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mu- 
nici

Cartierul de vest, frumoasa 
Piață a Magnoliei. O parte cu 
totul nouă a străvechiului 
nicipiu Oradea. Nici ea, 
alte zone noi ale orașului nu
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AU ÎNDEPLINIT planul pe patru luni
OAMENII MUNCII DIN SILVI

CULTURA. Acționind pentru Înde
plinirea exemplară a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă, 
oamenii muncii din silvicultură au 
realizat, la data de 27 aprilie 1985, 
principalii indicatori de plan pe pri
mele patru luni ale anului in curs. 
Ca urmare, pină la 1 Mai, unitățile 
din silvicultură vor obține o produc
ție suplimentară de peste 55 milioa
ne lei. precum și beneficii peste plan 
de aproape 12 milioane lei. Datorită 
pregătirii din timp a produselor și 
onorării în devans a unor comenzi, 
planul la export a fost, de asemenea, 
realizat înainte de termen. Totodată, 
silvicultorii au îndeplinit planul pe 
patru luni la regenerarea pădurilor, 
plantind pină în prezent cu puieți 26 
mii hectare. Se acționează în conti
nuare pentru creșterea ponderii re
generărilor naturale și promovarea în 
cultură a speciilor autohtone valo
roase economic și ecologic, cum sînt 
fagul, stejarul, frasinul, paltinul, 
nucul, cireșul șl 'altele, tn decursul 
primelor patru luni din acest, an, uni
tățile silvice au intensificat lucrările 
de îngrijire a pădurilor . tinere, de 
igienizare și curățire a acestora, obți- 
nînd, pe aoeastă cale, peste 720 mii 
metri cubi masă lemnoasă destinata 
industrializării și consumului popu
lației. In continuarea acțiunilor de

ameliorare a pajiștilor din zonele de 
munte și din perimetrul forestier al 
celorlalte zone, s-a realizat com
plexul de lucrări de întreținere, fer
tilizare și regenerare prevăzut pen
tru această perioadă. (Agerpres)

30 DE UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL PRAHOVA. Des
fășurând larg întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai, 30 de colec
tive muncitorești din unități indus
triale ale județului Prahova rapor
tează îndeplinirea Înainte de ter
men a sarcinilor lor de plan pe pa
tru luni ale anului. Datorită avansu
lui de timp cîștigat, cele 30 de uni
tăți vor obține în plus pînă la fi
nele lunii aprilie cărbune energetic, 
produse petroliere și petrochimice, 
mașini-unelte, pompe de injecție, 
materiale refractare, țesături din 
lină și bumbac, cherestea, mobilă și 
alte produce în valoare de peste 100 
milioane de lei. Datorită unor co
menzi exprese de la partenerii 
străini, o parte din aceste produse 
suplimentare vor lua calea expor
tului., Lă panoul întrecerii, cu cele 
mâl bune rezultate sînt înscrise co
lectivele de la mina Filipeștii de 
Pădure, întreprinderea electrocen- 
trale Brazi, întreprinderea de uti
laj petrolier și reparații Teleajen. 
Rafinăria „Vega Ploiești.

Muncă si
La împlinirea personalității omu

lui participă un complex de factori, 
intre cane integrarea unui ansamblu 
armonios de valori,' lărgirea orizon
tului cunoștințelor profesionale, ști
ințifice și culturale, modelarea unui 
comportament exemplar. Dar îna
inte de toate, omul trebuie să învețe 
să muncească, să se pregătească te
meinic pentru o muncă de cea mai 
înaltă calitate. „Numai in muncă il 
poți cunoaște cu adevărat, pe om", 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această teză de esență revoluționa
ră relevă rolul de o deosebită im
portanță ce revine muncii în pro
cesul educațional, în întreaga acti
vitate politică și educativă. Dacă 
omul poate fi cunoscut cu adevărat 
numai în muncă, înseamnă că și 
educarea sa, formarea 6a multilate
rală se realizează cu eficiență ma
ximă numai în cadrul fertil și ge
neros al muncii.

Din această perspectivă, intre 
munca politico-educativă și munca 
destinată producerii bunurilor ma
teriale și spirituale se conturează 
o relație de strinsă interdependență. 
Cum altminteri ar putea fi înțeleasă, 
concepută și, mai cu seamă, reali
zată activitatea de educare revolu
ționară, de dezvoltare a conștiinței 
înaintate dacă nu în legătură direc
tă cu munca desfășurată într-un do
meniu sau altul al vieții econpmico- 
sociale 7 Dacă nu ca o modalitate 
concretă de dinamizare a energiilor 
creatoare ale oamenilor muncii, de 
însuflețire a hotăririi, a voinței de 
a munci mai mult, mai bine 7

Desigur, fiecare colectiv de mun
că — noțiunea de muncă avînd aici 
sensul pe care i l-a relevat recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ac
tivitate productivă, științifică, cul
turală sau de învățătură — are spe
cificul său, personalitatea sa, pro
priile sale îndatoriri. Iar intre telu
rile care-i animă activitatea, acela 
de a-și ști munca eficientă este un 
țel de .permanență. Problemele con
crete ale unui colectiv, condițiile 
sale specifice de muncă, de viață, 
obiectivele pe care le are de înfăp
tuit constituie izvorul viu ăl resur
selor unei activități politico-educati
ve bogate și eficiente.

.Creșterea preocupării pentru ac
centuarea aspectelor specifice ale 
muncii politico-educative legate de 
personalitatea fiecărui colectiv, de 
problemele pe care le are de solu
ționat nu poate fi desprinsă de ce
rința asigurării unui echilibru optim 
în cuprinsul raportului general-par
ticular. Coordonatele cadrului gene
ral sint trasate de Programul ideo
logic elaborat de plenara din iunie 
1982, pe care Congresul al XIII-lea 
al partidului l-a adoptat ca docu
ment propriu. Acesta este un pro
gram de perspectivă, în baza căruia 
se va acționa timp îndelungat pen
tru educarea revoluționar-patriotică 
și civică a maselor, a tinerei gene
rații, a întregului popor. O sem
nificație deosebită are faptul că 
dispunem, in domeniul construcției 
umane, de o concepție clară și cu
prinzătoare, dominată de un profund 
spirit științific, pe care o datorăm 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Por
nind de la definirea limpede a rolu
lui deosebit de important ce revine, 
în cadrul societății '
cialiste, muncii 
litico-educative, 
al partidului 
și idei 
re la 1. . . .
lui nou. Toate aceste teze și idei 
pledează pentru o activitate poli
tico-educativă cu o eficiență mereu 
sporită. O activitate care 6ă-i ajute 
pe oamenii muncii să înțeleagă mai

bine realitățile din țara noastră și 
din lume, să sesizeze și să anticipeze 
apariția unor fenomene sociale noi, 
inclusiv a unor situații ce pot ge
nera contradicții, să determine par
ticiparea lor energică la conducerea 
societății, a întreprinderilor și insti
tuțiilor, o contribuție permanentă, 
activă la ridicarea patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație socia
listă. Direcționîndu-și acțiunile în 
temeiul Programului ideologic al 
partidului, al concepției revoluționa
re și științifice elaborate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, organizații
le de partid, organizațiile de masă 
și obștești au îndatorirea de a găsi 
modalități proprii, forme specifice 
prin care 6ă asigure corelarea depli
nă a activității politico-educative cu 
dinamica vieții economice și sociale 
a patriei, cu realitățile existente in 
fiecare întreprindere, in fiecare in
stituție, la fiecare loc de muncă.

Intr-o epocă de puternic triumf al 
cunoașterii științifice, de modelare a 
omului, un obiectiv important al 
muncii politice este acela de a insu
fla maselor ideea de perfecționare 
a gindirii, a creativității, a pregătirii 
profesionale și de a găsi modalită
țile cele mai eficiente prin care să 
se acționeze pentru ca această idee 
să devină activă. Practica social- 
istorică învederează faptul că cea 
mai 6igură resursă de dezvoltare o 
constituie omul, munca lui, calitatea 
și rodnicia acestei munci. Este lim
pede că înfăptuirea tuturor cuteză
toarelor programe de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei noastre 
in cincinalul viitor șl, in perspecti
va, pină in anul 2000 depinde de oa
meni, de pregătirea, răspunderea și 
angajarea lor. Ceea ce înseamnă că 
depinde, intr-o bună măsură, și de 
modul în care activitatea politico- 
educativă contribuie la a-i determina 
pe oameni 6ă-și înțeleagă cu cea 
mai înaltă răspundere îndatoririle, 
la a Ie sădi în conștiințe voința fer
mă de a se pregăti și de a acționa 
în spiritul acestor îndatoriri.

Dialogul conștiinței individuale cu 
mediul de viață, de existență pro- 

" ' se 
de

altul 
raport 

purtat — cu 
înaltă față 

tendințe de

(Constantin Căpraru, 
tul „Scinteii").

coresponden-

38 DE UNITATI 
DIN JUDEȚUL 
Transpunînd în fapte 
orientările secretarului general 
partidului, tovarășul 
Ceaușescu, de a acționa ferm pentru 
îndeplinirea ' ' 
de plan pe 
cincinal, colectivele 
muncii din 38 de unități economice 
ale județului Constanța raportează 
că, în întrecerea socialistă desfășu
rată în cinstea zilei de 1 Mai, și-au 
îndeplinit înainte de termen preve
derile de 
anului. Pe 
condiții să 
tul lunii 
în valoare 
tre unitățile 
mal bune rezultate se numără 
treprinderea .......
întreprinderea de șuruburi 7,Sa- 
ligny", întreprinderea de exploatare 
portuară a Ministerului Transportu
rilor și ” ’ 
prinderea
Mihăescu, 
teii").

ECONOMICE 
CONSTANȚA, 
indicațiile și 

al 
Nicolae

integrală ă sarcinilor 
1985 și pe întregul 

de oameni ai

plan pe patru luni ale 
această bază s-au creat 
se realizeze pînă la sfirși- 
o producție suplimentară 
de 236 milioane lei. Prin- 

care au obținut cele 
In- 

minieră „Dobrogea", 
șuruburi

Telecomunicațiilor, între- 
de ulei și altele. (George 

corespondentul „Scin-

UNITAȚI economice

existau aici acum douăzeci de 
ani
Foto i E. Popper i

\1965 ;» DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL ĂL K-LEA ĂL PARTIDULUI h.1985^

noastre so- 
ideologice și po- 

secretarul general 
a formulat teze 

i revoluționare cu privi- 
formarea și afirmarea omu-

29 DE
DIN JUDEȚUL TELEORMAN. Des- 
fășurind larg întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai, colectivele 
din 29 de unități economice din ju
dețul Teleorman au raportat înde
plinirea înainte de termen a planu
lui de producție pe patru luni. Prin
tre ele se numără întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și in
dustrie
Vede și întreprinderea de panouri și 
tablouri 
loarea
aceste unități o vor realiza pină la 
sfîrșitul lunii se ridică la peste 
60 milioane lei, reprezentînd pro
duse ale construcțiilor de mașini, 
mijloace de automatizări electroteh
nice, gaze naturale, produse ale in
dustriei alimentare. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scinteii").

alimentară din Roșiori de

electrice Alexandria. Va- 
producției-marfă pe care

Acum 19 ani, tn fe
bruarie 1966, ziarele re
latau pe larg prima vizită 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Ora
dea, în calitate de condu
cător al partidului. Coloana 
de mașini a străbătut ceea 
ce s-a numit 
„cartierul din 
doar citeva 
un început) și 
singura unitate industrială 
de pe artera Oradea-Borș 
(a doua, centrala 
electrică I, încă 
in construcție), 
întreprinderea de 
nă, care intrase 
in funcțiune. în 
tiile cu muncitorii 
nicienii. tovarășul 
Ceaușescu s-a interesat de 
gradul de modernitate și 
eficienta noilor instalații 
și tehnologii. S-a vizitat 
apoi... un cimp. Pentru că 
asta era pe atunci marea 
platformă industrială de azi 
din vestul municipiului O- 
radea. Acolo, în bătaia 
vîntului rece de februarie, 
in fața unor schițe și pro
iecte s-a purtat un fructuos 
dialog de lucru. Era mo
mentul in cars viitorul a- 
cestor locuri se năștea 
fierbinte, se orinduia. po
trivit unei strategii noi a 
dezvoltării, unei concep-

mai tirziu 
vest" (erau 
blocuri noi. 
s-a oprit la

termo- 
se afla 

anume la 
alumi- 
parțial 
discu- 

și teh- 
Nicolae

I

X

ții revoluționare de largă 
perspectivă pentru propăși
rea economică și socia
lă a acestor străvechi me
leaguri românești, a țării.

în fața însuflețitoarelor 
perspective, oamenii de față 
radiau, frigul se topi
se... Tovarășul Nicolae

un concept nou, funda
mental pentru societatea 
noastră, al autoconducerii 
și autogestiunii muncito
rești (proprietari, producă
tori, beneficiari ai avuției 
naționale — oamenii mun
cii), precum și orienta
rea fermă spre cres-

— Industria nouă a ora
șului, pe care o vedeți, în 
care muncesc aproximativ 
60 000 de oameni, este. în 
cea mai mare parte, opera 
ultimelor două decenii — 
ne spune tovarășul Pa- 
raschiv Alecu, primarul 
municipiului Oradea. A-

întâlniri memorabile
de-a lungul unui drum cutezător
Ceaușescu a întrebat la 
un moment dat 
meni vor lucra 
întreprinderi ce 
fie amplasate pe 
și i s-a răspuns 
ximativ 6 500.
fie, 
30 000 !) ,
— a spus , _
podari ai noilor uzine, oa
meni stăpîni pe tehnica 
nouă !“ Analizînd spiritul 
acestui îndemn, descoperim 
în el germenii a ceea ce in 
scurt timp avea să devină

cîti oa- 
in noile 
urmau să 
platformă 
că apro- 

(Aveau să 
după 19 ani, aproape 

„Să faceți din ei 
adevărațl gos-

terea continuă a competen
tei profesionale. O frază 
succintă. însoțind actul de 
naștere al unei platforme 
industriale — una din ne
număratele ce aveau să ră
sară pe întreg cuprinsul tă
rii în anii Epocii Ceaușescu 
— care relevă cu limpezi
me idei-fortă ce aveau să 
constituie după Congresul 
IX miezul întregii strategii 
a. dezvoltării noastre, te
meiul unei epoci dinamice, 
cutezătoare, a unor trans
formări fără precedent.

proape iumătate din locu
rile de muncă de azi au 
fost create in acești 20 de 
ani. Douăzeci de miliarde 
de lei s-au investit în a- 
ceastă nouă forță indus
trială ce produce valori da
torită cărora numele orașu
lui nostru este cunoscut 
astăzi în 65 de țări ale lu
mii, unde se exportă ma- 
șini-unelte. produse chimi
ce. mobilă, confecții si tri
cotaje, bunuri de uz casnic, 
create prin iscusința mun
citorului orădean.

Șă părăsim acum primă
ria (vom mai reveni în 
finalul acestor rînduri) 
pentru a vedea ce s-a în- 
timplat pe platforma in
dustrială de vest îndată 
după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dip 1966.

— Existați, pe atunci, ca 
întreprindere ?

— Nu. Existau, răspîndi- 
te prin 
ateliere 
strucția 
„Alfa", 
după acea vizită 
importantă pentru destine
le noii industrii bihorene.

Deci nu s-a stins 
ecoul acelor discuții 
cimp și a și apărut 
larma excavatoarelor, 
tonierelor, macaralelor... Ca 
peste tot în România a- 
cestor ani. unde vizitele de 
lucru ale secretarului ge
neral al partidului au tra
sat, pentru 
tive, pentru 
suflețitoare 
dezvoltare.

— Ce a urmat apoi 7
— Curînd, în ’68. o 

trare parțială în funcțiune.
Mihai CARANFIL 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii"

oraș, doar citeva 
de mobilă. Con- 
unei fabrici noi, 

a început îndată 
atît de

bine 
din 
aici 
be-

zonele respec- 
toată țara, 
programe

în
de

in-

(Continuare în pag, a IV-a)

40 de ani de la victoria asupra fascismului

MARCANTA CONTRIBUȚIE LA CAUZA
LIBERTĂȚII POPOARELOR

Azi, duminica, în toate orașele și satele
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Țara în sărbătoare
Atitea porți ale luminii 
rodesc la timplă-ți, Românie; 
numele tău - căldura pîinii-i 
zidită-n inimi ctitorie

sub frun{i semețe, carpatine 
și marea ca un trunchi de soare 
grai murmurat de rîuri line 
se cerne peste vîrste floare

și-mparte-n toate bucuria 
tril veșnic de privighetoare, 
că-i vis de aur România 
cu chipul muncii-n sărbătoarel

Ion MÂRGINEANU

ISTORICE CTITORI/}

priu unui colectiv sau 
poate solda — în i
modul în care este' 
atitudinea cea mai 
de muncă, dar și cu 
comoditate, de rutină, de superficia
litate in pregătirea profesională și 
in îndeplinirea îndatoririlor. Rezul
tatele sint în mod fundamental in
fluențate de calitatea activității po
litico-educative. Eficienta acestei ac
tivități se poate realiza numai in
tr-un climat în care se produce o 
continuă reînnoire a 
dalităților specifice 
condițiile racordării 
rințele actuale și 
Prioritară este insă 
cadru unitar de desfășurare a acțiu
nilor inițiate, a cărui funcționare să 
fie neîntreruptă. Pentru că acțiunile 
disparate și sporadice, oricit ar fi de 
complexe prin tematică, oricit ar fi 
de specifice prin modalități și for
me de organizare, nu vor reuși, să-și 
împlinească menirea. Iată de ce este 
necesar ca acțiunile politice, educa
tive să se desfășoare în „flux con
tinuu", asigurindu-se în același timp 
integrarea lor într-o concepție uni
tară, subordonată înfăptuirii obiecti
velor trasate de partid cu privire la 
dezvoltarea conștiinței revoluționar- 
patriotice, Ia formarea omului nou.

