
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

de la Intilnirea la nivel înalt a conducătorilor de partid

[ntîlnirea ia nivel înalt a conducătorilor de partid 
și de stat ai țarilor participante la Tratatul de la Varșovia

3î3, S’fesssd

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Arul LIV Nr. 13 275 || Sîmbătă 27 aprilie 1985 | 6 PAGINI - 50 BANI
h ■ .II.;. ■ ' ■ —

COMUNICAT
: privire la Intilnirea la nivel înalt a conducătorilor de partid 
și de stat ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia

PROTOCOL
cu privire

de valabilitate
la prelungirea duratei 
a Tratatului de prietenie,

26 aprilie 1985, la Varșovia a 
a loc intilnirea la nivel înalt a 
cjcătorilor de partid și de stat 
arilor participante la Tratatul de 
ltarșovia.

întîlnire au participat :
i partea Republicii Populare 

Birja : Todor Jivkov. secretar ge- 
ni al Comitetului Central al 
Pdului Comunist Bulgar, pre- 
șetele Consiliului de Stat al Re- 
Pteii Populare Bulgaria, conducă- 
toj delegației ; Grișa Filipov, 
nipru al Biroului Politic al Co
rnului Central al Partidului Co- 
mfet Bulgar, președintele Consi
liu de Miniștri al Republicii 
Polare Bulgaria ; Petăr Mladenov, 
meru al Biroului Politic al Co- 
miului Central al Partidului Co- 
must Bulgar, ministrul afacerilor 
extie al Republicii Populare 
Bulria ; Dobri Djurov. membru al 
Birslui Politic al Comitetului Cen
tralii Partidului Comunist Bulgar, 
mirtrul apărării populare al Re- 
pub:ii Populare Bulgaria ; Dimi- 
tăr tanișev. secretar al Comitetu
lui entral al Partidului Comunist 
Bul;r ;

Di partea Republicii Socialiste 
Cehclovace Gustav Husak. secre
tar țneral al Comitetului Central 
al P.rtidului Comunist din Ceho
slovaca. președintele Republicii So
cialists Cehoslovace, conducătorul 
delegiiiei ; Lubomir Strougal. mem
bru al Prezidiului Comitetului Cen
tral a| Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace ; 
Vasil Bilak. membru al Prezidiului, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia ; Bohuslav Chnoupek, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste-Cehoslovace; Milan Vacla- 
vik. nlinistrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste Cehoslovace ;

Din partea Republicii Democrate 
Germane : Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central’ al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele. Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
conducătorul delegației : Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane; Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania ; Heinz 
Hoffmann, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Democrate Germane ; Egon 
Krenz, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, vicepreședinte al Consiliului de

Dejun în onoarea conducătorilor 
de partid și de stat

Tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, a oferit un 
dejun în onoarea delegațiilor la in
tilnirea la nivel înalt a conducători
lor de partid Si de stat ai țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Stat al Republicii Democrate Ger
mane ; Giinter Mittag. membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
-Democrate Germane ; Oskar Fischer, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Socialist 1 Unit din Ger
mania. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane ;

Din partea Republicii Populare 
Polone : Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, con
ducătorul delegației ; Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone ; 
Jozef Czyrek, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez ; Zbigniew Messner, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone ; Stefan’ Olszewski, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone ; Florian Siwicki. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Populare Polone ;

Din partea Republicii Socialiste 
România : Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, conducătorul dele
gației ; Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru al 
Guvernului Republicii' Socialiste 
România ; Constantin Olteanu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România ; Ion Stoian. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ; 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare : Jânos Kădâr. secretar ge
neral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, conducătorul delega
ției. Gyorgy Lazar, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare: Matyas Sziirbs, secre
tar al Comitetului Central al Parti-

împreună cu ceilalți conducători de 
partid și de stat, la dejun au luat 
parte tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, membrii dele
gației române.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

dului Muncitoresc Socialist Ungar ; 
Peter Varkonyi, membru al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar,. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare ; Istvan Olah, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, mi
nistrul apărării al Republicii Popu
lare Ungare ;

Din partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste : M. S. Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, conducătorul delega
ției ; N. A. Tihonov, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste ; A. A. Gromiko, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste ; S. L. Sokolov, membru su
pleant al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, ministrul 
apărării al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste ; K. V. Rusakov, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Participanții la întîlnire au exami
nat problema prelungirii duratei va
labilității Tratatului de prietenie, co
laborare si asistentă mutuală. în
cheiat la Varșovia la 14 mai 1955, 
și au semnat Protocolul privind pre
lungirea Tratatului pe următorii 20 de 
ani și. ulterior, pe încă 10 ani. Ei au 
făcut, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la problemele ac
tuale ale politicii europene și mon
diale.

La întîlnire a fost subliniată ma
rea importantă a Tratatului de la 
Varșovia care, de 30 de ani. servește 
cu nădejde dezvoltării și întăririi-—- 
colaborării multilaterale între statele 
participante, asigurării suveranității, 
securității și inviolabilității frontie
relor lor. elaborării și înfăptuirii în 
comun a politicii lor externe iubi
toare de pace, joacă un rol de sea
mă în menținerea și consolidarea 
păcii în Europa și în lume.

Statele reprezentate la întîlnire 
militează pentru dezvoltarea unei 
colaborări internaționale multilate
rale egale în drepturi și reciproc 
avantajoase. Ele nu au fost niciodată 
adepte ale divizării Europei și lumii 
în blocuri militare opuse. Ele se pro
nunță și în prezent pentru desfiin
țarea simultană a alianței lor» și a 
blocului nord-atlantic și. ca prim pas, 
a organizațiilor lor militare.

Atît timp cît există blocul militar 
N.A.T.O. și se menține amenințarea 
la adresa păcii în Europa și în lume,

Depuneri
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Par

ticipanții la intilnirea la nivel înalt 
a conducătorilor de partid si de stat 
prezenti la Varșovia au depus, vi
neri dimineață, coroane de flori la 
Monumentul soldatului necunoscut, 
din capitala Poloniei.

După depunerea coroanei de către 
delegația Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co-

statele socialiste vor întări alianța 
lor defensivă, intensificînd în același 
timp lupta pentru dezarmare si pace, 
pentru depășirea blocurilor militare. 
Hotărîrea lor unanimă de a prelungi 
durata de valabilitate a Tratatului de 
Ia Varșovia este determinată de ne
cesitatea realizării securității traini
ce a țărilor aliate, conlucrării lor 
strînse în problemele internaționale. 
Avînd în vedere creșterea pericolului 
de război, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia vor lua și în 
viitor măsurile necesare pentru men
ținerea la nivelul necesar a capaci
tății lor colective de apărare. Statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via reafirmă că ele’nu tind să obți
nă supremația militară și nu o vor 
admite asupra lor. Ele se pronunță 
pentru asigurarea echilibrului de 
forte la nivelul cel mai scăzut.

întîlnindu-se în preajma celei de-a 
40-a aniversări a încheierii celui 
de-al doilea război mondial, cel mai 
nimicitor și sîngeros din istoria ome
nirii, participanții la întilnire au re
levat importanta deosebită a victo
riei popoarelor iubitoare de libertate 
asupra fascismului. Victoria a fost 
scump plătită. Poporul .sovietic, care 
a adus contribuția hotărîtoare la în- 
frîngerea fascismului, popoarele din 
multe alte țări au pierdut zeci de mi
lioane de vieți. Memoria celor' căzuți, 
datoria față de generațiile actuale și 
viitoare cer ca învățămintele războ
iului să nu fie uitate.

în actuala situație internațională 
este necesară mai mult. ca oricînd 
unirea eforturilor tuturor popoarelor 
si statelor, tuturor forțelor iubitoa
re de pace, indiferent de orientarea 
lor politică, pentru a opri evoluția 
lumii spre catastrofa nucleară.

Partidele comuniste și muncito
rești, parlamentele și guvernele din 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia vor milita și in viitor pen
tru a înlătura pericolul de război 
nuclear, pentru a opri cursa înar
mărilor, și în primul rînd a celei 
nucleare, pe Pămînt. si prevenirea 
ei în Cosmos, pentru a relua proce
sul destinderii și colaborării în rela
țiile internaționale. în acest scop, 
țările socialiste reprezentate la întil
nire sîr.t gata să dezvolte dialogul 
constructiv cu toate celelalte state 
într-un spirit de bunăvoință și în
credere, să desfășoare o largă con
lucrare internațională în interesul 
asigurării păcii ’ și securității ge
nerale.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie si deplină 
înțelegere reciprocă, a relevat uni
tatea de vederi a participanților în 
problemele cardinale ale politicii- eu
ropene și mondiale.

în ceea ce privește consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ s-a 
convenit ca aceasta să aibă loc la 
Sofia, așa cum se stabilise anterior, 
in toamna acestui an.

de coroane
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a semnat 
in Cartea memorială a monumen
tului.

Au fost intonate Imnul de Stat al 
Poloniei și ..Internaționala11.

Au fost depuse, de asemenea, 
jerbe de flori la Monumentul eroi
lor Varșoviei — „Nike“, precum și co
roane de flori la Cimitirul-mausoleu 
din Varșovia al ostașilor sovietici.

Tovarășul Nicolae . Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a revenit, 
vineri seara. în Capitală din R.P. 
Polonă, unde. a. luat parte la întâl
nirea la nivel înalt a conducători
lor de partid și de stat ai țărilor 
participante la Tratatul de la Varșo
via.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însotit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, gene
ral-colonel Constantin Olteanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale. Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar , al C.C, al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe

colaborare si asistentă mutuală, 
semnat la Varșovia Ia 14 mai 1955 

9
Statele participante la Tratatul 

de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală - Republica Popu
lară Bulgaria, Republica- Socialis
tă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Un
gară, Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste - au hotărit să 
semneze prezentul Protocol și au 
căzut de acord asupra celor ce 
urmează ;

ARTICOLUL 1

Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală, semnat la 

Pentru Republica Populară Bulgaria, 
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Pentru
Republica Socialistă Cehoslovacă, 

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Pentru Republica Democrată Germană, 
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Pentru Republica Populară Polonă, 
WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Pentru
Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
■ Președintele 

Republicii Socialiste România

Pentru
Republica Populară Ungară, 

JÂNOS KĂDÂR
Secretar general 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Pentru Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste,

M. S. GORBACIOV
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

40 de ani 
de la victoria 
... asupra

fascismului
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cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de membri si membri su
pleant! ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai 
Comitetului Central al partidului, de 
membri al C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de

*

La plecarea din Varșovia, pe aero
portul Okencie. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membrii delegației Re
publicii Socialiste România au fost 
salutați de tovarășii Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, 
.Henryk Jablonski, președintele Con-

Varșovia la 14 mai 1955, rămîne 
în vigoare în cursul următorilor 
douăzeci de ani.

Pentru Părțile Contractante, care 
cu un an înainte de expirarea a- 
cestui termen nu vor transmite Gu
vernului Republicii Populare Po
lone declarații de denunțare a Tra
tatului, acesta va rămîne în vi
goare in cursul a încă zece ani.

ARTICOLUL 2

Prezentul Protocol este supus ra
tificării.

Instrumentele de ratificare vor fi 
remise spre păstrare Guvernului 
Republicii Populare Polone. 

reprezentanti ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, 
generali.

Un grup de pionieri au oferit cu 
emoție și deosebită bucurie tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Erau de fată ambasadorul R.P. Po
lone la București și membri al 
ambasadei.

★
siliului de Stat al R.P. Polone, de 
alți conducători de partid și de stat 
polonezi.

S-au intonat imnurile. de stat ale 
Republicii Socialiste România Si Re
publicii Populare Polone.

Au fost prezent! ambasadorul 
României la Varșovia și membri ai 
ambasadei.

Protocolul va intra în vigoare în 
ziua remiterii spre păstrare a ul
timului instrument de ratificare.

Guvernul Republicii Populare Po
lone va informa celelalte state 
participante la Tratat despre remi
terea spre păstrare a fiecărui in
strument de ratificare.

încheiat ia Varșovia la 26 apri
lie 1985 într-un exemplar, în lim
bile bulgară, cehă, germană, po
lonă; română, rusă și ungoră, toa
te textele avînd valoare egală. Co
pii certificate ale prezentului Pro
tocol vor fi transmise de Guvernul 
Republicii Populare Polone tuturor 
celorlalte Părți Contractante ale 
Protocolului.

Puternică
angajare 
în muncă 

pentru 
realizarea 
sarcinilor 
economice
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Noi resurse de țiței prin extinderea forajului de mare adincime c» O importantă lucrare de sezon care trebuie încheiată urgtnt

In continuarea celor două anchete publicate în „Scînteia" din 6 și 17 
aprilie, în legătură cu modul cum se materializează programul prioritar 
de cercetare științifică privind forajul de mare adincime, prezentăm as
tăzi punctele de vedere exprimate Ia o masă rotundă, organizată de zia
rul nostru cu specialiști din cercetare și producție. Tema dezba
terii : Ce măsuri se impun pentru asigurarea unei eficlențe sporite fora
jului de mare adincime ? Iată și invitații noștri la masa rotundă : de 
la Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze din Cîmpina : 
dr. ing. Gheorghe Aldea, director ; ing. Ion Pantazi, șef de secție, și ing. 
Leon Dogaru, șeful laboratorului de tehnologia forajului, iar din produc
ție : ing. Ioan Sîrbu, șeful brigăzii de foraj de la sonda „7 003,. Băicoi", 
ing. Gheorghe Ionescu, directorul Schelei de foraj Liliești, și ing. Virgil 
Dumitrescu, directorul întreprinderii de fluide de foraj și operații spe
ciale petroliere Ploiești.

Gh. Aldca : Prin excelență, atunci 
cînd este vorba de forajul de mare 
adincime, cu grad maxim de dificul
tate din punct de vedere geologic, 
misiunea noastră, a specialiștilor din 
ccrcotare, s-ar putea rezuma astfel : 
să găsim procedee prin care să se 
poată săpa mai ieftin, mai repede, 
asigurînd, totodată, lucrărilor o ca
litate ireproșabilă. Cu alte cuvinte, 
prin îmbunătățirea tehnologiilor să 
compensăm dificultățile. De fapt, ex
periența de pînă acum ne-a arătat 
clar că o substanțială creștere a vi
tezei de foraj este pe deplin posibilă, 
însă cu o condiție : respectiv numai 
dacă se realizează un ritm accelerat 
de progres tehnologic atît în dome
niul forajului de cercetare geologică, 
cit și al celui de exploatare.

Redacția : Mai există insă menta
litatea potrivit căreia specialistul din 
producție trebuie să se limiteze doar 
la aplicarea corectă ă unor tehnolo
gii, fără să-și pună in valoare capa
citatea de creație tehnică,, socotită a 
fi un apanaj exclusiv al specialistu
lui din cercetare. Care sint efectele 
unei asemenea mentalități și ce tre
buie întreprins pentru înlăturarea ei 7

L. Dogaru : Ca efecte, în principal, 
tocmai un ritm mai lent in perfec
ționarea tehnologiilor de- lucru. în 
optimizarea lucrărilor die foraj și, ca 
atare, o reducere mai înceată a chel- '-i 
tuielilor și a duratei de săpare a son
delor de mare adincime. Or, pentru 
ca noile tehnologii să fie cît mai ra
pid implementate, este esențial ca 
specialiștii din producție să nu se li
miteze doar la aplicarea soluțiilor 
oferite de cercetare. Ar trebui ca ei 
Înșiși să vină cu soluții tehnologice 
perfecționate. De aceea consider ab
solut necesar ca inginerii de la sche
le, colegii noștri din producție să fie 
mai puternic atrași în implementarea 
noilor tehnologii și, de ce nu, în îm
bunătățirea acestora.

Gh. Aldea : Intr-adevăr, dar pen
tru aceasta ar trebui să se acorde o 
atenție sporită ridicării continue a 
pregătirii de specialitate a cadrelor 
din producție. în acest sens, consider 
oportună organizarea de către Minis
terul Petrolului, cu ajutorul institu
tului nostru, pentru inginerii de la 
schele, a unor cursuri periodice de 
perfecționare, de împrospătare a cu
noștințelor profesionale, pe marginea 
tehnologiilor noi sau îmbunătățite 
elaborate de cercetare. Ce-i drept, 
asemenea cursuri, s-au mai organizat, 
însă formele de perfecționare ce se 
practică în prezent și-au pierdut din 
caracterul direct aplicativ. Ar trebui 
deci ca noile cursuri să fie finalizate 
prin colocvii.de verificare a modului 
cum au rezolvat cursanții unele pro
bleme din teren, din producție, de la 
locul de muncă cu ajutorul noilor 
soluții oferite de cercetare. Aceste 
cursuri ar permite, implicit, dezvol
tarea compartimentelor tehnologice 
din cadrul schelelor de foraj. Altfel 
spus, tot mai multi ingineri de la 
schele să nu mai fie simpli execu- 
tariți, ci să vină ei înșiși cu soluții 
tehnologice îmbunătățite.

Redacția : Din discuții cu ingineri, 
maiștri și muncitori din producție, 
am constatat că acestora le lipsesc 
uneori surse de informare in dome
niul forajului. Ce considerați că tre
buie întreprins pentru o mai bună 
cunoaștere și însușire a noutăților

din acest domeniu de către specialiș
tii din producție ?

I. Sirbu : întrucît documentația de 
specialitate „la zi“ lipsește, uneori, 
la locurile de producție, este opor
tună reluarea sistemului de infor
mare asupra ultimelor noutăți din

liul nostru științific vor trebui să ac
ționeze mai hotărît pentru atragerea 
în munca de cercetare și încadrarea 
de proaspeți absolvenți ai învățămîn- 
tului superior. Această măsură este 
absolut necesară, avînd în vedere nu
mărul mare de pensionări din ulti
mii ani în rîndul specialiștilor noștri 
cu experiență.

L. Dogaru : Atît pentru perfecțio
narea specialiștilor din producție, cît 
și pentru ținerea lor la curent cu ul
timele noutăți în materie de foraj, în 
vederea înfăptuirii complexului pro
gram prioritar de foraj la mare adin
cime, țin să subliniez necesitatea ca 
și cadrele din învățămîntul superior 
să-și aducă o contribuție sporită. Mă 
refer, firește. în principal, la Insti
tutul de petrol și gaze din Plo
iești.

Redacția: Credem că nu se Poate

© Atenție sporită perfecționării profesionale a specialiștilor 
din producție, cunoașterii „Ia ziH a noutăților din foraj-extrac
ție ® O problemă de strictă actualitate — asigurarea schim
bului de mîine al cercetării științifice de profil © Aviz furnizo
rilor : de performanțele și calitatea materialelor oferite petro

liștilor depinde eficiența forajului de mare adincime

foraj-extracție, ații din țară, cît și 
de pe plan mondial, prin buletine cu 
pxtrase din revistele de specialitate, 
întocmite de Centrul de documenta
re al Ministerului Petrolului.

Gh. Ionescu : Deosebit de utilă ar 
fi și reeditarea, tot prin grija Mi
nisterului Petrolului, într-o formă 
actualizată, a „carnetelor de șantier" 
pentru foraj și extracție, de mult 
abandonate, și dotarea tuturor brigă
zilor de la sonde cu acest util in
strument de lucru. Actualizarea pe
riodică a. „carnetelor de șantier" cu 
soluții, formule de calculare a unor 
procese și date „la zi“ s-ar dovedi 
foarte utilă atît inginerilor, cît și 
maiștrilor din producție.

Redacția : Fiecare sondă de mare 
adincime este un unicat care recla
mă la tot pasul prezența cercetăto
rilor pentru rezolvarea operativă a 
unor probleme din cele mai com
plexe. Este insă oare institutul cim- 
pinean in măsură să răspundă 
prompt tuturor solicitărilor 7

I. Pantazi : în vederea întăririi co
lectivelor de foraj și inginerie de 
zăcămînt ale cercetării științifice și 
formarea ca cercetători a unor tir 
neri, conducerea institutului, consi

vorbi despre creșterea eficienței fo
rajului de mare adincime fără a se 
face referiri și la materialele puse, 
in acest scop, la dispoziția petroliș
tilor.

Gh. Aldea: Odată cu creșterea adîn- 
cimii de foraj, se ridică și problema 
asigurării materialelor in cantități

mai mari și cu performanțe supe
rioare. în acest sens, aș sublinia ne
cesitatea primirii unui sprijin mai 
activ din partea industriilor colabora
toare. Astfel, de la industria chimică 
se așteaptă o serie de produse nece
sare pentru prepararea fluidelor de 
foraj, mai ales prin punerea la punct 
și trecerea la fabricarea argilelor or- 
ganofile, absolut necesare în prepa
rarea fluidelor de foraj pentru adin- 
cimi de peste 5 000 de metri. Ce-i 
drept, o serie de produse au fost 
asimilate.

I. Sîrbu : In ce privește „uneltele" 
noastre de lucru, s-ar impune, in pri
mul rind, îmbunătățirea calității pră
jinilor de foraj fabricate în prezent. 
Vizată : întreprinderea „Republica", 
din Capitală. Avem nevoie, totodată, 
de sape calitativ superioare, cu 
anduranță mărită, atît la dantură, 
prin folosirea de carburi sinterizate, 
cît si la lagăre, care să fie de alune
care. Vizată : întreprinderea „1 Mai", 
din Ploiești.

V. Dumitrescu : Aș dori să adaug 
că, pentru obținerea de rezultate mai 
bune în aplicarea noilor tehnologii 
de cimentare a sondelor, se impune 
atît îmbunătățirea calitativă a actua
lelor cimenturi destinate industriei 
extractive de țiței, cît și dotarea cu 
aparate de măsură și control mai 
complexe.

Gh. Ionescu : Perfecționarea apa
raturii de măsură și control pentru 
fluidele de foraj constituie o cerință 
la fel de stringentă. Vizată : între
prindere de aparate de măsură și 
control Otopeni, secția din Ploiești. 
Deosebit de utilă pentru industria de 
petrol s-ar dovedi și înființarea unor 
oficii „service" care să asigure mon
tarea și întreținerea aparaturii exis
tente la sonde.

După cum se știe, în Directivele Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
se arată că nivelurile prevăzute pentru extracția de țiței au în vedere 
intensificarea forajului pe structurile de mare adincime. Creșterea vite
zei de foraj este insă posibilă doar dacă se realizează un ritm accelerat 
de introducere a progresului tehnologic, nu numai in forajul de cercetare 
geologioă, dar și în cel de exploatare. Tocmai de aceea considerăm demne 
de luat in seamă măsurile propuse de participants la această dezbatere. 
Intr-adevăr, crearea unor noi forme de pregătire profesională pentru spe
cialiștii din industria extractivă de țiței, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei, este un factor determinant al introducerii progresului tehnic. 
La fel de importantă este și asigurarea schimbului de mîine pentru 
cercetarea științifică de profil, al cărei rol este decisiv mai ales în do
meniul forajului de mare adincime, cu grad maxim de dificultate din 
punct de vedere geologic. Aceasta cu atît mai mult cu cît, foarte curînd, 
se vor aborda adîncimi și mai mari, depășind cu mult actualul record de 
7 025 de metri. Iar în reducerea permanentă a cheltuielilor și a duratei de 
săpare a sondelor — hotărîtoare este calitatea materialelor, a instalațiilor 
cu care se efectuează forajul. De aceea este ab-olut necesar, așa cum 
s-a arătat la această masă rotundă, ca toți furnizorii să acorde atenție 
sporită calității produselor livrate petroliștilor.

Dezbatere consemnată de Io-ana DABU

Aspect din atelierul de blocuri electronice, intr-o modernă unitate economică : întreprinderea „Electrotehnica" din 
Capitală

Tehnologii moderne, cu eficiență economică certă
„Scînteia" propune spre generalizare soluții de recondiționare a pieselor de schimb 

și subansamblelor aplicate de Centrul terotehnologic din Brăila
A trecut mai bine de un an de 

cînd la Combinatul de fibre, celu
loză și hirtie din Brăila a luat fiin
ță Centrul de proiectări și cercetări 
terotehnologice — primul de acest 
tip din țară.. Inițiativa — izvorită 
din necesitatea constituirii unei uni
tăți profilate pe activitatea de re- 
condiționare a pieselor și suban
samblelor — a aparținut organelor 
locale de partid și de stat și con
ducerii combinatului și a fost spri
jinită de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și de Organi
zația Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială — O.N.U.D.I. 
Pentru a se economisi importante 
fonduri de investiții. Centrul tero
tehnologic a fost amplasat în spații 
existente, în foste depozite de ma
teriale.

