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S-a încheiat semănatul
în județele Arad, Brăila, Buzău, Galați, Olt,

Prahova, Tulcea și sectorul agricol Ilfov
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Oamenii muncii din unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
județele Arad, Brăila, Buzău, Ga
lați, Olt, Prahova și Tulcea rapor
tează că, pregătind temeinic și din 
vreme campania agricolă de primă
vară, lucrînd zi și noapte, cu dă-

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI MUNCII
BOGAT RAPORT
Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Intiiului de Mai, la pa

noul de onoare al întrecerii socialiste bilanțul rapoartelor muncitorești 
devine'tot mai ' amplu, mai bogat. Răspunzînd cu însuflețire chemărilor 
și îndemnurilor adresate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei ac
ționează cu spirit revoluționar și într-o unanimă angajare patriotică pen
tru îndeplinirea exemplară și în condiții de înaltă calitate și eficiență 
a pionului pe acest an, pentru recuperarea cît mai grabnică a 
restanțelor din timpul iernii deosebit de aspre, pentru onorarea exem

MUNCITORESC
plară a tuturor comenzilor la export, creșterea continuă a productivi
tății muncii, utilizarea și gospodărirea cu chibzuință a resurselor de 
materii prime, materiale, combustibil și. energie electrică.

Buchetul faptelor muncii și hărniciei din această săptămînă între
gesc și înfrumusețează marea cunună de împliniri a țării făurită în 
cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidu
lui, perioada cea mai rodnică din întreaga istorie a patriei, pe care 
o numim, cu cinstirea cea mai aleasă, „Epoca Ceaușescu".

ruire exemplară, intr-o deplină or
dine și disciplină, utilizînd la in- 
treaga capacitate mijloacele din do
tare, au incheiat semănatul porum
bului pentru consum in ogor pro
priu. al florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr, cartofilor, plantelor pentru 
furaje, al altor culturi de primă
vară pe toate suprafețele plani
ficate.

ÎN TELEGRAME ADRESATE CU 
ACEST PRILEJ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA, de comitetele județene de 
partid Arad, Brăila, Buzău, Galați, 
Olt, Prahova și Tulcea se eviden
țiază că întreaga activitate desfășu
rată in campania agricolă din aceas
tă primăvară a fost pusă sub sem
nul calității, al exigențelor noii re
voluții agrare, al realizării integra
le a sarcinilor și angajamentelor a- 
sumate, creîndu-se astfel baze trai
nice obținerii unor recolte îmbelșu
gate, sporirii contribuției agriculturii 
la satisfacerea nevoilor de consum 
ale populației, a altor cerințe ale e- 
conomiei naționale. în telegrame se 
arată că, în prezent, oamenii mun
cii din unitățile agricole ale jude
țelor respective, avîndu-i mereu in

frunte pe comuniști, și-au concen
trat forțele pentru încheierea grab
nică a însămințărilor pe loturile se- 
mincere, a plantării în cîmp a le
gumelor, a lucrărilor de sezon în 
viticultură și pomicultură, a fertili
zării și erbicidării, pregătind, in 
același timp, condițiile necesare pen
tru trecerea neintîrziată, cu toate 
forțele, la întreținerea culturilor.

Comuniștii, toți lucrătorii ogoare
lor, puternic însuflețiți de înălțăto
rul exemplu de dăruire și abnegație 
al secretarului general al partidului 
nostru — se subliniază în telegrame 
— se angajează să facă totul pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din mărețele o- 
biective și hotărîri adoptate la cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, în vederea realizării ungi noi 
calități a muncii în agricultură, adu- 
cîndu-și astfel o contribuție, spo
rită la ridicarea patriei socia
liste pe noi culmi de civilizație si 
progres.

★
Au anunțat, de asemenea, înche

ierea însămînțării porumbului pen
tru consum, a florii-soarelui, soiei, 
fasolei în ogor propriu, a plantelor 
pentru nutreț, ca și a altor culturi 
de primăvară și lucrătorii ogoarelor 
din sectorul agricol Ilfov.

Desfășurînd larg Întrecerea so
cialistă in întîmpinarea zilei de 
1 Mai, colectivele de oameni ai 
muncii din 35 de unități economi
ce din județul TELEORMAN ra
portează realizarea unei producții- 
marfă suplimentare în valoare de 
peste 65 milioane lei. Concret, au 
fost livrate, în avans, circa 11 mi
lioane metri cubi gaze de sondă, 
mijloace de automatizări electro
nice în valoare de aproape 10 mi
lioane lei. mașini și utilaje agrico
le. cherestea, confecții și alte pro
duse. O atenfie deosebită s-a acor
dat înnoirii și modernizării pro
ducției. ceea ce contribuie la re
ducerea consumurilor de materii 
prime, combustibil și energie elec
trică. Printre fruntașii între frun
tași — ne transmite coresponden
tul nostru Stan Ștefan — se nu
mără întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice Alexandria. în
treprinderea mecanică pentru a- 
gricultură și industrie alimentară 
Roșiori de Vede și întreprinderea

C-inste lor !
Ca și energeticienilor de la în

treprinderea electrocentrale Bor- 
zești, județul BACĂU. în fiecare 
zi — după cum ne anunță Gheor- 
ghe Baltă — formațiile de lucru 
conduse de maiștrii principali 
Gheorghe Oprea și Ion Dragomir, 
împreună cu cele ale inginerilor 
Constantin Pavel și Constantin 
Rusanovschl, realizează peste pre

vederile planului însemnate canti
tăți de energie electrică. în perioa
da care a trecut din acest an. ter
mocentralele de pe Valea Trotu- 
șului au livrat suplimentar siste
mului energetic național peste 92 
milioane kWh energie electrică, 
din care circa o treime obținută 
pe bază de cărbune. Este de re
marcat faptul că acest succes a 
fost obținut in condițiile în care

Lo întreprinderea de țevi „Republica" din București

au fost economisite mai mult de 
900 tone combustibil convențional, 
iar consumul tehnologic propriu a 
fost diminuat cu 305 000 kWh 
energie electrică.

La rîndul lor. energeticienii de 
la termocentrala Mintia-Deva 
și-au amplificat în această săptă
mînă succesele obținute de la în
ceputul anului. Prin asigurarea 
funcționării la întreaga lor capa
citate a grupurilor energetice și a 
instalațiilor, prin organizarea su
perioară a muncii in toate schim
burile, harnicii energeticieni de 
aici raportează în cinstea zilei de 
1 Mai realizarea, peste prevederi
le planului, a 270 milioane kWh 
energie electrică.

Și tot din județul HUNEDOARA, 
de data aceasta din Valea Jiului, 
corespondentul nostru. Sabin Cer- 
bu. ne comunică un record vrednic 
de toată laudă. El a fost înregistrat 
la sectorul VI al întreprinderii 
miniere Vulcan, unde în luna tre
cută a intrat pentru prima oară in

Petre POPA
de utilaj chimic Turnu Măgurele. (Continuare in pag. a V-a)

BIHOR : Suplimentar
- 100 000 tone lignit

Cu cantitățile de cărbune ex
trase ieri din șubteran și cariere, 
minerii bihoreni — fruntași in în
trecerea socialistă dintre între-, 
prinderile de profil din țară — 
au ridicat la 100 000 tone lignit 
producția suplimentară realizată 
de la inceputul anului, bilanț cu 
care acest harnic colectiv cinstește 
apropiata sărbătoare a muncii. 
Menținerea unui nivel ridicat de 
extracție se datorează, în prin
cipal, atenției deosebite acordate 
lucrărilor de pregătiri miniere ; 
numai in această lună au fost puse 
în exploatare, înainte de termen, 
4 noi abataje în sectoarele Cuzap 
II, Jurteana III și Suplac. Semni
ficativ este faptul că sporurile 
de producție s-au obținut în con
dițiile unei eficiente ridicate, con
sumurile de energie electrică și 
combustibil, bunăoară, fiind sub 
cele normate cu aproape 12 la 
sută. (loan Laza, corespondentul 
„Scînteii").

,— ——
După ploile din prima jumătate a săptăminii,
semănatul a fost reluat si se desfășoară 

cu si mai multă intensitate
5

in toate celelalte județe
Relatări în pag. a ll-a

Muncă și | 
competitivitate
Economia noastră susține zi de zi un examen ăl 

calității. După' ani de eforturi, dispunem in mo
mentul de față de o bază tehnică-materială mo
dernă, de un cadru și un mecanism economic 
adecvat, de oămeni bine pregătiți. Examenul constă 
în unirea și; împletirea acestor condiții, care să se 
regăsească și să se exprime într-o dezvoltare de 
tip jntensiy, în măsură să asigure o nouă calitate 
și o înaltă competitivitate. Frecvența cu care in 
documentele de partid, in programele adoptate de 
Congresul al XIII-lea revin aprecierile privind 
imperativul creșterii rentabilității și competitivi
tății. pe baza unei fundamentări riguroase din 
punct de vedere economic a tuturor măsurilor și 
acțiunilor, arată importanța ce se acordă acestei 
probleme. Tocmai pentru că „adună" toate efor
turile directe și indirecte, raportindu-le la rezul
tatul final, evaluindu-le cu exactitate, creșterea 
competitivității trebuie să devină un obiectiv prio
ritar al fiecărui colectiv, in orice domeniu și 
ramură economică.

COMPETITIVITATEA nu e numai o noțiune 
economică sintetică, ci și o noțiune vie. intuitivă. 
Cind spui calitate îți reprezinți un produs bine 
realizat, dar raportul in care se află cu alte pro
duse similare apare doar implicat. Cind spui 
competitivitate, raportul apare pe primul plan : 
parcă și vezi produsul respectiv, in confruntarea 
lui pe piețele lumii, punctind la diferiți parametri, 
uneori pierzînd la alții, dar mentinindu-șe în 
plutonul fruntaș.

Dinlotdeauna competitivitatea a exprimat și va 
exprima un mare volum de muncă, un efort 
susținut de flacăra pasiunii, a dăruirii. Să ne 
gindim, de pildă, la un sportiv, la un mare campion. 
Miile și zecile de mii de ore de efort incordat se 
cer dublate, pentru a se concretiza intr-un rezultat 
competitiv, de indrumarea atentă a unei echipe 
de specialiști, care propun adevărate tehnologii și 
strategii de valorificare a calităților proprii, 
încearcă să folosească bioritmurile, educă stăpî- 
nirea de sine etc. Rezultatul, adine înfipt în efor
tul propriu, depinde de această conlucrare. Fiind 
prin excelență un raport, competitivitatea, iiialta 
competitivitate, poate fi atinsă numai printr-un 
sumum de contribuții.

în domeniul economic lucrurile sint și mai com
plexe, pentru că aici nu este vorba numai de a 
realiza un înalt nivel de competitivitate la un 
moment dat, de a-ti concentra temporar eforturile, 
materializîndu-le intr-o izbindă. Sursele competi
tivității se cer stabilizate, corelate, organizate 
pentru a permanentiza rezultatul prestigios. Mai 
mult ca in orice alt domeniu, competitivitatea 
înseamnă muncă plus organizarea muncii.

Să privim mai atent la societatea contemporană. 
Adevăratele salturi pe care le-a făcut in direcția 
creșterii competitivității au mers în paralel cu un 
fenomen care, aparent, vine în contradicție cu 
cerințele rentabilității, anume eliberarea tot mai 
masivă a forței de muncă din sectorul productiv 
propriu-zis, datorat progreselor în mecanizare și 
automatizare. O bună parte din forța de muncă 
astfel ciștigată a fost folosită insă tot pentru per
fecționarea producției. Așa se face că unitățile 
economice moderne, societatea contemporană în 
general și-au dezvoltat o complexă suprastructură 
formată din institute de cercetări, servicii specia
lizate, unități de prospectare a pieței etc. ; o 
suprastructură care veghează în diferite feluri la 
buna desfășurare a producției. înseamnă acest 
lucru că baza de producție slăbește 1 Nu, nicide
cum, pentru că aceste organisme s-au născut ca 
răspuns la o șerie de necesități profunde ale dez
voltării activității productive. La prima vedere 
baza de producție a societății apare subțiată : in 
fond, ea este mult îritărită, pentru că întreagă 
această rețea lucrează direct sau mijlocit in folosul 
ei, soluționind problemele curente, dar mai ales pe 
cele de perspectivă, creînd cu ochii atintiti la 
cerințele zilei de mîine.

Eforturile deosebite pe care societatea româ
nească le-a făcut, cu precădere in ultimii 20 de 
ani, pentru formarea și pregătirea cadrelor de 
specialiști, pentru dezvoltarea unei puternice ac
tivități de cercetare și împletirea ei strînsă cu cea 
productivă au în vedere acest adevăr fundamental 
al zilelor noastre, urmăresc sincronizarea cu rit
murile și tendințele dinamicii contemporane. Așa 
se face, de pildă, că dacă în 1945 in România erau 
numai 52 de institute de cercetare, cu 3 700 de spe
cialiști, astăzi țara noastră dispune de 215 insti
tute cu aproape un sfert de milion de specia-

40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

IA CHEMAREA PARTIDULUI, ÎNTREGUL POPOR
S-Ă ANGA1AT FERM ÎN BĂTĂLIA 

PENTRU LIBERTATEA SI INDEPENDENTA TARII
„La marcarea gloriosului jubileu al victoriei asupra fascismului — se spune în Hotărirea 

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind cea de-a 40-q aniversare a victoriei asupra 
fascismului și sărbătorirea „Zilei independenței României" - poporul nostru se prezintă cu con
știința datoriei împlinită, cu sentimentul de legitimă mîndrie de a-și fi adus nemijlocit contribuția 
materială și umană la uriașa bătălie purtată de forțele coaliției antihitleriste pentru înfrîngerea 
celui mai periculos dușman al libertății și independenței popoarelor, al păcii și progresului în
tregii lumii — fascismul".

Cind, Ia 9 Mai 1945, cel mai crîncen dușman al ome
nirii, expresia barbariei cavernelor în plin secol două
zeci, nazismul, era îngenuncheat, România, dreaptă, 
demnă, cu fruntea sus, avea sentimentul că și-a făcut 
datoria. De la Marea Neagră pînă aproape de Vltava, 
timp de 260 de zile, luptind pentru curățirea teritoriului 
patriei de cotropitori, luptind apoi pentru eliberarea Un
gariei, a Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Aus
triei, armata română străbătuse 20 de masive muntoase,

pe urmele războiului

forțase 12 mari cursuri de apă, eliberase 3 831 de locali
tăți ; provocase inamicului pierderi echivalate cu circa 
14 divizii ; forțele armate roniâne de pe front însumau 
2 comandamente de armată, 4 comandamente de corp 
de armată, 16 divizii de infanterie și cavalerie, un corp 
aerian, o divizie de artilerie antiaeriană, Flotila de Du
năre, un regiment de tancuri, o brigadă de căi ferate și 
alte unități.

în acest ciclu publicăm astăzi 
evocări ale luptelor din august 
— septembrie 1944 din zonele 
Brașov, Timișoara și Arad.
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Foto : S. Cristian^

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Orașe noi, orașe și sate înnoite - iată una din realitățile care ilustrează uriașele progrese in dezvoltarea economico-socială a României 
in anii socialismului. In fotografie : o imagine o vechiului, dar mereu tinărului municipiu Constanța

r Munte de izvoareT]
E greu de închipuit iald că da. Cum s-au patriotice si umaniste.

V

*

*

SPRE VIITORUL DEMN AL ROMÂNIEI
Fie-această zi înscrisă-n temeliile de țară 
Fie-acest bărbat simbolul drumului spre viitor 
Pe pămîntul României, fie veșnic primăvară 
Străjuit de-a sa credință contopită-n Tricolor!

Fie brațele-arcuite-n stema patriei române 
Să ne poarte către piscuri nevisate pîn-acum, 
Să ne-ntrecem bărbăția cu oștirile de grîne 
Și urmîndu-ne cîrmaciul țării să-i zidim nou drum I

Fie-n pace să ne crească pruncii luminați de soare 
Atingind cu fruntea cerul patriei fără de nori,
Fie ca in veci ogorul să rodească-n sărbătoare 
Și din munte pină-n mare să-mpletim cununi de zorii

Fie slova-nscrisâ-n inimi, să ne fie crez și faptă
Și in epoca de aur noi cetăți să ctitorim
Noi cu Ceaușescu-n frunte să urcăm din treaptă-n treaptă 
Către ziua mult visată de cind pe-acest plai ne știm!

trăiască ctitorul de nouă țară, 
poporul intr-o unanimă vrere

Fie-n veci să ne
Prețuit de-ntreg
Din Carpați la Marea mare grîu-n pace să răsară 
Ceaușescu Nicolae să trăiască peste erei

Constantin DRĂCEA
profesor, Alexandria

ft greu de inchipuit 
că păsărilor le-o fi 
dat cineva dispoziții 
să cinte, fiecare speță 
pe graiul său, de cind 
le știm noi și ne far
mecă cu glasul lor. 
Cine le-a-nvățat e mai 
bine să nu ne intre- 

■ băm — mai bine să 
facem ipoteze și să ne 
lăsăm fermecați de 
glasurile lor, lăsind 
invățații să-și fră
mânte creierul, să dez
lege asemenea enigme.

Dar mă duce gin- 
dul la folclor, cintece 
și descintece, legende 
și basme, anecdote și 
proverbe, hore și 
cete etc., proprii 
specifice fiecărui 
por, cine le-o fi 
lecții? Nu știu! Poa
te pădurea, foșnetul 
plantelor, izvoarele, 
valurile mărilor, via
turile și furtunile, 
munfii, văile și cim- 
piile, cerul cu stelele, 
zilele și nopțile, fră
mântările sufletului, 
tăcerea nopților ori 
frămintarea popoare
lor ? Toate le-or fi 
dascăli, dar fără a fi 
isprăvit anume facul
tăți. Și totuși popoare
le, toate, au folclorul 
lor de sute și mii de 
ani, cu rădăcini mai 
vechi decit insăși exis
tența lor istorică, mai 
frământată sau mai li
niștită.

Este popor fără fol
clor? Nu. Dar 
folclor e altfel 
reu in evoluție 
care deosebit, 
dacă se influențează 
intre ele. Or fi dispă- 

unele ? Fără indo-

ială că da. Cum s-au 
stins și unele popoare 
pe care 
distruse ori 
clndu-se 
pindu-se in noi aliaje 
și inchegindu-și un 
nou folclor, in neîn
treruptul proces de 
evoluție a omului pe 
Pămînt. Cum se știe, 
valorificarea creației 
poporului este o di
mensiune fundamen
tală a politicii cultu-

le

$i

incintau, 
ameste- 

intruchi-

ÎNSEMNĂRI
bo

și 
po- 
dat

fiecare 
și me
ii fie- 

chiar

rale a partidului. Cân
tecele și baladele noas
tre populare, in care 
se conservă virtuțile 
poporului, omenia, spi
ritul său de dreptate 
și echitate, dragostea 
față de muncă și 
demnitatea națională 
s-au născut pe redu
tele luptelor 
independență 
bertate. Ele exprimă 
elanurile, dorurile și 
ispirațiile maselor și 
rezumă insuși spe
cificul nostru națio
nal. Iată de ce, așa 
cum de 
ne-a cerut 
general al partidului, 
trebuie să ' 
vii in sufletele 
temporanilor noștri și 
să le îmbogățim ne
contenit, in concor
danță cu viața și 
munca societății noas
tre socialiste. Iată de 
ce, ca urmare a aces
tei generoase politici

pentru 
și li

atitea ori 
secretarul

le păstrăm
con-

patriotice și umaniste, 
folclorul, in multiplele 
lui fețe, trăiește o 
nouă și strălucitoare 
viață.

Scriind acestea, îmi 
aduc aminte de o 
idee a .marelui poet 
englez modern, T. S. 
Eliot, laureat al Pre
miului Nobel. El a ți
nut o conferință des
pre poezie, dacă nu 
mă inșel, la Oslo, in 
care spunea, intre al
tele, că dacă unui po
por incepe să-i dis
pară folclorul, ca poe
zie, incepe să dispară 
pină la urmă insuși 
poporul. Cumplit și 
mare adevăr! Nici nu 
mai e nevoie să pun 
întrebări : unde e 
folclorul sarmaților, 
panonienilor și al 
atitor altor neamuri 
de demult dispărute, 
din care apar ici-colo 
urme greu identifica
bile filologic.

Noi, românii, avem 
un folclor care ince
pe cu cristalizarea 
noastră daco-romanică, 
odată cu insăși 
terea noastră 
istorico-socială. 
fi mirat să aud 
nă, înregistrată de ve
chile vase scitice in 
vibrațiile lor, de pe 
vremea lui Traian, 
cintată cu jale in Car- 
pați de o jună dacă, 
deoarece muzica e mai 
veche decit cuvintul 
sau născută cu el ca

naș- 
etnică

N-aș 
o doi-

Mihai BENIUC

J(Continuare 
în pag. a IV-a)
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DUPĂ PLOI, MUNCĂ Șl MAI
INTENSĂ, CU TOATE FORȚELE
Mecanizatorii nu așteaptă timp ideal de lucru

O A M E H 8 
0> I [PI

FRONTUL
Hun un

Prima linie de excavare și transport 
a lignitului pentru carierele de extracție 
concepută și realizată în țara noastră

Joi de dimineață, Înainte de ora 
8, la Direcția agricolă a județului 
Dîmbovița se primeau comunicări 
telefonice din diferite zone referi
toare la starea timpului și desfă
șurarea însămînțărilor. De Ia Pot- 
logi se comunica : „Vînt puternic șl 
ploaie în rafale". De la Tărtășești : 
„Plouă. A început deplasarea trac
toarelor de la Brezoaiele, unde se
mănatul s pe terminate, la Creve- 
dia, unde este mai mult de lucru". 
Sint comunicări utile întrucît per
mit luarea unor decizii optime. Cum 
se lucrează în asemenea condiții 7 
Iată câteva secvențe de muncă sur
prinse pe teren.

La Dragodana, In stingă șoselei, 
pe un deal, în apropierea localității, 
vedem cîteva semănători. Urcăm cu 
?reu. deoarece pământul este moale, 
nțelegem că în aceste condiții nu 

se poate lucra. Ce făceau în acest 
timp mecanizatorii ? Lîngă o semă
nătoare, Aurel Ciureanu strîngea 
niște șuruburi, regla patinele, veri
fica tubulatura, iar alături de el 
se afla Ștefan Răducu, muncitor Ia 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Găești. Ce căuta acesta, cu cheile 
în mînă, lîngă semănători 7 „De 7 
ani, campanie de campanie, munci
tori de la unitățile Industriale din 
județ, care cunosc meseria de me
canizator, ne ajută la întreținerea 
mașinilor și executarea lucrărilor, 
ne-a informat inginerul-șef al uni
tății, Gheorghe Grigore. Cei doi au 
fost dndva colegi de muncă la 
S.M.A. și de aceea sînt mereu Îm
preună".

Lingă o formație care aștepta Ia 
rîndul el să se zvînte terenul, la 
C.A.P. Crângurile, întîlnim pe ingi
nerul-șef al consiliului agroindus
trial, Adrian Ciobanu, de la care 
am aflat că de dimineață s-a lucrat 
in toate cele 8 unități, însămînțîndu- 
se 50 hectare. „Am dat o raită pe 
câmp — ne-a spus inginerul. Dacă 
nu mai plouă, pe la prînz reluăm 
lucrul. Ăm stabilit, ca o măsură de 
natură să permită intrarea cit mai 
repede a semănătorilor pe terenu
rile nepregătite, executarea unei 
discuiri care să scoată la suprafață 
țarina uscată. în acest fel se evită 
încărcarea cu pămînt a patinelor'.

