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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Au îndeplinit planul pe 4 luni
45 DE UNITĂTI ECONOMICE 

DIN JUDEȚUL BRĂILA. Ampli- ficindu-și eforturile în ampla întrecere socialistă dedicată apropiatei sărbători de la 1 Mai. colectivele de oameni ai munpii din 45 de unități economice din județul Brăila și-au realizat prevederile de plan la producția-marfă industrială pe primele patru luni ale anului, între unitățile fruntașe se numără Trustul de antrepriză generală pentru construcții industriale. Antrepriza de constructii-montaj pentru reparații în industria chimică. întreprinderea de reparații Brăila. S-au creat condiții ca cele 45 de unități brăilene să-și depășească prevederile de plan ■ pe primele patru luni ale acestui an cu peste 150 milioane lei. furnizînd în plus economiei naționale importante cantități de gaze asociate utilizabile. laminate, mobilier din lemn, produse din mase plastice și altele. Totodată, 10 unități economice brăilene și-au îndeplinit sarcinile de plan pe patru luni din acest an la investiții, iar alte 10 unități — prevederile de plan la export, 
(Corneliu Ifrim, corespondentul „Scînteii").

10 DE UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL SUCEAVA. Des- fășurînd larg întrecerea socialistă pentru întimpinarea zilei de 1 Mai cu rezultate deosebite în activitatea productivă, oamenii muncii din 40 unități economice sucevene au raportat îndeplinirea planului pro- ducției-marfă industriale pe primele 4 luni ale anului. între acestea. cu cele mai rodnice fapte de muncă se înscriu colectivele de la Combinatul minier „Suceava" din Gura Humorului, de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport. întreprinderea de utilaje și piese de schimb si întreprinderea de materiale de construcții din Suceava, Uzina de construcții și reparații utilaje și piese de schimb din Vatra Dornei, Avansul de timp câștigat permite realizarea, peste prevederi, pînă Ia 30 aprilie, a unei producții-marfă industriale în valoare de peste 70 milioane lei,, concretizată în importante cantități de minereuri. . pirită, fier, cupru, plumb, zinc, cherestea, confecții-textile și alte produse. (Sava Bejinariu, corespondentul „Scânteii).

20 DE UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL BUZĂU. Angajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mal, oamenii muncii din industria județului Buzău înregistrează noi și importante succese în recuperarea restanțelor și îndeplinirea ritmică, la un înalt nivel calitativ, a sarcinilor de plan. Astfel, pînă ieri, 25 aprilie, colectivele de muncă din 20 de unități economice, printre care se numără cele de la întreprinderea de materiale de construcții, Antrepriza' de construcții hidrotehnice Siriu, Fabrica de ulei, întreprinderea de legume și fructe, Trustul I.A.S. și întreprinderile de producere a nutrețurilor combinate de la Săhăteni si Rm. Sărat au raportat îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan la producția-marfăpe primele 4 luni ale Avansul de timp câștigat. permite acestor harnice colective ca pînă la 1 Mai să realizeze și să livreze suplimentar beneficiarilor interni și la export produse în valoare de peste 275 milioane lei. 
(Stelian Chiper, corespondentul Sein teii").

industrială anului.

0 nouă realizare 

a constructorilor de 

autocamioane din Brașov în scopul optimizării transporturilor în localități și pe distanțe scurte, specialiștii întreprinderii de autocamioane, împreună cu cercetătorii și proiectahții Centrului de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru autocamioane din Brașov au realizat. în cinstea zilei de 1 Mai. un nou tip de autovehicul — autocamionul de mic tonaj DAC 8 120 R. cu o sarcină utilă de 3—4 tone. La realizarea noului tip de camion s-au folosit în mare măsură elemente constructive ale autovehiculelor aflate în fabricația de serie a uzinei. Autocamionul este echipat cu un motor de 120 CP, cabina este prevăzută cu un tablou de bord cu circuite imprimate identic cu cele de la autoturismele „Dacia". O altă noutate o oferă capotajul motorului, care este realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă. Deși abia autocamion a trezit partenerilor externi, 
canu, corespondentul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comit- • nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a plecat, joi după-amiază, în R.P. Polonă, pentru a lua parte la întilnirea la nivel înalt a conducătorilor de partid și de stat ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.Tovarășul însoțit de Dăscălescu,Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., prim-ministru al guvernului, general-colonel Constantin Olteanu,
Nicolae Ceaușescti este tovarășii Constantin membru al Comitetului

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, la plecare, da membri și membri supleanți ai Comitetului Po- litie Executiv al C.C. secretari ai Comitetului partidului, de membri P.C.R., ai Consiliului de
al P.C.R., Central al ai C.C. al Stat și ai

guvernului, de reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali.Un grup cu dragoste Ceausescu CeausescuErau dePolone la ambasadei.Ceremonia plecării s-a desfășurat pe aeroportul Otopeni.La ora 16, aeronava prezidențială a decolat, indreptîndu-se spre Varșovia.

de pionieri au oferit tovarășului Nicolae și tovarășei Elena buchete de flori.față ambasadorul R.P. București și membri ai

ASUPRA

ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

Azi, despre spiritul de economisire
Atit de mult s-a vorbit, in ultima vreme, despre 

cerința economisirii energiei, incit poți auzi destul 
de des afirmația : „Economisirea energiei a ajuns 
la o limită care nu mai poate fi, deocamdată, 
depășită I"

Politica in domeniul producției de energie 
(problemă pe care am abordat-o pe larg in „Scin- 
teia" din 5 aprilie a.c.), cit și strategia in domeniu! 
gospodăririi resurselor energetice constituie, în ulti
mă instanță, componente ole modelului economic 
promovat de o țară sau alto și reflectă seriozitatea 
cu care sînt privite implicațiile crizei energetice, 
răspunderea cu care generațiile actuale abordează 
viitorul, șansele de progres ale generațiilor de mii- 
ne. Suedia, țară bogată și avansată din punct de 
vedere economic, consumă cu 40 la sută mai puțină 
energie pe locuitor decit S.U.A., dovedind că econo
misirea severă a resurselor energetice nu este o 
„boală" a țărilor in curs de dezvoltare și că pot 
fi atinse cote înalte de progres economic menți- 
nind o riguroasă austeritate in domeniul consumu
rilor energetice, in ultimii zece ani, țările O.E.C.D. 
au sporit cu 25 la sută produsul național brut, in 
timp ce consumul total de energie s-a redus cu 
5 la sută.

Austeritatea energetică nu este o dovadă de 
zgîrcenie și nici măcar de sărăcie, ci ea reflectă 
maturitate în administrarea unei economii, compe
tență înaltă, capacitate socială de a gospodări 
resursele materiale cu eficiență maximă, de a pro
teja rezervele de energie ale țăiii și, implicit, 
ale umanității. Ivită ca o alternativă eficace pen
tru ieșirea din criza energetică, economisirea s-a 
impus ca o prețioasă... sursă de energie. Astăzi pe 
plan internațional toți afirmă că cea mai bună 
sursă de energie este economisirea, deci reducerea 
consumului de energie — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. lată de ce este necesar să acționăm 
cu toată hotărirea pentru reducerea continuă a 
consumului de energie și combustibil.

Ca să economisești energia trebuie să vrei, 
adică să ai clară conștiința necesității imperioase 
a acestei acțiuni, apoi să poți, adică să ai posi
bilitatea materială, științifică și organizatorică să 
realizezi acest deziderat și, în sfîrșit, să acționezi 
efectiv, adică să pui in mișcare întregul angrenaj 
civic și productiv pentru înfăptuirea programelor 
propuse. Preocupat îndeaproape să soluționeze 
problemele asigurării energiei corespunzător cerin
țelor dezvoltării economico-sociale, partidul nostru 
a acționat cu toată fermitatea pentru întronarea 
unui riguros regim de economisire a energiei și 
combustibilului atit în sectorul productiv, cit și in 
cei public și casnic. Ce înseamnă practic un ase
menea efort susținut pentru economisirea resurselor 
energetice î Dacă, prin absurd, s-ar fi menținut 
consumurile energetice la nivelul anului 1980, pen
tru realizarea producției planificate in acest an ar 
fi fost necesare in plus circa un milion tone corn-

Viorel SĂLAGEAN
s (Continuare in pag. a Il-a)
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realizat, noul și interesul 
(Nicolae Mo- „Sclnteii").

Pentru libertate

SOSIREA LA VARȘOVIA

teta

pe urmele războiului

FASCISMULUI

pentru suveranitate
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VARȘOVIA (Agerpres).Secretarul general al Partidului' Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul- Nicolae Ceatișescu, a sosit, joi după-amiază, la .Varșovia.Pe aeroportul Okencie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membrii delegației, persoanele oficiale care îl însoțesc au fost salutați. de tovarășii Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, de alți conducători de partid și de stat polonezi.Au fost prezenți ambasadorul României la Varșovia și membri ai ambasadei.După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și

Republicii Populare Polone, varășul Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă garda militară aliniată| în onoarea sosirii sale.Reprezentanți ai populației Varșoviei, prezenți pe aeroport, au făcut conducătorului partidului și statului nostru o manifestare-de caldă prietenie, ovaționând pentru prietenia tradițională care leagă partidele, popoarele și țările noastre.

■ Ofe

MS

Strada, cartierul, localitatea

oglinda spiritului gospodăresc
Publicăm în pagina a V-a relatări ale corespondenților „Scîn- 
teii“ despre acțiunile ce se întreprind în aceste zile pentru 

continua înfrumusețare a localităților

VIAȚA NOUĂ A SATULUI
Pentru șoimii pa

triei, cu pălăriuțele lor albastre și ochișorii plini de bucuria de a trăi, ca și pentru adolescenții și tinerii ce vor recruta in cu- rind să-și facă stagiul, pătrunzindu-se de' nobila datorie de a-.și apăra patria, gîndurile mele care Îmbrățișează trei sferturi veac pot părea o veste întunecată, totuși, nu numai hail Sadoveanu a 
zut Bordeienii...în Piscul Sadovei din Dolj, Patru Spătarii — mare meșter ■ în ițe și spete, în drîgle și războaie de țesut, in rășchitoare, dărace și sucale de tors ști- mul plin de puzderii al cinepii melițate și trecute prin dinții de fier ai dăracului — nu era singurul locuitor al satului care stătea , cu întreaga lui familie in bordei. Un mușuroi ca de cîrtiță uriașă, pe care creștea iarbă, cu hogeac pentru fumul din vatră, în care spînzura intr-un lanț cu cîrlig ceaunul de mămăligă. Se intra în singura încăpere printr-un gîr- lici în pantă, cu trepte tăiate din ce in ce

mai adine în pămînt, întărite cu cite Un Iă- turoi de salcîm, ca să nu aluneci cînd ploaia batea dinspre miazăzi. Lumină? Cită venea pe deschizătura giriiciului, co- viltirit cu seînduri a- coperite cu pămînt, și de la vatra in care cite unul din membrii

și copii, rogojinătul părinți acoperit cu de papură sau cu țe- . satură de cinepă și zdrențe răsucite, cusute cap la cap. în coltul cel mai Întunecat, din .stingă intrării, era putina cu varză', sacul cu „făsui" și cel cu mălai. în dreapta, poloveacul de arads po-
vâ- ÎNSEMNĂRII

familiei împingea strujeni de porumb fără frunze, cocenii știuleților curățați de boabe, paie și ogrinji pe care vitele nu le mai mincau. Un opaiț cu fitil de treanță muiat în seu pîlpiia în stingere Ia orice mișcare a oamenilor, proiectîndu-le umbrele neliniștite pe pereții mohorîți. Interiorul, greu de stabilit ca cu tul ca patul de picioare înfipte în pă- mint cît ținea peretele, ca să încapă de-a la-

formă perejii bătut să nu
geometrică, din pămîn- cu lopata, se năruie ; seînduri pe

mă cu apa de băut, adusă iarna de Anca, cu picioarele goale, de la singura fîntînă a satului, cu ghizdurile îmbrăcate în gheață ca într-o glazură. Vara, apa rece se aducea din valea cișmelelor ce-și strecurau șipotele murmuitoafe prin sita nisipului auriu. Acolo, în preajma cișmelelor, sătenii își puneau zarzavaturi, mai ușor de udat decit în satul cu ulițele năpădite de nisipurile aduse de vinturile rareori contenite.în zeamă de varză se fierbeau „raci", adică țuști de ardei

roșii și iuți, umpluți cu o mămăligă moale, amestecată cu ceapă tocată, iar cotoarele de varză acră se pîr- joleau pe vătraiul bine încins în focul din vatră. Păsatul din mălai cu cite o lingură-două de untură era o delicatesă așteptată cu- nerăbdare de poșidicul copiilor desculți. Povestirile celor spuneau că vreme păsatul făină de mei.Petrecerea memorabilă a anului era claca de dezghiocat drugile de porumb de pe moșiile Coroanei, timpul nopților toamnă, la focurilor peste săreau flăcăii și chiar țîncii mai curajoși ; meșterii fluierului și ai drimbei ori șugubeții . i “ versuri dresa mindre harnice tru toată biect de vorbă.

băt.rini înainte era din
în de lumina care

născocitori satirice fetelori ori mai ] dădeau iarna
i de la a- 

prea puțin pen- su-
Prof. univ. dr.
Emilia
St. MILICESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Instabilitatea timpului impune șa fie luate mășuiri ferme pentru

ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNTĂRII PORUMBULUI

Sporuri de producție 
și eficiență prin înnoirea 

și modernizarea produselor

La semănat pe terenurile IAS. Mihal Viteazu, județul Cluj Foto : R. Wagner

BISTRIȚA-NASAUD ; Pină Ia Si aprilie, în județul Bistrița-Năsăud porumbul a fost însămînțat pe 17 535 hectare, ceea ce reprezintă 80 la sută din suprafața prevăzută. în ultimele zile, ritmul de lucru s-a intensificat. suprafața însămîntată crescând de la 1156 hectare, cit s-a realizat sîmbătă, la 2 410 hectare — miercuri 24 aprilie. Se apreciază că la un asemenea ritm de lucru semănatul se va încheia cel târziu vineri seara. Se cere însă ca utilajele să fie mai bine folosite. Urmărind mersul lucrărilor în cele patru unități cooperatiste ale consiliului agroindustrial Bistrița, am constatat că există diferente între unități in ceea ce privește modul cum sânt folosite utilajele. Marți 23 aprilie la C.A.P. Dumitra, din trei semănători lucrau două ; la C.A.P. Viișoara. una din două : la C.A.P. Bistrița si la ferma nr. 2 a C.A.P. Si eu Măgheruș — două din trei. Și aceasta pentru că nu aveau teren pregătit. Desigur, nerealizarea avansului necesar la pregătirea terenului se datorează excesului de umiditate. Dar nu s-a acționat destul de energic pentru identificarea suprafețelor zvîntate. Această situație este determinată de calitatea muncii specialiștilor. Dacă, bunăoară, inginerii-șefi din cooperativele agricole Bistrița și Viișoara, Viorel Anuță și Ion Cioba, au fost la posturi și au dirijat utilajele în funcție de gradul de umiditate a tere-nulul, cu totul altfel stăteau lucrurile la Sicu Măgheruș si Dumitra. Cele două semănători repartizate pe terenurile din satul Cepari ale C.A.P. Dumitra au intrat în lucru doar la ora 10, fără a fi asistate de nimeni, fără ca mecanizatorii să aibă ordine de lucru. Mai mult. Tiberiu Șer- bănescu. șeful fermei nr. 2 a C.A.P. Șieu Măgheftiș. nu' ' a fort’ de găsit nici Ia formația, de pregătire a terenului. nici la semănători. Urmarea : pe solele de lîngă satul Sărătel terenul era pregătit de mîntuială. Specialiștii de la consiliul agroindustrial au hotărât refacerea lucrărilor. în atare condiții se cer din partea mecanizatorilor, a specialiștilor eforturi susținute pentru folosirea cu maximum de randament a mașinilor, astfel incit însămîntarea porumbului să se încheie în cel mai scurt timp. (Gheorghe Crișan. corespondentul ..Scinteii").
SĂLAJ s Ca urmare a măsurilor stabilite de comandamentul agricol județean Sălaj, viteza zilnică la in- sămințarea porumbului a crescut după cum urmează : sîmbătă — 1 007 hectare ; duminică — 1 402 hectare ; luni — 1797 hectare, iar miercuri — 2 798 heotare. Au mai rămas de însămînțat peste 20 000 hectare cu porumb boabe, suprafață destul de mare. Am urmărit în cîteva unități agricole din consiliul agroindustrial Sărmășag cum se acționează pentru recuperarea grabnică a •restantelor și asigurarea unei calități ireproșabile a lucrării. La cooperativa agricolă din Sărmășag. de exemplu, pe o solă pregătită în noaptea precedentă înaintau două semănători. Inginerul-șef. Ioan Curta, urmărea ca lucrarea să fie de bună calitate. Si in cooperati

vele agricole Bobota. Chieșd. Săr- mășag. in care s-a lucrat la pregătirea terenului printre ploi, există acum front larg de lucru pentru semănători. au fost însămînțate cele mai mari suprafețe. în după-amiaza aceleiași zile, factorii de răspundere din cadrul Consiliului agroindustrial Sărmășag repartizaseră pe unități utilajele sosite în ajutor din județul Satu Mare. Referitor la a- ceastă acțiune, tovarășul Pavel Cos- tea. organizatorul de partid, ne spune : ..O dată cu sosirea celor 17 semănători si 42 de discuri, vitezele de lucru la semănat vor crește substanțial. ajungînd la 360 hectare pe zi. Asta înseamnă că. de fapt, cel tîrziu vineri seara vom încheia in- sămînțarea porumbului în toate unitățile din consiliul nostru agroindustrial* 1.Trebuie arătat că în unele consilii agroindustriale, cum sînt Hida, Zimbor. Ileanda. semănatul porumbului este mult întîrziat. Există condiții ca prin aplicarea măsurilor care au fost adoptate de organele județene si prin munca harnică a mecanizatorilor, restantele la semănat să fie grabnic recuperate. (Eugen Te- 
glaș, corespondentul ..Scinteii1*).
O NOUĂ VIAȚĂ DEALURILORMai mult de jumătate din suprafața agricolă a județului Vîlcea este situată pa terenuri in pantă, înclinarea' acestora variind între 10 pină aproape de 90 Ia sută. Facem de la început această precizare spre a se înțelege de ce în această parte a țării se acordă o atenție cu totul deosebită aplicării și extinderii rezultatelor obținute în experimentul Perieni-Vaslui.O dată cu stabilirea perimetrului etalon în două zone distincte ale județului, zone propice mai ales pentru dezvoltarea și extinderea plantațiilor pomicole, a fost constituit un colectiv de specialiști, din cadrul întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și al Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Rimnicu Vîlcea, care să se ocupe direct de această acțiune și care, pe baza unui riguros program elaborat sub îndrumarea comitetului județean de partid, a trecut la înfăptuirea obiectivelor prevăzute.încă de anul trecut, de exemplu, o formație complexă de lucru a început să execute pe cele 265 hectare luate în calcul pe unul dintre versanții cooperativelor agricole Mădulari șl Șușani ample operații de modelări și nivelări pentru combaterea eroziunii solului, iar 60 hectare au fost terasate cu întrerupere de pantă prin fișil înierbate In vederea stabilizării solului, prevenirii șiroirilor și, implicit, a transportului de strat fertil. De altfel, după cum ne spunea subinginerul Ion Ștefan, care coordonează lucrările în zona respectivă, aceste 60 hectare recuperate urmează ca chiar în a- ceastă primăvară să fie însămînțate cu plante de nutreț și cereale.— Pe ansamblul județului — precizează ing. Ion Cîlea, directorul I.E.E.L.I.F. — . sînt pregătite deja spre a fi date în cultură pește 200

SUCEAVA s Deși semănatul porumbului a început mai tirziu din cauza temperaturilor scăzuta și a precipitațiilor, pină miercuri seara in unitățile agricole din județul Suceava au fost însămînțate 17 000 hectare. în majoritatea unităților agricole munca este bine organizată și chiar dacă terenul nu este bine zvîntat peste tot viteza la semănat crește de la o zi Ia alta. Cele constatate pe teren demonstrează că lucrările pot fi mult intensificate. La cooperativa agricolă Liteni, în ziua de 23 aprilie, pe patru sole ale unității se pregătea terenul cu 11 agregate complexe. Se semăna însă numai la ferma Corni cu o singură mașină. Deși terenul era bine pregătit și trecuseră mai bine de patru ore de cînd se lucra, se semănaseră doar 3.5—4 hectare. De ce 1 Pentru că munca nu era bine organizată. Mai exact. îngrășă- mintul care se aplică o dată cu semănatul avea bulgări si trebuia cernut pentru a nu se înfunda fertilizatoarele. Or. umplerea unui buncăr dură 4 minute și jumătate. Pentru a umple cele 8 buncăre au fost necesare 36 minute, operație care s-ar putea, face în numai două minute 

hectare în cele două zone, iar proiectele pentru întregul perimetru etalon au fost și ele integral definitivate. Forțele noastre au fost din nou concentrate, îndeosebi în zona Mădulari-Șușani, la continuarea lucrărilor agrofitoameliorative, ca și la executarea debușeelor, a drumurilor de 'exploatare, drenajelor cu tuburi .. .riflate,. a rigolelpt’ pentru ‘interceptarea scurgerilor? pe versanți etc.Conform programului județean, tehnologia lucrărilor prevăzute în Vîlcea diferă oarecum de cea apli
în județul Vîlcea, experiența de la Perieni 
este amplificată și adaptată configurației 

terenului din această zonă

cată la Perlenl și tocmai de aceea ea a necesitat o orientare adecvată privind stabilirea prealabilă a destinațiilor și folosințelor fiecărei parcele ce va fi redată în circuitul agricol.— în cazul dealului Căzănești — ne explică ing. Alexandru Duță, directorul Stațiunii de cercetare și producție pomicolă — s-a stabilit printr-un proiect complex de execuție ca partea superioară a perimetrului luat în studiu să fie plantată cu pruni și vișini, specii care folosesc eficient astfel de terenuri. în zona de mijloc vor fi amplasați alunul și socul, poalele dealului vor fi destinate plantațiilor de meri și. de la caz la caz, unele parcele care permit efectuarea integrală a lucrărilor cu mijloace mecanice se vor cultiva cu cereale.Atît prin specificul lucrărilor a- meliorative. de îmbunătățiri funciare, în general, cit și prin destinația pe culturi, sa poate lesne observa că 

dacă tngrășămîntul s-ar mărunți direct la depozit sau chiar la capătul solei. Și cooperativa agricolă Dol- hasca ar putea intensifica mult lucrările. La sediul acestei cooperative. la ora 11,50 găsim in birou pe președintele unității, ing. Nicoleta Liuță, care scria o informare. Ne-a asigurat că în cîmp lucrările se desfășoară bine. în timp ce a rămas în birou să termine de scris, mergem la ferma Siliștea. E drept că aici pe unele sole se finaliza plantatul cartofului, dar pe tarlalele destinate culturii porumbului era... timpul gol. în ritm nesatisfăcător se lucra și in cooperativele agricole Chili- șeni și Udești. în Consiliul agroindustrial Liteni. din cat*e  fac parte aceste unități, porumbul a fost semănat pe numai 21 la sută din suprafața prevăzută. în schimb. !n unitățile agricole din Consiliul agroindustrial Vadu Moldovei, lucrarea a fost executată pe 48 la sută din suprafață, in consiliile din zona de nord a județului, cum ar ti Todi- rești — pe 51 la sută din suprafață, sau Rădăuți — pe 38 la sută. Sînt tot atîtea dovezi că semănatul porumbului poate fi mult intensificat: (Sava Bejinariu, corespondentul ..Scinteii").

experimentul Perienf se aplică în- trucîtva diferit în perimetrul etalon din județul Vilcea. De exemplu, dată fiind și orografia mult mai fră- mîntată a terenurilor din această? parte a țării, spre deosebire de ceea ce s-a realizat la Perieni, a trebuit să se prevadă prin proiect și să se execute platforme tehnologice de-a lungul rîndurilor, ceea ce a adus după sine și o seamă de avantaje : comparativ cu terasarea, s-a redus considerabil volumul de pămînt dislocat și, pe această bază, s-a dat o 

nouă orientare organizării interioara a terenurilor, mai ales a celor plantate cu pomi ori pentru finețe. Pe de altă parte, tehnologia aplicată în județul Vilcea a oferit posibilitatea renunțării la unele lucrări costisitoare, care cereau atît un volum mare de lucru, Mt și consumarea unor mari cantități de ciment și alte materiale de construcții.Concret, ce se întreprinde în a- ceastă perioadă în zona dealului Căzănești, zonă în care lucrările se desfășoară pe un front larg și la care s-a înregistrat un avans considerabil ? Răspunsul la această întrebare ne-a fost facilitat de urmărirea în teren a modului cum se execută o lucrare pe care Însoțitorul nostru, ing. Alexandru Duță, o califică drept inedită. Aici sînt concentrate 5 buldozere cu lame, alte mijloace mecanice, care, pur și simplu, retează culmea dealului pe o adîncime apreciabilă de pină la 8 metri.