— Am amenajat cu forțe proprii 
spatiile de proiectare, cercetare și 
producție — ne precizează inginerul 
Mircea' Drăghici, șeful Centrului te
rotehnologic. Dispunem în prezent 
de trei ateliere de producție, cu o 
suprafață utilă de 1 800 mp, un la
borator chimic și altul metalografic, 
o sală de proiectare și o sală de 
transfer tehnologic. Bunăoară, în sala 
de transfer tehnologic asigurăm in
struirea personalului muncitor pen
tru însușirea și deprinderea tehno
logiilor moderne de recondiționare, 
susținem referate, proiectăm filme 
pe teme tehnice, desfășurăm cursuri 
de perfecționare profesională. In a- 
telierele de sudare-metalizare, pre
lucrare prin așchiere și lăcătușerie- 
montaj, in laboratoarele chimic și 
metalografic. in atelierul de proiec
tări și cel de transfer tehnologic lu
crează 46 de oameni ai muncii, din 
care opt sint specialiști, iar restul 
muncitori și maiștri. Față de com
plexitatea problemelor pe care le 
avem de soluționat, numărul perso
nalului muncitor este încă insufi
cient. Ne-ar mai fi necesari cel pu
țin 35 de oameni de diferite cali
ficări, dar unitățile din județ nu 
s-au dovedit receptive la solicitarea 
noastră de a le admite transferul în 
cadrul centrului terotehnologic. Or. 
funcționarea corespunzătoare a aces
tui centru este in cele din urmă în 
avantajul tuturor întreprinderilor.

— Cum s-a realizat dotarea teh
nică a acestui centru ?

— în marea lor majoritate, utila
jele și instalațiile s-ju asigurat din 
producție internă, precum și prin 
redistribuiri din diferite secții ale 
combinatului nostru. Pe parcurs, co

lectivul centrului a desfășurat o in
tensă activitate, care de altfel conti
nuă, pentru autodotarea cu scule, 
dispozitive, aparate de măsură și 
control. Am reușit să ne integrăm 
„din mers" în organismul combina
tului, prin implementarea unor teh
nologii moderne de recondiționări 
de piese, echipamente și 6ubansam- 
ble, îndeosebi pentru industria chi
mică, unde, după cum se știe, orga
nele de mașini sint supuse unui pro
ces mai intens de corodare.

Colectivul Centrului terotehnologic

(Semnează Virgil Vizireanu, inginer- 
șef cu probleme mecano-energetice 
și automatizări). De menționat că 
un astfel de rotor valorează peste 
2,2 milioane lei, iar funcționarea sa 
pe parcursul unei singure zile con
tribuie la realizarea unei producții 
de 1,8 milioane lei.

Să ne oprim și la un alt exemplu. 
Echipamentul mașinilor de filat ce
lofibră, care are o serie de părți 
componente executate din oteluri 
speciale, este recondiționat aici, cu 
rezultate foarte bune, puțind fi fo

îmbină activitatea de cercetare cu 
cea de producție pentru a „readu
ce la viață" cit mai multe piese, 
echipamente și sitbansamble uzate 
care, cu puțin timp în urmă, erau 
destinate doar retopirii. Din șirul de 
realizări în acest domeniu am reți
nut citeva exemple. Retorii de tur- 
bocompresor, uzați în urma folosirii, 
erau recondiționați în alte țâri, A- 
ceastă operație se plătea în valută 
(peste 150 000 de dolari pentru un 
rotor) și dura, cu tot cu drum, chiar 
6—8 luni. în prezent, retorii sint re
condiționați cu rezultate similare la 
Brăila, utilizîndu-se metoda metali
zării cu arc electric, prin care păr
țile uzate sint încărcate cu materia
le dure, dintr-o compoziție specială, 
pină sint aduse la cotele inițiale.

Am extras un fragment semnifi
cativ dintr-o scrisoare primită pe 
adresa Centrului terotehnologic din 
partea Combinatului chimic Slobo
zia : „Rotorul turbocompresor pe 
care l-ați recondiționat funcționea
ză foarte bine după șase luni de la 
montare. Vă mulțumim și vă ru
găm să fiți de acord să colaborăm 
și în continuare cu dumneavoastră".

losit încă 4—5 cicluri de funcționa
re. Evident, exemplele ar putea con
tinua.

— Care este „strategia" activității 
Centrului terotehnologic ?

— Chiar de la înființare am fost 
preocupați de introducerea unor pro
cedee tehnologice avansate — ne 
spune ing. M. Drăghici. în prezent, 
folosim 8 procedee de bază, dar, în 
mod cert, ca urmare a cercetărilor 
pe care le desfășurăm cu asiduitate, 
numărul acestora va crește. Practi
căm in mod curent metalizările cu 
arc electric — la care lucrăm cu a- 
paratură și materiale românești, 
unele realizate chiar de noi, in ca
drul centrului — și încărcările dure 
c_u_ electrod fuzibil pentru piese su
puse unor uzuri avansate. Cred că 
soluțiile tehnice pe care le-am a- 
doptat pot să-i intereseze nu numai 
pe specialiștii din - domeniul indus
triei chimice, ci și pe cei din alte 
unități, din economie. De altfel, la noi 
s-au creat condiții pentru ca recon- 
diționarea pieselor, echipamentelor 
și subansamblelor să depășească sta
diul preocupărilor temporare, con- 
juncturale, materializate doar atunci

cînd unitățile se confruntă cu lipsa 
unor repere. Sint absolut convins că 
atit posibilitățile centrului teroteh
nologic, cît și cele ale industriei ro
mânești în ansamblu ne permit să 
abordăm problema recondiționărilor 
pe o scară mai largă, de pe poziții 
științifice avansate, anticipative, 
îmbinînd cercetarea cu producția și 
contopindu-le intr-un proces de tip 
industrial.

— în ce măsură procedeele teh
nologice de recondiționare a piese
lor pe care le-ați pus la punct pot 
fi generalizate ?

— Pentru metalizările cu arc elec
tric am trecut de la recondiționări 
la o micropreducție de aparate des
tinate realizării unor astfel de ope
rații. Recent, am livrat un aseme
nea aparat S.M.A. Romanu, județul 
Brăila, unde funcționează cu rezul
tate bune. Procedeul încărcărilor 
dure cu electrod fuzibil, de care 
aminteam, l-am aplicat la recondi- 
ționarea cuțitelor de plug — care, 
cum bine se știe, 6Înt supuse unor 
uzuri pronunțate — la I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei. Părțile supuse uzu
rii le-am încărcat cu materiale dure, 
prelungind de 8—10 ori viața cuțite
lor de plug. în prezent ne preocupă 
elaborarea unor tehnologii cu un 
grad ridicat de dificultate pentru 
recondiționarea unor rotoare de tur
bine ale Combinatului chimic Făgă
raș și a unor lagăre axiale pentru 
turbine destinate Combinatului de 
îngrășăminte chimice Piatra Neamț. 
Ne preocupă, totodată, perfecționa
rea întregii aparaturi și realizarea 
unor noi materiale de suport. Nu 
ne propunem să rezolvăm totul sin
guri, dimpotrivă, colaborăm cu mai 
multe întreprinderi și institute de 
cercetări din țară și, la rîndul nos
tru, sîntem gata să împărtășim din 
experiența acumulată oricărei uni
tăți interesate.

— Care este eficiența economi
că a funcționării Centrului teroteh
nologic ?

— în primul an de funcționare, în 
cadrul centrului s-au realizat 400 de 
tehnologii de recondiționare, au fost 
recondiționate circa 9 000 de repere 
de pe urma cărora s-au realizat 
economii în valoare de peste 35 mi
lioane lei. în acest an, centrul are 
o sarcină de plan de 11 000 de repe
re și își propune să realizeze econo
mii de peste 60 milioane lei.

Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scinteii"

PLANTAREA POMILOR
In această primăvară, concomitent cu celelalte lucrări agricole de 

sezon, se desfășoară o amplă acțiune de plantare a pomilor și arbuș
tilor fructiferi. Potrivit programului întocmit de organele de specialitate, 
din cele 5 400 hectare prevăzute a se planta, cele mai mari suprafețe 
urmează a fi realizate în județele cu condiții deosebit de favorabile 
pentru dezvoltarea pomiculturii : Vîlcea, Argeș, Bistrița-Năsăud, Suceava 
și altele. In acest scop, în pepinierele statului au fost produse cantități 
mari de material săditor, s-au pregătit prin desfundare aproape 5 000 
hectare in vederea organizării de livezi intensive.

O dată cu încălzirea timpului, în multe unități agricole s-a lucrat 
Intens la plantarea pomilor, asigurîndu-se astfel condițiile necesare 
prinderii și dezvoltării lor normale. Așa cum rezultă din datele furnizate 
de Direcția generală economică a horticulturii din ministerul de resort, 
în județul Maramureș programul de plantări a fost depășit cu 3 la sută, 
iar în județele Mureș și Alba, această lucrare s-a executat pe toate 
suprafețele prevăzute. Plantarea pomilor este avansată și în județele 
Argeș, Bacău și altele. Totuși, pînă la 25 aprilie, pe ansamblul țării, 
planul de plantări a fost realizat în proporție de numai 74 la sută. Po
trivit acelorași date, lucrările sint intirziate in județele Tulcea, Bistrița- 
Năsăud, Suceava, Satu Mare, lași, Sălaj și altele. Este o situație inexpli
cabilă, dacă ținem seama de faptul că forța de muncă de.la sate nu 
a fost angajată decît în proporție redusă la executarea insămînțărilor, 
lucrări efectuate aproape în totalitate de mecanizatori. Doar în legu
micultura oamenii muncii de la sote au fost solicitați mai mult.

Intrucît timpul este înaintat, iar pomii au pornit în vegetație, există 
pericolul ca materialul săditor scos din pepiniere să se degradeze, lată 
de ce organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele 
de specialitate, conducerile unităților agricole au datoria să acționeze 
energic în vederea încheierii plantării pomilor.

Oamenii harnici pregătesc 
rodul bogat al livezilor 
0 bună experiență privind grăbirea înființării 

noilor plantații pomicole oferită de unitățile agricole 
din județul Argeș

Aceste zile de sfîrșit de aprilie 
înfățișează trecătorului, prin locali
tățile argeșene, o intensă activitate 
în livezi. Pe un traseu ce cuprinde 
cooperativele agricole Stîlpeni, Mi- 
hăiești, Bălilești și Vlădești, unități 
cu o bună tradiție în cultura măru
lui, sau in altă zonă a județului — 
Săpata de Sus, Săpata de Jos, Md- 
șoaia, Broșteni și Costești — unde 
cooperativele agricole respective 
obțin rezultate constant bune la cul
tura prunului, pretutindeni ai imagi
nea unor livezi care fac cinste ori
cărui gospodar. Tăierile de rodire au 
fost făcute cu atenție, livezile sint 
împrejmuite, iar în jurul pomilor au 
fost aplicate, la „copcă", îngrășămin
te organice. în fapt, aceste constatări 
confirmă la modul cît se poate de 
concret aprecierea tovarășului Gheor
ghe Mihai, directorul Trustului hor
ticol Argeș, care ne spunea că acest 
început de an marchează o cotitură 
în ce privește activitatea din pomi
cultura județului. Tăierile de rodire 
s-au făcut în toate plantațiile, au 
fost administrate cu 25 000 tone mai 
multe îngrășăminte organice decît 
în anul trecut. De asemenea, au loc 
ample acțiuni de modernizare a plan
tațiilor vechi și de înființare a altora 
noi.

Dacă avem în vedere că Argeșul, 
cu cele aproape 35 000 hectare de 
livezi, ceea ce reprezintă circa 10 la 
sută din patrimoniul pomicol națio
nal, deține locul întîi pe țară în ce 
privește suprafața plantată cu pomi, 
rezultă și mai bine importanța bunei 
îngrijiri a livezilor pentru snorirea 
producției de fructe. Toate acestea

sînt urmare firească a măsurilor în
treprinse de comitetul județean de 
partid pentru gospodărirea și dez
voltarea patrimoniului pomicol al 
unităților agricole și al gospodăriilor 
individuale, în scopul creșterii sub
stanțiale a producției de fructe.

în ansamblul acestor măsuri, o 
atenție deosebită se acordă reîntine
ririi patrimoniului pomicol județean, 
cît și îmbunătățirii structurii pe 
specii și soiuri de pomi fructiferi. 
„Pentru înfăptuirea acestor sarcini
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Bădescu, directorul Stațiunii de cer
cetare și producție pomicolă Argeșelu
— avem prevăzut pentru acest an 
înființarea, în județ, de plantații noi 
pe 770 hectare, din care 450 hectare 
acum, în primăvară, iar diferența în 
toamnă, și de modernizat plantațiile 
clasice pe 969 hectare. în toată a- 
ceastă acțiune, cercetătorii și specia
liștii stațiunii noastre, cît și cei ai 
Institutului de cercetări pomicole de 
la Mărăcineni sînt implicați direct, 
avînd o contribuție esențială la ela
borarea documentațiilor, alegerea 
amplasamentelor, stabilirea speciilor 
de pomi, acordarea asistenței tehnice 
și altele".

Nu întîmplător am consemnat a- 
ceastă opinie. Peste tot pe unde am 
trecut aveam să găsim în unitățile 
agricole specialiștii celor două insti
tuții de cercetare pomicolă din județ. 
Este un fapt, nu lipsit de importanță, 
care, printre altele, explică cum în 
județul Argeș acțiunile de înființare 
a noi plantații și de modernizare a 
celor vechi sînt într-un stadiu avan
sat față de alte județe, unele chiar

limitrofe cu Argeșul. Pînă li data 
de 25 aprilie, din programul dtplan- 
tări în primăvară, de' 450 hetare, 
au fost realizate 350 hectare ii, se 
apreciază la organele județae de 
specialitate, că există create toate 
condițiile ca pină la 1 mai proramul 
de plantări de primăvară să fi rea
lizat integral. Investigațiile între
prinse pe teren, în mai mult uni
tăți, ne-au convins că in apriierea 
acestui termen nu există nici apro- 
xijnație.

Am oprit mai întîi în „țara pru
nului, pe platforma Vedea-Cmea- 
na. Aici, la Săpata de Sus, :unul 
este pomul cel mai prețuit. Ce 300 
hectare plantate cu pomi ale (ope
rativei agricole, dar și livezi din 
curțile gospodarilor individui îți 
dau sentimentul de sănătate, Igoa- 
re, prospețime. La această țstre, 
cooperativa agricolă a adăut in 
această primăvară încă 43 hecie de 
plantații noi de prun în sisti in
tensiv. „Prunul este mina noaiă de 
aur — ne spunea Maria Dir pre
ședintele cooperativei. Din' verifi
carea fructelor realizăm viturl 
constante, și ce-i important, sarte 
ridicate. Vrem să plantăm a a- 
ceastă specie toate terenuril im
proprii producției de cerealeAnul 
acesta ne-am prevăzut doar 'hec
tare. Și nu-i muncă ușoară, i li
vadă este de muncă serios și-i 
nevoie de mulți oameni". în- 
tr-adevăr, la ferma pomicolion- 
dusă de Sofia Preoteasa, errsute 
de oameni. „Mai avem de puițiva 
pomi și gata — ne spune cu tsen- 
timent de ușurare șefa ferrmîm- 
prejmuim livada și apoi nu nâmî- 
ne decît să îngrijim plantațpînă 
va intra pe rod. După cum deți, 
nu ducem lipsă de oameni, ope
ratorii au venit și de la c|alte 
ferme să.ne ajute".

Am insistat asupra modului care 
este organizată și se desfășoi ac
tivitatea la Săpata de Sus, îdcă 
aici, ca și la Săpata de Jos, leți- 
Negrești, Broșteni, Costești'eiu, 
Vlădești și în multe alte uni' am 
avut aceeași imagine a modu'res- 
ponsabil în care se acționeazen- 
tru înființarea noilor planta po
micole. Există și unele unităgri- 
cole, ce-i drept puține la năr, 
printre care cooperativele cole 
din Curtea de Argeș, Meri și 
Richițele, unde stadiul ploilor 
este sub media pe județ. îneste 
unități, consiliile populare șiidu- 
cerile cooperativelor agricole buie 
să întreprindă măsuri energiien- 
tru asigurarea forței de munast- 
fel îneît plantarea să se îne la 
termen.

Constatările de pe teren pd a- 
precierea că unitățile agricolge- 
șene oferă o bună experienț 
privește înființarea de plant 
și modernizarea celor vechi. < 
experiență ce are la bază lăți
rea temeinică a acestor acțitasi- 
gurarea materialului săditor, rea 
unui larg front de lucru și, ctor 
hotărîtor, participarea în măr 
mare a cooperatorilor și a dălți 
locuitori de la sate. Toate stea 
sînt cu atît mai mult de sublii cu 
cît în cincinalul viitor unitățilgri- 
cole argeșene și-au propus înfi
ințeze plantații pomicole noi p 000 
hectare și de arbuști fructiferi 600 
hectare, ceea ce impune o lai ge
neralizare a experienței dodite.

ce 
noi 
e o

Aurel PAPADIUț 
Gheorghe CÎRSIA 
corespondentul „Scîii”

,1Organizarea de microferme zootehnie
— o sursă de producții si venituri sporit)

Experiența întreprinderii agricole de stat Traian, județul Bacău, ți sectorul agricol Ilfov, profilufciExperiența intreprinderii agricole de stat Traian, județul Bacău, ți 
Bragadiru, din sectorul agricol Ilfov, aflate in zone și avînd condiții di
ferite, demonstrează modalități interesante de îmbinare armonioasă a 
producției vegetale cu zootehnia, de a pune în valoare posibilitățile lo
cale pentru a crește animale in adăposturi simple, amenajate cu cheltu
ieli reduse.

Pomicultura și păstoritul 
într-o îmbinare armonioasă
„La noi zootehnia se îmbină ar

monios cu producția vegetală — ne 
spune inginerul Corneliu Brudiu, 
directorul I.A.S. Traian, județul 
Bacău. Avem 5 500 hectare de 
teren, din care 3 500 hectare sînt 
arabile. Cea mai mare parte din 
pămîntul de care dispunem se 
încadrează în ultima categorie de 
fertilitate, iar pentru a-1 face rodi
tor avem nevoie de multe îngră
șăminte naturale. Este unul — și 
poate cel mai important dintre ar
gumentele care pledează în favoa
rea dezvoltării zootehniei. în cele 
patru ferme vegetale — Slobozia, 
Oprișești, Vultureni și Traian II 
profilate inițial pe culturi de cîmp — 
creștem 20 000 de ovine. Aceste ani
male valorifică eficient producția 
secundară a culturilor agricole. Pe 
această cale, mii de tone de coceni, 
paie, vreji de leguminoase și, desi
gur, fîn și masă verde se transfor
mă in carne, lapte, lină. în ultimii 
ani, producția de lînă s-a dublat, a- 
jungind, in medie, la 5,6 kg pe oaie 
tunsă, față de 5,2 kg cît prevedea 
planul pe 1984".

Iată ce s-a întreprins practic în 
vederea îmbinării zootehniei cu po
micultura, cit și unele probleme ce 
se cer soluționate pentru crearea 
microfermelor zootehnice în cadrul 
fermelor pomicole. „In livezile cla
sice obținem, în medie, opt, zece 
tone de fructe și o tonă de fîn, la 
care se adaugă și iarba ce se pășu- 
nează în cele două scurte cicluri — 
de primăvară și de toamnă — ne 
spune directorul.- Întrucît fermele 
pomicole sînt situate la distanțe 
mari, de 30—40 km față de sediul 
întreprinderii, se simte nevoia unei 
anumite autonomii funcționale, a re
zolvării cu mijloace și posibilități 
locale a problemelor legate de asi
gurarea bazei materiale și, în pri
mul rînd, a furajelor. Transportul 
finului la distante mari e costisitor. 
De aceea. în cele două ferme cu li
vezi clasice de la Plopana vom creș
te 300 vițele, începînd de la vîrsta 
de șase luni și pînă cînd vor ajunge 
juninci 
redate 
provin, 
silă în 
părtate
pot fi întreținute în adăposturi sim-

ple, iar numărul de operațiuni de 
îngrijire este mult mai redus decit 
în cazul vacilor de lapte. în momen
tul de față, lucrăm la construirea 
adăposturilor care vor fi date în fo
losință în această primăvară. Este 
vorba de construcții simple, făcute 
din materiale locale ușoare și iefti
ne, dar funcționale, in sensul că 
au instalații de alimentare 
curentă, iar pe mijloc — 
furajare".

Creșterea animalelor în 
pomicole asigură creșterea

cu apă 
alei de
fermele 
produc-

Ce arată experiența 
unor unități agricole, 

ce se face 
pentru a crește animale 

în fermele vegetale, 
pomicole și legumicole

ției de fructe. Mii de pomi primesc 
îngrășăminte naturale la rădăcină, 
ceea ce influențează pozitiv atit ni
velul recoltei, cit și calitatea fruc
telor. în condițiile acestei întreprin
deri amplasarea saivanelor de oi a- 
colo unde se produc furajele pentru 
iarnă este avantajoasă întrucît nu 
mai este nevoie de nici un fel de 
cheltuieli pentru transportul finului 
provenit din livezi, nutrețul fiind 
consumat pe loc. în acest mod se 
inlătură și cheltuielile neeconomi- 
coase pentru transportul îngrășă
mintelor organice. La ■ ferma pomi
colă Benești, cu o suprafață de 250 
hectare de livezi se construiește un 
saivan cu o capacitate de 2 000 
locuri pentru ovine. Aici vor fi cres
cute 2 000 de mieluțe de prăsilă pînă 
vor deveni gestante. Este un mod 
avantajos de cooperare cu fermele 
de la Slobozia și Oprișești, care au 
turme de oi — ferme situate in a- 
propiere de cele pomicole.

gestante bune pentru a fi 
fermelor de vaci din care 

Creșterea vițelelor de pră- 
fermele pomicole mai înde- 
prezintă multe avantaje. Ele

Amenajări simple, 
metode eficiente 

de întreținere a animalelor 
într-o unitate cu multe ferme spe

cializate — zootehnice, legumicole și 
pomicole — așa cum este întreprin
derea agricolă de stat Bragadiru din

. ______:om-
plex al producției este menit 1 asi
gure cit mai multe produse roas- 
pete — lapte, legume și fruct] pen
tru aprovizionarea Capitalei, ‘ 
ceastă unitate efectivul totallnsu- 
mează 1 300 taurine. în mai piin de 
doi ani producția medie de lpte a 
crescut cu 50 la sută, ajungld în 
prezent la 13—14 1 pe zi de k fie
care din cele peste 500 de val Dar 
tocmai stricta specializare a ferme
lor vegetale, așa cum au okervat 
specialiștii unității, pe lîngă Șanta
je incontestabile, prezintă și deza
vantaje : valorificarea incompetă și 
în consecință pierderea unor canti
tăți mai mari sau mai mici d< dife
rite surse furajere. De acea, la 
Saele, în cadrul fermei legimicole 
nr. 8 se cresc 54 juninci gstante, 
urmînd ca anul viitor numărul de 
taurine din prăsilă proprie să ajun
gă la 160. Pentru perioada dî vară 
s-au amenajat 14 hectare de pă
șune bine întreținută, dar cea mai 
mare parte a furajelor o reprezintă 
resturile legumicole și diferite pro
duse secundare ale culturilor agrico
le din fermele vegetale — vreji de 
leguminoase, paie, coceni, masă ver
de și nutrețuri însilozate provenite 
din culturile duble.

Prezintă un larg interes modalită
țile de a soluționa diferitele proble
me. începînd de la alegerea celui 
mai 6implu sistem de amenajare in
terioară în grajd și de întreținere a 
animalelor. ;în locul amenajărilor din * 
grajdurile obișnuite făcute cu zeci 
de tone de beton și metal s-a adop
tat metoda creșterii vițelelor pe aș
ternut permanent, completat zilnic 
cu paie curate. Practic, atit în grajd, 
cît și în padocuri, animalele stau pe 
un pat cald de gunoi în curs de 
fermentare, realizîndu-se deci încăl
zirea cu biocombustibil. fără nici un 
fel de cheltuieli de energie. Se reali
zează, totodată, importante econo
mii de forță de muncă, deoarece 
gunoiul de grajd se scoate o singură 
dată pe an, primăvara. Acest mod 
de a proceda este avantajos și pen
tru legumicultură, asigurîndu-se 
biocombustibil și îngrășăminte.