Parcela Cioaba, de la C.A.P. Pot- 
îogi, a constituit, de-a lungul ani
lor, un punct de reper referitor la

executarea semănatului. Aici, aceas
tă lucrare se încheia de regulă în 
luna mai. Obiect de critică an de 
an. în această primăvară,, la ședin
țele operative, nici nu i-a mai fost 
pomenit numele. De ce 7 „La noi 
terenul este dificil, ne lămurește 
tovarășa Victoria Ene, primarul co
munei, care, -pină nu demult, a fost 
președintele cooperativei. Are mul
te crovuri, denivelări și este im
permeabil. Dar nici noi nu l-am 
lăsat în această stare. Am executat 
lucrări de subsolaj, de nivelare, 
ceea ce ne-a permis ca anul trecut 
să obținem 5 300 kg porumb boabe 
la hectar. în această primăvară am 
făcut un pas înainte : acum, aceas-

DÎ^BOVIȚA

tă solă de 130 hectare este semă
nată aproape in totalitate. Am pân
dit tot timpul momentul optim. A 
proceda astfel este ■ singura solu
ție de a se însămânța bine și la 
timp pe podzol. O scăpare de o zi 
sau chiar de cîteva ceasuri poate să 
ducă la pierderea momentului bun 
de lucru, la consumuri suplimentare 
de motorină. Și, evident, la dimi
nuarea recoltei".

Lecția aceasta, a lucrării podzo- 
lului, au învățat-o mulți în județul 
Dîmbovița, între care și cei de la 
C.A.P. Vișina. Pasul înainte a fost 
făcut și aid : semănatul se în
cheie cu un avans substanțial față 
de anii trecuți. Pină joi seara se 
însămînțaseră 527 hectare cu po
rumb, din 717 hectare cite sint pla
nificate, iar viteza zilnică este de 
70 hectare, ceea ce înseamnă că în 
trei zile lucrarea se poate încheia. 
Ca să se prindă momentul optim 
era concentrată aid întreaga forță 
a secției de mecanizare. La ferma 
nr. 3, condusă de inginera Lidia 
llie, se lucra cu 6 agregate la pre
gătirea terenului și 4 semănători. 
Formația de erbicidare, compusă 
din 5. utilaje, era condusă de ingi
nerul-șef al unității, Ștefan Ene.

Joi dimineața în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Cringurile mai erau de însămânțat 
1 000 hectare. Se aprecia că, prin 
buna folosire a celor 28 de semănă

tori din dotare, semănatul poate fi 
încheiat pină sîmbătă. O situație 
bună. Dar nu a fost așa de la în
ceput. „Acum o săptămînă, in urma 
Unui control efectuat in cîmp de 
către 'activiști de partid șl de stat, 
s-a constatat că unele formații nu 
lucrau la întreaga capacitate — ne-a 
spus Radu Boboc, președintele con
siliului agroindustrial. Se intra mai 
tîrziu în cimp, seara se pleca mai 
devreme, ded se Irosea timp deo
sebit de prețios. Am fost criticați 
aspru și pe bună dreptate, pentru 
că scăpasem din vedere un element 
esențial al muncii de partid — con
trolul îndeplinirii propriilor hotă- 
rîri. Reacția celor criticați a fost 
promptă. Nici unul n-a mai părăsit 
formațiile de lucru, din zori și pină 
la căderea Întunericului. Tovarășul 
Marin Albu, activist al comitetului 
județean de partid, răspunde acum 
de C.A.P. Dragodana, unde a reu
șit să-i aducă pentru prima oară pe 
mecanizatori la lucru, la ora 6 di
mineața. în prezent, aceasta a de
venit o regulă. Efectul s-a văzut a 
doua zi, cind s-a realizat o creștere 
de 15 hectare cu cele trei semănă
tori ale secției". în mod asemănă
tor au acționat directorul S.M.A., 
inginerul Marin Ungureanu, la coo
perativele agricole Pătroaia șl 
Cringurile, inginerul-șef al consiliu
lui. la cooperativele agricole Mătă- 
saru șî Hulubești, unde semănatul 
era rămas în urmă.

La căderea serii, Ia întoarcerea 
din teren, am trecut din nou pe la 
Dragodana. Mecanizatorii lucrau din 
plin. Ca ei procedau și cei de la 
Corbii Mari, Ungureni, Petrești, Io- 
n-ești, Găești, care au folosit bine 
„ferestrele" de tlmjp bun dintre 
ploi. Bilanțul acestei zile la nivelul 
județului : 1200 ha semănate. Mult 
mai puțin decît viteza zilnică pla
nificată, dar este un rezultat bun, 
obținut in numai cîteva ore bune 
de lucru. Vineri seara, pe ansam
blul județului, mal erau de semănat 
doar 20 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva în această 
primăvară. Există condiții ca astă 
seară să se încheie semănatul cul
turilor în ogor propriu.

l ucian CIUBOTAR U 
Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scinteii”

Pentru 80000 kg 

sfeclă la hectar!

Pină sâ se zvînte terenul după ploaia de dimineață, mecanizatorii de la C.A.P. Dragodana, județul Dîmbovița, îșl re
vizuiesc cu atenție semănâtorile (imaginea din stingă). Pentru a‘realiza programul d® lucru zilnic, ei însămînțează 

pină la lăsarea întunericului (imaginea din dreapta) Foto i S. Cristian

— Ehei, o să vedem noi ce-o 
să facă acest tinerel — spuneau 
unii in toamna anului 1970, cind 
tehnicianul agricol llie Cheșa 
devenea președinte al coopera
tivei agricole Mureșeni, județul 
Mureș.

In acel an, producția medie 
de sfeclă de zahăr nu depășea 
nici 20 tone la hectar. Perseve- 
rent, ambițios si exigent cu sine 
însuși, ca și cu ceilalți, tinărul 
președinte și-a ciștigat repede 
încrederea și aprecierea coope
ratorilor. Cum 7

— Am încercat — și cred că 
am reușit — să-i fac pe oameni 
să înțeleagă, să fie convinși că 
fără lucrări agricole făcute la 
timp și de calitate si fără spe
cializarea oamenilor pe culturi, 
producțiile mari sint de necon
ceput.

Că acest mod de a acționa 
s-a dovedit realist o dovedesc 
faptele : pentru realizarea tutu
ror indicatorilor de plan, C.A.P. 
Mureșeni a ocupat, in anul 1983, 
locul III pe țară, iar in 1984 — 
locul I pe țară pentru obține
rea celei mai mari producții 
medii de sfeclă da zahăr la 
hectar (73 320 kg).

— In acest an — continui 
llie Chesa — cuvintul nostru ăe 
ordine este acela de a atinge și 

. depăși pragul celor 80 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar.

Mult succes !
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”

Fruntaș între fruntași

Ample acțiuni de întrajutorare
Joi seara tîrziu, participam la 

„operativa" organizată la sediul 
consiliului agroindustrial Valea lui 
Mihai, de către comandamentul 
local pentru agricultură. Anali- 
zînd „pulsul" campaniei, se evi
denția că la cooperativele agri
cole Valea Iui Mihai, Curtuișeni 
și Tarcea insămințarea porumbu
lui pentru consum in ogor pro
priu 8-a încheiat. Pentru vineri, 
pe ansamblul consiliului, mai rămă
seseră de semănat doar 149 hecta
re, jumătate din această suprafață 
fiind localizată la C.A.P. Simian. De 
aceea, s-a dispus ca acolo să fie 
transferate 3 semănători pentru a 
pune sămînța de porumb sub braz
dă pe ultimele hectare. Vineri, de- 
altminteri unitățile agricole din acest 
consiliu raportau încheierea lucră
rilor.

Organizare bună, rezultate pe mă
gură și la cooperativele agrico
le din Diosig. Săcueni și Vaida. în 
sprijinul celor de aici, au fost a- 
duee zeci de tractoare din zona cu
linară a județului, unde ploile și 
vremea răcoroasă au întrerupt în-

sămîntarile. La șes însă condițiile 
sint bune de lucru. „Ploaia, deși 
ne-a încurcat un pic. a fost bine
venită — ne spune Dionisie Coita, 
primarul comunei Diosig. Lucrăm cu 
toate forțele, astfel incit duminică 
seara vom incheia semănatul po-

BIHOR

rumbului". La Sălard. Sîrbi șl Bi- 
haria pămintul care aștepta sămin- 
ța era bine lucrat. însămînțările 
fiind supravegheate îndeaproape de 
specialiști. în aceeași notă de res
ponsabilitate se acționa și la coo-' 
perativele agricole Borș, Sintandrei 
și Girișu de Criș. unități în care po
rumbul se semăna pe ultimele hec
tare.

Ne-am îndreptat spre zona de sud 
e județului. Și aici. îhsămințările se 
desfășurau în ritm susținut

Ampla mobilizare a mijloacelor 
mecanice pe întinsul ogoarelor bi-

horene. modul în care ea desfășoa
ră însămînțările dovedesc răspun
derea cu care se muncește, ambi
ția de a realiza recolte bune in a- 
cest an. Trebuie acționat, peste tot 
în vederea respectării normelor teh
nice la pregătirea terenului si semă
nat.

înainte de a încheia această re
latare consemnăm că. pină sîmbătă 
seara suprafețele însămânțate cu 
culturi de primăvară în județul Bi
hor reprezentau 80 la sută. Po
rumbul a fost semănat pe 74 la 
sută din suprafețele prevăzute. Au 
încheiat această lucrare unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustria
le Valea lui Mihai. Cefa. Sinihar- 
tin. Mădăraș. Ciumeghiu. Ținea. Să- 
lard. Bale. în zona colinară. unde în 
ultimele zile a plouat intens, există 
creat un larg front de lucru pen
tru semănatul porumbului, specia
liștii urmărind parcelă cu parcelă 
starea solului pentru a decide re
luarea operativă a lucrărilor.

loan LAXA
corespondentul „Scânteii1”

(Urmare din pag. I)
liști ; o adevărată forță care 
contribuie și trebuie să contri
buie din ce în ce mai mult 
la progresul multilateral al patriei.

Eram cu cîtva timp in urmă in
tr-o cunoscută întreprindere con
structoare de mașini, care fabrică 
un reper foarte important, un gen 
de „inimă" a oricărui tip de motor. 
Conducerea unității, specialiștii din 
forurile tutelare au prospectat 
atent piața, au sesizat anumite re- 
orientări, le-au transmis cu prom
ptitudine unității respective, au 
făcut printre primii oferte, au be
neficiat de drepturile primilor so
siți intr-un domeniu. La rindul său, 
colectivul întreprinderii s-a repliat 
rapid, regîndind organizarea pro
ducției, ieșind in întâmpinarea ce
rințelor pieței.

E adevărat, unitatea respectivă 
dispune de un fond uman foarte 
bun, dar el a fost valorificat pentru 
că acești adevărați „ochi" ai între
prinderilor, organismele specializa
te pe prospectarea pieței, pe desfa
cerea mărfurilor, au reacționat 
prompt, au semnalizat la timp.

Muncind avizat, competent, ele au 
adăugat valoare muncii colectivu
lui, orientând-o de la început intr-o 
direcție de viitor a activității res
pective și asigurindu-i astfel per
spectiva — una din premisele de 
bază ale competitivității. Căci nu 
este greu de închipuit ce ar fi 
urmat dacă toată această muncă de 
prospectare nu era făcută la timp, 
temeinic. Efortul colectivului poate 
era la fel sau asemănător, dar ma- 
terializându-se in produse ce puteau 
deveni depășite, din start el nu 
mai putea fi competitiv. Făcindu-și 
datoria pentru care au fost create, 
organismele specializate au înde
plinit o funcție vitală pentru uni
tatea respectivă. Din perspectiva 
temei de față interesează faptul 
esențial că niveluri competitive ri
dicate nu pot fi atinse decît cu 
concursul acestor echipe de specia
liști. Că activitatea lor este tot atit 
de utilă ca și cea productivă pro- 
priu-zisă. Că prin ele unitățile pro
ductive respiră, privesc la tot ce se 
face în lume in domeniul res
pectiv.

în fond, miezul competitivității 
«sste format dintr-un raport: dreap

Marin Ciobanu din comuna 
Castranova, județul Dolj, s-a 
urcat pe tractor în urmă cu 
două decenii. De atunci, in fie
care primăvară, vară, toamnă 
și iarnă, Marin Ciobanu nu s-a 
despărțit de tractor, făcindu-și 
din meseria de mecanizator o 
profesiune de credință pe care 
a slujit-o și o slujește cu pa
siune și dăruire, situindu-se an 
de an, in fruntea întrecerii.

Deloc intimplător, Marin Cio
banu a fost ales de obște depu
tat in consiliul popular comu
nal. Acum, în „focul" campa
niei agricole de primăvară, Ma
rin Ciobanu se dovedește ace
lași fruntaș între fruntași.

L-am intilnit deunăzi, în 
faptul serii, la insămințarea po
rumbului. Ne-a spus :

— Faptul că sint considerat 
acum un „veteran" printre me
canizatori și un tînăr deputat 
printre aleșii obștii, mă face să 
muncesc cu și mai multă ener
gie.

Nicolae BABĂLAU
corespondentul „Sclnteii”

ta proporție între mijloacele folo
site și rezultatul dobîndit. Din per
spectiva competitivității primează 
nu atit volumul de muncă, ci gra
dul său de valorificare. întreaga 
suprastructură de care am amintit 
este menită tocmai să sporească

depărtează de nevoile muncii pro
ductive ; de fapt, el împlinește o 
funcție impusă de evoluția acestei 
activități cu care nu ne-am obiș
nuit suficient. Altfel, echipele de 
specialiști pot încărca „nota de 
plată" a unui produs ; se pot trans-

w

gradul de valorificare a muncii, să 
asigure proporțiile optime ale ra
portului amintit. Pentru că Orice 
dezechilibru intr-un sens sau altul 
conduce la o pierdere socială. Iar 
esența competitivității impune ca 
orice plus de muncă să se regăseas
că intr-un beneficiu corespunzător.

Personalul de specialitate poate 
crește cu condiția să răspundă unei 
necesități reale a activității de pro
ducție. Atit timp cit se situează 
în acest cadru, numai aparent se

forma din adevărate surse de creș
tere a competitivității în factori 
de amputare a acesteia. Pericolul 
real îl constituie fenomenele de 
birocratism ce pot apărea la acest 
nivel ; fenomene ce devin cu atât 
mai dăunătoare cu cit lasă nefolo
sită o forță de muncă de înaltă ca
lificare, deformează funcții vitale 
pentru societate, pot invoca chiar 
principii ale organizării societății, 
fetișizate, desigur.

...Discutam nu demult cu factori

în cinstea apropiatei săr
bători a zilei muncii de la 
1 Mai, colectivele de 
muncitori și specialiști 
din - cadrul întreprinderi
lor producătoare de uti
laj. minier raportează ob
ținerea unui succes de 
prestigiu : realizarea pri
mei linii tehnologice de 
concepție și fabricație ro
mânească de excavare, 
transport și haldare (de
punere) destinată activi
tății în carierele de ex
tracție la suprafață a lig
nitului. S-a materializat 
in felul acesta una din 
Indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
privind asimilarea în țară, 
în cadrul programului 
prioritar de dezvoltare a 
bazei energetice și de 
materii prime, a unor uti
laje miniere de mare ca
pacitate și de ridicată 
complexitate tehnică, cu 
parametrii tehnico-func- 
ționali comparabili cu 
cei ai produselor simila
re fabricate ta țări cu

vechi tradiții în acest do
meniu.

— Noua linie tehnolo
gică, precizează ing. Eu
genio Rădulescu, directo
rul tehnic al Grupului de 
întreprinderi pentru pro
ducția de utilaj minier 
Timișoara — se compune 
dintr-un excavator cu ro
tor cu cupe, benzi trans
portoare de mare capaci
tate și o instalație de hal
dare, fiecare utilaj in 
parte fiind de dimensiuni 
uriașe. Excavatorul, bu
năoară, cu o capacitate 
de excavare de aproape 
4 000 mc pe oră, are greu
tatea de 2 050 tone, înălți
mea de 35 metri șl lun
gimea de 130 metri. Bra
țul roții cu cupe poate 
realiza o rotire de 210 
grade și atinge o înălțime 
de excavare de 30 metri 
și o adincime de 7 metri. 
Instalația de haldare, cu 
greutatea de 1 450 tone, 
înălțimea de 37 metri și 
lungimea de 140 metri, se 
poate deplasa autonom și 
ara o capacitate de de
punere de 6 500 mede ste

ril sau 10 000 tone de căr
bune pe oră. De mari 
proporții sînt și transpor
toarele care fac legătura 
intre excavator și instala
ția da haldare, a căror 
lungime variază intre 100 
și 2 000 metri, capacita
tea de transport fiind de 
4 700—12 500 mc pe oră, 
la o viteză a benzii de 6 
metri pe secundă. O ca
racteristică a acestor 
transportoare, conferită 
prin proiectare și execu
ție, o constituie posibili
tatea de efectuare a trans
portului sterilului sau 
cărbunelui excavat peste 
terenuri accidentate, inac
cesibile mijloacelor cla
sice de transport.

Proiectarea utilajelor, 
realizate din materiale și 
componente românești, a 
fost făcută de Institutul 
de cercetare științifică și 
Inginerie tehnologică pen
tru utilaje miniere și ma
șini de ridicat și transport 
uzinal Timișoara. Institu
tul de proiectare și cer
cetare utilaj petrolier Plo
iești, Institutul de proiec

tări și automatizări Bucu
rești și Centrul de cerce
tări științifice și ingine
rie tehnologică pentru u- 
tilaje miniere Satu Mare. 
Execuția noii linii tehno
logice a fost încredințată 
întreprinderilor „1 Mal" 
Ploiești, de construcții 
metalice Bocșa, „UNIO" 
Satu Mare, de utilaj mi
nier Tirgu Jiu, de ca
bluri și materiale electro- 
izolante șl de mașini 
electrice „Electroputere" 
Craiova, de transforma
toare și motoare electrice 
din Iași, „Electrocontact" 
Botoșani ș.a.

Noua linie, care urmea
ză să intre în funcțiune 
la cariera Huznicioara, 
din cadrul întreprinderii 
miniere Mehedinți, este 
supusă în prezent probe
lor tehnologice de verifi
care, operații Ia care ală
turi de beneficiar parti
cipă reprezentanți ai pro- 
lectanților, furnizorilor de 
utilaje și montorilor.
Cezar IOANA
corespondentul „Sclnteii”

METALUL
-mai riguros gospodărit 

pe întregul flux tehnologic
Ritmul de creștere s producției la 

întreprinderea metalurgică din Aiud 
a fost în ultimii ani deosebit de sus
ținut. Au fost construite și puse în 
funcțiune noi capacități de produc
ție în sectoarele calde și de prelu
crări mecanice, astfel înclt unitatea 
se situează în prezent printre marii 
consumatori de metal. Ce preocupări 
există în întreprindere pentru redu
cerea consumului de metal 7 — iată 
tema anchetei pe care am lntreprin- 
8-o aici pentru a vedea cum se înde
plinește această sarcină de mare în
semnătate stabilită ds conducerea 
partidului.

Din datele prezentate de inginerul 
loan Bota, șeful serviciului progra
mare, pregătire și urmărire a pro
ducției, rezultă că. în ultimul timp, 
coeficientul de utilizare a laminate
lor a avut următoarea evoluție : 
80,9 Ia sută în 1983, 88,6 la sută în 
1984 și 85,7 la sută în primul trimestru 
al acestui an, cu mult sub nivelul 
planificat. Situația se prezintă ase
mănător și în privința consumului 
de laminate la construcții metalice, 
al doilea mare sector de activitate 
al întreprinderii. De asemenea, în fa
bricația de piese de schimb pentru 
unitățile Industriei metalurgice (în
treprinderea fiind un veritabil me- 
canic-șef al metalurgiei), consumul 
planificat de laminate finite de oțel 
la 1 milion de lei producție a fost 
depășit: cu 53 kg în 1983 și cu 54,4 
kg tn 1984.

De ce se consumă mai mult metal 
decît este prevăzut în normele și 
normativele de consum? Să exami
năm lucrurile pe rând.

Un prim „filtru" în calea consu
mului excesiv de metal trebuie să-l 
reprezinte centrul de cercetare și 
proiectare din întreprindere. Direc
torul centrului, inginerul Szocs La- 
dislau, ne asigură că unul dintre 
obiectivele principale ale activității 
îl constituie revizuirea documenta
țiilor în scopul reducerii consumuri
lor de metal. Pentru unele repere au 
fost promovate tehnologii noi de fa
bricație, cum ar fi forjarea în ma
trițe și croirea combinată. Prin spe
cificul său, întreprinderea realizează 
în cea mai mare parte produse uni
cat sau de serie foarte scurtă, de 
ordinul a două-trei bucăți. în aceste 
condiții, documentațiile tehnologice 
sînt citite și interpretate cu multă 
exigență .pentru a se găsi soluții de 
economisire a metalului. De pildă, 
la un singur produs, cuptorul Martin 
de 400 tone destinat Combinatului si
derurgic Hunedoara, prin croirea 
combinată a stîlpilor de susținere s-a 
realizat o reducere a consumului de 
metal de 52 tone. Și sînt numeroasa 
exemple de acest fel.

Exemplele, oricît de multe, indică 
doar faptul că s-au găsit soluții pen
tru unele produse sau repere. Pe 
ansamblu însă, în privința reducerii 
consumului de metal rămîn de re
zolvat o serie de probleme serioase. 
Numai revizuirea documentațiilor, 
oricit de severă ar fi, nu este su
ficientă fără promovarea cu curaj s: 
unor noi tehnologii și procedee de 
execuție care să reducă simțitor can
titatea de metal consumată in pro
ducție.

— Fiecare tehnolog are prevăzut

în programul său săptămînal să ur
mărească timp de patru ore, în sec
ții, respectarea tehnologiilor stabili
te — ne precizează Maria Dușa, in
giner proiectant tehnolog forjă șl 
tratamente. Dacă se constată necon- 
cordanțe între tehnologia prevăzută 
prin documentație șl ce® realizată, 
imediat se intervine.

— în ce mod 7
— Consemnăm abaterea, atragem 

atenția...
Care este efectul acestor interven

ții 7 Nu trebuie să investigăm prea 
departe. în același corp de clădire 
cu centrul de cercetare și proiectare 
Be află secția mecanică I. Chiar la 
intrarea în secție, muncitorul Emil 
Filimon urmărește cum mașina taie 
dintr-o bucată de metal un fir gros 
de șpan.

— Piesa pe care o execut este 6 
talpă de lagăr — ne explică dînsul. 
După desen trebuie să ajung la cota

Concluzii desprinse dintr*o  
analiză la întreprinderea 

metalurgică din Aiud

de 60 mm. Dar adaosul de prelucrare 
este prea mare, aproape 20 mm.

Adaosul de prelucrare reprezintă 
în acest caz o treime din grosimea 
piesei. Acesta nu constituie însă un 
caz izolat. Maistrul Vasile Fleșeru, 
care coordonează activitatea în sec
torul respectiv, este nemulțumit de 
colaborarea cu sectoarele de forjă și 
turnătorie, de unde piesele vin cua- 
daosuri mari de prelucrare. Pentru 
a-și argumenta punctul de vedere, ne 
invită să confruntăm documentațiile 
tehnice cu reperele expediate da 
forjă.

— Această coroană dințată, după 
documentație, are diametrul exterior 
de 635 mm și diametrul interior de 
550 mm — ne spune maistrul. Or, cu 
ce diametru interior ne-au trimis cei 
de la forjă această piesă 7 Cu 200 
mm, deci, adaosul de prelucrare re
prezintă 350 mm. Dacă piesa ar fi 
fost forjată corect, ar fi trebuit să 
fie de trei ori mai ușoară. Alte pie
se sint complet necorespunzătoare, ca 
aceste două inele de presiune, care 
au crăpat întrucît nu au fost forjate 
corect.