Modul în care muncesc oamenii, 
în care își îndeplinesc îndatoririle 
ce le revin în societate este, așadar, 
oglinda cea mai fidelă a calității și 
eficientei întregii activități politice 
și educative.

Adrian VASILESCU

formelor, a mo
de acțiune, în 
depline la ce
de perspectivă, 
asigurarea unui

0 ZI A PARTICIPĂRII TUTUROR CETĂȚENILOR
LĂ BUNĂ GOSPODĂRIRE A LOCALITĂȚILOR!

O dată cu venirea primăverii, cu deosebire in săp- 
tămîna care se încheie astăzi, în satele și orașele 
țării s-au desfășurat tradiționalele acțiuni de sezon 
pentru curățirea și înfrumusețarea străzilor și dru
murilor, a cartierelor și parcurilor, a zonelor de 
agrement, a spațiilor de joacă pentru copii. Cetățeni, 
tineri și virstnici, au pus fiecare umărul, gospo
dărește, pentru a-și îndeplini această îndatorire ci
vică. înscrisă, de altfel. între obligațiile prevăzute de 
Legea nr. 10 din anul 1982.

Astăzi este duminică — este de așteptat, este ne
cesar ca ziua de azi să cunoască o intensificare a

muncii patriotice de masă pentru ca fiecare locali
tate să îmbrace hainele proaspete, curate și fru
moase ale primăverii. în primul rînd deputaților le 
revine sarcina de a antrena pe cetățeni la aceste ac
țiuni, dind ei înșiși exemplu personal, dovedindu-se 
ei înșiși primii la muncă. La rindul lor, consiliile 
populare au îndatorirea de a organiza activitatea pe 
circumscripții, de a repartiza „front de lucru" cetățe
nilor și a urmări asigurarea condițiilor necesare, ast
fel încît ziua de duminică să consemneze, cum e 
firesc, cea mai amplă și mai rodnică participare 
cetățenească la buna gospodărire și înfrumusețare a 
tuturor localităților țării.

CETĂȚENI!

Intensificînd acțiunile de bună gospodărire și înfrumu
sețare a orașelor și satelor, să facem din duminica de azi 
o zi a unor realizări cit mai importante ale muncii patrio
tice dăruite localității în care noi înșine trăim și muncim1

„Nenumărati sinteți 
voi, fii ai faptei", spu
nea cindva poetul... 
Și e firesc să fie așa 
pentru că omul se de
finește prin acțiune, 
prin ceea ce face și 
creează el in mod con
cret. Iar a face în
seamnă a dăinui.

întreaga noastră is
torie pe aceste 
muri 
unor 
unor făurari ■ 
uiți, statornic fideli o- 
perei lor. Atunci cînd, 
definind specificul ci
vilizației românești 
din vechime, Vasile 
Pârvan vorbea de o 
„civilizație a lemnu
lui", el sugera, prin 
însăși această defini
ție, caracterul dura
bil, truda continuă și 
îndîrjită a 
pămintului, 
de vitregiile 
fă clădească . . . ,
mereu să reclădească 
pe locurile încă fume- 
gînde peste care abia 
trecuseră hoardele în
setate de jaf. Țăranul 
român s-a dovedii 
de-a lungul secolelor 
un etern întemeietor : 
de țară, de neam, de 
cultură. Nici/ una din 
furtunile vremilor ce 
au fost nu a putut 
să-l întoarcă de la 
calea sa firească.

Vocația făuritoare 
a neamului nostru 
străbate istoria ca o 
constantă spirituală a 
poporului român. La 
temelia ei stau o as
pirație profundă de 
bine șî desăvirșire, o 
sinceră dorință de în
țelegere și viață paș
nică, un fior și o ne
răbdare a mîinilor ce 
îndeamnă mereu spre 
creație și faptă.

Împlinirea acestei 
dimensiuni fundamen
tale corespunde îm
plinirilor socialiste ale 
patriei noastre. Socia
lismul a permis descă
tușarea tuturor ener
giilor creatoare, ridi- 
cind în toate colțurile 
țării monumentale do
vezi ale harului nos
tru de făuritori. So- 

\^cialismul, în a cărui

tări- 
este aceea a 
făurari. Dar a 

neisto-

oamenilor 
obligați 
istoriei 

și, apoi,

esență stă înscrisă 
ideea de pace si co
laborare, a creat pre
misele siguranței și 
încrederii în viitor, 
orientînd elanul crea
tor al poporului către 
înălțarea a sute și mii 
de obiective economi
ce, de noi orașe șl 
cartiere, de monu
mente de artă și cul
tură. A fi, a trăi în 
România socialistă, în 
România contempora
nă înseamnă a fi, a 
trăi sub semnul fap
tei si a.1 patosului 
creator, înseamnă deci 
a pune, în tot ceea ce

ÎNSEMNĂRI

faci, o picătură din 
pecetea eternității.

Ultimele două dece
nii din istoria milena
ră a patriei, decenii 
intrate in conștiința 
noastră sub insufleți- 
torul nume de „Epoca 
Ceausescu", au per
mis afirmarea totală, 
descătușată, a puteri
lor creatoare ale po
porului nostru. Este 
acesta timpul marilor 
ctitorii, al Transfăgă- 
rășanuluî și Canalului 
Dunăre — Marea Nea
gră, al giganticelor 
combinate și al impu
nătoarelor sisteme de 
irigații, al monumen
talelor baraje și com
plexe energetice și al 
zveltelor siluete ale 
construcțiilor mo
derne. Călător pe dru
murile patriei, desco
peri măreția omului, 
făurar, ce conferă un 
nou sens vieții și des
tinului, ce dă un nou 
chip naturii, împle
tind, între formele și 
ritmurile ei eterne, 
formele și ritmurile 
unei alte eternități: a- 
ceea a ctitoriei, tntre 
atitea locuri în care 
prezentul prin faptele 
sale pășește prin 
timp spre anii ce vor 
veni există unul ca
re-mi sugerează, em
blematic, esența desti-

nului nostru de fău
rari. E vorba de un 
sat aflat la poalele 
Rodnei: numele său 
este Maieru. Aici, tra
diția milenară a mun
cii și dăinuirii se îm
pletește cu eferves
cența vremurilor con
temporane. Este un 
loc in care tinerii se 
întorc, după ce au ur
cat treptele școlilor și 
facultăților, pentru că 
simt că numai aici iși 
pot împlini, cu adevă
rat, destinul lor. Se în
torc, pentru că vor să 
facă ceva deosebit, 
iar acest ceva nu are 
sens în afara granițe
lor locului în care au 
copilărit, au cunoscut, 
au învățat să simtă și 
să gîndeaseă lu
mea. Ingineri mineri 
sau ingineri agronomi, 
muncitori și țărani, 
dascăli, cu toții, oa
meni ai pămintului, 
recunosc că nu le-ar 
plăcea să viețuiască în 
altă parte, nu pentru 
că in altă parte n-ar 
putea fi mai frumos, 
ci pentru că nicăieri 
a trăi și a face, ecua
ția fundamentală a 
vieții, nu s-ar putea 
împlini așa cum se 
împlinește ea pe locu
rile natale.

Făuritorul, omul fap
tei, creatorul valori
lor de azi ale Româ
niei socialiste, perpe
tuează, prin timp șl is
torie, destinul milenar 
al poporului nostru: 
acela de a zidi, de a 
crea, de a face să iz
vorască prin truda 
minții și a brațelor 
sale noul chip al pa
triei. Ritmurile pre
zentului dau pecetea 
eternității muncii de 
zi cu zi a oamenilor 
acestui popor, a tutu
ror acelora care, sub 
conducerea partidului, 
a secretarului său ge
neral, transpun in 
viață aspirațiile din- 
totdeauna de bine și 
frumos, de liniște și 
desăvirșire, ce au în
suflețit gindul, fapta 
și visul acelor. „nenu- 
mărați fii ai faptei".

Mihai COMAN
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--UTILAJELE MINIERE—^
offiHHoj livrate la termenele sfâiiîe, io ordinea ifâ «fii £

De bună seamă, în prima linie a 
bătăliei pentru sporirea producției de 
cărbune se situează minerii — acești 
oameni minunați, care, cu un deo
sebit simț al datoriei, conștienți de 
marea răspundere ce le revine în 
dezvoltarea bazei energetice a țării, 
nu își precupețesc eforturile pentru a 
exploata cu indici superiori marile 
excavatoare cu rotor din carierele 
de lignit sau complexele mecanizate 
din abatajele subterane. Nivelul pro
ducției de cărbune nu depinde însă 
numai de munca fără preget a mi
nerilor. La asigurarea bazei tehnico-1 
materiale necesare pentru desfășura
rea normală a activității în industria 
extractivă a cărbunelui contribuie, 
practic, oamenii muncii din multe 
sectoare de activitate ale economiei 
naționale.

„Cu noile excavatoare cu rotor 
prevăzute să fie puse in funcțiune 
în acest an — ne spune tovarășul 
Vasile Scripăț, directorul direcției 
plan din Ministerul Minelor — tre
buie să se excaveze peste 7 milioane 
tone lignit și 30 milioane metri cubi 
de steril pentru descopertarea stra
turilor de cărbune. Totodată, pentru 
buna întreținere și funcționare a uti
lajelor din dotarea unităților minie
re sînt necesare însemnate canti
tăți de subansamble și piese de 
schimb, covoare de cauciuc pentru 
benzile transportoare și multe alte 
materiale". Acestea sînt și motivele 
pentru care în ancheta de azi ne vom 
referi tocmai la felul în care se ac
ționează in întreprinderile industria
le pentru asigurarea utilajelor, sub- 
ansamblelor și pieselor necesare pen
tru punerea în funcțiune a noilor ca
pacități de producție în unitățile 
miniere.

IN AVANS SAU ÎN RESTANTA 
FAȚĂ DE TERMENELE CONTRAC
TUALE ? Iată o întrebare care, în 
mod normal, nu ar putea și nu ar 
trebui să aibă decît un singur răs
puns. Obligațiile contractuale ale În
treprinderilor industriale sint clare, 
precizate in amănunt prin graficele 
întocmite de comun acord cu unită
țile miniere și, ca atare, ele trebuie 
respectate întocmai. Ce se constată 
însă ? Aproape în fiecare lună, în
treprinderile constructoare de ma
șini, deși nu realizează integral pre
vederile de plan la diferite suban
samble înscrise în grafice, execută 
și livrează în avans sute și mii de 
tone de utilaje. Așa se face că, in 
primul trimestru al anului, pe de o 
parte s-a înregistrat o restanță de
2 582 tone la utilajele miniere cu ter
mene de livrare în ‘această perioadă, 
iar pe de altă parte s-au livrat in 
avans... 7 160 tone de piese și sub
ansamble.

Există, fără îndoială, numeroase 
cauze care determină această situa
ție, și ele diferă de la o întreprin
dere la_ alta. Dar nu explicațiile 
contează acurn, ,c.i ..consecințele care 
decurg de' aieir Se1 știe că -montarea 
excavatogrejor-civ«rotor, a mașinilor 
de haldat sau a transportoarelor de 
marc capacitate nu se poate face 
decît într-o anumită ordine, precis 
stabilită prin tehnologiile de lucru. 
Deci, montoril trebuie să primească 
piesele și subansamblele necesare 
tocmai tn această ordine. Orice reper 
livrat In avans și pentru care nu 
este asigurat front de montaj rămîne 
in stoc. Pină cind ? Pînă se realizea
ză și piesele din primele faze ale 
montajului. Deci, producerea șl li
vrarea reperelor în ordinea lor de 
montaj constituie o condiție obliga
torie pentru respectarea termenelor 
de punere in funcțiune a noilor uti
laje și instalații in industria extrac
tivă.

Lucrul acesta este bine cunoscut șl 
pentru respectarea sau reactualizarea 
graficelor de livrări, reprezentanți ai 
intreprinderilor constructoare de ma
șini se intilnesc lunar cu cei ai uni
tăților miniere. Aceste intilniri sint 
deosebit de utile, dar trebuie spus 
că nu se dovedesc a fi totuși pe de
plin eficiente. De ce '! Să exemplifi
căm. Potrivit graficului intocmit Ia 
mijlocul lunii martie, reprezentanții 
intreprinderilor industriale, ai minis
terelor de resort s-au angajat să în
cheie în primul trimestru al anului 
livrările de piese pentru 8 utilaje 
aflate de mai mult timp în construc
ție : 4 excavatoare ERC. 1 400 și 4 
mașini de haldat. Dar nu s-au livrat 
complet decît subansamblele nece
sare pentru montarea unui număr de
3 excavatoare cu rotor. Mai mult, în 

perioada care a trecut de la începu
tul anului nu s-au executat nici o 
serie de alte repere pentru utilajele 
la care trebuia început montajul. 
Consecințele ?

în prezent, la 12 utilaje (6 excava- . 
toare cu rotor și 6 mașini de haldat) 
nu se poate începe sau continuă 
montajul deoarece unele subansam
ble nu au fost încă livrate, în timp 
ce mii de tone de piese executate 
în avans stau și vor mai sta multă 
vreme în stoc. Este cazul excavatoa
relor cu rotor și transportoarelor de 
mare capacitate de la carierele de 
extracție a lignitului Roșia de Jiu, 
Sfintu Gheorghe, Jilț-nord, Panga, 
Jilț-sud ș.a. Acestea nu sînt insă 
singurele exemple ce pot fi date. 
Peste 20 de transportoare miniere cu 
bandă — livrate unităților miniere 
încă de anul trecut — nu pot fi folo
site nici în prezent deoarece le mal 

Cum își onorează întreprinderile industriale 
obligațiile contractuale asumate față de mineri

lipsesc diferite repere. Adică pentru 
faptul că au fost livrate incomplet. 
Și. să reținem, toate aceste utilaje 
trebuie să contribuie Ia realizarea 
producției de 64,3 milioane tone căr
bune planificate în acest an.

De aici decurge că in ce privește 
realizarea și livrarea pieselor și sub- 
ansamblelor destinate unor utilaje 
miniere, și-a făcut loc o anumită 
optică greșită, care nu ține cont de 
cerințele reale ale economiei națio
nale. Sigur, executînd în avans o 
anumită cantitate de piese și suban
samble, unele întreprinderi indus
triale iși îndeplinesc și chiar depă
șesc planul la producția fizică, mă
surată în tone. Dar aceasta nu este 
o soluție atita timp cit nu se reali
zează o serie din reperele necesare 
pentru montarea și punerea in func
țiune a utilajelor miniere ; activita
tea desfășurată nu se dovedește utilă
— cel puțin momentan — deoarece, 
după cum am mai arătat, multe din 
subansamblele livrate în avans nu 
pot fi montate și nu contribuie efec
tiv — repetăm, deocamdată — la 
creșterea producției de cărbune.

BUNA FUNCȚIONARE A MECA
NISMULUI COLABORĂRILOR - 
CERINȚĂ ESENȚIALĂ. Deși tn ca
zul nerealizăriî ritmice, Integrale, la 
toate sortimentele a planului la pro
ducția fizică in general și la aceea 
de utilaje miniere în special nu de 
explicații este nevoie, să descifrăm 
totuși cauzele unora din restanțele 
înregistrate. în anumite situații, tre
buie spus de la început, nu s-au luat 
toate măsurile necesare pentru a se 
putea folosi intensiv utilajele ș! in
stalațiile din dotare. întreprinderea 
„Ciocanul" din Nădrag, de pildă, 
trebuie — așa s-a prevăzut prin plan
— să producă in primele două tri
mestre ale anului 1 000 tone de lanț 

In aceste zile de puternic avint in întrecerea socialistă, la întreprinderea mecanică din Timișoara se muncește 
intens, bine organizat, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor indicatorilor de plan. In fotografie : un aspect de 

muncă din secția montaj, unde se pregătește un nou lot de utilaje care vor fi livrate unităților miniere
Foto : 8. Cristian

minier pentru transportoare, ceea ce 
corespunde exact capacității nomi
nale a instalațiilor din dotare. Din 
cauze obiective — care se cunosc — 
în primul trimestru s-a înregistrat 
însă o restanță de 85 tone lanț mi
nier. Prin urmare, pentru îndeplini
rea planului și recuperarea restan
ței, în luna aprilie ar trebui să se 
fabrice circa 250 tone de lanț minier. 
Este posibil ? Așa cum ne-a dovedit 
ing. Petrică Șerban, directorul uni
tății, această cantitate s-ar fi putut 
realiza in condițiile în care se pri
meau colaci de sîrmă de 1 000 kg 
fiecare de la întreprinderea „Lami
norul" din Brăila, ceea ce ar fi 
permis folosirea intensivă, peste ca
pacitatea nominală, a utilajelor. Deci, 
iată una din problemele pe care fo
rurile de resort ar fi trebuit să o 
discute și să o rezolve chiar la ana
liza făcută la începutul lunii aprilie

Împreună cu unitățile miniere. Nu 
s-a procedat insă așa și întreprinde
rea s-a aprovizionat (potrivit repar
tiției) și cu colaci de sîrmă în greu
tate de 80 kg de la „Oțelul roșu", 
diminuindu-se din această cauză ca- 
pacitatea’de lucru a instalațiilor. Ba, 
în prima decadă a lunii aprilie, nici 
cantitățile de sîrmă repartizate nu au 
fost asigurate integral. Ca atare, la 
poziția lanț minier, restanța a cres
cut în loc să fie recuperată.