O altă inițiativă : în timpul verii, 
cînd animalele sînt în padocuri sau 
la pășune, în podul grajdului se 
cresc cîte două serii de pui de car
ne. în acest mod. anul trecut s-au 
crescut 12 000 de pui în două serii, 
la o greutate medie de două kilogra
me. Sînt activități rentabile care 
concură la mărirea surselor de bene
ficii. In acest an. activitatea econo
mică a microfermei Saele se va în
cheia cu beneficii previzibile in va
loare de aproape o jumătate de 
milion de lei.

a-

C. BORDEIANU
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acesta a fost simțământul ce i-a călăuziți}® vitejii ostași ai Armatei Rc^fâne,
care s-au acoperit de glorie in bătăliile pentru eliberarea țărd

Primăvara anului 1985...
Primăvară aniversară a marii Victorii de la 9 Mai 1945 împotriva 

fascismului. La făurirea acestei victorii, poporul român și-a adus o 
contribuție de o deosebită importanță, participînd cu forțe umane și 
cu un efort material considerabil la uriașa bătălie purtata cu eroism 
de armatele sovietice și ale întregii coaliții antihitleriste împotriva celui 
mai mare dușman al libertății și independenței 
popoarelor. O contribuție care, din prima clipă a 
declanșării revoluției române în august 1944, s-a.do
vedit, din toate punctele de vedere, plină de conse
cințe asupra ansamblului mersului războiului. Dimen
siunile universale ale istoricului act de unanimă voin
ță națională de la 23 August 1944, Revoluția de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, organizată și condusă de Partidul Comunist 
Român, au fost relevate imediat de presa mondială, de 
personalități politice și istorice prestigioase ale timpului.

Consemnăm acum cîteva dintre aceste opinii care, 
Ia distanță de patru decenii, se alcătuiesc ca adevă
rate concluzii validate cu strălucire de istorie. „Ieșirea 
României din Axa fascistă este importantă nu numai 
pentru poporul român - scria în acele zile ziarul 
sovietic „PRAVDA". Presa străină afirmă in mod just 
că s-a năruit întregul sistem de apărare german in 
Balcani. (...) Lovitura primită de întregul sistem al 
dominației naziste in Balcani poate fi cu greu subes
timată". „Nu sint clare toate amănuntele clipei de 
față - se pronunța în 24 august 1944 ziarul 
„THE EVENING STAR", din Washington — dar tot atit de sigur ca 
explodarea unei bombe este că România a pus în mișcare evenimente 
de importanță hotăritoare in estul Europei. Sintem intr-un moment de 
istorie incârcat de posibilități imense și senzaționale". Despre același 
moment al ridicării fulgerătoare a întregului popor român la luptă cu 
ocupantul fascist, unul dintre cei mai reputați specialiști ai istoriei Eu
ropei răsăritene, englezul Hugh Seton Watson, sublinia că, prin con
secințele sale strategico-politice, strălucitul act de suveranitate națio
nală al României este „unul din evenimentele decisive ale celui de-al 

pe urmele
războiului

doilea război mondial". în 26 august 1944, radio LONDRA aprecia, la 
rindu-i, că „România a zdrobit zidul Balcanilor ce fusese ridicat acum 
cinci ani de Hitler". In aceeași zi, ziarul „NEW YORK TIMES" scrie că 
istoria va consemna actul de la 23 August „ca unul din cele mai hotă
ritoare evenimente ale întregului război".

Astfel de gînduri, astfel de idei se răspîndeau, 
ca un uriaș șuvoi al proaspetelor speranțe născute 
in clipa cînd soarta războiului era încă indecisă, 
prin comentariile presei și posturilor de radio pe toată 
suprafața pămîntului în acele zile de teribilă încleș
tare cu dușmanul fascist a ostașilor români, a mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor noștri. Ei, simpli 
ostași, muncitorii înarmați nu aveau răgazul să des
cifreze, dintru început, înțelesul acestor mesaje în
cărcate de semnificații majore privind noul curs pe 
care-l lua uriașa conflagrație ; ei încă nu aveau la 
dispoziție timpul material necesar să aprecieze ce 
măreție avea să confere faptelor lor de arme isto
ria, cît de puternică și de hotăritoare era lovitura 
dată de către ei mașinii de război germane. Se 
băteau cu legendară vitejie, apărîndu-și pămîntul 
străbun, nimicind sau capturind dușmanul în capi
tala țării, în zonele petroliere, pe litoralul Mării 
Negre, în cîmpia Bărăganului, a Burnasului, a Blah- 
niței, a Timișului și Aradului, ei zăvorau și țineau, 
neclintiți, trecătorile Carpaților, barau linia Dunării.

La 30 august 1944, ostașii români doborau bornele 
frontierei silnic impuse României și porneau marea bătălie pentru elibe
rarea pămîntului sfînt al Transilvaniei de hitleriștii și horthyștii cotropitori. 
Zilele și nopțile de supraomenească încordare, de grele și sîngeroase 
lupte vor fi încununate în memorabila zi de 25 octombrie 1944 - cind 
ultima brazdă de pămînt românesc a fost eliberată.

In ciclul „REPORTAJ DE PACE PE URMELE RĂZBOIULUI" publicăm 
astăzi alte evocări ale lungului și gloriosului drum de luptă pentru li
bertatea României, pentru libertatea popoarelor, drum încheiat în marea 
zi a Victoriei, 9 Mai 1945.

La granița de nord-vest a țării, la Cărei, durat în piatră pentru veșnicie, chipul ostașului român

UN FLUVIU AL BĂRBĂȚIEI ROMÂNEȘTI EROII RAM ÎN VEȘNIC TINERI
Vin spre noi veștile 

acelor zile și nopți, 
pe care litera isto

riei le-a trecut cu aur 
in filele ei. Veghea la 
fruntaria de sud a țării 
era o veghe a bărbăției ro
mânești. necruțătoare cu 
dușmanul care pingărise 
pămintul patriei. Vin spre 
noi veștile acelor zile _ și 
nopți de continuă și în
verșunată bătălie cu un 
inamic bine înarmat, bine 
instruit, crud și viclean ca 
o fiară. Sint vesti sub for
ma succintelor rapoarte de 
luptă, ordine de operații, 
comunicate. Redăm cîteva 
dintre ele. Cuvintul lor re
învie moment'e pline de 
semnificație din marea bă
tălie a Dunării.

Comunicat al Marelui 
Stat Major, 27 august 1944: 
„Pe Dunăre, un convoi de 
40 de vase germane a în
cercat să fugă spre vest, 
fiind urmărit și atacat de 
flota noastră fluvială și do 
bateriile din porturi. Pînă 
în prezent au fost scufun
date 2 vedete si 4 remor
chere ; alte 10 vase au fost 
avariate și 2 capturate. A- 
vîatia noastră a doborît, în 
cursul zilei de ieri, 10 a- 
vioane inamice. între care 
2 Giganturi. Pînă în pre
zent au fost capturați 
12 000 dc prizonieri, muit 
material dc război și nu
meroase depozite de muni- 
tiuni, echipament și sute 
de autovehicolc".

încercări de stabilire de 
capete de pod hitleriste pe 
malul drept al Dunării au 
fost făcute cu stăruință, 
cu încăpățînare. Uriașa 
breșă operată de români 
în sudul sistemului ger
man de apărare nu mai 
putea fi zăgăzuită. Iată 
încă una din aceste încer
cări lichidată de ostașii 
noștri, menționată intr-un 
document secret al Mare
lui Stat Major : „Citeva 
șlepuri cu germani au ve
nit dinspre Calafat și au 
debarcat la Cladova și trag 
cu tunurile în Simian și 
Turnu Severin. Lupta s-a 
ciștigat dc români, făcîn- 
du-se 1 000 de prizonieri. 
26 august 1944.“ Un comu
nicat aducea, tot în ziua 
de 26 august 1944, o veste 
fierbinte : „Inamicul a în
cercat să-și întărească’ tru
pele de la București cu un 
puternic grup care a for
țat Dunărea la Giurgiu. 
Contraatacul forțelor noas
tre de apărare a respins 
trupele inamice la sud de 
Dunăre."

O notă informativă, din 
aceeași zi, ne duce pe țăr
mul dobrogean, in preajma 
podului lui Saligny : „La 
ora 19,30 au apărut la Cer
navodă. dinspre Hirșova, 
7 monitoare germane care 
s-au oprit în fata portului 
Cernavodă și au începui 
să tragă cu tunul spre 
gară. La ora 20 au apărut 
13 remorchere, care au tre
cut ne sub pod. începînd 
un duel de artilerie - între 
ele și artileria noastră. Un 
remorcher a fost incendiat, 
10 avariate. 7 s-au predai 
și 2 au dispărut pe Dună
re. La ora 22,30 canonada 
de artilerie continuă." 
„Lupte în curs la Orșova 
— anunță o telegramă — 
unde s-au baricadat circa 
400 de germani. Un avion 
german care a mitraliat 
Orșova a fost doborît. Lup
te mai violente în zona 
Vîrciorova. Divizia 19 in
fanterie continuă cu toată 
energia operațiunile de cu-

EPISOADE DIN BĂTĂLIA PE DUNĂRE
rățire." Un raport opera
tiv. redactat a doua zi. la 
ora 20. menționa deznodă- 
mintul luptelor din acea 
parte a țării : „în zona 
Turnu Severin situația s-a 
restabilit. Au fost dezar
mați și internați peste 1 300 
de germani ; în zona Or
șova rezistentele germane 
au fost lichidate. Un mo
nitor german în fața Or- 
șovei a fost luat sub focul 
artileriei capturate de la 
germani." O veste alar
mantă, spre ora miezului 
nopții : „Trupe germane 
au intrat în Oltenița și 
se dau lupte de stra
dă. Legăturile telefonice 
întrerupte. Călărașii ata
cat. la ora 20. de circa 
5 000 germani. A doua zi, 
garnizoana din Oltenița ra
porta lichidarea coloanelor 
inamice".

La Călărași, ostasii gar
nizoanei. premilitarii si ță
ranii din jur au lovit nă
prasnic, nimicind sau cap- 

Nave românești în misiune pe Dunăre

turînd coloana inamică în 
pragul orașului. O dată cu 
aceste vești sosea. în ziua 
de 28 august, la Marele 
Stat Major următoarea te
legramă : „Am onoarea a 
înainta pe generalii ger
mani : general de divizie 
Stahel Rainer și general 
de divizie Gerstenberg Al
fred. Ați ordonat ca acești 
doi generali, care au dat 
ordin să se bombardeze 
Bucureștii după ce și-au 
dat cuvintul de onoare că 
Bucureștii nu va fi bom
bardat, să fie prinși și pre- 
dați Marelui Stat Major. 
Ordinul s-a executat !“

Iată-ne. peste timp. în 
pragul sărbătoririi 
celei de-a 40-a ani

versări a victoriei de la 
9 mai 1945 împotriva fas
cismului, în două punc
te extrem de sensibile 
ale acelei centuri de foc 
a Dunării, la Drobeta- 
Turnu Severin și la Or
șova.

Locul vechii bătălii nu 
mai poate fi distins. Tran
șeele săpate în grabă. în 
neuitata zi de 25 august 
1944, au dispărut. Mai sint 
zăvoaiele de pe malul rîu- 
Iui Topolnița. Au înverzit 
primenindu-se și ele în a- 
ceastă primăvară a aminti
rilor eroice, însoțind riul 
pînă la vărsarea lui în Du
năre. Peisajul este însă cu 
totul schimbat. Nimic nu 
mai amintește de momen
tele de mare' tensiune, de 
mare primejdie de atunci 
în afară de piatra albă a 
monumentului ridicat în 
cinstea vitejiei ostașilor și 

muncitorilor Drobetei-Tur- 
nu Severin, care s-âu jert
fit. ăpărind cu pieptul lor 
orașul si defileul Cazane- 
lor. ,

Ion Vîlceanu. muncitor 
specialist la șantierul na
val. se uită în jur. încear
că să identifice pe unda 
au nătruns in luncă trupe
le hitleriste în acea înde
părtată zi de vară, spre în
serat. năzuind să poto
pească orașul.

— Eram ucenic, pe a- 
tunci și tot la șantierul 
naval — spune el. Totul 
îmi este viu în amintire. 
Nimic nu poate fi uitat. 
Lupta aceea, parte din 
lupta întregului popor ri
dicat. pe tot cuprinsul tă
rii. la chemarea partidu
lui, cu arma în mină, să 
nimicească trupele hitle
riste. în apărarea înalte
lor idealuri naționale si so
ciale. este temeiul tuturor 
izbinzilor noastre de azi.

împreună cu corespon

dentul nostru Virgiliu Tă- 
taru batem la poarta lo
cuinței veteranului Valeriu 
Olărescu. om de 89 de ani, 
participant direct la eve
nimentele de acum peste 
40 de ani. îl rugăm, în a- 
ceastă primăvară aniversa
ră a marii victorii împo
triva fascismului, să-și cer
ceteze amintirile. Retrăim 
împreună cu el momentul 
înălțător al declanșării in
surecției armate din Au
gust 1944. năvalnica mobi
lizare a întregului popor 
la lupta cu năvălitorul 
fascist, pentru o Românie 
nouă, liberă, stăpină pe 
destinul ei.

— Coborau, pe dealul 
Balotei. două coloane de 
hitleriști. cu un efectiv de 
vreo două mii de puști — 
povestea el. Voiau să trea
că prin oraș să se unească 
la Orșova și Vîrciorova cu 
alte unităti hitleriste si, 
împreună cu trupele lor 
din Iugoslavia, să închidă 
defileul Dunării și să asi
gure, totodată, scurgerea 
navelor lor aflate în josul 
fluviului. Muncitorii de la 
șantierul naval, cei de la 
atelierele ■ de reparații 
C.F.R., locuitorii Severinu- 
lui care puteau mînui o 
armă, conduși de comu
niști. împreună cu ostasii- 
recruți din garnizoană, au 
făcut zid spre apa Topol- 
niței. Un plutonier ne-a 
împărțit arme. Doi recruți 
— parcă văd și acum — 
au pus în poziție o mitra
lieră. Noi, civilii, ne-am 
răspîndit. cu armele în 
miini. prin grădini, pe 
după stîlpii porților. S-a 

încins lupta. Femeile, co
piii chiar, ne aduceau mu
niție, înfruntînd vijelia de 
foc nemțească. Așa a fost 
atunci. Toată suflarea ora
șului a fost la înălțime.

Amintirilor veteranului 
Valeriu Olărescu le adău
găm litera și spiritul ar
dent al documentului tim
pului — un fragment din 
Ordinul de zi numărul 11, 
din 26 august 1944, al co
mandantului garnizoanei 
Turnu Severin, colonelul 
loan Gașpar : „în seara 
de 25 august 1944. două co
loane germane de mașini
— 50 de ofițeri. 280 de sub
ofițeri. 1 300 trupă. 50 de 
mașini diferite. 10 tunuri 
ușoare antiaeriene — s-au 
apropiat de oraș pe la li
ziera de est. venind din
spre Craiova și Cetate. 
Nevoind să se supună so- 
mațiunilor de a se preda, 
au atacat slabele efective 
ale garnizoanei pe care le 
aveau în față. Cu această 
ocazie s-a remarcat în mod 
deosebit, după o luptă de 
cinci ore. detașamentul 
maiorului Marinescu Vic
tor. la care s-au adăugat 
copiii și populația orașu
lui. iar către orele 10. Ba
talionul 1 din regimentul 
„95 infanterie" locotenent- 
colonel Popescu Gheorghe 
și în special compania că
pitan Cristescu din acest 
batalion, care, fiind adus in 
cursul nopții din tabăra 
Balota și actionînd ener
gic în spatele inamicului, 
a contribuit la ușurarea 
acțiunii detașamentului 
maior Marinescu si a con
tribuit în mod hotărîtor la 
încleștarea inamicului și 
capturarea lui. Pentru ela
nul și înaltul spirit de sa
crificiu de care au dat 
dOvadă ofițerii, subofițerii, 
trupa și cetățenii orașului 
le aduc tuturor mulțumiri
le mele deosebite. Să 
trăiți, ostași viteji ai gar
nizoanei Turnu Severin ! 
Să trăiască vitejii cetățeni 
ai orașului nostru !“

„Despre adevăratele sen
timente ale poporului ro
mân, despre contribuția sa 
Ia victoria finală — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
— vorbesc lupta plină de 
eroism și uriașele jertfe 
de singe date de ostașii ro
mâni pe cimpul de bătălie, 
alături de ostașii sovietici, 
pentru eliberarea deplină 
a României și apoi pentru 
eliberarea Ungariei. Ceho
slovaciei, Austriei — pină 
la infringerea totală a lii- 
tlerismului și încheierea 
victorioasă a războiului. Să 
aniversăm împlinirea a 
patru decenii de Ia victo
ria asupra fascismului cu 
hotărirea fermă de a face 
totul pentru a nu se mai 
repeta un nou război mon
dial !“.

Mărturia cea mai puter
nică a acestei dorințe fier
binți a poporului nostru de 
a trăi liber. în pace. într-o 
deplină conlucrare con
structivă cu toate popoare
le lumii este exprimată 
prin mindrele sale cuceriri 
socialiste începute prin re
voluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din Au
gust 1944. prin îndrăznețe
le sale proiecte de viitor, 
hotărîte de cel'de-al XIII- 
lea forum al comuniștilor, 
proiecte ale păcii, ale crea
ției în slujba demnității și 
fericirii umane.

Dionssie ȘINCAN

Epopeea de pe Someș
Ploaia caldă, de primă

vară. a limpezit văzduhul 
pînă departe. Suim Dealul 
Feleacului'și ne oprim me
reu. din loc în loc. Orizon
tul se lărgește întruna. Ză
rile sînt albăstrii. Someșul 
curge undeva, în vale. îm
preună cu gazda noastră, 
doctorul în științe George 
Protopopescu, facem un 
popas lingă o livadă în 
floare din marginea șose
lei. De aici, de sus, muni
cipiul Cluj-Napoca se des
fășoară larg privirilor.

— Vin adesea în locul a- 
cesta, ne spune omul de 
știință clujean. Și nu nu
mai pentru frumusețea pri
veliștii. Dealul Feleacului 
îmi amintește de luptele 
grele de acum 40 de ani, 
purtate de trupele române 
și sovietice pentru elibe
rarea Clujului și a întregii 
Transilvanii. Eram locote
nent în Regimentul 115 in- 

\ fanterie moto-mecanizat.
J Drumul meu de luptă îm

potriva cotropitorilor hitle
riști a început la Băneasa, 
lingă București, a continuat 
pe Valea Prahovei și apoi 
la Oarba de Mureș. Eram 
cu toții însuflețiți de che
mările Partidului Comunist 
Român, luptam cu toată 

' energia pentru zdrobirea și 
izgonirea hitleriștilor și a 
horthyștilor. Emoția mea a 
fost mare cînd am ajuns 
aici, pe Dealul Feleacului. 
Era în 11 octombrie 1944. 
O zi rece, mohorită, ploioa
să. Dar bucuria noastră era 
imensă. Nu voi uita nicio
dată acele clipe. Intensita
tea lor a fost egalată doar 
în ziua fericită pe care am 
trăit-o ceva mai tîrziu. de
parte, în Austria, cînd sore 
sfirșitul războiului, între 
două lupte, am fost primit 
in rîndurile Partidului Co
munist Român. Un drum 
de grele bătălii, un drum 
de aproape 1 700 km, atîția 
citi făcuse întreaga noastră 
armată.

Amintirile ne sint în
trerupte de larma unor 
glasuri vesele de copii. 
Ieșind din școala lor nouă, 
luminoasă, frumoasă se 
bucură de soare și de pri
măvară...

— Cit de mult s-a schim
bat imaginea orașului ! își 
continuă gazda noastră gin- 
durile. Și atunci, văzut de 
aici, de pe Feleac, din 
mersul automobilului blin
dat. Clujul apărea ca un 
oraș mare și frumos. Dar 
predominau acoperișurile 
vechi, cenușii, cu aspect 
medieval. Priviți cît de nou 
și de modern arată astăzi, 
cît de armonios se îmbină 
arhitectura veche cu în
drăznețele construcții ce 
poartă pecetea epocii noas
tre ! Iată marile sale plat
forme industriale ce i-au 
sporit puterea economică 
de zeci de ori, iată noile 
cartiere, dintre care numai 
Mănășturul are o populație 
mai mare decît întreg Clu
jul de odinioară, iată noile 
clădiri universitare, iată, 
aici, aproape, platforma 
electronicii — adevărata 
rampă de lansare a viito
rului. Cele mai de seamă 
dintre aceste înnoiri apar
țin ultimilor 20 de ani, pe
rioadei de mare avînt 
al întregii țări, „Epocii 
Ceaușescu". x

în 1944, Aurel Suciu avea 
20 de ani. iar Balogh Fran- 
cisc 19. Amîndoi erau meș

teri turnători în fier la fa
brica de produse de oțel 
din Cluj. Dindu-și seama 
că nu vor rezista mult 
timp ofensivei armatei ro
mâne și sovietice, hitleriș
tii au ordonat ca utilajele 
fabricii să fie evacuate. 
Deși aflați sub amenința
rea baionetelor, lucrătorii 
au încetinit ritmul demon
tării, au defectat vagoane
le sau au încărcat în ele 
piese fără valoare, ascun- 
zînd — cu prețul vieții lor 
— mașinile importante. 
Carabinele nu-i intimidau. 
Era mai puternic glasul 
datoriei, vibrau în conștiin
ța lor chemările Partidului 
Comunist Român care în
demnau la luptă împotri
va cotropitorilor.

Acum, după 40 de ani, 
Balogh Francisc iși amin
tește :

— Aurel Suciu și cu 
mine eram prieteni de 
nedespărțit. Aveam același 
loc de muncă, ne aflam a- 
proape și cu locuința. Ime
diat după eliberare, Suciu 
mi-a mărturisit dorința sa 
fierbinte de a se înscrie 
voluntar în rindul oștirii, 
de a lupta cu arma în 
mină împotriva hitleriști
lor. Ne-am sfătuit împreu
nă și am mers amîndoi vo
luntari pe front. La fel ca 
noi au făcut și alți tineri 
din fabrica noastră și din 
Cluj. Am participat la gre
le bătălii. Unii dintre noi 
au căzut. Pe Dealul de la 
Banskă Bystrica. Suciu, 
care era comandant de mi
tralieră. a fost răpus de o 
schijă. A murit în brațele 
mele. îndemnîndu-ne să 
continuăm lupta. După cî
teva clipe am fost și eu 
grav rănit. S-a întimplat ca 
noi, cei doi prieteni de pe 
Șomeș, să cădem împreună 
acolo, pe un deal din inima 
Cehoslovaciei. Astăzi. în 
curtea marilor și moder
nelor uzine „Unirea", un 
monument — la care sînt 
mereu flori proaspete — a- 
mintește despre fapta eroi
că a dragului meu prieten, 
utecistul Aurel Suciu. Unul 
dintre cei 170 000 de ostași 
ai armatei române care 
s-au jertfit pentru marea 
victorie.

Locotenentul Vasile Brîn- 
zei din Regimentul 82 in
fanterie, divizia 20. coman
da o companie care, după 
luptele grele de pe Mureș, 
înainta prin inima podișu
lui transilvan, răzbătind 
către Someș. Tocmai se în
cheiase o bătălie în urma 
căreia hitleriștii și horthyș
tii fuseseră din nou siliți 
să se retragă. Trupele ro
mâne și sovietice înaintau. 
Prin ploaia deasă de toam
nă locotenentul mergea în 
fruntea companiei. Se gin- 
dea la locurile sale natale 
din Tara Moților, la fami
lia sa, la liceul din Cluj 
unde, pînă-n pragul războ
iului îi învăța pe elevi 
istoria. Mai ales la istorie 
se gindea în răgazul dintre 
două lupte. Gîndurile a- 
cestea — pe care le îm
părtășea adesea și ostași
lor — îi întăreau brațul în 
lupte.

Inaintînd către Someș, 
compania ajunse pe un 
deal din preajma satului 
Aruncuta. Dintr-o dată. 

dintr-un crîng. se auzi 
zvon de glasuri și de cîn- 
tece. Dinspre satul abia 
eliberat apăru un grup de 
tineri țărani cu tricolorul 
în frunte. Tinerii ajunseră 
aproape de militari. Cel 
care purta , tricolorul se 
opri în loc plin de uimire : 
în fruntea companiei, în 
mantaua plină de noroiul 
tranșeelor se afla profeso
rul său de istorie de la li
ceul din Cluj.