Neajunsurile în colaborarea dintre 
secții se perpetuează în detrimentul 
calității, favorizînd, totodată, consu
mul ridicat de metal. între secția de 
prelucrări mecanice I și atelierul de 
forjă există numai un zid despărți
tor. Oare acest zid să fie de netre
cut pe planul bunei colaborări 7 Cele 
două compartimente, strîns legate 
prin fluxul tehnologic, nu alcătuiesc 
un tot unitar, cu oameni ce trebuie 
să fie animați de aceeași răspundere 
pentru reducerea consumului de 
metal 7

împreună cu Mircea Coltor, secre
tarul comitetului de partid din între
prindere. șl maistrul loan Filimon, 
de la secția de prelucrări mecanice I, 
efectuăm o succintă analiză la forjă. 
Cu ruleta măsurăm cotele unui set

de răspundere dintr-o comună de 
munte. Li se repartizase o cultură 
ce nu putea produce in condițiile 
respectivei localități. Toamna, să
tenii nu au putut strânge mai ni
mic. Au informat organele agricole, 
au făcut întâmpinări, arătând că ei 
vor să dea producție, nu rapoarte 
de justificări. Anul următor li s-a 
repartizat aceeași cultură, dâr pe O 
suprafață dublă. Pină la urmă au 
intervenit organele de partid si 
problema a fost rezolvată. Din per
spectiva temei de față, important 
de subliniat este faptul că cei ce 
repartizaseră cultura respectivă — 
oameni cu anumite responsabilități 
in agricultura județului — în loc 
să contribuie la creșterea eficientei 
și competitivității, „mușcau" din 
ele, risipeau zadarnic o cantitate 
de muncă socială. Probabil, dacă ar 
fi fost întrebați cu privire la rațiu
nile deciziei ar fi invocat cerințele 
interesului general, ale planifică
rii; în cazul dat însă, despre ce fel 
de planificare ar putea fi vorba 
cind realitatea probează că într-un. 
asemenea mod se planifică doar... 
pierderi 7

Dar nu atât pierderea economică

este Importantă pentru discuția de 
față. Esențial este că o funcție vi
tală se distorsionează, iar necesita
tea reală căreia ii răspunde rămine 
neonorată. Fiind mai mult decit o 
problemă economică, competitivita
tea este și o stare de spirit. Per
formanta economică nu-și poate 
găsi alt sprijin mai solid, decit sen
timentul de demnitate profesiona
lă, certitudinea că de munca pro
prie depinde atingerea ei. Marea 
răspundere a echipelor de specia
liști din cadrul unităților economi
ce, al institutelor de cercetare, este 
aceea de a crea toate condițiile ca 
această certitudine să se manifeste 
pretutindeni, transformindu-se în
tr-o adevărată forță a ridicării efi
cienței și competitivității economiei 
noastre. îndemnurile și aprecierile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, potri
vit cărora dispunem de toate con
dițiile ca programele de dezvoltare 
a patriei să fie înfăptuite integral, 
proiectează o lumină reală și mobi
lizatoare asupra importanței hotărâ
toare ce revine acum activității de 
organizare în realizarea exemplară 
a acestor programe.

de roți dințate, pregătite să fie ex
pediate spre secția de prelucrări me
canice I. între repere existau dife
rențe în plus de 1—2 cm. Adaos de 
prelucrare excesiv, ce trebuie elimi
nat cu cheltuieli... suplimentara de 
timp, da muncă, de energie si care, 
bineînțeles, generează pierderi de 
metal.

— De unde au cei ds ăa forjă 
atîta metal pe care ni-1 trimit nouă 
să-1 prelucrăm și să-1 transformăm 
in șpan 7 — întreabă maistrul loan 
Filimon.

Un răspuns primește de Ia N»gy 
Dionisie, șeful unei echipe de for
jori :

— Noi primim materialul de 1® de
bitare. Cit primim, atit forjăm.

Mergem deci în continuare, la 
censul invers al fluxului tehnologic, 
spre sectorul de debitare. Aici, tăie
rea laminatelor se face cu flacără 
oxiacetilenică, procedeu tehnic cla
sic, cu productivitate scăzută și cu 
pierderi importante de metal. Și de 
această dată ies in evidență deficien
țe serioase de ordin tehnico-organi- 
zatoric. Pe un blum sînt trasate cu 
cretă bucățile de metal care, după 
debitare, urmează să pornească spre 
forjă. Notăm numărul comenzii : 
295 108. Fișa tehnologică prevede : la
găr II, materialul indicat — blum 
250, lungimea la debitare — 305 mm. 
Pentru debitare insă blumul respec
tiv a fost trasat la o lungime de— 
345 mm. Cu 40 mm mal mult O 
simplă abatere tehnologică 7 Nicide
cum. înainte de toate este vorba de 
o mentalitate învechită după care 
fiecare își permite evaluarea din 
ochi, cu o substanțială marjă de si
guranță, a cit trebuie tăiat din fie
care material. Or, ignorarea preve
derilor din documentațiile tehnolo
gice înseamnă metal risipit, transfor
mat in șpan, energie irosită, consum 
nejustificat de manoperă. Dar să nu 
se considere cumva că am lăudat teh
nologiile, întrucît adesea și acestea 
sint îngăduitoare față de consumul 
mare de metal. De exemplu, reperul 
amintit, lagăr II, tehnologic este pre
văzut să aibă la debitare o greutate 
de 152 kg, după forjară — 129 kg, 
pentru a ajunge în final, după pre
lucrare, la 65 kg. Comentariile stat 
de prisos.

Ce concluzii se desprind ta urm® 
acestor investigații 7
• Pentru reducere*  consumului d« 

metal, rezerve însemnate pot fi puse 
tn valoare prin îmbunătățirea orga
nizării muncii pe întregul flux teh
nologic. Abaterile pe care le-am pu
tut observa reprezintă In fond Încăl
cări ale disciplinei de producție, ale 
normelor tehnologice ; prezența teh
nologilor din secțiile productive este 
formală, ineficientă, atita vreme cit 
ei nu sânt investiți cu atributele 
necesare pentru a impune respecta
rea strictă a normelor tehnologice.

®, în întreprindere există o anu
mită răminere in urmă in privința 
promovării tehnologiilor modeme, do 
virf. Acest fapt se repercutează asu
pra consumului de metal. De pildă, 
întreprinderea nu este dotată cu cio
cane mătrițoare pentru forjarea în 
matrițe pline.

® în producție sint lansate co
menzi care se realizează pe baza 
unor tehnologii învechite. Bună
oară, dalta de ghidare se execută, 
de regulă, prin turnare. Dar la soli
citarea unor beneficiari se execută 
șl prin forjare liberă, procedeu ne- 
economicos, utilizat și în urmă eu 
două decenii.

• Consumul de metal nu este ur
mărit riguros pe fiecare reper și p« 
intregul flux de fabricație, accep- 
tindu-se regula compensației : ceea 
ce S-a economisit la un produs poa
te acoperi depășirile la un altul.

Așadar, este de la sine înțeles că 
un 'asemenea mod de urmărire / 
consumului de metal este in total 
discordanță cu exigențele actual, 
care impun in fiecare unitate, 1: 
fiecare secție desfășurarea unor ac
țiuni energice pentru economisire' 
metalului la fiecare produs, ia fi<- 
care operație sau fază tehnologi 
printr-o permanentă Investiție 
inteligență tehnică și inovare în < 
meniul tehnologiilor, prin reproi 
tarea constructivă a tuturor proi 
selor, prin instituirea spiritului g 
podăresc la fiecare loc de mut 
Tocmai^ de aceea, neajunsurile e: 
tente în gospodărirea metalului 
această Întreprindere trebuie să r, 
prezinte obiectul unei analize apro
fundate. exigente și complexe, iniția
te de organizația de partid, raite să 
se soldeze cu măsuri cit mâi cuprin
zătoare pentru stăvilirea risipei d« 
metal.

Stefan MNTCA
corespondentul „Sclnteii”
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pe urmele 
războiului

LA CHEMAREA PARTIDULUI, ÎNTREGUL POPOR 
S-A ANGAJAT FERM IN BĂTĂLIA 

PENTRU LIBERT A TEA Șl INDEPENDENȚA ȚĂRIIGlorioasele tradiții de luptă antifascistă
Viguroasă ridicare la luptă 

împotriva fascismului
Semnalul declanșării revoluției a făcut ca la 23 August 1941. întreaga 

țară să se ridice ca un singur oin. Ca pretutindeni in România, și in Țara 
Birsei chemările partidului au avut un puternic ecou. Brașovul, important 
centru industrial al țării, oraș cu vechi tradiții muncitorești-revoluționare, 
este, totodată, locul ce evocă una dintre cele mai dramatice și mai stră
lucite pagini din lupta antifascistă a poporului român ; procesul militau 
ților comuniști ți antifasciști, in frunte cu tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

încă din perioada ascensiunii fas
cismului, Partidul Comunist Ro
mân a sesizat marele pericol pe care 
îl reprezintă acesta pentru securita
tea și integritatea teritorială a Ro
mâniei, pentru libertatea tuturor 
popoarelor, militind cu hotărâre in 
vederea formării unui larg front 
antifascist. La scara istoriei naționa
le și universale are o profundă sem
nificație faptul câ eroicele lupte re
voluționare ale muncitorimii româ
ne din ianuarie—februarie 1933 au 
fost primele mari manifestări an
tifasciste de masă ce s-au desfă
șurat in Europa după instaurarea 
lui Hitler la putere in Germania.

Pentru angajarea directă in lupta 
antifascistă a unor pături și catego
rii sociale din cele mai diverse, 
partidul comunist și-a desfășurat ac
tivitatea in rîndul maselor prin in
termediul a circa 60 de organizații 
democratice legale, semilegale și ile
gale. Unirea pe o platformă comu
nă a forțelor democratice antifascis
te s-a concretizat prin realizarea 
unor acorduri de Front popular an
tifascist, prin organizarea unui lung 
șir de întruniri și demonstrații de
mocratice, antifasciste. Creșterea in
fluenței partidului In rîndul poporu
lui a stârnit temerea și ura claselor 
dominante exploatatoare, a dus — 
printre altele — la înscenarea judi
ciară de la Brașov-, 
rii,’Inimă tînăra ’și generoasă" — 
-așa ii caracteriza cu admirație co- 
respondentul ziarului „Cuvîritul Ii- 

®ber“ pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atunci cind, în primăvara lui 1936, 
dădea la procesul de la Brașov 
un nou exemplu de neînfricare și 
dirzenie comunistă. Curajul, clar
viziunea politică, deosebita capa
citate organizatorică prin care se a- 
firmase tinărul luptător comunist 
Nicolae Ceaușescu în conducerea 
Comitetului National Antifascist încă

Libertatea
cu arma

23 August 1944. Antenele postului de 
radio de la Bod abia raspindiserâ in 
eter vestea declanșării revoluției. 
Brașovul a devenit imediat unul 
dintre punctele-cheie ale desfă
șurării acțiunilor purtate cu arma 
in mină pentru zdrobirea și izgo
nirea trupelor fasciste. Aici, ar
mata și forțele populare, însu
flețite de chemările Partidului Co
munist Român, au răspuns cu 
abnegație, cu înalț spirit patriotic, si 

din vara anului 1933. excepționala 
cutezanță cu care in iunie 1934 lua
se apărarea conducătorilor muncito
rilor feroviari și petroliști in pro
cesul de la Craiova, exprimind so
lidaritatea maselor muncitoare din 
întreaga tară, erau unanim recunos
cute și apreciate. Aceasta a făcut 
ca partidul să-i încredințeze sarci
na orientării politice a procesului 
de la Brașov, pentru a-1 transfor
ma intr-un prilej de demascare a 
primejdiei fasciste și de afirmare a 
necesității realizării unității națio
nale în vederea salvării viitorului 
democrat si independent al Româ
niei.

Unul dintre participanții la proces, 
pensionarul Alexandru Teodosiu. 
membru de partid din ilegalitate, isi 
amintește :

..Tovarășul Nicolae Ceaușescu era 
mai tînăr ca multi dintre noi. dar 
gindirea sa avea o forță de cuprin
dere a fenomenului social care ni-a 
impresionat puternic. Argumentele 
sale purtau amprenta specificului si
tuației clasei noastre muncitoare, a 
țărănimii sărace, în peisajul româ
nesc atît de contradictoriu din acel 
timp. Analiza sa tiu era o justifi
care a activității noastre comuniste, 
ci un act demascator al nedreptă
ților. un act de mare combativita
te. de acuzare și nu de apărare, un 

gîndire reispliitipnariVeAwm®- 
ta gîndire explora adine în viitor, 
văzind victoria inevitabilă a luptei 
comuniștilor, izbinda dreptății asu
pra nedreptății".-

Acțiunile comuniștilor, atitudinea 
lor dîrză, neînfricată, au ținut trea
ză conștiința poporului împotriva 
pericolului fascist, marcind Începutul 
luptei organizate pe drumul spre 
făurirea consensului național’ care a 
stat la baza înfăptuirii revoluției de 
eliberare socială și națională.

s-a cucerit 
în mînă
revoluționar unei situații deosebite. 
Pe un spațiu restrins. lupta trebuia 
dusă concomitent pe mai multe 
fronturi : înăbușirea puternicelor fo
care ale trupelor germane răspindite 
in interiorul întregii depresiuni in- 
tramontane, stăvilirea atacurilor 
hitleriste și hortbyște din nord, din
spre arbitrara linie de demarcație 
impusă prin Dictatul de la Vier,a și 
crearea unui baraj de netrecut in sud 
și sud-est de unde presau furibund 

coloanele cotropitoare prinse in 
ciește. Muncitorii, țăranii, intelectua
lii, civili sau imbrăcați în haină mi
litară. au acționat exemplar, la orașe 
și la sate, la locurile lor de muncă 
și in tranșeele lor de luptă, înscriind 
in noua istorie a patriei legendare 
fapte de eroism.

...Trecuseră doar 45 de minute de 
.la semnalul Revoluției. încep lupte 
violente pentru stăpînirea punctelor 
strategice din oraș și împrejurimi. 
Telegraful transmite de la comanda
mentul hitlerist : „Transformați Bra
șovul intr-o fortăreață germană". 
Riposta românească este fulgerătoa
re. La ora 23. ostașii Corpului de 
munte ocupă prin lupte palatul. tele
foanelor. Sînt întărite gărzile for
mate din ostași și muncitori la în
treprinderile industriale, fabricile de 
armament, depozitele de muniții, pe
trol și alimente. Hitleriștii aduc 
urgent întăriri din Făgăraș și din 
alte localități apropiate și organi
zează centre de rezistență pe stră
zile principale, ocupă unele fabrici 
și citeva înălțimi din jurul orașului. 
Dar — ca pretutindeni în țară — pâ
ini ntul ardea sub tălpile cotropito
rilor. Libertatea este cucerită cu 
arma în mină. Operațiile desfășurate 
cu excepțională promptitudine de 
armată și de populație duc la lichi
darea, în mal puțin de 48 de ore, a 
înverșunatei rezistențe germane. 
Concomitent se desfășurau lupte gre
le in numeroase alte puncte din 
zonă...

Unul din obiectivele de im
portanță majoră a fost postul de 
radio-emisie de la Bod, pe care 
inamicul a încercat să-1 captureze 
atacând cu forțe copleșitoare miga 
garnizoană de apărare aflată sub co
manda sublocotenentului Sebastian 
Radulescu clin Regimentul 89 infan
terie. Ostașii românii au făcut minuni 
de vitejie, dar la ordinul expres a! 
statului lor major, hitleriștii isi re- 
luâu-atacurile cu efective mereu 
șporițe. înaceastă situație critică.. în 
sprijinul ostașilor a venit o echipă 
alcătuita din tineri muncitori din lo
calitate. Despre această luptă comună 
a ostașilor si muncitorilor. Ion

6

„Și scrie tu...
Dar scrie frumos 
așa cum îmi cînți nopțile de front. 
Scrie, fiule
tu care știi să ne furi nopțile 
cu versuri,
scrie și pentru ai mei o scrisoare. 
Ce bine o să creadă (
că o duc pe aici. Și spune-le că.,. 
- numai tu știi să minți frumos - 
scrie-le și tu despre mine..."

Lăcătuș, electrician la Fabrica de za
hăr Bod. iși amintește :

în rindul nostru, al tinerilor 
muncitori, se făcuse de mult auzit 
glasul Partidului Comunist Român, 
care îndemna la luptă împotriva fas
ciștilor, pentru libertate și o viață 
mai bună. De aceea, cind hitleriștii au 
atacat postul de radio, n-am pregetat 
o clipă : am format un detașament de 
luptă și ani venit imediat în sprijinul 
ostașilor. Ne simțeam și noi înrolați 
in marea luptă pentru zdrobirea 
celui mai cumplit dușman al liber
tății si civilizației — fascismul. La 
un contraatac purtat pe malul 
Ghimbășelului, în toiul luptei am 
căzut lovit de două gloanțe. Mai 
tirziu, la postul de prim-ajutor, am 
aflat că atacul hitleriștiîbr a fost dat 
peste cap, că emițătorul a rămas în 
mina noastră. De atunci, ori de cîte 
ori ascultam la radio comunicatele 
de pe front mi se părea că sint tot 
timpul împreună cu armata noastră. 
Si chiar am fost alături de ostași, 
noi. muncitorii, țăranii. întregul po-

„Bateria albastră44 — nume simbolic 
pentru eroismul clasei muncitoare
Un episod cu totul deosebit in • 

răbojul luptelor din preajma 
Brașovului a fost cel înscris de 
legendara „Baterie albastră", în 
acțiunile din direcția orașului Sf. 
Gheorghe. Despre lupta eroică a 
acestui colectiv muncitoresc înarmat, 
una din numeroasele unități munci
torești de luptă organizate și condu
se de partidul comunist in zlleie re
voluției din August ’44. stăm de vor
bă în Tohanul Zărneștilor cu un băr
bat înalt, eu ochi albaștri, cu părul 
castaniu încă la cei aproape 60 de 
ani ai săi, îmbrăcat ca și odinioară 
în cămașă albastră și salopetă al
bastră. Este maistru! principal 
Nicolae Mită, cel al cărui nume fi
gura la loc de cinste alături de ale 
tovarășilor săi In Ordinul de zi pe 
Armată prin care se citau faptele de 
arme ale „Bateriei albastre".

ȘI SCRIE TU...

Și aici pagina din carnetul meu
S-a îndoit o dată cu cel ce mă ruga 
să scriu.
Am înțepenit cu ochii 
pe pagina zorilor 
Ziua era scrisă in 
Rămăsese să pun

por. fiecare făclndu-și datoria ia 
locul său de muncă, pentru a intări 
brațul luptătorilor pe frontul anti
hitlerist.

— Trei frați am plecat de acasă la 
lupta împotriva hitlerismului, ne 
spune maiorul in rezervă Gheorgbe 
Raiu. Așteptam de mult clipa a- 
ceasta. O aștepta întregul nostru po
por, întreaga armată in rîndul că
reia inflăcăratele chemări ale parti
dului trezeau puternic conștiințele.

— Ați participat si la luptele din 
preajma Brașovului...

— Da, ne-am instalat tunurile lin
gă ruinele cetății Feldioara. de unde 
stăvileam cu tirul nostru atacurile 
trupelor hitleriste și horthyste, do
tate cu artilerie, blindate și aviație. 
S-au purtat lupte crincene. Pămintul, 
de pe care încă nu se strînseseră 
roadele toamnei, era răscolit metru 
cu metru. Aici, lingă Feldioara, am 
capturat de la inamic șase mașini 
grele cu șenile, cu care apoi am 
răzbătut prin lupte pină la porțile 
orașului Praga.

— Un drum lung șl greu...
— în marea bătălie de la Tisa — in 

care împreună cu trupele sovietice 
i-am înfrint pe hitleriști — am căzut 
rănit chiar lingă firul apei. Am fost 
dus la un spital și apoi am mers în- 
tr-o scurtă permisie acasă. Atunci am 
aflat că frații mei sint în viață și con
tinuă lupta. Era.in luna martie a anu
lui 1945. Țara se afla cuprinsă de ma
rile mișcări populare, revoluționare. 
La noi, în Bărăgan, țăranii intrau cu 
plugurile în ogoare, împărțindu-și pă- 
mintul moșieresc.

— Abia împlinisem 18 ani. Eram 
cel mai tinâr din zecile de lucrători 
ai uzinei „Rogifer-Tohan" care au 
pus mina pe arme la chemarea parti
dului. Armele noastre erau patru 
tunuri, un obuzier și două aruncă
toare. Cu aceste guri de foc am al
cătuit o baterie, venind în sprijinul 
subunităților Corpului de munte din 
perimetrul localităților Dobol! de Jos 
și Prejmer care aveau de înfruntat 
contraatacul trupelor hitleriste și 
horthyste — mult mai numeroase și 
înzestrate cu artilerie și outernice 
unități blindate.

— De ce vi se spunea „Bateria al
bastră" "

— După culoarea salopetelor pe 
care “ift' purtăm cu' toții. Salopetele 
noastre deveniseră semn de recu
noaștere, erau ca o parolă de trecere 
atunci cind îndeplineam diferite mi-
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plina de corbi, 
negru, 
doar adresa.

Ion PETRACHE
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Ordinul de zi prin cere era citatâ pe armatâ „Bateria albastra"

siunl. La Îndemnul partidului nostru 
comunist, hainele muncii se transfor
maseră in uniforma noastră de luptă. 
Am tras peste 2 600 proiectile, re- 
vărsîr.d o dată cu ele întreaga noas
tră ură împotriva cotropitorilor. 
Cadența era atit de intensă incit țe
vile tunurilor s-au înroșit. împreună 
cu vînătorii de munte și cu infante
riștii am menținut pozițiile pină la 
sosirea altor unități române care, 
umăr la umăr cu ostașii sovietici, au 
pornit ofensiva pentru eliberarea 
Transilvaniei.

— Ce-ați făcut apoi ?
— Ne-am întors la uneltele noas

tre. pentru a răspunde in acest fel 
celuilalt comandament de seamă al 
acelor zile : „Totul pentru front, to
tul pentru Victoriei". Era inalta în
datorire pe care și-o îndeplineau, 
prin muncă încordată, prin nease
muite eforturi, clasa muncitoare, în
tregul nostru popor.

Au trecut 40 de ani de atunci. Ba
teria albastră a intrat in legendă a 
intrat in istorie. O altă „baterie al
bastră" continuă în zilele noastre 
tradițiile sfinte ale devotamentului 
față de patrie. Aici, în Tohanul Zăr
neștilor. lingă Discurile înalte ale

PrezentuJ socialist încununează 
strălucitele tradiții

. Pe fiecare palmă de pâmlnt stro
pită de singele luptătorilor pentru 
libertate și neatirnare, în fiecare loc 
se. înalță astăzi înfăptuiri ce adeve
resc din plin că luptele și sacrificii
le n-au fost zadarnice. Viitorul pen
tru care au militat cu neînfricare co
muniștii constituie astăzi o realitate 
vie in întreaga patrie și de aseme
nea, aici, pe meleagurile Țării Bir
sei. Astfel, puterea industrială a ju
dețului Brașov este în prezent de 
167 ori mai mare decit în 1945, anul 
Victoriei asupra fascismului. în 
proporție copleșitoare, această ex
traordinară dezvoltare a fost dobin- 
dită în anii „Epocii Ceaușescu" — 
epoca de aur a renașterii și înflori
rii României, perioada cea mai 
strălucită a întregii noastre istorii.