In economia noastră aflată în plin proces de dezvoltare intensivă, 
calitativă, o deosebită importanță are acțiunea de înnoire și moder
nizare in ritm rapid a producției. Din experiența în acest domeniu a 
Combinatului de articole tehnice din cauciuc Pitești am căutat să des
prindem citeva soluții organizatorice adoptate și modalități de accelerare 
a ritmului de asimilare în fabricație a noilor produse și tehnologii, care 
pot sugera idei utile și altor întreprinderi.Pentru Început, citeva date de ordin general, așa cum au rezultat din discuția cu ing. Gheorghe Zamfires- 

cu, directorul combinatului. Prin eforturile colectivului de aici, in fiecare an din actualul cincinal nomenclatorul de fabricație — care cuprinde mii și zeci de mii de repere și produse — s-a înnoit în ritm susținut, astfel incit, în comparație cu anul 1980, în 1985 s-a ajuns ca 60 la sută din produse să fie noi sau modernizate. De aici a rezultat un prim 
avantaj : prin fabricarea unor pro
duse de înaltă eficiență economică 
s-a asigurat creșterea gradului de 
valorificare a resurselor tehnice și 
materiale ale combinatului. Calculele arată că pe seama înnoirii și modernizării fabricației, a diversificării produselor, în anul 1985 se realizează o producție-marfă cu 69 la sută mai mare decit in 1980. Cit privește eficiența, în acest an beneficiile unității sînt cu circa 20 la sută mai mari decit în cazul cînd s-ar fabrica aceleași produse ca în 1980.Un al doilea avantaj deosebit pentru economia națională este acela că acțiunea de Înnoire a producției a avut în vedere, pe de o parte, utili
zarea în cit mai mare măsură a re
surselor materialo ce pot fi obținute 
mai ușor din țară, iar pe de altă 
parte, asimilarea eît mai multor 
produse din cauciuc, care altfel ar 
fi urmat să fie aduse din import. Concret, pe aceste două căi se asigură în 1985 reducerea cu 54 milioane dolari a efortului valutar al țării.Care este mecanismul organizatoric al înnoirii si modernizării fabricației la combinatul piteștean ?
ERODATE]— La vremea proiectării — ni se explică — acestui vîrf de deal nu I i se găsise nici o soluție, panta abruptă de 100 la sută, ca și tufărișurile determinîndu-ne să-I încadrăm la categoria de teren neagricol. Pe parcurs, specialiștii din cadrui stațiunii noastre de cercetare și producție pomicolă care răspund direct de coordonarea și îndrumarea tehnică a lucrărilor in perimetrul etalon au continuat investigațiile a- proape pe metru pătrat și. în final, au ajuns la concluzia că și această parcelă de aproape 5 hectare poate I fi amenajată antierozional, cit și pentru crearea posibilităților de folosință agricolă in condiții mecani- zabile. Așa că chiar din acest an vom realiza aici o plantație de concurs cu soiuri de vișin și cireș, cara pretind o expunere solară pe tot I parcursul zilei. Aceasta constituie, | totodată, și o experimentare de te- 1 ren în vederea redării în circuitul agricol a haldelor din zonele carbonifere de la Berbești-Alunu și Copăcenl, unde ne propunem să executăm lucrări similare și de anvergură in perspectiva cincinalului 1986—1990.Amploarea șl responsabilitatea cu care se acționează pentru Înfăptuirea programului județean de îmbunătățiri fundare, al cărui principal capitol este, după cum s-a văzut, rezervat valorificării terenurilor cu pantă ascuțită, relevă că experimentul Perieni a găsit în județul Vîlcea un fertil și larg teren de afirmate, ceea ce, în fapt, înseamnă expresia materială a unui obiectiv esențial pus în fața agriculturii de Congresul al XIII-lea al partidului privind folosirea cu maximum de randament a fiecărei palme de pămînt, transformarea tuturor suprafețelor cu pretabilitate agricolă in terenuri roditoare.

Ion STANCIU corespondentul „Scinteii"

FACTORUL ESENȚIAL — STRIN- 
SA COLABORARE INTRE CERCE
TARE ȘI PRODUCȚIE. îndatoririle principale în domeniul înnoirii și modernizării fabricației revin atelierului de cercetare și proiectare tehnologii, din care fac parte 15 ingineri și subingineri, repartizați pe grupele mari de produse din structura de fabricație. Bunăoară, în prima parte a acestui an patru specialiști s-au ocupat de problemele
Din experiența Combinatu
lui de articole tehnice din 

cauciuc Pitești

referitoare la garniturile presate, iar alți trei de garniturile profilate, doi au studiat posibilitățile de perfecționare a producției de benzi și plăci de cauciuc, iar unul a urmărit îmbunătățirea activității în sectorul de valțuri. După cum a ținut să precizeze ing. Liviu Crișan, șeful acestui atelier, repartizarea specialiștilor de concepție este elastică. în funcție de cerințe, puțind a fi concentrate forțe mai mari pentru rezolvarea unor probleme presante.Deosebit de aceasta, s-a statorni
cit o strinsă colaborare cu grupa de 
cercetare, aflată în combinat, apar- 
ținind Institutului de cercetări și 
proiectări cauciuc și mase plastice 
București, formată din opt specialiști. Desigur, grupa urmărește anumite teme de cercetare contractate cu combinatul, dar rezolvă și probleme curente de ordin tehnic sau tehnologic apărute pe parcursul acti-' vității.— în discuțiile purtate cu factori de conducere din unele întreprinderi s-a desprins un neajuns important al colaborării cu cercetătorii, și anume că, uneori, aceștia se adaptează mai greu la cerințele imediate ale producției unităților pe care le deservesc. Ce soluții s-au adoptat aici pentru îmbunătățirea colaborării ?— La început și la noi s-au resimțit neajunsuri de genul celor la care v-ați referit, generate de faptul că specialiștii din cercetare trebuie să răspundă cu prioritate unor obligații contractuale în temeiul cărora este apreciată activitatea lor și în funcția de care sînt retribuiți — ne-a spus ing. Liviu Crișan. Modalitatea practică prin care am reușit să eliminăm această dificultate a fost tot un contract economic, mai precis un contract cadru tip service, prin care grupa de cercetare se obligă să a- corde sprijin la rezolvarea unor probleme concrete ale producției. Firește, noi le decontăm contravaloarea prestației. în principal, pe această cale asigurăm perfecționarea unor rețete de amestecuri de cauciuc sau chiar realizarea anumitor produse în cantități mal mici, după rețete speciale.

STRATEGIA ÎNNOIRII FABRI
CAȚIEI — NEMIJLOCIT LEGATA 
DE CERINȚELE STRINGENTE ALE 
ECONOMIEI. Specific activității combinatului este faptul că produsele sale servesc. în principal, altor unități industriale pentru a fi Incorporate în mașini, utilaje, instalații. De aceea, aici s-a stabilit regula ca, înainte de începutul unui nou an de plan, să se solicite fiecărui beneficiar să comunice propriul program de înnoire și modernizare a produselor lor. Urmează o etapă de discuții pe teme tehnice și economice, care au drept obiectiv stabilirea cerințelor de perfecționare a fiecărui produs ce se realizează din cauciuc. A- ceastă modalitate de dialog între specialiști din sectoarele de concepție și producție de la beneficiari șl furnizori s-a dovedit superioară vechii forme de colaborare, cînd se primea o documentație care trebuia neapărat respectată. O asemenea colabo

rare are drept rezultat scurtarea 
duratei de asimilare a noilor pro
duse, asigurarea caracteristicilor teh
nice necesare încă de la primele 
produse fabricate, reducerea costuri
lor de producție.Aceleași principii de bună colaborare se aplică și în relațiile cu furnizorii de materii prime. Bunăoară, sarcina asimilării foarte rapide în fabricație a chederelor pentru autovehicule a putut fi îndeplinită in mare măsură datorită sprijinului acordat de I.C.P.A.M. Galați, care a realizat în numai trei luni benzile laminate la rece necesare. Și, ceea ce este deosebit de important, le-au fabricat la un înalt nivel calitativ. Un alt exemplu îl constituie asimilarea în bune condiții la Combinatul petrochimic din Pitești, ps baza unei soluții tehnice date de Institutul central de cercetări chimice, a cauciucului etilenpropilenic — materie primă adusă pină atunci din import. Acum, Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești are asigurată întreaga cantitate necesară de cauciuc de acest tip. Totodată, la fel de bine s-a colaborat cu Combinatul petrochimic Borzești și Combinatul metalurgic Cimpia Turzii.Desigur, în acest domeniu slnt necesare unele perfecționări. Din discuțiile cu specialiștii combinatului am desprins propunerea ca în vederea scurtării duratei de asimilare a noilor produse, deosebit de relațiile nemijlocite dintre producător și beneficiar, forurile de resort să-și asu
me Răspunderea soluționării unor 
probleme care depășesc competențele 
unităților respective, cum sînt cele 
legate de aprovizionarea cu anumite 
materii prime și materiale, de achi
ziționarea unor utilaje speciale și de 
fabricarea anumitor scule și dispo
zitive.

COMPETIȚIA IDEILOR TEHNICE 
VALOROASE. Fără îndoială, cerințele furnizorilor reprezintă o sursă importantă de idei pentru modernizarea fabricației. Dar nu singura. în combinatul piteștean există preocupări susținute pentru perfecționarea produselor și tehnologiilor in scopul 
reducerii consumurilor specifice și 
înlocuirii unor materiale tradiționa
le, care se obțin mai greu, cu alte 
materiale asimilate în țară, mai ief
tine sau mai lesne de procurat Căile folosite constau mai ales în îmbunătățirea rețetelor de amestec și a tehnologiilor de fabricație.La secția de garnituri presate ni se prezintă o asemenea perfecționare tehnologică, de dată recentă, care a avut o eficiență deosebită. înainte, amestecul de cauciuc se introducea în camera de transfer a matriței, după care urma procesul de presare și vulcanizare. Neajunsul : pierderile tehnologice de cauciuc erau mult mâi mari decît greutatea produsului finit Inginerul Eugen Focșa și subinginerul Mihai Maria au avut ideea separării în timp a fazei de transfer a amestecului în matriță de faza de vulcanizare. Efectul : reducerea de 1,5—13,5 ori a pierderilor de cauciuc.O idee nouă dă naștere altei idei. Inginerul Dan Rădulescu, șeful secției garnituri presate, a găsit o altă soluție : să nu mai scoată afară camera de transfer, ci, în timpul procesului tehnologic, aceasta să fie răcită cu apă. Astfel, se vulcanizează numai reperul propriu-zis, iar cantitatea de cauciuc rămasă în camera de transfer se recirculă la următorul proces tehnologic. în acest mod consumul specific s-a redus și mai mult, apropiindu-se de un coeficient de utilizare de 100 la sută, și s-a menținut și productivitatea inițială.Anul 1985 reprezintă pentru colectivul combinatului un an cu sarcini deosebite în domeniul asimilării unor produse de mare valoare economică, cu caracteristici tehnice superioare, în primul trimestru s-au realizat 117 repere noi și alte 120 au fost pregătite pentru a fi introduse în fabricație în lunile aprilie-mai. Deși înnoirea fabricației cere un efort deosebit, planul de producție a fost îndeplinit. Rezultatele de pînă acum vor fi amplificate substanțial In perioada următoare. Obiectivul acestui an este asimilarea In producție a 800 de repere și produse noi.

Comeliu CARLAN
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(Urmare din pag. I)

bustibil convențional șî aproape 
două miliarde kWh energie elec
trică.

Economisirea energiei, la fel ca și 
producția de energie, nu este și nici 
nu poate fi o acțiune conjuncturală. 
Chiar dacă de la un an la altul spo
rim producția de energie, în strinsă 
corelație cu cerințele economiei na
ționale, efortul pentru economisire 
trebuie să rămînă mereu în actuali
tate, eficiența măsurilor de reducere 
a consumurilor energetice fiind rigu
ros, matematic luată în calculul ba
lanței energetice a țării. Așadar, 
chiar dacă unii mai consideră că 
s-ar fi atins limita posibilităților de 
economisire, reducerea severă a con- 
sumurllor energetice trebuie să se si
tueze permanent în centrul preocu
părilor colectivelor din economie. Așa 
cum această acțiune nu a încetat și 
nu încetează nici un moment într-un 
șir de țări ale lumii, multe dintre ele 
cu o bază energetică dezvoltată. 
Aplicarea unui riguros program de 
economisire a resurselor energetice a 
adus Franței, în 1980, o economie 
echivalentă cu 15 milioane tone pe
trol, urmînd ca la nivelul anului 1985 
această economie să ajungă la peste 
35 milioane tone petrol. In $.U.A., 
consumul de energie pentru realiza
rea unui dolar de produs național 
brut a scăzut, în ultimul deceniu, cu 
peste 24 la sută. Tot în această țară, 
înainte de declanșarea crizei energe
tice, aproape nici o companie indus
trială mare sau mijlocie nu dispunea 
de un responsabil cu probleme ener
getice, care să urmărească posibili
tățile de economisire a energiei. In 
prezent însă, practic în toate compa
niile industriale americane activitatea 
serviciilor energetice este indispensa
bilă în actul conducerii. In Canada 

eîștigâ terer» construcția de case 
etanșe și superizolate, cu ventilație 
și sisteme de recuperare a căldurii, 
asigurindu-se o reducere a facturii 
anuale de încălzire de la 1 500 do
lari Ia 150 dolari. Recent, în Uniu
nea Sovietică a fost adoptat progra
mul de reutilări tehnice a siderurgiei, 
program care prevede trecerea la 
tehnologii înaintate pentru economi
sirea energiei. Prin înlocuirea proce
deului Martin de producere a oțelu
lui cu cel al convertizoarelor, consu
mul de energie se reduce cu circa 
30 la sută.

In ciuda previziunilor unor scep
tici, despre care aminteam la început, 
reducerea accentuată a consumuri
lor energetice continuă să rămînă 
o preocupare serioasă pentru marea 
majoritate a țărilor lumii. Realizări
lor de pînă acum obținute de țara 
noastră le vom adăuga în viitor altele 
mai substanțiale. Lucru absolut ne
cesar dacă ținem seama că în pri
vința consumului de energie pe uni
tatea de venit național nivelurile în
registrate în România sint de peste 
două-trei ori mai mari decît cele 
atinse de țările dezvoltate. Pornind 
de la această realitate, secretarul 
general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat cerin
ța imperioasă de a face totul, acasă 
și la locul de muncă, de a antrena 
larg specialiștii, toți oamenii muncii 
pentru reducerea substanțială a con
sumurilor energetice, pentru gospo
dărirea cu maximă eficiență a fiecă
rui kilowatt, a fiecărui gram de com
bustibil. In condițiile țării noastre, 
care nu dispune de resurse energe
tice bogate și care și-a propus în
făptuirea unor îndrăznețe proiecte de 
dezvoltare economico-socială, eco
nomisirea severă a energiei nu poate 
fi privită ca o simplă sarcină de ser
viciu, ci ca o îndatorire patriotică. 

pentru a cărei onorare nu trebuie 
precupețit nici un efort. De la alti
tudinea acestei majore îndatoriri să 
privim sarcina mobilizatoare stabilită 
de Congresul al XIII-lea, de a redu
ce cu 20 la sută consumul mediu 
de energie pe unitatea de venit na
țional in cincinalul viitor și să acțio
năm cu întreaga noastră pricepere 
pentru realizarea ei exemplară.

Pentru atingerea acestui obiectiv 
au importanță toate măsurile ce se 

ENERGIA: problemă de maximă însemnătate 
preocupare de maximă răspundere

stabilesc, începînd de la locurile de 
muncă și pînă Io nivelul întreprinde
rilor, al județelor și ramurilor indus
triale, fie cele care vizează perspec
tiva imediată sau mai îndepărtată. 
Este bine, fără îndoială, că se acor
dă o atenție sporită măsurilor ime
diate de economisire a energiei l 
generalizarea iluminatului local, eli
minarea mersului in gol al mașinilor, 
încărcarea Io capocitateo optimă a 
instalațiilor, reeșalonarea programu
lui de lucru al schimburilor. Fiecare 
din aceste măsuri șl toate la un loc 
au adus și aduc, în continuare, eco
nomii însemnate în balanța energe
tică a țării și tocmai de oceea ele 
trebuie aplicate cu toată consecven
ța și îmbogățite cu altele noi, Potri
vit indicațiilor date de conducerea 
partidului, în același perimetru ai 
acțiunilor pentru economisirea ener
giei, pentru economia noastră, capă- 
tă la ora actuală o importanță cu 

totul deosebită măsurile vizind mo
dernizarea tehnologiilor de fabrica
ție, îmbunătățirea structurii produc
ției in fiecare ramură și pe ansam
blul economiei.

De fapt, acesta este accentul prin
cipal care se pune in prezent în 
elaborarea strategiilor de economi
sire a energiei în marea majoritate a 
statelor lumii. Experți de talie mon
dială în energetică sînt astăzi de pă
rere că, de fapt, criza energetică ce 

c zguduit lumea în ultimii 12 ani nu 
constituie o criză materială, adică 
un rezultat direct al penurie) acute 
de resurse energetice. Studii științi
fice globale au ajuns la concluzia că 
resursele finite de energie și combus
tibili ale lumii - cărbune, țiței, gaze 
naturale, șisturi și nisipuri bituminoa
se și uraniu, fără o mai socoti sur
sele alternative de energie (solară, 
eoliană, geotermală, biomasă ș.a.) - 
sînt suficiente secole de-a rindul. 
Adevăratele cauze ale crizei energe
tice constau în structura anacronică 
a sistemului tehnologic, bazat pe cri
teriul „energiei Ieftine", pe structura 
energofagă a industriei In cea mal 
mare parte a țărilor lumii, ca și pe 
modelul neraționol de utilizare a re
surselor energetice, construit pe re
sursele de petrol.

Cit ar părea d® surprinzătoare, 
aceasta este realitatea. Un calcul 
arată că, la ora actuală, în lume, 

randamentul global pe ansamblul 
lanțului energetic este de numai 20 
la sută. Altfel spus, 80 la sută din 
energia primară (cărbune, petrol 
etc.) se pierde pe drumul de la ex
tracție Io utilizatorul final (extracție, 
tratare, conversie, transport, distribu
ție, stocaj). Ca o concluzie practică, 
aceasta înseamnă că economisirea 
energiei echivalente cu o tonă căr
bune la utilizatorul final (o întreprin
dere constructoare de mașini, de 

pildă) corespunde unei economii to
tale de cinci tone la nivelul treptei 
primare din balanță. Este limpede, 
pe de o parte, importanța covirși- 
toare pe care o are reducerea con
sumului de energie In toate sectoa
rele Industriei racordate la rețeaua 
energetică a unei țări, și, pa de altă 
parte, îmbunătățirea tehnologiilor de 
producere și transport a energiei, 
pentru a reduce cit mal mult pierde
rile și a mări randamentul energetic.

Fie că este vorbo de tehnologia 
utilizată in producția de energie sau 
de cea aplicată in procesul produc
tiv al utilizatorului final, efortul de 
concepție și organizare pe plan teh
nologic este decisiv ia ora actuală 
pentru reducerea substanțială a con
sumurilor. Socotind egal cu 100 con
sumul mediu de energie actual pen
tru realizarea unei tone de produs, 
acesta ar putea fi redus prin apli
carea celor mai moderne tehnologii 

cunoscute in prezent la 80 ia sută in 
cazul aluminiului, 60 la sută la oțel, 
65 la sută la hîrtie, 40 la sută la 
ciment, lată de ce, un prim pas ho- 
tărît trebuie făcut pentru generali
zarea neintîrziată, cu randamente 
maxime a tehnologiilor moderne, po
trivit cuceririlor științei și tehnicii 
actuale. Pasul următor vizează per
spectiva, nu prea îndepărtată. Pen
tru că specialiștii au calculat că ace
leași consumuri, raportate la tehno
logiile viitoare, de mare performanță, 
ce prind contur in multe laboratoare 
de cercetare, ar reprezenta numai 15 
la sută in cazul aluminiului, 25 la 
sută la oțel, 3 la sută la hîrtie, 7 la 
sută la ciment, 10 la sută la derivați 
petrolieri ș.a.