în ’ îmbrățișarea caldă, 
ochii amîndurorâ erau 
plini de lacrimile bucuriei.

— Este cea mai frumoa
să lecție de istorie, aceas
ta pe care ne-o dați acum, 
în lupte.

Glasurile ostașilor și ale 
tinerilor țărani intonau a- 
celași imn al „unirii în cu
get și-n simțiri".

— Iar tu, elev Chiorean 
Aurel, se cunoaște că ai 
învățat bine istoria.

...Fostul locotenent de 
infanterie zîmbește acum 
la gindul acestor amintiri, 
retrăind cu emoție acel 
scurt popas, după care și-a 
continuat înaintarea către 
Someș, și mai departe.

Dumitru Cadiș era meca
nicul hidrocentralei „So
meșul Rece". O centrală

Ultima brazdă de pămînt

românesc eliberată
Prin ploaia de gloanțe și 

de schije, armatele elibe
ratoare înaintează. Clipa 
mult visată, clipa libertă
ții întregii Transilvanii 
este mai aproape — mereu 
mai aproape cu fiecare 
luptă, cu fiecare bătălie 
cîștigată ; cu fiecare pică
tură de sînge românesc ce 
udă pămîntul sfint al Ar
dealului. cu fiece viată ro
mânească co se curmă se
cerată do inamic...

Au rămas în urmă asal
turile de Ia Sfîntu Gheor
ghe și Cluj, de la Oarba 
de Mureș, de la Oradea, 
din atitea și atîtea locuri 
înscrise pentru totdeauna 
în istorie. Armatele româ
ne și sovietice au în față 
rezistenta înverșunată a 
unui dușman care își apă
ră pozițiile cu ghearele și 
cu dinții. Fiecare palmă 
de pămînt este cucerită cu 
prețul unor sforțări supra
omenești. al unor jertfe im
presionante.

... 22 octombrie. începe 
etapa finală a bătăliei 
pentru Transilvania. Inva
datorii încearcă să închege 
o ultimă rezistentă pe ali
niamentul Cărei — Satu 
Mare ; împotriva lor intră 
în luptă Corpul 2 armată 
român, care înaintează spre 
Satu Mare, și Corpul 6 ar
mată român, care înain
tează spre Cărei ; la dreap
ta și la stingă operează 
Corpurile de armată 50 și 
104 sovietice. Scria in me
moriile sale generalul-co- 
lonel (r) Costin Ionașcu, 
comandantul glorioasei Di
vizii 9 infanterie (din com
punerea Corpului 2 ar
mată) : „Faptul că toți sol- 
dații, subofițerii și ofițerii 
știau că vor da ultimele 
lupte pe pămintul scump al 
patriei le-a dat un nou 
imbold, i-a făcut să în- 
fringă toate greutățile im
puse de rezistenta înver
șunată a inamicului, avan- 

mică, de doi Megawați. 
Cînd un batalion horthyst 
a încercat să pătrundă în 
localitatea ascunsă între 
munți, mecanicul și cei doi 
fii ai săi, Gheorghe și Ion. 
s-au alăturat deîndată 
ostașilor, sprijinindu-i în 
luptă. In toiul bătăliei ta
tăl a căzut grav rănit. în 
ultimele clipe s-a adresat 
fiilor săi :

— Dragii mei, duceți voi 
lupta mai departe. Numai 
așa jertfa mea nu va fi 
zadarnică.

De atunci au trecut pa
tru decenii. Tot ce se află 
azi pe Valea Someșului 
arată că nici un sacrificiu 
nu a fost în zadar. Viața 
oamenilor s-a schimbat din 
temelii. Numai in ultimii 
11 ani s-au construit și dat 
în funcțiune în bazinul So
meșului hidrocentrale care 
alcătuiesc o salbă cu o pu
tere instalată de 282 Me
gawați. Alte hidrocentrale 
se află acum în construcție.

Mica centrală „Someșul 
Rece" a rămas ca o amin
tire, ca un simbol. Un sim
bol al luptei eroice. Un 
termen de comparație pen
tru marile noastre înfăp
tuiri.

tajat de acoperirile tere
nului. de distrugerile și 
barajele executate pe co
municații, precum și de 
ploile care nu mai conte
neau".

Ploaie. frig, noroaie, 
drumuri desfundate. Hitle
riștii și horthyștii organi
zează o adevărată țesătură 
de puncte de rezistență și 
cuiburi de foc. Au loc lup
te sîngeroase în tot cursul 
zilei de 23 și al nopții de 
23 spre 24 octombrie. După 
o scurtă acalmie, luptele 
continuă în tot cursul zilei 
de 24 octombrie. Dînd a- 
tacuri după atacuri, trupe
le române și sovietice 
înaintează kilometru cu 
kilometru spre fruntariile 
fireșți ale tării. Nenumă
rate fapte de arme punc
tează marea bătălie. în 
cursul unui contraatac ina
mic. soldatul Ion Cercel 
din regimentul 40 infante
rie reușește să reducă Ia 
tăcere un cuib de arme 
automate al dușmanului, 
oprindu-i înaintarea. în 
ultimul minut, un snop de 
gloanțe îl doboară. Citat 
prin ordin de zi. eroul este 
înaintat la gradul de ser
gent post mortem si deco
rat cu „Virtutea Militară". 
Aceeași distincție și a- 
ceeași avansare s-au acor
dat și caporalului erou 
Andrei Zbarcea.

în noaptea de 24 spre 25 
octombrie. Divizia 11 in
fanterie română și Divizia 
133 sovietică eliberează 
Satu Mare.

în zorii zilei de 25 octom
brie este dezlănțuit asal
tul asupra orașului Cărei, 
după o puternică pregăti
re de artilerie. Trupele ro
mâne intră in orașul care 
este cucerit casă cu casă. 
Noi. si noi fapte de vitejie 
se înscriu in filele marii 
epopei a războiului anti
fascist. La ora 9. sergentul 
major Ciurea înfige pe 

soclul unei statui din cen
trul orașului tricolorul 
roșu-galben-albastru. La 
ora 13, Divizia 9 infante
rie atinge granița fireas
că ; ultima brazdă din glia 
străbună este dezrobită. 
Pe pămîntul sfint.al-Tjar,- 
silvaniei nu- se mal află 
nici o cizmă de cotropitor. 
Ziua dc 25 octombrie 1944 
devine zi de istorie.

La. luptele pentru desă- 
vîrșirea eliberării terito
riului patriei, armata ro
mână a participat cu 27 
de divizii, un corp aerian 
și două brigăzi de artile
rie antiaeriană, totalizind 
un efectiv de 265 735 de 
militari. Trupele noastre 
au eliberat 872 de locali
tăți. Au fost scoși din lup
tă 72 937 de inamici. Efor
tul luptătorilor a fost spri
jinit de efortul întregului 
popor : muncitorii, țăranii 
și intelectualii României 
s-au mobilizat ca un sin
gur om sub lozinca domi
nantă a acelor zile : „Totul 
pentru front, totul pentru 
victorie !“. Faptelor de 
eroism din tranșee li s-au 
adăugat nenumărate fapte 
de eroism în muncă.

Poporul român a trăit o 
zi de triumf. După 50 de 
luni de dominație horthys- 
tă, partea de nord-vest a 
Transilvaniei smulsă din 
trupul patriei prin odiosul 
dictat de la Viena. era eli
berată. „Pămintul Ardea
lului, frămîntat cu sufe
rința atitor martiri, udat 
cu singclc atitor croi — 
va spune intr-un ordin de 
zi generalul Emanoil Lco- 
veanu, comandantul Cor
pului 6 armată, adresin- 
du-se trupelor sale — este 
dezrobit de brațul vostru 
eliberator. iar locurile 
dragi, sfințite cu jertfa lui 
Horia, Cloșca și Crișan, 
sint chemate să-și reia via
ța..." Iar comandantul Ar
matei 4, generalul Gheor
ghe Avramescu. va spune 
în ordin de zi : „La che
marea tării pentru dezro
birea Ardealului răpit prin 
dictatul de Ia Viena ati 
răspuns cu însuflețire si 
credință in izbinda drep
tății poporului nostru. 
Tineri și bătrini ati por
nit spre hotarele sfinte 
ale patriei si cu piepturile 
voastre ati făcut zăgaz ne
înfricat dușmanului care 
voia să ajungă Ia Carpati. 
Apoi, alături de marea Ar
mată Sovietică, ati trecut 
la atac și după lupte gre
le de zi și noapte, fără ră
gaz. ați infrint ,dirz.a apă
rare a Mureșului ! Zdrobit 
de focul năpraznic al arti
leriei și de necontenitele 
voastre asalturi, inamicul 
a fost izgonit din Ardealul 
scump. Prin ploi, prin no
roaie și drumuri desfunda
te, zi și noapte, ati luptat 
cu un dușman dirz și ho- 
tărit și l-ați învins.

Pe cei care au căzut Ia 
datorie ii vor preamări ur
mașii și numele lor va fi 
inserts in cartea de aur a 
poporului român. Luind 
pildă de Ia cei care au pus 
patria mai presus decît 
viața, continuăm lupta."

Și lupta va continua ; 
generosul singe românesc 
va stropi pămîntul Unga
riei, pămîntul Cehoslova
ciei. pămîntul Austriei în 
numele libertății. La 9 Mai 
1945. România va sta cu 
fruntea sus. își făcuse da
toria.

Gh. ATANASIU 
Georqe-Radu 
CHIROV1C1



PAGINA 4 SClNTEIA - simbâtâ 27 aprilie 1985

Monumentul ostașilor români din 
Miercurea-Ciuc (autor — Marius 

Butunoiu)

Idealul independenței, ideal al artei

Acordul de co-iștiință între mo
mentele mari ale istoriei românești, 
momente care au marcat etape de
cisive in lupta niecurmată pentru 
independență, s’ —
tistice contemn 
nifestat copști 
cietății româi. 
trospectiv istori. 
jumătate, nu puți 
a istoriei care sis 
gestul artistic, c/u

manifestările ar- 
» lor s-a ma- 
perimetrul so- 

Privind re- 
itimului veac și 
afla vreo zonă 

i nu fi implicat 
fire. să nu aducă 

argumente în legătură cu rolul 
hotăritor pentru evoluția artei ro
mânești.

Arta pictorilor revoluției de la 
1848, lucrările lui Ion Negulici, 
Constantin D. Rosenthal, sau Bar
bu Iscovescu, care au mers In 
lupta lor pînă la dăruirea totală 
de sine, reprezintă din acest punct 
de vedere exemple de artă ade
vărată. Și nu întîmplător. referin- 
du-se la acțiunile „căuzașilor" pa
șoptiști, Ion Negulici sublinia : 
„Această faptă măreață, aceăstă 
faptă demnă de a ilustra penelul 
pictorului șl pana poetului, aceds- 
tă faptă. în fine, a cărei suveni
re și tradiție în inima romamjlui 
va fi fecundă în fapte mari 'po
porul a făcut-o“. Idealul României 
revoluționare, fixat in binecunos
cuta imagine alegorică a lui C. D. 
Rosenthal, este din același punct 
de vedere o imagine simbolică, 
care cuprinde în ea sensul unei 
întregi istorii. O istorie care a ro
dit fecund în această dialectică a 
vastelor lucidități. întruchipate in 
actul artistic. Căci, rînd pe rind. 
imaginea atit de sugestivă a 
României independente, a Româ
niei capabilă să-și rupă lanțurile'' 
este preluată de artiștii generației 
următoare. De Gh. Tattarescu. de 
Constantin Lecca, Mișu Pop sau 
Th. Aman. care. într-o altă eta
pă a istoriei românești — aceea 
a luptelor ' înflăcărate pentru uni-

re — au ținut trează, cu mijloa
cele artei lor. flacăra patriotismu
lui.

Creatorii stilului românesc în plas
tică au aflat in arta înaintașilor 
semnificații adinei legate de năzuin
țele unui întreg popor. Nicolae Gri- 
gorescu, loan Andreescu sau Ștefan 
Luchian în pictură. St. Valbudea, 
Ion Georgescu sau Dimitrie Pa- 
ciurea în sculptură întruchipează, 
prin arta lor. continuarea și desă- 
virșirea unei strălucite tradiții. Iar 
dacă poeziile lui Vasile Alecsandri 
și George Coșbuc dedicate luptei 
pentru Independenta atit de stră
lucit dobindită în 1877 ne fac să 
ascultăm și astăzi îndemnurile și 
glasul patriotic al înaintașilor, nu 
mai puțin schitele și lucrările 
realizate de Nicolae Grigorescu pe 
frontul unor aprige lupte, lucră
rile realizate în aceleași condiții 
de Sa va Henția. Carol Popp de 
Szatmary — primul fotograf re
porter de război — G. D. Mirea 
reprezintă pentru noi. astăzi, 
xemple de dăruire față 
minunat tezaur pe care 
zintă istoria românească.

Lupta pentru libertatea
cunoscut accente noi în . timpul 
primului război _ mondial. Chiar 
dacă ilustratorii '..pe viu" ai bă
tăliilor nu au mai avut prestigiul 
și calitatea artistică a unui înain
taș ca Nicolae Grigorescu. lupte
le de la Mărăști. Mărăsești și 
Oituz. de la Poeni sau Predeal au 
fost consemnate nu atît cu mij
loacele picturii sau desenului (așa 
cum a făcut-o D. Stoica, pentru 
Muzeul militar central), cit cu a- 

- celea ale sculpturii. Numeroasele 
monumente ridicate pe tot cu
prinsul țării după terminarea . răz
boiului. din inițiativa societății 
„Cultul eroilor", păstrează pînă 
astăzi in cele mai multe din sa
tele și orașele noastre amintirea 
însuflețirii cu care un întreg po
por și-a apărat independenta. De 
la simpla piatră comemorativă la 
imaginea infanteristului pornit la 
atac și de la imaginea simbolică 
a vulturului la ilustrarea unor 
scene de luptă, sute de asemenea 
monumente, cele mai multe de di
mensiuni modeste, indică, rodirea 
sevelor încă vii ale faptelor de e- 
roism în conștiințe. Opere defini
torii. reprezentative pentru epoca 
din care au răsărit au acumulat 
în substanța lor'intimă experien
țele acelor ani. Si n-ar fi decît să 
ne referim doar la cîteva dintre 
ele — „Monumentul eroilor fero
viari" din Piața Gării de Nord de 
Cornel Medrea. autor de aseme
nea al unor lucrări de mici di-

...... fi
de acest 
îl repre-

patriei a

FELICITĂRI PENTRU PILOT

încă

Armata română trecind Dunărea (pictură de Constantin Piliuță)

mensiunl inspirate de suferințele 
poporului în timpul războiului, 
„Victoria" lui Oscar Han de la Mă- 
rășești sau monumentul (astăzi 
distrus) dedicat Infanteriei de 
sculptorul Ion Jalea, unul din e- 
roii acestui război. Sînt lucrări 
care s-au ivit. din tensiunea unor 
momente fundamentale pentru 
ființa patriei, lucrări cu valoare 
exponențială și mesaj mereu ac
tual, De asemenea, creațiile unor 
maeștri ai artei românești interbe
lice. ale căror lucrări au fost in
tegrate de mai multă vreme cir
cuitului de valori ale patrimoniu
lui național de artă, stau mărtu
rie unor conștiințe care .... .1
braț puternic la dramele poporu
lui. „Morții de la Cașin" 
fan Dimitrescu, lucrări de 
Bunescu, Ștefan Popescu. Camil 
Ressu, ca și întreaga grafică cu 
caracter militant semnată de 
N. Tonitza. I. Iser, A. Jiquidi sau 
Lascăr Vorel sînt cîteva din aces
te mărturii. Ar trebui adăugat la 
acestea unul din cele mai impor
tante ansambluri monumentale ale 
patrimoniului artistic românesc 
care aducea în epocă (și nu nu
mai atunci) o problematică și o 
viziune de nedezmințită originali-, 
tete. Este vorba de traiectoria ce
lor 1 753 metri care leagă (potri
vit unui document al vremii) „a- 
mintirea locului pentru care au 
luptat eroii Gorjului cu ideea re-' 
cunoștinței infinite simbolizată de 
Coloană" și care reprezintă fără 
îndoială una din cele mai impor
tante creații ale lui Constantin 
Brâncuși. închinată eroilor căzuți 
în 1916 în. luptele de pe malul Jiu
lui, „Coloana — Recunoștinței fără 
de sfîrșit". ridicată de sculptorul 
român în 1937, sintetizează o ati
tudine existențială a cărei măsură 
supremă o reprezintă omul.

Arta modernă românească ne-a 
demonstrat cu elocvență si strălu-, 
cire de nenumărate ori faptul că 
principalele condiții ale autentici
tății sînt indisolubil legate de ca
litatea de cetățeni ai acestei țări, 
de calitatea de reprezentanți ai a- 
cestui popor. A sesiza legăturile 
spirituale care cuprind deopotrivă 
eroul de odinioară și omul epo- ' 
cii noastre a constituit o obliga
ție fundamentală pentru foarte 
mulți dintre artiștii contemporani. 
Confruntarea pictorilor cu proble
me ale istoriei românești și mai 
ales cu probleme de vitală im
portanță pentru viața întregii. 
noastre națiuni, actul revoluționar 
de la 23 August 1944 și Victoria 
asupra fascismului la 9 mai, a 
constituit fără îndoială un veri
tabil test artistic. Căci, a reclădi, 
cu materialul viu al sensibilității 
contemporane, aceste momente de 
o deosebită importantă pentru în
tregul nostru popor constituie o 
încercare plină de. răspundere și 
de frumusețe în același timp. Ast
fel. ca eveniment generator de 
profunde mutații în dezvoltarea în
tregii, țări, victoria împotriva fas
cismului . a deschis artei românești 
noi perspective. Prinosul de recu
noștință al contemporanilor fată de 
lupta și jertfa celor ce ne-au a- 
părat existența. în vatra neasemui
tă a pămîntului românesc a pu
tut fi de altfel descifrat în ma
rile expoziții de,artă organizate 
de-a lungul timpului, dar mai ales 
în manifestările organizate cu pri
lejul aniversării. în vara anului 
trecut, a celor 40 de ani de mun
că. și izbîhzi- străbătuți de între- 
guî popor român. Alături de a- 
ceste lucrări-, foarte numeroase, 
de-a lungul întregii . țări poate fi 
parcurs un adevărat itinerar al e- 
roismului. Este un drum jalonat 
de monumente nepieritoare închi
nate actelor de vjteiie ale ostași
lor români. Sînt ■ monumente și ■ 
locuri istorice care, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„aduc mărturie faptului că noporul 
român hu și-a plecat niciodată

au vi
de Ște- 
Marius

capul sub jugul asupririi străine, 
nu a considerat nici un preț prea 
mare pentru a-si apăra libertatea 
Si demnitatea". La București și Sf. 
Gheorghe, la Cluj-Napoca. la Moi
sei și Cărei, la Oradea. Baia Mare, 
Arad. Păuliș. Constanta — pentru a 
nu aminti decit cîteva din aceste 
locuri memorabile — artiști de 
frunte ai țării au îmbogățit sub
stanțial registrul expresiv al artei 
monumentale, au creat efigii re
prezentative unor fapte de adevă
rat patriotism, care acum mai bine 
de patru decenii inaugurau o nouă, 
perioadă în istoria României. De 
atunci încoace, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. între
gul nostru popor a străbătut eta
pe marcate de importante' trans
formări in toate domeniile vieții 
economico-sociale și politice ale 
României. Uriașa deschidere reali
zată .pe toate planurile vieții ro
mânești de istoricul Congres. al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. . de înfăptuirea consecventă a 
programelor hotărâte atunci și în 
congresele ce au urmat au con
tribuit la conturarea din ce in ce 
mai . clară a actualei epoci de 
mărețe împliniri socialiste, perioa
dă care pe bună dreptate a fost 
numită „Epoca Ceaușescu" și că
reia arta, prin mijloacele sale spe
cifice, îi descifrează tot mai 
profund sensurile adinei, semnifi
cațiile perene, identificind. în ma
rele efort de creație socialistă, noi 
argumente ale solidarității de con
știință a poporului cu idealurile 
de independență și existentă dem
nă a patriei, idealuri așezate • în 
lumina puternică a faptelor pre
zentului.

Marina PREUTU

(tribuna ACTIVITĂȚII DE PARTID^—
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să evidențiem

material pe o temă dinainte stabili
tă, potrivit planului de muncă, pe 
baza unui studiu întreprins de către 
unul, doi, trei sau chiar mai mulți 
membri ai săi, in funcție de impor
tanța și dimensiunea problemei ur- • 
mărite. De pildă, de la începutul 
acestui an am analizat, printre altele, 
aspecte legate de extinderea expe
riențelor și metodelor înaintate de 
muncă, forme și modalități concrete 
pentru creșterea eficienței activității 
politico-educative, în lumina cerin
țelor reieșite din documentele celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului, 
modul în care se desfășoară propa
ganda tehnică în sprijinul realizării 
sarcinilor de plan".

Examinînd planul de lucru pe 
primul trimestru din acest an se 
poate lesne constata că la elabora
rea lui s-au avut în vedere mai 
multe direcții de acțiune, demersu
rile educaționale fiind grupate pe 
capitole în funcție de sarcinile eco
nomice ale întreprinderii, de eveni
mentele politice ale anului, de spe
cificul activității întreprinderii și al 
structurii colectivului de muncă. In 
acest sens, interlocutoarea noastră a 
precizat : „Aș dori să atrag atenția 
asupra unei cerințe foarte importante 
a muncii politico-educative — și 
anume, discernămîntul în alegerea 
acțiunilor politico-educative în ra-

adjunct cu probleme

ț 
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Că va fi o ceață 
deasă s-o tai cu cuți
tul se văzuse 
de cu seară. La sfir- 
șitul iernii și - începu
tul primăverii, cețuri
le sint frecvente 
marginea mării, 
asta era chiar 
smintina. Intrînd 
tură, pilotul-șef Mir
cea Dermingiu putea 
fi sigur că nici un va
por nu va solicita in
trarea în portul Con
stanța pe o asemenea 
creme. Cind, spre 
miezul nopții, a sosit 
mesajul pachebotului 
„R“ că se apropie de 
țărmul românesc și 
vrea să acosteze, pilo
tul-șef a confirmat so
licitarea cu aerul cel 
mai degajat. „Ești ab
surd?" l-a întrebat co
legul său Petrache 
Badea, el însuși as al 
manevrelor în condi
țiile cele mai grele. 
Răspunsul a fost de o 
simplitate dezarman
tă : „Dar crezi că el o 
'să fie absurd ? Deo
camdată e departe. 
Cind va intra in vata 
asta din radă o să-i 
treacă cheful să mai 
ceară intrare în port".

S-a înșelat. La cinci 
dimineața, pachebotul, 
apropiat mult de Con
stanța, a repetat soli
citarea. La ora 6 ia
răși. „Unde vă a- 
flați ?" „La 4 mile 
distanță". „Cind a- 
jungeți la 2 mile ne 
chemați din - nou". 
S-au ținut de cuvint. 
„Sînt la 2 mile": „Ce 
vizibilitate e acolo ?'' 
„Zero". „Si ?" „La ora 
6.30 vrem pilot la 
bord. Sint «pasager» 
ti nu pot să aștept".

Sub privirile ingri- 
țorate ale celor din 
tură, Mircea Dermin
giu a 
menzi 
tunica 
„După 
vină trei remorchere. 
Telefonați la «Căi na
vigabile» la I.C.N., la 
«Petromar» să nu lase 

ici o șalupă, nici

la 
dar 

ca 
in

Cu mal bine de un an în urmă, 
comitetul de partid a analizat situa
ția ncsatisfăcătoare a invențiilor și 
inovațiilor și a adoptat măsuri in 
consecință. Cu acest prilej a fost 
lansată inițiativa : „Cel puțin o in
venție pe an în fiecare grupă de 
proiectare", care a determinat o pu
ternică emulație în rîndul inginerilor 
și specialiștilor. Rezultatul : la sfîr- 
șitul anului au fost consemnate 55 de 
invenții și 35 de inovații, ceea ce a 
situat institutul pe locul 3 pe mu
nicipiul București în. acest domeniu.