Cu acest exemplu am ajuns, de 
fapt, la problema funcționării de
fectuoase a mecanismului colaboră
rilor — principala cauză a restanțe
lor înregistrate în execuția pieselor 
și subansamblelor pentru utilajele 
miniere. în primul trimestru, la în
treprinderea „Unio“ Satu Mare, 
bunăoară, din cantitățile contractate 
nu s-au realizat 3 120 tone de utilaje. 
De ce ?

— în cea mai mare parte, cauzele 
constau în neonorarea de către unii 
furnizori a contractelor încheiate și 
livrarea cu întirziere a materialelor 
și subansamblelor care intră in 
componența utilajelor pe care le fa
bricăm — ne spune Ing. Vasiie Filip, 
directorul comercial al unității. In 
ultima lună, Combinatul de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște nu ne-a livrat 
nimic din materialele înscrise în con
tract ; restanțele cumulate din se
mestrul II al anului trecut și primul 
trimestru din acest an însumează 
peste 1 000 tone oțeluri de diferite 
mărci. Toate demersurile noastre au 
rămas însă fără nici un rezultat.

O situație oarecum asemănătoare 
s-a creat și la întreprinderea „1 Mai" 
— Ploiești. Nu vom insista asupra 
măsurilor tehnice și organizatorice 
luate in cadrul unității pentru recu
perarea restantelor din primul tri
mestru al anului, deși toți cei peste 
1 600 de muncitori, maiștri și ingineri 

care lucrează aici în sectorul de 
utilaj minier s-au străduit să fie la 
înălțimea sarcinilor ce le revin. Și 
nu o facem deoarece, după cum ne 
spunea inginerul-șef al întreprinde
rii, tovarășul Dumitru Moldoveanu, 
eficiența eforturilor făcute este di
minuată de lipsa unor materiale pa 
care trebuia să le asigure diferite 
unități colaboratoare. Combinatul 
siderurgic Galați, de pildă, nu a li
vrat nici pină în prezent decît ju
mătate din cantitatea de tablă groa
să de 70 mm contractată pentru tri
mestrul I.

Desigur, metalurgiștii din Galați și 
Tîrgoviște au motivele lor pentru 

„care nu au realizat unele sortimente 
ac laminate sau mărci de oțeluri. 
Trebuie înțeles însă că din cauza ne- 
livrării tablei din oțel sau a unor 
subansamble, la întreprinderile „1 
Mai" din Ploiești ori „Unio" — Satu 
Mare nu se pot executa la termenele 
stabilite reperele necesare pentru 
punerea în funcțiune a excavatoare
lor. Excavatoare pentru care s-au 
fabricat cele mai multe din suban
samblele necesare și sînt chiar mon
tate în bună parter Ne-am referit la 
toate aceste situații tocmai pentru a 
sublinia necesitatea ca forurile de 
resort să planifice și să coreleze în 
așa fel producția de materiale, piese 
și subansamble încit să se asigure 
montarea și punerea în funcțiune la 
termenele stabilite a utilajelor mi
niere.

SOLUȚII EXISTA. Subliniem acest 
lucru întrucît practica dovedește că 
atunci cind se manifestă mai multă 
mobilitate în organizarea producției, 
cind există o bună colaborare între 
întreprinderile din aceeași ramură 
sau din ramuri diferite, se găsesc 
și soluții pentru rezolvarea proble
melor care uneori apar inerent în 
procesul realizării planului. La în
treprinderea „1 Mai" — Ploiești, de 
pildă, capacitatea de producție exis
tentă nu asigura fabricarea integrală 
a cantității de zale solicitate de mi
neri. Atunci, specialiștii uzinei, îm
preună cu cei din centrala indus
trială de resort au încheiat rapid 
contradte de cooperare cu cîteva uni
tăți din țară, care aveau capacități 
de producție disponibile. Procesul 
tehnologic a fost definitivat cu ace
eași operativitate și producția de 
zale a crescut chiar din această lună. 
Prin investițiile in curs de realizare, 
la Întreprinderea „Ciocanul" din Nă
drag urmează să fie pusă tn funcțiu
ne in semestrul II încă o linie teh
nologică pentru fabricarea lanțului 
minier. De asemenea, Ia întreprinde
rea „Unio" — Satu Mare, fiind asi
gurată baza materială, s-au organizat 
schimburi prelungite pentru recupe
rarea restanțelor la producția de 
tamburi. Iar șirul exemplelor ar 
putea continua și tn acest caz. Dar 
asupra desfășurării producției de 
utilaj, minier vom reveni.

Anchetă reolizotâ de
Ion TEODOR
și corespondenți ai „Scînteii"

Arbuști fructiferi cultivați intre rindurile de pomi la baza experimentală Bilcești o Stațiunii de cercetare și producție 
pomicola Argeșelu, județul Argeș

EXTINDEREA CULTURII
ARBUȘTILOR FRUCTIFERI

- o acțiune in interesul producătorilor 
agricoli, al economiei naționale

In această primăvară se desfă
șoară o amplă acțiune de plantare 
a pomilor și de modernizare a live
zilor mai vechi, aspecte tratate in 
ziarul nostru de ieri, 27 aprilie. Tot 
atît de important este ca, în această 
perioadă, să fie Îndeplinite și pre
vederile cuprinse in programul de 
extindere a culturii arbuștilor fruc
tiferi. problemă asupra căreia ne 
vom referi în rindurile care urmează.

După cum se știe, la Consfătuirea 
pe problemele agriculturii din de
cembrie anul trecut, conducerea 
partidului a indicat ca pînă în 1987 
cultura arbuștilor, fructiferi să fie 
extinsă la 32 000 hectare. De ce 
o suprafață atit de mare ? Pentru 
că datorită multiplelor lor însușiri 
fructele arbuștilor fructiferi — 
zmeură, mure, afine, coacăze ne
gre sau roșii, agrișe — sînt so
licitate mult atit pe piața in
ternă, cît și La export. Rezultă deci 
că extinderea culturii arbuștilor- fruc
tiferi constituie o sarcină de mare în
semnătate economică. Realizarea 
unor producții mari de fructe este 
de natură să asigure materii prime 
pentru industria de conserve, ve
nituri substanțiale unităților agrico
le și, totodată, să sporească încasă
rile valutare âle țării. Și altă avanta
je pledează in favoarea extinderii 
'culturii arbuștilor fructiferi. Ei pot 
fi cultivați cu bune rezultate ne cele 
mai diverse terenuri, situate în toa
te zonele, unde alte culturi agricole 
se adaptează mai greu. Cercetătorii, 
au realizat «oluri valoroase și. ca' 
atare, există zmeură de grădină care 
produce chiar peste 10 000 kg de 
fructe la hectar, afin cu tufa înaltă 
cu o producție de 8 000 kg la hectar, 
mur fără țepi, coacăz negru și roșu 
care. în al treilea an de la olantare, 
au dat peste 5 000 kg fructe la hectar. 
Ceea ce este tot atlt de important, 
arbuștii se înmulțesc ușor șl fructi
fică tn timp scurt după plantare.

Asemenea avantaje au determinat 
unele unități agricole să extindă mult 
cultura arbuștilor fructiferi, reali- 
rind din valorificarea fructelor res
pective venituri tnsemnate. In aceas
tă privință sînt edificatoare rezulta
tele obținute de asociația economică 
de stat și cooperatistă de la Todi- 
rești, județul Suceava.. Asociația a 
luat ființă tn 1980 prin participarea 
întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fructe
lor Suceava cu fonduri de investiții 
și a cooperativelor agricole Botoșana, 
Cașvana, Todirești, Costina și.Pîrteș- 
tii de Jos, care au contribuit cu o 
suprafață de 800 hectare. Plantațiile 
Intrate pe rod însumează 200 hectare 
și cu toate că sînt încă tinere și. 
deci, nu au ajuns la potențialul 
maxim de rodire, au asigurat bene
ficii de 20 000 lei la hectar. Fruc
tele obținute sint valorificate la 
export și prin prelucrare in cadrul 
I.P.I.L.F. Suceava sub formă de 
dulceață, gem, compot și suc concen
trat. In 1985, tn cadrul Întreprinde

rii va fi dată în funcțiune o insta
lație modernă pentru obținerea de 
suc depectinizat și filtrat, produs 
mult solicitat pe piața internă și Ia 
export. Pentru asigurarea materiei 
prime necesare, asociația de la .To
direști va planta cu arbuști fructiferi 
cite 100. hectare pe an. Rezultate 
bune în cultura arbuștilor fructiferi 
au și stațiunile de cercetări pomicole 
Argeș, Baia Mare, Tirgu Mureș și 
altele.

Cu toate că avantajele cultivării 
arbuștilor fructiferi sînt apreciabile, 
cultura. acestora nu s-a .extins pe 
măsura posibilităților. La consfă
tuirea pe problemele agriculturii din 
decembrie 1984, tovarășul Nioolae 
Ceausescu, săpunind unei critici 
severe neajunsurile manifestate în 
ce privește îndeplinirea programu
lui de extindere a culturii arbuști
lor fructiferi, arăta că deși fructele 
acestora se valorifică bine la export, 
realizindu-se încasări bune, planta
rea lor se tărăgănează. Secretarul 
general al partidului a indicat să fie 
luate măsuri hotărîte, astfel ca in 
1987 să se încheie acest program.

Ce. se face pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini 7 „în perioada 1985— 
1987 se vor planta. 30 000. hectare cu 
arbuști, fructiferi — ne spune tova
rășul Gh. Glăman, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare. Din, această suprafață, po
trivit programului intocmib'de noij 
16 000 hectare vor fi -ocupate de. 
coacăz, .11.600 hectare cu zmeuri, iar.. 
restul cu alți arbuști valoroși. Pen
tru realizarea prevederilor din pro
gram acționăm. în mod deosebit, in 
direcția producerii materialului sădi- 
tor. în stațiunile experimentale și la 
asociația economică de stat și coope-. 
ratistă de la Todirești, județul Su
ceava, va fi extinsă suprafața pe
pinierelor. la 356 hectare în 1985 și la 
416 hectare tn 1986. In cei doi ani se 
vor produce 131 milioane bucăți de 
material săditor. tn vederea realiză
rii de plantații moderne. în mai mul
te unități agricole vor fi organizate 
ferme specializate. Totodată, vom 
sprijini gospodăriile populației să 
cultive cît mal multi arbuști fructi
feri pe terenurile de lingă casă".

tn. țara noastră există condiții 
pentru cultivarea cu rezultate bune 
a arbuștilor fructiferi. în toate jude
țele sînt suprafețe mari care pot fi 
valorificate prin plantarea lor cu ar
buști, iar cercetarea a rezolvat pro
blema sortimentului, pe zone, precum 
și metodele de cultivare. întrucit ne 
aflăm în momentul plantărilor, să ve
dem care este stadiul acestor lucrări. 
După cum am fost informați la Di
recția generală economică a horti
culturii din ministerul de resort, 
tn această primăvară cele mai mari 
suprafețe cu arbuști fructiferi vor fi 
plantate în județele Argeș. Buzău, 
Olt. Satu Mare, Bistrlța-Năsăud, VU- 
cea, Vrancea și altele. Cum se des
fășoară aceste lucrări și ce trebuie 
întreprins, în continuare, pentru în

deplinirea prevederilor din progra
mul amintit ? în. toate județele in 
care această acțiune a fost temeinic 
organizată, plantarea este avansată. 
Astfel, în județul Argeș, încă din 
toamnă au fost identificate și pre
gătite prin desfundare terenurile 
destinate arbuștilor fructiferi. Lu
crările de plantare s-au desfășurat 
și continuă să se desfășoare sub în
drumarea directă a specialiștilor de 
la stațiunea de cercetare și produc
ție pomicolă „Argeșelu". Care este 
stadiul acestei lucrări în alte ju
dețe ? Olt : Au fost plantate cu ar
buști 20 hectare. Dintre acestea, 
J0 hectare la Stațiunea de cer
cetări și producție pomicolă Stre- 
jești, 5 hectare la Asociația pomi
colă Strejești și 5 hectare la I.A.S. 
Corabia. Buzău : Din cele 45 hec
tare prevăzute in plan au fost plan
tate 27 hectare ; in cooperativele 
agricole Podgoria, Brăești și Ver- 
nești lucrările s-au încheiat și con
tinuă in alte unități agricole, pre
cum și in gospodăriile populației. 
Satu Marc : Potrivit programului, 
trebuiau plantate 30 hectare cu ar
buști fructiferi. S-au realizat numai 
10 hectare.

După cum se apreciază Ia Direc
ția generală economică a horticultu
rii, în unele județe — Bacău. Galați, 
Iași. Mureș. Neamț. Sălaj, Sibiu, Tul- 
cea și altele — organele agricole de 
specialitate nu au dovedit suficientă 
preocupare pentru stabilirea din vre
me, a' amplasamentelor pentru noile 
plantații de arbuști fructiferi și ca 
atare suprafețele plantate in această 
primăvară sînt mici, cu mult sub po
sibilități.

Se desprinde concluzia că, deșî 
timpul este foarte înaintat, a mai 
rămas de plantat o suprafață apre
ciabilă cu arbuști fructiferi. Mate
rial săditor există, astfel incît pre
vederile din program pentru această 
primăvară pot fi Îndeplinite. Iată 
de ce se impune ca organele de spe
cialitate Să ia măsuri energice atît 
pentru realizarea plantațiilor prevă
zute a se efectua în unitățile agricole 
și gospodăriile populației, cît și pen
tru organizarea temeinică a muncii 
tn pepiniere, astfel incit să se asigure 
materialul săditor necesar viitoare
lor plantații. întrucit cantități apre
ciabile de fructe de arbuști sint luate 
în calcul in cadrul programelor pro
prii de export ale județelor, se im
pune ca organele județene de partid 
și consiliile populare să urmărească 
îndeaproape ca unitățile agricole să 
planteze toate suprafețele stabilite 
prin plan, să întrețină exemplar 
plantațiile existente, astfel încit să se 
realizeze o creștere substanțială a 
producției de fructe. Rezultatele ce 
vor fi obținute in această primăvară 
la plantări trebuie să constituie un 
pas hotăritor în direcția îndeplinirii 
programului de extindere a culturii 
arbuștilor fructiferi.

loan HERȚEG

Asigurarea energiei necesare desfășurării normale a activității eco
nomice constituie o cerință majoră, de stringentă actualitate pentru înde
plinirea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an. Tocmai por
nind de la aceste imperioase cerințe, in ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 9 martie s-au examinat și aprobat programe 
de maximă însemnătate — elaborate pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — pentru realizarea 
planului la producția de cărbune, țiței, energie electrică pe anul 1985, 
precum și. pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a consu
matorilor industriali. Cum se acționează in unitățile producătoare de 
energie pentru realizarea planului — iată tema convorbirii noastre cu 
tovarășul ing. Vladimir CONSTANTINESCU, adjunct al ministrului ener
giei electrice.

— Potrivit programului adoptat de 
conducerea partidului, centralele e- 
lectrice trebuie să funcționeze in pe
rioada următoare la o capacitate de 
8 700—9 300 MW, din care centralele 
pe cărbune și șisturi la cel puțin 
4 100—4 500 MW. Cum se acționează 
pentru îndeplinirea acestei importan
te sarcini ?'

— Conștienți de sarcinile majore 
ce revin ramurii energiei elec
trice și termice, mobilizați de îndem
nurile și indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toți oamenii muncii din 
acest important sector al economiei 
naționale acționează hotărît. depun 
eforturi susținute pentru asigurarea 
funcționării sistemului electroenerge- 
tic la parametri cantitativi și calita
tivi superiori. în vederea realizării 
sarcinilor ce ne revin, am trecut 
operativ la aplicarea măsurilor pre
văzute in program. Sîntem pe deplin 
conștienți că numai înfăptuind exem
plar și neintîrziat aceste măsuri se 
vor putea crea condiții pentru ali
mentarea ritmică cu energie electri
că a unităților economice, pentru 
bunul mers al activității productive 
în toate sectoarele economiei națio
nale.

Măsurile avute în vedere sint cu
noscute și detaliate pe fiecare uni
tate energetică, iar realizarea lor 
este urmărită și Îndrumată la fața 
locului de factori de răspundere din 
minister și centralele industriale. 
Din multitudinea de acțiuni ce le 
avem de finalizat, mă refer. în pri
mul rînd, la cele care vizează creș
terea disponibilității agregatelor e

nergetice. S-a făcut o analiză minu
țioasă cu privire la starea fizică a 
fiecărui grup energetic din centralele 
pe cărbune, elaborîndu-se. pe aceas
tă bază, un grafic cu lucrările ce ur
mează a fi realizate pentru aducerea 
acestora la parametrii nominali de 
funcționare. Pentru realizarea aces
tui obiectiv, un rol determinant îl au 
modernizările și îmbunătățirile in
stalațiilor. Astfel, sint în curs de 
aplicare : modernizarea instalațiilor 
de măcinare și ardere a prafului de 
cărbune la termocentralele Ișalnița, 
Rovinari, Mintia și Paroșeni ; mon
tarea grătarului de postardere la ca
zanul nr, 11 de 420 tone abur pe oră 
de la termocentrala Borzești II : in
troducerea concentratoarelor de căr
bune praf la cazanele de 165 tone 
abur pe oră de la centrala electrică și 
de termoficare Oradea ; moderniza
rea morilor și arzătoarelor de la cele 
două cazane de 645 tone abur pe oră 
de la termocentrala Doicești. Aces
te soluții vor contribui la creșterea 
randamentelor și la utilizarea mai 
eficientă a combustibililor inferiori.