Se înțelege limpede motivația știin
țifică majoră a tuturor măsurilor pe 
care le-a inițiat, în ultimii ani, con
ducerea partidului nostru pentru mo
dernizarea și înnoirea tehnologiilor 
de fabricație în toate ramurile indus
triei, domeniu în care sint puternic 
implicate unitățile de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică. Impor
tant este ca realizările prestigioase 
obținute de cercetători să fie finali
zate șl extinse neintîrziat peste tot 
unde este cu putință. Orice întîrziere 
înseamnă, în ultimă Instanță, o pre
lungire nejustificată o energofagiei 
tehnologice, a consumurilor iraționa
le, înseamnă o risipă de energie care 
se măsoară direct in dolari.

Fie șl numai pe scurt să ne oprim 
și asupra importanței cu totul deo
sebite pe care o are structura eco
nomiei, îndeosebi a industriei, asupra 
eficienței cu care este utilizotă ener
gia. Japonezii, de pildă, au folosit 
starea de spirit creată in timpul cri
zei energetice pentru a-și face indus
triile mal eficiente. Mari unități pro
ducătoare de ciment, celuloză și alte 

întreprinderi Industriale ou procedat 
la ajustări serioase a producției pen
tru a putea face față cererii guver
nului de economisire a energiei. Nu
meroase întreprinderi siderurgice din 
această țară au introdus obligatoriu 
în dotarea furnalelor turbine de recu
perare a căldurii, care folosesc pre
siunea de la gura furnalului pentru 
a produce energie electrică. Indus
triile energointensive care nu au pu
tut face față exigențelor impuse, de 
economisirea energiei și-au încetat 
activitatea, zeci de mii de muncitori 
șl specialiști trebuind să se recalifice 
în alte meserii.

Desigur, in cazul economiei noas
tre nu se pune problema de a supri
ma, peste noapte, activitatea unor 
ramuri sau subramuri, atîta timp cit 
cerințele dezvoltării economico-so- 
ciale Impun in continuare existența 
acestora. Așa că șl în viitor vom 
produce șl ciment, și aluminiu, și 
oțel, și îngrășăminte chimice, cu toate 
că aceste materiale sînt energointen
sive. Important este însă ca, o dată 
cu îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație, în fiecare moment pro
ducția acestor ramuri să fie dimen
sionată potrivit nevoilor stricte ale 
economiei, iar treptat ponderea aces
tora în ansamblul industriei să sca
dă, făcînd loc industriilor de înaltă 
tehnicitate, de prelucrare complexă, 
menite să asigure o valorificare cu 
maximă eficiență o fiecărui strop de 
energie.

Obiectiv fundamental al oricărei 
strategii energetice viabile, economi
sirea energiei constituie o acțiune 
continuă atît în țara noastră, cit șl 
in celelalte țări ale lumii. Bazindu-se 
pe inteligența omului, pe spiritul său 
de creativitate, economisirea, aseme
nea cunoașterii, nu are limite.
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pe urmele
războiului

Episoade din lupta eroică a armatei române, alături 
de armata sovietică, pentru izgonirea cotropitorilor 

fasciști din partea de nord a Transilvaniei

- ISTORIA ÎN IMAGINI

O ZI-SIMBOL DIN MAREA EPOPEE A LUPTEI
PENTRU ELIBERAREA PATRIEI

Dimineața, in Valea Oltului
rănii, intelectualii, iși dădeau obolul, munceau în schimburi prelungite. Prin- tr-un uriaș efort de muncă și de luptă, impreună cu ostașii pe întreaga linie a tului. țara se afla ei de fron-150 august 1944. In Valea Oltului superior era mai rece ca Dinspre Munții și dinspre cei ai lui coborau cețuri, prevestind apropierea timpurie a toamnei. Pe firul apei răzbatea un vint subțire din nord, dinspre Sfintu Gheorghe. în lunca largă, pe înălțimile din jur, trupele române se aflau l'ață-n față cu cele hitleristo'-hort- hyste. Era un sector mic in comparație cu ampla desfășurare a frontului, totuși, poziția aceasta de lingă Olt avea o însemnătate aparte. Aici se aflau cel mai adine implîntate in trupul țării nedreptele borne ale odiosului dictat de la Viena, de la a cărui impunere se împlineau, la 30 august, 4 ani. în mod semnificativ, Marele Stat Major Român a ordonat ca ofensiva să fie pornită in acea zi și chiar in acel loc.Un „ura" prelung a răsunat peste .Valea Oltului. Entuziasmul trupelor a fost de nedescris. Deși dispuneau de forțe reduse, în comparație cu marea concentrare de forțe inamice, unitățile Corpului de munte au realizat prin lupte grele o pătrundere pe o adîncime de 12 km și o lărgime de. 30. Respirau aerul libertății primele localități din teritoriul vremelnic cotropit. Frății se .tnjbrățișau cu frați.. Pozițiile cucerite au fost apărate apoi cu îndîrjire pînă la sosirea trupelor române și sovietice care, la începutul lui septembrie, . aveau

dimineața de obicei. Bodocului Baraoltu-
să continue umăr la umăr lupta eroică pentru eliberarea Transilvaniei.Ce arăta un tur de orizont al evenimentelor zilei de miercuri, 30 1944 ? în întreaga mata, muncitorii, intelectualii erau mobilizați Partidului Comunist Român la lupta împotriva fasciștilor ; populația Bucu- reștiului, eliberat de armata română și formațiunile patriotice de luptă, primea sărbătorește ostașii armatei sovietice, care au dus pe umerii lor greul războiului antihitlerist, iar in portul Constanța soseau nave din flota sovietică a Mării Negre conduse prin barajele de mine de vase românești ; in tot lungul frontierei erau respinse a- tacurile hitleriste și hor- thyste ; in inferior se dădeau lupte pentru lichidarea de către armată și formațiunile patriotice de luptă a ultimelor focare de rezistență hitleriste ; transmitea motivînd eșecul încercărilor comandamentului Grupului de armate Sud de a-și regrupa forțele in Podișul Transilvaniei prin faptul că „...românii au blocat cu forțe însemnate șoseaua de la Cîmpina spre Brașov, pentru a împiedica orice trafic german dinspre sud spre nord și invers".Fiecare »i a istoriei noi a patriei era o zi de luptă și de victorii. Pretutindeni, armata și poporul se aflau la datorie.

Emoționante fapteaugust țară ar- țăranii, puternic de chemările Comunist

ale trupelor . Webrmachtul un corAunicat

Totul pentru front,

totul pentru victorie I

La începutul lui septembrie, un manifest al Partidului Comunist Român se adresează cu cuvinte vibrante întregii țări :
„Viteaza armată română 

și eroica armată roșie alia
tă pornesc spre Ardeal ' 

Ardealul va fi liber !
Popor român '
Ajută din toate, puterile 

șl prin toate mijloacele 
armata română și sovietică 
in lupta pentru eliberarea 
Ardealului !“.Pe linia frontului era pregătită marea ofensivă : soseau noi trupe române, degajate în urma lichidării formațiunilor hitleriste de pe teritoriul României și ajungeau în cimpul de luptă primele unități sovietice. Se elaborau comun planurile marilor bătălii, punîndu-se bazele unei strălucite și frățești colaborări.Brațul viteaz al ostașilor

in

era întărit prin eforturile întregii țări. Partidul Co
munist Român se adresa 
muncitorilor : „Vouă vă 
revine sarcina de a sta, ca 
forță organizată, în fruntea 
acțiunii patriotice de susți
nere a frontului, asigurînd 
bunul mers al produc
ției...", 
menea, 
nindu-i ;
sîrguință ogoarele, asigu
rați cu produsele voastre 
o bună aprovizionare a 
trupelor pe front și a popu
lației orășenești".Răspunzind apelurilor partidului comunist, România își scria prin fapte eroice noua sa istorie, în Bucurestiul unde pulsa puternic ției. pepe cea Galați, Constanța, pretutindeni laolaltă, muncitorii,

mers al
Se adresa, de ase- 

țăranilor, indem- 
,munciți cu

de eroism

Ofensiva pornită simbolic, cu puține forțe. in ziua de 30 august pe Valea Oltului — și care a dus totuși la ocuparea unor bune baze de atac în direcția Sfintu Gheorghe — a fost continuată începted cu 6 septembrie. Luînd parte la această bătălie, unul dintre veteranii războiului antihitlerist, generalul locotenent în rezervă Nicolae Muică, își amintește :— Divizia noastră a primit misiunea să dezlănțuie ofensiva împreună cu Corpul de munte român și cu Divizia 202 infanterie sovietică. înaintam prin lupte aprige în direcția Ilieni — Sfintu Gheorghe. Ba Ilieni, Regimentul 3 este contraatacat de trupe dușmane, sprijinite de artilerie și de șapte tancuri. Se încinge o încleștare strașnică. Patru tancuri inamice sint distruse, dar celelalte pătrund adine in dispozitivul infanteriei noastre, provocîndu-i pierderi grele. Situația era deosebit de critică. în calea unui tanc s-a repezit sublocotenentul Gheorghe Turturică, aruncând două grenade, fără â rhuși să-1 oprească. Nu eră nici o clipă de pierdut. Prin pînzele de gloanțe și schije, cu un curaj fără seamăn, ofițerul a sărit pe colosul de oțel, a ridicat turela și a azvîrlit înăuntru singura grenadă care-i mai rămăsese. Explozia puternică a distrus tancul, în- cheindu-i drumul aici, dar a curmat și firul vieții bravului sublocotenent. Seara, am ajuns lîngă Sf. Gheorghe, iar a doua zi dimineața am pornit din nou atacul. Luptele purtate de noi dinspre sud și sud-est și de Divizia 1 Munte dinspre vest au dus la eliberarea primului mare oraș românesc de pe teritoriul
Populația

trupulsmuls vremelnic din țării. Cu toții am trăit clipe de mare bucurie și mîndrie ostășească, de puternic entuziasm patriotic atunci cind unul dintre noi, caporalul Gheorghe Arambașa, a arborat din nou și pentru totdeauna drapelul României pe înaltul turn al primăriei din Sf. Gheorghe. Era gestul de voință al întregii țări îndeplinit de către noi, brațul său înarmat.O altă faptă de mare e- roism înscrisă în preajma orașului Sf. Gheorghe a fost cea a generalului Gri- gore Bălan, comandantul secund al Diviziei 1 din Corpul de munte. Originar de pe meleagurile transilvănene,-în 1940, in zilele in care era smulsă partea de nord-vest a țării in urma dictatului de la Viena, Grigore Bălan, pe atunci colonel, scria familiei : „De cind am aflat dureroasa veste, stau încremenit de durere și mintea mea nu poate să perceapă această groaznică tragedie care a lovit din nou scumpa noastră țară". ■ , . -Iată-1, după patru ani tre'cuți de 'cind așternuse pe hirtie aceste emoționante rînduri, conducted cu iscusință un detașament la vest de Sf. Gheorghe, ocupînd o zonă împădurită și avintîndu-se vitejește la atac în primele rînduri ale ostașilor. A căzut la datorie, îndemnîndu-și cu ultima suflare ostașii să continue lupta... Grigore Bălan era primul nostru general care își dădea viața în războiul antifascist, un ofițer care a luptat umăr la umăr cu ostașii săi, unul din cei 170 000 de militari ce au reprezentat marea jertfă dată de România pînă la victoria finală.

și numele unor oameni din Ilieni, printre care Plugar. Șerban, Cîrnpeanu... Era și o învățătoare, Irina Kertesz... 1 oameni chemările ,____munist Român.glăsuia un manifest tipărit in limbile română și maghiară : „Frați țăranisecui ! Lupta armatelor sovietice și române eliberatoare nu s-a terminat încă. Este in interesul nostru, al tuturor, ca această luptă să se sfirșească cit se poate de repede. După victorie, pacea și bunăstarea ne așteaptă pe noi toți,.. Să începeți munca voastră cu o voință sinceră. Iarna bate la ușă, stogurile sint încă pe țarină, cartofii incă în pămint, ploile bat pe cîmp nutrețul de iarnă al vitelor. Nu mai puteți aștepta ! . Muncile urgente așteaptă brațele voastre.Războiul încă nu s-a terminat ! Să luptăm deci pentru ca să-l terminăm cit mai repede. Luptind alături de aliați vom putea realiza un viitor mai bun și o pace dreaptă".La rindul său, generalul locotenent in rezervă

ițătoare, Irina Kerin sufletele acestor i vibrau puternic Partidului Co- Iată cum

Înfăptuirile

sprijină

eliberatorii

și 
la
Și
Și

inima Revolu- Valea Prahovei 
a Jiului, Ia Iași, la Craiova, Sibiu

Fiecare pas al armatelor române și sovietice pe pani intui ~ însoțit imensa lației.
ță-

Transilvaniei era de sprijinul și de bucurie a popu- Maiorul în rezervă Constantin Chircă ne mărturisește :— Și acum, după mai bine de 40 de ani, îmi sînt

vii in memorie nenumăratele gesturi calde cu care ne întimpina pretutindeni populația : o cană de apă rece; un pahar de lapte, o pline împărțită in două, dezvăluirea ascunzișurilor inamice, călăuzirea pe cele mai ferite cărări către pozițiile dușmane... Țin minte

Nicolae Cambres, comandantul Diviziei „Tudor Vla- dimirescu", nota in memoriile sale :„Cind i-am strins pe eroi de pe cimpul de luptă și i-am învelit, în seara rece, cu țarina reavănă a pămintului eliberat n-am avut la indemină coroane și flori. De a doua zi și pînă azi'locuitorii Ilienilor aștern pe mormintele eroilor trandafiri roșii, ca și singele ce și l-au vărsat pe cimpul de luptă. Primul buchet a fost adus de o femeie, învățătoarea Irina Kertesz. Pe atunci, ostașii diviziei îi spuneau învățătoarei Irina „sora pandurilor". Și pe bună dreptate, în acele clipe grele ale luptei. Irina ne-a dat un prețios ajutor. Ea ne-a arătat locurile în care se cuibăriseră fasciștii și, pe poteci ferite de ochii dușmanului, a mers împreună cu cercetași! noștri pentru a-i ajuta să descopere și să nimicească pe cotropitori".Exemple de acest fel au fost numeroase și ele reflectă patriotismul fierbinte al poporului nostru în lupta dreaptă pentru eliberarea patriei.
prezentului

omagiază jertfa înaintașilor

Astăzi, într-unul, tocurile aprigelor bătălii de odinioară, pe o colină de la intrarea în municipiul Sf.. Gheorghe se înalță, -în semn de veșnică recunoștință, Monumentul ostașului român, inaugurat în septembrie 1974, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu.In inimile tuturor au vibrat puternic, încărcate de profunde semnificații, cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Fie 
ca acest monument să 
simbolizeze hotărîrea ar
matei noastre, a oameni
lor muncii de pe aceste 
meleaguri, români și ma
ghiari, de a face totul pen
tru a asigura independența 
și suveranitatea patriei, 
triumful societății socia
liste multilateral dezvolta
te și al comunismului in 
România".Participantă la manifestarea de atunci; muncitoarea Nagy Ildiko, de la întreprinderea textilă „Oltul" rememorează:— A fost unul dintre momentele de neuitat ale vieții marii am avut cinstea să iau cu- vintul în fața conducătorului iubit al partidului și al țării, omagiind eroismul luptătorilor împotriva fascismului, exprimîndu-mi recunoștința pentru minunatele condiții create

mele. în cadrul adunări populare

din , nouă, oamenilor, .muncii, fără deosebire de (naționalitate. De atunci, dm 1974, pe baza direcțiilor de dezvoltare trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, municipiul Sf. Gheorghe și întregul județ Covasna au cunoscut o necontenită înflorire. în prezent, producția industrială a anului 1945, anul Victoriei asupra fascismului, .se realizează în județul npstru _ în mai puțin de o săptărainâ. Puternica dezvoltare economică este temelia reală a asigurării drepturilor egale ale tuturor oamenilor muncii. Peste 15 000 de muncitori români și maghiari lucrează astăzi în marile și modernele întreprinderi din Sf. Gheorghe. S-au înălțat în județ admirabile edificii culturale, meroase tectonice30 000 deAici, lîngă unda lină a Oltului, cel mai mare rîu care-și poartă apele numai pe pămint românesc, aici, pe aceste străvechi și frumoase meleaguri ale patriei, Tricolorul flutură mîndru deasupra renăscutelor locuri, cinstind jertfele înaintașilor, omagiind prezentul socialist.

social-precum și nu- ansambluri arhi- care cuprind apartamente.

Gh. ATA.NASIU
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La 30 august 1944 se împlineau patru ani de cind odiosul dictat de la 
Viena ciuntise trupul Transilvaniei. Armata română trece granița vremel
nică și înainteaiă in direcția orașului Sfintu Gheorghe, pe caro il va 
cuceri prin lupte grele. In imagine : ostași români in luptele din apro

pierea orașului Sfintu Gheorghe.

Umăr la umăr, armatele române și sovietice dau bătălii după bătălii 
împotriva cotropitorilor hitleristo-horthyști, cimentind frăția de arme prin 
singele vărsat în comun în numele libertății popoarelor. In imagine : 
ostași români și sovietici, într-un moment de destindere, între două bă

tălii pe pămintul Transilvaniei.

Peste 260 000 de ostași vor lupta pentru eliberarea Transilvaniei ; în
tregul popor va sprijini efortul militar al țării. La 25 octombrie 1944, 
ultima brazdă de pămint românesc va fi liberă. In imagine : trupe ro

mâne îndreptîndu-se spre frontul din Transilvania.

*

*
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„TRECEȚI BATALIOANE ROMANE...
Războiul întregului

popor

CONSEMNEAZĂ graiul exact, riguros — și totuși, cit de cald, cît de expresiv ! — al cărții de istorie militară : „25 august 1944. Armata 1 română termină realizarea dispozitivului de acoperire în , centrul Transilvaniei, în Crișana, în Banat și pe Dunăre. Astfel, într-un timp extrem de scurt (43 de ore), pe baza unei concepții originale, ingenioase, sînt create condiții favorabile pentru reușita operației de acoperire, fapt de o importanță deosebită pentru desfășurarea ulterioară a războiului antihitlerist. Sub protecția aliniamentului apărat de Armata 1 de-a lungul frontierei vremelnice din Podișul Transilvaniei și a granițelor cu Ungaria și Iugoslavia, Comandamentul român începe restructurarea și regruparea forțelor în ve- ’erea acțiunilor viitoare ■; eliberare a părții de rd a Transilvaniei". Iată un document al epocii : 
nisterul de război. Or
ie zi nr. 13. Tn opera- 

e ce au avut loc in
și 28 august 1944, 

lamentul Corpului 
oele de grăniceri, 
la frontieră contra 

unor numeroase forțe ger
mane care se retrăgeau și 
a. trupelor ungare care 'în
cercau să cotropească teri
toriul țării, au dat dovadă 
de îndrăzneală, spirit de 
sacrificiu și credință față 
de țară. Pentru conducerea 
hotăi'îtă și dîrzeuia de 
care au dai dovadă, se ci
tează priu ordin de zi pe 
armată comandamentul si 
trupele de grăniceri. Mi
nistru de război, general 
dc corp de armată, M. lta- 
coviță".Cuvinte de cronică îndărătul cărora trăiesc zilele și nopțile de flăcări și da singe cind un pppor întreg iși apăra și iși curăța teritoriul național de hoardele cotropitoare in retragere, de ultimele zvârcoliri, cele mai primejdioase, ale fiarei rănite de moarte. La fel ca la București și la Turnu Sevdrin, la Ploiești și la Arad, la fel ca in atitea și atîtea locuri — războiul împotriva forțelor întunericului era războiul întregului popor. în munții Apuseni și-au vărsat singele, alături de ostași, luptătorii Batalioanelor fixe regionale, țărani, muncitori și intelectuali ai satelor care au luptat din primele zile 

ale Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă....Sălciua, o frumoasă comună de pe Valea Arie- șului. Ca în toate comunele patriei, viața liberă pe care o trăiesc de patru decenii locuitorii și-a pus puternic amprenta pe înfățișarea ei : trei școli noi, un spital, un cinematograf, sute și sute de casc noi sînt rodul eforturilor locuitorilor în procesul construirii noii orteduiri, al grijii pe care partidul o poartă dezvoltării tuturor zonelor țării. In centrul comunei, un monument pe care se află inscripția : 
Glorie eternă eroilor 
noștri !