Am schițat doar cîteva direcții ale 
activității de propagandă tehnică și 
economică desfășurate sub îndruma
rea comitetului de partid, aspectele 
acestei activități fiind de fapt mai 
numeroase și mai variate. Este im
portant să subliniez că toate acțiu
nile întreprinse, indiferent de cadrul 
lor organizatoric,. sînt orientate po
trivit ținui program unitar privind 
propaganda tehnică și economică, 
întocmit la.fiecare început de an de 
comitetul de partid, împreună cu re
prezentanții sindicatului, U.T.C., 
O.D.U.S. și comisiei inginerilor și 
tehnicienilor. Anul acesta, programul 
unitar cuprinde 83 de puncte. în 
calitate de secretar-adjunct cu pro
bleme de propagandă consider Că 
este de datoria mea să asigur o 
planificare judicioasă a forțelor, o 

echilibrare a sar
cinilor. să inter
vin la timpul po
trivit 
tarea 
melor 
rea 
lor".

Răspunzînd u- 
nei întrebări re
feritoare la fac
torii care conferă 
eficientă activită
ții agitatorilor, to
varășul Marin Di- 
diță, secretar-ad
junct al biroului 
organizației de 
bază din sectorul 
IV sculărie de 

la întreprinderea „Semănătoarea".' a 
relevat ■ printre altele : „Principala 
îndatorire a agitatorilor este de a 
se manifesta activ în mijlocul mun
citorilor unde acționează, să înțeleagă 
că acolo ei trebuie să fie primii care 
să explice oamenilor documentele și 
hotărîrile de partid, să militeze 
pentru- instaurarea și menținerea 
unui climat de muncă sănătos, 
creator. în care colectivul să-și 
îndeplinească. în cele mai bune 
condiții, sarcinile de producție. 
De aceea, este necesar să sta
bilim un număr potrivit de agita
tori, în raport cu efectivul membri
lor de partid. Colectivul nostru de 
agitatori este format din 10 comu
niști. Un factor determinant al efi
cienței acestei forme de muncă po
litică este selecționarea agitatorilor. 
Noi luăm în considerare mai multe 
criterii : pregătirea profesională și 
politică, rezultatele obținute în pro
ducție, gradul de participare la 
viața de organizație, calitățile per
sonale (claritate în exprimarea idei
lor, dinamism, promptitudine în in
tervenții, forță de convingere). De 
asemenea, o deosebită atenție acor
dăm pregătirii agitatorilor concreti
zată prin instruiri lunare și infor
mări operative. în prezent, agitato
rii noștri au pe agenda lor de lucru, 
înainte de toate, antrenarea oameni
lor muncii la acțiunile de economi
sire a metalului, energiei electrice, 
sculelor și gazului metan".

în încheierea consemnării acestor 
răspunsuri redăm și opinia tovară
șului Radu Enache, secretar al co
mitetului de partid din sectorul 6 
al Capitalei : „Esențiale în activita
tea de propagandă sînt claritatea 
obiectivelor urmărite, caracterul uni
tar al acestora, consecvența și perse
verența în desfășurarea demersuri
lor educaționale, conjugarea armo
nioasă a formelor muncii politico- 
educative. Organele și organizațiile 
de partid din sectorul 6, ca de altfel 
din întreaga Capitală, beneficiază în 
această privință de orientări clare, 
de sarcini precis definite cuprinse în 
cu vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la conferința organizației 
de partid a municipiului București 
care a avut loc în pregătirea celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului. 
Ele dau sens și conținut întregii ac
tivități de propagandă, care este 
chemată să contribuie activ la mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii 
pentru realizarea în bune condiții a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal actual, pentru înfăptuirea 
grandioaselor obiective stabilite de 
marele forum al comuniștilor".

Constantin VARVARA

pentpu evi- 
paralelis- 

și fărimița- 
preocupări-

port cu destinatarul lor. Astfel, din 
practica muncii noastre am ajuns la 
concluzia că aceste acțiuni își ating 
pe deplin scopul atunci cind, in pre
gătirea lor, ținem seama de nivelul 
politic și de cultură generală al di
feritelor categorii de oameni ai mun
cii, de vîrsta, de preferințele lor".

O altă întrebare s-a referit la for
mele și metodele privind realizarea 
unei propagande tehnico-economice 
operative și eficiente. Buna expe
riență în această privință pe care o 
deține colectivul Institutului de in
ginerie tehnologică și proiectare 
pentru industria metalurgică ne-a 
determinat să adresăm această între
bare tovarășei Olimpia Tărăboanță, 
secretar-adjunct al comitetului, de 
partid din institut, care, printre al
tele ne-a relatat : „în planurile de 
muncă trimestriale ale consiliului de 
educație politică și cultură socialistă, 
un capitol special este consacrat pro
pagandei tehnice și economice. De 
elaborarea și finalizarea sa se ocupă 
un colectiv format din cei mai buni 
specialiști de care răspunde directo
rul tehnic. Din acest colectiv face 
parte și un membru al comitetului 
de partid. In temeiul acestui plan, 
la punctul de documentare sînt or
ganizate lunar diferite acțiuni ca, de 
pildă, mese rotunde, întîlniri cu spe
cialiști, dezbateri în legătură cu 
sarcini majore ce revin industriei 
metalurgice în lumina documentelor 
celui de-al XIII-lea Congres, pre
cum : reducerea consumurilor spe
cifice de materii, materiale și ener
gie electrică ; recuperarea și valori
ficarea materialelor și resurselor 
energetice refolosibile ; creșterea ca
lității activității de proiectare pentru 
export ; măsuri și metode de asigu
rare a sporirii productivității muncii 
și a calității produselor ; transfor
marea oțelăriilor Martin, mari con
sumatoare de energie, in oțelării cu 
convertizoare cu turnare continuă și 
altele.

O atenție deosebită acordă comite
tul de partid pregătirii și perfecțio
nării cadrelor. în acest sens, au fost 
elaborate programe personale pe 
probleme cu care se confruntă insti
tutul în actuala etapă, cum ar fi mo
dernizarea cuptoarelor electrice în 
scopul reducerii consumurilor ener
getice, modernizarea, automatizarea 
și robotizarea proceselor tehnologice. 
Cele mai valoroase lucrări au făcut 
obiectul unor sesiuni de comunicări, 
iar soluțiile avansate au fost incluse 
in proiectele elaborate. Firește, la 
dimensiuni mai reduse, asemenea 
acțiuni se organizează și la nivelul 
secțiilor de proiectare, unde funcțio
nează cercuri tehnice.

Formarea și ridicarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, 
profund implicați și pe deplin e- 
dificați asupra îndatoririlor și răs
punderilor ce le revin de a con
tribui, prin activitatea lor de zi cu 
zi, la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării 
reprezintă unul dintre principalele 
obiective ale muncii politico-educa
tive. Din această perspectivă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a precizat sar
cinile ce revin organelor și organiza
țiilor de partid pentru ca acti
vitatea ideologică și politico-edu- 
cativă să se afirme tot mai mult ca 
o forță transformatoare pe planul 
vieții materiale și spirituale a so
cietății, al determinării poziției ac
tive, combative, revoluționare din 
partea fiecărui om al muncii. „Este 
necesar — sublinia secretarul gene
ral al partidului — să facem astfel 
Încît întreaga activitate teoretică, 
ideologică, politico-educativă și cul- 
tural-artistică să dezvolte și mai pu
ternic spiritul de răspundere, hotărî- 
rea maselor, a intrcgului popor de a 
înfăptui neabătut Programul parti
dului, politica internă și externă a 
României socialiste".

Din largul evantai al formelor și 
metodelor activității politico-educa
tive ne-am propus 
doar unele aspec
te practice din cî
teva unități in
dustriale din sec
torul 6 al Capita
lei. In acest scop, 
ăm consemnat 
răspunsurile unor 
secretari-ad juneți 
cu probleme de 
propagandă cu ex
periență mai în
delungată la în
trebările puse de 
tovarășele Danie
la Caracaș, secre
tar-adjunct al co
mitetului de par
tid din întreprin
derea de mașini
electrice, Petruța Rincu, secretar-ad
junct al comitetului de partid din sec
ția tîmplărie metalică și corpuri de 
încălzit de la întreprinderea de radia
toare, echipament metalic, obiecte și 
armături sanitare, și Florentina Vo- 
dișcă, secretar-adjunct al biroului 
organizației de bază din secția trico
tat coton de la întreprinderea „Tri- 
codava", alese pentru prima oară în 
această funcție.

La întrebarea : cum acționează 
concret consiliul de educație politică 
și cultură socialistă 1 — răspunsul 
l-a dat tovarășa Camelia Rotaru, 
secretar-adjunct al comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București : „Organ 
coordonator unitar al întregii acti
vități politico-educative, de cuprin
dere a tuturor locurilor de muncă, 
categoriilor de muncitori, laturilor 
actului educațional, consiliul de 
educație politică și cultură socialis
tă reunește toți factorii educativi din 
întreprinderea noastră. în afară de 
mine, care, în calitate de secretar- 
adjunct cu probleme de propagandă, 
îndeplinesc funcția de președinte al 
acestui organism coordonator, din 
consiliu mai fac parte reprezentan
ții organizațiilor de masă și obștești, 
un reprezentant al consiliului oame
nilor muncii, directorul clubului, res
ponsabilul cu invenții și inovații, 
alte cadre temeinic pregătite cu care 
putem determina consiliul să-și rea
lizeze în fapt prerogativele. Activi
tatea o desfășurăm pe bază de pla
nuri de muncă trimestriale, care au 
drept obiective preocupările majore 
ale însuși comitetului de partid al 
întreprinderii în domeniul educației. 
Astfel, în planul de muncă pe tri
mestrul întîi al acestui an se re
găsesc asemenea preocupări precum : 
popularizarea și însușirea documen
telor celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului ; sprijinirea procesului de 
producție, inițiind acțiuni de cunoaș
tere de către toți oamenii muncii a 
sarcinilor de plan privind exportul, 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil, îmbunătățirea calității 
produselor ; educația patriotică, for
marea concepției materialist-dialec- 
tice despre lume și viață și comba
terea oricăror manifestări retrogra
de ; intensificarea activității cultu
ral-educative, a creației tehnico-ști- 
ințifice de masă și altele.

Ca modalități de lucru, de îndepli
nire a obiectivelor ce și le propune, 
consiliul practică metoda întrunirilor 
lunare, în care discută ce a realizat 
în luna precedentă, ce are de făcut 
în luna următoare, analizează un

Echipa de teatru a Școlii numărul 5 din Tîrgoviște pregătind o noua premiera

a',-

barcă, nici o șalandră 
să se fîțiie tocmai a- 
cum prin port". Pe- 
trache Badea a între-, 
bat fără rost: „Ce 
faci, Mirceo, mergi 
„N-ai auzit ? E «pa
sager» și nu vrea să 
aștepte".

Auzise și Petrache 
Badea.- In locul cole
gului ar fi procedat la 
fel. în toate porturile 
s-a încetățenit cutuma 
că vapoarele cu pasa
geri la bord nu tre
buie lăsate să aștepte.

— Bine, dar era o 
situație de excepție. 
Aveați motive să re
fuzați...

— Vedeți dumnea
voastră... Aici e vor
ba de cartea de vizi
tă a secției de pilotaj. 
Lumea marinarilor e 
mică. Era să las oare 
să ne apară vorba 
prin porturile lumii 
că piloții de la Con
stanța n-au fost in 
stare să bage in port 
un pachebot de 256 de 
metri? In portul lor ?

— Cum ați ajuns la 
bord ?

— Pe bîjbîite. Și, de 
ce să nu mărturisesc, 
cu speranța că se vor 
răzgindi. La bord 
am aflat că vasul a- 
vea și un fel de.super- 
comandănt. Am cerut 
să vorbesc cu el. Mi-a 
confirmat dorința să 
intre în port. Nu se 
vedea la zece metri. 
Nici vorbă ca de pe 
puntea de comandă să 
zăresc măcar prova.

— De fapt cine co
mandă în timpul unei 
pilotări ?

— Căpitanul 
lui îl „miroase" 
diat pe pilot, 
vede că-l bun, 
frumos alături.

— N-a intervenit 
niciodată ?

— Era un vas la 
ancoră in mijlocul ba
zinului. Cargoul „Si
biu". îl știam și îl 
simțeam exact unde e. 
Am făcut o manevră 
de 80° la dreapta. Cind

a apărut din ceață la 
opt metri, de noi, su- 
percomandantul a ex
clamat : „Vezi că dai 
peste el". Dar 
ser.ăm.

Acostarea a 
trei ore in loc 
„Auzeam scirțiitul ma
caralelor, auzeam- via
ța pe celelalte 1 
auzeam clipocitul apei 
de cheu 
mai apărea. Sub 30 de 
metri radarele nu mai 
iți arată nimic, 
am apărut, cu 
înainte, l , 
cheu, cei care venise
ră cu autocarele să-i . 
aștepte pe turiști s-au i 
speriat ca de o fanto- ’ 
mă. Am auzit pină la 
postul de comandă 
„Vite-l !“ S-au trezit 
dintr-o 
uriașă a 
ei.

— ?i?
— •Am 

că ne-am onorat car
tea. de vizită, că încă 
1 100 de turiști au vi
zitat. în ziua aceea o- 
rașul nostru, fereastra 
spre mare a țării.

Mircea Dermingiu a 
omis un - amănunt. 
Cind a părăsit postul 
de comandă, punțile 
erau înțesate cu toți 
pasageri.i. Urmăriseră 
trei ore incredibila i 
înaintare printr-o pi- ! 
clă de infern. Nu se ) 
vedeau decit cîțiva, 1 
prezența celorlalți s-a ' 
făcut simțită intr-un i. 
mod neașteptat. Cind ’ 
„călăuză" lor s-a în
dreptat spre pasarelă, 
in megafoanele pache
botului a răsunat vo
cea «supercomandân- 
tului» : „Ladies and 
gentlemans —. the pi
lot La care cei 
1100 de pasageri au 
început să' aplaude. 
Cartea de vizită fu
sese intr-adevăr ono
rată cum se cuvine. $i 
nu era numai cartea 
de vizită a secției pi
lotaj.

trecu-
V

I
I 

nave, 4 
apei J 

și dana nu l 
„ C..1. -»> .3 „

Cind 4 
ut, cu pupa 1 
brusc, lingă ț 
'—-IV

durat 
de una.

Actuala etapă republicană a Festivalului național 
„Cintarea României" ii reunește, in aceste zile de pri
măvară, pe marile scene din orașele-reședință de ju
deț și pe cei mai tineri artiști amatori — pionieri și 
școlari din întreaga țară — care s-au dovedit, in eta
pele anterioare ale acestei prestigioase competiții a 
muncii și creației, ca fiind foarte înzestrați și bine 
pregătiți. Mii și mii de copii talentați — fie constituiți 
in formații artistice pionierești, fie ca interpreți indi
viduali — evoluează acum în luminile rampelor, sub 
privirile publicului și ale membrilor juriilor, in ulti
mul șj cel mai exigent „act" al Festivalului, prezentînd 
spectacole de înaltă ținută artistică, bogate in semni
ficații educative. Așa cum a fost, între multe altele, 
și spectacolul artistic al pionierilor din județul Tulcea...

■ t V
Liceul industrial nr. 3 Tul
cea.

Hotărînea de a se pregăti 
temeinic, încă de pe bănci
le școlii, prin muncă pen
tru muncă și viață, dorin
ța de continuă autodepăși* 
ire și perfecționare, atitu
dinea intransigentă față de 
abaterile care se mai ma
nifestă. pe ici, pe colo, în 
viața lor de elevi și de pio
nieri și-au găsit diverse și, 
de multe ori, cele mai po
trivite mijloace artistice de 
exprimare : în teatru pen
tru copii („Caietul de ma
tematică" de Ana Ioniță — 
Școala nr. 2 Tulcea), in

Seralii ANDON

dată cu pupa 
vasului lingă

în cîntece revoluționare și 
patriotice, în cîntece pio
nierești („Te iubim din su-

vasu- 
ime- 
Dacă 

el stă

fost fericit

dat cîteva co
și a îmbrăcat 

cu trese aurii, 
mine să mai

de poezie și 
literar-muzicale 

intitulate : „Slă-

7

Sute de pionieri și șco
lari, sosiți din întreg jude
țul; copii frumoși și talen- 
tați, au urcat rînd pe rind 
pe scenele celor două noi 
și impozante edificii — 
Casa de . cultură a sindica
telor și. Casa de cultură a 
tineretului. Cu candoarea 
șl dezinvoltura proprii 
viratei, ei.au exprimat, îm
brăcate în haine artistice 
pline de ‘ sensibilitate — 
după aptitudinile fiecăruia 
— alesele-sentimente și as
pirații care-i. animă și pe ei, 
ca pe toți copiii României 
de azi.

Omagiul profund, recu
noștința fierbinte ■ pe care 
le nutresc cu toții față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai apropiat 

. prieten și îndrumător al 
tinerei generații, atașa
mentul deplin față de cau
za partidului, dragostea 
nețărmurită față de patrie 
și popor, respectul față de 
trecutul glorios, admirația 
față de marile înfăptuiri 
din anii socialismului, do
rința lor arzătoare de pace 
pe planeta Pămînt au vi
brat cu adinei rezonanțe

derne, ba chiar și în... dan
suri de societate, Duduie 
scena sub pașii copiilor din 
multe școli și din casele 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Tulcea, 
Peceneaga, Greci, 
și Mahmudia (î.n 
paisprezece formații), cind 
joacă, dezlănțuiri în ritmul 
muzicii, „Mărunțica", „Sîr- 
ba“, „Codînceasca" sau 
„Dansul marinarilor". Ori 
se umple aerul de grație și 
poezie cind se lansează ei 
— ușori, vaporoși — pe 
„Valurile Dunării" sau pe 
aripile „Simfoniei Deltei". 
Optimismului, voiei bune.

Macin, 
Cri șan 

total.

Ritmuri pionierești
flet, România", „învățăm, 
trăim, muncim în chip co
munist" — corul Școlii nr. 
2 Macin; „Cîntec pentru 
țară", „Pionierii" — corul 
Școlii nr. 10 Tulcea). Ca și. 
în versuri rostite cu patos, 
cu multă putere de convin
gere de numeroși recitatori 
și în interpretări indivi
duale, dar mai ales în ca
drul numeroaselor ansam
bluri ce prezintă inspirate 
recitaluri 
montaje 
sugestiv 
viți să fie anii de lumină" 
— Liceul de mâtematică- 
fizică „Spiru Haret", Tul
cea ; „Dreptul de a fi iu
biți" — Casa pionierilor și 
șoimilor patriei Tulcea ; 
„Istorie contemporană

teatru de păpuși (, Dintele 
lui Marinică", adaptare 
după Costel Popovici — 
C.P.Ș.P, .Tulcea), în. inspi
ratele programe ale nume
roaselor brigăzi. artistice și 
colective de satiră și umor 
(„Prim ajutor" — Liceul 
industrial Babadag; „De 
prin școală adunate și pe 
scenă prezentate" — Școa
la din Peceneaga ; „Zîm- 
biți cu noi" — Școala din 
Ostrov; „Cu arcul și să
geata" — Școala nr. 10 
Tulcea).

înclinația firească copi
lăriei pentru joc, pentru 
mișcare se concretizează, 
transfigurată artistic, intre 
altele și în dans. în primul 
rind în dansuri populare 
(îndeosebi locale), dar și 
tematice, și . clasice, și mo-

gingașelor înfiorări ale pri
melor iubiri, mindriei și 
fericirii că sînt fiicele și 
fiii acestui pămînt și ai 
acestui timp, prieteniei 
față de toți copiii lumii, 
aspirației lor spre tot ceea 
ce e frumos le-au dat glas 
și prin cîntece. Prin melo
dii și cîntece de muzică 
populară („Dobroge, me
leag cu flori", „Mîndră 
fată dobrogeană", „Hora", 
„Geamparalele") și ușoară 
(„Dați-mi cretă colorată", 
„în tabără la Năvodari") 
pe care numeroase forma
ții. ca și mai numeroșii so
liști (de la școlile din Fă- 
gărașu, Mahmudia. nr. 2 
Macin, nr. 4 și nr. 5 Tulcea, 
C.P.Ș.P. Tulcea) le inter
pretează cu multă însufle
țire.

Ore în șir spectatorii, ge
neroși în aplauze (așa cum 
ee întîmplă de fiecare dată 
cind in luminile rampei a- 
par copiii) au urmărit, cu 
reală îneîntare și satisfac
ție, cele, șaptezeci și nouă 
de momente artistice pe 
care le-a cuprins progra
mul întrecerii pionierești 
de Ia Tulcea. Prin bogata 
Iui tematică, prin diversi
tatea genurilor abordate, 
prin mesajul nobil al pie
selor din repertoriul nu
meroaselor formații și nu
meroșilor interpreți indi
viduali, spectacolul artistic 
oferit de pionierii tulceni 
s-a ridicat la un nivel ca
litativ superior celor reali
zate în etapele precedente 
— aceasta fiind și părerea 
juriului republican, inclu
siv a profesorului universi
tar loan Beldi, președintele 
acestuia.'

Eveniment artistic re
marcabil, finala pioniereas
că a actualei ediții a Festi
valului național „Cintarea 
României" a 
convingător — 
fel, și celelalte 
asemănătoare 
sau în curs de ____,____
în întreaga țară — multi
plele posibilități creative 
și interpretative, realele 
aptitudini ale copiilor și in 
acest domeniu, pasiunea 
lor pentru artă, convinge
rea că aceasta poate si tre
buie să fie un instrument 
eficient al educării și for
mării lor ca viitori con
structori de nădejde ai so
cietății socialiste pe pă- 
mîntul patriei noastre.

demonstrat, 
ca. de alt- 

spectacole 
desfășurate 
desfășurare

C. DIACONU

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptfimlnă • Româ

nie, plai de dor —. melodii: popu
lare • Gala desenului animat : 
„Pinocchio" • Micile povești ale 
.marelui ecran : ^Cenușăreasa"
• Memoria veșnic vie — reportaj
• Primă audiție. O melodie pe 
săptămină • „Flori de mai" — 
moment poetic • Tinere talente. 
Moment coregrafic • Univers ro
mânesc : „Coloana fără sfirșit a 
faptelor" — reportaj • Telesport
• „Țară de vis" — melodii de 
muzică ușoară românească.

14.40 Aprilie. — Cronica evenimentelor 
politice

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap- 

. tele de muncă ale țării
19,15 Teleenciclopedia
19,35 Primăvara, varietățile și teatrul 

(color)
20,25 Film artistic (color). „Pe cer vră

jitoarele nopții". Premieră TV. 
Producție a studiourilor sovietice. 
Cu : Valentină Grușlpa, Jana 
Druz, Dima Zamulln, Nlna Menșl- 
kova, Valeria Zaklunnala, T. Mi- 
krikova, E. Astafieva, A. Svirido
va, s. Martinov, D. Clogovadza. 
Regia : Evghenia Jigulenko

21.40 Romanțe și melodii îndrăgite
21,50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 aprilie, ora 20 — S0 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi in
stabilă îndeosebi in regiunile nord-ves- 
tice. Cerul va fi mal mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor fi șl sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice, iar la munte și sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări locale din 
nord-vest. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse intre minus 2 și plus 8 grade, 
iar cele maxime intre 8 șl 18 grade, 
izolat mai ridicate în nord. In depre
siuni, condiții favorabile producerii 
brumei. In București i Vreme răcoroa
să, cu cer temporar noros, favorabil 
ploii slabe. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor. fl cuprinse 
între 4 și 7 grade, iar cele maxime în
tre 17 și 20 de grade.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica zilei sărbătoarea națională a republicii

Cu ocazia realegerii dumneavoastră 
blicii Socialiste România, imi este plăcut v<* uuicoct, m uumcie pupviviu, 
algerian și al partidului său — Frontul de Eliberare Națională (F.L.N.) —, 
al guvernului său, precum și in numele meu personal, felicitările noastre 
cele mai călduroase.

Sînt convins jcă sub conducerea dumneavoastră poporul român va repurta 
noi succese în edificarea societății socialiste.

Sînt, de asemenea, convins că relațiile de prietenie și de cooperare între 
țările noastre se vor întări și mai mult, spre binele reciproc al popoarelor 
noastre prietene.

Permiteți-mi să vă urez multă sănătate și deplin succes în îndeplinirea 
înaltei dumneavoastră misiuni.

Cu înaltă considerațiune,

în funcția de președinte al Repu
să vă adresez, în numele poporului

CHADLI BENDJEDID
Președintele

Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
Secretar general al Partidului F.L.N.

s-au încheiat conferințele 
a municipiului București 
seamă și alegeri ale Or- 
Pionierilor — eveniment 
ample semnificații în

Vineri 
județene și 
de dare de 
ganizației 
politic cu 
viața și activitatea purtătorilor cra
vatelor roșii cu tricolor și a cadrelor 
ce le îndrumă activitatea, moment 
important în pregătirea celei de-a 
V-a Conferințe Naționale a Organi
zației Pionierilor.