Creșterea calității și eficientei în 
funcționarea marilor centrale din 
Oltenia — Turceni și Rovinari — se 
înscrie drept o sarcină de maximă 
stringență și însemnătate. în prezent 
aici sînt concentrate importante for
te atît din sectorul energetic, cit si 
al construcției de mașini pentru a 
realiza lucrările menite să ducă 
la creșterea fiabilității grupurilor, 
îmbunătățirea schemelor de funcțio
nare în exploatare a echipamentelor 
auxiliare — mori, pompe, ventila
toare gaze ardere, sisteme evacuare 

zgură, electrofiltre, instalații de auto
matizare ș.a.

Sînt numai citeva dintre orincipa- 
lele lucrări ce se vor realiza la cen
tralele funcționind pe cărbune, care 
coroborate cu alte acțiuni asa-zise 
curente vor duce la creșterea in
dicelui de utilizare a agregatelor 
energetice, implicit Ia sporirea pro
ducției de energie electrică și reali-

ENERGIA
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zarea unor consumuri tehnologice cît 
mai economice. Aplicarea integrală a 
acestui complex de măsuri va con
tribui in mod direct la atingerea 
puterii planificate a sistemului ener
getic național și la creșterea capaci
tăților energetice din centralele 
ce funcționează pe cărbune.

— In iarna care a trecut, gospodă
ria de combustibil a fost punctul 
nevralgic al centralelor ce funcțio
nează pe cărbune. Ce învățăminte se 
trag din activitatea desfășurată in 
lunile primului trimestru din acest 
an și ce măsuri se vor lua pentru 
remedierea neajunsurilor constatate?

— Avînd în vedere greutățile in- 
tîmpinate în funcționarea gospodă
riilor de combustibil, cit si faptul 
că s-au diminuat considerabil stocu
rile de cărbune sînt prevăzute ample 
măsuri tehnico-organizatorice pentru 

tmbunătățirea activității din acest 
sector. în primul rînd, trebuie men
ționate acțiunile ce se Întreprind 
pentru repararea, remedierea și re
punerea in funcțiune a tuturor utila
jelor și instalațiilor din actualele de
pozite de cărbune. De asemenea, se 
vor realiza o serie de lucrări pentru 
creșterea capacităților de descărcare, 
transport, depozitara și preparare a

Un obiectiv prioritar;

BUNA FUNCȚIONARE A TUTIROR 

CENTRALELOR ELECTRICE

cărbunelui. înfăptuirea lor va per
mite să se realizeze o alimentare co
respunzătoare cu cărbune a caza- 
nelor termocentralelor in toate pe
rioadele anului. Totodată, se vor 
crea condițiile necesare pentru 
realizarea pînă la 30 septembrie 
a.c. a stocurilor de cărbune pla
nificate pentru perioada de Iar
nă. Pentru marea majoritate a 
termocentralelor avem deja elabora
te soluții și, in mare parte, am tre
cut la aplicarea lor. Desigur, efortu
rile noastre trebuie conjugate cu cele 
ale colectivelor din cadrul Ministeru
lui Minelor, care vor trebui să asigu
re cantitățile de cărbune planificate, 
ritmicitatea livrărilor și calitatea co
respunzătoare. Acțiunea minerilor de 
a da cît mai mult cărbune se impu
ne să fie strîns legată de necesitatea 
de a da un cărbune de cît mai bună 

calitate, la o putere calorică cît mal 
apropiată de cea a zăcămin tulul din. 
oare se extrage, cu un redus procent 
de steril și umiditate, cu o granula- 
ție corespunzătoare.

— Cum se acționează pentru îm
bunătățirea activității de întreținere 
și reparare a instalațiilor energetice?

— In concordanță cu sarcinile de 
plan stabilite prin programul aprobat 

de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., au fost eșalonate co
respunzător lucrările de întreținere 
61 reparare a grupurilor energetice. 
Principalul obiectiv avut tn vedere 
este realizarea unor lucrări de cali
tate și într-un termen cit mai redus, 
în acest scop, o atenție deosebită o 
acordăm pregătirii bazei materiale. 
Pentru asigurarea pieselor de schimb 
sînt stabilite, în colaborare cu Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, programe de livrare a aces
tora, iar in cadrul întreprinderilor 
producătoare de energie s-a trecut la 
realizarea prin autodotare si recon- 
diționare a unor piese care nu nece
sită o tehnologie specială. în acest 
an sînt prevăzute lucrări de volume 
foarte mari pentru mărirea gradului 
de siguranță în funcționare a gru
purilor de mare putere de la Rovi

nari, Turceni, Doicești, Paroșeni ș.a. 
Pentru încadrarea lucrărilor în dura
tele planificate sau chiar pentru 
scurtarea acestora, la nivelul condu
cerii ministerului nostru s-a hotărit 
ca toate unitățile de specialitate sau 
constructii-montaj, care au de exe
cutat reparații, să-și organizeze acti
vitatea în schimburi continue. în 
același timp, se va Întări asistenta 
tehnică necesară si se va efectua un 
control riguros al calității lucrărilor 
pentru a elimina o serie de neajun
suri înregistrate in anii trecuti. în 
perioada executării reparațiilor, spe
cialiști din minister, centrala indus
trială și antreprizele de construcții- 
montaj vor efectua controlul si coor
donarea sistematică a lucrărilor, 
vor acorda un sprijin direct și ope
rativ pentru rezolvarea problemelor 
care condiționează calitatea și ter
menele de execuție a lucrărilor.

— Programul de dezvoltare a sis
temului energetic prevede realizarea 
in acest an a unei producții de 76,6 
miliarde kWh energie electrică. 
Atingerea acestui nivel este condițio
nată de intrarea in exploatare a noi
lor obiective energetice. Ce acțiuni 
se întreprind pentru respectarea ter
menelor planificate de punere in 
funcțiune a noilor capacități- din ter
mocentralele pe cărbune și din 
hidrocentrale ?

— Concomitent cu măsurile prevă
zute a asigura creșterea disponibili
tății actualelor capacități energe
tice, forțe importante sint concen
trate pentru finalizarea la termen a 
unor importante obiective de inves
tiții, In scopul sporirii substanțiale a 
puterii Instalate In hidro și termo
centrale. Astfel, tn acest an 'se pre
vede Intrarea in funcțiune a unei 
puteri de 2 760 MW, din care 
1 200 MW în centrale hidroelectrice 
și 1 560 MW în centrale termoelec
trice ce vor utiliza cărbuni si sisturi 
bituminoase.

Dintre capacitățile hidroenergetice 
ce urmează a intra în funcțiune aș 
aminti : Sistemul hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier. II (8 
grupuri de 27 MW), hidrocentralele 
Dîmbovița-Clăbucet (2 grupuri ds 

32 MW) și Drăgan-Remeți (2 grupuri 
de 50 MW). Extinderea capacităților 
centralelor funcționind pe cărbune 
se va realiza prin racordarea la sis
tem a noilor obiective de la termo
centrala Turceni (2 grupuri de 
330 MW). C.E.T. Craiova II (1 grup 
de 120 MW), centrala termoelectrică 
Anina cu funcționare pe sisturi bi
tuminoase (primul grup de 330 MW) 
și alte opt grupuri de 50 MW la ter
mocentralele Giurgiu, Govora, Iași șl 
Drobeta—Turnu Severin.

Punerea în funcțiune a capacități
lor prevăzute pentru acest an. care 
va permite. în final, atingerea pu
terii energetice planificate, este o 
preocupare constantă care stă în cen
trul atenției unităților de construcții- 
montaj, a beneficiarilor de investiții 
și a ministerului nostru.
- Pentru asigurarea condițiilor de 
punere în funcțiune a capacităților 
energetice prevăzute în planul aces
tui an, au fost întocmite programe 
și grafice de execuție a lucrărilor și 
de desfășurare a proceselor tehnolo
gice. Pe șantiere, pentru mărirea 
ritmului de execuție și realizarea 
programelor stabilite, s-au luat mă
suri pentru organizarea lucrului în 
trei schimburi. în vederea scurtării 
duratelor de montaj, s-au stabilit, 
împreună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, măsuri pen
tru creșterea gradului de preasam- 
blare a utilajelor, precum și pentru 
îmbunătățirea calității acestora. Spe
cialiștii institutelor de proiectare 
asigură permanent asistența tehnică 
pe șantierele energetice. îndeosebi pe 
cele la care sint planificate puneri 
în funcțiune în acest an.

Toți oamenii muncii din ramura 
energiei electrice sint hotăriti să ac
ționeze fără preget, cu hotărire și 
responsabilitate pentru îndeplinirea 
exemplară, la un nivel calitativ su
perior. a sarcinilor ce le revin în 
acest an, ultimul din actualul cinci
nal, potrivit programului adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Convorbire realizată de 
Ion LAZĂR

.. y



SCINTEIA — duminica 28 aprilie 1985 PAGINA 3

pe urmele 
războiului

MARCANTĂ CONTRIBUȚIE IA CAUZA LIBERTĂȚII POPOARELOR
Mărturii privind participarea armatei române la eliberarea Ungariei

Âm poposit la Debrețin, nu de 
mult, in zilele cind poporul 
ungar sărbătorea împlinirea a 

40 de ani de la eliberarea de sub 
jugul fascist.

Privind animația străzilor și bu
levardelor largi, a cartierelor noi, 
elegante, cu parcuri și monumente, 
cu multe lăcașuri de cultură, eu 
puternice și moderne zone indus
triale, in care munca, activitatea 
creatoare, viața pulsează din plin, 
este greu să-ți imaginezi cum arăta 
orașul cu patruzeci de ani in urmă.

— In perioada de după eliberare — 
povestește Szabo Imre, președintele 
sfatului județean Hajdu-Bihar ’ — 
prin hărnicia și priceperea locuito
rilor săi, al căror număr a ajuns 
astăzi la peste 200 000, Debreținul, ca 
mai toate localitățile Ungariei, a re; 
născut din ruine, s-a inălțat mai 
frumos, mai impunător. Dar nu ui
tăm și nu vom uita niciodată pe cei 
care și-au jertfit viața pentru eli
berarea orașului nostru.

într-una din piețele importante 
ale orașului, un monument înfățișind 
o femeie îndurerată cu o cască de 
soldat in mină și cu . un porumbel 
pe umăr, simbol al. păcii și vieții, 
poartă inscripția : „Ridicat cu pioa
să recunoștință in memoria ostași
lor români căzuți pentru eliberarea 
Debreținului". Și nu au fost puțini 
cei ce au pierit in aceste lupte;

In marea carte de onoare a ora
șului, printre eroii luptelor pentru 
eliberarea Debreținului, consemnați 
cu litere de aur, se află și numele 
locotenentului român Ion Stancu. 
în apropierea rambleului unei căi 
ferate din sudul orașului, fasciștii 
opuneau o rezistență deosebit de 
puternică. O barieră de foc oprea 
înaintarea ostașilor. Locotenen
tul Ion Stancu. comynist din 
ilegalitate, știa că în situații ca 
acestea exemplul personal este cel 
mai puternic generator de curaj. 
Și a pornit primul la atac. In 
iureșul luptei o rafală de mitralieră 
a retezat picioarele bravului ofițer, 
care s-a stins apoi din viață. Punc
tul de rezistență a fost însă nimicit.

Dar cîț.i alți ostași români nu 
și-au jertfit viața în marile lupte 
pentru eliberarea Debreținului. Bă
tălia din această zonă, prima _ mare 
operațiune militară de pe teritoriul 
Ungariei, cunoscută, și intrată în 
istoria celui de-al doilea război 
mondial ca „Operațiunea Debrețin", 
a fost deosebit de sîngeroasă. Se 
poate spune fără exagerare că pă- 
mintul aflat la rădăcina falnicilor 
copaci de pe bulevardele și străzile 
orașului ' său Ia temelia clădirilor 
impunătoare de astăzi a fost1 stropit 
de singele ostașilor români și al ce
lor sovietici care au dat cele mai 
mari jertfe.

Armatele hitleristo-horthyste dis
puneau în această zonă de trupe 
bine dotate și înzestrate, capabile să 
execute riposte contraofensive foar
te periculoase. . Iar Debreținul era 
nu numai cel măi mare centru in
dustrial, administrativ și nod de co
municații din partea de nord-est a 
Ungariei, ci și un punct princi
pal al Întregului sistem de apă
rare inamic din această zonă. 
După multe zile de lupte înverșu
nate pentru distrugerea liniilor de 
apărare și. a fortificațiilor, ostașii 
români și sovietici se aflau la mij
locul lunii octombrie in preajma 
orașului. Au mai trebuit insă trei 
zile și nopți de atacuri repetate 
pentru ruperea ultimei și celei mai 
puternice linii de rezistență hitle- 
riste, cea din fața orașului, organi
zată și apărată de mari unități de 
tancuri și infanterie germană și 
maghiară. Inamicul rezista cu în- 
dirjire. executînd numeroase contra
atacuri, sprijinite de artilerie și 
aviație. Comandamentul armatelor 
germane își încorda toate puterile 
pentru a păstra acest mare centru. 
Puternica rezistență a inamicului a 
fost insă zdrobită la 19 octombrie, 
la capătul unor lupte înverșunate, 
cind trupele române au intrat, con
comitent cu trupe sovietice, pe mai 
multe direcții în Debrețin. La 20 oc
tombrie orașul era complet eliberat.

Despre îndîrjirea . Ruptelor de 
atunci își amintesc nrulți dintre 
vîrstnicii locuitori ai Debreținului. 
Printre ei și pensionarul Vetcs Pe
ter, fost lucrător la căile ferate.

— A trecut mult timp de atunci — 
povestește el — dar îmi amintesc 
încă multe amănunte ale luptelor 
pentru eliberarea orașului nostru. 
Trupele fasciste au transformat 
toate casele cit de cit rezistente în 
puncte de apărare prevăzute cu cui
buri de mitralieră. La încrucișările 
de străzi instalaseră tancuri și tu
nuri. După ce aruncaseră in aer de
pozite, clădiri-, fabrici pentru a în
greuna atacul, plantaseră cimpuri 
întregi de mine. Dar toate acestea 
nu le-au fost de folos. Trupele eli
beratoare au pătruns In oraș, lup- 
tind și cucerind casă cu casă, stradă 
cu stradă. Primii ostași pe care i-am 
văzut, după uniforme, erau vinători 
de munte români.

S-au scris multe file de istorie 
militară despre luptele ostașilor ro
mâni, alături de ostașii sovietici, in 
cadrul „Operațiunii Debrețin". Am
ploarea și îndîrjirea luptelor pentru 
cucerirea Debreținului rezultă și din 
faptul că numai în această zonă 
inamicul a pierdut 4 divizii, au fost 
distruse sau capturate 138 de 
tancuri, 130 de tunuri, 26 de avioane 
și multe alte materiale de luptă. 
„Pentru vitejia și eroismul de care 
au dat dovadă ostașii români in 
bătălia pentru eliberarea orașului 
nostru — scria 1 ziarul județean 
„Hajdu Bihari-Naplo" aducînd amin
te cititorilor de astăzi despre lupte
le din urmă cu 40 de ani — Divi
zia „Tudor Vladimirescu" a fost 
citată de comandamentul suprem 
sovietic și a fost distinsă, adăugin- 
du-i-sc la titulatură numele orașu
lui nostru, Debrețin".

În acele zile, poporul nostru, 
urmărind cu legitimă min- 
drie luptele victorioase ale os

tașilor și'ofițerilor români duse cot 
Ia cot cu armata sovietică pentru 
eliberarea Ungariei, făcea uriașe 
eforturi și sacrificii pentru spriji
nirea frontului, dind răspuns prin 
Înălțătoare fapte chemării partidului 
comunist : „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !“. Țara devenise un

al „doilea front". Un front pe bari
cadele căruia, însuflețiți de fier
binți sentimente patriotice, munci
torii metalurgiști și ceferiști, mi
nerii și petroliștii, țăranii dădeau 
bătălii la fel de îndirjite și grele. 
România a fost astfel in măsură 
să-și asigure exclusiv din resurse 
interne, fără nici un ajutor extern, 
nevoile de oameni, echipament, ar
mament, subzistență și carburanți, 
pe intreaga desfășurare a războiului 
pînă la victoria finală. Aceasta a 
costat insă greu țara, poporul. In 
numai 9 luni, totalitatea efortului 
material pentru înfringerea Germa
niei naziste a depășit un miliard de 
dolari, valuta 1938, ceea ce echiva
lează cu de patru ori veniturile bu
getului României 
1937—1938. Asta a 
numai mari sacrificii .
pentru populație, dar și diminuarea 
avuției naționale, ceea ce a avut ur
mări negative asupra ritmului și 
duratei procesului de refacere eco
nomică postbelică.