FILE DE CRONICĂ. 27 august 1944 : trupele 
române iau cu asalt aerodromurile Otopeni și Săf- 
tica ; lupte grele in zono Arad ; peste 5 000 de 
militari hitleriști depun armele pe Valea Prahovei j 
incepe bătălia din zona Orșova - Tr. Severin. La 
ora 10,00, postul de radio LONDRA transmite : 
„In România, frontul german s-a prăbușit. Trupele 
române luptă împotriva forțelor germane pretu
tindeni. Capitala a fost curățită [...1. in regiunea 
Ploiești, lupte grele sint în curs".I-am dezarmat și internat pe hitleriștii aflați la aerodromul de pe Muntele Mare. A fost o luptă inegală — dar am învins. Am învins pentru că ne băteam pe pămintul nostru, pentru că nu voiam să lăsăm dușmanului posibilitatea de a-I pîrjoli. Au urmat cîteva zile de relativă acalmie,

E un monument cu o trăsătură proprie, care îl deosebește, în felul său, de cele ridicate în alte loca- tăți : a fost înălțat din blocurile de granit cu care, în primele zile ale războiului antihitlerist, luptătorii din Sălciua ridicaseră baricade în calea năvălitorilor.— Au fost zile grele — își amintește astăzi învățătorul pensionar, locotenent în rezervă, Ludovic 
Todca. Corespondentul nostru pentru județul Cluj, Marin Oprea, a stat de vorbă, în aceste zile, eu veteranul marii încleștări :— Batalionul nostru. fix a intrat te acțiune in ziua de 27 august.

cind am intensificat instrucția. am făcut patrulări și pază. Pină cînd, cu ultimul curaj, Inamicul a îndrăznit să atace. Au răsunat tulnicele și goarnele ca în vremile de demult. Moții s-au ridicat la luptă, în calitatea mea de ofițer al Batalionului fix Arieș, 

am chemat la luptă pe toți cei care puteau purta arma. Sute de oameni. După care, impreună cu militarii, am organizat o poziție de apărare. Minerii de la Baia de Arieș au dizlocat cu dinamită zeci de tone de stînci ; cu granit și eu sute de copaci tăiați de muncitorii de la exploatarea forestieră am blocat șoseaua. Pe ver- sanți, ca la Posada, pozițiile au fost ocupate de luptători. Cînd trupele horthyste au pătruns in defileu, au fost întîmpinate cu o grindină de foc. Am prăvălit asupra lor stînci și copaci. Pămintul moțesc ardea ca fierul încins sub cizma cotropitorilor, încolțiți din toate părțile. Luptau și copacii și stîn- cile. Parcă văd și acum pe locuitorii acestor sate, bătrîni gîrboviți de ani, femei care în viața lor nu puseseră mina pe armă, elevi de pe băncile școlilor cum se strecurau pe poteci ascunse pînă in prima linie ca să ia parte la luptă.— Vă amintiți pe cîțiva dintre ei 7 Faptele lor de arme ?— Sînt multe, multe, cine și le mai amintește pe toate ? Ștefan Dejeu, mecanicul unei „mocăni- țe“, a legat în fața locomotivei un vagon platformă, pe care a așezat o pușcă- mitralieră și. citeva aruncătoare de mine de calibru mic. Acest tren, pe care se aflau îmbarcați cîțiva 

luptători, a izbutit să pătrundă în zona ocupată de inamic, pînă în stația Ocoliș, împrăștiind moarte în fasciști. Laurențiu Ianc, care avea pe atunci 14 ani, s-a strecurat de mai multe ori în dispozitivul inamic aducînd informații prețioase ; în. ultima acțiune a fost rănit de tirul dușmanilor. Ana Praja- Gheorghiu. Ana Bologa, Eleonora Ghețe ău pătruns
Spre granițele firești

„TRECEȚI, batalioane române, Carpații..." — cînta toată suflarea românească în anii neutralități! țării în primul război mondial ; același era cîn- tecul și în anii care au urmat odiosului dictat de la Viena, doar că era vorba de linia rușinii trasată, în palatul Belvedere, cu cinismul propriu fasciștilor. 23 August 1944 a fost și prima zi de luptă pentru eliberarea Transilvaniei cotropite. După realizarea cooperării cu Armata Roșie, in vestul Ardealului. armatele române înscriu o memorabilă și semnificativă pagină de eroism. Să dăm cuvîntul și aici documentelor — emoționante prin ele însele : „Armata 1. Statul 
Major. Sinteza operațiu- 

de mai multe ori in pozițiile de luptă transportind cartușe, pansind sau eva- cuînd răniții. Și cîți alții, și cite altele...Armata română a avut în batalioanele de luptă un sprijin greu de evaluat. 
„In munții Apuseni — va 
spune in Ordinul dc zi 
nr. 2 comandantul Arma- 
iei 1 — batalioanele de 
moți au deschis din nou 
cartea vitejiei strămoși
lor". Iar pe această filă șerie numele batalioanelor fixe Arieș, Bihor, Cluj, Codru, Criș, Someș.
nilor Divizia 3 mun
te ; generalul Mociulschi 
Leonard, comandantul Di
viziei 3 munte, a cerut 
din proprie inițiativă co
mandamentului Diviziei 
337 sovietică de a permite 
vinătorilor (le munte să 
atace ei primii inamicul ce 
se afla in orașul Beiuș 
(una din garnizoanele de 
pace ale vinătorilor de 
munte). Consim(indu-se 
la acest frumos gest, la 
22 septembrie Divizia 3 
munte cucerește orașul 
său de reședință, condusă 
în linia întîi de către co
mandantul diviziei". Celui care transcrie aceste rînduri i se pare că ar fi o impietate dacă ar mai adăuga ceva......A doua zi, la 23 septembrie, Divizia 3 munte 

a continuat ofensiva împreună cu Divizia 337 infanterie sovietică. La 27 septembrie, vînătorii de munte ajung la vest de Oradea, iar infanteriștii la est ; între ele sînt introduse alte două divizii : una românească și una sovietică. în fața lor, 3 divizii de infanterie ungare, o divizie de infanterie germană, o divizie SS de cavalerie, o divizie de tanouri ungară, sprijinite din aer de 400 de avioane. La 28 septembrie, sigur pe această copleșitoare superioritate de forțe, inamicul declanșează contralovitura......Cînd a ieșit la pensie, acum doi ani, inginerul 
Vasile Bască era șeful serviciului de sistematizare din municipiul Oradea. Treizeci de ani și mai bine a cohstruit, aici, la fruntariile de vest ale României. Este unul dintre martorii cei mai autorizați ai procesului de înflorire ce a cuprins — în rind cu toate așezările patriei — municipiul de pe Crișul Repede în anii construcției socialiste......La 28 septembrie 194-4, Vasile Bâscă era locotenent. comandant de baterie în grupul de artilerie al Diviziei 3 munte. Avea 21 de ani și primise botezul focului la Beiuș. Comandantul său, maiorul Cristescu, cade la datorie, îi ia locul. Trupele române și sovietice rezistă eroic, dind un greu tribut de rnorți și răniți. Cade eroic iocotenent-colonelul Ion Gh. Buzoianu, comandant’-' 

fanterie. La 2 octombrie, contralovitura este oprită, și inamicul hi- tleristo-horthyst, silit să dea înapoi. în aceleași zile, o unitate din Armata 6 tancuri sovietică, ta cooperare cu un detașament român, eliberează Salonta.La 6 octombrie, trupele române și sovietice de la vest de Apuseni declanșează operațiunea Debrețin. Se creează condiții pentru pornirea atacului frontal asupra orașului. Amenințat cu încercuirea, inamicul opune o rezistentă înverșunată, și. în cele 'din urmă, este forțat să se retragă, l.a 12 octombrie 1944, trupele române intră in. Oradea.Mai departe, împreună cu camarazii săi, alături de frații de arme sovietici, locotenentul Vasile Bâscă va participa la desăvîr- șirea eliberării teritoriu- luî României, va lupta pentru eliberarea Ungariei și a Cehoslovaciei. Demobilizat, se va înscrie în învățămîntul superior, iar la absolvire va cere... Oradea. Va construi acolo unde bătuseră tunurile......Un destin. Destinul unui luptător. Unul dintre cei peste 260 000 de ostași români care au luptat cu vitejie, cu supremă abnegație, pentru eliberarea Transilvaniei, pentru reașezarea fruntariilor de nord-vest ale României pe temeiurile lor firești. De atunci, de astăzi și pentru totdeauna.
r-
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izvorul calității artei

De-a lungul celor 35 de ani care au trecut de la înființarea sa, la studioul „Alexandru Sahia“ s-au creat numeroase pelicule de valoare. Concepute de la început ca file ale unei riguroase și elocvente cronici a evenimentelor și totodată ca părți ale unei ample fresce a peisajului social și uman în puternică transformare revoluționară, ca și pătrunzătoare dovezi și argumente ale mutațiilor de conștiință — producțiile studioului nostru de filme documentare s-au constituit ca o prețioasă mărturie a istoriei din ultimele decenii pe drumul socialismului. Oglinzi ale realității, cu aspectele ei cele mai semnificative, tipice, filmele documentare și științifice la care ne referim au fost, totodată, și eficiente căi nu doar ale răspîndirii științei și ale celor mai avansate atitudini contemporane, ci si prețioase instrumente ale modelării conștiinței maselor largi de oameni ai muncii în spiritul concepției materialist-dia- lectice asupra lumii, ale ideologiei partidului nostru.Bogate și prompte informativ, e- locvente ca demonstrații sub semnul unui fapt revelator și mai ales al unor idei importante, realizate la un nivel artistic notabil, aceste filme au fost urmărite cu viu interes de un public numeros, cifra ridicată de spectatori înregistrată de-a lungul anilor, distincțiile naționale și premiile internaționale dobindițe fiind grăitoare în acest sens. în 1984, de pildă, studioul a produs, așa cum aflăm de la directorul său, Aristid 
Moldovan, 83 de titluri — unii dintre cei mai buni realizatori ai săi con- ducînd echipe care au transpus pe peliculă teme de o deosebită importantă. Aici s-au realizat anul trecut documentarele artistice de lung metraj dedicate aniversării de l'a 23 August 1944. și apoi Congresului al XlII-lea. relevării într-o amplă imagine sintetică a înfăptuirilor socialiste. omagierii personalității secretarului general al partidului. Aici s-au realizat filmele-fundal pentru spectacolele omagiale, reportaje-do- cument politic dedicate vizitelor întreprinse de conducătorul partidului și statului nostru peste hotare — pelicule care au avut o contribuție binevenită în activitatea de propagandă. în munca de partid.Tradiția obligă, desigur. Dar ceea ce creează și mai mari îndatoriri cineaștilor documentariști este rolul substanțial ce revine artei lor în actualitate : o oglindire a realităților și idealurilor prezentului — prin cît mai multe filme de virf. documente de preț ale epocii, apte să producă o Impresie de neșters și să se instituie, peste vreme, ca prețioase mărturii. Acesta este imperativul ce a stat și la baza ultimei adunări generale de partid, lărgite, de la studioul „Al. Sahia“, ce a avut ca temă : înalta calitate ideologică și artistică a filmului documentar, ca premisă a unei receptări favorabila din partea spectatorilor si a desfășurării cu succes a activității de educație prin film. „într-un context mai larg, al comandamentelor politice actuale, preocuparea noastră se află în consens cu efortul național de atingere a unei noi calități, superioare. în toate domeniile de activitate. inclusiv în cel spiritual, condiție esențială a progresului societății noastre. Documentele programatice ale Congresului al XlII-lea precizează că pînă la sfîrșitul deceniului trebuie să ne alăturăm, să ne aliniem nivelurilor celor mai ridicate pe plan mondial. îndrumările și orientările secretarului general al partidului impun cu si mai multă acuitate această sarcină prioritară. Și nouă, cineaștilor, comuniștilor de la «Sahia», ne e viu prezentă în conștiințe importanta conceptului a- supra căruia a insistat. în cuvintele sale vibrante, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — acela de spirit revolu
ționar. stare de înaltă tensiune intelectuală și morală, catalizatoare a eforturilor de atingere a acestei noi calități" — arăta Virgil Calotescu, secretarul comitetului de partid de la ..Sahia".„Documentariștii noștri sînt preocupați de adîncirea, nuanțarea criteriilor și de premisele con
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Sint cunoscute eforturile ce se fac 
pentru a se asigura cetățenilor con
diții cit mai bune de călătorie cu tre
nul : s-au construit gări noi, spațioa
se, sint evidente preocupările pentru 
îmbunătățirea stării vagoanelor exis
tente, se dau in exploatare vagoane 
și garnituri noi etc., etc. Sint reali
zări la care s-a ajuns datorită .unor 
importante eforturi financiare, grijii 
cu care este păstrată si întreținută 
această valoroasă „zestre" feroviară, 
pentru a face călătoriile cu trenul cit 
mai agreabile.

Dar printre milioanele de călători 
plecați cu diferite treburi, spre dife
rite localități, se strecoară si un alt 
soi de „călători" care nu se îndreap
tă către nici o țintă, dar care urmă
resc, cu perseverență, un unic scop : 
specula. Sint constatări făcute cu 
prilejul mai multor călătorii, între
prinse împreună cu reprezentanți ai 
miliției transporturi, in diferite tre
nuri, îndeosebi personale și curse de 
navetiști.

IGIENA NU SE UITĂ ACASĂ. Este un lucru știut de toată lumea că atît producția, cit și comerțul cu produse alimentare sînt — si trebuie să fie — supuse unui sever control din partea laboratoarelor de igienă, a unor instituții specializate. Este normal, este firesc, deoarece drumul alimentelor spre consumator trebuie să fie ferit de orice ar’ putea primejdui sănătatea acestuia. De aceea, rămîi de-a dreptul uimit, ba chiar te revoltă faptul că prin trenuri, oameni cu înfățișare insalubră. prin mina cărora nu ar trebui să circule nici un fel de alimente, oferă produse pe care, cu puțină prevedere, călătorii și le puteau cumpăra la orice chioșc sau tonetă din gară, ori din preajma ei, înainte de a pleca la drum. Ambulanții le scot din sacoșe, mai mult decît suspecte sub aspectul curățeniei. Dar, după cît se pare, nici un lucrător de la inspecția sanitară 
nu călătorește vreodată cu trenul — și chiar dacă i se întîmplă vreunuia, precis că nu se uită la mîinile celor care oferă spre vînzare asemenea produse alimentare...Uneori „marfa" este produsă chiar de așa-zișii comercianți. Acadelele 

crete ale atingerii valorii — ca un concept ce înglobează deopotrivă criterii estetice, politice si sociale. Ei au subliniat «solidaritatea dintre valoare și finalitate educativă», re- levînd deopotrivă «contribuția originalității expresive a tratării, dar și a virtuților emoționale»". Adrian Sîrbu, a cărui opinie am consemnat-o. este unul dintre realizatorii care ne amintesc că la ..Sahia" s-a produs în ultimul timp o infuzie masivă de tinerețe. La numele unor personalități artistice bine cunoscute (regizorii Ion Bostan. Virgil Calotescu. Al. Boiangiu. Felicia Cernăianu, Dumitru Done. Pompiliu Gilmeanu, Titus Mezaros, I. Moscu, E. Nussbaum, Paul Orza, Paula Popescu Doreanu, Liliana Petringenaru, Jean Petrovici, Mircea Popescu, Ioana Popescu, Doru și Paula Segal, Al. Sîrbu, Pantelie Țuțuleasa, Ion Visu, Elefterie Voiculescu, Constantin Vaeni. operatorii Dumitru Gheor- ghe, Kiamil Kiamil. Fr. Patak- falvy, Doru Segal ș.a.) s-au adăugat acum cele ale tinerilor : Tereza Barta, Cope! Moscu, Nicolaa Cabel, Șerban Comănescu, Ovidiu Bose Pastina, Laurențiu Damian, Ioana Holban, Adrian Istrătescu, Doru Matei, Sabina Pop, Adrian Sîrbu și ale
Dezbatere privind sporirea 

finalității educative 
a filmului documentar

operatorilor Mircea Bunescu, Emil Nastovici, Ilie Valentin.Ei au contribuit la emulația ce caracterizează in ultima vreme viata și activitatea studioului. Din pasiunea cu care lucrează tinerii, din simpatia și căldura cu care sînt înconjurați este de presupus probabil că unul din procesele cele mai interesante — mai mult sau mai puțin vizibile — este nu atît ..predarea de ștafetă", cît dialogul fertil dintre generații, pentru îmbinarea cuceririlor de preț ale tradiției cu noi demersuri creatoare — deschideri care să nu rămină doar Ia faza ..îndrăznelii" sau experimentului lipsit de finalitate.
O premisă importantă a seriozității muncii comuniștilor de la ..Sahia" o constituie documentarea. Vizionarea colectivă a întregii producții a anului trecut a oferit (dincolo de ocazia cunoașterii mai bune a' fiecărui realizator) și prilejul unei reflecții asupra întregii activități a studioului. O posibilitate de a aprecia. concret, cum s-au finalizat direcțiile tematice, ce fenomene de înnoire a modalităților estetice s-au produs, care este stadiul „conflictului" dintre rutină și căutare etc.Atitudinea de exigență critică și autocritică față de realizările anului precedent ni se pare cu adevărat demnă de menționat. Cu luciditate și discemămînt au fost sesizate fenomene de comoditate și delăsare, lucru în pripă, „deriva automulțumi- rii". Nu s-a evitat nici diagnosticul: incompetență profesională atunci cind s-au semnalat pelicule cu înscenări care se doresc filmări pe viu și cu comentarii (exterioare) adăugate după montaj și sincroane contrafăcute : imagini ce nu surprind autentic dialectica vieții, contrastele și conflictele prin care își face loc progresul ; comentarii pleonastice, banale, impersonale ; aspecte ates- tînd incapacitatea gîndirii rafinatului sincretism (concomitentă sau contrapunct) dintre imagine și banda sonoră — dar poate mai ales în legătură cu posibilități tehnice încă ignorate. O opinie fermă. împărtășită de mai mulți realizatori, este aceea că „deficientele nu pot fi transferate pe seama dificultăților tehnice și organizatorice", că „principala sursă a valorii stă în conștiința creatorilor. în disciplina lor profesională", disciplină ce presupune căutare neobosită, neliniște creatoare. sete de perfecțiune tehnică 

(Ioana Popescu și Titus Mezaros), calitatea documentarului, demers creator asimilat unei aventuri a cunoașterii este determinată de calitatea umană a documentaristului (Te
reza Barta). Există în rindul creato

șl „bomboanele Kojak". susanul șl alte asemenea, pregătite în cine știe ce condiții și din ce fel de materiale sînt oferite pentru copii. „Nu înțeleg cum pot exista călători ce se lasă ispitiți de aceste dubioase dulciuri", se întreba o persoană cu au- toritațe în materie. Elena Țîrlea, asistentă medicală în comuna Moara Vlăsiei, pe care am întîlnit-o în trenul 7325, în direcția Urziceni.La domiciliul unor „negustori" s-au putut vedea condițiile de fabricație cu totul improprii. La una dintre adrese înghețata era preparată în cada de la baie.... Au fost cazuri de 
NAVETIȘTI
-------------------------- ÎNSEMNĂRI

FĂRĂ PROFESIE
DIN TRENURI DE CĂLĂTORI---------------------------cetățeni care au cumpărat rachiu produs din incredibile „materii prime", producînd îmbolnăviri grave. Sînt exemple care arată cît de primejdios este să cumperi de la astfel de indivizi, a căror apariție în ușa compartimentului nu ne șochează îndeajuns pentru a-i da pe mina autorităților.

CONCURENTA INDIRECTĂ PEN
TRU „VINALCOOL"? In trenuri, consumul de alcool este interzis, în afara vagonului restaurant. Rațiunea acestei interdicții este limpede : păstrarea unui climat plăcut, în timpul călătoriei, știut fiind că băutura, chiar dacă nu este consumată în exces. îi aduce pe unii în stare de a-și pierde controlul.Unii dintre indivizii de care aminteam mai sus încalcă grosolan legea vînzînd băuturi, mai ales bere și țui,că. Și. din nefericire, găsesc destui amatori. Efectul e lesne de prevăzut : în anumite trenuri, unele compartimente tind să devină cîr- ciumi. „Merg des cu trenul la Fierbinți și pot să afirm — ne spunea un pensionar — că in. asemenea cazuri condițiile de călătorie devin de nesuportat. Unii nu mal țin cont de fap

rilor de la „Sahia" conștiința marilor datorii ce revin mai ales în ce privește filmele ce țin de „comanda socială", de a nu merge pe drumuri bătătorite, de a se opune rezolvărilor bombastice, lipsite de substanță și originalitate, pentru a nu se limita șansa de exprimare a unor „discursuri" cinematografice valoroase, concentrate, sugestive, cu adevărat eficiente, pe marginea problematicii respective (Nicolae Cabel, Adrian 
Sîrbu).în strînsă legătură cu calitatea documentării. a cunoașterii materialului de viață, în discuțiile purtate s-a conturat însemnătatea efortului conceptual al creatorului (Laurențiu Damian), ca și cea a angajării sale subiective și totodată valoarea credinței lui în mesajul obiectiv, pe care dorește să-1 transmită : importanta dăruirii lui în configurarea originală limpede, elocventă, emoționantă a acestuia (Mircea Bunes
cu). „Filmele fără idei oglindesc autori fără idei și fără orizont spiritual" — observa cu justețe Titus 
Mezaros.Este bine să ne orientăm către teme care vorbesc sau pot să rețină istorii ale oamenilor. Modelele pe care partidul ni le cere să le creăm trebuie să fie modele umane desco
perite în realitate si îmbogățite prin 
discursul nostru filmic — iată o „teză" dezvoltată cu argumente sensibile de mulți dintre documentariști — printre care amintim pe Dumitru 
Done și Doru Segal.în chip firesc. în dialogul nostru a revenit si fenomenul diversificării modalităților documentarului — fenomen specific în genere nu doar filmului. ci întregii arte românești — în climatul de libertate creatoare instaurat după Congresul al IX-lea. Am putut vedea în ultima vreme documentare pe teme etice, sociale, politice, filozofice, religioase, științifice ; dialoguri, portrete, reportaje. anchete, reconstituiri, sinteze ale unor documente de arhivă cu noi filmări ; mizanscene în realitate, pelicule cine-verite și filme-eseu ori poem.Au existat în cadrul opiniilor pe care le-am consemnat tendințe de acceptare exclusivă a unor modalități și. pe de altă parte, manifestări ale neîncrederii în altele. Credem că nu greșim dacă afirmăm că, dincolo de preferințe personale, esențiale rămîn valoarea și semnificația „obiectului" filmului (a temei, a ideii, a mesajului), adecvarea metodei reflectării realiste, stăpînirea ei. Căci dacă e adevărat că „filmul comentat este departe de a-și fi epuizat resursele" (Titus Mezaros) este la fel de adevărat că faptul prins pe viu, prin veghe și căutare îndîrjită, în „priză" directă și valorificat cinematografic în lumina unei idei importante. ridicat la înălțimea atitudinii comuniste — este uneori mai elocvent chiar decît comentariul (să ne amintim de remarcabilul film al lui Jean Petrovici premiat la Costi- nești 1) După cum. evident, sînt bine venite modalitățile „mixte", ceea ce se cere evitat fiind, în fond, „rețetele" (Paula Popescu Doreanu).Realmente numeroase au fost sugestiile teoretice si practice avansate. ce au revenit în discuție. Ele s-au referit la o arie foarte largă de probleme — de la planificarea și optimizarea repartizării temelor și căile identificării celor mai bune subiecte pînă la aspecte privind îmbunătățirea cunoașterii vieții și dialogului reciproc dintre creatori (printr-un cenaclu de creație) și pînă la probleme legate de difuzare Si de o mai eficientă relație cu publicul, probleme care, într-adevăr, ar trebui să rețină mai mult atenția forurilor de resort și să implice decizii de natură să favorizeze răs- pîndirea mai largă și promptă a documentarului.Sîntem convinși că multe dintre gîndurile și propunerile comuniștilor de la studioul „Al. Sahia" își vor găsi concretizarea si vor da roade. Așteptăm cu interes filmele viitoare. pe care le dorim tot mai emoționante documente ale timpurilor de nobilă dăruire și incandescență revoluționară pe care le trăim.