La lucrări au luat parte, ca dele
gați, un mare număr de pionieri, 
Comandanți-instructori, alte cadre 
didactice, precum și invitați din 
partea organelor de partid, organi
zațiilor de masă și obștești.

In atmosfera de amplă angajare 
revoluționară a întregului popor 
pentru înfăptuirea exemplară a is
toricelor hotărîri stabilite de Con
gresul al XlII-lea al P.C.R., a indi
cațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul, gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, conferințele au analizat, în
tr-un spirit de înaltă responsabili-, 
tate, modul în care consiliile și co
mandamentele pionierești au acțio
nat, în perioada care a trecut de la 
cea de-a IV-a Conferință 
a Organizației Pionierilor, 
ta îndrumare a organelor 
zațiilor de partid, pentru . 
narea neîntreruptă a procesului de 
educație comunistă, revoluționară a 
celei mai tinere generații. Atît în dă
rile de seamă, cit și in cadrul dezba
terilor s-a evidențiat preocuparea 
consiliilor și comandamentelor pio
nierești pentru cultivarea unei atitu
dini înaintate față de învățătură — 
principala îndatorire patriotică a pio
nierilor și școlarilor — a interesului 
și pasiunii pentru muncă. O atenție 
deosebită a fost acordată modului 
în care s-a acționat în direcția for
mării conștiinței socialiste a pionie
rilor și școlarilor, a educării lor în 
spiritul idealurilor socialismului și 
comunismului, al concepției mate- 
rialist-științifice despre lume și 
viață, al dragostei față de partid, 
patrie și popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndrumătorul și

Națională. 
sub direc- 
și organi- 
perfecțio-

prietenul cel mai drag și apropiat al 
copiilor.

Participanții Ia conferințe au 
dezbătut proiectul programului ti
nerei generații din Republica Socia
listă România, care va fi supus 
dezbaterii și aprobării Forumului ti
nerei generații. Au fost adoptate 
planuri de măsuri cu privire la mo
dul în care vor acționa comisiile și 
comandamentele pionierești pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor 

alcelui de-al XlII-lea Congres 
Partidului Comunist Român.

în cadrul conferințelor au 
alese noile consilii județene ale 
ganizației Pionierilor, comisiile 
cenzori, s-au constituit comisiile 
pentru îndrumarea activității Orga
nizației Șoimii Patriei și au fost 
aleși delegații la cea de-a V-a Con
ferință Națională a Organizației 
Pionierilor.

în încheierea conferințelor, într-o 
atmosferă 
patriotism, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, telegrame în 
care se exprimă sentimentele de 
aleasă prețuire și profundă dragoste 
ale pionierilor, ale tuturor copiilor 
țării față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, recunoștința 
fierbinte a întregului tineret pentru 
minunatele condiții de viață și în
vățătură de care se bucură, pentru 
grija permanentă, părintească, a se
cretarului general al partidului față 
de tinerele vlăstare ale patriei.

în telegrame se reafirmă angaja
mentul ferm al organizațiilor de 
pionieri și șoimi ai patriei de a ac
ționa cu perseverență pentru con
tinua perfecționare a muncii de 
educare a celei mai tinere generații 
în spiritul tradițiilor revoluționare 
ale clasei muncitoare, al dragostei 
față de partid și popor, pentru pre
gătirea multilaterală, prin muncă și 
pentru muncă, a pionierilor și ele
vilor, constructorii de mîine ai ce
lei mai drepte și umane orînduiri 
pe pămîntul scump al României.

fost 
Or- 
de

entuziastă, de vibrant 
participanții au adresat

INFORMAȚII SPORTIVE
Comportarea sportivilor români 

la „europenele" 
de lupte greco-romane 
apreciată de agențiile 
internaționale de presă

Comentind rezultatele Campionate
lor europene de lupte greco-romane 
de la Leipzig, corespondenții agenți
ilor internaționale de presă sublinia
ză performanța sportivilor români, 
care s-au situat pe locul doi în cla
samentul pe națiuni, cu 32 de puncte, 
datorate celor 5 medalii cucerite și 
ltor locuri fruntașe.
Așa cum s-a anunțat, selecționata 

României a obținut o medalie de aur 
(prin Ștefan Rusu), trei medalii de 
argint (Ștefan Negrișan, Nicolae 
Zamfir și Ilie Matei), una de bronz 
(Sorin Herțea), un Ioc 4 (Gheorghe 
Savu) și două locuri 5 (Mihai Cișmaș 
și Ion Grigoraș).

Locul întîi pe echipe a revenit 
U.R.S.S. (55 puncte), iar pe locul trei 
s-a clasat Polonia (31 puncte).

Referindu-se la evoluția lui Ștefan 
Rusu, comentatorul agenției A.D.N. 
din Berlin notează : „Ștefan Rusu, 
acest mare campion, a cucerit în 
întrecerea de la Leipzig pentru a 5-a 
oară medalia de aur și titlul de cam
pion continental. în finala categoriei 
74 kg, el s-a dovedit foarte bine 
pregătit, învingîndu-1 pe puternicul 
luptător bulgar Borislav Velicikov".

De asemenea, agenția France 
Pres’se menționează succesul lui 
Ștefan Rusu, care, 
foarte valoroasă, a 
seze pe primul loc.

într-o companie 
reușit să se cla-

a Campionatelor® în prima zi .. 
europene de lupte libere de la Leip
zig, competiție la care participă 129 
de sportivi din 22 de țări, luptătorul 
român Alin Păcurariu (categ. 48 kg) 
a dispus la puncte de Laszlo Biro 
(Ungaria), iar în limitele categoriei 
90 kg Iulian Rîșnoveanu (România) 
l-a învins înainte de limită pe Gabor 
Toth (Ungaria), 
raiudine Aiubov 
victoria in fața 
cu (România).

La categ. 62 kg, Si- 
(U.R.S.S.) a obținut 

lui Traian Marines-

★
BASCHET. în prima zi a turneu

lui internațional masculin de baschet 
de la Szolnok (Ungaria), selecționata 
României a întîlnit formația Poloniei, 
pe care a învins-o cu scorul de 89—74 
(38—36). într-un alt joc, prima re
prezentativă a Ungariei a dispus cu 
118—91 (57—58) de echipa secundă 
a Ungariei.

HOCHEI PE GHEAȚA. în cadrul 
Campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A) de la Praga, re
prezentativa Cehoslovaciei a întrecut 
cu scorul de 7—2 (3—0, 2—2, 2—0) 
echipa Suediei, iar selecționata 
U.R.S.S. a învins cu 9—1 (4—0, 1—1, 
4—0) formația Canșdei. Lideră a 
clasamentului se menține U.R.S.S. 
(cu 12 puncte), urmată de Cehoslova
cia, S.U.A. (cu cite 9 puncte) și Ca
nada (7 puncte).

POLO PE APĂ. La Varșovia a 
început un turneu internațional de 
polo pe apă la care participă echipele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Greciei, 
României și Poloniei. în prima zi : 
România — Grecia 11—8 (2—1, 3—1, 
3—3, 3—3) ; Bulgaria — Polonia 10—9 
(4—2, 1—1, 3—4, 2—2).

ȘAH. înaintea ultimei runde, în 
turneul internațional da 
Banja Luka (Iugoslavia) 
campioana mondială Maia Ciburda- 
nidze (U.R.S.S.), cu 8 puncte, urmată 
de compatriotul său Lev Psahis — 
7 puncte (1), Velimirovici (Iugosla
via) și Farago (Ungaria) — cu 'cîte 
7 puncte. în penultima rundă, Cibur- 
danidze (care participă la acest tur
neu ca invitată) l-a învins pe Plas- 
ket, Velimirovici a ciștigat la Ga- 
vrici, iar Farago a remizat cu Leh- 
tinski.

GIMNASTICA. în Sala sporturi
lor 
neri

. tii 
nale 
nici, 
zenți v. --------- — —
de țări de pe patru continente. In 
prima zi s-a desfășurat concursul 
individual compus masculin, înche
iat cu o- triplă victorie românească, 
pe primul loc clasîndu-se la egali
tate Emilian Nicula, Valentin Pîntea 
și Marius Gherman, cu cîte 56,05 
puncte. Pe locul 4 s-a situat Frank 
Paschke (R. D. Germană) — 55,25 
puncte, 
(Cuba) — 55,20
Baoging (R. P.
puncte.

Simbătă, de la i 
gramat concursul 
dividual compus 
nică dimineața, de la ora 10,00, va 
avea ,loc concursul special pe 
aparate.

VOLEI. în ziua a treia a Balcania
dei feminine de volei de la Pitești, 
formația României a dispus cu scorul 
de 3—0 (15—10, 15—4, 15—10) de re
prezentativa Greciei, iar Bulgaria a 
întrecut cu 3—0 (15—4, 15—1, 15—11) 
echipa Turciei.

șah de la 
conduce

din Ploiești au început vi- 
întrecerile celei de-a 28-a edi- 
a Campionatelor internațio- 

de gimnastică ale Româ- 
competiție la care sînt pre- 
sportivi și sportive din 22

urmat de Lazarro Amador 
puncte și Zhao 

Chineză) — 55,15

ora 17,00, este pro- 
pentru titlul la in- 
feminin, iar dumi-

(11 03 72)

cinema
© Ciuleandra : PATRIA (11 86 25) — 
9: 11,30; 14; 16.30: 19, FAVORIT
(45 31 701 — 9,30: 12: 14,30: 17; 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14:
16,30: 19.
© Mușchetarii în vacantă : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 
13: 15: 17: 19.
© Sosesc păsările călătoare : AU
RORA (35 04 66) — 9: 11.30; 14; 16,30; 
19, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.30.
© Rămășagul : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17: 19, PACEA
(71 31 85) — 15; 17; 19.
© 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
(16 28 79) —
O

19,

schimbată : VICTORIA 
9* 11 • 13' 15* 17' 19,

Braconaj :‘TIMPURI NOI ’ (15 61 10)
9; 11: 13: 15; 17: 19.
Căpitanul răzbunării : SALA MICA 
PALATULUI — 15; 17,15; 19,30.
In numele papei rege — 9; 11; 13, 

— 15; 17; 19 :

A
O . .
Generalul gramofon 
UNION (13 49 04).

• Burlacul căsătorit: SCALA
— 9: 11; 13: 15: 17.15: 19,30. 
© Lebedele sălbatice — 9; 10,45; 12.30;
17, Vraciul — 14,15; 18,45 ---------
(16 35 38).
• Soarele alb al pustiului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16: 18.
© Incendiu la Krong Yung : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; . .
• Fata care vinde flori : FEREN
TARI (80 49 83) 15.39; 18, FLACARA
(20 33 40) — 15,30: 18.
• Un colt de oraș : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
• Cheia fericirii: VIITORUL
— 15; 17: 19.
® Inimă rece : MUNCA (21
15; 17: 19.
® Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12; 15,30; 18.30.
• Domnului profesor, cu dragoste : 
CAPITOL (16 29 17) — 8.45; 10,45; 13; 
15.15: 17.30: 19.45.
© Un șerif extraterestru : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30: 11,30; 13.30; 15,30:
17.30: 19.30, ARTA (213186) — 9; II; 
13: 15: 17; 19.
© Piedone In 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.
© Vulcanul : FESTIVAL (15

DOINA

19.

(10 67 48)

50 97)

63 34)

La București au avut loc lucrările 
celei de-a 7-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică, in
dustrială și tehnică dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea eco
nomică belgo-luxemburgheză. care a 
analizat stadiul actual al relațiilor 
economice și cooperării româno— 
belgo-luxemburgheze în domenii de 
interes comun. Au fost identificate 
noi posibilități și au fost convenite 
măsuri menite să conducă la dezvol
tarea și diversificarea schimburilor 
comerciale, a cooperării economice 
bilaterale și pe terțe piețe. La înche
ierea lucrărilor, președinții 
două părți in comisie 
protocolul sesiunii.

★
Cu prilejul aniversării 

de la stabilirea relațiilor 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă, am
basadorul acestei țări la București, 
Togoociin Ghenden, a oferit vineri 
un cocteil.

Au participat adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai conducerii unor ministere, ai Aso
ciației de prietenie româno-mongolă, 
ai unor instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești.

celor 
au semnat

a 35 de ani 
diplomatice

A fost prezent Dalhaasurenghiin 
Damba, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. P. Mongole, 
șeful delegației economice care face 
o vizită în țara noastră.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Japoniei, vineri 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie România-Japonia. în ca
drul căreia au fost prezentate impre
sii de călătorie ilustrate cu dia
pozitive.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Asociației de priete
nie România-Japonia, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

Au fost prezenți Masanari Ozaki, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei.

★
Vineri a părăsit Capitala generalul 

G. L. J. Huyser, șeful Marelui Stat 
Major al armatei olandeze, care, în 
fruntea unei delegații, a efectuat o 
vizită în țara noastră în perioada 
21—26 aprilie a.c.

Pe timpul cit s-a aflat în Româ-

nia, delegația olandeză a avut con
vorbiri la Ministerul Apărării Na
ționale, a vizitat unități și' instituții 
militare de învățămint, obiective is
torice, culturale și turistice.

La plecare, pe Aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de genera- 
lul-colonel Vasile Milea, prim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
de generali și ofițeri superiori.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală s-a desfășurat, vineri. „Gala 
filmului din R. S. Vietnam". Orga
nizată cu prilejul împlinirii a 10 
ani de la eliberarea Vietnamului de 
Sud. gala a programat lung metrajul 
artistic „Marea și soarta omului", 
film inspirat din realitățile sociale 
ale perioadei imediat următoare uni
ficării tării.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Exter
ne. oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au participat Pham Duy Toan. 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Vietnam la București, precum si șefi 
de misiuni diplomatice 
tara noastră. m.embri ai 
plomatic.

TOGOLEZE ..t

>■

acreditati în 
corpului di-

Excelenței Sale
General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze
LOME

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenței Re
publicii Togoleze, vă adresăm sincere felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că, acționind în spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
convenite în timpul vizitei dumneavoastră în România, raporturile de priete
nie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai 
mult, în interesul popoarelor român și togolez, al cauzei păcii, securității și 
înțelegerii internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului togolex 
prieten, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Dintre manifestările politico-edu
cative și cultural-artistice desfășura
te recent în județul Argeș enume
răm : la Cîmpulung, la Casa de cul
tură, simpozionul „Contribuția Româ
niei la războiul antihitlerist", urmat 
de o gală de filme documentare ; la 
Pitești, la întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton, 
expunerea „Momente hotăritoare ale 
luptei poporului român pentru afir
mare liberă și demnă în rîndul na
țiunilor lumii", urmată de recitalul 
poetic „Eroi au fost, eroi sînt încă"; 
la Curtea de Argeș, la muzeul oră
șenesc, expoziția „Mărturii ale luptei 
poporului român pentru cucerirea 
independentei de stat și victoria asu
pra fascismului" ; la Bascov, la în
treprinderea de sere, simpozionul „40 
de ani de la victoria asupra fascis
mului" ; Merișani, Nucșoara, Mușe- 
tești, Beieți-Negrești, Mozăceni, Re
cea, Lunca Corbului sătenii vizio
nează la căminele culturale filme is
torice specifice și vizitează expoziții 
de carte și artă plastică care înfăți
șează eroismul poporului român. 
(Gh. Cîrstea).

în această perioadă. Muzeul luptei 
pentru independenta poporului ro
mân din Giurgiu găzduiește un am
plu ciclu de acțiuni politico-educa
tive cu un pronunțat caracter pa
triotic, revoluționar. Este vorba de 
vizite ale unor colective de oameni 
ai' muncii din municipiul și județul 
Giurgiu, cum ar fi cele de la Com
binatul chimic. Șantierul naval, ale 
elevilor din Ulmi. Călugăreni, 
Ghimpați, Vidra, Daia și alte loca
lități, de întîlniri cu veterani, ex
poziții. simpozioane si concursuri a 
căror tematică este inspirată din 
lupta poporului român pentru inde
pendentă. (Ion Manea).

La clubul „Victoria" din Brăila, în 
prezenta unui numeros public, s-a 
desfășurat simpozionul „Contribuția 
activă a poporului român Ia victoria 
asupra fascismului".

în cadrul simpozionului, specialiști 
în domeniul istoriei au prezentat 
comunicări referitoare la contribuția 
României la războiul antihitlerist 
oglindită în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rolul P.C.R. de organiza
tor și initiator al efortului întregului 
popor pentru susținerea războiului 
antihitlerist, revoluția de eliberare

și
1944,

socială și națională, antifascistă 
antiimperialistă din august 
luptele desfășurate de armata româ
nă pentru eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, contribuția ar
matei române la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, recunoaș
terea internațională a contribuției 
active a poporului român la obți
nerea victoriei asupra Germaniei 
hitleriste, participarea maselor popu
lare din județul Brăila la lupta pen
tru înfrîngerea fascismului. (Cornc- 
liu Ifrim).

La casele armatei din Timișoara, 
Cluj-Napoca, Iași, Oradea se desfă
șoară în aceste zile o amplă paletă 
de activități politico-educative și 
cultural-aitistice dedicate împlinirii 
a 40 de ani de la victoria asupra 
fascismului. De un deosebit interes 
s-au bucurat întîlnirile tinerelor 
cadre din garnizoane cu veterani de 
război, care au evocat fapte de arme 
ale ostașilor români în războiul anti
hitlerist, simpozioanele cu tema 
„Contribuția poporului român la 
victoria asupra fascismului", organi
zate cu sprijinul filialelor locale ale 
Comisiei române de istorie militară.

Au fost prezentate, de asemenea, 
recitaluri de poezie, montaje literar- 
muzicale, spectacole de muzică și 
poezie avînd ca generice : „Lingă 
inima ta, Românie", „Prezenți la 
datorie, sub drapel", „Eroi au fost, 
eroi sînt încă". ,

Cadrele și personalul muncitor 
civil din Marele Stat Major au par
ticipat la simpozionul „40 de ani de 
la victoria asupra fascismului. Con
tribuția poporului român, a armatei 
sale la ‘ ’
te", în 
drumul 
români 
uriașul efort material și uman depus 
de poporul nostru pentru obținerea 
victoriei.

în mai multe unități subordonate 
Comandamentului Infanteriei și ■ 
Tancurilor au fost organizate expo
ziții cuprinzînd lucrări reprezenta
tive de istorie ce oferă o amplă re
trospectivă a luptei necurmate duse 
de poporul român pentru libertate și 
independentă, eroismului ostașilor 
români care au luptat pentru elibe
rarea pămîntului strămoșesc, a Un
gariei, Cehoslovaciei și a unei părți 
din teritoriul Austriei.

înfrîngerea Germaniei nazis- 
cadrul căruia a fost reliefat 
glorios parcurs de ostașii 
în războiul antihitlerist,

Timpul probabil pentru luna mai
După cum ne comunică Institutul 

de meteorologie și hidrologie, vremea 
se va caracteriza în luna mai prin- 
tr-o instabilitate pronunțată și cu 
fluctuații termice rapide. Regimul 
pluviometric va fi excedentar în 
nord-vestul țării și în zonele de deal 
și de munte, ușor deficitar în sud- 
vest și normal în celelalte regiuni. 
Temperatura aerului se va situa în 
jurul valorilor normale, exceptînd 
zonele din nordul țării, unde va fi 
ceva mai scăzută.

în prima decadă, vremea va fi 
Instabilă, îndeosebi în regiunile sudi
ce și de răsărit. în primele zile vor 
cădea ploi locale, mai ales în Moldo
va, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. 
Aria ploilor se va extinde treptat în 
toate regiunile tării, acestea fiind 
mai ales sub formă de aversă însoți
te de descărcări electrice. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată în estul tării 
și la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4—14 grade, iar 
cele maxime între 14 și 24 de grade, 
mai ridicate la sfîrșitul. decadei, în

sudul țării, unde, local, vor depăși 
30 de grade.

în a doua decadă, vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi, îndeosebi sub 
formă de aversă, în toate regiunile 
țării. Izolat vor fi condiții dc produ
cere a grindinei. în zonele de mun
te, la altitudini de peste 1 800 m. pre
cipitațiile vor fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, izolat 
mai coborîte, iar cele maxime între 
15 și 25 grade, mai ridicate Ia În
ceputul și sfîrșitul decadei.

Decada a treia se va caracteriza 
printr-o vreme frumoasă. în prime
le zile vor mai cădea ploi în jumă
tatea de est a țării, apoi ele vor fi 
izolate și se vor semnala mai ales 
în zonele de deal și de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar cele maxime 
între 18 și 26 grade, mai ridicate în 
sudul țării, unde vor depăși 30 de 
grade la sfîrșitul lunii.

(Agerpres)

9: 11.30; 14: 16,30: 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
O Iubirea are multe fețe : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12: 15,15: 18.30.
© Provocarea dragonului : ...........
(17 08 58) — 9; 11; 13: 15; 17
(31 71 71) — 15: 17; 19.
(27 54 95) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19.
© Legenda călărețului singuratic : 
COTROCENI (49 48 43) — 15; 17; 19.
© Kramer contra Kramer : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17; 19.

GRIVIȚA 
19, LIRA 
COSMOS

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 14; Ploșnița — 18,30; (sala 
Atelier) : între 5 și 7 — 14.30; (sala 
Cosmonauților. 11 07 57) : Comedie de 
modă veche — 18.
© Filarmonica „George 
(15 68 75. Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea
Solist : Lazar Berman (U.R.S.S.) — 
18.
© Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 10,30: Flautul fermecat 
— 18?
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 18,30.

Enescu" 
Concert 

Cristescu.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julleta Ia sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — " 
O Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
lat deasupra noastră — 18.
• Teatrul Foarte Mic ........... “
manță tirzie — 19.
© Teatrul, de comedie 
țitoarea — 18.
© Teatrul „Nottara" va, aam
Magheru) : Olelic și Vînătorii — 18; 
(sala Studio) : Craii de curtea veche
— 18.30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 15; 19;
(sala Giulești, 18 04 85) : ' Milionarul 
sărac — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv. — 19; (sala Victoria.
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile (premieră)
— 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Muzicanții veseli — 9; Mary Poppins 
— 18.
© Teatrul „Țăndărică" 
fetită caută un cintec —

19. 
lnste-

(14 09 05)

(16 64 60)

(59 31 03,

: Ro-

: Pe-

(15 23 77) ; O 
15.

★
în cea de-a doua zi a 

tara noastră, 
participante la 
internațional 
străbătut un 
Argeș. Vîlcea,

La Pitești a
price. unde participanții au vizitat 
expoziția florală interjudețeană 
„Simfonia lalelelor". După aceea, 
le-a fost prezentată întreaga gamă 
de autoturisme si mașini de teren 
realizate de întreprinderile centra
lei industriale de resort. Oaspeții au 
exprimat cuvinte de apreciere elo
gioasă fată de autoturismele româ
nești.

Următorul popas a avut loc la Si
biu. Aici s-a desfășurat o întîlnire 
a șefilor delegațiilor participante la 
raliu, din cele 11 țări socialiste, cu 
.veterani de război 
elevi si tineri.

După-amiază. la 
membrii delegațiilor 
roane de flori la cimitirul ostași
lor români și la cimitirul ostașilor 
sovietici.

trecerii prin 
de echipajecele 33

Raliul automobilistic 
„Victoria ’40“ au 
traseu prin județele 
Sibiu. Alba si Cluj, 
avut loc prima o-

din localitate.
Cluj-Napoca, 

au depus co-

(Agerpres)

27 aprilie po- 
togolez sărbăto- 
împlinirea unui 
de veac de la

La 
porul 
rește 
sfert 
proclamarea indepen
denței țării sale.