Âm revăzut în această primă
vară multe locuri cunoscute 
din pusta ungară, de pe ma

lurile Tisei sau din munții Mâtra 
care evocă eroismul ostașilor ro
mâni în luptele pentru eliberarea 
Ungariei. Traversam Tisa. Apele 
sale involburate și adinei amintesc 
multe fapte de vitejie, de înflăcărat 
eroism petrecute pe malurile sale 
în urmă cu patru decenii. Ion Ivan 
era șofer. în timp »ce trupele Divi
ziei 18 infanterie treceau apa, a de
venit tunar. Așa cerea clipa de răs
cruce. O schijă l-a lovit. In jurul 
său erau mulți alți răniți și Ion s-a 
gîndit în prințul rind la ei. Ii curgea 
singele din rană, dar s-a strecurat 
printre explozii pînă Ia mașină și a 
adus-o lingă răniți, i-a urcat in ea 
și a pornit. Mașina cu 9 răniți, con
dusă de un om grav rănit și el. a 
reușit să ajungă la adăpost. într-una 
din ultimele zile ale lunii octombrie,

pe exercițiul 
însemnat nu 
și privațiuni

ÎN IMAGINIISTORIA

HnU
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Budapesta, ianuarie 1945. Imaginile de mai sus au surprins momente emoționante intrate in istoria marii bătălii pentru elibetarea de sub ocupația 
hitleristo-szalasistă a capitalei ungare. Ostași români luptind cu neinfricare pentru izgonirea fasciștilor și cucerirea stradă cu stradă, casă cu casă a orașului.

munist Român, încă din septembrie 
1944, această tinără se înrolase ca 
voluntară, îndeplinind funcția de sa
nitar la unul din batalioanele Re
gimentului 96 infanterie. Participase 
la luptele de la Păuliș, iar ulterior la 
luptele Diviziei 19 infanterie la capul 
de pod de la Mindszent, ]a Alpar. la 
nord de Cegled, pe înălțimile Godollo, 
in zona satului Isaszeg. A înfruntat 
numeroase pericole însoțind valurile 
luptătorilor Ia atac pentru a ajuta 
răniții. Nu o dată a luptat cu arma 
în mină alături de ostașii batalionu
lui. Pentru curajul și devotamentul 
de care a dat dovadă, ea a fost înain
tată la gradul de sergent și decorată 
cu „Virtutea militară".

Mulți dintre ostașii români căzuți 
în juptele pentru eliberarea capitalei 
ungare se află inmormîntați in 
cimitirul Rakosliget din Budapesta. 
Două șiruri de morminte și un mo
nument masiv de granit, pe care se 
află dăltuită în piatră inscripția : 
„Glorie eroilor români care și-au 
jertfit viața in luptele împotriva fas
cismului, pentru eliberarea poporu
lui frate ungar". „Am cunoscut pe 
unii dintre ostașii români care sint 
inmormintați aici — ne spunea bă- 

locuiește 
Nu de- 

campanic.

trina Nemeth Ilonă, care 
in apropierea cimitirului, 
parte era un spital de ___,____
Ajutam și eu pc răniți. Unii, pansați, 
cu rănile încă nevindecate, plecau 
din nou în prima linie. Alții, mulți, 
după fapte de arme de care auzeam 
și mă minunam, rămincau insă aici, 
pentru totdeauna, in pămîntul nos
tru."

sovietice, eu izgonit dușmanul din 
Szolnok, Abony, Cegled, puternice 
puncte de sprijin in liniile defensive 
ale inamicului. In apropierea Buda
pestei, sistemul de fortificații folo
sit de fasciști — tranșee continue, 
cimpuri de mine, cazemate de be
ton. obstacole antitanc — era corn- apărare a Budapestei și

~............... moment înaintează prin dirze lupte
de stradă către centrul

— Au urmat 
grele — iși amintea colonel 
zervă Constantin Bălănescu. 
pesta fusese organizată de 
germane și szalasiste pentru 
rare îndelungată. Pe toată suprafața 
ei. clădiri mari și solide 
transformate în puncte de 
puternice. Acolo unde existau inter
vale, fuseseră construite cazemate 
sau dispuse tancuri ca puncte fixe 
de foc. Inamicul avea rezerve for
mate din subunități de infanterie și 
de blindate pregătite să execute 
contraatacuri prin surprindere. îmi 
amintesc cu emoție de acele zile 
cumplite de luptă, de excepțională 
înverșunare. Pentru că într-o zi să 
se înainteze . doar cîteva sute de 
metri a trebuit, să se ducă lupte 
singeroase, uneori numai cu grenada 
și baioneta, asaltindu-se fiecare 
casă, fiecare etaj și chiar fiecare 
încăpere. Noaptea, luptele conti
nuau cu aceeași violență, urmărin- 
du-se să nu se dea dușmanului po
sibilitatea să-și întărească apărarea 
sau să-și organizeze noi aliniamente 
în adincime. Din 
pierderile au fost 
ambele părți.

Este semnificativ pentru 
nea trupelor române în 
dură încleștare ordinul de ____
mandantului Corpului 7 armată 
dat la începutul asaltului pentru 
eliberarea Budapestei, ordin pe care 
ostașii români l-au respectat întoc
mai și care prevedea printre altele : 
„...Populația civilă care nu ia parte 
la rezistentă va fi cruțată si luată 
sub protecție, asigurîndu-i-se viața, 
liniștea și avutul... Monumentele și 
obiectele de artă, instituțiile cultu
rale și așezămintele de interes public 
vor fi)cruțate cu grijă... Instalațiile 
de orice fel (apă, lumină, telefon, 
tramvai etc.) care asigură viata ora
șului... trebuie păstrate intacte". în 
încheiere, ordinul cerea ostașilor să 
se bată cu .........
vinge, dar „i 
poarte jeal, cu 
nie pentru a nu 
măreția victoriei

pletat în zona Iszaszeg-Gddollo de 
terenul deluros și impădurit, presă
rat de mlaștini. „Nemții se întări
seră puternic aici — își amintea de 
acele zile bătrinul. învățător Szat- 
mări Zoii, din Iszaszeg, o mică co
mună așezată pe albia unui pîriu

Vii expresii ale unor sentimente
de profundă recunoștință

• „Poporul nostru nu va uita niciodată câ pentru libertatea sa 
și-au vărsat singele, alături de viteaza armată sovietică, și eroicii fii 
ai poporului frate român".

(JÂNOS KÂDAR, din.telegrama adresată conducerii de partid 
și de stat din România, aprilie 1959)

• „Participarea la eliberarea Budapestei a fost o însemnată faptă 
de arme a trupelor române pe teritoriul Ungariei, poate cea mai 
mare dintre toate ; ele au ajutat la eliberarea capitalei unui popor 
în renaștere".

(Csatări Daniel, istoric ungar, 1956)

• „Poporul, partidul și guvernul ungar sint recunoscătoare eroilor 
români care și-au dat lucrul cel mai de preț - viața - pentru liber
tatea poporului ungar. Acum, cind in numele Guvernului Republicii 
Populare Ungare inaugurăm monumentul eroilor români, ne amintim 
cu respect și cu recunoștință de miile de eroi români care și-au sa
crificat viața în luptele împotriva fascismului, pentru eliberarea 
noastre și pentru un viitor mai bun al omenirii".

(luhâs Zoltăn, ministru, reprezentantul Guvernului R. 
gare la solemnitatea inaugurării monumentului din 
Hajduboszormeny, aprilie 1985).
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P. Un- 
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generalului Nicolae Șova (Corpul 7 
armată), 
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grele, dar pline de succes, bravele 
divizii

au pătruns azi în Buda- 
După operațiuni lungi și
ale generalilor 

Mihail. Antonescu Ilie și 
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zi al co-

cind trupele hitleriste din zona 
Nyiregyhăza încercau să reziste pe 
malul Tisei superioare, sergentul 
Nicolae Boeriu, din grupul de cer
cetare al Diviziei 18 infanterie, a 
primit misiunea să pătrundă cu o 
patrulă în spatele dispozitivului ina
mic. După ce, cu iscusință și tena
citate, cu mari eforturi a cules 
datele necesare deapre pozițiile duș
mane, patrula a fost descoperită și 
atacată cu un puternic foc de mi
tralieră. în lupta inegală cu inami
cul, sergentul Nicolae Boeriu a fost 
grav rănit. El știa însă că misiunea 
primită era deosebit de însemnată 
pentru viitorul atac al trupelor ro
mâne. Cu un suprem efort, el ă par
curs călare o mare distanță și a că
zut, mort, în fața comandantului 
său, după ce i-a raportat informa
țiile culese.

La Muzeul militar din Budapesta 
am văzut o mică sculptură care-1 
înfățișează pe ostașul român Eftimie 
Croitoru înfingînd cangea in mina de 
curent ce se îndrepta de-a lungul 
Tisei spre podul de pontoane din 
vecinătatea comunei Tiszalok, pe 
care treceau trupele române și so
vietice. Pentru a . înlătura pericolul, 
conștient de misiunea ce i s-a în
credințat, el a lovit mina cu cangea, 
sacrificîndu-se o data cu explozia 
minei, care nu a mai putut astfel 
Isă-și atingă ținta 
Trecerea trupelor a
nestingherită. Trupul lui 
Croitoru, sfîrtecat de
a fost îngropat in cimitirul 
munei Tiszalok. De primăvara pînă 
toamna tirziu, pe mormîntul lui 
se găsesc Întotdeauna flori proas
pete. Flori ale recunoștinței, ale 
prețuirii unui gest de vitejie și 
înalt sacrificiu. Reamintind fapta 
curajoasă a soldatului român, ziarul 
„Nepszabadsag" sublinia într-unul 
din numerele sale : „Eftimie Croi
toru este un erou nu numai al po
porului 
berării

Intre păduri, martor ocular al lupte
lor și pe care l-am cunoscut într-o 
frumoasă zi de primăvară. Apărau 
drumul spre Budapesta. Luptele au 
durat mai multe zile și nopți. Sol- 
dații români au luptat ca niște eroi. 
Mulți au murit, iar și mai mulți au 
fost răniți. Ne aducem aminte de ei 
cu adîncă recunoștință". Referin- 
du-se la acea perioadă, săptăminalul 
„Vilagossag" scria : „Trupele ro
mâne care sc apropie de Budapesta 
obțin pentru poporul lor dragostea 
și recunoștința poporului maghiar, 
care se eliberează de sub jugul ger
man".

...începutul anului 1945 a găsit 
trupele Corpului 7 armată român la 
porțile Budapestei, avîntate împre
ună cu trupele sovietice în luptele 
înverșunate pentru eliberarea capi
talei ungare. în ziua de 1 ianuarie 
1945, Marele Stat Major al armatei 
române difuza prin radio următorul 
comunicat : „Forțele aliate sovietice, 
împreună cu trupele române din 
Corpul de armată de sub comanda

îndîrjire pentru, a în- 
,în același timp să sc 

demnitate și ome- 
micșora prin nimic 
obținute".

Despre acele 
fragment 1. 4-

zile am notat un 
fragment din amintirile colone
lului în rezervă Nicolae Mălcică, 

comandant de companie in timpul 
luptelor de la Budapesta, în regimen
tul „Rovine". „în luptele pentru eli
berarea Poștei centrale, a gării Keleti, 
a altor obiective puternic intârite am 
înfruntat deopotrivă bombardamen
tele aeriene sau ale artileriei, 
cit și focul necruțător al tancuri
lor, pe care eram nevoiți să le 
imobilizăm cu legături de gre
nade sau sticle incendiare doar de 
la cițiva pași. Au căzut atunci multi 
ostași din compania mea. N-am să 
uit jertfa sergentului Ion Angheloiu. 
Rănit în primele bătălii în capitala 
ungară, el a continuat să lupte cu-

rajos, rămînînd sufletul grupei pe 
care o comanda, aflată in atac pe 
direcția cea mai grea. Numele lui îl 
asociez întotdeauna cu o scenă pe
trecută sub ochii mei pe strada 
Murany in ziua de 14 ianuarie 1945 
între orele 11 și 12 șl care mi s-a 
întipărit în memorie. în spatele li
niei noastre, cetățeni civili — poate 
din cei care nu mai puteau să-și stă- 
pinească setea și foamea sau din cei 
cuprinși de bucuria eliberării —aler
gau de la o clădire la alta. De acum 
mă obișnuisem. Cum ajungeam la o 
pivniță unde se găseau oameni, ne 
întîmpinau strigăte : „Vizei" — adică 
apă. în limita posibilităților le dis
tribuiam apă și mincare caldă pre
gătită la cazanul trupei.
omenesc de a ne purta a determinat 
ca ostașii români să se bucure de 
prețuirea și simpatia' populației. Dar 
să revin la cele petrecute pe strada 
Murany. într-o clipă de acalmie, o 
femeie, 'mai în vîrstă, a dat să tra
verseze strada. Cind a ajuns în mij
locul străzii, un foc de armă a 
doborit-o. Un soldat, observind, a 
vrut să-i sară în ajutor, dar a fost 
și el împușcat la cițiva metri -de fe
meia. căzută. Aproape în aceeași 
clipă, o fată a zvîcnit de pe trotuar 
cu miinile ridicate în sus pentru a 
încerca să salveze viața femeii, pro
babil a mamei ei. A fost și ea omori- 
tă. Sergentul Ion Angheloiu a urmă
rit cu indignare acțiunea diabolică a 
lunetistului inamic și l-a reperat. 
Cu arma nu era posibil să fie lovit. 
A alergat atunci, furișindu-se pe 
după ziduri și dărîmături, expunin- 
du-se el însuși focului, la locotenen
tul Ion Rădâșanu si i-a raportat si
tuația. Au împins.amîndoi imediat un 
tun anticar aproape de colțul clădirii 
de unde se zărise locul lunetistului. 
O lovitură bine ochită și hitleristul a 
plătit cu viata nelegiuirea comisă. 
Puțin timp după aceea, sergentul Ion 
Angheloiu nu a mai continuat lupta. 
Căzuse la datorie, fiind rupt in două 
de un proiectil vrăjmaș".

Cu cițiva ani în urmă, am stat de 
vorbă, in cartierul Kobanya. cu pen
sionarul Kiss Karoly, martor ocular 
al luptelor pentru eliberarea Buda
pestei. „Am ieșit Ia lumina zilei din 
adăpostul in care mă aflam împreună 
cu alți vecini, după ce un ostaș ro
mân a deschis ușa și a întrebat dacă 
sint hitleriști. Am răspuns că nu și 
am cerut apă și mincare pentru 
copiii flămînzi de multe zile. Oștea
nul a strigat altora din spatele lui 
„sint copii" — cum aveam să aflu 
mai tirziu semnificația cuvintelor. 
La scurtă vreme au venit alți sol
dați și ne-au dat apă și piine. Era 
obligația lor ? Nu 1 O făceau din 
omenie. Și asta in timp ce împuș
căturile și exploziile, adică lupta 
grea continua în apropiere Ia nici 
zcce-douăzeci de metri. Am putut 
să văd cum ostașii români porneau 
Ia atac cu grenade, distrugeau cui
burile de mitralieră, curățau clădi
rile de nemți și treceau apoi la alte 
și alte case. Mulți au căzut, dar cei
lalți porneau și mai dirji la atac".

în luptele purtate în interiorul 
orașului Budapesta, ostașii noștri au 
cucerit peste 1 000 de blocuri de case, 
intre care și obiective de o deosebită 
importanță în sistemul apărării ina
mice, și au nimicit rezistentele fas-

ciste de pe un mare număr de artere 
principale. Trupele române au stră
bătut astfel prin lupte crincene de 
stradă aproape 10 kilometri în inte
riorul Budapestei, ajungind în seara 
zilei de 15 ianuarie 1945 — cind au 
primit misiunea din partea coman
damentului sovietic de a lupta în 
altă zonă — la mai puțin de. doi 
kilometri de Dunăre.

Âm străbătut zilele trecute o bună 
parte din străzile și cartierele 
capitalei ungare, unde cu 40 

de ani în urmă ostașii români, ală
turi de ostașii sovietici, au purtat

In timpul luptelor de la Buda
pesta, ca și in cele de la De
brețin, de pe Tisa mijlocie, de 

la Miskolc și Szalgotariân, din pustă 
sau din munții Hegyalja. Biikk și 
Mătra, ostașii români și-au îndepli
nit cu cinste și abnegație misiunea 
încredințată, de a participa la elibe
rarea Ungariei. înscriind cu singele 
lor pagini de glorie militară în isto
ria luptei poporului nostru împotri-

Acest fel

D

Bilanțul luptelor purtate
de armata română

• La luptele purtate pe teritoriul ungar, armata rom 
participat cu 17 divizii de infanterie și cavalerie, 1 cta

aerian, 2 brigăzi de artilerie antiaeriană, 1 brigadă de c 
ferate, precum și alte unități și formații militare insumind i. 
total un efectiv de 210 000 soldați și ofițeri.

® Timp de peste trei luni trupele române au străbătut 
aproape 300 kilometri, au luat parte la peste 80 de bătălii 
mai importante, au cucerit 3 masive muntoase - Hegyalja, 
Bukk și Matra, au forțat 4 cursuri de apă - Tisa, Bodrog, 
Hernăld și Ipoly.

© Au fost eliberate prin lupte crincene 1 237 localități, 
între care 14 orașe.

® Trupele române au provocat inamicului pierderi 
frate la 21 045 prizonieri și 9 700 morți lăsați pe cimpul de 
luptă ; au capturat, distrus sau avariat o însemnată canti
tate de tehnică de luptă.

@ Pentru eliberarea Ungariei s-au jertfit peste 42 700 
militari români — morți, răniți sau dispăruți.