Natalia STANCU

tul că printre călători sînt copii, femei. Se pot întîlni spectacole degradante. unii vociferează, alții cîntă. Nu o dată. în astfel de împrejurări, se produc degradări și stricăciuni compartimentelor trenului".Totul — din cauza acestor speculanți cărora le sînt străine noțiuni ca atitudine civică, respect pentru cel de alături. Ceea ce-i interesează este numai profitul. în schimb, consumatorii de ocazie au numai de pierdut — sănătate, bani, omenie.
CE SE ASCUNDE SUB ETICHETA 

„FLEACURILOR NEVINOVATE" 7

Unii dintre noi sînt predispuși Ia îngăduință crezind că a vinde în tren, deși e ilegal, nu constituie un delict prea grav. De fapt nu cstai vorba doar de un comerț ilegal, ci și de speculă. O speculă care dă posibilitatea unora să agonisească sume importante fără muncă, prin înșelarea cetățeanului. Acești indivizi, despre care nu puțini spun, pri- vindu-i cu o toleranță dg. nejustificat : „Ei și ? Nu-i mare pagubă. Ciștigă băieții un ban" — sînt de fapt oameni cu cîștiguri de multe mii de lei 1Am surprins. în plină acțiune, cîti- va asemenea „negustori". Baicu Virginia și Călin Aglaia. din comuna Armășești, deschiseseră un adevărat „magazin" în trenul 7325. Am numărat ce mai rămăsese : 271 tablete de glucoză. 50 bucăți de ciocolată. 60 litri de bere. 51 litri de țuică. Alți doi consăteni de-ai lor aveau un mic „depozit" de cîteva sute de tablete de glucoză.Iată, fără comentarii, „mercurialul" Ia care se desfăceau respectivele produse : 80 Iei litrul de țuică de prună (din comerț) în loc de 37 lei, cît era prețul ; 25 lei sticla de 1 litru de bere, în loc de 10 lei. cit cos

Un fapt de artă obișnuit într-o mare întreprindere bucureșteană. Anume, un concert vocal de muzică românească prezentat de student! ai Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din București, un concert intitulat „Cîntăm partidul și țara". Prof. univ._ Arta Florescu, colaborînd cu regizorul A.I. Arbore și cu pianista Doina Micu, a propus, în tălmăcirea studenților, 14 momente, de fapt pagini reprezentative de muzică ușoară, operetă, intitulate :'„Odă eroului" (de V.V. Vasilgche), „Mi-e dragă stema țării mele" (Sergiu Sarchizov), „Urare" (Camelia Dăscălescu), „Suflet românesc" (C., Trăilescu), „Vivat România" (Ion Cristinoiu), „Tinerețea țării — vis de aur" (Paul Urmuzescu), „Din suflet vă cîntăm" (Aurel Giroveanu)...Fără îndoială, s-a realizat o manifestare cu puternic caracter patriotic, prin care s-a adus un fierbinte omagiu președintelui țării, s-a prezentat un mănunchi de cîn- tece închinate pămintului românesc. Un public tinăr, într-o sală modernă de concert, arhiplină, a aplaudat prospețimea, adevărul interpretării, calitățile vocilor studenților : Ruxandra Donose, Leon- tina Văduva, lulia Astanei, Florența Marinescu, Al. Moisiuc, Cristina Măgureanu, Gladiola Nițules- cu, Al. Badea, Mioara Manea, N. Raiciu....Un fapt de artă obișnuit, așa cum găsim notate în fiecare lună, cîteva, pe agenda Conservatorului „Ciprian Porumbescu", un concert în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", un dialog cu lucrătorii unei cunoscute întreprinderi bucureștene, mai bine zis unul dintre momentele semnificative ale dialogului pe care tinerii muzicieni îl susțin lunar, împli- nindu-și orele de practică, la „Semănătoarea", la întreprinderea „Republica". la platforma Măgurele, întreprinderea de confecții și tricotaje București. ICECHIM, „Grivifa roșie..." pe marile platforme industriale bucureștene. acolo unde mii de iubitori ai muzicii îi așteaptă să împlinească o adevărată microsta- giune. Dar nu este vorba numai de un simplu concert. întovărășiți de compozitori, in măsura timpului vizitînd și întreprinderea respectivă, aflînd de fapt cine sînt cei care îi solicită, care îi invită să revină cu alte momente de artă, care le sugerează noi călătorii în spațiile operetei, operei, muzicii ușoare, folclorului autentic, el intră în marea familie care se numește public. Iar o dată cu studenții, dialogul între beneficiari și creatori (prin participarea lui Theodor Bratu, Laurențiu Profeta, Sergiu Sarchizov, Aurel Giroveanu, Emil Lerescu. Ion Cristinoiu etc.) înseamnă noi compoziții, unele cu adresă directă, inspirate din faptul de muncă respectiv. Pentru că realitățile muncii, realitățile vieții, așa cum spunea 

Cosa de cultură din Sibiu Foto : S. Cristian

tă ; o tabletă de glucoză cîntărind 100 grame — 10 lei, în condițiile în care costă 1,30 lei ; o tabletă de ciocolată — 18—20 let prețul înscris pe ambalaj fiind de 7,50 sau 8 lei.Deci cîștig înzecit, fără nici o cheltuială. Nici măcar pentru biletul de tren. Asta le permite unora dintre acești așa-ziși negustori să plătească in plus furnizorilor. Trei asemenea speculanți din Ploiești, prinși în trenul 5303, cu un stoc de 630 tablete de ciocolată, au declarat deschis că le-au cumpărat de la o cofetărie din București. lăsîndu-i vînzătoarei aproape 1 500 lei. peste costul mărfii.

La tot pasul, inclusiv în gări și trenuri pot fi întîlnite „semințăre- sele". sursa grămezilor de coji ce rămîn în urma consumatorilor. Afacerea este deosebit de rentabilă. Am cumpărat de la una dintre ele două „măsuri" a cîte 1 leu. Am cînțărit „marfa" (cu o balanță farmaceutică, întrucît un cîntar normal nu este sensibil la asemenea greutăți infime) : „măsura" de semințe de dovleac cîntărea 2 grame, iar cea de floarea-soarelui. 2,5 grame. Deci pe kilogramul de semințe de dovleac se încasează 500 lei. iar pe cel de floarea-soarelui 400 leii Sume agonisite doar în cîteva ore. Am avut curiozitatea să le întrebăm dacă „marfa" provine din cultură proprie. Nici vorbă de așa ceva. Mai toate semin- țăresele au domiciliu în oraș, la bloc. Nici cei care vînd sacoșe de polietilenă confecționate de ei. cu 25 lei bucata nu au acasă... un combinat chimic.Rețineți că nici unul dintre acești speculanți nu are ocupație. (Unul a declarat cu seninătate că nu e parazit. ci este de profesie... casnic. Iar fiul lui. tot fără ocupație. îl ajută fiind și el de profesie, tot casnic). Cum e posibil ca asemenea mostre 

al partidului la tribuna Congresului al XlII-lea, sînt adevăratele surse de inspirație ale creației contemporane și, implicit, ale artei interpretative românești. Este calea sigură în care creația muzicală, indiferent de genul abordat, devine oglinda a epocii prin procesul firesc de receptare, de însușire, de transfigurare în limbajul artei sunetelor a marilor înfăptuiri ale zilei, a ritmului și succeselor unei anume ramuri de producție, a suflului înnoitor al muncii, dar. mai ales, a universului sufletesc al eroilor muncii. în acest climat de colaborare, de dialog permanent între creatori-interpreți-public se pot plămădi creații autentice.Un fapt de artă într-o modernă șală de concert aparținînd unei mari întreprinderi bucureștene. Un concert, de data aceasta (pentru că nu este >prima oară cînd studenții și compozitorii le sînt oaspeți), pentru lucrătorii schimbului I intr-o întreprindere care chiar de la intrare, printr-un mare panou, demonstrează că un minut valorează 9 940 lei ! Care prin vorbele ing. șef Chirilă Octavian, ale Iui Mihai Ghiță, secretarul de partid al întreprinderii, te convinge că tot ceea ce se împlinește este direct legat de pregătirea profesională a lucrătorilor, de preocuparea cadrelor de conducere pentru ridicarea nivelului de cunoștințe ale tuturor tinerilor (vîrsta medie este 25 de ani !), lucrul cu oamenii fiind o- biectiv de primă importanță, o activitate deosebit de complexă. De calitatea oamenilor — cum spunea Chirilă Octavian — în sensul lărgirii nivelului de înțelegere asupra realităților înconjurătoare, a împlinirii personalități fiecăruia, depinde calitatea muncii, de calitatea celor peste 7 000 de lucrători la A.M.C.-lungimi. orologerie industrială, A.M.C.-termotehniee, scule- dispozitive (inclusiv atelierul de scule diamantate), plăcuțe (scule și matrițe, dure) etc...: cei din mîi- nile cărora ies zeci de mii de tipo- dimensiuni de la piese simple pină la mașini complexe de măsurat lungimi și roți dințate... Era ora 16 și în timp ce maistrul Florea Nicolae, cu schimbul II. la secția mase plastice, acolo unde de fapt se pregătește fabricația, lucra la carcasele pentru manometre (o comandă pentru export) și la cutiile de ambalaj pentru comparator și la mînerele pentru pilele de diamant (la această secție efectuîn- du-se peste 500 de repere lunar) — în eleganta sală de spectacole, colegii din schimbul I aplaudau concertul studenților bucureșteni. Se împlinea un fapt de artă pentru cei din mîinile cărora ies produse cU un înalt grad de complexitate și tehnicitate, produse destinate industriilor minieră, petrolieră, e- lectronică... Pentru lucrătorii de la întreprinderea de mecanică fină din București.

de parazitism să se etaleze cu atîta dezinvoltură în public ?
LEGEA ȘI OPINIA PUBLICĂ 

TREBUIE SĂ-ȘI SPUNĂ MAI RĂS
PICAT CUVÎNTUL. Am arătat toate acestea pentru a demonstra că respectivii comercianți de ocazie poluează mediul ambiant din trenuri, iar călătorii cu o conduită civilizată trebuie să ia atitudine fermă în asemenea cazuri. Toleranța, uneori comoditatea sint terenul fertil pe care acești paraziți proliferează, prosperă. Căci, fără nici o îndoială, primii vinovați de existența acestui gen de comerț sînt cei care le cumpără marfa, plătind prețuri de cîteva ori mai mari decît valoarea lor reală. Fără cumpărători. afacerea s-ar stinge de la sine. Să recunoaștem însă că rareori se întîmplă să auzim pe cîte cineva trimițîndu-i pe acești oameni, în plină putere de muncă, să-și caute de lucru în mod cinstit, să fie utili societății. Chiar și pasivitatea este o încurajare. Opinia publică. cetățenească ar trebui să se pronunțe, fără echivoc, pentru respingerea hotărîtă a acestor fenomene. ca pe ceva nociv, ca pe un poluant al climatului social. Sînt cazuri flagrante și clare de încălcare a legilor statului, legi concepute tocmai pentru a apăra cetățenii de asemenea răufăcători. Este firesc deci ca aplicarea lor, respectarea strictă a normelor eticii socialiste să fie sprijinită energic. în orice împrejurare. de către opinia publică.Și ar mai fi ceva. Există un act normativ care prevede că șefii de 
tren, conductorii au obligația de a 
controla, depista și confisca mărfu
rile destinate comerțului ilegal și 
a-i preda pe vinovați la prima sta
ție. în aceste condiții, oare cum se explică faptul că acești reprezentanți autorizați ai căilor ferate nici nu văd, nici nu aud. „închizînd ochii" cînd trec pe lîngă comercianții ambulanți? Cum se face că „nu văd" cum înflorește acest comerț ilegal, speculativ și imoral ? Oare ce determină această miopie persistentă ? Dumneavoastră, stimați cititori, ce credeți ?

Rodica ȘERBAN

^ MftNIFESTĂRI POLITICO-EOUCATIVE CONSACRATE

CETEI DE-A IO-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI

ASUPRA FĂSCISMUWI Șl A ZIEEI

INDEPENDENTEI
Pe întreg cuprinsul țării au loc ample manifestări politico-educative 

și cultural-artistice consacrate zilei de 9 Mai, zi cu o dublă și profundă 
semnificație pentru întreaga noastră națiune. In această zi, poporul 
român, împreună eu întreaga omenire progresistă, aniversează împli
nirea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului — eveniment de 
covirșitoare însemnătate în istoria universală, și tot la 9 mai, printr-o 
fericită coincidență, cinstim Ziua independenței de stat a României — 
luminoasă pagină in lupta noastră de veacuri pentru libertate și 
neatîrnare.

In unitățile de invățămînt din 
întreaga tară au Ioc ample acțiuni politico-educative dedicate celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului și Zilei independenței de stat a României. în cadrul simpozioanelor, dezbaterilor, meselor rotunde și al celorlalte acțiuni desfășurate pînă acum au fost evidențiate lupta poporului român pentru libertate națională si socială, participarea României la marile bătălii pentru înfrîngerea Germaniei hitleriste, precum și profundele transformări revoluționare înfăptuite de poporul român în cele patru decenii de viață liberă. Elevii din numeroase școli au vizitat locurile cu amplă rezonanță în istoria neamului nostru, cum sînt : Mără- șești, Mărăști. Oituz. Păuliș, Oarba de Mureș, Moisei. Cărei și altele.,

în cadrul etapei republicane a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", aflată în plină desfășurare. formațiile artistice și cercurile de creație ale elevilor și studenților relevă, prin conținutul programelor culturale și al lucrărilor artistice, lupta poporului nostru pentru independentă și unitate națională, importantele succese obținute în anii socialismului, precum și perspectivele luminoase, prefigurate în documentele Congresului al XHI-lea al Partidului Comunist Român.

★O dezbatere privind istoria și bogata literatură scrisă pe marginea celui de-al doilea război mondial a avut loc, joi, la Muzeul li
teraturii române din Capitală. Sub genericul „Pagini din epopeea războiului invizibil", în cadrul manifestării. scriitori și istorici literari s-au referit la creații românești inspirate din marea conflagrație mondială, la volume de dată recentă dedicată împlinirii a patru decenii de la victoria asupra fascismului.în această perioadă premergătoare zilei de 9 Mai, Muzeul literaturii române va deschide la sediul său o interesantă expoziție de cărți și mărturii documentare legate de același eveniment și va organiza un simpozion privind ecourile victoriei asupra fascismului reflectate îh literatura română.*în comandamente, unități, instituții militare de invățămînt. precum și la casele armatei continuă să se desfășoare o gamă largă de activități dedicate evenimentelor de la 9 Mai.

„Drumul glorios al armatei ro
mâne în războiul antihitlerist" s-a intitulat simpozionul organizat în mai multe unități subordonate Comandamentului Artileriei. Manifestarea s-a constituit într-o emoțio- \ nantă evocare a faptelor de pildui

Viata nouă a satului
(Urmare din pag. I)Și dacă răscoala din 1907 a pornit din oropsitul sat Flămînzi, ea putea începe din mal toate satele bintuite de neagra sărăcie, de pelagră și a- nalfabetism, de lipsa oricărei griji pentru „talpa țării" a partidelor politice care se rînduiau la putere în numele unor planuri de guvernă- mînt care ar fi trebuit să aducă raiul pe pămînt....Am trecut de curînd prin Piscul Sadovei. în „oborul" larg în care — în copilărie — am văzut cîinele urcat lingă coșul bordeiului, lătrînd la trecători, și cocoșul vestind zorile pentru truditorii pămintului; s-au ridicat casele omenești ale nepoților lui Patru Spătaru. Strănepoții lui sînt ofițeri, tractoriști, dulgheri, contabili sau încă elevi ai școlilor din București, modelatori-strungari la „23 August", cu apartamente proprietate personală în noile cartiere ale Capitalei, iar Ecaterina, țărancă-cooperatoare pe terenurile irigate ale satului, putînd ține ori- cînd și in fața oricui o „prelegere" despre ceea ce priește viilor plantate în nisipurile sărace de odinioară.Mobila cu oglinzi și linii moderne, covoare, săpunuri parfumate și prosoape plușate arată că ștergerea deosebirii dintre sat și oraș nu este o vorbă goală.Urmăresc pe micul ecran imaginile noilor așezări rurale și urbane, de la Slobozia la Tulcea, din Apuseni la Medgidia, din Piatra-Neamț și Tîrgu Jiu la Iași, din Tîrgu Mureș, Cluj- Napoca la Timișoara și noile cartiere bucureștene — lăsînd la o parte construcțiile industriale ; privesc machetele altor cartiere din orașele tării în care vor locui nepoți și strănepoți ai „flămînzilor" de altădată, ai sutelor de mii de ostași eare și-au dat viața pentru libertatea și unitatea noastră națională în 1877 și în ultimele două războaie mondiale și bordeiul lui moș Patru Spătaru îmi apare chiar mie ca o imagine de coșmar.Mă plimb cu gîndul prin apartamentele pe zece niveluri ale orașelor, prin casele curate și cochete ale satelor noastre, în care primăvara a- ceasta întîrziată a răzbit, totuși, în podoaba piersicilor și cireșilor înfloriți peste noapte. în lumina galbenă a cornilor de pe dealuri, în zambile și lalele. De pe ferestrele deschise curg valuri sonore de chitară mîn- gîiată de degetele agile ale unor tineri răsfățați de soartă, puțind să întindă mina spre cărți care-i conduc — după preferință — în orice domeniu al științei, tehnicii și artelor. Expozițiile personale și retrospective se țin lanț, muzeele le stau la îndemînă (la anii lor n-am putut vedea decit pe cel organizat de Gri- gore Antipa). în laboratoarele școlilor și la practica în unitățile industriale se familiarizează cu cele mai noi instrumente și idei ale vremii noastre, pe cînd d-na Grămătices- 

tor eroism, de nemuritoare vitejie săvârșite de ostașii noștri in îhcleșr țările crincene pe frontul antihitlerist. Au fost prezentate. de asemenea, montajul literar-muzical „Eroilor Victoriei — onorul nostru ostășesc" și „Sîntem inimi în inima neamului".
L» Școala militară de ofițeri ac

tivi „Nicolae Bălcescu" a avut loc o sesiune de referate a cercurilor științifice ale elevilor. Pe fondul evidențierii semnificațiilor istorice ale celor două evenimente cruciale pentru destinul patriei și poporului român, o bună parte din referatele sesiunii au înfățișat participarea eroică, în urmă cu peste patru decenii, a foștilor absolvenți ai școlii la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944, la luptele purtate pentru alungarea cotropitorilor fasciști de pe întreg teritoriul țării și. apoi, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
a unei părți din Austria, pină .la zdrobirea definitivă a Germaniei hi ti ca? iste.

*
„Contribuția poporului român Ia 

victoria asupra fascismului" — a- ceasta a fost tema abordată în cadrul simpozionului organizat pentru militarii care participă la lucrări în economia națională. Cu acest prilej, s-au evocat pe larg eforturile umane și materiale făcute de țara noastră în lupta împotriva Germaniei naziste, faptul incontestabil că prin contribuția sa România a scurtat cu cel puțin șase luni durata războiului, grăbind izbînda asupra hitlerismului german.(Ager preș)Dintre manifestările politico-educative si cultural-artistice desfășurate recent în județul Argeș enu; merăm : la Cimpulung, la Casa de cultură, simpozionul „Contribuția României la războiul antihitlerist", urmat de o gală de filme documentare ; la Pitești, la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton, expunerea „Momente hotărâtoare ale luptei poporului român pentru afirmarea liberă și demnă in rindul națiunilor lumii", urmată de recitalul poetic „Eroi au fost, eroi sînt încă" ; la Curtea de Argeș, la muzeul orășenesc, expoziția „Mărturii ale luptei poporului român pentru cucerirea independenței de stat și victoria asupra fascismului" ; la Bascov, la întreprinderea de sere, simpozionul „40 de ani de la victoria asupra fascismului" ; la Merișani. Nucșoara, Mușetești, Beleți-Negrești, Moză- ceni. Recea, Lunca Corbului sătenii vizionează la căminele culturale filme istorice și vizitează expoziții de carte și artă plastică ce înfățișează eroismul poporului român. 
(Gh. Cîrstca).

eu, profesoara mea de fizică și chimie, n-a reușit să ne arate decit seînteia electrică produsă de mașina Wimshurt, butelia de Leyda și aurul mai galben sau mai roșcat al inelelor ei.Nu-mi pare rău că mi-a trecut viața, ci că n-am apucat vremea, ca elevă, a celor ce umplu uriașele table negre ale sălilor de cursuri cu formule matematice, chimice și fizice în care mintea omenească^ sintetizează miraculoasele procese ale materiei din univers. De la cele zece ori zece bețișoare legate cu sfoară pentru tabla înmulțirii, singurul material didactic din clasa I a copilăriei mele, pînă la computere și miriical- culatoarele tineretului de astăzi este cale lungă și de s-ar putea aș lua de la început viața doar de diagul posibilităților de cunoaștere pe! care le oferă azi noile metode și mijloace de invățămînt.Să nu tai lemne, să nu sufli in foc, să nu scoți cenușa, [să-ți alegi din programul de radio ! emisiunile preferate, să folosești magnetofonul pentru deprinderea corectă a pronunției limbilor străine, să pui caseta cea mai nouă a [unei muzici moderne, potrivită ritmului năvalnic de viață al vîrstei tale, să poți asculta versurile lui Eminescu, Blaga, Arghezi ori Nichita Stăriescu recitate de Ion Caramitru sau Ovidiu Iuliu Moldovan, în aula solemnă a Ateneului Român, să poți participa la marea și tinereasca întrecere a talentelor și să poți birui de la naiul micuței Crăciunescu pînă la harfă, să poți fi autor sau coautor al unor invenții și inovații folositoare colectivității încă de pe băncile școlii, în cele mai diverse domenii de activitate, acestea sînt bucurii pe care noi, cei ce am văzut „bordeiele" de acum șapte decenii, nu le-am avut și nici nu le-am putut visa.Dar dacă în condițiile vitrege în care ne-am format am păstrat ■ și îmbogățit moștenirea lăsată de înaintașii noștri, cu atît mai îndreptățiți sîntem să așteptăm mai mult de la beneficiarii marilor ansambluri arhitectonice, cu zeci de mii de metri pătrați de spațiu comercial, ai școlilor, teatrelor, echipelor sportive primite cu flori și laude pentru medaliile ce le obțin pe stadioanele lumii. Progresele afirmării lor sînt singura răsplată pe care ne-o dorim pentru dragostea ce le-o purtăm, pentru eforturile noastre — temelie a vieții noastre de acum. Viață întemeiată pe mari și frumoase realizări, roade ale unei intense munci constructive în care acești ultimi douăzeci de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. înseamnă atît de mult- in bimilenara noastră istorie.Tinerii cu puterea vîrstei primăverilor au datoria să-și împlinească și să reverse asupra pămintului patriei noastre rodul bogat al mîini- Ior, al minților și al sufletelor cu dragoste și voința de fiecare clipă de a răspunde prin fapte grijii celor ce i-au precedat.j
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Strada, cartierul, localitatea
-oglinda spiritului gospodăresc

BUZĂU: Se conturează
BRAȘOV: O binevenităinițiativa

FABRICA ȘI-A FĂCUT DATO
RIA. Timp de mai multe decenii, Fabrica de ciment „Temelia", din municipiul Brașov, a fost o prezență. activă în viața economică și socială a României. Devenise un fel de emblemă care semnifica uriașul avînt constructiv din patria noastră, fiindcă produsul de bază ce-1 realiza (cimentul) răspundea celei mai acute cerințe : ridicarea noilor construcții socialiste. Cimentul pur- tînd marca fabricii „Temelia" a stat în bună măsură la temelia combinatului siderurgic de la Galați, a barajelor de la „Porțile de Fier" I, Vidraru și Lotru. Cu el au fost realizate podul peste Dunăre (Giur- geni) și construcțiile hidrotehnice din porturile țării. Și tot din cimentul produs la „Temelia" se preparaseră, la timpul potrivit, be- toanele folosite la „Casa Scînteii", Ia ridicarea orașului Victoria, ca și lit atîtea șl atîtea alte mari obiective economice și so- cial-culturale din țara noastră.Dar comandamente majore au schimbat destinul „Temeliei". în ultimii ani, orașul și-a întins una dintre aripile sale și în această zonă. Blocuri de locuințe și obiective sociale moderne au înconjurat „Temelia", strîngînd-o ca intr-un clește. Aici, la numai cîțiva pași, a început să se contureze cel mai frumos și modem cartier al Brașovului — „Valea Cetății". Iar „Temelia", care polua întreaga zonă, a început să fie considerată un corp străin, dăunător, într-un organism sănătos. Grija _ față de puritatea mediului înconjurător, față de sănătatea oamenilor, pe care o manifestă societatea noastră, a determinat oprirea fabricii care își făcuse din plin datoria și reprofilarea ei pe o activitate care să nu afecteze mediul ambiant al Brașovului.