Situată în vestul 
Africii, pe țărmul gol
fului Guineea. Repu
blica Togoleză este 
unul dintre statele 
mici ale continentului, 
avînd o suprafață de 
56 000 kmp si o popu
lație de 2.5 milioane 
locuitori. Economia sa 
națională se bazează 
în principal pe agri
cultură. Se cultivă 
cafea, cacao, bumbac, 
arahide, porumb etc. 
în perioada care a 
trecut de la cucerirea 
independentei, popprul 
togolez s-a angajat cu 
hotărîre pe calea li
chidării înapoierii 
moștenite din trecut și 
a valorificării bogă
țiilor naturale în fo
losul propriu, reușind 
să pună bazele unei

industrii naționale. Au 
fost date în funcțiune 
fabrici de îngrășămin
te chimice, o rafinărie 
de petrol, un combi
nat siderurgic, unități 
pentru prelucrarea 
lemnului, a materiilor 
prime textile si ali
mentare. Principala a- 
tenție a fost acordată 
însă exploatării resur
selor subsolului. Togo 
dispune de importante 
zăcăminte de fosfați 
(zăcămîntul de la Ha- 
hotoe fiind estimat la 
100 milioane tone) și 
realizează o producție 
anuală de circa 6 mi
lioane tone minereu, 
care a început să fie 
prelucrat în tară ; uzi
na de fosfați de la 
Kpeme funcționează 
la o capacitate de 2.8 
milioane torte, 
ții reorezintă 
palul 
port si 
tantă 
dorința

Fosfa- 
pri nci- 
de ex- 
impor-

produs 
o sursă 
de devize. în 
de a dezvolta

si celelalte sectoare e- 
conomice. proiectele 
guvernamentale pre
văd extinderea com
plexului de prelucrare 
a fosfaților de la 
Kpeme. înălțarea unui 
complex hidrotehnic 
pe rîul Mono, moder
nizarea portului Lome, 
construirea unor în
treprinderi alimenta
re ș.a.

în spiritul politicii 
salo de solidaritate cu 
statele continentului 
african, România so
cialistă dezvoltă rela
ții de prietenie și co
laborare cu Republica 
Togoleză. bazate pe 
stimă și respect reci
proc. Aceste raporturi 
au înregistrat. în ulti
mii ani. o evoluție po
zitivă. existînd în con
tinuare 
tăti în 
cirii și 
lor. în 
proc 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

• certe posibili- 
directia adîn- 

i diversificării 
interesul reci- 

Si spre binele

Simbolurile Brandenburgului
Cel mai bătrîn brandenburghez este 

o apariție ieșită din comun : înalt de 
cinci metri, bătrîn de 500 de ani. Așa 
stă în fața Casei sfatului din orașul 
vechi. Roland, o sculptură în piatră, 
care în evul mediu simboliza drep
tul orașului la exercitarea jurisdic
ției, a fost sute de ani martorul de
venirii și creșterii Brandenburgului, 
a văzut mizeria poporului și bogă
ția privilegiaților, a trebuit să su
porte incendii, război și distrugere. 
Nu au lipsit nici zăngănitul săbiilor, 
nici fumul prafului de pușcă.

Timp de patru ani' însă — cei mai 
îngrozitori din istoria milenarului 
oraș — Roland nu a fost martor la 
ce s-a întîmplat în Brandenburg, 
între 194’1 și 1945 s-a aflat în afara 
zidurilor orașului, dat fiind că fas
ciștii șe.,temeau de atacuri aeriene 
din partea aîiâților. Nu fără motiv : 
ei transformaseră orașul într-o 
armurărie. Aici se produceau avioane 
de luptă, piese pentru tancuri, nave 
speciale, autocamioane și arme de 
artilerie, iar uzinele „Flick" produ
ceau oțelul necesar acestora.

Pentru Roland, simbolul dreptății, 
nu mai era loc în oraș nici în sens 
figurat. Dreptul și legea își pierdu
seră de mult valabilitatea. în anii 
1933—1934, în lagărul de concentrare 
din Brandenburg, unul din primele 
din Germania, au fost internați și 
torturați, fără vreo sentință judecă
torească, comuniști, social-democrați, 
sindicaliști, antifasciști burghezi. în 
cadrul așa-numitului „Program de 
eutanasie", adică uciderea organiza
tă a oamenilor bolnavi psihic sau 
handicapați fizic, aici a avut loc, la 
începutul lui 1940, prima „ucidere de . 
probă" într-o cameră de gazare. Era, 
în mod evident, vorba de o instruire 
a medicilor programați pentru bar
bara afacere cu moartea, de o „ve
rificare generală a desfășurării uci
derii și a capacității camerelor de 
gazare". în cîteva luni ale anului 
1940 au fost omoriți în acest fel 8 000 
de oameni.

în același timp, în închisoarea de 
tristă faimă Brandenburg—Gorden a 
fost instalată o ghilotină. în „cea mai 
modernă închisoare din Europa", 
denumită și „Sing-Sing-ul german", 
a inceput execuția antifasciștilor. 
Cine ar putea descrie sentimentele 
acelora care puteau auzi, din celula 
lor, cum cădea ghilotina, de două
zeci, de treizeci de ori pe zi ? Au 
murit aici 1 800 de activiști de frunte 
ai Partidului comunist și ai Partidu
lui social-democrat, muncitori, luptă
tori din rezistență, oponenți burghezi 
ai nazismului, clerici, oameni de ști
ință, studenți, participanți la atenta
tul de la 20 iulie 1944 împotriva lui 
Hitler, precum și antifasciști din alte 
țări. Cel mai tînăr dintre cei uciși 
aici avea 16 ani, cel mai vîrstnic — 
72 ; șase tați au pășit spre eșafod 
împreună cu fiii lor.

Dar, în pofida celei mai cumplite 
terori naziste, s-au găsit mereu 
bărbați și femei cinstiți care și-au 
continuat rezistența. în mai multe 
rînduri, muncitorii germani și depor- 
tații, prizonierii de război din diferite 
țări europene au reușit ca, prin acte 
de sabotaj în uzinele de armament 
din Brandenburg, să facă inutiliza
bil materialul de război produs aici. 
Chiar și în închisoarea extrem de 
sever păzită, deținuții comuniști au 
format o organizație de partid ilega
lă, care menținea contacte cu anti
fasciștii din oraș, iar în interiorul 
închisorii, în cadrul numeroaselor 
discuții politice, făceau deja pregă
tiri pentru perioada de după elibe
rare. Cunoscutul cîntăreț și actor 
Ernst Busch, fost luptător în Spania 
și timp îndelungat deținut la Bran
denburg, evoca, în a sa „Baladă din 
temniță", un „mare congres antifas
cist între zidurile închisorii". Comu
niștii și cei mai mulți social-demo
crați din Brandenburg erau de 
acord : trebuie să realizăm, spuneau 
ei, ceea ce nu am reușit înainte de 
venirea la putere a lui Hitler — un 
amplu front unit al clasei munci
toare.

La sfîrșitul lui aprilie 1945, pentru 
Brandenburg se apropia ceasul eli
berării. Printr-o operațiune de învă
luire. Armata Roșie încercuise zona 
Berlinului. Detașamente sovietice de 
avangardă ajunseseră și la marginea 
orașului Brandenburg. Cînd au auzit 
de soarta deținuților politici, hotărî-

rea a fost luată rapid. Unul din 
primele atacuri de pătrundere in 
oraș a avut drept țel închisoarea. La 
27 aprilie, la amiază, un tanc T 34 
rula în curtea închisorii. Cu exact o 
săptămină înainte, mai muriseră 28 
de antifasciști sub ghilotină. Acum, 
în sfîrșit, se deschideau ușile celule
lor ; candidaților la moarte le erau 
scoase lanțurile. Printre cei care fu
seseră schingiuiți de naziști în închi
soarea din Brandenburg se afla și un 
tînăr muncitor, activist al Uniunii 
Tineretului Comunist — Erich Ho
necker. Stătuse întemnițat în total 
nouă ani și jumătate. „Neuitată 
rămîne însuflețirea cu care i-am îm
brățișat pe ostașii sovietici" — scrie 
Erich Honecker în memoriile sale. 
Era unul dintre cei- eliberați- care' 
au intonat Internaționala în curtea 
închisorii. O scenă simbolică, pentru 
că soldații cu steaua roșie au eliberat 
de fascism întregul popor german — 
chiar dacă pe atunci încă nu toți 
înțelegeau acest lucru.

Lupta pentru oraș a mai durat 
patru zile. Fasciștii opuneau o rezis
tență pe cit de fanatică pe atît de 
lipsită de sens, rezistență care pînă 
în ultimele ore a costat multe vieți 
omenești și a făcut ca Brandenbur-

După 40 de ani, 
o retrospectivă asupra 

drumului parcurs 
de un oraș din R.D.G.

gul să sîngereze din mii de răni. Au 
fost distruse locuințe și fabrici, arun
cate în aer nu mai puțin de 21 de 
poduri ; edificii-unicat, sacrale și 
laice, datînd din evul mediu, s-au 
prăbușit în praf și cenușă înainte 
ca năluca nazistă să fi dispărut, 
întîi mai 1945 a adus orașului pacea.

Cînd Roland a fost repus la locul 
său, după terminarea războiului, 
imaginea din jur era tristă, copleși
toare. Dar au existat destui oameni 
care priveau înainte, încurajau pe 
alții și începuseră să înlăture dărîmă- 

. turile. Comuniști ca Max și Mia 
Herm s-au aflat în frunte atunci cînd 
a început edificarea unre noi socie
tăți. Max Herm, fost deputat al 
Partidului comunist in Reichstag, 
abia revenit din lagărul de concen
trare fascist Sachsenhausen, a deve
nit primar general al Brandenbur
gului. Soția sa. Mia, trăise 10 ani în 
temniță. Și azi, după 40 de ani, 
nu-și poate ascunde emoția cînd po
vestește cum la 19 decembrie 1945 — 
nu poate uita acea zi — în fața ei 
stătea un tinăr de 17 ani pe care 
nu-1 cunoștea : fiul ei. îl văzuse 
ultima dată cînd avea patru ani. 
Atunci, în 1932, partidul o trimisese 
pe Mia Herm la Școala Lenin de la 
Moscova — doar pentru nouă luni. 
A venit însă fascismul, nu s-a putut 
întoarce la Brandenburg, primise de 
la centrala Partidului comunist sarci
na de a organiza grupe ilegale de 
partid mai întîi la Halle, apoi la 
Magdeburg; fusese apoi arestată și 
aruncată în închisoare. Acum, după 
13 ani grei, îi erau redați fiul, soțul, 
viața.

în timp ce soțul ei organiza, cu 
ajutorul tovarășilor de la Comanda
mentul orășenesc sovietic, aprovizio

narea populației cu alimente, apă și 
curent electric. Mia Herm conducea 
cursuri de marxism și amenaja ate
liere de cusut pentru femeile din 
oraș. Ca membră a conducerii orga
nizației raionale a P.C.G. ținea le
gătura cu tovarășii social-democrați, 
pregătea la Brandenburg unirea 
celor două partide muncitorești în 
Partidul 
nia. Așa 
detenției 
au făcut
alianță largă a 
democratice.

Treptat, viața 
cursul. Putea 
școlar, deși din
fuseseră distruse sau puternic ava
riate. S-au ridicat poduri — nu 
numai peste cursuri de apă, ci și

punți între cetățenii orașului și 
ostașii și ofițerii sovietici, considerîn- 
du-se în curînd prieteni. La șantierul 
naval din Brandenburg, în primăvara 
lui 1947, a fost lansată la apă prima 
navă, un vas de pescuit de 150 de 
tone, iar în iunie 1949 au ieșit de pe 
banda de montaj primele tractoare. 
Denumirea lor, „Aktivist", era mo
tivată. Brandenburgul purta pe 
atunci numele de onoare de „oraș al 
activiștilor", pentru că oamenii mun
cii din oraș se distingeau prin elan 
deosebit. „Nu există greutăți pe care 
să nu le putem învinge" — era un 
dicton al acelor zile.

Și în perioada următoare, „orașul 
activiștilor" s-a dovedit a fi demn 
de acest titlu. în anul 1950, de 
exemplu, nu mică a fost mirarea lui 
Roland văzînd cum oamenii tineri 
veneau în cîrduri la Brandenburg. 
Pe Hunele uzinelor „Flick" au con
struit o nouă fabrică de oțel și la
minate. Economia de pace avea 
urgentă nevoie de oțel, iar în întrea
ga țară nu mai existau decît patru 
cuptoare Siemens-Martin. Acest fapt 
a cerut eforturi excepționale la 
Brandenburg.

La 20 iulie 1950, la numai cinci 
luni după punerea pietrei fundamen
tale, cuptorul Siemens-Martin numă
rul 1 era ridicat, curgea primul oțel 
al păcii, se putea prezenta celui de-al 
III-lea Congres al P.S.U.G. da la 
Berlin prima probă de oțel. Printre 
oamenii care aclamau, care au fost 
martorii elaborării primei șarje în 
acest cuptor — sub cerul liber, căci 
hala încă nu era gata — se afla și 
tînărul fiu de țăran Konrad Sawade. 
Venise la Brandenburg pentru a 
ajuta la construirea uzinei, văzuse ce 
probleme uriașe fuseseră rezolvate, 
cum s-a reușit, de exemplu, ca ma
caraua de turnare, o realizare a unor 
brandenburghezi inventivi, să fie 
gata de funcționare la timp. Acum, 
oțelul curgea, iar Konrad Sawade, în 
fața acestui spectacol impresionant, 
s-a hotărit să devină topitor. Să re
zumăm : nu numai că a devenit un 
prim-topitor exemplar la cuptorul ti
neretului, ci s-a calificat, prin învă
țămîntul seral, mai întîi ca maistru, 
apoi ca inginer. Distins cu titlul de 
„Erou al muncii", astăzi este șef de 
resort pe schimb, adică locțiitor al 
șefului oțelăriei în schimbul său.

Konrad Sawade poate povesti ore 
întregi despre cuptoarele lui. Mereu 
face referiri și la metalurgiștii so
vietici care i-au ajutat pe branden
burghezi cu experiența lor și cu 
multe sfaturi utile. „Cuptoarele noas
tre sînt încălzite cu gaze naturale din 
Uniunea Sovietică", explică el.

Oțelarul Sawade, azi în vîrstă de 
57 de ani, a urmărit nu numai dez
voltarea cu succes a întreprinderii 
unde lucrează. Multe uzine noi au 
fost ridicate — un combinat de piese 
metalice ușoare și o uzină de plăci 
prefabricate pentru
locuințe, întreprinderi ale 
textile, de construcții de 
mijloace de transport. Ce 
industria Brandenburgului
12 luni astăzi se realizează aici în 29 
de zile. Dar nu numai comparația cu 
începuturile este convingătoare. 
Numai în ultimii 10 ani, productivi
tatea a crescut cu 50 la sută. Bran
denburgul a rămas un „oraș al acti
viștilor". Cei 95 000 de locuitori ai 
orașului sînt convinși că munca bună 
este rentabilă pentru fiecare în parte. 
Lozinca din primii ani ai republicii 
noastre — „Cu cit muncim mai bine 
azi, cu atît mai bine vom trăi mîine" 
— a devenit realitate. între timp au 
fost construite și 18 000 de locuințe 
noi, confortabile. Au fost ridicate 
două noi cartiere. în ultimii ani a 
început modernizarea centrului ora
șului, se construiesc „plombe", se re
novează vechi case.

Roland-cel-de-Piatră din Branden
burg a văzut multe de-a lungul seco
lelor. Dar cele mai mari și mai pro
funde schimbări le-a trăit în ulti
mele decenii, de cînd ostașii sovie
tici au eliberat pe antifasciștii din 
temniță, au eliberat orașul și întreaga 
țară, de cînd au dat celor eliberați 
șansa de a-și clădi o viață nouă, so
cialistă.

construcții de 
industriei 
mașini și 
producea 

în 1949 în

Socialist Unit din Germa- 
cum își juraseră în timpul 
fasciste, Max și Mia Herm 

totul pentru a realiza o 
forțelor antifasciste,

cotidiană și-a reluat 
începe învățămîntul 
cele 24 de școli 18 Jurgen NOWAK

(Articol trimis de redacția zia
rului „Neues Deutschland", organ 
al C.C. ol P.S.U.G.).
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR:

să fie asigurată pacea!
în favoarea apărării păciitn diferite țări ale lumii continuă acțiunile î.. ______ ",L „

și înfăptuirii dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare — dezide
rate majore ale întregii omeniri. Astfel, in declarațiile unor personalități 
politice, oameni de cultură și știință se atrage in mod serios atenția 
asupra pericolului crescind al acumulării de noi arme de distrugere în 
masă și al izbucnirii unui război nuclear, cerîndu-se, in consecință, înce
tarea neîntirziată a cursei aberante a înarmărilor și utilizarea tuturor 
resurselor materiale și financiare exclusiv in scopuri pașnice.

GRECIă : Apel la noi acțiuni 
pentru înlăturarea pericolului nuclear

ATENA 26 (Agerpres). — tn ac
tualele condiții internaționale com
plexe, toți cei cărora le este scumpă 

, pacea trebuie să-și ridice glasul în 
1 apărarea ei — se subliniază in ape- 
i Iul Comitetului pregătitor al „De- 
4 cadei păcii", care se va desfășura 
) în Grecia in intervalul 2—12 mai. 
ț Sint prevăzute pentru perioada 
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\
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menționată marșuri, demonstrații, 
mitinguri, ca și manifestări cultu- 
ral-artistice. Comitetul pregătitor 
cheamă opinia publică elenă să 
participe activ la aceste ac
țiuni, pentru a-și reafirma astfel 
voința de a fi curmată cursa înar
mărilor, de a fi înlăturat pericolul 
unui război nuclear.

AUSTRIA: Securitatea trebuie clădită pe încrederea 
reciprocă între state, nu pe „echilibrul terorii"

VIENA 26 (Agerpres). — Minis
trul austriac al afacerilor externe, 
Leopold Gratz, a relevat caracterul 
deosebit de periculos al actualei 
situații internaționale. într-o de
clarație făcută la Viena, el a men
ționat că pacea trebuie asigurată 
pe baza încrederii reciproce între 
state, și nu pe „echilibrul terorii".

Ministrul austriac a respins ca lip
site de orice logică așa-zisele teorii 
despre posibilitatea unui război 
nuclear limitat si a evidențiat pe
ricolul real pe care îl reprezintă 
elaborarea de noi tipuri de arme, 
de transferare a cursei înarmărilor 
în spațiul extraterestru.

PORTUGALIA : Paste 50 de localități declarate 
zone denuclearizate

LISABONA 26 (Agerpres). — Mu
nicipalitatea orașului portughez 
Loures a hotărît să declare teri
toriul său zonă denuclearizată. 
Intr-o rezoluție adoptată de mem
brii consiliului municipal se subli
niază că această măsură a fost 
luată în sprijinul acțiunilor în fa
voarea păcii, dezarmării, lichidării

pericolului unui război termonu
clear.

In prezent, peste 50 de orașe si 
localități din Portugalia și-au de
clarat teritoriile lor libere de arme 
nucleare, reflectînd dorința opiniei 
publice lusitane de a se ajunge ca 
țara întreagă să fie declarată 
denuclearizată.

NAȚIUNILE UNITE: Simpozion internațional 
în problemele dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Fostul cancelar vest-ger- 
man Willy Brandt, a adresat prin
cipalelor două puteri nucleare ape
lul de a pune capăt cursei înarmă
rilor și de a ajunge la acorduri de 
reducere a armamentului nuclear. 
Willy Brandt, care participă Ia un 
simpozion internațional pe tema 
dezarmării, ce ®e desfășoară la se
diul din New York al Națiunilor 
Unite, a avertizat asupra uriașei 

. risipe de fonduri pe care o implică 
i actuala cursă a înarmărilor și asu- 

pra faptului că aceasta sporește

zonă

El ariscul unui holocaust nuclear, 
apreciat că irosirea unor resurse 
colosale în scopuri distructive nu 
poate fi acceptată. în condițiile în 
care numeroase popoare sînt con
fruntate cu nevoi social-eeonomice 
acute. „Cele 1 000 miliarde de do
lari care vor fi cheltuite în acest 
an pentru înarmări echivalează cu 
o condamnare la moarte pentru 
milioane de oameni de pe planeta 
noastră, întrucît resursele de care 
au nevoie ca să supraviețuiască sint 
alocate pentru înarmare" — a spus 
Willy Brandt.

favoarea soluționării pe calea dialogului 
a problemelor din America latină

MADRID 26 (Agerpres). — în lo
calitatea spaniolă Guadalupe a avut 
loc o reuniune consacrată situației 
din America Latină, la care au luat 
parte foști șefi de stat din țări la- 
tino-americane, Spania și Portuga
lia — informează agenția E.F.E. De
clarația adoptată subliniază necesi
tatea respectării suveranității națio
nale a statelor, a principiilor nein- 

- tervenției, sub toate formele, în tre
burile interne ale altor țări și a so
luționării conflictelor pe cale politi
că, prin dialog. S-a relevat, de ase
menea, că actuala criză economică 

, internațională are consecințe grave 
asupra statelor continentului, frînînd 
eforturile întreprinse pe plan națio

nal în direcția dezvoltării economiei, 
științei, tehnologiei și învățămintului.

+
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la Chicago, 
secretarul general al Organizației 
Statelor Americane, Joao Baena Soa
res, s-a pronunțat împotriva folosi
rii forței în soluționarea conflictu
lui din America Centrală, reafirmind 
sprijinul față de eforturile consacra
te reglementării pe cale pașnică a 
crizei din regiune. El a subliniat ne
cesitatea realizării unor înțelegeri 
comune, menite să pună capăt ten
siunilor și să asigure o reglementare 
echitabilă și permanentă a conflic
tului, relevă agenția E.F.E.

România la Tirgul 
internațional 

de la Casablanca
RABAT 26 (Agerpres). — La 

25 aprilie s-a deschis cea de-a 
31-a ediție a Tirgului interna
țional de la Casablanca, la care 
participă și țara noastră.

Pavilionul românesc a fost vi
zitat de Sidi Mohammed, prin
țul moștenitor al Marocului, în
soțit de primul ministru, Moha
med Lamrani, și membri ai gu
vernului. tnalții oaspeți au ma
nifestat interes față de realiză
rile industriei românești.

Comunicat
sovieto-coreean

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Co
municatul publicat la încheierea vi
zitei efectuate in U.R.S.S. de Kim 
Yong Nam, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, relevă că 
Uniunea Sovietică și R.P.D. Coreea
nă au păreri identice în problemele 
discutate atît în ce privește relațiile 
bilaterale, cit și aspecte ale actuali
tății internaționale. Părțile s-au pro
nunțat pentru întărirea păcii și secu
rității în Asia, crearea unei atmos
fere de încredere și colaborare între 
țările continentului. Remarcînd drept 
factor pozitiv înviorarea legăturilor 
dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză, păr
țile și-au exprimat convingerea că 
normalizarea relațiilor sovieto-chine- 
ze ar corespunde intereselor funda
mentale ale celor două țări, cauzei 
păcii și întăririi pozițiilor socialis
mului pe plan mondial.

ITALIA: Ceremonii 
solemne

cu prilejul împlinirii a patru 
decenii de la eliberarea țării 

de sub fascism
R.OMA 26 (Agerpres). — La Roma 

și în principalele orașe din Italia au 
avut loc, joi, ceremonii solemne cu 
prilejul împlinirii a patru decenii de 
la eliberarea țării de sub fascism. 
La festivitățile care au avut loc cu 
acest prilej la Roma, a luat parte 
președintele țării, Alessandro Perti- 
ni, iar Ia cele de la Milano a parti
cipat primul ministru Bettino Craxi.

In cursul ceremoniilor — relevă a- 
genția A.N.S.A. — au fost evocate îm
prejurările istorice ce au marcat, la 
25 aprilie 1945, încheierea cu succes 
a luptelor de rezistență, care a per
mis lichidarea dictaturii mussoliniene.

ARGENTINA

Sprijin procesului 
de transformări democratice

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Camera Deputaților a Congresului 
Național argentinian a adoptat, în 
unanimitate, o declarație de sprijin 
față de cursul democratic al vieții 
politice interne imprimat de actualul 
guvern al președintelui Râul Alfon- 
sin. Declarația condamnă încercările 
unor forțe conservatoare argentinie- 
ne de a genera în țară tulburări, 
urmărind crearea unui climat pro
pice declanșării unei lovituri de stat 
militare și cheamă forțele politice 
democratice, progresiste să acționeze 
unite pentru dejucarea unor aseme
nea tentative.

Un document similar a fost adop
tat anterior de 15 partide politice 
argentiniene care și-au exprimat 
hotărirea de a sprijini procesul na
țional de transformări democratice.

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 26 (Agerpres). — La Ruse 

au avut loc .convorbiri între Ion Pă- 
țan, ministrul industriei ușoare al 
României, și Gheorghi Karamanev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul producției și co
merțului bunurilor de larg consum 
al R.P. Bulgaria.