® In afara efortului militar, a numeroase jertfe de sînge 
date pentru cauza zdrobirii fascismului și eliberării Ungariei, 
armata română a sprijinit populația maghiară și sub alte 
forme. Numai unitățile Armatei 1 române au ajutat sinis- 
trații de război, în special copii, femei și bătrîni, prin distri
buirea a 275 000 mese calde, 37 000 kg pîine și mari canti
tăți de cartofi și legume, iar formațiile sanitare au efectuat 
gratuit 65 000 consultații și tratamente, 1 850 analize și 750 
intervenții chirurgicale.

- podul, 
continuat 

Eftimie 
explozie, 

co-

român, ci și al cauzei eli- 
Ungarici".

la Tisa am pornit spre apuse
prin locuri în care cu 40 de 
ani în urmă trupele române, 

alături de armatele sovietice, au 
luptat în cadrul uneia dintre marile 
și grelele bătălii pentru zdrobirea 
armatelor hitleriste și victoria defi
nitivă asupra fascismului — bătălia 
pentru Budapesta. Ea s-a înscris in 
șirul ofensivelor neîntrerupte din 
perioada anilor ’44—'45 ale armatei 
Uniunii Sovietice, care a purtat 
pe umerii săi greul războiului 
antihitlerist și a dat cele mai grele 
je'rtfe în zdrobirea mașinii de război 
naziste. Operațiunea a inceput prin 
asaltarea regiunii aflate între Tisa 
și Dunăre, in timpul căreia trupele 
Corpului 7 român, alături de trupele

CU DRAGOSTE, STIMA ȘI PREȚUIRE
Din scrisorile adresate de autorități 

si de cetățeni unităților armatei române•I

Numeroase scrisori primite de unitățile ar
matei române în acele zile din urmă cu 40 de 
ani, de la populația ungară și autoritățile loca
lităților eliberate, atestă comportarea demnă a 
militarilor români față de populația locală, aju
torul divers acordat, măsurile luate pentru ca 
viața să reintre cit mai curind pe făgașul nor
mal.

• „In comuna Abony, ofițerii și trupa arma
tei române au manifestat față de populație cea 
mai mare bunăvoință. Populația a ajuns să iu
bească ostașii români și să-i cunoască ca prie
teni... Cu concursul armatei și comandamentu
lui român am putut pune în stare de funcțio
nare uzina electrică. Prin amenajarea drumu
rilor și prin menținerea ordinii interne au fă
cut mari servicii comunei noastre. Conduita 
ostașilor români a fost demnă de fiii unui popor 
de cultură. Armata română... a binemeritat dra
gostea, stima și recunoștința populației ungare".

(Din scrisoarea autorităților din comuna Abony, 
11 dec. 1944).

• „Armata română care a staționat in comu-

de alimentarea a 45 de 
gratuit. Consiliul comu-

na Vatta a avut grijă 
familii sărace în mod 
nai, pentru această îngrijire, aduce toată recu
noștința și mulțumirile lor".

(Din scrisoarea locțiitorului primarului comunei 
Vatta, 25 dec. 1944).

• ....Armata română care a fost cantonată
în această comună a hrănit copiii și chiar oa
menii majori de la cazanul trupei... Medicii mi
litari ai armatei au dat populației civile îngri
jiri medicale".

(Din scrisoarea consiliului comunal Szilvasvârad, 
5 ianuarie 1945)

• „Comitetul Interimar provizoriu al orașului 
Turkeve, în ședința ținută Ia 18 decembrie crt„ 
m-a delegat să transmit mulțumirea populației 
orașului județean Turkeve 
bisericii, școlilor, precum și 
sprijinul binevoitor primit 
serviciului administrativ și 
partea comandamentului român".

(Din scrisoarea președintelui Comitetului provi
zoriu al orașului Turkeve. 13 dec. 1944).

pentru deschiderea 
pentru concursul și 

pentru înființarea 
a poliției civile din

grele lupte. Desigur, chiar și acelora 
care au participat atunci la elibe
rarea Budapestei le-ar fi greu să 
mai recunoască astăzi locurile atit 
de transformate și înnoite în anii 
rodnici ai construcției socialiste. Anii 
care au urmat eliberării nu au 
schimbat numai înfățișarea orașului, 
ci și viața și destinele locuitorilor 
săi — ca și ale întregului popor 
ungar. Astăzi, capitala Ungariei so
cialiste, „inima țării", cum îi spun 
locuitorii săi, este un mare oraș in
dustrial. cu importante întreprinderi 
și combinate — cunoscute și renu
mite prin produsele lor in numeroa
se țări ale lumii, oraș-port, traversat 
de apele Dunării, oraș modern, cu 
străzi și bulevarde largi, cu clădiri 
monumentale, impozante si cartiere 
noi, elegante, oraș frumos si lumi
nos. cu multe parcuri -și flori, cu 
oameni veseli și binevoitori, cu o 
viață cultural-artistică bogată. în 
permanentă efervescență. Sărbăto
rind. la începutul acestei luni. 40 de 
ani de la eliberarea tării sale de sub 
dominația hitleristo-szalasistă, popu
lația Budapestei, ca și a întregii țări, 
și-a amintit cu recunoștință de oei 
ce au luptat si s-au jertfit pentru 
viata de astăzi. 11 000 de ostași ro
mâni au pierit in luptele pentru eli
berarea capitalei ungare. Aproape o 
treime din efectivul Corpului 7 ar
mată care pornise în „Operațiunea 
Budapesta". Printre ei și tinărul 
locotenent Constantin Marinescu, 
căzut pe treptele intrării principale 
a Poștei centrale, înaintînd în frun
tea ostașilor săi. sublocotenentul Ni
colae Belerciu, care, pentru a înlesni 
Înaintarea ostașilor din regimentul 31 
dorobanți opriți de focul trupelor 
fasciste, a instalat o mitralieră pe 
rambleul căii ferate, de unde a des
chis un foc viu asupra pozițiilor duș
mane, asigurînd înaintarea Infante
riștilor. în timp ce subordonații săi 
asaltau cazarma ,.Franz Joseph", el 
a căzut ca uh erou cu mina încleștată 
pe trăgaciul mitralierei. în cursul 
luptelor a căzut grav rănită și apoi 
a încetat din viață și sergentul Elena 
Chiriță, La chemarea Partidului Co-

va Germaniei fasciste. Caracterul 
drept al războiului antihitlerist ia ge
nerat in rindurile ostașilor noștri un 
moral ridicat, care s-a întruchipat in 
dirzenia, eroismul, vitejia, tenacita
tea și spiritul de sacrificiu pe care 
el l-au dovedit pe cimpul de luptă. 
Cimitirele, monumentele si obeliscu
rile de la Budapesta. Debrețin,; Mis
kolc. Nyiregyhăza, Haiduboszormeny, 
Gyor, Megyaszd, Tiszakecske, Nagy- 
koros, TâpiosUly. Tiszalbk, Oroshăza 
și multe altele rămîn peste veacuri 
simboluri ale jertfelor de singe ale 
celor peste 42 700 de ostași români 
care și-au pierdut viata în luptele 
pentru eliberarea Ungariei.

Luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub ........................
au dus 
mente de neuitat în cronica relațiilor 

,de prietenie dintre popoarele român 
și ungar, cu rădăcini adinei în trecut 
și solid fundamentate in contempo
raneitate. „După eliberarea de sub 
jugul fascist a poporului maghiar — 
arăta ' ” ............ ~
— la care o contribuție de seamă a 
adus, alături de armatele sovietice, 
armata română, după victoria revo
luției socialiste în cele două țări ale 
noastre, relațiile de prietenie și co
laborare româno-maghiare au căpă
tat un conținut deosebit de profund. 
La baza raporturilor noastre stau 
prevederile Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală, pre
cum și principiile socialismului, co
munitatea orinduirii și a telurilor 
supreme ale popoarelor celor două 
țări".

...Acum, la împlinirea a 40 de ani 
de Ia încheierea celei mai mari con
flagrații mondiale, istoria demon
strează cu puterea și certitudinea 
faptelor : participarea armatei ro
mâne, alături de armata sovietică, la 
eliberarea Ungariei, la uriașa încleș
tare a coaliției antifasciste a popoare
lor europene, pentru înfrângerea na
zismului în cel de-al doilea război 
mondial este și va rămîne o pildă 
luminoasă de internaționalism, ce va 
dăinui mereu în memoria popoarelor.

jugul hitleristo-szâlasist 
la inscrierea unor mo-

tovarășul Nicolae Ceaușescu

AI. PINTEA
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Diversitatea multiformă 
a literaturii noastre a re
zervat ideii de muncă o 
dimensiune și un destin a- 
parte. întinderea ei releva
tă doar parțial de cele 
citeva culegeri poate să â- 
pară ca un produs al virstei 
aparent tinere a culturii 
noastre. Aserțiunea se sus
ține numai la o argumen
tare superficială, intrucit, 
privit in adine, unul din 
temeiurile esențiale ale 
culturii noastre rămine mi
tul muncii creatoare, per
sonificat de meșterul Ma- 
nole. Puține culturi și-au 
așezat la origini ideea în
temeierii și a dăinuirii prin 
sacrificiu creator. Alături 
de utopia veșniciei din „ti
nerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte" și a 
nu mai puținei afirmații 
prin negație din „Miorița". 
mitul muncii ca salvare a 
creației din legenda mește
rului Manole luminează o 
psihologie colectivă aparte. 
Prin aceasta, în varietatea 
proteică a izvoarelor lite
rare și artistice, munca, 
de-o vînstă cu existenta 
umană, nu mai apare tar
divă și oarecum marginală, 
mentalitatea stăpiriilor de 
sclavi nu a putut împiedi
ca intrarea muncii in spa
țiul rezervat al muzelor. 
Tipul de homo faber ne 
este specific, cu toate că 
în pnezumata noastră mi
tologie intră doar un Dio- 
nisos și nu și un Hefaistos, 
chiar dacă acest tip de om 
nu se eliberează prin artă 
de stihii ca în picturile de 
Ia Altamira sau prin cuvint 
dă replică la defăimare : 
„munca nu aduce nimă
nui rușine" din celebrele 
„Munci și zile" ale țăranu
lui beoțian Hesiod, cuvin- 
te-piatră de hotar în pro
movarea moralei muncii 
ca principiu creator su
prem. în schimb, cultura 

, noastră a conservat prin 
limbă dualitatea ideii de 
muncă : creație, elabo
rare. zămislire, pe de 
o parte, și durere, su
ferință. caznă, pe de alta. 
De fapt în această dualita
te, numai aparent lingvisti
că. trebuie căutate vârstele 
ideii de muncă in litera
tură cu cele două fețe ale 
ei, una luminată de razele 
bucuriei împlinite, cealaltă 
umbrită de silnicie și du
ritate.

Din perspectiva istorică 
doar mitul lui Manole uni
fică contrariile. Triumful 
muncii se află în creație, 
însă creația are în pasta ei 
suferința și jertfa. Pe par
curs. cele două elemente 
s-au separat, iar accentul 
pus pe latura silnică a de
venit precumpănitor. Un 
poet romantic, Eminescu. 
observă latura umbrită in 
’feu tomia „împărat-prole- 
a!r". scoțând ideea muncii 
lin aura mitică pentru a 
o plasa In realitatea socia
lă. Poezia cultă de aseme
nea factură devine predo

minant angajată în desci
frarea mecanismului ex
ploatării și a însușirii 
nedrepte a rezultatelor 
muncii, are ca țel decon- 
spirarea inegalităților și 
abuzurilor flagrante. Mun
ca, din care cei ce-o făceau 
„abia puteau trăi", ajunge 
la alții, care „se-mbată in 
plăceri", sursa unor averi 
fabuloase. Ideea străbate 
ca un laitmotiv literatura 
sfîrșitului de secol. Ale
xandru Macedonski îi dă 
in „Ocnele" o dimensiune 
terifiantă ; autorii grupați 
în jurul mișcării socialis
te, mai ales de la „Con
temporanul". dau un sens 
activist, politic eforturilor 
de a repune munca și pe 
muncitor în drepturile lor

făcut din Armindeni o săr
bătoare a muncii, proiec- 
tînd-o într-un viitor lumi
nos. Tot acum ea leagă de 
social naționalul, ca la Sla
vici sau Goga, pătrunde in 
intimități nu o dată aspre. 
Perioada interbelică aduce 
o literatură muncitorească, 
insuficient diferențiată, mai 
mult mahalaua sordidă, ca 
la G. M. Zamfirescu din 
„Bariera", lumea ameste
cată din unele proze 6ado- 
veniene, „lumea de piatră" 
a lui Geo Bogza, dar și nu
velele incitante ale lui 
Sahia, unde munca se în
nobilează de efort creator.

Poezia dezvoltă tema in
tr-o largă paletă stilistică. 
Aproape că nu este mese
rie care 6ă nu-și găsească

făcea decît să deschidă 
drumul unei cuprinzătoare 
literaturi pe această temă 
rezumată magistral de Tu
dor Arghezi : „Tu, omule 
și frate, să-ți fii stăpînul 
tău", prin care o întreagă 
condiție a muncii era adu
să în matca ei firească. 
Poezia reia vechi simboluri 
pentru a le încărca cu noi 
semnificații : „Poate că 
meșterul pietrar / Care 
cioplea in carieră / Gălbuia 
piatră de calcar / C-un 
gest schitat în altă eră, // 
E un Manole evoluat / Ce 
nu-și zidește-n zid nevas
ta / Care-i așteaptă um- 
bra-n sat / Cind luna 
a-necat fereastra" (Radu 
Boureanu : „Pietrarul din 
Albești"). Ritmul marilor

VOCAȚIA FAPTEI, 

VOCAȚIA CONSTRUCTIVĂ 

A POPORULUI 
dimensiuni majore de artei românești

naturale. Beldiceanu, Const. 
Miile, Traian Demetrescu, 
I. Păun-Pincio, D. Th. Ne- 
culuță aduc în poezii și în 
publicistică momente din 
viața trudnică a celor din 
fabrici și mine, a muncito
rului industrial. Literatura 
cultă a muncii a fost pre
dominant la începuturile ei 
o literatură a muncii in
dustriale, deși unele aspec
te. la Alecsandri, dar și la 
alți autori, au ca prototip 
universul rural : „Noroc 
bun, pe cîmpul neted /- Ies 
românii cu a lor pluguri! / 
Boi plăvani — in cite șea- 
se / trag, se opintesc in 
juguri", cu ușoară tentă 
idilică de pastel, accentua
tă la Coșbuc. Dacă „sfînta 
muncă de la țară, izvor sa
cru de rodire" apare mai 
puțin abrutizantă decît cea 
a muncitorului industrial, 
viața țăranului este și ea 
înstrăinată de rezultatele 
muncii. O schiță ca „Soco
teala" este elocventă ca si 
o întreagă literatură scrisă 
înainte și după răscoala din 
1907.

într-un moment istoric 
bine definit, literatura șl 
arta noastră au văzut in 
tema muncii necesitatea 
acțiunii pentru ca roadele 
muncii să revină celor ce 
o săvirșeau.

Ar fi însă eronat eă se 
creadă că munca a înce
tat cu totul de a fi motiv 
de bucurie. Scriitorii ata
șați mișcării socialiste au

problematica specifică în 
versuri. Zidari și tipografi, 
mineri și lăcătuși, șomeri 
și ucenici primesc cetățenie 
literară și amplifică parti
ciparea literaturii la dezba
terea marilor probleme aic 
muncii și muncitorilor, în 
ansamblu, din uzine, ogoa
re sau a muncitorului inte
lectual. Aceasta din urmă 
devine subiect de dramă în 
citeva opere da mare va
loare datorate lui Camil 
Fetrescu, M. Sadoveanu, 
Cezar Petrescu. Mihail Se
bastian etc. Romanul și 
dramaturgia pătrund cu 
marile lor posibilități de 
investigare în toate medii
le sociale, ceea ce determi
nă o sporire a complexită
ții cercetării relațiilor de 
muncă.

în existenta ei, literatura 
muncii își reface unitatea 
originară în ultimele patru 
decenii prin înlăturarea 
factorilor obiectivi care o 
înstrăinau de făuritorii ei. 
Din obligație, munca devi
ne cinste, pentru că prin 
ea omul se realizează pe 
sine, își află scop și mij
loc. Nu au lipsit de aici 
stridentele și tratările sim
pliste. trusă modificarea este 
profundă. Cind Blaga în
trezărea valoarea înalt 
creatoare a muncii din 
„Lucrătorul" : „Lucrătoru- 
ie. cu șortul de piele albas
tră, / tu știi că frumoase 
sînt / numai lucrurile ieși
te din puteri omenești" nu

construcții este impregnat 
de satisfacția împlinirii : 
„Vă durăm pentru pace și 
odihnă, și pentru traiul / 
Celor ce ieri in umbră și-n 
maghernițe au stat /-Som
nul periferiilor ca un vis 
se destramă. / Acum se 
urnește orașul / Priviți-1 ! 
Cu toate cetățile lui 
s-a-nălțat!“ (Aurel Gur- 
gliianu : „Străzi în con
strucție"). Omul construc
tor devine subiectul marii 
arte : „Sînt omul care con
struiește. Timpul meu a 
venit. / Glorie și strălucire 
voi da oricărui lucru ieșit 
din miinile mele" (Victor 
Felea : „Sînt omul care 
construiește"). Stanțe însu
flețite de patosul muncii, 
îmbogățind lirica noastră 
patriotică cu opere dura
bile, aparțin unor poeți ca 
Mihai Beniuc, Virgil Teo- 
dorescu. Ion Brad, Al. An- 
drițoiu, Ion Gheorghe, A- 
drian Păunescu. Ion Horea, 
loan Alexandru și multi 
alții!