SOARTA NOUA A FOSTELOR 
CARIERE DE CALCAR. Cît a fost în afara perimetrului orașului, nimeni nu și-a pus problema aspectului zonei celor două cariere de calcar care alimentau Fabrica de ciment „Temelia". Cînd fabrica și-a schimbat profilul, și zona respectivă trebuia aliniată noului cartier și inclusă în peisajul citadin. Dar cum ? Cu uriașele ripe lăsate în trupul răscolit al „Dealului Melcilor" ? Cu gropile adinei, din jur, pline de apă gi bălării ? Evident că nu !Iată de ce, una din problemele viu dezbătute cu prilejul întîlniri- 
lor dintre cetățenii circumscripției electorale nr. 6 cu candidatul lor în alegerile de la 17 martie a constituit-o modalitatea de amenajare a celor două cariere și asanarea terenului din apropiere, în așa fel îneît — pe de o parte — să fie șterse urmele lăsate de activitatea fostei. fabrici, iar — pe de altă parte — să nu fie stânjenită activitatea constructorilor care ridică aici, chiar pe terasa carierelor, frumoase blocuri de locuințe.

ACUM TOATA LUMEA LUCREA
ZĂ. încă din timpul campaniei electorale, organele locale au mobilizat forțe importante la transpunerea în viață a schiței de amenajare a acestei zone. De atunci, zi de zi, aici se desfășoară o febrilă activi-

® Din grijă pentru păstrarea 
purității atmosferei ® Cetățenii 
au avut ideea - cetățenii sînt 
în frunte la realizarea ei • 
„Valea Cetății" devine pe zi ce 
trece un cochet și modern 
cartier O Urmează „Bartolo

meu"...

de masătate pentru schimbarea aspectului estetic al celor două cariere și a zonei din apropiere, ca și pentru asigurarea securității blocurilor amplasate chiar pe terasa principală. Deși lucrările au un caracter complex, dificil, ele continuă fără întrerupere, conform prevederilor programului întocmit în acest scop. Se execută în mod susținut derocarea crestei și pereților celor două cariere, ca și consolidarea terenului — lucrare executată de către expe- rimentații mineri ai întreprinderii de lianți Brașov. Lor Ii s-au alăturat, de cîtva -timp, militarii și al- piniștii — obișnuiți cu escaladarea crestelor abrupte — care, susținuți de corzi, ca si minerii, se străduiesc să creeze front de lucru I studenților Facultății de silvicultu- I ră a Universității din Brașov care I execută operațiile de plantare de arbori, arbuști, puieți de pin, liliac, cătină, corcoduș, iederă ș.a., în așa fel incit într-un interval scurt stincile golașe ale fostelor cariere să fie acoperite, iar terenul finisat I prin vegetație. Operația e dificilă și solicită nu numai eforturi, dar și Iscusință din partea celor care participă la ea. (Spre exemplu : pentru ca puiețil să poată rezista la condițiile neprielnice ale stincilor, ei sînt I plantați — în cuiburi — direct înveliți în pungi cu pămint asigurate de către personalul Ocolului silvic Brașov).în paralel, alți studenți, Împreună cu lucrători ai aceluiași ocol silvic, fac plantări de arbori pe creasta celor două cariere, în timp ce, la baza acestora, autobasculante grele aduc fără întrerupere pămint (rezultat din săpăturile pentru fundațiile blocurilor) pe care-1 depun în valul de protecție care se întinde de-a I lungul celor două cartiere, prote- jînd zo<na construibilă. In același timp, se transportă pămint și pentru amenajarea celor cinci terase din cariera așa-zis nouă, acoperind astfel circa 40 m din peretele înalt de 80 m al carierelor. In total, aici au fost plantați pînă acum circa •20 000 arbori, arbuști și puieți — unii dintre cei cu talie mare chiar în baloturi de pămint. Zona gropilor va fi și ea amenajată și asanată, urmînd să se amenajeze un parc distractiv-sportiv cu luciu de apă. Prin această zopă- va trece un. bulevard, conturat și el, care va lega cartierul „Valea Cetății" de restul municipiului Brașov.Lucrările ce se execută la „Valea Cetății", pe baza propunerilor cetățenilor, vor schimba fața acestei zone, transformînd-o într-una din cele mai arătoase și mai spectaculoase din întregul Brașov, în stare să incinte privirile localnicilor și turiștilor. Nu mai e mult pînă atunci. De aceea, edilii se gîndesc încă de pe acum ca experiența cîș- | tigată cu acțiunea „Temelia" să fie folosită și la amenajarea carierelor și haldelor de steril din raza cartierului „Bartolomeu" (zona vestică a orașului) care are și ea nevoie de aceleași lucrări de ameliorare și înfrumusețare.
N. MOCANIIcorespondentul „Scînteii"

un nou parcînfrumusețarea municipiului Buzău constituie o preocupare perma.nentă a edililor și locuitorilor săi. care în această lună numită mobilizator „Luna curățeniei", acționează in ritm susținut pentru modernizarea și extinderea celor 111 hectare de spații verzi, atît în cartierele vechi, cît și in cele nou construite. Ca în fiecare primăvară, elevii' au luat in stăpînire aleile bătrînului Cring al Buzăului, asigurîndu-i o haină nouă, tinerească, plină de prospețime. Bilanțul acestor zile, încărcate de efervescenta muncii patriotice, consemnează o amplă mobilizare de forte la lucrările de înfrumusețare și mai bună gospodărire a acestei străvechi așezări. Fină în momentul de față s-au plantat 25 000 de trandafiri. 1 960 de arbori. 2 100 de arbuști, 986 de liane, 18 kilometri de gard viu și s-au amenajat covoare florale care însumează peste 1 milion de flori.De asemenea, în această săptămînă premergătoare marii sărbători a muncii s-au intensificat lucrările la noul parc „Dorobanți", cu o suprafață de 26 hectare, care va fi dat parțial în folosință în cursul lunii viitoare. Realizat cu fonduri din contribuția și prin munca patriotică a cetățenilor din cartierele Dorobanți, Broșteni și Dobrogeanu-Gherea, noul „plămîn verde" al municipiului Buzău s-a îmbogățit în această primăvară cu 5 000 de arbori si arbuști din cele mai diferite specii, cu 1,5 km gard viu. într-un stadiu avansat se află și sistematizarea pe verticală a terenului pentru realizarea grădinii alpine și a cascadei, a rozariului care va îngloba peste 100 specii de trandafiri și a sectorului de plante medicinale si industriale, precum și lucrările de amenajare a celor două lacuri de agrement și a terenurilor de sport — fapt ce conturează imaginea acestui viitor parc dendrolo- gic. (Stelian Chiper. corespondentul ..Scînteii").
TlRGU MUREȘ: întreceri 

in „Luna curățeniei"Sub deviza „Luna curățeniei șl igienizării localității în care trăim", în orașele și satele județului Mureș se desfășoară în aceste zile ample acțiuni de înfrumusețare și gospodărire, la care participă tineri și virst- nici, zeci de mii de elevi, precum și lucrători din unitățile economice ale județului. Bunăoară, la Tg. Mureș, orașul reședință de județ, elevii, în colaborare cu asociațiile de locatari și serviciul de specialitate al municipiului, au curățat peste 217 hectare de parcuri, au plantat 25 000 de arbori și arbuști ornamentali și aproape 40 000 fire de trandafiri, întrucît în zona centrală a municipiului va fi inaugurat, în zilele următoare, un supermagazin — cea mai mare unitate comercială a județului Mureș —, lucrările de înfrumusețare au vizat, cu precădere, re- asfaltarea trotuarelor din împrejurimi, transportul molozului și al altor materiale rămase de pe urma constructorului. Lucrări similare, se desfășoară și în cartierul „Cornișa", unde — în întîmpinarea celui de-al XII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist — va fi inaugurată o modernă casă de cultură a tineretului și studenților.La fel ca la Tg. Mureș, și la Sighișoara, Reghin, Luduș și Tirnăveni, în aceste zile premergătoare zilei de 1 Mai continuă acțiunea „Cartierul și blocul cel mai frumos îngrijit și gospodărit", la care, alături de locatarii din aceste zone, o contribuție de seamă o aduc unitățile economice din orașele menționate. (Gh. Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

CronicaJoi a avut loc pe Podul prieteniei de la Giurgiu—Ruse festivitatea prilejuită de sosirea pe teritoriul tării noastre a participanților la Raliul automobilistic internațional „Victoria 40". La raliu, organizat în cinstea celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului, participă delegații din Republica Populară Bulgaria. Republica Socialistă Cehoslovacă. Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Democrată Germană. Republica Populară Mongolă. Republica Populară Polonă. Republica Socialistă România. Republica Populară Ungară. Uniunea Sovietică. Republica Socialistă Vietnam. Startul s-a dat Ia Moscova, la 17 aprilie a.c., caravana străbătînd teritoriul U.R.S.S., R.P. Bulgaria, iar după traversarea țării noastre se va parcurge un itinerar trecînd prin R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă. R.P. Polonă, ajungîndu-se Ia Berlin la 9 Mai.După-amiază. caravana automobilistică a sosit pe Stadionul tineretului din Capitală. Participanții la raliu au fost salutați cu acest prilej de reprezentanți ai Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Consiliului popular al sectorului 1. în numele tuturor participanților de peste hotare la raliu, A. I. Odințov, prim-vicepreședinte al Societății voluntare de sprijinire a armatei, aviației și flotei, șeful delegației sovietice, a adresat mulțumiri pentru primirea călduroasă de care s-au bucurat pe pământul ospitalier al României. In cuvîntul său, el a relevat rolul activ al armatei române In zdrobirea Germaniei fasciste și a urat poporului român, din partea popoarelor sovietice, noi succese în construcția socialismului și comunismului, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român.Joi după-amiază, participanții la raliul automobilistic au depus coroane de flori Ia Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici. în aceeași zi, șefii delegațiilor participante la raliu au avut 
APICULTURA - o îndeletnicire pe cît de agreabilă,, pe atît de avantajoasăSă petreci o bună parte din timp în mijlocul naturii, la aer curat, înmiresmat de parfumul florilor, în liniștea livezilor, pădurilor sau a holdelor, să veghezi neobosita trudă a albinelor, intervenind cu pricepere cînd este necesar, iată o ocupație reconfortantă, plină de satisfacții, pe care o îmbrățișează tot mai multi oameni. Spre folosul lor și al societății, apicultura cunoaște o continuă dezvoltare. Asociația crescătorilor de albine ne-a pus la dispoziție cîteva cifre statistice edificatoare. în februarie anul acesta au fost recenzate 1 326 000 familii de albine, cel mai mare efectiv înregistrat vreodată în România, care a adus țării o majorare corespunzătoare a producției apicole, inclusiv a veniturilor crescătorilor de albine. Din sporul de 47 000 familii de albina înregistrat de Ia precedentul re- censămint (1984). 36 500 revin gospodăriilor populației, care dețin și cele mai mari efective de albine.Aceste rezultate sînt urmarea firească a revitalizării unei îndeletniciri tradiționale pe meleagurile noastre, la un nivel superior și într-un cadru organizat, al sprijinului material și de specialitate a- cordat de statul nostru socialist a- picultorilor prin intermediul Asociației crescătorilor de albine, al celor 41 filiale și peste 200 centre de aprovizionare și desfacere ale A.C.A. Astfel, apicultorii sînt scutiți de impozite pe veniturile realizate din această ocupație. Ei pot obține credite pe termen lung pentru înființarea și dezvoltarea stupinelor, precum și avansuri bănești pentru producția apicolă contractată. Comisiile județene de bază meliferă și stupăriț pastoral repartizează, la cerere, autorizațiile necesare deplasării familiilor de albine la principalele bazine me- lifere de interes republican, fiind de asemenea atribuite vetre de

zilei
o întrevedere la Consiliul popular al municipiului București.

★Cadre didactice și studenți de la Academia „Ștefan Gheorghiu" au participat, joi, la o intîlnire eu ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, Herbert Plaschke, care a prezentat o expunere în legătură cu împlinirea a 40 de ani de Ia victoria asupra fascismului. Totodată, vorbitorul a înfățișat realizările obținute de oamenii muncii din R.D.G. în anii construcției socialiste și a evidențiat bunele relații existente între partidele, popoarele și țările noastre.
★Cu ocazia celei de-a 53-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonel superior Riu Sing Riong, a organizat, joi, la sediul ambasadei, o gală de film, urmată de cocteil.Au participat general-locotenent Victor Stănculescu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, ziariști.A luat parte Zo îang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.Au fost prezenți atașați militari, aero și navali, acreditați Ia București.
★Sub egida Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, joi după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală cu prilejul Zilei naționale a Statului Israel, în cadrul căreia au fost împărtășite impresii de călătorie și a fost prezentat un film documentar din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Zvi Brosh. ambasadorul Israelului la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

stupină în folosință în mod gratuit. Pe ace'eași bază se acordă a- sistență tehnică de specialitate, precum și consultații juridice. Alte facilități acordate apicultorilor : mijloace de transport repartizate cu prioritate pentru deplasarea stupilor in pastoral, preluarea produselor apicole direct de la stupină cu plata pe loc a contravalorii acestora, plata pe bază de contract a acțiunii de polenizare cu ajutorul albinelor a culturilor agricole entomoîile. asigurarea aprovizionării stuparilor prin magazintele „Apicola" ale filialelor județene cu unelte, utilaje și materiale apicole : stupi și accesorii, echipament dă protecție, utilaje pentru lucrări în stupină, pentru obținerea și condiționarea produselor apicole, faguri artificiali, biosti- mulâtori, medicamente de uz apicol etc. Anul acesta., de pildă, in afara produselor deja cunoscute, vor fi puse la dispoziția apicultorilor cîteva noutăți, dintre care se remarcă aparatura pentru producerea veninului de albine, dispozitive pentru recoltarea propolisu- Iui. pentru recoltarea și conservarea apilarnilului, platforma apicolă pentru transportul stupilor, tractată de autoturism și altele. Să mai amintim că pe lingă filialele teritoriale se organizează. în mod gratuit, cursuri apicole de masă pentru începători și avansați. De asemenea, magazinele „Apicola" oferă manuale, broșuri, diapozitive și alte materiale documentare. Totodată, prin grija asociației se editează revista lunară „Apicultura în România", organ de îndrumare metodologică apicolă la care se pot face abonamente prin centrele de aprovizionare și desfacere și la magazinele apicole.Pentru a beneficia de toate a- ceste înlesniri, orice cetățean poate deveni membru al Asociației crescătorilor de albine. Taxa de în

În județele Alba și Constanța 
s-a încheiat semănatulOamenii muncii din agricultura județelor Alba și Constanța raportează încheierea însămințărilor la culturile de primăvară pe întreaga suprafață planificată.în telegramele adresate cu acest prilej tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de comitetele județene de partid respective se arată că. în prezent, se acționează cu răspundere pentru întreținerea culturilor, erbicidarea cerealelor păioase, efectuarea tuturor
tv

20,00 Telejurnal * Zilei muncii —- fap
tele de muncă ale țării

20,15 Actualitatea în economie
20,30 Ani comuniști, ani de glorii. Lu

crări corale prezentate în cadrul

Administrația de Stat Loto-Pronosport 
informează :La sfirșitul acestei stăptămîni, respectiv duminică 28 aprilie 1985, Administrația de Stat Loto-Pro- nosport organizează o nouă tragere SPECIALA LOTO, prilej pentru participanții care îndrăgesc acest sistem de joc să poată obține cîș- tiguri importante în autoturisme „DACIA 1300", excursii în R.D. Germană și mari sume de bani de valori fixe (50 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 1 000 lej etc.) și variabile.

scriere este de 10 lei. iar cotizația se stabilește în funcție de numărul familiilor de albine : de la 0 la 5 familii se cotizează 10 lei pe an, iar pentru un număr mai mare de 5 familii se plătesc anual cite 3 lei de fiecare familie de albine.Luna aceasta, cînd pămintul îmbracă din nou veșmîntul vegetal, este perioada hotărîtoare a declanșării sezonului apicol. După o iarnă neobișnuit de aspră și îndelungată. în care s-au înregistrat unele pierderi de familii de albine prin mortalitate. în aceste zile de primăvară, mult întîrziată. se cer asigurate, sub semnul urgentei, o serie de măsuri obligatorii : revizia generală șl atentă a coloniilor de albine ; transvazarea familiilor de albine în stupi curați și dezinfectați, asigurarea regimului termic corespunzător al cuiburilor cu materiale izolatoare ; lărgirea succesivă a cuiburilor în funcție de ritmul de dezvoltare a familiei și capacitatea de ouat a măteii ; hrănirile de stimulare cu sirop de zahăr în concentrație de 1/1. administrate în hrănitor sau în celulele fagurilor, în porții mici, la 2—3 zile, in funcție de puterea familiei de albine și hrănirile proteice cu polen sau înlocuitori de polen. O dată cu înflorirea pomilor fructiferi. se pot introduce în stup, la marginea cuibului, rame cu faguri artificiali pentru clădit. în același timp, dacă există condiții propice, se efectuează polenizarea livezilor cu pomi fructiferi cu ajutorul albinelor. Apicultorii care nu au posibilitatea să deplas’eze stupii în pastoral pot organiza în așa fel munca în stupine incit să diversifice producția apicolă, știut fiind că aceasta conduce la o eficientă mult sporită. Ia o mai bună rentabilizare a stupinei. Pentru a sprijini diversificarea producției stupinei au fost stabiliți, printr-o serie de acte normative, coeficienți 

lucrărilor din legumicultura, viticultură, pomicultură, precum și din zootehnie, in vederea realizării exemplare a programelor de creștere a producției vegetale și animaliere.Lucrătorii ogoarelor din acesta județe se angajează să nu precupețească nici un efort pentru transpunerea în viată a sarcinilor ce le revin din obiectivele și hotărîrile Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, aducindu-și o contribuție tot mai însemnată la ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație.
Festivalului de clntece muncito
rești, patriotice șl revoluționare. 
Ediția a irt-a

20,45 Reportaj ’85. A patra generație 
21,00 Lumea contemporană șl confrun

tările de idei ® Neofascismul — 
flagel vechi, slmptome noi

21,15 Epopeea antifascistă in oglinda 
ecranului românesc (II)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Se efectuează 7 extrageri în 3 faze cu un total de 64 numere. Extrageri „legate" la toate cele trei faze, acordîndu-se cîștiguri pe 21 de categorii. Cîștigurile suplimentare se suportă din fondul special al sistemului Loto. Se pot obține cîștiguri și cu 3 numere din 16, 20 sau 30 extrase.Sîmbătă 27 aprilie 1985 este ultima zi de participare.

de transformare a celorlalte produse apicole în unități convenționale miere (U.C.M.). luîndu-se drept bază relația dintr'e prețul mediu al unui kilogram de miere și prețul de achiziție al celorlalte produse apicole. Astfel. 1 kg ceară reprezintă 2,6 U.C.M. Cu alte cu- . vinte, 1 kg ceară asigură un venit în echivalent miere de 2,6 ori mai mare. 1 kg polen de 3,3 ori. 1 kg I păstură de 7 ori. de propolis de , | 13 ori, de apilarnil de 69,5 ori, de I lăptișor de matcă de 174 ori și de | Venin de albine de 8174 ori mai mare.Am putea înșira aici multe nume de apicultori care au obținut adevărate performanțe în privința cantităților de produse apicole predate anul trecut la fondul de stat. Ne vom mărgini la două I exemple. Apicultorul Cristea Teodor. muncitor tîmplar din comuna Horoatu Crasnei. județul Sălaj, membru al A.C.A.. deținător a 82 familii de albine, a predat anul trecut 600 kg miere, 30 kg ceară, 961 kg polen. 3 kg propolis. 22 kg apilarnil și 10 roiuri de albine. De asemenea. Ștefan. Popovici. tehnician de drumuri din Vălenii de Munte, a predat la stat anul trecut 500 kg miere, 20 kg ceară, 20 kg apilarnil. 50 kg lăptișor de matcă și 25 familii de albine, ambii încasînd din valorificarea la stat a acestor produse importante sume de bani. Sînt aceste exemple suficient de grăitoare în privința rentabilității practicării apiculturii în mod organizat, pe principii modeme atît pentru sporirea avuției societății, cît și ca sursă de mărire a veniturilor personale, I a asigurării consumului familial cu produse apicole, ca să nu mai insistăm asupra laturii recreative a creșterii albinelor.
Cabriela BONDOC

teatre
I-------------------------------------

ffi Teatrul Național (14 7171, sala 
mlcâ) : Iubirile de-o viață — 19;
(sala Atelier) : Idolul și dțon Anapo
da — 18,30: (sala Cosmonauțllor, 
11 07 57) : Cavoul de familie — 18.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Lazar Berman (U.R.S.S.) — 
19.
® Opera Română (U3 13 57) : Rigoletto 
— 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 îl) : O 
noapte la Veneția — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala
— 15.
® Teatrul Mic (14 70 Bl) ! Niște țărani
— 18.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 18; (sala Stu
dio) : EX — 18,30.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.
© Teatrul satiric-muztcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.,
0 Teatrul „Ion Creangă" (S0 26 55) •? 
Mary Poppins — 9; Cenușăreasa — 
15; 18.
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) î 
Aventurile Iui Plum-Plum — 15,30:
(sala Cosmonauților, II 07 57) s Pun
guța cu doi bani — 10.

c inema
0 Ciuleandra « PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
0 Mușchetarii in vacanță : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
0 Sosesc păsările călătoare s AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30;

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 aprilie, ora 20 — 29 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi ră
coroasă, îndeosebi la începutul Inter
valului. Cerul va fi schimbător, cu 
înnorărl mai pronunțate în nordul ță
rii. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, iar la munte șl izolat 
în nordul țării și sub formă de lapo- 
vltă șl ninsoare. Vîntul va sufla slab 

19, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30.
0 Rămășagul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19, PACEA
(71 31 85) — 15; 17; 19.
0 Bătălia pentru Roma ; GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12,15; 15,30; 18,45; CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 12,15; 15,30;
18,45.
• Regina schimbată : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Braconaj : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Căpitanul răzbunării î SALA MICA 
A PALATULUI — 15; 17,15; 19,30.
0 în numele papei rege — 9; 11; 13, 
Generalul gramofon — 15; 17; 19 :
UNION (13 49 04).
0 Burlacul căsătorit! SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Lebedele sălbatice — 9; 10,45; 12,30; 
17, Vraciul — 14,15; 18,45 : DOINA 
(16 35 38).
0 Soarele alb al pustiului î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16; 18.
0 Incendiu Ia Krong Yung : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Fata care vinde flori : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 18, FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 18.
0 Un colț de oraș 2 PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
O Cheia fericirii: VIITORUL (10 67 48)
— 15; 17; 19.
0 Inima rece 2 MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
0 Agonie șl extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Domnului profesor, cu dragoste s 
CAPITOL (16 29 17) — 8,45; 10,45; 13; 
15,15; 17,30; 19,45.
• Un șerif extraterestru s STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Piedone în Egipt ; BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11 ; 13; 
15; 17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Vulcanul ! FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15,15; 18,30.
0 Provocarea dragonului : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA 
(317171) — 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Legenda călărețului singuratic ! 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
0 Kramer contra Kramer : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.

pînă Ia moderat, cu unele intensificări 
din sectorul nord-vestlc, îndeosebi la 
munte. Dimineața condiții de produ
cere a cetii, iar în zonele depresiona- 
re a brumei. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între minus 2 și 8 gra
de, iar cele maxime între 8 și 18 gra
de, mai ridicate în sudul țării unde, 
izolat, vor depăși 20 de grade. în 
București : Vreme răcoroasă mai ales 
la începutul intervalului. Cer variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor oscila între 4 și 7 grade, iar cele 
maxime între 18 și 21 de grade.