Oamenii României socialiste sint 
profund recunoscători partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru eroismul fără de seamăn al 
luptei, pentru clarviziunea și în
țelepciunea orientărilor pe par
cursul unui drum lung și greu, 
pentru ascensiunea fărâ precedenta 
patriei. La fel ca pe cuprinsul în
tregii țări, și aici, la Brașov, oraș 

Pietrei Craiului, au crescut alte ge
nerații de muncitori. Unii și-au 
început ucenicia chiar in atelierul 
maistrului Nicolae Mită ; ei au îm
brăcat. rind pe rind. și salopetele al
bastre ale muncii, și echipamentul 
albastru al detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei. Centrul de pregătii-e militară 
a tineretului de la întreprinderea 
„6 Martie" Zărnești a primit denu
mirea atît de evocatoare, atit de 
încărcată de simboluri — „Bateria 
albastră".

— Sintem mindri de numele pe 
care-1 purtăm, de tradițiile noastre 
de luptă — ne spune sculerul matri
ței- Nicolae Colțea, comandantul 
bateriei albastre de azi. Muncim cu 
elan revoluționar pentru dezvoltarea 
și înflorirea țării și ne pregătim te
meinic pentru apărarea ei. Momen
tele cele mai înălțătoare din noua is
torie a unității noastre au fost acelea 
cind am avut marea cinste să pre
zentăm onorul președintelui Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să-1 intîmpinăm aici, în uzină, ex- 
primmdu-i sentimentele noastre 
profunde de dragoste, stimă si recu
noștința.

ce reunește pregnant atîtea însemne 
ale vieții noi. oamenii muncii îl 
intimpină întotdeauna cu nețărmu
rită dragoste și recunoștință pe se
cretarul general al partidului. A- 
ceste sentimente s-au manifestat din 
nou cu vigoare în prima vizită de 
lucru efectuată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia începutul aces
tui an. cind a poposit in mijlocul 
brașovenilor. Gesturi calde, pornite 
din inimă, mii și mii de glasuri 
reunite intr-unui singur au dat ex
presie vibrantă bucuriei, au trans
format si de această dată intîlnirea 
cu conducătorul iubit al partidului 
și al țării intr-un moment încăr
cat de profunde semnificații. 
„Ceaușescu și poporul" — iată o 
rostire a cugetelor, un simțămînf 
pornit din inima tării către inima 
mereu tinără și generoasă a omului 
care și-a împletit viața cu lupta po
porului. încă din anii grei ai ile
galității. ai luptei antifasciste, con- 
ducîndU-i destinele către înflorirea 
și măreția de azi a României.

Gh. ATA.NASIU

DRUM DE LUPTĂ, DRUM DE JERTFĂ, DRUM DE IZBINDĂ
„LNAINTE!

LUPTA CONTINUĂ!" 
chema partidul comunist 

la zdrobirea fasciștilor
„înainte ' Lupta conti

nuă 1“ proclamă un afi.ș al 
vremii, editat de Partidul 
Comunist Român. Insurec
ția armată, semnalul revo
luției de eliberare socială 
și națională, aniilascistă si 
antiimperialistă.' era victo
rioasă. încleștări pe viața 
și pe moarte zdrobiseră 
forțele cotropitorului la 
București, Ploiești. Con
stanța, in alte și alte loca
lități ale țârii. Peste toi. 
ostașii și patrioții înarmați 
au provocat grele pierderi 
hitleriștilor. Doar in perioa
da 23—31 august, inamicul 
a pierdut 61 503 oameni — 
dintre care 56 455 prizo
nieri.

De la întorsura Buzăului 
la Turnu Severin, o amplă 
acțiune militară asigură 
trecătorile Carpaților. Con- 
comitent, incepind chiar 

, din noaptea de 23 spre 24 
august, are loc operația de 

. acoperire din centrul Tran
silvaniei și de la frontiera 
de vest a țării. Nedispu- 
nind de forțe, surprins de 
revoluția română, inamicul 
hitleristo-horthyst nu a fost 
capabil în zilele imediat 
următoare, lui 23 August să 
execute in România o ac
țiune militară de anvergu
ră pornind dinspre terito
riul deținut de el in Iu
goslavia. Ungaria sau Tran
silvania vremelnic ocupată. 
Au avut loc doar acțiuni de 
luptă cu caracter local res
pinse de eroicii apărători. 
Pină cind...

’> Revoluția română în
semna spulberarea intre- 

.gului sistem strategic hitle
rist din sud-estul european, 
punea in primejdie existen
ța a 25 de divizii ale Wehr- 
machtului, cu 900 00U de 
oameni. Naziștii iși string 
forțele.

— Eram ofițer tntr-una 
din unitățile Diviziei 19 in
fanterie — iși amintește 
colonelul (r) Ion Diaconu. 
imediat după 23 August, 
am luat parte la luptele 
pentru respingerea inami
cului debarcat de pe Du
năre. La începutul lui sep
tembrie, Divizia motoriza
tă germană „Hindenburg", 
apoi diviziile „Langemark" 
și 4 motorizată SS „Prinz 
Eugen" au trecut frontiera. 
Urmăreau cucerirea Timi
șoarei. închiderea defileului 
Timișului, cucerirea defile
ului Porțile de Fier. Din 
punct de vedere strategic, 
st: urmărea împiedicarea
pătrunderii armatelor ro
mâne și sovietice in cimpia 
Tisei și mai departe. Efor
turile inamicului — care ne 
era net superior ca forțe și 
ca înzestrare tehnică — au 
t’ost insă zădărnicite. Nu 
este nici o exagerare dacă 
spun că a fost un act eroic 
de masă. După lupte grele, 
spre sfîrșitul lui septem
brie. dușmanul a fost alun
gat. regimentul meu a 
trecut granița in urmărirea 
lui și așa. din bătălie in 
bătălie, am trecut Tisa, ani 
luptat în Budapesta, după 
care a urmat epopeea din 
munții Javorina.

în partea de nord a Bana
tului, două divizii hitleriste

ataca pline de ir.verjur.rs • 
Timișoara. Comitetul regio
nal Banat al P.C.R. cheamă 
la luptă : „Muncitori, mun
citoare ! Partidul vostru va 
cheamă la luptă ! Cu soli
daritatea noastră proletară, 
călită in luptele de toate 
zilele Împotriva exploatării 
barbare și a teroarei singe- 
roase a" fascismului, să 
sprijiniți armata, să îngr.o- 
șați rindurile gărzilor cetă
țenești Înarmate, cs ;să 
zdrobim definitiv hoardele 
hitleriste și pe sprijinitorii 
lor ! Trăiască mîndra noas
tră armată. luptătorul ricin- 

frica: pentru independenta 
și ’libertatea României 1 
Trăiască Partidul Comu
nist ! Trăiască România li
beră. democratică si inde
pendentă 1".

Ca și la București, la 
Pioiești. la Turnu Severin, 
ca. in atitea și atitea locuri 
in acele zile, și la Timișoa
ra unitățile bravei armate 
române sint ajutate de for
mațiunile de luptă patrio
tice. organizate de partidul 
comunist. Ostași și patrioți 
- o singură voință ii însu
flețește. un singur dor U 
oțelește brațele : pămintul 
României să fie liber, co- 

tropitorul ' să fie înfrint '. 
Neuitate vor răntine faptele 
de arme ale sdldaților. sub
ofițerilor și ofițerilor Regi
mentului 13 Călărași, care 
a luptat cu forțe inamice 
mult mai puternice, spriji
nite de tancuri și numeroa
se piese de artilerie. Rezis- 
ttnd cu indirjire unităților 
SS-iste înarmate pină in 

■ dinți, după zile și nopți de 
lupte crincene. românii 
contraatacă și salvează ora
șul. Dar locotenent-colone- 
lul Ion Enescu, comandan
tul regimentului. maiorul 
Titus Mureșan. căpitanul 
Alexei Donici nu mai erau. 
Se odihnesc pentru tot
deauna în pămintul Bana

,.PE AICI NU SE TRECE!" 
a răsunat încă o dată, 

la Păuliș, deviza legendarului 
eroism românesc

Arad, aprilie 1985. Zile ca 
toate celelalte, zile de mun
că. de liniște, de pace. Pe 
malurile Mureșului. seva 
urcă năvalnic in arbori, ra
murile pregătesc explozia 
de flori a primăverii. în 
fabricile orașului se. nasc 
strunguri și țesături, cea
suri și vagoane ; pe străzi 
st plimbă. ținîndu-se de 
mină îndrăgostiți) ; se 
joacă în parcuri copiii... 
Pace.

La liceul „loan Slavici", 
profesorul de limba româ
nă Pavel Galea iși predă 
lecția. Vorbește ca întot
deauna calm, cumpănit. 
Cine dintre elevii săi știe 
că profesorul. acum mai 
bine de patruzeci de ani... ?

— Tovarășe profesor, in 
septembrie 1944 aveați... citi 
ani ? Erați elev...

- Aveam 19 ani și eram 
„elevul subofițer Galea Pa

tului. tn pămintul stropit 
generos cu singele eroilor 
din Divizia a 9-a cavalerie, 
cu singele cetățenilor Timi
șoarei. Peste ani. fostul co
mandant al grupului de ar
mate german „Ucraina Sud" 
va scrie in memoriile sale : 
„Divizia 4 SS de politie 
(...) trebuia să cucerească 
Timișoara și apoi, împreu
nă cu Corpul 4 armată un
gar, să răzbată spre sst (...) 
încercarea a eșuat (...) Hi
tler a fost foarte supărat 
din această cauză. S-a dez
lănțuit o ceartă neplăcută 
intre șeful Marelui stat 
major al armatei de uscat 
și șeful meu de stat ma
jor...".

vel" de ia Școala militară 
din Radna. Fericirii prime
lor zile de după 23 August 
ii luase loc preocuparea 
comandamentul militar din 
Arad atrăsese atenția câ 
este posibilă străpungerea 
graniței de către forțele 
hitleristo-horthyste — ceea 
ce s-a și întîmplat în prime
le zile ale lui septembrie. 
Pe valea Mureșului, Divizia 
1 ungară blindată „Budapes
ta" și 6 infanterie au trecut 
frontiera pe la Curtici si 
Peregul Mic. Au început să 
vină vesti proaste ; rezis
tența noastră a fost înfrin- 
t" si la 13 septembrie bor- 
thyștii. eu ocupat Aradul, 
dezlănțuind teroarea. Școa
la noastră a intrat in com
ponența Detașamentului 
Păuliș.

— Unde ați luat poziție ?
— Le gura defileului, tn 

zona Păuliș—Cuvin—Ghio- 
roc. Am construit acolo 
șanțuri de tragere, rețele de 
sirmă și un șanț antitanc. 
Atacul a Început in ziua de 
14 septembrie. Ia ora 14,DU. 
A fost dur. Raportul de 
torțe era de 8 la 1 in fa
voarea atacatorilor. Pină 
seara, horthyștii au atacat 
de cinci ori ; cinci valuri 
succesive s-au spart in fața 
liniilor noastre. Am luptat 
sub comanda căpitanului 
erou loan Fâtu. Am dat 
două lupte la baionetă si 
i-am respins pe cotro
pitori. După o vreme, in
fanteria și tancurile au 
reușit să ne incercuiască ; 
dar numai pentru putină 
vreme, intrucit contraatacul 
condus de căpitanul nostru, 
in cursul căruia am luptat 
corp la corp, a reușit. Bra
vul nostru comandant a ră
mas pe cîmpul . de onoare. 
Au pierit cu glorie multi 
dintre colegii mei de 
atunci : Mircea Fota a 
rămas Ia mitralieră sub 
focul de moarte al dușma
nului pornit la asalt. A 
murit Încleștat pe armă. 
După recucerirea poziției, 
in jurul lui au fost găsiți 
23 de horthyști morți. Fostul 
meu camarad Ion Mot.rea- 
nu a distrus cu grenada un 
tanc, căzind secerat la rin
dul său. Șl citi alții... Apele 
Mureșului s-au înroșit de 
singele lor, al celor căzuți 
și a! celor răniți, dar 
dușmanul, dacă nu a pierit, 
a învățat cinci cuvinte ir, 
limba română : „Pe aici nu 
se trece !“.

„Ofițeri, subofițeri si 
elevi ! — va rosti la 22 sep
tembrie 1944 colonelul A- 
lexandru Petrescu, coman
dantul Detașamentului Pâu- 
liș. Ați abătut oțelul tancu
rilor și nu v-ați înfiorat 
Ați secerai val după vai, zi 
după zi, puhoi dc infante
rie din cinci regimente d« 
honvezi și ați rămas neclin
tit!. Ați primit grindina de, 

(oc ucigător calmi, străju
it; de scutul sufletelor 
voastre românești. Ați sfă- 
rimat Divizia blindată „Bu
dapesta", ați capturat zeci 
și sute de arme și materiale 
de luptă. La Păuliș, Minis, 
Ghioroc și Cuvin ați inscris 
eu slovă de singe, cu slovă 
de aur, in lumină de soare 
scinteietor, pagini nepieri
toare in istoria poporului 
nostru. Va duce Mureșul 
pe apele lui pină departe 
vestea izbinzii voastre si o 
va cinta mereu. Vor poves
ti codrii Cladovei urmași
lor că aici, pe Mureș, o 
școală de subofițeri s-a 
bătut și a bătut pe dușman, 
zdrobind furia horthystă".

Putem să adăugăm ceva 
acestor cuvinte ? Nimic 
mai firesc decit omagiu! 
nostru contemporan, rever
berat peste patru decenii, 
adinca înclinare în fata 
celor ce au apăi’at. pămintul 
străbun, insotite de efortul 
constructiv al dezvoltării 
economicd-sociale a patriei, 
de angajamentul ferm al 
apărării cuceririlor revolu
ționare ale patriei socialis
te. cuceriri ale păcii.

★
După o săptămină ds 

lupte grele, inamicul hitle
risto-horthyst, pornit în o- 
fensivă in Crișana și Banat, 
este oprit. Nici unul dintre 
telurile sale nu a putut. fi 
realizat. Cum scrie o lucra
re de istorie militară, „toate 
grupările sale de izbire fu
seseră istovite". Românii i$i 
apărau patria, și se pregă
teau pentru eliberarea pă- 
mintului românesc pină la 
adevăratele sale fruntarii 
din vest.

încleștarea continua. Ea 
isi găsea un larg ecou și 
în presa internațională — 
cs să ne referim doar la 
acest sensibil seismograf a! 
opiniei publice.

La 15 septembrie, ziarul 
PRAVDA scrie : „Faptul 
câ România nu numai 

că a rupt relațiile cu Ger
mania, dar a îndreptat ar
mele împotriva ei. este o 
dovadă incontestabilă in 
plus că situația militară și 
internațională a Germaniei 
s-a agravat in mod catas
trofal. I.uptind împotriva 
invadatorilor germani și a 
slugilor lor maghiare. 
România luptă pentru re
stabilirea independenței și 
suveranității ei“.

Comentatorul POSTU
LUI DE RADIO NEW 
YORK sublinia, la mij
locul lunii septembrie, că 
prin acțiunile militare ale 
României „Germania este 
amenințată din sud-est. iar 
Ungaria se află in pragul 
prăbușirii. Drumul din sud- 
est care duce Ia Budapesta. 
Praga și Viena este deschis 
(...) Este deci legitim ea po
porul român să aibă in 
momentul de față un senti
ment de satisfacție, căci 
România are o contribuție 
însemnată la grăbirea sfir- 
șitului. Este o contribuție 
pentru care poporul român 
poate să se felicite".

La 17 septembrie. 
PRAVDA scrie : „Româ
nia luptă alături de noi 
cu aceeași dirzenie, cu
cerind cu vitejie fiecare 
metru de pămint, fie
care nod dc cale ferată, 
fiecare sat. Pămintul Tran
silvaniei arde sub picioare
le ocupanților germani și 
unguri".

Ardea pămintul Transil
vaniei. împreună cu vitejii 
ostași ai Armatei roșii, vi
tejii Armatei române il lo
vesc fără cruțare pe inva
dator. „înainte ! Lupta con
tinuă !" Chemarea partidu
lui nostru comunist răsuna 
deasupra țării. Șl a găsit 
mereu ecouri pe măsură in 
fapte de eroism ce au 
apropiat ziua de glorie a 
Victoriei.

Georqe-Radu 
CH1ROVICI
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SPIRITUL CREATOR - IZVORUl IORJEI
TRANSFORMATOARE A SOCIALISMULUI ȘTUNJIffl

Opera teoretică a lui Lenin, larg 
ră-spmdită in țara noastră, ea expre
sie a prețuirii pe care partidul, po
porul nostru O' acordă învățăturii 
leniniste, își confirmă contempora
neitatea transmitted conștiinței și 
acțiunii comuniste a epocii noastre 
un model de abordare teoretică și 
practică creatoare a procesului revo
luționar, o metodologie generală 
pentru înțelegerea inițiativei isto
rice, a legităților și particularităților 
căilor de trecere la socialism, de e- 
dificare a noii societăți. Contem
poran prin geneză și destinație, in
tegrat epocii, leninismul s-a, consti
tuit ca o concepție unitară a exis
tenței, cunoașterii și acțiunii revolu
ționare a proletariatului in și prin 
care s-au stabilit adevăruri și va
lori. s-au formulat ipoteze și jude
căți prospective a căror justețe urma 
Bă fie validată de practică. Carac- 
terizîndu-se prin unitatea „cunoaș- 
tere-acțiune“. deci a interdependen
tei dintre teorie și practică, leninis
mul dezvoltă în multe privințe 
sensul autentic științific al marxis
mului. confirmînd și demonstrînd 
caracterul său creator, de călăuză 
in acțiune, unitatea organică a func
țiilor de cunoaștere, ideologice si 
transformatoare ale socialismului 
științific. Adversar neînduplecat al 
oricărei osificări a gindirii, Lenin a 
demonstrat că esențialul in marxism 
este nu litera, ci spiritul, metodolo
gia revoluționară de cercetare si a- 
naliză a condițiilor și proceselor so- 
cial-istorice concrete, lupta pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății existente. De altfel, valoarea 
moștenirii leniniste se impune con
temporaneității in unitatea unui 
triplu sens: cel al metodologiei pre
luării și valorificării concepției lui 
Marx si Engels, cel al studierii rea
lităților concret-istorice ale epocii 
sale, al practicii revoluționare de în
făptuire a primei revoluții socialiste 
din lume și cel al formulării unor 
ipoteze proiective în perspectiva 
procesului revoluționar.

Prin această prismă valorică, teo
ria și practica leninistă asigură uni
tatea și continuitatea în marxism, 
își probează statutul de teorie pu
ternic ancorată în realitățile epocii, 
te particularitățile sale. Lenin și-a 
elaborat opera pornind de la con
cepția că realitatea, practica social- 
istorică pe care o abordează este di
namică și deci ireductibilă la ceea 
ce se cunoaște despre ea la un mo
ment dat. De aceea, continuitatea 
realizată de Lenin în marxism nu 
s-a realizat ca o preluare mecanică 
a unor soluții și modele gata inven
tate. ca o dezvoltare sui-generis a 
tezelor și concluziilor stabilite ta 
alte epoci de către Marx si Engels, 
ci ca premise teoretice și metodolo
gice pentru fundamentarea unei noi 
analize, a unei noi experiențe în
tr-un cadru și condiții social-istorica 
schimbate și pe structura unor rea
lități sociale diferite. Lenin a înțe
les și aplicat logica științifică a lui 
Marx situîndu-și consecvent evaluă
rile și concluziile pe temeiul unui 
just raport între general și particu
lar. național-internațional. . prezent- 
perspectivîi. evitind deopotrivă prag
matismul îngust, ca, și, generalizarea 

“forțată, arbitrară. Dintr-o asemenea 
'optică teoretico-inetbdologică. con
tribuția lui Lenin la fundamentarea 
concepției și practicii revoluționare 
e clasei muncitoare șl a partidului 
comunist, a rolului conducător al 
acestuia, alianței clasei muncitoare

Munte de izvoare
(Urmare din pag. I)
simburii in nucă. A- 
ceasta, cu cit cuvintul 
doină, in forme puțin 
schimbate, e nu numai 
la toată românimea,- 
dar și din Pind pină 
in țările baltice, peste 
tot unde a pătruns, cu 
fluierul ciobănesc și 
cintecul românilor, 
doina, temei al folclo
rului nostru, cu sau 
fără menționarea c-u- 
vintului de bază — în
săși temelia poeziei 
noastre.

Dar frunză verde, 
codru, țară, munți, 
dragoste, eroi de ba
ladă, sete de libertate 
și ură de război și că
tănie, durere pentru 
cei ce mor, sint cîteva 
doar din numeroasele 
trăsături ale versului

românesc, de-o rară 
bogăție, pe lingă fru
musețile simbolice și 
optimiste ale basmu
lui și de nelimitata 
spiritualitate a anec
dotei, a anecdotei bo
gate de comic, haz și 
veselie.

Folclorul, ta toate 
fețele lui, la noi 
nu trage să moară 
— ba, dimpotrivă. 
Mi-aduc aminte de 
cuvintele lui Tudor 
Arghezi: Munte de iz
voare... Da, noi, din 
punct de vedere fol
cloric, sintem un mun
te de izvoare.

Din punct de vede
re folcloric, așa e 
România : din nor
dul Maramureșului la 
Delta Dunării și Por
țile de Fier, apoi prin 
Banat in sus pină la

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor ® Teleillmoteca 

de ghiozdan (color). „Micul zbu
rător'. Producție a studioului de 
televiziune cehoslovac. Premieră 
pe țară. Regia : V. Vorllâek. Epi
sodul 1

12,40 Din cununa clnteculul româneso 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical. Din sumar : 
© Uvertură la Album © Pagini 
cinematografice vesele ® E o pri
măvară tinerețea noastră ! Muzi
că ușoară © La zi in 600 de se
cunde © Olimpiada veseliei
© Chaplin despre... Chaplin
© Inedite • Meridianele cintecu- 
lul © Secvența telespectatorului 

18,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal ® Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării !
19,20 Aniversarea a 40 de ani de la 

victoria asupra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei independenței 
României". Drumuri de Jertfă șl 
glorie (II)

cinema 
@ Mușchetarii în vacantă : VICTO
RIA (16 28 79) — 9: 11 : 13; 15; 17.15; 
19,30, GRI VIȚA (17 08 58) — 9: 11; 13; 
15: 17: 19.
© Ciuleandra : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 19.
® Sosesc păsările călătoare : EX
CELSIOR (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 
(50 51 40) — 9; 12.15: 15,30; 18.45.
G Rămășagul : UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19, VOLGA (79 71 26) _  g . j ț . 13 • ]5 • • țg.
® Acțiunea „Autobuzul" : BUZEȘTI 
(50 43 50) — 15: 17: 19.
© Răpirea fecioarelor î VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19.
G Adela: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19.
© Aventurile lui Tom Sawyer, Moar

cu țărănimea, strategiei și tacticii 
partidului, posibilității victoriei re
voluției socialiste, la început. într-o 
singură țară, a raportului obiectiv- 
subiectiv în. revoluție, a transfor
mării revoluțiilor burghezo-demo- 
cratice în revoluții socialiste, a ro
lului statului și democrației în con
struirea socialismului, ca și in stu
diul și dezvăluirea trăsăturilor im
perialismului, a legităților specifice 
acestui stadiu și ale esenței sale a- 
gresive, militariste și războinice este 
și va rămine de Incontestabilă va
loare istorică, asigurîndu-i un loc 
distinct intre marii conducători re
voluționari ai proletariatului. Elabo- 
rîndu-și tezele și aprecierile nu ca 
un exercițiu intelectual in sine, ci 
pentru acțiunea revoluționară con
cretă. realitățile Rusiei acelei epoci 
și ale capitalismului din țările dez-

115 ani 
de la

nașterea 
lui

V. I. Lenin
voltate l-au oferit posibilitatea să 
formuleze o strategie și tactică a- 
decvate, o ideologie mobilizatoare 
verificată în și prin experiența Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, a organizării și conducerii pri
mului stat socialist și a începutului 
edificării noii orînduiri socialiste. 
Legătura organică a tepriei sale cu 
dialectica reală a vieții sociale a 
imprimat întregii doctrine leniniste 
acel spirit critic în virtutea căruia 
nu arareori a operat cu tăria și pro
bitatea omului de știință, a revolu
ționarului. corecții și reconsiderări 
ale. tezelor și interpretărilor lefi 
Marx și Engels, mai mult chiar, ale 
propriilor teze și aprecieri, atunci 
cind viabilitatea lor se dovedea 
particulară, limitată, depășită și deci 
inoperantă în noile condiții.