Noile realități ale patriei 
încarcă literatura de pa
tosul și izbînzile muncii li
bere, adevărata creatoare 
de valori. Atmosfera mari
lor ctitorii industriale se 
regăsește deopotrivă tn 
pozie. proză 6au dramatur
gie. Constantin Chlriță și 
Anton Breitenhofer refac 
în proză universul muncii 
oțelarilor de la Reșița ; 
Virgil Duda plasează tn

„Catedrala" noua spiritua
litate în interiorul unei 
mari uzine ; Eugen Barbu, 
Corneliu Leu, Pop Simion. 
Nicolae Tic, Platon Pardău 
și alții află în lumea mun
citorească temeiuri pentru 
o proză diversă și incitan- 
tă. Reportajul cunoaște o 
expansiune nemaiîntâlnită. 
Zeci de volume încearcă să 
descifreze cu mijloace spe
cifice virtuțile acestei lumi 
ce se naște sub ochii noș
tri. Grandioasa epopee a 
realizării Canalului Dună
re — Marea Neagră are 
într-o carte ca „Simboluri
le magistralei albastre" va
loarea unei mărturii prin 
care scriitorii înțeleg să 
cuprindă in opere durabile 
uriașul efort constructiv al 
țării. Noile realități ale sa
tului ocupă, de asemenea, 
un spațiu larg în literatura 
actuală. Marin Preda, Fă- 
nuș Neagu. Ion Lăncrăn- 
jan, Dinu Săraru, Nicolae 
Velea și alții au scris pa
gini memorabile, în conti
nuarea unei viguroase tra
diții, despre munca și via
ța oamenilor de pe ogoa
re. Literatura, ca și arta 
plastică sau filmul desco
peră in noua înfățișare a 
muncii emblema timpului, 
forța motrice și tărîmul 
unde se formează adevăra
tele caractere, oamenii a- 
cestui 6fîrșit de mileniu.

Dacă sporul de noutate 
nu este întotdeauna și un 
spor de calitate, el poate 
sigur constitui premisă vii
toarelor opere durabile. Li
teratura, arta dramatică 
încep să contureze odată 
cu un nou personaj și un 
nou tip de conflict, un con
flict de competente între 
vechi și nou, între anacro
nic și revoluționar. Munca, 
obiect al artei, este mobili
zatoare nu numai prin va
lorile ei intrinsece, nume
roase, evidente dar și sub
tile, de mare profunzime 
problematică, ci și prin 
ecourile ei în celelaltț zone 
ale vieții, prin capacitatea 
de a influenta hotăritor în
treaga desfășurare a exis
tentelor umane. Literatura 
se apropie de momentul 
sintezelor reprezentative, 
cind omul, ca personaj al 
ei, iese de sub presiunea 
necesităților pentru a se in
tegra ritmului viu al mun
cii eliberate de servitute. 
Mai puternică decit orice 
influență sau modă, reali
tatea zilelor noastre, unde 
munca consacră vocații și 
aduce împliniri — realita
te așezată în orizonturi noi 
de ample deschideri trans
formatoare după Congresul 
al IX-Iea al partidului — 
se instalează tn opere du
rabile, împlinind ceea ce un 
cărturar umanist ca Tudor 
Vianu întrevedea : „Fiind 
muncă, arta ni s-a părut 
a fi forma ei cea mai per
fectă... Arta este astfel tin- 
tă oricărei munci".

Emil VASILESCU

A 35 DE ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE
■

DINTRE ROMÂNIA SI MONGOLIA
_______________________ _ ■

Colaborare prietenească, în continuă dezvoltare
Se împlinesc, la 29 aprilie. 35 de 

ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Mongolă — eveniment care a 
marcat ridicarea la un nivel supe
rior a legăturilor de colaborare 
dintre cele două țări în eforturile 
de făurire a noii orânduiri, ca si 
in lupta pentru pace și înțelegere 
internațională. Avînd ca liafit 
trainic comunitatea de orânduire și 
telurile majore, legăturile româ- 
no-mongole au cunoscut. în perioa
da care a trecut de la acest im
portant act politic, o dezvoltare 
ascendentă, pe cele mai diverse 
planuri.

Factorul hotărîtor al acestei evo
luții l-au constituit legăturile de 
prietenie dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revo
luționar Mongol, iar în acest ca
dru. întâlnirile și convorbirile la 
nivel înalt care, prin înțelegerile 
realizate, prin hotărîrile luate, au 
îmbogățit raporturile de conlucra
re româno-mongole, le-au conferit 
noi perspective.

Un eveniment de deosebită În
semnătate în dezvoltarea relațiilor 
româno-mongole a fost marcat de

semnarea. în 1983. Ia București, a 
Tratatului de prietenie Si colabora
re dintre cele două țări, document 
care a trasat cadrul extin
derii si aprofundării. într-o largă 
perspectivă, a conlucrării în cele 
mai variate domenii ale construc
ției socialiste, pe baza principiilor 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc, solidarității și întrajutoră
rii tovărășești.

Bunele relații româno-mongole, 
care se dezvoltă continuu. își gă
sesc o grăitoare expresie în ampli
ficarea colaborării economice, creș
terea volumului schimburilor de 
bunuri materiale fiind însoțită de 
extinderea cooperării, inclusiv in 
construirea în tara prietenă, cu 
utilaje românești și cu asistentă 
tehnică românească, a unor impor
tante obiective industriale și cu 
caracter social. Pornindu-se de la 
experiența acumulată, de la posi
bilitățile și cerințele crescînde ale 
economiilor naționale ale celor 
două țări, de la voința de a valo
rifica mai eficient condițiile exis
tente. s-au stabilit noi măsuri pri-

vind extinderea colaborării și coo
perării în domeniile energeticii, mi
neritului. prelucrării lemnului, in
dustriei ușoare, in sfera cercetării 
tehnico-științifice și activității teh
nologice. De asemenea, se dezvol
tă contactele pentru schimburile 
de experiență pe linie de partid, 
intre organizațiile de masă și ob
ștești, ca și legăturile pe plan cul
tural și în alte domenii, in vederea 
mai bunei cunoașteri reciproce a 
realizărilor și preocupărilor celor 
două popoare.

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a stabilirii relațiilor diplo
matice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă, poporul român adresează 
poporului prieten mongol urarea 
ca. sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, să 
obțină noi realizări de seamă în 
dezvoltarea patriei sale pe calea 
socialismului și își exprimă, în 
același timp. încrederea că legătu
rile de colaborare tovărășească 
dintre partidele si țările noastre se 
vor dezvolta necontenit. în cele 
mai diferite domenii, spre folosul 
reciproc, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12,00 Campionatele Internaționale de 

gimnastică ale României {mascu
lin, feminin). Aspecte din fina
lele pe aparate. Transmisiune 
directă de la Sala sporturilor din 
Ploiești

13,00 Album duminical 0 tn dulcele stil 
clasic — moment muzical 0 Pa
gini cinematografice vesele © Trei 
interprete... trei stiluri ! 0 Sărbă
toarea lalelelor — Pitești '85. Re
portaj 0 Baladă pentru Ziua vic
toriei 0 Telesport 0 La zi în 600 
de secunde 0 Din istoria filmului 
mut 0 Secvența telespectatorului 

■14,45 Imagini din Japonia
13,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal 0 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
13.20 Aniversarea a 40 de ani de la vic

toria asupra fascismului ș! sărbă
torirea „Zilei Independenței" 
României. Drumuri de jertfă și 
glorie (II)

13.40 Omagiu muncii. Spectacol lîterar- 
muzical-coregrafic realizat in co
laborare cu Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România

50.20 Film artistic (color). Drum de 
munte

21,50 Telejurnal

LUNI 29 APRILIE ,
S0,00 Telejurnal 0 Zilei muncii — fap

tele de muncă ale tării
10,15 Muncitorești voințe, sub tricolorul 

steag. Versuri și cîntece patriotice 
și revoluționare

20,25 Actualitatea în economie
20.40 Tezaur folclorio (color). Pentru 

rodnicia păminturllor noastre — 
cintece șl obiceiuri de muncă

11,00 Roman-folleton (color). Verdl. în 
rolul principal : Ronald Pickup. 
Regia : Renato Castellan!. Episo
dul ill

21,50 Telejurnal

ROMÂNIA-FILM prezintă:

ZIUA Z
producție a Casei de filme 5

Scenariul : loan Grigorescu ; decorurile : Radu Corciova ; costumele : 
Ileana Oroveanu ; muzica : Vasile Șirli ; coloana sonora : ing. A. 
Salamanian ; montaj'ul : Cristina lonescu ; imaginea : Nicolae Girardi, 

Sorin Chivulescu ; regia : Sergiu Nicolaescu
Cu : Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, Silviu Stânculescu, Ștefan 
lordache, Ion Besoiu, Sergiu Nicolaescu, Vistrian Roman, Ion Rițiu, Ion 
Marinescu, Cornel Gârbea, Marian Culineac, Bogdan Stanoevici, Elena 

Bog, Violeta Berbiuc, Anca Nicola
Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografică 

București

„SIMFONIA 
LALELELOR"

Timp de trei iile, municipiul 
Pitești a găzduit tradiționala 
„Simfonie a lalelelor", aflată la 
cea de-a opta ediție. Organizată 
de Comisia centrală de floricul- 
tură, dendrologie fi arhitectură 
peisagistică și consiliul popular 
local, manifestarea a avut, ca 
șt pină acum, ca punct central 
de atracție splendida expoziție 
floricolă de la Casa de cultură 
a sindicatelor, creație comună a 
specialiștilor și iubitorilor de 
frumos din întreaga țară. La ex
poziție au fast prezente 25 de 
județe ale țării, cu tot atitea 
stiluri și tehnici de aranjamen
te florale. Zeci de mii de oa
meni au admirat atit florile din 
expoziție, cit și mulțimea de la
lele înflorite din centrul mu
nicipiului. Cifra lor este impre
sionantă: 200 000. Lor li se a- 
daugă acum alte 800 000 de flori 
impinzite in tot orașul, revenind 
cite cinci flori la fiecare locui
tor al său. Edili și specialiști au 
luat parte la activități specifice, 
discutind mult și cu folos des
pre rolul florilor și vegetației tn 
viața omului, a localităților in 
care trăiește și muncește. 
(Gheorghe Cirstea, corespon
dentul „Scinteii").

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a stabilirii relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă, 
intre miniștrii afacerilor externe 
român și mongol a avut Joc un 
schimb de. telegrame. In telegrame

TELEGRAME
se subliniază cursul ascendent al 
relațiilor dintre cele două țări și 
popoare, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol și se exprimă con
vingerea că. in conformitate cu în
țelegerile convenite la cel mai înalt

nivel, conlucrarea româno-mongolă 
se va amplifica tot «nai mult, atit pe 
plan bilateral, cit și în sfera vieții 
internaționale, tn avantajul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

Două noi orașe în lumina viitorului
Nimic mai nefiresc decît, vizi

tând Mongolia de azi. să vii cu 
lecții dinainte învățate, sau cu im
presii ale altora, care i-au călcat 
pragul cu cîtiva ani mai înainte. 
Acest sentiment l-am trăit din plin 
vizitând două orașe — Darhan și 
Erdenet — în care nimeni nu face 

. comparații cu trecutul. Pentru 
simplul motiv că ele propriu-zis 
nu au trecut. Aceste orașe noi se 
compară numai cu viitorul. Cu 
ceea ce sînt azi. fată în fată cu 
ceea ce prevăd programele lor de 
dezvoltare pină in anii 1995 sau 
2000.

Darhanul va sărbători tn ’86, 25 
de ani de existentă. 80 la sută din 
personalul muncitor din noile in
dustrii ale orașului îl reprezintă ti
neri oină la 25 de ani. Adică ei 
«-au născut atunci cind aici se 
punea piatra de temelie a noului 
șl modernului oraș. Dacă la ora 
aotuală populația orașului este de 
60 000 de oameni, pină în anul 2000 
ea va crește, potrivit programelor 
de dezvoltare eiconomico-socială 
stabilite, la 130 000 de locuitori.

Erdenetul nu si-a etalat încă ve
leități aniversare. Proiectat la în
ceput ca un orășel pentru 25 000 
de locuitori, a ajuns tn al 8-lea an 
al atestării existentei sale la 45 000 
de locuitori, cu o vîrstă medie de 
24 de ani, prevăzîndu-se ca în 
perspectivă, pină tn anul 1995. 
populația lui să crească la 110 000 
locuitori.

Așadar, două orașe noi cu o bio
grafie mai tânără decît însăși vâr
sta celor care le-au întemeiat Cu 
o dublare a populației pină in anii 
de la sfirsitul mileniului. Ce în
seamnă această epopee constructi
vă de amploare fără precedent a 
orașelor, ce înrîurlri profunde, 
structurale aduce ea asupra des
tinelor oamenilor aveam să aflăm 
din discuțiile purtate la cele două 
comitete orășenești de partid.

Orașul Darhan este împărțit 
geografic după criterii... de vîrstă : 
„orașul vechi" — ce nume Impro
priu ? — cu locuințe din genera
ția anilor ’60. cu o industrie de 
profil alimentar, și „orașul nou", 
aflat după o colină, care s-a înăl
țat in ultimul deceniu. Dincolo de 
această colină, peste o cocoașă de 
deal, se află Darhanul industrial, 
Darhanul de forță al tării, care 
produce, prin Industriile lui. 10' la 
sută din producția industrială na
țională.

Primul popas I-am făcut tn „ora
șul vechi". Ia sediul comitetului 
orășenesc de partid, aflat tntr-o 
casă fără etaj, împrejmuită cu o 
grădină de pomi, construită de pe 
vremea organizării de șantier a 
viitorului oraș. Secretarul comite
tului orășenesc de partid, D. Dem- 
berddas. a trecut repede de la 
prezentarea istoricului localității 
(„o haltă de cale ferată Ia care 
trăgeau din cind în cind cîtiva că
lăreți"), 1a ceea ce înseamnă Dar
hanul de azi. ca centru industrial 
ce se situează pe locul al doilea

pe tară : mine de cărbuni, termo
centrale, combinate de „fabricat 
case", combinate de cărămizi sili- 
cioase, de ciment, combinate de 
prelucrare a produselor alimenta
re. de blănărie, de fabricat co
voare. Ne-a vorbit despre școli 
profesionale și tehnice, de subin- 
gineri, care pregătesc efectivele 
de oameni calificați, de specialiști, 
despre un viitor institut politeh
nic, despre faptul că formarea cla
sei muncitoare, calificarea, educa
rea ei în spirit muncitoresc, con
comitent cu dezvoltarea economică 
și construirea orașului sint preo
cupări de prim ordin ale organi
zației de partid orășenești.

Si interlocutorul se ridică de pe 
scaun, tndreptindu-se către fereas
tra care dă spre grădina eu pomi. 
Privește îndelung Ia ramurile co
pacilor, poate printre el’e. Cugetă 
cu voce tare : „Pină acum am con-

Insemnări de călătorie 
din R.P. Mongolă

struit patru microraioane ale ora
șului ; in 2000 vor fi 24". Și. ca o 
precizare, adaugă : „în anul 2000, 
periferia orașului de azi, adică 
hotelul tn care locuiți și blocul de 
locuințe din vecinătate, cu 16 ni
veluri, al cărui schelet a și fost ri
dicat. vor constitui centrul orașu
lui".

— Construind un ora? nou, se
diul comitetului orășenesc de par
tid va rămine tot aici, in „orașul 
vechi" ?

— Este gindul care ne preocupă 
cel mai puțin. Am stabilit un am
plasament in zona noului Teatru 
de stat, în vecinătatea parcului de 
distracții al copiilor. Pină în anul 
2000 vom rezolva si această pro
blemă...

Ziua de azi — o fereastră prin 
care vezi orașul de miine. O fe
reastră prin care orașul îți intră 
in casă.

...De la Darhan spre Erdenet am 
parcurs un drum destul de ane
voios. Drum lung, cu puține așe
zări. Vreme urîtă. Dar ce impor
tantă a mai avut acest calvar — 
obișnuit pentru oamenii locului — 
cind șoferul nostru. O. Goncig, a 
oprit mașina pe un pinten de mun
te, invitindu-ne să-1 urmăm : „Să 
culegem ceva deosebit, specific a- 
cestor locuri, pentru prietenii din 
România". Și e-a apucat să culea
gă floarea rară. Floarea de colt., 
care acolo se găsea cum găsim noi 
în poienițele noastre margaretele, 
viorelele șl Ia mijltul primăverii 
ghioceii.

Am ajuns la Erdenet — oraș în 
care primul copil născut aici are 
doar opt ani. oraș renumit astăzi 
pentru Combinatul de prelucrare 
a cuprului și molibdenului — 
combinat aflat prin producția lui 
anuală, de 16 milioane tone de con

centrate de minereu, printre pri
mele zece din lume. Cu zece ani 
in urmă. în acest perimetru — 
pină să fi început prospecțiunile 
geologii mongoli și sovietici — 
n-a existat nici o casă ; întreaga 
așezare era doar un loa pentru 
transhumanta si păscutul vitelor.