Conform înțelegerilor Ia nivel 
înalt, cu acest prilej a fost semnat

Programul privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică în do
meniul industriei ușoare intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria pe perioada 
1986—1990.

Au fost de față ambasadorul 
României la Sofia, Liviu Minda, și 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, Todor Stoicev.

Consiliul de Securitate al 0.0. cere încetarea 
acțiunilor militare între Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Președintele în exercițiu pe 
luna aprilie al Consiliului de 
Securitate al O.N.U. a dat pu
blicității o declarație a acestui or
ganism in care se cere încetarea ac
țiunilor militare între Iran și Irak 
și se relevă că o reglementare rapi
dă, cuprinzătoare, justă și reciproc 
acceptabilă a conflictului dintre cele 
două țări este necesară în interesul 
păcii și securității internaționale. în

document se adresează părților în 
conflict apelul de a colabora cu Con
siliul de Securitate și cu secretarul 
general al O.N.U. în eforturile pen
tru restabilirea păcii, in folosul po
poarelor irakian și iranian. Consiliul 
de Securitate a făcut cunoscut, tot
odată, că este gata în orice moment 
să adreseze părților invitația de a 
participa la negocieri asupra tuturor 
aspectelor acestui conflict.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 26 (Agerpres). — Miliții 

musulmane libaneze și combatanți 
palestinieni au atacat și au preluat 
controlul, în cursul zilelor de joi și 
vineri, asupra mai multor localități 
creștine din zona orașului Saida, din 
sudul Libanului, informează agen
țiile U.P.I. și France Presse.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Un simpozion internațional privind 
implantările israeliene în teritoriile 
arabe, ocupate a avut loc la Wa
shington, sub auspiciile Ligii Arabe. 
Cei peste 300 de participanți, printre 
care oameni politici proeminenți, oa
meni de știință, juriști și experți în 
problemele Orientului Mijlociu, au

evidențiat că politica de implantări 
a Israelului violează dreptul inter
național și frinează procesul de pace 
în regiune.

BEIJING 26 (Agerpres). — La 
Beijing s-au încheiat lucrările celui 
de-al X-lea seminar regional al 
O.N.U. cu tema „Drepturile inaliena
bile ale poporului palestinian". Ex- 
primind solidaritatea cu lupta dreap
tă a poporului palestinian și necesi
tatea restabilirii drepturilor sale le
gitime, participanții au reafirmat im
portanța convocării unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U., in 
vederea soluționării juste și durabile 
a situației din Orientul Mijlociu.

Depășirea situației dificile a țărilor africane 
reciamă instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale
ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 

Căile de depășire a situației econo
mice dificile cu care se confruntă 
țările continentului și lichidarea 
crizei alimentare se află în prim- 
planul dezbaterilor participanților la 
lucrările celei de-a XX-a Conferințe 
a Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Africa.

Starea economică a țărilor africa
ne este în continuare gravă — a de
clarat secretarul executiv al Comi
siei, Adebayo Adedeji. Un număr de 
21 de state ale continentului sînt 
afectate de urmările unei secete pre
lungite. Milioane de africani sînt 
amenințați de foamete. în ultimul

deceniu — a menționat vorbitorul — 
producția pe locuitor, la nivelul în
tregului continent, a scăzut cu zece 
procente. Ritmul anual al creșterii 
economice a fost de numai 1,6 Ia 
sută, iar în agricultură — doar de 
0,1 la sută.

Africa dispune de bogate resurse 
umane și materiale, acestea trebuie 
doar puse în valoare — se spune în 
mesajul adresat conferinței de 
Mengistu Haile Mariam, președin
tele Consiliului Militar Administra
tiv Provizoriu al Etiopiei. El a che
mat țările continentului să acțione
ze in comun în vederea instituirii 
unei noi ordini economice internai 
tionale.

Politica regimului din R. S. A. 
aspru condamnata de tarile africane
ROMA 26 (Agerpres). — Africa 

australă în ansamblul său nu se va 
putea dezvolta pe deplin, la între
gul său potențial economic și social, 
atîta timp cît condițiile politice și 
rasiale din Africa de Sud nu se vor 
modifica. Aceasta este una dintre 
concluziile colocviului organizat la 
Roma de Institutul italo-african, la 
care au participat miniștri din An
gola, Mozambic, Tanzania, Zambia 
și Zimbabwe, informează agenția 
A.N.S.A. Politica agresivă, imperia
listă a regimului de la Pretoria față 
de statele vecine destabilizează si
tuația în întreaga regiune, a declarat 
în cadrul dezbaterilor reprezentantul 
Republicii Zimbabwe. Participanții 
au relevat, pe de altă parte, necesi
tatea încetării sprijinului economic 
acordat de o serie de state occiden
tale regimului rasist sud-african.

PRETORIA 26 (Agerpres). — în 
numeroase suburbii locuite de popu
lația de culoare din Africa de Sud 
au continuat manifestațiile de pro
test împotriva apartheidului și a ac
telor de violență săvîrșite de poliția 
sud-africană.

La mina de aur Hartbeesfontein, 
relatează agenția Reuter, forțele po
lițienești au intervenit cu brutalitate, 
folosind grenade cu gaze lacrimoge
ne și arme cu gloanțe de cauciuc, 
pentru a împrăștia peste 3 000 de 
persoane participante la o demon
strație pașnică. O persoană a fost 
ucisă și alta rănită.

în provincia Cape continuă, pe de 
altă parte, grevele declanșate cu mai 
multe zile în urmă prin care locuito
rii africani își exprimă dezaproba
rea față de intentarea de către auto
rități a unor procese mai multor mi- 
litanți ai populației de culoare.

(dîn ~âcțuălițateă politică)...................
No/ și elocvente mărturii ale solidarității 

cu cauza independenței Namibiei
în ultimele săptămîni, problema 

Namibiei a revenit in prim-planul 
actualității internaționale, constituind 
principala temă a unui șir de reu
niuni care și-au propus drept scop 
intensificarea eforturilor desfășurate 
la scară mondială în vederea procla
mării neintîrziate a independentei 
acestui vast teritoriu african. Prin
tre aceste acțiuni de solidaritate cu 
lupta poporului namibian se înscriu 
SESIUNEA EXTRAORDINARA A 
BIROULUI DE COORDONARE AL 
ȚARILOR NEALINIATE, ale cărei 
lucrări au avut loc la DELHI între 
19 și 21 aprilie, și SIMPOZIONUL 
REGIONAL EUROPEAN DESFĂ
ȘURAT LA SOFIA DIN INIȚIA
TIVA CONSILIULUI O.N.U. PEN
TRU NAMIBIA, simpozion Ia care 
a participat și țara noastră, ca 
membră a acestui organism.

Multiplicarea unor asemenea ma
nifestări și, odată cu ele, a cereri
lor privind aplicarea neîntirziată a 
planului O.N.U. referitor la acorda
rea independentei Namibiei, este pe 
deplin justificată avîndu-se în ve
dere faptul că rasiștii sud-africani 
încearcă să îngreuneze și mai mult 
realizarea acestui plan, să perpe
tueze în forme noi dominația lor 
asupra teritoriului namibian. Așa 
cum s-a anunțat, in zilele anterioare 
desfășurării celor două reuniuni, 
sfidînd opinia publică mondială, 
președintele R.S.A., Pieter Botha, 
a anunțat în parlament că a de
cis instalarea în Namibia a unui 
„guvern" și a unei „adunări le
gislative" interimare care să preia 
parțial funcțiile administratorului 
general, ce conduce în mod abu
ziv destinele teritoriului vecin din 
1983. El a declarat că a recurs 
la înființarea instituțiilor respective 
la sugestia partidelor politice nami- 
biene reunite în asa-numita Confe
rință multipartită (M.P.C.). care în
globează de fapt elemente trădătoa
re, aservite autorităților rasiste din 
R.S.A. Nu s-a precizat cind și cum 
va fi formată „adunarea" proiectată.

Anunțarea noilor măsuri ale Pre
toriei a provocat o puternică in
dignare și vii proteste în sînui opi
niei publice mondiale, inclusiv în 
cadrul celor două întîlniri amintite 
mai sus. De fapt, autoritățile sud- 
africane își făcuseră . cunoscute 
mai demult intențiile de a re
curge la o așa-numită „soluție in
ternă". Măsurile preconizate repre
zintă un nou pas pe calea înfăptuirii 
unui plan deosebit de periculos, care 
privează poporul namibian de cele 
mai elementare drepturi si-1 con
damnă la situația de a trăi in conti
nuare într-o tară ocupată. Că așa 
stau lucrurile, a confirmat-o însuși 
președintele R.S.A., care a declarat 
în discursul său că administratorul 
general, desemnat de R.S.A.. va păs
tra dreptul de a semna toate legile 
adoptate de „adunarea legislativă", 
iar de problemele externe si de apă
rare va răspunde în continuare gu
vernul de la Pretoria. Cu alte cuvin
te. într-un moment cind popoarele 
lumii cer tot mai insistent accelera
rea accesului la independentă al Na
mibiei, autoritățile sud-africane ac
ționează intr-un sens diametral opus, 
ignorînd existenta S.W.A.P.O. — sin
gurul reprezentant legitim al po
porului namibian — și creînd noi pie
dici în calea înfăptuirii planului 
O.N.U. din 1978, care prevede înce
tarea focului și organizarea de ale
geri libere, sub controlul O.N.U.

Reunind miniștri și alti repre
zentanți ai guvernelor din 80 de țări, 
întîlnirea din capitala Indiei a con
stituit o vie manifestare a forței și 
influenței mișcării de nealiniere, a 
hotărîrii statelor membre ca, prin 
acțiuni concrete, să-și aducă o con
tribuție activă la lupta pentru lichi
darea ultimelor vestigii ale colonia
lismului în lume.

Astfel, în alocuțiunea rostită la des
chiderea conferinței, Rajiv Gandhi, 
primul ministru al Indiei, tară ce 
asigură in acest răstimp președinția 
mișcării statelor nealiniate, a lansat 
un puternic apel la urgentarea acce

sului la independentă al Namibiei, 
subliniind că Rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate'al O.N.U. rămîne 
unica bază de rezolvare pe cale paș
nică a acestei probleme. Liderul in
dian a condamnat politica regimului 
de la Pretoria față de acest teritoriu 
și s-a pronunțat pentru sporirea spri
jinului acordat S.W.A.P.O., singurul 
reprezentant legitim al poporului 
namibian.

Declarația dată publicității de 
conferința de la Delhi subliniază că 
ultimele decizii ale R.S.A. repre
zintă o nouă manevră și o sfi
dare la adresa O.N.U., în special a 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate, 
rezoluții în care se arată că orice 
măsuri luate de autoritățile ce ocupă 
ilegal Namibia sînt nule și neavenite. 
Biroul de coordonare a solicitat o 
reuniune de urgență a Consiliului de 
Securitate consacrată examinării con
secințelor acestui nou act abuziv al 
regimului de la Pretoria.

La conferința de la Delhi, unitatea 
mișcării de nealiniere s-a manifestat 
nu numai în exprimarea solidarității 
cu poporul namibian, ci și în ceea 
ce privește acțiunile comune pe 
care țările membre le vor desfășura 
în cadrul O.N.U., în alte organizații 
internaționale pentru a grăbi solu
ționarea problemei namibiene. Ast
fel, în ultima zi a conferinței, parti- 
cipantii au adoptat „Programul de 
acțiune" asupra Namibiei, care cere 
Consiliului de Securitate ca. în con
formitate cu Carta O.N.U., să hotă
rască sancțiuni obligatorii împotriva 
regimului rasist sud-african. Același 
document lansează un apel statelor 
membre ale O.N.U. să respecte 
embargoul asupra livrărilor sau achi
ziționării de arme către sau din 
R.S.A., embargoul asupra livrărilor 
de petrol către această țară, să re
tragă și să interzică investițiile in 
Africa de Sud, să interzică accesul 
avioanelor sud-africane în spațiul 
național și aeroporturi, ca si accesul 
în porturile lor a navelor înmatricu
late în R.S.A.

Reuniunea din capitala Indiei a 
constituit astfel o tribună de reafir
mare a solidarității cu lupta dreaptă 
a poporului namibian și de condam
nare a manevrelor R.S.A. care în
cearcă să împiedice realizarea aspi
rațiilor legitime de libertate si pro
gres ale acestui popor. Ea a confir
mat. de asemenea, că mișcarea de 
nealiniere, de la a cărei înființare 
au trecut trei decenii, își intensifică 
activitatea, devfenind o prezentă tot 
mai vie în viata internațională, adu- 
cîndu-și o contribuție tot mai impor
tantă la soluționarea marilor proble
me ale lumii de azi.

O atitudine la fel de categorică de 
condamnare a manevrelor Pretoriei 
a adoptat și simpozionul de la So-' 
fia. în intervențiile lor, participan
ții — reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale, de masă și ob
ștești, parlamentari, personalități 
politice din diverse țări — relevînd 
caracterul anacronic al regimului 
colonial din Namibia, s-au pronun
țat pentru respectarea dreptului 
inalienabil al poporului namibian la 
autodeterminare și independență na
țională și au cerut comunității in
ternaționale să respingă manevrele
R. S.A.

Luind cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a subliniat solidaritatea 
activă și constantă a României so
cialiste, a poporului român cu cauza 
dreaptă a poporului namibian, soli
daritate care și-a găsit nenumărate 
mărturii în decursul anilor de luptă 
eroică desfășurată de patriotii Na
mibiei sub conducerea S.W.A.P.O. 
Așa cum se știe, România socialistă 
a acordat poporului namibian un 
permanent sprijin politic, diploma
tic, moral și material. Ea a fost pri
mul stat care a încheiat un docu
ment internațional cu S.W.A.P.O., 
ceea ce a reprezentat o însemnată 
contribuție la recunoașterea și afir
marea acestei organizații pe arena 
mondială. Solidaritatea dintre po
porul român și poporul namibian, 
dintre Partidul Comunist Român și
S. W.A.P.O. și-a găsit cea mai" con
cludentă expresie cu ocazia întîlni-

Eforturile depuse de comunitatea 
internațională, care cere transpunerea 
în viață a planului O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței Namibiei 
sînt salutate cu căldură de poporul 
namibian. Pe pancarta purtată de 
manifestanții din imagine se poate 
citi : „S.W.A.P.O. salută prezența

Națiunilor Unite în Namibia"

rilor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut pe pămintul 
african și la București cu Sam Nu- 
joma, președintele S.W.A.P.O., în 
cursul cărora secretarul general al 
partidului nostru a exprimat de fie
care dată hotărirea României socia
liste de a acorda, în continuare, po
porului namibian întregul sprijin 
pentru victoria cauzei sale drepte. 
Este convingerea fermă a poporului 
român că nici un fel de manevre ale 
regimului de la Pretoria nu vor pu
tea împiedica mersul istoriei și că 
nu este departe vremea cînd poporul 
namibian va fi liber și independent 
în patria sa.

Nicolae N. 1UPU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

KABUL
Cu prilejul celei de-a VII-a aniversări a Revoluției din aprilie, Ziua 

națională a Republicii Democratice Afganistan, vă adresez, in numele po
porului român și al meu personal, cordiale felicitări și salutări tovărășești, 
precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
progres pentru poporul afgan prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afga
nistan se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele popoarelor român 
și afgan, al cauzei păcii și cooperării în întreaga lume.

Poporul afgan aniversează astăzi 
împlinirea a șase ani de la revo
luția democratică și populară din 
27 aprilie 1978, care a marcat în
ceputul unor prefaceri economico- 
sociale cu caracter progresist. Aces
te transformări sint cu atit mai 
semnificative cu cît se știe că Afga
nistanul (suprafața : 655 000 kmp ; 
populația : 18 milioane de locui
tori) este o tară aridă și muntoasă, 
care a primit ca moștenire a tre
cutului o situație economică grea. 
Datorită perpetuării relațiilor feu
dale, majoritatea țărănimii trăia 
intr-o stare de adîncă sărăcie, fiind 
exploatată și umilită de marii pro
prietari de pămînturi, iar regiuni 
întregi se aflau intr-o situație de 
înapoiere. în anii ce au urmat re
voluției, noile autorități au înfăp
tuit reforma agrară și au procedat 
la crearea de cooperative, ceea ce 
a dus la creșterea producției agri
cole. la ameliorarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la sate. 
Schimbări importante au avut Ioc, 
de asemenea, în celelalte sectoare 
de activitate. Preocuparea nentru 
valorificarea bogățiilor naturale a 
dus la construirea unor obiective 
industriale, ca, de exemplu, combi
natul de prelucrare a aluminiului 
de la Ainak sau complexul de ex
tracție și rafinare a gazelor de la 
Djarkuduk, la realizarea unor cen
trale electrice cu o putere instalată

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

de 1 000 MW, la creșterea suprafe
țelor cultivate cu cereale.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile pe care 
le desfășoară poporul afgan, sub 
conducerea Partidului Democratic, 
al Poporului din Afganistan, pen
tru făurirea unei vieți prospere, 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Afga
nistan se dezvoltă relații de priete
nie și colaborare, întemeiate pe 
principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. După cum se știe, România 
s-a pronunțat și se pronunță pen
tru o reglementare politică, pe 
calea tratativelor, a problemelor din 
Afganistan, pentru o soluție care să 
asigure independenta și suverani
tatea Afganistanului, să pună capăt 
oricărui amestec din afară, să 
creeze posibilitatea ca poporul 
afgan să-și rezolve singur proble
mele dezvoltării sale economico- 
sociale, pe calea progresului, așa 
cum dorește.

Animat de sentimente prietenești 
față de poporul afgan, poporul 
nostru nutrește convingerea că 
adîncirea raporturilor româno- 
afgane corespunde intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Sarcinile actuale ale dezvoltării 
economico-sociale în dezbaterea 

Consiliului Suprem al Afganistanului
KABUL 26 (Agerpres). — La Ka

bul s-au încheiat lucrările Consiliu
lui Suprem (Loia Djirga) al Repu
blicii Democratice Afganistan, care 
a examinat sarcinile actuale ale dez
voltării social-economice, probleme 
ale politicii interne și externe a tă
rii. Delegații au aprobat Raportul cu 
privire la principalele orientări ale 
dezvoltării R.D.A. în etapa actuală, 
prezentat de Babrak Karmal, secre
tar general al C.C. al Partidului De

mocratic, președintele Consiliului 
Revoluționar al R.D. Afganistan.

Hotărîrile adoptate de Consiliul 
Suprem subliniază adeziunea deplină 
la propunerile guvernului privind 
reglementarea politică a problemei 
create în jurul Afganistanului, ex
primă recunoștință fată de eforturi
le secretarului general al O.N.U. în 
vederea rezolvării acestei chestiuni.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vin tul Babrak Karmal.
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. UN SEMINAR INTERNATIONAL AVIND CA TEMĂ CONLUCRAREA . 
| ȚARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE în eforturile pentru consolidarea | 

independenței lor politice și economice, întărirea păcii și extinderii coope-
• rării internaționale, se desfășoară la Cairo. Participă reprezentanți ai unor | 
I organizații naționale și internaționale, observatori din țări ale Asiei și j 

Africii. Actuala reuniune prilejuiește un schimb de opinii în legătură cu
. rolul politicii de nealiniere, cu perspectivele consolidării solidarității I 

afro-asiatice în lupta împotriva neocolonialismului și discriminării rasiale. |

ÎN CADRUL UNEI SESIUNI SO
LEMNE A PARLAMENTULUI 

I PORTUGHEZ, consacrată aniversă
rii „Zilei Libertății", marcată anual 

I la 25 aprilie, președintele țării, An- 
I tonio Ramalho Eanes, a rostit un 

discurs, in care s-a referit la o 
1 serie de aspecte ale situației eco

nomice și sociale din Portugalia. In 
legătură cu intrarea țării in Piața 

I comună, șeful statului portughez a 
propus organizarea unei dezbateri 
naționale care să analizeze impli
cațiile acestei inițiative.

| MIȘCAREA „STÎNGA UNITA" 
DIN PERU a hotărît să retragă

■ candidatura lui Alfonso Barrantes, 
primar al orașului Lima, pentru cel

1 de-al doilea tur al alegerilor pre
zidențiale din luna mai. Hotărirea, 

I consideră observatorii, asigură ast- 
I fel desemnarea lui Alan Garcia, 

candidat al Alianței Populare Re- 
I voluționare Americane (A.P.R.A.), 

căruia îi reveniseră cele mai multe 
voturi în cursul primului tur de 
scrutin, de la 14 aprilie. Inițiativa 

I „Stîngii unite", aprobată de majori- 
I tatea partidelor care o compun, a 

fost dublată de un proiect de lege 
I care autorizează comisia electorală 
I să proclame președinte pe învingă

torul din primul tur de scrutin.
I PREȘEDINTELE BRAZILIEI, Jose 
1 Sarney, a respins demisia colecti

vă a guvernului desemnat de fostul 
I președinte Tancredo Neves, decedat 
I duminica trecută. Toți cei 27 de 

membri ai guvernului au fost, ca 
I atare, reconfirmați în funcție.

' GUVERNUL ELVEȚIAN a anun
țat că data referendumului prin 
care cetățenii elvețieni se vor pro- 

I nunta în legătură cu intrarea aces
tei țări în Organizația Națiunilor 

I Unite a fost fixată pentru 6 mar- 
| tie. anul viitor. Majoritatea popu

lației este în favoarea acestei deci- 
■ zii, așa cum rezultă din sondajele 

de opinie efectuate. De asemenea, 
' partidele politice și organizațiile 

obștești se pronunță în cea mai 
| mare parte pentru intrarea Elve- 
I tiei în O.N.U.
| NICARAGUA A ANUNȚAT ofi- 
I cial că un număr de aproximativ

100 de consilieri militari cubanezi 
I vor părăsi, la 2 mai, această tară.

S-a precizat că această acțiune se 
va desfășura în prezenta ambasa- 

■ dori lor statelor membre ale Grupu
lui de la Contadora (Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela), in 

I conformitate cu prevederile stabili

te in acest sens .de „Actul de la I 
Contadora". j |

O NOUA MISIUNE DE ZBOR a 
navetei spațiale americane „Chal- I 
lenger" este programată pentru I 
.luni, la bordul acesteia urmînd să 
se afle un echipaj format din șapte I 
astronauți. |

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN , 
SALVADOR. Noi înfruntări armate I 
între forțele Frontului Farabundo I 

'Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador și trupele I 
trimise împotriva' lor au fost sem- | 
nalate, în ultimele 48 de ore. în 
departamentele Morazan și Chala- , 
tenango. Totodată, s-a precizat că, I 
începînd de joi, ciocnirile între for- ■ 
țele F.M.L.N. și armată s-au ge
neralizat în cinci regiuni ale [tării : I 
Usulutan, La Union, Morazan, | 
Chalatenango și San Vicente.

POTRIVIT UNUI COMUNICAT I 
PUBLICAT DE MINISTERUL A- < 
PARĂRII AL S.U.A., compania 
„McDonell Douglas" s-a situat, | 
anul trecut, pe primul loc printre | 
furnizorii de armament ai Penta
gonului (avioane și rachete), obți- ■ 
nind profituri de 7,7 miliarde do- I 
lari — față de 6,1 miliarde dolari 1 
în 1983. Locul doi a revenit com
paniei „Rockwell International", cu I 
vinzări de 6,2 miliarde dolari, I 
(bombardiere strategice nucleare 
„B-I“, rachete, sisteme electronice). | 
„General Dynamics", a treia firmă I 
în ierarhia furnizorilor, a vindut 
anul trecut, in valoare de 6 mili- 
arde dolari, avioane, rachete, I 
tancuri. ‘

GUVERNUL GUATEMALEZ A | 
INIȚIAT „UN AMPLU DIALOG J 
NAȚIONAL" consacrat, căilor și 
mijloacelor de îmbunătățire a si- . 
tuației economice și financiare a I 
țării, s-a anunțat la Ciudad de I 
Guatemala. Dialogul va fi purtat 
între reprezentanții guvernului și ] 
cei ai sectoarelor sociale și politi- | 
ce din țară.

DEFICIT, tn luna martie, Marea I 
Britanie a înregistrat un deficit ‘ 
record al balanței comerciale de 
900 milioane lire sterline (1,08 mi- I 
liarde dolari), relevă statistici pu- • 
blicate de Ministerul Comerțului și 
Industriei.

PARLAMENTUL REPUBLICII 
SRI LANKA a aprobat prelungi- | 
rea cu încă o lună a stării de ur- j 
gență instituită din mai 1983 în 
întreaga țară. |
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