Deschiderile operei Iul Lenta sînt 
ou atît mai sugestive și mai actuale 
cu cit diversitatea și particularități
le procesului revoluționar contem
poran s-au accentuat, punînd în fața 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a teoriei și practicii socialismului 
științific probleme calitativ noi, mai 
complexe. De aceea, una din semni
ficativele învățăminte pe care le in
spiră opera lui Lenin este aplicarea 
metodologiei leniniste la studiul le
ninismului însuși, din perspectiva 
căreia abordarea 'creatoare â noilor 
realități social-istorice constituie fac
torul determinant, hotărîtor al înde
plinirii rolului și funcțiilor partidu
lui comunist, al rațiunii sale de a fi 
conducătorul revoluției și construc
ției socialiste. Unei asemenea finali
tăți ti este destinată de fapt și sub
linierea secretarului nostru general, 

izvoarele Tisei țișneș- 
te peste tot din iz
voare străvechi și noi 
folclorul românesc cu 
cintece de mare origi
nalitate și frumusețe.

Acest munte al po
porului român mai 
mult decît bimilenar, 
înconjurat de un briu 
de cintece, basme, po
vestiri și mereu îm
prospătat de noi bo
gății folclorice, este o 
coroană de perle stră
lucitoare ce încunu
nează Carpații, din 
care răsar și strălu
cesc florile poeziei și 
literaturii noastre noi, 
de la Văcărescu la 
Luceafărul lui Emi
nescu și pină in zilele 
noastre, cu raze răs- 
frinte pe culmile tot 
mai luminoase ale co
munismului.

19.40 „Clntarea României". De pe 
marea scenă a tării pe mlqul 
ecran. Emisiune realizată in co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură șl educație socia
listă al județului Mehedinți

20,20 Film artistic (color). „Prizonierul 
din castel". Ultima parte

21.40 Pagini lirice
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 22 APRILIE

S0,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țări!

20,15 Priorități în economie. Documen
tele Congresului al XIII-lea — 
program de acțiune pentru între
gul popor © Modernizarea struc
turilor productive

20,30 Spiritul revoluționar — trăsătură 
definitorie a socialismului știin
țific. 116 ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin

20.40 Povestiri despre Ivanov. Film 
realizat de studiourile sovietice

21,10 Roman-foileton. Verdi. Episo
dul 10

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tea lu! Joe Indianul î PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 18,30.
• Cheia fericirii : LUMINA (14 74 16) _  g. jț. 23. 25. jț. jg_
® Nemuritorii : FLACĂRA (20 33 40)
— 15: 17: 19.
• Burlacul căsătorit: SCALA (11 03 72)
— 9: 11: 13: 15: 17.15: 19,30.
• Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 
19,30.
$ Pirații secolului XX : TIMPURI 
NOI (1561 10) — 9; 11; 13: 15; 17: 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : LIRA 
(31 71 71) — 15,30: 18.30.
@ Un colț de oraș. Artista, dolarii și 
ardelenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 18.30.
@ Incendiu Ia Krong Yung ; GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17: 19.
® Moscova nu crede în lacrimi : 
COTROCENI (49 48 48) — 13: 16; 19. 
® Fata care vinde flori : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 1130; 14; 16.30; 19. 
©i Inimă rece : COSMOS (27 54 95) — 
9: 11: 13: 15; 17: 19.
• Vulcanul : PATRIA (11 86 25) — 9; 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIII-lea, potrivit căreia și 
in viitor „este necesar să se asigure 
studierea filozofiei marxist-leniniste, 
a lucrărilor de bază ale lui Marx, 
Engels și Lenin, precum și alte lu
crări teoretice, contemporane", stu
diu conceput ca organic integrat 
fundamentării științifice și ideologi
ce a procesului revoluționar contem
poran.

tn întreaga sa dezvoltare istorică 
și îndeosebi după Congresul al IX- 
lea, partidul nostru și-a făcut un 
titlu de onoare și o înaltă răspundere 
comunistă din a aplica creator le
gitățile generale ale socialismului 
științific, sintetizînd propria expe
riență și a celorlalte partide revo
luționare, dezvoltind astfel concepția 
revoluționară cu noi teze și apre
cieri de mare valoare. Firește, a fost 

nevoie ca partidul nostru să declan
șeze un vast' și laborios proces de 
clarificări, reevaluări și reconside
rări pențru a restabili din unghiul 
propriei experiențe și a. celei mon
diale concordanțele dintre teorie și 
practică, continuitate și discontinui
tate, general-particular, național și 
Internațional, trecut, prezent și per
spectivă, de a armoniza și echilibra 
eforturile constructive ale poporului 
nostru, de a le concentra și potența 
intr-o direcție unitară, de a le i.n- 

1 tegra în contextul progresului ge
neral al epocii. Termenul de refe
rință fundamental pentru acest mo
ment de cotitură în viața și activi
tatea partidului, a societății noastre 
socialiste îl constituie Congresul al 
IX-lea, perioadă in care sub înrîu- 
rirea decisivă a gîndirii și activității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, .se
cretarul general al partidului, pro
cesul revoluționar din România s-a 
înscris cu prestigiu, autoritate și e- 
ficiență pe coordonatele originali
tății și creativității autentice. Etapă 
distinctă prin tabloul celor mai mari 
realizări obținute de poporul nostru 
în dezvoltarea sa istorică, prin rit
mul și multilateralitatea întregii e- 
voluții, a înnoirilor și perfecționări
lor în toate domeniile, prin deschi
derile realizate spre lume, spre co
operare și schimbul mondial ,de.va
lori, spre participarea activă la so
luționarea marilor probleme ale e- 
pocii, cele două decenii parcurse de 
la Congresul al IX-lea sînt de maxi
mă relevanță pentru contribuția sub
stanțială a partidului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu la îm
bogățirea patrimoniului teoriei șl ex
perienței revoluției șl construcției

Prezente artistice
Săptămîna ce se încheie a fost 

marcată in plan artistic de un eve
niment cu multiple semnificații — 
manifestările culturale complexe 
ungare, organizate în Capitală și în 
alte orașe ale țării, dedicate eveni
mentului de majoră însemnătate din 
viața țării vecine : cea de-a 40-a 
aniversare a eliberării Ungariei. 
Mărturie a dezvoltării vieții cultu
rale a Ungariei contemporane, mani
festările — expoziții de artă plasti
că, fotografii și discuri, concerte, 
recitaluri instrumentale, spectacole 
de teatru și cinematografice, reuni
uni literare — au oferit o imagine 
edificatoare a preocupărilor artisti
ce, a spiritualității poporului ungar.

Cele patru decenii care s-au scurs 
de la eliberare, ceea ce s-a realizat 
in anii construcției socialiste in via
ța Ungariei își propune să surprindă 
expoziția fotodocumentară „Ungaria 
1945—1985", găzduită de Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România. La Muzeul de artă al 
Republicii se află deschisă o altă 
expoziție, care prezintă vizitatorului 
o veritabilă istorie a peisagisticii 
ungare a veacului al XIX-lea, pe
rioadă a dezvoltării și înfloririi aces
tui gen în Ungaria. Muzica a fost 
reprezentată, zilele acestea, prin 
concerte ale Filarmonicii din Fees 
și cvintetului „Meczek", susținute în 
Capitală, precum și în orașele Ba
cău și Ploiești. în concerte, ale 
Orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii Române și Orchestrei simfo
nice din Tirgu Mureș au evoluat 
pianiștii Lazslo Baranyay șl Szabo 

vremea

socialiste. Restabilirea marilor vir
tuți moral-politice și econo mi co-so- 
ciale ale independenței și suverani
tății naționale, ale egalității, coope
rării și avantajului reciproc în re
lațiile dintre state, fundamentarea 
rolului hotărîtor al efortului propriu 
în dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale și forțelor de producție, pro
pulsate de larga desfășurare a re
voluției științifice și tehnice, elabo
rarea originalelor teze cu privire la 
esența multilateralității ca obiectiv 
al etapei actuale a construcției so
cialiste. creșterea rolului statului și 
națiunii, a rolului partidului ca cen
tru vital al națiunii, cele referitoare 
la sta'tul democrației muncitorești și 
conducerea pe baza planului națio
nal unic, principiile autoconducerii, 
noul mecanism economico-financiar. 
al autogestiunii. trecerea la o cali
tate nouă, superioară în toate do
meniile de activitate — expresie a 
trecerii de la dezvoltarea extensivă 
la cea intensivă — soluționarea 
contradicțiilor și reașezarea priori
tăților în dezvoltarea economico-so- 
cială internă, concepția despre for
marea omului nou. a personalității 
multilaterale, omogenizarea socială 
și formarea in perspectivă a po
porului muncitor unic, elaborarea 
principiilor și normelor eticii șl e- 
chității socialiste, ale trecerii trep
tate la comunism ș.a. se comple
tează firesc si logic cu un bogat șl 
valoros set de teze. idei, concluzii, 
orientări și aprecieri referitoare la 
problemele fundamentale globale ale 
epocii, la prioritățile, căile și mij
loacele lor de soluționare, la defi
nirea proceselor și fenomenelor ca
racteristice lumii de azi. Sint de 
largă notorietate și audiență princi
piile politicii noastre externe, cate
goriile. conceptele și pozițiile româ
nești privitoare la noua ordine eco
nomică și politică. dezarmare — 
pace, securitate, contradicția dezvol- 
tare-subdezvoltare. drepturile omu
lui și noul umanism, solidaritatea 
internațională, unitatea de tip nou 
în mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, soluționarea 
conflictelor latente sau deschise din
tre diferite state, ; creșterea rolului 
O.N.U. și al organismelor ei în viața 
internațională ș.a. Toate acestea pun 
în lumină una din trăsăturile caracte
ristice ale tepriei și practicii revo
luționare a partidului, a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aceea de a cu
prinde într-o viziune integratoare, 
unitară, in spiritul concepției mar
xist-leniniste, totalitatea proceselor 
și factorilor interni și externi, co
relațiile, interacțiunile și interde
pendențele acestora în strategia dez
voltării contemporane. Spiritul ști
ințific, creator, revoluționar care 
pulsează din întreaga concepție și 
politică a partidului nostru, bilanțul 
înfăptuirilor istorice de pînă acum 
și îndeosebi ale celor din ultimele 
două decenii constituie cel mai 
prețios omagiu adus memoriei ma
relui strateg și teoretician al pro
letariatului, V.I. Lenin, atestă fide
litatea față de esența revoluționară 
și valorile universale cristalizate în 
teoria marxist-leninistă, reprezintă 
dovada răspunderii istorice cu care 
partidul nostru acționează pentru 
îmbogățirea continuă a teoriei și 
practicii revoluționare în condițiile 
contemporane, pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

Conf. univ. dr. Andrei SIDA

din R. P. Ungară
Csilla, dirijorul Laszlo Kovacs s-a 
aflat la pupitrul Orchestrei simfoni
ce din Botoșani, iar organistul Janos 
Schestyen va oferi miercuri, 24 
aprilie, un recital la Filarmonica 
„George Enescu" din Capitală. Tot 
din domeniul muzicii semnalăm 
„Săptămîna discului ungar", desfă
șurată la magazinul „Muzica" din 
București. .

La întregirea' acestei imagini a 
culturii ungare au contribuit mani
festările literare organizate în Capi
tală și la Timișoara, ca și specta
colele de teatru cu piese din drama
turgia acestei țări, prezentate de 
teatrele naționale din București, Iași 
și Tirgu Mureș, de teatrele maghia
re de stat din Cluj-Napoca, Timi
șoara și Sfîntu Gheorghe. Piese din 
dramaturgia ungară au programat, 
de asemenea, și continuă să fie 
jucate de teatrele din Constanța, 
Galați, Oradea, Deva.

La cinematograful „Studio" din 
Capitală au putut fi urmărite docu
mentarul de lung-metraj „Patria 
mea", precum și filmele artistice 
„Sărmanii flăcăi" al regizorului 
Miklos Jancso și muzicalul „Con
certul", în regia lui Gabor Koltay.

Toate aceste manifestări, ca și 
„Zilele culturii românești" desfășu
rate anul trecut în Ungaria stau 
mărturie bunelor relații de colabo
rare culturală existente între Româ
nia și Ungaria, dorinței reciproce de 
cunoaștere a valorilor spirituale ale 
popoarelor celor două țări,

Coralia POPESCU

Iul, ploile vor fi Izolate. Vîntul va i 
sufla slab pînă Ia moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, mai scăzute in depresiuni, 
unde pe alocuri se va produce brumă. 
Temperaturile maxime vor fl cuprinse 
între 15 șl 25 de grade, local mal ri
dicate. Dimineața și seara, condiții de 
producere a cetit slabe, tn București : 
Vremea va fi caldă. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe. Vintul va 
sufla moderat. Temperatura minimă I 
între 7 și 19 grade, iar maxima 22 la I 
25 de grade.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Titanic vals — 10; Poveste
din Hollywood — 15; Papa dolar — 
19; (sala Atelier) : Salonul — 10; 
D-ale carnavalului — 15,30; Fata din 
Andros — 19,30; (sala Cosmonauți- 
lor, 11 07 57) : Gaițele — 18,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Concert de 
muzică veche — li; Recital de nai 
și orgă Cornel Pană — Florin Cbi- 
riacescu. își dau concursul Andreas 
Gmelin (Elveția), Virgil Oprițoiu
— 19.
® Opera Română (13 18 57) : Prinț șî 
cerșetor — 11; Căsătoria secretă
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 H) : 
Leonard — 10,30; Secretul lui Marco 
Polo — 18,30.

Teatrul de stat „Vaiea Jiului" din Petroșani Foto: Gh. Vințilă

LITERATURA - OGLINDĂ
NATIONALA SPIRITULUI

Educația patriotica, revoluționara a maselor, a tinerei generații implică
dezvoltarea unui puternic sentiment de dragoste și respect pentru istorie, 
pentru înaintași, pentru eroii luptei prin care ne-am cucerit independența, 
dreptul de a fi stăpini la noi acasă : „Avem un trecut glorios care repre
zintă cea mai prețioasă moștenire a poporului nostru. Avem datoria sâ 
ridicăm pe o treaptă nouă și să îmbogățim cu noi cuceriri materiale 
și spirituale această prețioasă moștenire" - arăta secretarul general al 
partidului. Numeroase sint creațiile spirituale, literar-artistice consacrate, 
mai ales in ultimii douăzeci de ani, acestei prețioase moșteniri. între 
scriitorii contemporani care și-au dedicat talentul, forța de creație reali
zării unor astfel de opere meritind să se înscrie durabil în epopeea na
țională ce configurează noua spiritualitate românească. Paul ANGHEL 
se distinge prin vastul ciclu epic „Zăpezile de-acum un veac", închinat 
trăsăturilor definitorii ale umanității românești surprinse într-un moment 
crucial al existenței sale istorice.

— în ce constă, stimate Paul 
Angliei, actualitatea literaturii de in
spirație istorică ?

— Implicînd memoria unui neam, 
Istoria ne învață să nu uitam. După 
cum știți, a existat o perioadă cind 
această literatură, ca și subiectul ei 
nu erau privite cu ochi buni, ci cu 
neîncredere și suspiciune. Era con
siderată inactuală și evazionistă, ar 
fi exprimat, în virtutea unei gindiri 
dogmatice, dorința de a „fugi" de 
realitate, de actualitate adică.

— Nu s-ar putea _ totuși vorbi 
despre o situare mai confortabilă a 
scriitorului intr-o arie a evenimen
telor trecute, clasificate și clarificate 
priit trecerea timpului ? >

— Nu există un asemene® con
fort. A scrie despre trecut înseamnă 
a vedea cum e pusă la încercare 
existența — rezistența! — unui po
por într-un alt moment al istoriei 
sale. Ințerzicîndu-ne accesul la tre
cut, dogmatismul ne interzicea în
țelegerea prezentului, care nu sa 
poate rupe de precedența sa, de 
cauzalitatea anterioară. Iată de ce 
apelul profund patriotic, nou, revolu
ționar la regăsirea și recucerirea pro
priului nostru trecut, in lumina ade
vărului, apel pe care ni l-a adresat 
de la istoricul Congres al IX-lea 
secretarul general al partidu-lui, n-a 
însemnat nici pe departe confortul 
unui „refugiu", refuzul actualității, 
ci, dimpotrivă, recuperarea actuali
tății de la nivelul plenar al conștiin
ței noastre istorice. Nici prezentul, 
nici trecutul nu pot fi privite prin 
ochelari de împrumut, ci cu propriii 
noștri ochi. Cîndva spuneam, și îmi 
păstrez această opinie, că istoria nu 
reprezintă altceva decît o deplasare 
dialectică a permanențelor. Noua 
concepție despre istorie, integrarea 
intr-o viziune unică și unitară a în
tregii noastre deveniri istorice este 
opera Congresului al IX-lea. In a- 
cest moment major stă și cauza de
cisivă a revirimentului literaturii 
consacrate evenimentelor majore 
din viața poporului nostru.

— Revirimentul de care vorbiți 
este ușor sesizabil din punct de ve
dere cantitativ. Este insă întreagă 
această literatură mai presus de ori
ce critică ?

— Ar fi o eroare să se creadă că 
este suficient să abordezi o temă is
torică pentru ca să-ți asiguri suc
cesul. La fel cum a cultivă „realis
mul" derizoriului sau al grotescului 
nu asigură obligatoriu succesul. 
Orice modă implică un procent de 
superficialitate, cu care eu unul nu 
mă împac. Cert este că în ma
terie de derizoriu și grotesc lucru
rile sînt cu mult mai simple, aș 
zice chiar comode. Această optică nu 
presupune o priză reală la istorie, ci 
doar o priză facil fotografică. In ori
ce colectivitate, ca și in biografia 
unui individ, pot exista și aspecte 
derizorii și grotești, care insă nu pot 
conduce singure ia artă, nici la so
ciologie, nici la adevărul psihologic, 
ci doar la o anecdotică facilă. Există, 
așadar, două culoare, două optici de 
abordare a faptului istoric: unul al 
anecdoticii, altul al semnificațiilor de 
fond. Cel de-a] doilea culoar obligă 
la adevărate excavații. Pe drumul 
acesta nu sînt Instalate șine de fier, 
ba, uneori, nimeni n-a dat cu tîrnă- 
copul ca să inaugureze un drum, tn 
ce mă privește, am avut surpriza să 
constat că literatura de cercetare

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *

Institutul de meteorologie ți hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 aprilie, ora 20 — 24 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
caldă, în cea mai mare parte a țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
tn vestul și nordul țării, unde vor 
cădea ploi locale. In restul terltoriu-

11; 13; 15,15; 17,30; 19,45, FAVORIT
(45 31 70) — 9; li; 13; 15; 17,15; 19.30. 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19.30.
• Surorile medicale: ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19.
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15,30; 18,30.
• Capriciile Măriei : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Pinocchio — 9; 10,45; 12,30; 14,15;
16, Ana Pavlova — 13,15 : DOINA
(16 35 33).
® Piedone în Egipt ; BUCUREȘTI 
(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.
© 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: li: 13; 
15; 17; 19.
• Marfă furată : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19.

(sala schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievîci — 10; Ferma — 14; 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : într-un 
parc pe o bancă — 10,30; Gustul
parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Cerul în
stelat deasupra noastră — 10; Mitică 
Popescu — 13.
® Teatru] Foarte Mic (14 09 05) ; 
Trestia gînditoare — 11; Atenție, 
filmează — 19.
® Teatru] de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 10; Măseaua de minte — 
15; 13 (amin at din 13 IV, ora 18) ; 
(ia sala mică a Palatului) Preșul — 
15; 18.
$ Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 10,80; 
Variațiuni pe tema dragostei — 13,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 10; 
Cursa de Viena — 15; 19; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Cocoșelul neascultă
tor — 11; Jean, fiul iu! Ion — 18,30. 

consacrată războiului independenței 
a fost, pînă in urmă cu vreo două
zeci de ani, extrem de sumară, 
rezumată la cîteva lucrări, in
clusiv cele semnate de N. Iorga. 
în aceste condiții, munca de exca
vații a fost dificilă. Nu m-am an
gajat singur în această operație, 
ci, aș zice, o întreagă epocă sub lu
mina aceleiași îndrumări in care, s-au 
întreprins, fără a fi isprăvite, vaste 
acțiuni de investigare documentară 
în care sint cuprinși zeci de cercetă
tori. Eu sint doar unul dintre aceștia. 
Cind voi avea răgazul să fac și eu o 

> lucrai^, științifică despre războiul de 
independență, nu numai una de fic
țiune, voi reuși poate să dau mai 
bine seama de amploarea unei biblio
grafii care a depășit în prezent 3 50U 
de titluri.

— Credeți că interesul fată de li
teratura istorică acoperă toate epoci
le și evenimentele de importanță 
majoră ale istoriei? Cum explicați 
absența unor momente sau teme ?

— O temă istorică își face intra
rea în literatură în virtutea unei so
mații : a conștiinței contemporane. 
Această somație nu ține seama de 
mecanica unui calendar aniversar. 
Unele teme sint imperative. Altele 
mai pot aștepta. Tema Horea, spre 
exemplu, tema războiului permanent 
al țărănimii din Transilvania pentru 
dreptate socială și libertate națională 
nu mai suporta amînare. I-au re
simțit necesitatea imperioasă și 
Nicolae Densușianu, autorul primei 
monografii despre Horea, și Da
vid Prodan, autorul celei de-a 
doua monografii, dar ș! un scriitor 
de limbă germană din România, mi
nunatul cărturar O. W. Cizek, care, 
scriind romanul „Horea" (într-o fepo- 
că de total dezinteres față de temă) 
știa că pledează in procesul funda
mental al poporului român. Faptul 
că și alți scriitori — de pildă, Titus 
Popovici, Eugen Uricaru ș.a. — au 
abordat acest subiect este, de ase
menea, semnificativ.

— Vă referiți la o epocă eroică, 
majoră, epoca lui Horea, dar sint, 
sic unii, și epoci „minore"...

— Aveți dreptate, istoria are și 
epoci de umbră, ba uneori chiar de 
eclipsă. Astfel este epoca fanariotă. 
Literatura română datorează lui Eu
gen Barbu un titlu de glorie prin 
faptul de a fi tratat magistral, în 
două romane, o astfel de epocă — 
epoca fanariotă, o epocă nefastă prin 
recurența ei. Dacă n-ar fi așa, admi
rabilele romane amintite n-ar fi 
avut un atit de mare succes. Cititorii 
de azi ai acestor cărți n-au avut ca 
reper epoca fanariotă, despre care 
nu știu decît puțin, ci epoca dogma
tismului — o altă epocă de demisie 
națională, din fericire mai scurtă. 
Iată un alt unghi din care putem în
țelege imensa, covîrșitoarea semnifi
cație și importanță a Congresului al 
IX-lea al P.C.R. pentru afirmarea 
nestingherită a conștiinței noastre 
naționale.