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Rigorile circulației 

in acest sezonPloile de primăvară afectează numeroase trasee rutiere. Uneori, o cursă începută pe vreme frumoasă poate să continue pe kilometri întregi sub stropii de apă și să se încheie apoi pe un traseu normal, cu soare și vreme frumoasă. Fluctuațiile vremii impun din partea oamenilor de la volan o adaptare a manierei de conducere la condițiile meteorutiere și un plus de atenție. Se recomandă să se circule cu viteză moderată pe toate drumurile umede și alunecoase, unde aderența' pneurilor este mult diminuată. Pe traseul Constanța-Cernavodă, un tinăr șofer, posesor al permisului de conducere din luna februarie, aflat la volanul autobasculantei 32-CT-l 458, a apăsat mult prea mult pedala de accelerație. Mașina a intrat în derapaj, a părăsit șoseaua și s-a lovit de un pom. O imprudență încheiată cu rănirea gravă a două persoane care însoțeau șoferul în cabină.O dată cu primele picături de ploaie, fiecare automobilist amator sau profesionist este obligat să pună în funcțiune ambele ștergă- toare de parbriz, atît de necesare unei vizibilități optime pentru parcurgerea drumului. Din păcate, unii mai folosesc doar un singur ștergă- tor de parbriz, practică periculoasă atît pentru conducătorul mașinii și pentru pasagerii acesteia, cît și pentru siguranța circulației. Ziua sau noaptea, pe timp de ploaie, orice abatere de la normele rutiere sporește riscul producerii de accidente.
Prezența tractoarelor 
pe drumurile publiceIn eforturile generale pentru încheierea la timp a lucrărilor de primăvară, la loc de frunte se înscriu și cele ale tractoriștilor. Ei sînt însă datori ca atunci cînd se deplasează pe drumurile publice să respecte normele circulației rutiere, în afară de tractoarele care lucrează în cîmp. în cazul celor rutiere. optimizarea transporturilor impune să fie cuplate la fiecare cite două remorci, mărindu-se in felul acesta capacitatea de transport a utilajelor respective. A- ceste „trenuri rutiere" se cer pilotate în deplină concordanță cu principiile conduitei preventive, mai ales în timpul depășirilor, la efectuarea virajelor și la pătrundere în intersecții. Cu prilejul unor controale executate de agenți de circulație s-au depistat și tractoare fo

losite la transporturi în interes personal, în loc să se afle în cîmp. Stanciu Nicolae de la I.A.S. Săhă- teni — Buzău a parcurs 16 kilometri cu tractorul 41-BZ-431 pentru a și-l parca la domiciliu, iar Iosif Moldovan, de la I.A.S. Gherla, județul Cluj, tot pentru a parca la domiciliu, s-a deplasat cu tractorul 41-CJ-4 742 nu mai puțin de 50 de kilometri ! In ambele cazuri, ca și în altele similare, tractoarelor respective Ii s-a dat... cale liberă spre efectuarea lucrărilor agricole în cîmp. Acolo unde le este locul.
Atenție, pietoni ITot mai mulți pietoni înțeleg să se încadreze în rigorile disci- I plinei rutiere, fapt ce se remarcă 1 atît în localitățile urbane, cît și în I cele rurale. Un rol important îl au I în acest sens amenajările realizate I pentru creșterea siguranței de depla- I sare a pietonilor, cum sînt trecerile I semnalizate cu indicatoare și mar- | caje, precum și pasajele subterane.Cu toate acestea, sînt încă frecvente accidentele de circulație produse din vina pietonilor. în medie, circa I 38 Ia sută din totalul accidentelor grave se datoresc acestora. Principala cauză o constituie traversarea imprudentă, prin locuri interzise, de regulă în fugă și fără asigurare prealabilă și, nu de puține ori, chiar pe culoarea roșie a semaforului. Se omite faptul că autovehiculele nu pot fi oprite instantaneu, cît și rapiditatea cu care acestea se deplasează. La viteza de 60 kilometri pe oră, autoturismele parcurg într-o secundă aproape 17 metri, pe cînd, tot într-o secundă, uri pieton, chiar dacă fuge, abia parcurge 2—3 metri. Riscul producerii accidentelor sporește simțitor în cazurile cînd pietonii, de multe ori copii sau oameni de vîrstă înaintată, pornesc în traversare prin fața sau prin spatele unor autovehicule oprite — adeseori mijloace de transport în comun — ivindu-se pe neașteptate, la mică distantă înaintea unor autovehicule ce depășesc sau vin din sensul opus.Reține atenția și frecvența, încă ridicată, a accidentelor soldate cu victime din rindul copiilor. Aproape întotdeauna, micii pietoni în cauză o zbughesc în traversare fără să se uite dacă se apropie vreo mașină. Cu atît mai de neînțeles sînt cazurile cînd copiii traversează chiar în prezența părinților lor, uneori chemați de aceștia de pe partea opusă a drumului. O dată cu încălzirea vremii, traficul rutier se intensifică și reclamă o atenție sporită din partea tuturor pietonilor.

Frumos succes ol luptătorilor noștri la campionatele 
europene de la LeipzigBERLIN 25 (Agerpres). — Campionatele' europene de lupte greco-ro- mane desfășurate în sala sporturilor din Leipzig s-au încheiat cu un succes deosebit pentru sportivii români care au obținut 5 medalii, dintre care una de aur, 3 de argint și una de bronz. Titlul de campion european și medalia de aur au fost cucerite de cunoscutul nostru luptător Ștefan Rusu. clasat pe locul întîi la categoria 74 kg. învingător în finală în disputa cu puternicul sportiv bulgar Borislav Velicikov. Etalînd o garnă variată de procedee tehnice, punîn- du-și în valoare forța fizică și luptînd cu o rară tenacitate. Ștefan Rusu și-a adjudecat victoria fără nici un punct penalizare. Medalia de bronz la această categorie a revenit lui Mihail Maniașvili (U.R.S.S.), în timp ce pe locul 4 s-a situat finlandezul Juko Salomaeki.Ștefan Rusu, în vîrstă de 28 de ani, originar din Rădăuți, actualmente la clubul Dinamo București. își înscrie un nou trofeu în bogatul său palmares. care mai cuprinde o medalie de aur la J.O. din 1980, alte medalii la campionatele lumii și la cele europene. Sportivul nostru confirmă aprecierile specialiștilor care-1 consideră ca pe unul dintre cei mai valoroși campioni din istoria mo-dernă a luptelor greco-romane.Comportări excelente au avut, deDE LA C. E. C.Pentru depunătorii care economisesc pe instrumente de Economii prevăzute cu cîștiguri, Casa de Economii și Consemnațiuni îi informează că tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la unele librete de economii pentru trimestrul I 1985, precum și la obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri pentru luna aprilie a.c. vor avea loc astfel :— luni 29 aprilie, ora 16,30, in sala Casei de cultură din str. Zalo- mit nr. 6 din Capitală, tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii pentru construirea de locuințe, cu cîștiguri in materiale de construcție, pentru turism. precum și pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în auto

INFORMAȚII SPORTIVE

asemenea. Ștefan Negrișan (68 kg), Nicolae Zamfir (57 kg), Ilie Matei (90 kg), medaliați cu argint și clasați pe locul doi la categoriile respective. Sorin Herțea (82 kg) s-a clasat pe locul 3 și a obținut medalia de bronz. Gh. Savu (62 kg) a ocupat locul 4. iar M. Cișmaș (52 kg) și I. Grigoraș (peste 100 kg) s-au situat pe locul 5. Iată și câștigătorii la alte categorii : 48 kg : Bratan Zenov (Bulgaria) ; 52 kg : Roman Kierpacz (Polonia) ; 68 kg : Mihail Prokudin (U.R.S.S.) ; 90 kg ; Igor Kanîghin (U.R.S.S.).
GIMNASTICĂ : Sportivi 

din 22 de țâri la Campionatele 
internaționale ale României

• Azi, concursul masculin 
Ia exercițiile liber aleseîn sala ..Victoria*'  din Ploiești va începe astăzi cea de-a 28-a ediție a Campionatelor Internaționale de gimnastică ale României. întrecerile se vor desfășura după următorul program : Vineri — concursul masculin la exerciții liber alese, sîmbătă — concursul feminin la exerciții liber alese și duminică — finalele pe aparate. La prezenta ediție și-au a- nunțat participarea sportivi si sportive din 22 de țări. între care Bul- 

turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București ;— marți 30 aprilie, ora 12,30, în sala Casei de cultură din str. Zalo- mit nr. 6 din Capitală, tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară, precum și tragerea la sorți a obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri pentru luna aprilie a.c.Cu acest'prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda numeroase cîștiguri in bani, autoturisme „Dacia 1 300“ și excursii în străinătate.Tragerile la sorți fiind publice, Casa de Economii și Consemnațiuni invită pe cei interesați să ia parte la lucrările de efectuare a acestora. 

garia. Canada. Cehoslovacia. R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, Elveția, Franța. R. D. Germană, Italia. Polonia. Ungaria. U.R.S.S. Din lotul român nu vor lipsi campioanele olimpice Ecaterina Szabo. Lavinia Aga- che si Laura Cutina. alături de care vor concura mai tinerele lor colege Daniela Silivaș, Lenuța Rus. Eugenia Golea. Camelia Voinea. Celestina Popa, precum și gimnaștli Emilia» Nicula. Valentin Pintea. Marius Gherman.
FOTBAL. © Comitetul Executiv el Uniunii europene de fotbal (U.E.F.A.) a aprobat regulamentul de desfășurare a „Supercupei europene", care urmează să fie disputată anual de învingătoarea din ..Cupa campionilor europeni" și cîștigătoarea „Cupei cupelor". Meciul urmează să se joace pe stadionul din Monte Carlo.La ședință s-a hotărît ca turneul final al campionatului european pentru juniori pînă la 16 ani să albă loc in 1986 în Grecia, între 28 aprilie si 12 mai. Tragerea la sorți a grupelor preliminare va avea loc anul acesta la 5 iulie. ® Cea de-a 13-a ediție a turneului internațional de fotbal al echipelor de ..speranțe" se va desfășura la Toulon (sudul Franței) între 31 mai și 7 iunie și va reuni selecționate din România. Anglia. U.R.S.S.. Spania. Mexic. Camerun. Coasta de Fildeș și Franța. Echipa României face parte din grupa preliminară A, urmînd să întîl- nească succesiv Spania, la 31 mal. Coasta de Fildeș, la 2 iunie, si Franța. la 4 iunie. Cîștigătoarele celor două serii se vor întîlni în finală, la 7 Iunie, cînd va avea loc și meciul pentru locul 3. între ocupantele locurilor secunde în grupe.
VOLEI. în ziua a doua a campionatelor balcanice de volei feminin, care se desfășoară la Pitești, selecționata României a învins cu scorul de 3—0 (15—8, 15-0, 15—8) echipa Iugoslaviei. într-un alt joc, reprezentativa Turciei a dispus cu 3—9 (15—7, 15—7, 15—13) ds formația Greciei. *Meciurile disputate joi in sala „Dacia" din Buzău, în cadrul campionatelor balcanice de volei masculin, s-au încheiat cu următoarele rezultate : România — Iugoslavia 3—0 (15—11, 15—11, 15—6) ; Grecia — Turcia 3—0 (15—11, 15—7, 15—5).
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WASHINGTON 25 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite a respins proiectele președintelui Ronald Reagan de sprijinire a rebelilor antisandiniști din Nicaragua. Textul votat prevede interzicerea, in următorii ani. a oricărui ajutor militar sau paramilitar destinat rebelilor. Camera Reprezentanților pronunțindu-se cu o largă majoritate de voturi pen

KHARTUM 25 (Agerpres). — Noul guvern civil de tranziție al Sudanului. condus de primul ministru Dal’allah El Gizouli. a depus joi. la Khartum, jurămîhtuî.într-o alocuțiune rostită in cadrul ceremoniei desfășurate eu acest prilej. generalul Abdul Rahman Swar El Dahab. comandantul-șef al forțelor armate ale poporului, președintele Consiliului militar de tranziție, a expus principalele priorități care stau în fața membrilor guvernului in următoarele 12 luni cit vor famine în funcție. între altele, el a reliefat necesitatea soluționării crizei economice si alimentare prin care trece tara și organizarea, pînă la 25 aprilie 1986. a alegerilor generale pentru o adunare constituantă, care să .elaboreze o nouă , lege fundamentală a țării, ca un pas în direcția revenirii la o guvernare civilă.' Abdul Rahman Swar El Dahab a subliniat necesitatea bizuirii pe forțele proprii în depășirea crizei economice. evidențiind că sporirea producției agricole rămine o prioritate
„modelat" structurile multora dintre țările aflate astăzi în curs de dezvoltare, structuri orientate spre monoculture sau monoproducții — ceea ce a făcut economia țărilor în cauză deosebit de vulnerabilă la fluctuațiile pieței mondiale. Alte cauze sînt determinate de proliferarea practicilor protecționiste discriminatorii, care împiedică accesul produselor provenite din țările in curs dedezvoltare pe piețele statelor dezvoltate și limitează, implicit, înca

sările lor în devize, adică posibilitățile lor de plată. „Noi vrem să ram
bursăm datoriile, afirma președintele Argentinei, referindu-se la barierele protecționiste, dar mai intîi 
trebuie să ni se permită să obținem 
devize". De altfel, însuși directorul general al F.M.I., Jacques de Laro- siăre. declara nu demult că măsurile comerciale restrictive practicate de statele bogate pot agrava criza datoriilor externe : „protecționis- 
mul. arăta acesta, întunecă perspec
tivele pe termen mediu ale unei re
glementări a problemei datoriilor". Dar, așa cum este reliefat de studii și documente ale unor instituții internaționale specializate, un rol de
terminant in evoluția in spirală a 
crizei datoriilor l-a avut politica 
dobînzilor excesiv de înalte practi
cată in unele state capitaliste, în
deosebi în S.U.A. Așa cum apreciază Banca Mondială, la actualul volum al datoriei externe, sporirea cu numai un procent a nivelului dobinzilor încarcă nota de plată a țărilor în curs de dezvoltare cu mai mult de 4 miliarde Ide dolari. Or, numai în primul trimestru al anului 1984 dobînzile au înregistrat o creștere

ROMA 25 (Agerpres). — Erich Honecker, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, .și-a încheiat vizita oficială de două zile efectuată la Roma.La o conferință de presă comună, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane și premierul Italiei, Bettino Craxi, și-au exprimat satis

.RIAD 25 (Agerpres). — Comitetul islamic pentru pace, creat de Organizația Conferinței Islamice in scopul întreprinderii unor misiuni de bune oficii intre Iran și Irak pentru încetarea ostilităților dintre aceste țări, se va întruni la 1 și 2 mai în orașul saudit Jeddah, a declarat secretarul general al O.C.I., Sharifuddin Pir-
STRASBOURG 25 ’ (Agerpres). —■ Președintele Camerei Reprezentanților din Cipru. Gheorghios Ladas, și-a exprimat convingerea că pină la începutul verii vor ti făcute progrese substanțiale in direcția reunificării tării în cadrul unei federații, transmite agenția Associated Press.într-o declarație făcută la Strasbourg. in cadrul lucrărilor sesiunii

[ PRIMIRE. Regina Margareta a I II-a a Regatului Danemarcei a primit pe Cornelia .Filipaș. careI și-a prezentat scrisorile de acredi- | tare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al, Republicii Socialiste România in Danemarca.TURNEU. Secretarul general ăl | C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, și-a încheiat turneul efectuat in unele țări din Pacificul de Sud. care a cuprins Australia, Noua Zeelandă, Samoa de Vest. Fiji și I Papua-Noua Guinee — relatează agenția China Nouă. în cursul ! vizitelor, el a avut convorbiri cu I șefii de guverne și alți lideri politiei din țările vizitate, fiind exami- ■ nate căi de întărire a relațiilor de prietenie și cooperare dintre China• și aceste state.• REDUCERI DE LOCURI DE MUNCA. In 1984 a continuat să se reducă substanțial numărul locu- rilor de muncă în industria siderurgică a „celor zece". După cumI informează agenția Reuter, citind cifre oficiale date publicității la ! Luxemburg de Institutul de statis- I tică al C.E.E., numărul muncitorilor siderurgiști a scăzut anul tre- Icut cu peste 30 000. In prezent, in țările comunitare (cu excepția Greciei) mai există aproximativ 439 000 de muncitori siderurgiști, I cu aproape 100 000 mai puțin decit | în 1982.SONDAJ. Partidul Laburist, de | opoziție, din Marea Britanie de- I tine un avans de 5 la sută față de Partidul Conservator, de guvernă- I mint, în ceea ce privește rat.a popularității, relevă rezultatele
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GENEVA

încheierea sesiunii de primăvară 
a Conferinței pentru dezarmareGENEVA 25 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările primei părți a sesiunii din acest an a Conferinței pentru dezarmare. Conferința a inclus pe ordinea de zi o serie de probleme deosebit de importante, cum sînt : încetarea cursei înarmărilor nucleare și dezarmarea nucleară, interzicerea tuturor experiențelor cu arma nucleară, prevenirea riscului unui război nuclear și alte probleme conexe, interzicerea și distrugerea armelor chimice, prevenirea cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic, angajamentele internaționale eficace pentru a garanta securitatea țărilor neposesoare de arme nucleare contra folosirii sau amenințării cu utilizarea unor asemenea arme, noi tipuri de arme de distrugere în masă și sisteme de asemenea arme (armele radiologice), programul global de dezarmare.. în vederea desfășurării de negocieri concrete, conferința a decis să creeze comitete speciale pentru armele chimice, armele radiologice, programul global de dezarmare și spațiul extraatmosferic.în cadrul lucrărilor conferinței, 

delegația țării noastre a prezentat

„Prevenirea unui conflict nuclear
- responsabilitate a întregii omeniri"

Declarația partîcipanților la festivitățile consacrate celei 
de-a 30-a aniversări a Conferinței de Ia BandungJAKARTA 25 (Agerpres). — Declarația finală adoptată de delegații din peste 80 de țări ale Asiei și Africii și reprezentanți ai unor mișcări de eliberare națională, participant! la festivitățile consacrate marcării celei de-a 30-a aniversări a Conferinței de la Bandung, exprimă îngrijorarea profundă față de accelerarea cursei înarmărilor — în special in domeniul nuclear — de pericolul extinderii acesteia în spațiul extraatmosferic. Escaladarea cursei înarmărilor — se arată în document — reprezintă o imensă deturnare de fonduri ce pot fi utilizate pentru angajarea tuturor țărilor pe calea progresului economic și social. Documentul evidențiază că deși principala răspundere de a acționa pentru prevenirea unui conflict nuclear revine statelor posesoare de arme atomice, aceasta nu poate constitui numai preocuparea lor exclusivă, avînd în vedere că dezarmarea ,pe plan mondial, asigurarea păcii și securității internaționale constituie o .responsabilitate a întregii omeniri.îh conformitate ci) dorința tutiiror popoarelor de a se pune capăt cursei Înarmărilor, statele ■ care posedă

ț ACȚIUNI IN SPRIJINUL CAUZEI PĂCII ITOKIO 25 (Agerpres). — China ț și Japonia au nevoie de existența t pe termen, lung a unor condiții de pace stabile, pe plan internațio- 
V nai, pentru dezvoltarea lor gene- \ ra.lă — a arătat Peng Zhen, pre- i ședințele. Comitetului Permanent * al Adunării Naționale a Repre- 
ț zentanților Populari a R.P. Chi- ( neze, aflat in vizită la Tokio, în ’ cuvîntarea rostită în fața Dietei 
ț japoneze. El a subliniat, in conți text, că sarcina. apărării păcii... și ? opoziția față de război nu pot fi ' realizate numai prin eforturile unei singure țări, fiind necesare

Acumularea crescîndă a unor uriașe datorii în conturile externe ale țărilor în. curs de dezvoltare, ca urmare a politicii financiare și. de prețuri, a dobînzilor excesiv de înalte practicate de unele state capitaliste, continuă să domine scena economică internațională, aflindu-se in centrul dezbaterilor a numeroase reuniuni economice internaționale care au avut sau au loc.Potrivit raportului anual al Băncii Mondiale, datoria globală a țărilor în curs de dezvoîtare, care se ridica la 900 miliarde de dolari la începutul anului, ar putea spori la 970 de miliarde pînă la sfirșitul lui. Același document arată că, in .1934, au fost reeșalonate 115 miliarde de dolari, reprezentând datorii ale țărilor în cut's de dezvoltare, majoritatea din America Latină, iar serviciul datoriei (ratele scadente la creditele propriu-zise și dobînzile aferente) a crescut cu 7,7 la. sută, in special din .pricina dobînzilor înalte. Țările în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină au transferat, în 1984, în statele occidentale 92 . miliarde de dolari (in contul datoriei externe, precum și al dobînzilor). Prezentînd aceste statistici și altele în același sens, Anns Kruger, vicepreședintă a Băncii Mondiale, a apreciat că „țările in 
curs de dezvoltare vor eontinua, cel 
puțin in 1985 și in anii următori, să 
ramburseze mai multi bani decit vor 
obține din celelalte state ale lumii".Aceste cifre și . date au, desigur, un caracter global, neputind evidenția situațiile dramatice cu care sînt confruntate o serie de'state, ca și implicațiile politice, economice și sociale ale acestei stări de lucruri asupra prezentului și viitorului națiunilor respective. în 1984, de pildă, țările latino-americane, . ce cumulează o datorie de peste 360 miliarde de dolari, au fost obligate să cheltuiască 37.3 miliarde dolari, cu 1,8 miliarde mai mult decit în 1983, numai pentru acoperirea datoriei externe ajunse la scadență și a dobînzilor aferente. Serviciul datoriei a reprezentat astfel peste 35 la sută din veniturile în devize obținute de statele respective din exporturi. Aceasta a făcut ca numai în ultimii doi ani datoria externă a 
țărilor latino-americane să crească 

pe larg și argumentat poziția Româ
niei, inițiativele și propunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind 
încetarea cursei înarmărilor și dezar
marea, in primul rînd dezarmarea 
nucleară.

