre,
beligerantl sau nebeligeranți vor fi
deopotrivă victime.
După cum se vede, sub multiple
aspecte, termenii definitorii ai răz
boiului își pierd Înțelesul. Războiul,
ca fenomen social, apărut la un
anumit stadiu al evoluției, va trebui
să dispară la un moment dat din
viața - societății, să devină o catego
rie istorică depășită. Dar, firește,
aceasta- nu se va produce de la sine,
ci presupune o gigantică încordare
a forței unite a popoarelor.

...Și singura concluzie po
sibilă : a acționa cît mai
este timp pentru evitarea
unei catastrofe ireparabile.
Punînd în lumină aceste schimbări
fundamentale care s-au produs în
vremurile noastre fată de trecutele
epoci cînd au fost posibile cele două
conflagrații mondiale, evidențiind
uriașele primejdii care pîndesc în
treaga omenire, România socialistă,
președintele- ei subliniază necesita
tea primordială, imperativul suprem
de a se acționa cu cea mai mare
energie și vigoare, pînă nu este prea
tirziu, pînă ce nu au fost lansate
rachetele cu încărcătură nucleară,
pentru eliminarea armelor atomice,
pentru înlăturarea primejdiei unui
nou război mondial, care ar însem
na un dezastru planetar. înlăturarea
primejdiei nucleare, apărarea păcii
au devenit problema fundamentală a
contemporaneității și toate statele,
toate popoarele sînt chemate să nu
precupețească nimic pentru ca aceas
tă problemă să-și găsească o solu
ționare în conformitate cu aștep
tările și interesele întregii uma
nități.
Acesta este senstil acțiunilor ne
abătute. al inițiativelor și demersu
rilor promovate cu tenacitate de
România socialistă, de președintele
ei. Dezarmarea nu constituie numai
un deziderat etic, ci a devenit o
condiție vitală pentru continuitatea
civilizației umane. Iar supremul
omagiu pe care statele și popoarele
lumii l-ar putea aduce milioanelor
de victime ale celui de-al doilea
război mondial ar fi tocmai adop
tarea, unor măsuri hotărîte, care să
înlăture pentru totdeauna spectrul
războaielor.

Dr. Traian GROZEA
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