— Desigur, abordarea literară a 
subiectului istoric are la dispoziție 
multiple modalități reductibile, in 
esență, la cele reconstitutive și-cele 
simbolice...

— Da, există și o modalitate sim
bolică și parabolică de a trata 
temele de inspirație istorică. La noi 
s-a dezvoltat și modalitatea aceasta. 
Piesele lui Marin Sorescu sau 
D. R. Popescu sînt mai puțin istori

® Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
fie° (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 11; Nimic despre ele
fanți — 19; (sala Victoria, 50 53 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română'1 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Bucuroși de oaspeți — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 11; Intre caftan și 
smoking — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Albă ca Zăpada și cei î pitici — 
10,30; Muzicanții veseli — 18.
• Circul București (10 41 93) : Spec
tacolul „Vedetele circului din Var
șovia" — 10; 15,30; 19.
• Teatrul „Țăndărică" (18 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec — 10; (sala 
Cosmonâuților) : Tigrișorul Petre
— 11.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 
15,30; Atenție ! Estrada în emisie 
— 18.
• Studioul de teatru al I.A.'t.C. 
(15 72 39) : Peer Gynt — 18,30.

ce, cit fantastice sau utopice. Aceas
ta tasemnind că autorii în cauză,, ei 
și alții, nu sint preocupați atit de re
constituiri, cit de șansa pe care niște 
evenimente-emblemă o oferă unui 
anume polisemantism estetic. Specia 
este oportună, validată estetic pre
tutindeni. Nu e vorba de fabulă, ci 
despre altceva : despre șansa pe care 
un autor decolind din prezent o are 
de a se așeza pe un eveniment 
emblematic — pentru o dimensiune 
ă spiritului național — în scopul de 
a developa culorile eterne ale unui 
spirit.

— Care este totuși libertatea pe 
care și-o poate acorda autorul in 
abordarea faptului istoric, a persona
lităților și evenimentelor? Este lite
ratura prizoniera istoriei sau este 
scriitorul liber față de date, fapte 
care, cu oricită fantezie, nu sint re
ductibile la altceva? Sau se plasează 
in poziția, umilitoare, de sclav al 
faptelor ?

— Iată. Intr-adevăr, întrebări care 
se pun conștiinței scriitoricești. Afirm 
botărit că literatura este domeniul 
libertății absolute, deci necondiționa
te, admițind o singură servitute : 
conformarea la premisa pe care și-o 
propune. Dacă-și propune o recon- 

, sțțiuue, . trebuie , să izbutească o 
reconstituire adecvată. Asemenea 
ținte sint, ideal vorbind, totuși 
greii de atins. Și sint greu tie 
atins fiindcă sint ținte de perfor
mantă tehnica. Adevărata performan
ță pe care trebuie s-o atingă literatu
ra, vai, și aceea cit da greu accesi
bilă, este cea a adevărului uman 
despre un om, despro un timp, 
despre o societate, despre un po
por. In competiția aceasta puține 
opere rănita ; doar valorile emble
matice. simbolice pentru un spirit. 
Eminescu. Sadoveanu. Rebreanu re
prezintă embleme ale direcției des
pre care discutăm, ei și alți cîțiva 
stat pietre de hotar, apărători ai 
unei granițe, peste care nu se poate 
trece. Pe scriitorii de această anver
gură. Călinescu i-a numit „apără
tori ai solului veșnic". Căutări, în
noiri. formule de ultimă oră ? Desi
gur, toate sint de folos cind sint de 
folos, dar există și un „Pe-aici nu 
se trece". Nu se trece peste demni
tatea omului, a eroilor și martirilor 
unui neam, ai (unei națiuni. Li
bertatea scriitorului este egală 
cu răspunderea lui ta fața faptelor 
din care trebuie să aleagă, să selec
teze și să proiecteze eroii și epocile 
te lumina adevărului și a demnității.

— Lin asemenea moment de răscru
ce este eliberarea țării, participarea 
României la cel de-al doilea război 
mondial. Care este opinia dvs. despre 
literatura consacrată acestui eveni
ment ?
-Ne lipsește romanul primului 

război mondial și. desigur, si ro
manul epopeic al celui de-al doilea 
război mondial. „Ultima noapte de 
dragoste; intîia noapte de război" 
de Camil Petrescu, alături de care 
mai putem adăuga „întunecare" de 
Cezar Petrescu și alte citeva cărți 
remarcabile nu dau seama suficient 
despre locul pivot al României ta 
istoria acestor mari conflagrații. Era 
nevoie pe plan universal de aseme
nea cărți 7 Dar era nevoie de vreme 
oe s-au și scris. Toți partăcipan- 
ții la primul război mondial, bună-, 
oară, și-au făcut datoria pe acest 
plan, nu numai in tranșee, ci și în’ 
literatură. De la francezi și angio- 
saxoni, italieni, germani și pină la 
ruși, toți marii scriitori ai acestor 
țări au dat seama despre istoria 
popoarelor lor în acest prim carnagiu 
mondial. Consider că noi n-am 
făcut-o suficient, pînă la capăt, pe 
măsura semnificației participării 
noastre, a tributului de singe plătit 
de poporul român si a izbinzii pe 
care am obținut-o : statul național 
unitar. N-am făcut-o mai ales 
la îndreptățită măsură în privin
ța contribuției noastre la oel de-al 
II-lea război mondial. Lumea ne con
sideră a patra putere participantă, 
iar noi n-am reușit să dăm pină azi 
nu a 4-a, ci a 44-a carte dedicată e- 
roilor români care au luptat pentru 
eliberarea propriei țări și a altora, 
pină la victoria finală asupra fascis
mului. Dar participanții n-au muri*  
încă toți. N-a murit nici talentu 
nostru, nici capacitatea noastră de 
investiga arhivele, și cele vii, și ce 
moarte — hirtiile. S-a făcut mi 
pină azi, mai ales în ultimii ani, ni 
rărnîn multe de făcut. Avem serf 
pagini admirabile, datorate un 
scriitori ca E. Camilar și Zaha! 
Stancu, Marin Preda, Aurel Miha 
Radu Theodoru ș.a., pagini care di 
fac parte din tezaurul memo) 
noastre. Mă refer însă la necesita 
unor vaste opere-tezaur, precum c 
clasice de la noi și de aiurea des 
marile evenimente ale umaniti 
Fiind parte din umanitate, impăi 
șirid destinul umanității, trebuie 
știm să dăm seama de partea n( 
tră. Numai asa ne vom face dat 
și față de prezent, și față de tre

C. STANESC

1
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Mesaje de felicitări de peste hotare
adresate președintelui Nicolae Ceaușescu

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

Cu deosebită satisfacție am luat cunoștință de rezultatele recentelor 
alegeri efectuate in Republica Socialistă România și despre realegerea 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, in Înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România, pe care cu pricepere și devotament o 
Îndepliniți de multă vreme.

Realegerea dumneavoastră de către Marea Adunare Națională a României 
relevă incă o dată încrederea de care vă bucurați din partea poporului 
român, care v-a încredințat nobila răspundere de a continua să conduceți 
marea națiune română.

încredințîndu-vă din nou această misiune, poporul român a exprimat 
astfel profunda sa gratitudine față de modul fidel cu care ați știut să 
realizați aspirațiile de pace, de progres și bunăstare socială ale întregii 
națiuni.

Sîntem convinși că, materializtnd aceste idei, România va contribui în 
continuare la înfăptuirea aspirației nobile a întregii umanități — construirea 
socialismului.

în numele poporului mozambican, ai Partidului FRELIMO, al Guvernului 
Republicii Populare Mozambic, cît și al meu personal, doresc să vă adresez, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sincere ți calde felicitări. Am convingerea fermă 
că relațiile de prietenie, solidaritate militantă și cooperare exemplară 
existente Intre partidele, țările și popoarele noastre se vor consolida tot 
mai mult.

Vă doresc succese tot mai mari In această Înaltă funcție șl vă urez 
eănătate deplină și viață îndelungată.

Cu înaltă considerație,
SAMORA MOISES MACHEL

Mareșal al Republicii, 
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

BOGAT RAPORT
MUNCITORESC

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Realegerea dumneavoastră recentă în funcția de președinte al Republicii 

Socialiste România mi-a produs bucurie și satisfacție și imi este plăcut să 
vă adresez, în numele poporului, al guvernului ghanez, precum și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări.

Ne exprimăm convingerea că noul mandat pe care ați început să-l 
exercitați va aduce roadele Înfăptuirii impresionantelor teluri șl idealuri 
cărora le-ați dedicat cu atita devotament viața dumneavoastră spre binele 
poporului român și al popoarelor iubitoare de pace din Întreaga lume, în 
mod deosebit pentru Întărirea continuă a raporturilor de prietenie dintre 
țările noastre.

Acceptați, Excelență, asigurările celei mal înalte considerații.

Locotenent de aviație, JERRY JOHN RAWLINGS
Șeful statului și

Președintele Consiliului Provizoriu
al Apărării Naționale

Cronica
Tovarășa Suzana Gâdea, membru 

supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. el P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a primit sim- 
bătă delegația din R.P. Ungară, con
dusă de Toth Dezsd, adjunct al mi
nistrului culturii, care a participat 
la manifestările culturale complexe 
ungare desfășurate în țara noas
tră.

> L® întrevedere a fost- prezent

INFORMAȚII
FOTBAL. în etapa a XXVI-a, 

primele trei echipe din clasament 
au cîștigat cite două puncte : la Pe
troșani, Jiul — Steaua 2—3 (1—1); la 
Iași, Politehnica — Dinamo 1—2 
(1—2); la București, Spartul studen
țesc — Corvinul 1—0 (0—0). Victorii 
ale echipelor gazde în celelalte par
tide : F.C. Olt — Universitatea Cra
iova 1—0 (0—0), Rapid — Chimia 
3—0 (0—0), F.C. Bihor — F.C. Argeș 

■ 2—0 (1—0). A.S.A. — Politehnica Ti
mișoara 2—0 (0—0), Gloria — F.C.M. 
Brașov 3—0 (1—0), S.C. Bacău —F.C. 
Baia Mare 3—0 (3—0).

în clasament: Steaua — 45 p, Di
namo — 41, Sportul studențesc — 39, 
Univ. Craiova — 31, Corvinul — 26, 
Gloria — 26, A.S.A. — 26, Politeh
nica Timișoara — 23, Rapid — 24, 
F.C. Bihor — 23. F.C. Olt — 23, 
FX.M. Brașov — 22, Jiul — 22, F.C, 
Argeș — 21, Chimia — 21, F.C. Baia 
Mare — 20. S.C. Bacău — 19, Poli
tehnică Iași — 14.

. Meciurile etapei viitoare vor avea 
Ioc duminică, 5 mai.

AUTOMOBILISM. „Raliul Brașo
vului", prima etapă a campionatului 
național, a fost ciștigat de echipajul 
piteștean Ludovic Balint — Constan
tin Zărnescu, pe o mașină „Dacia- 
Sport“. în clasament urmează echi
pajul bucureștean Florin Nuță — 
Râdu Dumitriu (pe „Dacia 1310“) și 
echipajul sibian Petre Co.nstantines- 
eu — Gheorghe Barbu (pe „Renault 
3 Alpine"). Traseul a măsurat 366 
km.

O AMPLĂ MANIFESTARE SPOR
TIVĂ ȘI CULTURALA UNIVERSI
TARA se va desfășura azi, de la ora 
10, la stadionul „Sportul studențesc" 
din Capitală. Manifestarea, organi
zată de U.A.S.C. din Centrul uni
versitar București, este dedicată 
Conferinței a XlV-a a U.A.S.C.R. și 
Anului Internațional al Tineretului. 
Cu participarea a mii de studenți 
bucureșteni vor avea loc Întreceri 
la atletism, ciclism, gimnastică rit
mică, precum și meciuri de fotbal 
între echipele feminine ale unor fa-

zilei
Miklds Barity, ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare la București.

★
La București s-a semnat un 

Acord-cadru de Cooperare între în
treprinderile românești de comerț 
exterior ROMPETROL și ARCOM 
și Centrala Unională de Comerț 
Exterior Soiuzvnesexportimport din 
Uniunea Sovietică.

■> .... . . . (Agerprea)

SPORTIVE
cultăți. Partea culturală a progra
mului va fi susținută de formații 
artistice din Centrul universitar 
București.

HANDBAL • Azi, ultima etapă 
din campionatul masculin de hand
bal : Constructorul Arad — „U" 
Cluj-Napoca, Știința Bacău — Di
namo Brașov, Politehnica Timișoara
— Minerul Cavnic, Universitatea 
Craiova — Constructorul Oradea. 
Meciul Steaua — Dinamo (30—23), 
din programul acestei etape, s-a ju
cat joia trecută și a consacrat cu
cerirea titlului de campioană de e- 
chipa Steaua. Echipa H.C. Minaur 
mai are două partide restante, pe 
care le va disputa pînă la sfîrșitul 
acestei luni • Amintim că azi, de 
Ia ora 15 (ora României), se va juca 
la Zaporojie meciul-retur din finala 
„Cupei I.H.F." între echipele H.C. 
Minaur — S.I.I. Zaporoje (în meci- 
tur : 22—17 in favoarea handbaliștl- 
lor români). Va arbitra cuplul Norek
— Heuchert (R.F. Germania). •

RUGBI. începe returul campiona
tului național, cu meciurile etapei a 
X-a. Din programul de azi : la 
București, R.C. Grivița roșie — Ști
ința Petroșani (stad. Parcul copilu
lui — ora 10). și Sportul studențesc
— Milcovul (stad. Tei — ora 10); la 
Iași, Politehnica — Dinamo; la Con
stanța, Farul — Gloria Arad; la Si
biu, C.S.M. Sibiu — Știința CEMIN 
Baia Mare. Partida Steaua — Rul
mentul (28—12) s-a jucat anterior. 
Pe primele trei locuri în clasament: 
Steaua — 32 p (din 11 jocuri), Di
namo — 24 p (din 9 jocuri), Farul — 
22 .p (din 9 jocuri).

ȘAH. Cu două runde înainte da 
încheierea turneului zonal feminin 
de șah de la Vellko Tîmovo, în cla
sament conduos Verdczi (Ungaria) 
cu 11,5 puncte, urmată de Bruszt- 
man (Polonia) — 10,5 puncte (1), 
Dana Nuțu (România) — 10,5 punc
te, Ivanka (Ungaria) — 10 puncte 
(1), Boiadjieva (Bulgaria) — 10
puncte, Gabrieia Olărașu (România)
— 9,5 puncte (1) etc.

/n TntÎmpinĂHĂ z/le/ df 1 maT"
REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului

Publicăm, în continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, unități agricole și din domeniul circulației mărfurilor 
și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in perioada 1 ianuarie—31 martie 
1985 și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in 
criteriile de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie *),  pe primele 
locuri se situează :

„La prima vedere, nu există trăsă
turi comune între opere atît de di
ferite cum ar fi «Romeo și Juliets.*, 
-Scufița roșie», «Fructele miniei-, 
«Jurnalul Anei Frank* sau chiar «Po
veștile mătușii Gîsca» — relevă 
France Presse. Cu toate acestea, re
cent în Statele Unite aceste cărți, la 
fel ca multe altele, au fost interzise, 
cenzurate sau rescrise pentru a se 
evita «coruperea tineretului*.

In statele americane Minnesota, 
Virginia și New Mexico, din povestea 
de dragoste dintre Romeo și Julieta 
au fost tăiate pasaje pe motivul că 
erau... indecente. în Carolina de 
Nord, «Scufița roșie» a fost retrasă 
din rafturile librăriilor, deoarece 
scena răfuielii cu lupul ar fi fost 
de o «violentă excesivă». De altfel, 
operele lui John Steinbeck — foarte 
adesea atacate — sint apreciate ca 
«respingătoare», «vulgare», «obs
cene».

Aceste decizii nu au fost luate nu
mai in statele din centrul sau sudul 
S.U.A., cu vechi tradiții conservatoa
re. în anul școlar 1983—1984 au fost 
luate asemenea măsuri in 48 din cele 
50 de state. Cenzorii, care nu se dau 
înapoi de la nimic pentru a-și im
pune punctele de vedere, au organi
zat pină acum 17 autodafeuri publice 
Ia care au fost invitați și reprezen
tanți ai mijloacelor de informare.

Cetățenilor ce și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu astfel de 
acțiuni li s-a explicat că «simplul 
fapt că o carte este publicată nu-i 
asigură dreptul etern de a exista 
sau de a fi citită. Unele opere tre
buie păstrate, altele pot fi arse».

Paralel cu cenzura impusă de miș
cările organizate, persoane indivi
duale își exercită dreptul de a con
trola literatura la care copiii lor pot 
fi „expuși". S-a încercat, astfel, in 
multe locuri din S.U.A. să se inter
zică „Aventurile lui Huckleberry 
Finn" — carte scrisă cu un secol în 
urmă de Mark Twain și citită de co
piii din lumea întreagă.

Alături de asemenea luări de po
ziție individuale, care deseori duc 
la retragerea unei cărți din biblio
teca. școlară sau municipală a unui 
oraș. în statul Texas există un pu
ternic organism care exercită o foar
te mare influentă asupra editorilor.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
; ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I: Exploatarea minieră Bă- 
luț, județul Maramureș, cu 941,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută Ia vo
lumul de pregătiri miniere. 2,2 la 
sută la producția-marfă vîndută și 
încasată, 3,6 la sută, la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția fizică 
și la volumul de deschideri minie
re ; Cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 15,2 la sută, 
iar cele materiale cu 23,4 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Mintia-Vețel, județul Hunedoara, 
cu 686,9 puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Baia Sprie, județul Maramureș, cu 
599 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Loen! I : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 652,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea s-a înca
drat în prevederile de plan privind 
productivitatea muncii ; consumul 
propriu tehnologic de energie elec
trică a fost sub cel normat cu 2,4 
la sută, Iar cheltuielile au fost mai 
mici decît cele prevăzute in buget 
eu 17 Ia sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
eentrale Cluj, cu 507,3 puncte.

Locul III : întreprinderea electfo- 
eentrale Bistrița, cu 279,5 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție gaze 
naturale Mediaș, județul Sibiu, cu 
604.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția netă, 2.1 Ia sută la produc
ția-marfă vîndută și. încasată, 4.7 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la coeficientul de utilizare a 
fondului sondelor de ■ exploatare ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 2,7 la sută, iar 
cele materiale cu 5,2 la sută.

Locul II : Schela de producție 
j gaze naturale Tg. Mureș, cu 526,1 

puncte.

ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea „Indus
tria tehnică medicală" București, cu 
518,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.3 la sută la pro
ducția’ fizică, 16,1 la sută la export.
3,7 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 10,5 la sută la 
productivitatea muncii ; consumu
rile de materii prime și materiala 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 4,6 la sută,. iar cele da 
energie electrică și combustibil cu 
8,4 la sută.

Locul II: întreprinderea de apa
rate și utilaje de cercetare Bucu
rești, cu 499,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
scule și accesorii speciala Pașcani, 
cu 408,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI — ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, Gh. Gheorghiu- 
Dej, județul Bacău, cu 1 039,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,8 la sută Ia 
producția fizică, 19,7 la sută Ia pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
13,6 la sută la productivitatea mun
cii, 4,1 la sută la beneficii : consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu 
3 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibil cu 26.6 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică de material rulant „16 Februa
rie" Cluj-Napoca, cu 767,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tg. Jiu, jude
țul Gorj, cu 446,6 puncte.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile slnt calculați pe două luni.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
Șl MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Orăștie, județul Hunedoara, cu
434,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la 
producția fizică. 12,5 la sută la 
producția-marfă vîndută și încasa
tă ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; unitatea 
s-a încadrat în prevederile de plan 
privind productivitatea muncii ; 
consumurile de energie electrică și 
combustibil au fost sub cele nor
mate cu 4,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 346,8 puncte.

Locul III : Fabrica de anvelopa

Luduș, județul Mureș, cu 311,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și deeorațiuni „Heliade* 1 
București, cu 798.9 puncte.

Principalii indicatori da plan au 
fost depășiți cu : 3,5 la sută la 
producția netă. 5.8 la sută la ex
port. 12,3 La sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 6,5 la 
sută la productivitatea muncii, 4,4 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de- 
cit cele planificate cu 5.5 ia sută, 
iar cele materiale cu 2 la sută.

Locul II : Combinatul de indus
trializare a lemnului Pipera — 
București, cu 64,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(bumbac)

Locul I : Întreprinderea „Fila
tura de bumbac" Urlați, județul 
Prahova, cu 557,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la ex
port, 5 la sută la producția fizică 
și Ia productivitatea muncii. 12 la 
sută la producția netă ; cheltuielile 
totală la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 4,7 la sută, iar cele ma
teriale cu 4,6 Ia sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 522,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Fila
tura de bumbac" Drăgănești Olt, 
cu 386,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Ialomița, cu
650,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,4 la sută la
producția fizică. 6.9 la sută 
la producția-marfă vîndută și în
casată ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la bene
ficii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost sub cele 
normate cu 0,8 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
4,3 la sută.

ÎN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREzâ. PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii 
de poro Timiș, cu 558,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,3 la sută la
efectivele de porcine la sfîrșitul 
perioadei, 35,3 La sută la produc
ția de carne. 27,8 la sută la livră
rile de came ' Ia fondul de stat,
32.9 la sută la beneficii ; unitatea 
s-a încadrat în prevederile de plan 
privind cheltuielile La 1 000 lei 
producție-marfă.

Locui II : Combinatul pentru 
producerea ș! industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu 457 puncte.

Locul III : Întreprinderea de 
stat pentru 'creșterea și îngrășa- 
rea porcilor Bonțida, județul Cluj, 
cu 55,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea, cu 704,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,7 la sută la va
loarea producției unităților silvice, 
29,6 la sută la masa lemnoasă ce 
se pune în valoare și la suprafața 
pe care s-au executat lucrări de 
îngrijire, 27,7 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței. 31,3 la 
sută lâ export.

Locul II : Inspectoratul silvic
județean Timiș, cu 652,2 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Bacău, cu 420,7 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu 
Marc, cu 301,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți eu : 0,6 la sută la 
volumul activității de poștă și 
telecomunicații, 0,2 Ia sută la 
prestații în unități fizice, 0,6 la 
șută la volumul de activitate pe o 
persoană ; cheltuielile la 1 000 lei 
venituri au fost mai mici decît 
cele planificate cu 8,8 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău, 
cu 292 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vrancea, 
cu 288,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile-încălțăminte Ploiești, eu 
291 puncte.

Principalii indicatori de plan 
au fost depășiți cu : 10,4 la sută 
ta livrări de mărfuri cu ridicata,
19.4 la sută la volumul livrărilor 
de mărfuri pe un lucrător ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei livrări au fost 
mai mici decît cele planificate cu
11.5 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Teleorman, cu 259,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială cu ridicata pentru măr
furi metalo-chimice București, cu
168.9 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR

Locul I: Uniunea județeană Olt, 
cu 1 096 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la ;
prestări de servicii pentru popu
lație, 1 la sută la desfacerea de 
mărfuri cu amănuntul și Ia bene
ficii, 3,8 la sută la livrări de măr
furi către fondul pieței, 0,7 la 
sută la producția în alimentația 
publică ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export.

Locul II : Uniunea județeană
Cluj, cu 986.3 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
sectorul agricol Ilfov, cu 491,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Bacău, cu 1 157,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30 la sută la I 
producția fizică, 24 la sută la în
casări din activitatea de produc- j 
ție prestații, 28,7 la sută la prestări 
de servicii pentru populație, 20,6 
la sută la producția netă, 16,3 la 
sută la beneficii, 21,6 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție 
prestații au fost mai mici decît 
cele planificate cu 2,7 la sută, iar 
cele materiale cu 1 la suta.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vîlcea, cu 861,4 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Olt, cu 730,1 puncte.