Tezele din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al Xin-lea al P.C.R., precum 
și Apelul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România a- 
dresat Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
Congresului Statelor Unite ale Ame
rica, parlamentelor din toate țările 
europene și Canadei au fost distri
buite ca documente oficiale ale Con
ferinței de la Geneva, fiind primite 
ca documente deosebit de impor
tante.Delegația română a prezentat, de asemenea, propuneri concrete pentru toate temele aflate in atenția conferinței, contribuind la elaborarea unor soluții care au permis crearea de comitete speciale de negociere pentru o serie de puncte aflate pe agenda sesiunii.Lucrările Conferinței pentru dezarmare vor fi reluate la 11 iunie 1985.

arme nucleare sînt chemate insistent să înceteze de urgență experimentarea și producerea lor, să se angajeze că nu le vor folosi, să inițieze neîntârziat negocieri privind dezarmarea nucleară. în context, declarația salută începerea tratativelor sovieto-americane privind armele nucleare și cosmice, exprimînd speranța că acestea se vor încheia cu rezultate semnificative, în interesul comun al tuturor țărilor și popoarelor lumii.Documentul lansează, totodată, un apel Ia instaurarea unei noi ordini economice mondiale, Ia o nouă abordare a cooperării internaționale, evidențiind. între altele, necesitatea eliminării barierelor protecționiste și a soluționării pe termen lung a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare.Declarația se pronunță în favoarea reglementării negociate a tuturor conflictelor existente in diferite regiuni ale lumii, in conformitate cu prevederile. Cartei O.N.U., ,în spiritul principiilor coexistentei pașnice. Totodată, se condamnă politica de a- partheid a regimului de la Pretoria și. ocupația israeliană a teritoriilor arabe, exprimînd sprijinul față de mișcările de eliberare națională.

unitatea și acțiunile comune ale I tuturor statelor și popoarelor iubi- toare de pace.TOKIO 25 (Agerpres). — „Pen- \ tru copiii și nepoții noștri, războ- i iui nu trebuie să se repete!"—sub , această lozincă s-a desfășurat la ) Tokio mitingul veteranilor de i război și al reprezentanților opi- < niei publice din capitala niponă. ' Participanții s-au pronunțat în l favoarea intensificării acțiunilor i împotriva pericolului unei ca tas- J trofe. atomice, pentru declararea ț Japoniei drept zonă denuclearizată. ț 
eu 88 miliarde de dolari, iar dificultățile de finanțare să ducă, in cazul unora dintre ele — Bolivia, Ecuador — nu numai la reeșalonare, ci chiar la suspendarea plăților.De altfel, un raport al O.S.A, (Organizația Statelor Americane) atrăgea, recent, atenția asupra faptului că, în 1985, America Latină va trebui să cheltuiască 61 la sută din veniturile sale, provenite din exporturi, pentru acoperirea dobinzilor la datoria externă. O situație nu mai 

Soluționarea globală a datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare

- în interesul progresului întregii omeniri

puțin gravă confruntă Africa, a cărei ejatorie — așa cum arăta președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, a ajuns la 150 miliarde de dolari, 
„în actualele condiții — sublinia șeful statului tanzanian — în peri
oada 1985—1987 Africa trebuie să 
plătească anual creditorilor occiden
tali sub forma dobinzilor 11,6 mili
arde dolari".Hemoragia tot mai puternică de capital, a condus la aberanta stare de lucruri în care statele sărace „subvenționează" pe cele bogate. „Decapitalizarea" netă a țărilor lumii a treia — plățile externe ale acestora intrecînd, de exemplu, anul trecut, cu circa 20 miliarde de dolari totalul intrărilor de fonduri — grevează puternic asupra procesului lor de dezvoltare economică, prin reajustările draconice ale programelor în curs de desfășurare sau ale importurilor necesare, devenind astfel unul dintre principalii factori ai perpetuării rămînerii in urmă, ai adîncirii decalajelor economice dintre state.Cauzele actualei crize sint, desigur, multiple. Unele își au rădăcinile în trecutul colonial, cînd s-au

Convorbiri economice româno-sovîetîceMOSCOVA. — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : Ministrul român al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Pungan, a avut miercuri, la Moscova, convorbiri cu N. S. Patoli- cev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S.
FILIPINE

Manifestare consacrată României
MANILA 25 (Agerpres). — în 

orașul Rosales din provincia filipi- 
neză Pangasinan a avut loc o ma
nifestare ce se înscrie in cadrul ac
țiunilor desfășurate sub semnul 
prieteniei româno-filipineze.

Succesele remarcabile ale poporu
lui român, în special de cînd la 
conducerea țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost eviden
țiate de ministrul reformei agrare 
din Filipine, deputat in parlamen
tul țării,' Conrado Estrella, și de 
primarul orașului Rosales, Y. Remy. 
Vorbitorii au elogiat politica inter

Solidaritate cu lupta dreaptă a poporului namibian 
e Lucrările simpozionului regional european 

de Consiliul NațiunilorSOFIA 25 (Agerpres). — Ia Palatul Culturii din Sofia se desfășoară lucrările simpozionului regional european. organizat de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, pe tema întăririi solidarității internaționale cu poporul namibian în lupta eroică dusă sub conducerea S.W.A.P.O., reprezentantul său legitim.în intervențiile lor. participanții — reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. de masă si obștești, parlamentari, personalități politice din diverse țări — relevînd caracterul anacronic al regimului colonial din Namibia, s-au pronunțat pentru respectarea dreptului inalienabil al poporului namibian la autodeterminare și independență națională, au reafirmat sprijinul lor față de lupta dreaptă a acestui popor pentru eliminarea exploatării coloniale. în același timp, vorbitorii au cerut respingerea de către comunitatea inter-
S. U. A.

Camera Reprezentanților a respins proiectele de sprijinire 
a rebelilor antisandiniști din Nicaragua

Obiective ale noului guvern
Normalizarea relațiilor dintre Sudan ' Și Jamahiria 

Libiana

sudanez
Arabă

în spiritul înțelegerilor româno- sovietice la nivel înalt, au fost examinate stadiul schimburilor comerciale și aspecte ale acțiunilor de cooperare economică dintre cele două țări.

națională promovată de țara noas
tră, contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu ia soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, 
la salvgardarea păcii, înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare și promovarea unei 
politici de înțelegere intre popoare.

Au fost relevate, totodată, acțiu
nile organizate in România pentru 
marcarea Anului Internațional al 
Tineretului și a Deceniului Națiu
nilor Unite pentru . drepturile fe
meii.

orqanizat 
Unite pentru Namibianațională a manevrelor regimului rasist sud-african de a-și perpetua dominația asupra teritoriului namibian. prin promovarea unor așa-zise ..soluții interne privind proclamarea independenței Namibiei", de la care S.W.A.P.O. să fie exclusă.Luînd cuvintul. reprezentanții țării noastre au subliniat solidaritatea activă și constantă a României socialiste. a poporului român cu cauza dreaptă a poporului namibian. Evidențiind relațiile de solidaritate militantă si colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). ei au relevat sprijinul pe care România, membră a Consiliului O.N.U. pentru Namibia. îl acordă poporului namibian în lupta sa pentru cucerirea independentei naționale, pentru dezvoltare liberă, de sine stătătoare.

tru încetarea oricărei asistente americane pentru aceștia.Liderul democrat*  al Camerei Reprezentanților. Thomas O’Neill, a declarat că votul exprimă dezacordul față de politica administrației în A- merica Centrală și reflectă teama poporului american ca sprijinul a- cordat forțelor contrarevoluționar^ să nu ducă la un amestec militar direct al S.U.A. în această regiune.

de vîrf. ea constituind singura cale de a înlătura amenințarea. foametei. Totodată, el s-a pronunțat pentru soluționarea prin dialog a problemelor existente in sudul țării.
★într-un comunicat dat publicității la Tripoli și Khartum se arată că Jamahiria Arabă Libiană și Sudanul au hotărit normalizarea relațiilor reciproce — transmit agențiile JANA și SUNA.Documentul prevede întărirea raporturilor și dezvoltarea cooperării, bilaterale, în toate domeniile, schimbul de vizite la diverse niveluri, reluarea legăturilor aeriene directe intre Tripoli și Khartum și crearea unor comisii mixte.Un acord în acest sens a fost semnat de secretarul! Comitetului Popular al Biroului de legături externe al Jamahiriei Arabe Libiene, Aii Abdel Salam Treki, și Fadlallah Bourmah, membru al Consiliului militar de tranziție din Sudan, care a făcut o vizită în capitala Jamahiriei Arabe Libiene.

cu două procente, în pofida numeroaselor luări de poziție și proteste ale țărilor afectate — adesea colective, așa’cum a fost cazul „Consensului de la Cartagena", pe această temă.Deteriorarea constantă a situației financiare a țărilor lumii.a treia, cu toate consecințele ei pe plan politic, economic și social, refuzul țărilor bogate de a se începe negocieri autentice — coroborate cu procesul de înăsprire a condițiilor de credi

tare pe pian internațional, prin restricțiile suplimentare introduse de ‘ Fondul Monetar Internațional, ce au dus la revizuirea condițiilor de acordare a împrumuturilor — au constituit obiectul a numeroase inițiative și acțiuni bilaterale sau multilaterale ale țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta cu atît mai mult cu cît teza unei soluționări individuale, de la caz la caz, a problemei datoriei externe are drept scop, de fapt, o dezbinare a țărilor în curs de dezvoltare, prin „tratamente diferite", și crearea posibilității ca statele dezvoltate, băncile și instituțiile financiare mondiale să-și continue politica actuală, să impună țărilor debitoare condiții economice și politice de natură neocolonialistă. Privită sub acest aspect, problema datoriilor — așa cum s-a subliniat cu prilejul diferitelor reuniuni ale țărilor în curs de dezvoltare — nu mai este doar o problemă financiară, ci și una politică, ce implică suveranitatea țărilor respective. Și este semnificativ faptul că, tocmai din acest punct de vedere, țări de pe cele mai diferite meridiane —

Reuniuni ale unor 
comisii economice 

regionale ale O.N.U.BAGDAD 25 (Agerpres). ‘ — La Bagdad s-au încheiat lucrările sesiunii anuale a Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia de Vest, care a dezbătut, în cadrul comitetului tehnic și al reuniunii ministeriale, probleme ale dezvoltării conlucrării economico-sociale a țărilor membre.România a participat la lucrări în calitate de observator. Luînd cuvîn- tul în timpul dezbaterilor, reprezentantul român a relevat preocuparea și acțiunile țării noastre privind întărirea raporturilor economice, comerciale și tehnico-științifice cu aceste state.Participanții la lucrările sesiunii au reliefat necesitatea unor acțiuni comune de cooperare pe diverse planuri între țările din vestul Asiei, între celelalte state în curs de dezvoltare și organizațiile regionale de colaborare. A fost evidențiată, de asemenea, necesitatea intensificării eforturilor țărilor respective pentru impulsionarea procesului de dezvoltare generală în regiune.ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — Cea. de-a 20-a conferință a Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa și-a început lucrările la Addis Abeba, în cadrul conferinței, miniștrii însărcinați cu problemele economiei și planificării din țările africane examinează diferitele aspecte ale dificultăților de ordin economic și social cu care se confruntă în prezent continentul.
ORIENTUL MIJLOCIUCAIRO 25 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 3-a aniversări a retragerii Israelului din Sinai, președintele Egiptului. Hosni Mubarak, a inaugurat, joi, portul Nuweiba, de pe țărmul de vest al Golfuluiț Aqaba. A fost, de asemenea, inaugurată o linie maritimă de feribot între Nuweiba Și portul iordanian Aqaba, cea mai scurtă legătură navală între cele două țări, destinată să contribuie Ia extinderea schimburilor comerciale bilaterale și. interarabe. La aceste manifestări au participat regele Hussein. al Iordaniei și sultanul Omanului. Qaboos Bin Said. în aceeași zi. cei trei șefi de stat au avut convorbiri privind relațiile dintre Egipt. Iordania și Oman și ultimele evoluții din lumea arabă.KUWEIT 25 (Agerpres). — Emirul Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, a conferit în capitala kuweitiană cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care l-a informat asupra ultimelor evoluții în problema palestiniană. transmite agenția KUNA.Refer.indu-se la convorbirile pe care le-a avut la Delhi cu primul ministru indian, Rajiv Gandhi, și cu miniștrii de externe ai țărilor nealiniate. președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a precizat că acestea s-au concentrat asupra rolului tarilor nealiniate în reglementarea, problem mei palestiniene și. în general, a conflictului din Orientul Mijlociu.TEL AVIV 25 (Agerpres). — Purtătorul de euvînt al armatei israeliene a dat publicității un comunicat care, confirmă oficial retragerea trupelor israeliene din partea de est a teritoriului sudic al Libanului — informează agenția France Presse.Comunicatul precizează că forțele israeliene au evacuat zonele pe care le ocupau in regiunea Văii Bekaa, în apropierea lacului Karoun și a localităților Djebel Barouch și Jezzine.Unitățile respective au fost redes-: fășurate in alte sectoare din sudul teritoriului libanez. Totodată, comunicatul relevă că „armata israeliană va continua retragerea din Liban, acțiune care, în baza deciziei guvernului, urmează să se încheie la începutul lunii ’ iunie".BEIRUT 25 (Agerpres). — în cursul zilei de joi s-au înregistrat noi schimburi de focuri între milițiile rivale de-a lungul liniei de demarcație din centrul Beirutului, transmit agențiile A.P. și France Presse.
Argentina, Nigeria sau Filipine, pentru a nu da decit aceste exemple — au considerat inacceptabile condițiile impuse de F.M.I.Pornind tocmai de la aceste realități incontestabile, România, președintele Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea unor tratative reale intre țările in curs de dezvoltare, statele dezvoltate, băncile și organismele sistemului bancar-fi- nanciar — inclusiv ale sistemului financiar internațional — pentru realizarea unei soluționări globale a datoriilor țărilor in curs de dezvoltare. în acest sens, România consideră că trebuie să se aibă în vedere anularea datoriilor pentru țările cu un venit național pină la 500—600 dolari pe locuitor, o reducere importantă a acestora pentru . țările cu un venit pină la 1 000—1 200 dolari pe locuitor și o reducere generală, de 30 pină la 50 la sută, a datoriilor pentru toate țările in curs de dezvoltare.Țara noastră apreciază, in același timp, că se impune ca. o dată cu reducerea hotărîtă a dobînzilor, să se acorde noi credite cu dobinzi raționale, pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a țărilor în curs de dezvoltare. în acest sens, în concepția țării noastre, este necesar ca Fondul Monetar Internațional să renunțe la politica de a impune condiții economice și politice țărilor în curs de dezvoltare, punîndu-se capăt formelor de amestec in treburile interne ale acestor state.Complexitatea situației economice și financiare mondiale, îndeosebi a țărilor in curs de dezvoltare, fenomenele negative ce se perpetuează impun în mod obiectiv o restructurare a sistemului monetar și financiar, pentru a se asigura o participare. cu drepturi egale, a tuturor statelor la activitatea organismelor financiare internaționale. Totodată, este necesară începerea cit mai cu- rînd posibil a negocierilor globale între statele dezvoltate și cele in curs de dezvoltare, pentru soluționarea problemelor economice și financiare mondiale și realizarea unor relații economice noi, care să asigure progresul economic și social al fiecărei națiuni, progresul general.

Valentin PAUNESCU

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Excelenței Sale JULIUS K. NYERERE
Președintele Partidului Revoluționar, 

Președintele Republicii Unite TanzaniaDAR ES SALAAMCea de-a XXI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Unite Tanzania îmi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului tanzanian prieten noi succese în eforturile pentru asigurarea progresului și prosperității țării sale.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, precum și conlucrarea lor pe plan internațional se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român și tanzanian, al cauzei păcii, independenței naționale, edificării unei noi ordini economice internaționale și înțelegerii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general >
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis o telegramă primului ministru al Republicii Unite Tanzania, Salim Ahmed Salim, cu prilejul Zilei naționale, prin care îi adresează sincera
Poporul tanzanian sărbătorește astăzi un moment de importantă deosebită al istoriei sale naționale : împlinirea a 21 de ani de cînd organele supreme ale puterii de stat din Tanzania și Zanzibar au ratificat acordul privind unificarea celor două teritorii într-un singur stat, sub numele de Republica Unită Tanzania. Noul stat, situat în zona Africii o- rientale. are o suprafață de 945 087 kmp si o populație de 18 milioane de locuitori, care se ocupă în marea ei majoritate cu agricultura.Apărută ca o expresie a aspirațiilor legitime ale poporului tanzanian de unitate si dezvoltare econo- mîco-socială, tînăra republică a cunoscut, în cele două decenii de existență, un proces de profunde înnoiri. care a dus la eliminarea unor consecințe ale dominației coloniale si la consolidarea independen

tei . naționale. Aceste transformări au fost puternic stimulate de o serie de măsuri a- doptate de autoritățile centrale și in special de amplul program de dezvoltare cunoscut sub numele de ..Declarația de la Arusha" (1967). în procesul traducerii sale în viată, pe harta tării au apărut un sir de ' unităti industriale în sectoarele textil, chimic, alimentar. s-a trecut la exploatarea zăcămintelor de gaze naturale și s-ra obținut o creștere a producției a- gricole care asigură astăzi necesarul de produse alimentare al tării. Pentru rezolvarea problemelor e- nergetice. guvernul tanzanian a aprobat recent un program de perspectivă, care prevede construirea a opt hidrocentrale în bazinul riului Rufiji. cu o putere de 2100 iMW.Prieten apropiat al popoarelor africane, poporul român urmă
ITALIA 

Vizita președintelui Consiliului de Stat al R.D.G.

Pentru încetarea conflictului 
dintre Iran și Irak

Contacte în problema cipriotă

DE PRESA

felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes în activitate. în telegramă se exprimă încrederea că guvernele român și tanzanian vor acționa împreună pentru dezvoltarea și adîncirea raporturilor de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare.
rește cu viu interes si simpatie succesele obținute de poporul tanzanian pe calea făuririi unei vieți noi. între Republica Socialistă România , și Republica Unită Tanzania s-au statornicit relații de prietenie si respect reciproc, care cunosc o continuă dezvoltare. Momente de cea mai mare însemnătate în această evoluție le-au constituit intîlnirile dintre președintele Nicolae Ceausescu si președintele Julius Nye- rere. intîlniri care, prin acordurile si înțelegerile convenite, au deschis ample perspective conlucrării româno-tanzanie- ne pe cele mai diverse planuri..Este convingerea fermă a poporului nostru că . extinderea și intensificarea con-’ lucrării bilaterale corespund pe deplin intereselor fundamentale ale celor două tari, fiind, totodată, in consens cu .năzuințele generale de pace si progres.

facția in legătură cu rezultatele convorbirilor, care au fost concentrate asupra contribuțiilor celor două țări la salvgardarea păcii și a îmbunătățirii situației internaționale; S-a relevat, totodată, faptul că a fost continuat. într-o atmosferă prietenească, ele înțelegere reciprocă, dialogul politic început anul trecut la Berlin.

zada — informează agenția M.E.N. Vor fi examinate noi acțiuni menite să ducă la încetarea conflictului ira- niano-irakian. .Secretarul, general al O.C.I. a precizat că acest comitet va colabora activ în activitățile sale cu Organizația Națiunilor Unite și statele membre ale mișcării de nealiniere.
parlamentare a Consiliului Europei occidentale, Ladas a arătat că intre cele două comunități cipriote, greacă și turcă, continuă contactele prin intermediul secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, existând po^Llitatea ca liderii lor să se întilnească din nou la începutul acestei veri.
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unui nou sondaj de opinie realizat de Institutul Marplan. Potrivit consultării, ale cărei rezultate au I fost publicate în cotidianul „The Guardian", 38 la sută dintre per- I soaneie chestionate s-au pronunțat | în favoarea laburiștilor, 33 la sută pentru conservatori și 28 la , sută pentru alianța liberală și I social-democrată. *ÎNTÎLNIRE. Reprezentanți ai I statelor membre ale Pactului | Andin — organizație regională de cooperări? economică — s-au reunit > la Caracas pentru a examina posi- | biiitățile de a combate consecințele • crizei economice cu care sint confruntate în prezent statele Ameri- I cii Latine, îndeosebi cele andine, și | căile de relansare a economiilor lor naționale — relatează agenția I.P.S. t Intr-o declarație făcută de pre- ] ședințele Institutului pentru comerț * 1 * exterior al Venezuelei s-a relevat necesitatea impulsionării schim- ] burilor și cooperării regionale, ca I o importantă modalitate de depășire a dificultăților economice ale I țărilor andine — Bolivia, Columbia, | Ecuador, Peru și Venezuela.REUNIUNE. în orașul Bukavu, I din Zair, s-a încheiat prima reu- 1 niune a experților în domeniul telecomunicațiilor din statele afri- ] cane membre ale Comunității | economice a țărilor din zona Marilor Lacuri (C.E.P.G.L.), din care i fac parte Zair, Burundi și Ru- I anda. După cum transmite agen- 1 ția zaireză de presă AZAP, parti- cipanții au semnat o serie da | acorduri de cooperare și au stabi- I lit cadrul colaborării viitoare în domeniul telecomunicațiilor. I
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