(Agerpres) ,

(Urmare din pag. I)
producție un complex mecanizat 
Încredințat brigăzii conduse de 
Gheorghe Buhuțan. împreună cu 
ortacii săi. lucrînd într-un abataj 
lung de 80 de metri, cu un strat 
de cărbune de 1,5 metri și o în
clinație de 30 de grade, brigada 
lui Buhuțan a obținut o avansare 
record de 67,8 metri, ceea ce a 
făcut să obțină peste prevederi 
1 300 tone cărbune. în această lună, 
împreună cu ortacii săi și-a pro
pus să realizeze o înaintare de 70 
metri liniari. Acesta este angaja
mentul lor in cinstea zilei de 
1 Mai.

Rezultatele obținute în această 
săptămînă dau garanția că angaja
mentul lor va fi realizat întocmai. 
Cu alte cuvinte. își vor dobori 
propriul record. Așa cum s-au an
gajat și cum s-a ținut de cuvint 
și tînărul colectiv de la întreprin
derea de elemente pneumatice și 
aparate de măsură din municipiul 
Bîrlad, județul VASLUI, de unde 
corespondentul nostru Petru Ne- 
cula ne transmite :

— Printr-o exemplară mobilizare 
a forțelor, printr-o mai bună orga
nizare a fluxurilor tehnologice, 
utilizarea judicioasă a metalului, 
energiei și a timpului de lucru, 
oamenii muncii de aici au reușit 
să recupereze. într-un timp record, 
toate restanțele din timpul lemii. 
Ba, mai mult, dună cum aflăm de 
la secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii. Gheorghe Ifrim, 
coleptivul de aici a livrat econo
miei naționale peste plan produse 
electrotehnice, echipamente pneu
matice și aparate de măsură în 
valoare de mai bine de șapte mi
lioane lei. în acest fel. angaja
mentele suplimentare asumate in 
întrecerea socialistă în cinstea zi
lei de 1 Mai au fost îndeplinite 
Înainte de termen.

—• Tot înainte de termen — n® 
spune corespondentul nostru pen
tru județul PRAHOVA, Constantin 
Căpraru — specialiștii de la rafi
năria „Vega" din Ploiești. în cola
borare cu Institutul de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectări 
rafinării din localitate au asimilat 
și introdus în producție un nou 
catalizator pentru hidrofinarea a- 
vansată a benzinei, catalizator care 
pînă acum se aducea din import. 
Experimentarea noului produs s-a 
făcut într-o stație pilot, iar co
lectivul de la „Vega" a devansat 
construirea instalației necesare, 
realizind-o cu forțe proprii, prin 
autoutilare. Primele tone din noul 
catalizator au și fost trimise Com
binatului petrochimic de la Pitești.

în aceste zile premergătoare săr

DIN PRESA STRÂINÂ
FRANCE PRESSE;

„Cenzura în S.U.A,"
Sub acest titlu, agenția France Presse a transmis un comentariu care 

pune in lumină activitatea unor curente conservatoare in viața cultural- 
artistică a S.U.A., ce se manifestă, Intre altele, prin măsuri de cenzurare 
sau chiar interzicere a unor opere literare de valoare, a unor lucrări 
științifice de felul celor In care este expusă teoria darwinistă cu privire 
la originea și evoluția omului etc.

bătoririi zilei de 1 Mal, la între
prinderea metalurgică din Beclean, 
județul BISTRIȚA-NASAUD, au 
fost puse in funcțiune două noi 
capacități de producție, care valo
rifică la parametri șuperiori me
talul. Astfel, prin intermediul a 31 
de mașini se realizează in prezent 

s trefilarea sîrmelor din oțel din 
gama 0,2—1 milimetru, al căror 
preț pe tonă este de două ori mai 
avantajos față de produsul realizat 
pînă acum. In aceeași între
prindere s-a trecut la zlncarea 
electrolitică a acestor sirme subțiri 
cu ajutorul unor instalații mo
derne.

— La prima vedera — ne spune 
corespondentul nostru Gheorghe 
Crișan — această realizare nu a- 
pare spectaculoasă. Și totuși, prin 
această operație de zlncare elec
trolitică, aici sa realizează acum 
produse de mare finețe, care sînt 
folosite in industria construcțiilor 
de mașini, in poligrafie și in alte 
sectoare, produse aduse pînă acum 
din import.

Tot mai multe colective de mun
că raportează în întîmpinarea Zi
lei Muncii realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan la export, in | 
condiții de îhaltă calitate și efi
cientă.

— Colectivele de muncă din ju
dețul ARGEȘ — transmite cores
pondentul nostru Gheorghe Cîrstea 
— acționează cu energii sporite 
pentru realizarea fiecărui produs 
destinat exportului la cei mai 
inalti parametri de tehnicitate și 
calitate. în acest an, de exemplu, 
după cum ne-a informat tovarășul 
Nicolae Barbu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinde
rea „Electroargeș" din Curtea de 
Argeș, unitatea a livrat la export 
o producție aproape dublă fată de 
perioada similară din anul trecut. 
Răspunzind cu promptitudine soli
citărilor exprese ale unor parte
neri externi, colectivul unității a 
trecut la asimilarea unor noi pro
duse competitive pe piața mondia
lă. De asemenea, zeci de produse 
purtind marca prestigioasă a Com
binatului petrochimic din Pitești 
au fost livrate în cantități supli
mentare la export, bucurindu-se 
de aprecieri din partea firmelor 
de peste hotare. Aceleași aprecieri 
au întrunit și întrunesc produsele 
întreprinderii de motoare electrice 
din Pitești, obiectele din porțe
lan ale întreprinderii de articole 
de menaj din Curtea de Argeș, 
stofele întreprinderii „Argeșeana" 
din Pitești și altele.

Sînt, toate acestea, remarcabile 
fapte ale muncii și hărniciei cu 
care întregul nostru popor întâm
pină frumoasa sărbătoare a întîiu- 
lui de Mai.

De 23 de ani. Mei și Norma Gabler 
duc o cruciadă împotriva „impurită
ților" conținute, după părerea lor, 
în manualele școlare si operele pe 
care profesorii le recomandă elevi
lor lor. Aceeași atitudine este adop
tată și față de teoria darwinistă cu 
privire la originea și evoluția omu
lui, care, după opinia lui Gabler, nu 
trebuie să figureze în vreo carte ști
ințifică sau de filozofie.

în ceva mai mult da 20 de ani, 
ceea ce inițial era doar un război 
de hărțuială dus pe plan local de o 
familie izolată, a devenit un conflict 
de amploare si răsunet. Soții Gabler 
dispun ta prezent de un buget a- 
nual de 120 000 dolari, cu care plă
tesc opt profesori ce examinează „cu 
lupa" operele susceptibile să ajungă 
în mîinile micuților texani. în fieca
re vară. Comitatul pentru probleme
le educației din Texas ia cunoștin
ță de obiecțiile privind cărțile șco
lare selecționate pentru anul urmă
tor. în 1982, de pildă, în bază unui 
„act de acuzare" de aproape 1 500 
de pagini, au fost contestat® 45 da 
cărți.

Pină nu de mult, sarcina cenzori
lor era ușoară. Această situație a 
fost însă corijată grație unei miș
cări ostile cesnzurii, intitulată 
„People for. the American Way", 
care a obținut dreptul să răspundă 
la atacurile cenzorilor. Această ho
tărâre este cu atît mai importantă 
cu cît statui Texas — unda se achi
ziționează anual cărți școlare ta va
loare de peste 60 milioane da dolari 
— exercita pînă atunci asupra edi
torilor o Influență mai curând ne
fastă : nedorind să tipărească două 
versiuni ale aceleiași opere — una 
pentru statul Texas și o a doua 
pentru celelalte 49 de state din 
S.U.A., majoritatea editorilor se 
grăbeau să se conformeze „recoman
dărilor" soților Gabler.

Alții luaseră chiar inițiativa de » 
se autocenzura, atenuînd sau rescrl- 
ind de bunăvoie anumite pasaje din 
cărțile editate de ei, fiind „con- 
strînși" să considere că «ceea ce 
este bun pentru Texas este, ta fond, 
bun și pentru restul țării»" — își în
cheie comentariul său agenții France 
Presse.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
i CIND A APĂRUT OXIGENUL 
ț PE PĂMiNT? Multă vreme oamenii 
i de știință ău considerat că oxigenul a 
j apărut, în cantități mari, numai pe par-
* cursul ultimilor 570 milioane de ani, adică 
ț in perioada cind pe Pămînt existau deja 
4 diferite forme de viață. Plantele verzi erau 
’ considerate principala sursă de oxigen liber 
ț din atmosferă.
i Iată însă că cercetătorii Institutului de 
■ hidrologie din Leningrad au ajuns la con-
* cluzia că oxigenul a existat in atmosfera 

terestră și in perioada prebiologică. După
i opinia acestor specialiști, oxigenul prove- 
’ nea din procesul de fotOdlsociere a apei, 
ț Măsurătorile efectuate în . anii din urmă cu 
l ajutorul rachetelor și sateliților au permis 
? obținerea de date precise despre păturile
* superioare ale atmosferei, inclusiv despre 
l viteza de descompunere a apei sub acțiunea 
i radiației ultraviolete, a Soarelui. Fotodiso- 

cierea vaporilor de apă se desfășoară cu 
intensitate maximă în păturile atmosferei 
aflate la o înălțime de 70—80 km. Calculele 
arată că energia razelor solare este sufi
cientă pentru ca descompunerea apei să 
se fi desfășurat într-un ritm de mii de ori 
mai rapid decît în prezent. Așa stînd lu
crurile, planeta și-ar fi putut pierde, în 
principiu, întregul înveliș de apă într-un 
răstimp de aproximativ un miliard de ani. 
Și atunci ce a apărat Pămîntul de acest 
fenomen 7 Tocmai oxigenul care se naște 
sub acțiunea radiației ultraviolete pentru 
că atomii de oxigen absorb razele ultra
violete. Cu alte cuvinte, procesul de foto- 
disociere se autofrinează.

• COMETA „GIACOBINI- 
ZINNER" SE APROPIE. c“ 
„Giacobini-Zinner", binecunoscută astrono
milor, revine lntr-o zonă a Cosmosului apro
piată de noi, o dată la 6,3 ani, dar locul

precis în care apare este de fiecare dată 
puțin schimbat datorită faptului că, apropi- 
indu-se de Soare, nucleul cometei pierde 
o mare cantitate de gaze. Iată de ce a fost 
o mare șansă descoperirea ei „timpurie" de 
către un grup de astronomi, din cadrul ob
servatorului statului Arizona (S.U.A.). A- 
ceasta va permite organizarea „întîlnirii" 
cu ea, în luna septembrie, anul acesta, a 
Sondei internaționale pentru cercetarea co
metelor, lansată încă în anul 1978. După 
ce a efectuat o serie de observații asupra 
vintului solar, în decembrie 1983, sonda a 
fost plasată pe o orbită care să o ducă ta 
zona cometei „Giacobini-Zinner". Ea va 
străbate coada cometei în ziua de 11 sep
tembrie, făcind o serie de înregistrări ști
ințifice la o distanță de 10—20 mii km 
de nucleul ei. 

® ACROPOLE ÎNTINEREȘTE.
în prezent, se desfășoară o amplă acțiune 
menită să consolideze postamentul natural căite vor dura încă multi ani — pentru

al Parthenonuluî. Acropole, simbolul Gre
ciei. „Dinții de fier" ai timpului au ros din 
stânci, cit și din templul ridicat acum 2 500 
de ani. Colina de 156 de metri înălțime s-a 
degradat datorită ploii, vintului. a plante
lor. Perforată de numeroase peșteri, săpa
tă de locuitorii Greciei antice, iar in zi
lele noastre afectată de smog și de vesti-, 
tele ploi acide ale Atenei, colina se află 
într-un stadiu avansat de șubrezire. Pi- 
toreștile case din orașul vechi, situate pe 
versantul nord-estic al acestei coline, se 
află intr-un permanent pericol, din pri
cina stîncilor care se prăbușesc. Prin ac
tualele lucrări de stabilizare a platoului, 
blocurile de piatră sint consolidate cu drugi 
dintr-un material anticoroziv de nichel și 
titan. Fisurile vor fi umplute cu un ciment 
special, deosebit de rezistent, care nu va 
permite plantelor să invadeze piatra. Pînă 
la încheierea lucrărilor de consolidare — 

susținere» stincilor se vor întind® plase 
din oțel și cabluri.

RENAȘTEREA UNOR CEREA
LE UITATE. Timp de multe veacuri 
plantele cerealiere cvinoia și amarantus au 
fost cultivate pe platourile Anzilor și în 
America Centrală, dar incepînd din veacul 
al XVI-lea suprafețele semănate cu ele 
s-au redus tot mai mult, iar apoi cultiva
rea lor a încetat. în prezent, ele renasc : 
cu diferite specii de cvinoia se întreprind 
experiențe în China, iar amarantus este 
studiat în stațiuni de cercetări din Thailan
da, Kenya și în cîteva țări din America 
de Sud.

Aceste plante, ale căror boabe au o du
ritate mai mare decît griul și porumbul, 
se dezvoltă bine la altitudini mari, sint 
rezistente la secetă și nu se tem de schim
bările bruște ale climei. în ceea ce privește 
valoarea lor nutritivă, aceasta nu este mai 

mică decît cea a laptelui, iar, în ceea e® 
privește conținutul de albumine, aceste plan
te sînt superioare tuturor celorlalte cereale, 
avînd, totodată, un conținut deosebit de 
prețios de aminoacizi. Cultivarea lor are 
perspective în primul rind în zonele undo 
irigațiile sînt foarte greu de realizat.

« PRIMUL TRANZISTOR PE 
BAZĂ DE METAL din lume a fo8t 
realizat de un grup de cercetători fran
cezi din Grenoble. Partea activă a aces
tuia este de o mie de ori mai subțire decît 
a tranzistorului clasic de siliciu. Din aceas
tă cauză și viteza lui de funcționare este 
mai mare. Un alt avantaj este insensibili
tatea la temperaturi scăzute. Noul tip de 
tranzistor își va găsi aplicații practice la 
amplificarea undelor electromagnetice de 
foarte mare frecventă și in alte domenii ala 
tehnicii moderne.

DIN ORIZONTURlLE CUNOAȘTERII
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PREȘEDINTELE NICOIĂE CEAIIȘESCU PROMOVEAZĂ
CONSECVENT DIALOGUL CU TOATE ȚĂRILE, MILITEAZĂ 

PENTRU O LUME A PĂCII ȘI COLABORĂRII
Amplul ecou internațional al vizitei oficiale a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Canada

Mijloacele de informare în masă din diferite 
țări ale lumii au consacrat spații largi vizitei 
oficiale in Canada a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, evidențiind că documentele conve
nite cu acest prilej se înscriu ca o contribuție

Ziarele, posturile de radio si 
televiziune canadiene au publicat 
ample relatări consacrate vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Canada.

Cotidianul „THE GLOBE AND 
MAIL“, intr-o amplă relatare, ara
tă că un accent deosebit a fost dus, 
în timpul vizitei, pe creșterea volu
mului schimburilor comerciale in
tre România și Canada. Un obiec
tiv excelent pentru ambele țări — 
precizează ziarul — cu atit mai 
mult cu cît între România și Ca
nada au fost convenite înțelegeri 
privind extinderea cooperării in 
diferite domenii, inclusiv produce
rea echipamentelor nucleare șt 
construirea de centrale electrice 
nucleare. Președintele României a 
vizitat complexul „Gentilly II“, si
tuat pe fluviul St. Laurențiu, al că
rui reactor nuclear este similar cu 
cel care se construiește in România. 
Cotidianul canadian a informat, in 
continuare, că șeful statului român' 
a vizitat întreprinderea din Mon
treal „C.A. Electronics Ltd.“, 
care construiește sistemele de co
mandă și control pentru toate cen
tralele atomoelectrice Candu.

Ziarul arată că. în cadrul întîl- 
nirilor șefului statului român cu 
premierul canadian, s-a relevat 
importanța convorbirilor sovieto- 
americane de la Geneva privind 
reducerea și controlul armelor nu
cleare și cosmice. A fost subliniat 
faptul că țările mici și mijlocii iși 
pot aduce contribuția la succesul 
acestor negocieri.

Ziarul ,.LE DROIT", care apa
re la Ottawa, a publicat o rela
tare de la Centrala electri
că nucleară „Gentilly II", însoți
tă de fotografia infățișînd pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu în timpul 
vizitării acestui obiectiv industrial.

POSTURILE DE RADIO și 
( TELEVIZIUNE au difuzat relatări 

privind momentele principale ale 
vizitei, puriind in evidență carac
terul fructuos al noului dialog la 
nivel înalt româno-canadian pen
tru dezvoltarea colaborării reciproc 
avantajoase dintre cele două țări.

Vizita in Canada a inalților oas
peți români a fost ilustrată și de 
presa poloneză. Președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu — a ară
tat ziarul „TRYBUNA LUDU" 
— s-a intîlnit cu primul minis
tru al Canadei, Brian Mulro
ney, prilej cu care au fost exa
minate stadiul actual și perspecti
vele relațiilor bilaterale. O aten
ție deosebită a fost acordată pro
blemelor dezarmării.

Ziarul „ZYCIE WARSZAWY" a 
evidențiat, la rindul . său, că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a dis
cutat cu oficialitățile canadiene 
probleme privind extinderea cola
borării pe baza unor acorduri eco
nomice pe termen lung și crearea 
de societăți mixte. A avut loc un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale situației inter
naționale. acordindu-se o mare a- 
tenție dezarmării, în primul rind 
dezarmării nucleare.

Despre vizita oficială efectuată 
In Canada de președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. au informat si ,.KU- 
RTER WARSZAWY" și ziarul 
„RZECZPOSPOLITA".

Agenția CHINA NOUA a reflec
tat, în corespondențele sale din 
Ottawa, faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru canadian, Brian Mulroney, 
au examinat o serie de probleme 
ale situației internaționale actuale, 
îndeosebi eu privire la dezarmare 
și. în primul rind. la dezarmarea
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de seamă la dezvoltarea și aprofundarea 
raporturilor bilaterale, in interesul reciproc, al 
cauzei colaborării și înțelegerii internaționale.

In același timp, presa internațională relevă, 
In continuare, pozițiile consecvente ale Româ
niei în favoarea unor măsuri efective de dez

armare, In primul rind nucleară, a reglementări! 
pe cale pașnică a diferendelor, lichidării sub
dezvoltării, promovării cooperării cu toate state
le, fără deosebire de orinduire socială, dezvol
tării libere a popoarelor.

nucleară. Au fost examinate, de 
asemenea, probleme privind rela
țiile comerciale dintre cele două 
țări. Agenția se referă, de aseme
nea, la colaborarea româno-cana- 
diană privind construirea centrale
lor nucleare Candu în România.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R.D.G., a arătat în relatarea 
sa asupra vizitei că. în cursul 
convorbirilor cu oficialitățile ca
nadiene. șeful statului român, 
a exprimat speranța ca S.U.A. 
să reacționeze corespunzător la 
recenta hotărire sovietică de a 
trece în mod unilateral la în
cetarea. pină in luna noiem
brie 1985, a amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune.

Agenția iugoslavă da presă TA- 
NIUG a arătat că, în cursul con
vorbirilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu oficialitățile tării- 
gazdă, a fost acordată o atenție, 
prioritară dezvoltării relațiilor și 
cooperării economice dintre cele 
două țări, a fost pusă în evidență 
importanța cooperării româno-ca- 
nadiene în domeniul construirii 
centralelor nucleare Candu în 
România, subliniindu-se importan
ța acestui obiectiv, atit din punct 
de vedere economic, cit și tehnic.

Comunicatul comun privind con
vorbirile dintre președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. și primul 
ministru al Canadei. Brian Mulro
ney — notează agenția cubaneză 
PRENSA LATINA —• relevă pro
funda îngrijorare fată de situa
ția gravă existentă ta lume, ca 
rezultat al continuării cursei înar
mărilor. îndeosebi a înarmărilor 
nucleare. Președintele României și 
primul ministru al Canadei au sa
lutat începerea negocierilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. privind armele 
spațiale și nucleare, atit strategi
ce, cit și cu rază medie de acți
une. și au exprimat speranța că 
aceste negocieri vor conduce la re
zultate pozitive. S-a relevat, de 
asemenea, că armele nucleare tre
buie substanțial reduse și, în fi
nal. complet eliminate, că ampla
sarea rachetelor nucleare tn Eu
ropa ar trebui oprită.

Agenția cubaneză de presă 
pune in evidență necesitatea ex
primată in comunicat ca, In 
special țările participante la Tra
tatul de la Varșovia si țările 
membre ale N.A.T.O., să caute să 
lărgească dialogul dintre ele pen
tru a se putea obține rezultate 
concrete la Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa, precum si 
la negocierile de la Viena consa
crate reducerii forțelor armate și 
armamentelor in Europa Centrală.

Prensa Latina relevă, de aseme
nea, că in comunicat s-a acordat 
o atenție deosebită problemelor 
privind situația economică mon
dială. care continuă să fie deosebit 
de gravă, și s-a subliniat câ ar fi 
in interesul tuturor statelor să 
coopereze pentru realizarea de noi 
progrese în țările în curs de dez
voltare. in vederea relansării eco
nomice și dezvoltării armonioase 
a acestora.

Presa sovietică a inserat, de a- 
semenea, informații privind vizita 
oficială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășer Elena 
Ceaușescu în Canada.

Agenția T.A.S.S. și ziarul 
..PRAVDA" relatează despre în
cheierea vizitei, relevind că șeful 
statului român a avut convorbiri 
cu primul ministru al Canadei. 
Brian Mulroney, care au prile
juit un schimb de păreri în pro
bleme ale relațiilor bilaterale 
și asupra unor chestiuni de Doli- 
tică externă.

misiei mixte să se desfășoare la 
nivel ministerial in perioada 27—29 
iunie. După cum informează agen
ția Press Trust of India, la con
vorbirile oficiale de la Delhi vor 
participa ministrul pakistanez de 
externe. Sahibzada Yaqub Khan, 
și ministrul indian de sfat pentru 
afacerile externe, Khursheed Alam 
Kahn.

DECLARAȚIE. într-o confe
rință de presă organizată la Atena, 
secretarul general al C.C. al P.C.G., 
Harilaos Florakis, a declarat că 
Partidul Comunist din Grecia ar 
fi dispus să coopereze cu Mișcarea 
Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.) — 
de guvernămînt — In cadrul unul 
viitor guvern, dacă cele două parti
de ar conveni asupra unui program 
comun. EI a precizat, totodată, că 
P.C. din Grecia nu intenționează 
să formeze o coaliție cu P.A.S.O.K. 
in perspectiva apropiatelor alegeri 
generale.

Intr-o corespondentă din Ottawa, 
ziarul britanic „TIMES" eviden
țiază poziția susținută pe parcursul 
acestei vizite de președintele 
României cu privire la problemele 
dezarmării. In primul rînd ale 
dezarmării nucleare. Apreciind 
hotărîrea U.R.S.S, de a trece în 
mod unilateral la încetarea ampla
sării rachetelor sale cu rază me
die de acțiune, pină in luna no
iembrie 1985, ca fiind deosebit ds 
pozitivă, președintele Nicolae 
Ceaușescu — scrie „Times" — și-a 
exprimat, totodată, speranța ca a- 
ceste măsuri ți propunerile sovie
tice privind instituirea. pe în
treaga perioadă a tratativelor de 
la Geneva, a unui moratoriu asu
pra producerii, testării și ampla
sării de arme nucleare și cosmice 
să găsească ecoul cuvenit și din 
partea S.U.A.

„Times" relevă, de asemenea, că 
o importantă parte a programului 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost dedicată proble
melor cooperării comerciale și co
laborării româno-canadiene la rea
lizarea centralelor electrice nu
cleare în România.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, subliniază agenția 
REUTER, s declarat că este ne
cesar ca toate țările membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via să contribuie la succesul ne
gocierilor sovieto-americane de Ia 
Geneva in problemele armelor nu
cleare și cosmice. Afirmînd că 
problemele discutata în cadrul 
tratativelor sovieto-americane de 
la Geneva privesc toate’ popoa
rele. președintele României a 
arătat câ toate țările trebuie să 
contribuie la soluționarea acestor 
probleme. „In mod deosebit 
este necesar ca țările din cele 
două pacte militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de La Varșovia — 
să se intîlnească. să discute și să 
contribuie. în forme corespunză
toare. la succesul acestor nego
cieri" — a subliniat șeful statului 
român.

Nicolae Ceaușescu a declarat, de 
asemenea, că România s-a pronun
țat pentru oprirea sau înghețarea, 
pe timpul desfășurării negocierilor 
de la Geneva, a înarmărilor nu
cleare. „considerind că luarea unor 
asemenea măsuri ar demonstra do
rința reală a celor două părți de a 
ajunge la un acord corespunzător", 
a relevat agenția britanică de 
presă.

Reuter a evidențiat, de aseme
nea, bunele relații româno-cana- 
diene și colaborarea dintre cele 
două țări în domeniul centralelor 
nucleare.

Agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL relevă că președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat speranța că Statele Unite vor 
răspunde pozitiv propunerilor U- 
niunii Sovietice privind instituirea, 
pe întreaga durată a tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva, a 
unui moratoriu asupra producerii, 
testării și amplasării de arme nu
cleare și cosmice. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, afirmînd că În
ceperea negocierilor dintre U.R.S.S 
si S.U.A. constituie un pas pozitiv, 
a adăugat ; „A trecut mai bine de 
o lună de la.'începerea acestor ne
gocieri și. practic, nu s-au înregis
trat progresele așteptate de po
poare". subliniază agenția.

România se pronunță pentru o 
înghețare a armelor nucleare și 
pentru încetarea desfășurării de 
rachete nucleare americane și a 
contramăsurilor sovietice în Euro
pa — relevă, de asemenea, U.P.I. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat ca ..deosebit de pozitivă 
hotărîrea Uniunii Sovietice de a 
institui. în mod unilateral, un mo

STARE EXCEPȚIONALA. Ca 
urmare a continuării agresiunilor 
externe împotriva Nicaragua!, gu
vernul sandinist a hotărit prelun
girea cu șase luni a stării excep
ționale — informează. agenția 
Prensa Latina, care citează un de
cret prezidențial dat publicității la 
Managua.

informează

PREȘEDINTELE GUVERNULUI 
SPANIOL, Felipe Gonzalez, a ară
tat. intr-o declarație făcută la 
Madrid, că nu poate fi formulată' o 
ofertă de pace în America Cen
trală atîta vreme cît este sprijini
tă activitatea elementelor contra
revoluționare împotriva Nicara- 
guei. Pronunțîndu-se in favoarea 
reluării dialogului dintre Nicara
gua și S.U.A., Felipe Gonzalez, 
care este și vicepreședinte al In
ternaționalei Socialiste, a reafir
mat sprijinul său pentru eforturi
le de soluționare pe cale pașnică 

ratoriu. pină în luna noiembrie, a- 
supra amplasării rachetelor sala 
cu rază medie de acțiune in Euro
pa". „Sperăm — a spus președintele 
— că aceste propuneri și măsuri 
vor găsi ecoul cuvenit din partea 
Statelor Unite".

Problemele internaționale, pacea 
și securitatea, relațiile Est-Vest, 
controlul armamentelor au stat in 
centrul convorbirilor avute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
doamna Elena Ceaușescu. prim vi- 
ceprim-ministru al României, cu 
oficialitățile canadiene, relevă a- 
genția FRANCE PRESSE.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat ca un gest deosebit de 
pozitiv anunțarea de către U.R.S.S. 
a unui moratoriu unilateral, pină 
în noiembrie anul acesta, asupra 
amplasării rachetelor sala cu rază 
medie de acțiune. De asemenea, 
președintele României a prezentat 
propunerea sa privind necesitatea 
ca țările din cele două organizații 
militare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia — să discute și să con
tribuie. în forme corespunzătoare, 
ia succesul negocierilor sovieto- 
americane.

A.F.P. a arătat apoi că la Cer
navodă se realizează o centrală 
nucleară in colaborare cu Canada, 
menționînd. de asemenea, perspec
tivele existente pentru continuarea 
colaborării în construirea centra
lelor nucleare Candu in România.

Problemele păcii, negocierile so
vieto-americane de la Geneva cu 
privire la armele nucleare și cos
mice, modul in care statele mici 
și mijlocii pot contribui la suc
cesul acestora și alte probleme in
ternaționale au făcut obiectul 
convorbirilor președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. cu primul 
ministru al Canadei. Brian Mul
roney. relatează agenția ASSO-' 
CIATED PRESS. In context, agen
ția pune în evidență faptul că s-a 
discutat desțpre propunerile re
cente ale Uniunii Sovietice pri
vind instituirea, pe întreaga du
rată a tratativelor de la Geneva, 
e unui moratoriu asupra produce
rii. testării și amplasării de arme 
nucleare și cosmice, președintele 
Nicolae Ceaușescu apreciind ca 
deosebit de pozitivă hotărîrea 
U.R.S.S. de a înceta, in mod uni
lateral, pină în luna noiembrie 
1985, amplasarea rachetelor sale cu 
rază medie de acțiune și de a sus
penda înfăptuirea altor contramâ- 
suri în Europa. Șeful statului 
român și-a exprimat speranța că 
propunerile și măsurile sovietice 
vor avea ecoul cuvenit din partea 
S.U.A.

Arătînd că președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit pe minis
trul canadian al energiei, mi
nelor și resurselor, agenția a 
evidențiat colaborarea româno- 
canadiană în domeniul energiei 
nucleare, subliniind, de asemenea, 
că au fost discujtate cu oficialită
țile canadiene problemele relații
lor comerciale dintre cele două 
țări, necesitatea de a se crea con
diții pentru schimburi echilibrate, 
fiind exprimată dorința dezvoltării 
și amplificării raporturilor dintre 
România și Canada.

Despre vizita oficială a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
in Canada au informat, de aseme
nea, PRESA CENTRALA și 
POSTURILE DE RADIO din R.P. 
Ungară.

Ziarul american „NEW YORK 
TIMES" a relatat despre vizita 
oficială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Canada, prezentînd 
conținutul convorbirilor cu oficia
litățile canadiene și aspecte din 
programul vizitei.

(Agerpres)

a crizei din regiunea centro-ame- ( 
ricana.

OPERAȚIUNI ANTITERORISTE 
ÎN ITALIA. Cu prilejul unei am
ple operațiuni antiteroriste organi
zate in sudul Italiei în ultimele 
două zile, poliția a arestat 130 da 
persoane, făcînd parte din grupă
rile mafiote sau din rețele de tra- 
ficanți de droguri, informează a- 
genția France Presse. Printre cei 
arestați se află și Feliciano Mallar
ds, una dintre căpeteniile organi
zației napolitane Camorra, căutat 
de poliție de peste un an.

APEL. Primul ministru demisio
na? al Libanului, Rashid Karame, 
a lansat un apel concetățenilor săi, 
cerind încetarea oricăror tentati
ve de divizare a poporului, rela
tează agenția MEN. El a anunțat 
că vor fi luate o serie de măsuri 
menite să asigure securitatea zo
nei de vest a Beirutului. Pe de 
altă parte, agenția Associated 
Press transmite că în zona ora- 
șului-port Saida s-au produs noi 
ciocniri între milițiile creștine și 
musulmane, soldate cu uciderea a 
19 persoane și rănirea a altora 48.

RATA ANUALĂ a inflației tn 
Marea Britanie a ajuns In cursul 
lunii trecute la 8,1 la sută — cel 
mai ridicat nivel din ultimii doi 
ani, transmite agenția Rputer. ci
tind o statistică guvernamentală.

Contribuția României 
la victoria asupra fascismului 
omagiată prin numeroase manifestări 

în diferite țări ale lumii
In numeroase state ale lumii continuă să fie organizate manifestări 

consacrate evidențierii aportului deosebit, uman și material, al țării 
noastre la victoria finală asupra fascismului și marcării „Zilei inde
pendentei României".

în localitatea HRADEC KRALO- 
VE din Republica Socialistă Ceho
slovacă a avut loc o seară festivă 
consacrată României, în cadrul că
reia au fost prezentate succesele 
poporului român in construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, fapte din istoria patriei, 
aspecte din viata socială și cultu
rală a țării noastre. S-au evidențiat 
importanța participării Armatei 
române la eliberarea Cehoslovaciei 
și contribuția țării noastre la infrin- 
gerea fascismului.

A fost evocată, totodată, evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă, dintre popoarele celor 
două țări.

La Ambasada țării noastre din 
PRAGA au fost organizate o con
ferință de presă și expoziția docu
mentară de fotografii „Contribuția 
eroică a României la victoria asu
pra fascismului". Au participat re
prezentanți ai C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, funcționari superiori 
din M.A.E., ziariști.

La Universitatea Karl Marx din 
LEIPZIG (R.D.G.) a avut loc o 
manifestare, in cadrul căreia au 
fost prezentate expunerea „Contri
buția eroică a României la victo
ria finală asupra fascismului", un 
film documentar și un recital de 
poezie contemporană românească.

La Palatul Barberinl din ROMA 
a avut loc vernisajul unei expozi
ții documentare de fotografii și al 
uneia de carte românească, reflec- 
tind contribuția Armatei române 
in lupta împotriva fascismului și 
evenimentele legate de cucerirea 
independenței de stat a României.

In cuvintul rostit cu acest pri
lej, general de divizie Federico 
Scotti di Uccio, directorul Cercului 
forțelor armate de la Palatul Bar- 
berini, a evocat pagini din lupta 
poporului român pentru libertate 
și independentă națională, pentru 
pace și colaborare internațională.

Erika Garibaldi, directoarea In
stitutului internațional de studii 
„Giuseppe Garibaldi", a vorbit 
despre semnificația cuceririi inde
pendenței de stat a României in 
1877. despre idealurile comune care 
au animat popoarele român și ita
lian in lupta lor seculară pentru 
libertate și neatimare.

Mario Benocci, secretar general 
al Asociației italiene pentru schim
burile culturale, științifice și teh
nice cu România, s-a referit la 
principalele momente ale luptei 
poporului român împotriva fascis
mului, subliniind importanța cru
cială a actului de la 23 August 
1944, influența sa hotârltoare pen
tru evoluția ulterioară a celui 
de-al doilea război mondial. Vorbi
torul a relevat că, după eliberarea 
întregului teritoriu românesc de 
sub dominația fascistă, armata ro

„Menținerea păcii - cea mai importantă 
sarcină a contemporaneității"

Un interviu al tovarășului Erich Honecker
BERLIN 20 (Agerpres). — Menți

nerea păcii constituie cea mai im
portantă sarcină a contemporaneită
ții. astăzi, cind în lume există arse
nale cu arme nucleare capabile să 
distrugă viața pe planetă nu o dată, 
ci de mai multe ori — a declarat 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, in
tr-un interviu acordat unui grup de 
ziariști italieni și transmis de agen
ția A.D.N. împotriva războiului tre
buie să luptăm cit nu este prea tir- 
ziu — aceasta este concluzia des
prinsă din experiența celui de-al

Condamnare a manevrelor vizlnd permanentizarea ocupării 
ilegale a Namibiei de către regimul rasist de la Pretoria

DELHI 20 (Agerpres). — Președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Șam 
Nujoma, a condamnat decizia regi
mului rasist de la Pretoria de a in
stala un așa-zis „guvern interimar" 
în Namibia, care constituie o nouă 
acțiune de blocare a accesului ta 
independentă al acestui teritoriu ad
ministrat ilegal de R.S.A.

în cuvintul rostit la reuniunea mi
nisterială a Biroului de coordonare 
al mișcării de nealiniere, președin
tele S.W.A.P.O. a criticat' perma
nentele manevre ale autorităților 
sud-africane — sprijinite de unele 
state occidentale — de a eluda apli
carea rezoluțiilor O.N.U. asupra Na
mibiei și a lansat comunității inter
naționale-un apel ta instituirea de 
sancțiuni economice, politice și de 
altă natură împotriva Africii de Sud.

DELHI 20 (Agerpres). — Biroul 
de coordonare al mișcării de neali
niere, reunit la Delhi, a dat publi
cității o declarație în oare con
damnă cu fermitate decizia regimu
lui rasist de la Pretoria ■ de a insti
tui în Namibia așa-numita „admi
nistrație internă", care prevede in
stalarea unui „guvern" și a uineî 
„adunări naționale" care să preia 
parțial funcțiile administratorului 
general ce guvernează aceste teri
torii, încâlcind rezoluțiile adoptata 
în cadrul Națiunilor Unite. în docu
ment se subliniază că această de
cizie reprezintă o nouă manevră și 
o sfidare Ia adresa O.N.U., In spe
cial a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate In care se arată că orice 
măsuri luate de autoritățile ce ocupă 
ilegal Namibia sint nule și neavenite.

Totodată, participanțif la reuniune 
se pronunță pentru impunerea de 
sancțiuni ferme față de regimul mi
noritar sud-africa.n și pentru acor
darea în continuare de sprijin ma
terial și moral Organizației Poporu

mână a dus. In continuare, lupte 
grele pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei, a unei părți a Aus
triei, pină la victoria finală din 9 
Mai 1945, patrioți români luptind, 
de asemenea, in rezistența antihit- 
leristă de pe teritoriile Uniunii So
vietice, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, 
Franței și altor țări. Pierderile 
României tn lupta contra fas
cismului — a arătat el — sint 
inestimabile : 170 000 de morți,
răniți și dispăruți, la care se a- 
daugă mari sacrificii materiale, ce 
depășesc de patru ori bugetul 
României din anul financiar 1937— 
1938.

In încheiere, a fost evocată pozi
ția consecventă a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la imperativul apărării 
păcii, securității și dezarmării, in 
primul rind al dezarmării nu
cleare, pentru largă colaborare 
intre toate națiunile, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

La Institutul de cadre al Uniu
nii sindicatelor din metalurgie și 
construcții de mașini din FIN
LANDA a fost deschisă o expozi
ție documentară de fotografii, în- 
fățișind aspecte din lupta eroică 
a Armatei române pentru elibera
rea țării, angajarea României, cu 
toate forțele ei armate și întregul 
potențial economic, la războiul an
tihitlerist, semnificația revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944. Un accent deo
sebit este pus pe ilustrarea epocii 
deschise de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, pe dinamismul și înnoirile 
obținute în toate sectoarele de ac
tivitate în cei douăzeci de ani de 
cind la conducerea partidului și a 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Rectorul institutului, Jukka Gus- 
tavsson, a evidențiat, la vernisaj, 
admirația de care se bucură reali
zările României tn Finlanda, subli
niind că acestea au devenit cu
noscute îndeosebi prin activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Deschiderea expoziției, 
a subliniat el, reprezintă un oma
giu adus poporului român, condu
cătorului său.

In capitala Zimbabwe, la 
HARARE, a avut loc o gală de 
filme documentare românești, în
tre care și pelicula „România; 
Ceaușescu. Pace", care a fost 
primită cu viu interes de partici
pant!.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evidențiate locul 
deosebit pe care îl ocupă în isto
ria României cele două eveni
mente aniversate, realizările po
porului nostru in edificarea socie
tății socialiste, politica de pace, 
colaborare și înțelegere internațio
nală promovată de România ji 
președintele Nicolae Ceaușescu, 

doilea război mondial, a adăugat 
vorbitorul, pronunțindu-se. totodată, 
pentru unirea tuturor forțelor păcii, 
pentru formarea unei „coaliții a ra
țiunii și realismului .împotriva peri
colului unui holocaust nuclear".

Referi ndu-se la relațiile dintre 
R.D. Germană si R.F.G., el a subli
niat că acestea sint importante pen
tru climatul politic din Europa și 
din lume și, ta acest sens, etalonul 
hotăritor trebuie să-l constituie con
tribuția lor la asigurarea păcii șl 
coexistentei pașnice, relevă agenția 
A.D.N.

lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — singurul reprezen
tant legitim al poporului namibian.

Biroul de coordonare solicită, de 
asemenea, o reuniune de urgență a 
Consiliului de Securitate consacrată 
examinării consecințelor acestui nou 
act abuziv ai regimului de la Pre
toria.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a convocat 
pe reprezentantul permanent al 
R.S.A. la O.N.U. pentru a exprima 
protestul în legătură cu hotărîrea 
guvernului de la Pretoria de a numi 
în Namibia un. așa-numit guvern de 
tranziție, acțiune care contravine re
zoluțiilor Consiliului de Securitate 
asupra acestui teritoriu. într-o de
clarație pentru presă, difuzată de 
secretariatul O.N.U.,, se subliniază că 
această măsură a R.S.A. îngreunează 
serios eforturile O.N.U. de grăbire 
a accesului la independență al Nami
biei. Secretarul general al O.N.U. a 
declarat reprezentantului R.S.A. că 
rezoluția 435 a Consiliului de1 Secu
ritate rămine unica bază pentru re
zolvarea problemei namibiene. On
ce alt acord, a relevat el, va fi pri
vit ca neavind nici o bază legală.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat a dat publi
cității o declarație în care se arată 
că Statele Unite consideră ca „nul 
și lipsit de conținut orice transfer 
al puterii stabilit de Africa de Sud 
tn Namibia" și că singura modalita
te de reglementare a situației din 
acest teritoriu este aplicarea în 
practică a rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate, transmit agențiile 
France Presse și Reuter. Totodată, 
în document se menționează că Sta
tele Unite nu vor recunoaște nici un 
„guvern" sau „adunare legislativă" 
interimare instituite In Namibta de 
regimul de la Pretoria.

ȘEDINJA 
COMITETULUI C.A.E.R. 

pentru colaborare 
In domeniul activității 

tie planificare
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

Minsk a avut loc ședința a 35-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul activității de pla
nificare. ta care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ștefan Birlea. președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării. reprezentantul tării noastre in 
comitet.

Au fost examinate stadiul Iucrări-
I lor de coordonare a planurilor eco

nomice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe 1986—1990 — care se 
desfășoară în conformitate cu hotă- 
ririle Consfătuirii economice la ni
vel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. — propunerile de colabora
re la construirea conductei magis
trale de gaze Iamburg — Frontiera 
de Vest a U.R.S.S., de folosire a ga
zelor comprimate și lichefiate drept 
carburant pentru motoare în trans
porturi, precum și alte probleme 
concrete de colaborare in domeniul 
activității de planificare.

*
Cu pri-lejul prezentei la Minsk, șe- 

I ful delegației române a avut con- 
| vorbiri economice cu președinți ai 

organelor centrale de planificare din 
I țări membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
I Iugoslavia. Au fost examinate pro

bleme ale coordonării bilaterale a 
planurilor economice si dezvoltării 
în continuare a colaborării econo
mice și schimburilor de mărfuri ale 
României cu țările respective in cin
cinalul viitor, precum și alte pro- 

I bleme de interes reciproc.

| Moscova
I Ședințele Consiliilor Băncii 
! Internaționale de Investiții 

și Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică

, MOSCOVA 20 (Agerpres). — In pe
rioada 16—19 aprilie, la Moscova au 
avut loc a 38-a ședință a Consiliului 
Băncii Internaționale de Investiții 
și a 61-a ședință a Consiliului Băn
cii Internaționale de Colaborare Eco
nomică.

Consiliile băncilor au aprobat dă
rile de seamă privind activitatea 
desfășurată in anul 1984. bilanțurile 
băncilor încheiate la 31 decembrie 
1984. volumul beneficiilor realizate 
in anul trecut și modul de reparti
zare a acestora. Au fost examinate 

j și alte probleme legate de activita
tea curentă a acestor bănci.

în sprijinul făuririi 

unei noi ordini 
economice internaționale

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres) — Rezoluția adoptată la în- 

!! eheierea celui de al IX-lea Con
gres al Organizației regionale inter- 
americane a oamenilor muncii 
(O.R.I.T.), ale cărui lucrări s-au 
desfășurat Ia Ciudad de Mexico, 
subliniază imperativul instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale, juste și echitabile, care să 
asigure dezvoltarea și progresul ță
rilor din America Latină și din în
treaga lume. Documentul reafirmă 
necesitatea unității de acțiune a 
statelor continentului în vederea 
soluționării echitabile a problemei 
datoriei externe. Rezoluția relevă 
că. in prezent, în numeroase țări 
latino-americane situația este' atît 
de critică incit la naștere fiecare 
copil moștenește o datorie de 
aproape 700 de dolari. Deteriorarea 
economică înregistrată in statele in' 
curs de dezvoltare din America La
tină este pusă în evidență și de 
faptul că pe continent există peste 
37 milioane de șomeri, aproximativ 
50 milioane de persoane subnutrite 
și mai bine de 100 de milioane 
care suferă de foame — se arată in 
document.

„Activitatea corporațiilor 
transnaționale împiedică 

progresul țărilor în curs 

de dezvoltare"
ii NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 11-a sesiuni a Comisiei 

I O.N.U. pentru corporații transnațio
nale. în raportul aprobat de sesiu
ne — cu 30 voturi pentru și 4 împo
trivă — se subliniază câ activitatea 
acestor corporații constituie una din 
principalele piedici pe calea pro- 

I greșului țărilor in curs de dezvolta
re. In document se relevă necesita
tea încheierii, in cel mai scurt timp, 
a negocierilor asupra „codului de 
conduită" al corporațiilor transnațio
nale. Această problemă va fi discu
tată cu pirioritate la sesiunea spe
cială a comisiei, care iși va desfă
șura lucrările în luna iunie.

Demonstrații 
antiguvernamentale 

Ia Seul
SEUL 20 (Agerpres). Puternic 

demonstrații antiguvernamentale t 
] avut loc vineri in principalele uri 

versități și colegii din Seul. Du| 
cum relatează agenția Associat 
Press, tineretul universitar din C 
reea de Sud. care desfășoară de rr 
multe zile acțiuni de protest imp 
tri va politicii represive a autorii 
ților. a marcat ziua de 19 aprilie 
data răscoalei care în urmă cu 25 
ani a alungat de la putere pe d 
tatorul Li Sin Man — prin manif 
tații de amploare, cerind reveni 
țării cit mai curind la un regim 
mocrațic. Ca și cu alte prilejuri 
milare,' intervenția brutală a U 
numeroase forte de poliție a pro 
cat ciooniri soldate cu răniți.
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SESIUNE. La Budapesta s-au 
încheiat lucrările sesiunii de pri
măvară a Adunării de Stat a R.P. 
Ungare. Deputății au aprobat le
gea învățămîntului, au analizat as
pecte ale dezvoltării localităților și 
o serie de alte probleme — 
mează agenția M.T.I.

DECIZIE. India a acordat 
diplomatic Reprezentantului 
nizației Poporului din Af. 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) la Delhi — 
informează agenția Press Trust 
of India. Decizia a fost anunțată 
de primul ministru, Rajiv Gandhi, 
In cadrul reuniunii ministeriale a 
Biroului de coordonare al mișcării 
de nealiniere, care se desfășoară 
in capitala indiană.

f INDIA ȘI PAKISTANLT.au con
venit, in cadrul preocupărilor con
sacrate dezvoltării relațiilor bila
terale, ca viitoarea reuniune a co-

PAKISTANLT.au