Discutăm cu D. Olziiscaihan. se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid, in biroul său. El ne vor
bește cu multe detalii despre con
struirea acestui oraș minier, grevat 
pe edificarea combinatului minier, 
despre dificultățile întâmpinate și 
rezolvate privind aprovizionarea cu 
apă a orașului și combinatului, a- 
flate Ia altitudinea de 1 600 metri, 
despre preocuparea pentru ele
ganța și arhitectura modernă a 
noilor construcții — blocuri de lo
cuințe. magazine de tot felul și 
instituții sociale, despre grija ca 
Plinea pentru oameni să fie cit 
mai bună, despre lactate, sucuri, 
dulciuri, bere și alte produse fa
bricate în cantități îndestulătoare 
pe plan local și cate trebuie să 
fie de primă calitate. Universul de 
viată al oamenilor din acest fru
mos oraș numit de locuitorii ' lui 
„al prieteniei si tinereții” este les
ne de aflat din cele ce ni se spun 
despre complexele sportive și clu
burile existente, manifestările cul
turale ; despre cele opt licee de 10 
clase si creșe pentru copii. Dez
voltarea în perspectivă a orașului 
este un subiect de predilecție al 
interlocutorului. Dacă Erdenetul 
are astăzi patru microraioane. în 
1995 numărul ecestora va creste la 
12 ; în cincinalul al 8-lea se vor 
construi o școală de coregrafie, o 
școală medie profesională cu profil 
minier, se vor dezvolta unitățile 
comerciale existente si se vor crea 
altele noi.

— Construim mult, trainic și, 
cum se vede, cu bun gust — ne 
spune secretarul comitetului oră
șenesc de partid. Proiectele noas
tre sînt ambițioase și realiste. Se
diul nostru nou se află acum toc
mai la periferia orașului. De la 
geamul biroului meu nu se văd 
deocamdată decit cimpul si dea
lurile înconjurătoare. In *95 însă, 
ne vom afla chiar în centrul civic 
al orașului.

Privim pe geam să vedem cîm
pul și dealurile înconjurătoare. Nu 
le vedem, cum ni s-a spus. In 
față — un bloc Cu șase niveluri. 1-1 
arătăm și interlocutorului. El se 
apropie de fereastră și ride cu 
poftă : „Credeti-mă. nici n-am 
obs’ervat cind s-a ridicat".

Intr-adevăr, se construiește mult 
(numărul locuințelor ridicate în 
Mongolia tn ultimii patru ani de
pășește întregul fond locativ exis
tent în anul 1960), trainic, cu bun 
gust. Și în ritm alert. Este și acest 
fapt o ilustrare a pașilor mari 
și repezi pe care-i face poporul 
mongol prieten pe drumul socialis
mului, al unei vieți demne, înflo
ritoare.

Constantin MORARU
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(Urmare din pag. I) 

iar spre sfirșitul anului, 
primele garnituri de mobi
lă. Au urmat extinderi, mo
dernizări de tehnologii. 
Apoi am devenit combinat, 
inălțîndu-se aici treptat 
noi fabrici, după care am 
preluat unitățile nou con
struite la Beiuș, Secuieni, 
Tileagd, orașul Dr. Petru 
Groza, Salonta. Și încă ne 
extindem. Exportăm mo
bilă in multe țări, intre 
care unele cu vechi tradiții 
în materie.

Din spusele directorului, 
ing. Vladimir Oros, rezultă 
că de la fabrica „Alfa" 
(semnificind, prin însăși 
denumirea ei, un început) 
s-a ajuns, în 19 ani. la un 
combinat care realizează în 
numai opt zile Întreaga 
producție de profil din 
1966 a întregii zone. O 
creștere de 37 de ori ! O 
mare parte din această 
producție e destinată ex
portului. Ar merita să 
vorbim mai mult despre a- 
ceastă puternică unitate 
industrială, despre oamenii 
ei — artiști ai lemnului 
(„De unde ați luat oame
nii ?“ „I-am format noi." 
Ne amintim : „Să faceți din 
ei adevărați gospodari ai 

noilor uzine, oameni stă- 
pini pe tehnica nouă !“)

Alături, la următoarea 
nouă fabrică :

— Dumneavoastră exis
tați, ca întreprindere. în 
1966 ?

— Existam. Eram insă un 
conglomerat de ateliere 
vechi în care se produceau 
sobițe. clanțe, ace, tombe
roane. roabe și altele ase
menea.

— Necesare și ele.
— Da, insă pe noi nu ne 

mulțumea starea aceea. 
Ținteam mai sus. Se pre
tindea, pe bună dreptate, 
mai mult de la noi. Secre
tarul general al partidului 
întemeia nu doar o epocă 
a construcțiilor, ci și una 
a avintului creator, a va
lorificării superioare a po
tențialului de gindire și 
creație. Răspunzînd aces
tor cerințe calitativ supe
rioare. noi am renăscut, 
practic, cind ne-am ivit 
aici, în 1968. pe platformă. 
Intr-o construcție nouă, cu 
un nume nou si cu un pro
fil de mecanică de mare 
finețe si precizie. Sintem 
întreprinderea de suban- 
samble și piese pentru 
mijloacele de transport.

Nu, despre întreprinde
rea aceasta nu fusese vor
ba la discuția din cîmp. 

Ea s-a ivit ca nouă nece
sitate, ca nouă disponibili
tate a economiei naționa
le aflată atunci la începutul 
unei uimitoare expansiuni.

— Ce traiectorie ati ur
mat ?

— La început am fabri
cat subansamble pentru 
autocamioanele românești. 
Le-am făcut și ne-am cu
cerit încrederea. După asta 
au început să curgă co
menzile : pentru locomoti
ve, pentru nave, pentru 
vagoane, pentru automobi
le... Trebuie să știți că noi 
executăm tot ce este broas
că. încuietoare, oricît de 
sofisticată — și sint unele 
extrem de complicate — 
pentru întreaga producție 
de mijloace de transport. 
Dar am trecut și la alte 
produse, de mai inaltă teh
nicitate. Zece produse, des
tul de simple, aveam la 
început. Acum avem 1 300.

Și inginerul Gheorghe 
Măduța, directorul, sub
liniază cu mîndrie faptul 
cel mai caracteristic pentru 
rodnicul drum parcurs : 
„Avem oameni cu o puter
nică ambiție de afirmare 
a capacității noastre tehni
ce, muncitori si specialiști 
de mare tinută. Buni pro
fesioniști. buni revoluțio
nari — așa cum ne cere să 

fim secretarul general al 
partidului".

★
Nu, după înfățișare nu 

seamănă deloc cu ceea ce 
ne-am obișnuit să numim 
o mașină-unealtă. Este un 
conglomerat de agregate, 
dispuse în linie, pe un 

întilniri memorubile 
de-a /wp/ unui drum cutezător

schelet mecanic. In jurul 
unei benzi, cu mii de fire 
electrice, cu zeci de apara
te electronice supuse unul 
centru electronic de co
mandă, cu zeci și sute da 
dispozitive, si. astfel. între
gul alcătuiește o instala
ție în lungime de aproxi
mativ 20 de metri. în
locuiește 11 mașini univer
sale de frezat, 23 de ma
șini de găurit, 5 strunguri, 
17 mașini de frezat prin 
copiere, 27 de mașini de 
găurit in coordonate. SI 
munca a peste 100 de oa
meni. Practic este, ea sin

gură, o fabrică. Se numește 
„linie automată de trans
fer", este fabricată aici, 
la „înfrățirea", și se nu
mără printre mașinile- 
unelte de cel mai Înalt 
nivel tehnic din cite se 
produc azi In lume. Așa 
ceva, in mod categoric, nu 

ea putea realiza In spațiul 
a ceea ce era această uzi
nă la data la care. acum 
19 ani, a vizitat-o pentru 
prima oară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Există 
in holul pavilionului admi
nistrativ o machetă repre
zentând „înfrățirea" în e- 
volutia ei de la începuturi 
(1945) șl pină azi.

In relatarea de presă a 
vizitei de lucru de acum 19 
ani intilnim numele unor 
oameni ai muncii de la 
„înfrățirea" cu care secre
tarul general al partidului 
a discutat. între ei. ingi

nerul Nicolae Sferle-Agud, 
acum director tehnic al în
treprinderii.

— Eram șeful secției 
turnătorie — își amintește 
el. I-am prezentat tovară
șului Nicolae Ceausescu 
turnătoria de tare eram 
mîndrl. M!-a pus întrebări 

precise. Despre calitate șl 
eficientă. A observat că 
procentul de rebuturi era 
cam mare și ne-a spus că 
va trebui să ne gindim ta 
introducerea unor proce
dee noi de turnare și. in 
general, să asimilăm tot ce 
este mai nou și mal avan
sat in tehnicăi. Ceva nou 
se petrecea in modul de a 
se concepe dezvoltarea in
dustrială a tării, simțisem 
asta îndată după Congresul 
IX. Acum știam, vedeam 
concret că stimatul condu
cător al partidului ne a- 
corda nouă, creatorilor de 

bunuri materiale, un cre
dit imens invesțindu-ne cu 
misiunea de a îndrăzni spre 
culmile gîndirii și compe
tentei tehnice. De-a lungul 
anilor, multe alte vizite de 
lucru a făcut în uzina 
noastră tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Fiecare dintre 
ele a determinat creșteri și 
îmbunătățiri structurale. 
După prima vizită am 
trecut la organizarea unor 
linii tehnologice cu ciclu 
inclus și ne-am extins. 
După vizita din 1969 s-a 
construit fabrica nouă pen
tru mașini de frezat și a 
început asimilarea unor 
mașini cu comandă nume
rică. In urma vizitei din 
1977 s-au construit halele 
pentru mașini grele și o 
modernă hală pentru pre
lucrări mecanice și montaj. 
După vizita din 1978 am 
trecut la fabricația unor 
mașini-unelta . calitativ su
perioare, de nivel tehnic 
mondial. Iar după vizita 
din 1982 s-a trecut la ela
borarea, asistată de calcu
lator, a programelor de 
mașini-unelte. Au apărut 
mașinile complexe, liniile 
de transfer, centrele de 
prelucrare $1 altele. Sintem 
o întreprindere mare și 
modernă, intr-o industrie 
socialistă puternică, dez

voltată ca urmare a politi
cii consecvente a partidu
lui, a prețioaselor orientări 
ala iubitului conducător 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

11 abordăm pe încă unul 
din oamenii uzinei care au 
avut bucuria să-1 întâmpine 
si să stea de vorbă cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

— Eram la secția de pre
lucrări mecanice cind a ve
nit la noi prima oară tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
ne spune maistrul Heim 
Carol. L-am intimpinat la 
intrarea in hală și l-am 
condus. Eram mîndri și 
fericiți. Ne-a felicitat pen
tru ce izbutisem noi pină 
atunci și ne-a insuflat o 
mare încredere tn capacita
tea noastră. Aveam pe a- 
tunci 22 de ani și îndem
nul, încurajarea aceea 
m-au determinat să Îndrăz
nesc mai mult. Am început 
să invăt Si am devenit 
maistru. Vreau să vă spun 
că. în general, nivelul pro
fesional al muncitorilor 
noștri a crescut, de atunci, 
foarte mult. Pentru că a 
fost o cerință a acestei 
epoci de mare si multila
teral avînt. de afirmare a 
personalității umane, de 
angajare a tuturor fii
lor patriei — români, ma

ghiari și de alte naționali
tăți — în strinsă unitate și 
frăție, la înfăptuirea unei 
opere grandioase — înflo
rirea patriei.

O nouă calitate a muncii. 
O nouă calitate a vieții. 
Iată una din direcțiile ma
jore ale acestei prodigioase 
epoci.

— Fată de anul 1965. mu
nicipiul Oradea s-a îmbo
gățit cu 44 000 de locuințe 
noi — adaugă, în discuție, 
primarul Paraschiv Alecu. 
Ceea ce înseamnă că în 
Epoca Nicolae Ceaușescu 
s-au construit In Oradea 
mult mai multe locuințe 
decit cele ce existau aici 
în 1944. A apărut prac
tic încă un oraș, mai 
mare și mai modern, mai 
bine echipat cu tot ce i se 
cere unui trai demn, civi
lizat.

Din acel februarie 1966, 
cind l-a avut ca oaspete 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru prima 
oară in calitate de condu
cător al partidului. Oradea, 
ca întreaga Românie de alt- 
fdl. a străbătut un măreț 
drum al împlinirilor socia
liste. împliniri ce poartă 
pecetea Epocii Nicolae 
Ceaușescu. cea mai densă 
și mai fertilă din Întreaga 
noastră istorie.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul din Sri Lanka mi se alătură în a vă adresa, 
Excelentă, felicitările noastre cele mai călduroase și cele mai bune urări 
cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România.

Sint convins că relațiile cordiale existente intre Sri Lanka și România 
se vor întări in continuare in perioada noului dumneavoastră mandat.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Cronica zilei

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
ale organizației municipale București 
și organizațiilor județene ale U. T. C.

Sîmbătă s-a încheiat vizita de prie
tenie și schimb de experiență in țara 
noastră a delegației sindicatelor din 
Republica Populară Democrată Co
reeană, condusă de tovarășul Kim 
Bong Ju, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Comitetului 
Central al Federației Generale a 
Sindicatelor din Coreea.

Șeful delegației sindicatelor coree- • 
ne a fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Delegația Federației Generale a 
Sindicatelor din Coreea a avut con
vorbiri cu o delegație a U.G.S.R., 
condusă de tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., și a 
vizitat obiective economice ,și social- 
culturale din Capitală și din județele 
Prahova și Brașov.

★
Sîmbătă, ministrul afacerilor ex

terne, Ștefan Andrei, a primit pe 
Gregory Y. Newell, asistent al secre
tarului de stat al S.U.A. pentru or
ganizațiile internaționale, aflat in vi
zită in țara noastră.

Cu prilejul Întrevederii a fost e- 
fectuat un schimb de păreri în legă
tură cu unele probleme internaționa
le, precum și cu privire la necesita
tea creșterii rolului și eficacității 
O.N.U. și ale altor organizații inter
naționale in soluționarea probleme
lor care confruntă omenirea.

La convorbire a participat Traian 
Pop, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. A fost prezent Francis 
B. Corry, insărcinat. cu afaceri a.i. al 
S.U.A. la București.

★
La Academia de studii economice 

din București s-au încheiat, sîmbătă, 
lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni 
anuale a cercurilor științifice stu
dențești, manifestare științifică în
scrisă in cadrul acțiunilor dedicate 
Anului Internațional al Tineretului, 
care se desfășoară sub deviza „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace". Sesiu
nea, consacrată apropiatului forum al 
tineretului, a reunit, in cadrul a 61 
de secțiuni, peste 2 500 studenți, care 
au prezentat 1 625 comunicări știin
țifice axate pe probleme de mare 
actualitate ale dezvoltării teoriei și 
practicii economice din țara noastră.

Comunicările au subliniat caracte
rul realist și profund științific al po- . 
liticii economice a partidului pri- ■ 
vind dezvoltarea economico-socială 
a României în cincinalul 1986—1990 
și pină in anul 2000, la a cărei 
fundamentare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, și-a adus o contribuție 
Hotărîtoare. Participants au dezbă
tut. in secțiuni speciale, aspecte pri
vind marcarea Anului Internațional 
al Tineretului.

în încheiere a fost adresată o te
legramă Comitetului Centra! al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
ai partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

*
în cadrul manifestărilor consacrate 

marcării contribuției României Ia 
victoria asupra fascismului. Clubul 
presei străine din București a orga
nizat. în perioada 23—26 aprilie, cu 
sprijinul unor instituții centrale, o 
vizită de documentare în județele Bra
șov, Mureș. Satu Mare. Cluj. Alba, 
la care au participat corespondenți 
de presă străini acreditați în țara 
noastră, alți ziariști de peste hotare, 
precum și atașați de presă ai unor 
ambasade la București.

Au fost vizitate locuri si monu
mente istorice care evocă participa
rea și jertfele de singe ale ostașilor 
români căzuți în luptele de acum 40 
de ani împotriva trupelor hitleristo- 
horthyste pentru eliberarea țării, au 
avut loc întâlniri cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
istorici, oameni de cultură și artă.

Sîmbătă, caravana raliului auto
mobilistic internațional „Victoria 
40“ a trecut, plecînd de la Cluj-Na- 
poca, prin județele Maramureș, 
Satu Mare și Bihor. La Baia Mare, 
Satu Mare și Cărei, membrii dele
gațiilor au depus coroane de flori 
la monumentele ostașilor români si 
sovietici.

Participanții au vizitat, la Baia 
Mare, expoziția „Victoria 40“, care 
cuprinde acuarele, crochiuri, tapi
serii și picturi pe sticlă ce redau 
dorința de pace a tinerei noastre 
generații, precum și aspecte din 
viața satului maramureșean, lu
crări realizate de elevi din județ.

Oaspeții au asistat, la Satu Mare, 
la startul în crosul „Victoria 40", 
întrecere la care au participat peste 
20 000 de tineri.

La Monumentul ostașilor români 
din Cărei, delegațiile au asistat la 
un impresionant spectacol de mu
zică și poezie dedicat memoriei ce
lor, care și-au dat viața pentru eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist, pentru înfringerea Germaniei 
hi tier iste.

Tovarășul Nicu Ceaușescu. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului; s-a 
intîlnit simbătă cu o delegație de 
tineri parlamentari din Mexic, con
dusă de Hugo Diaz Thome Lopez, 
deputat in Congresul Național, care 
efectuează o vizită in tara noastră, 
la invitația C.C, al U.T.C.

Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de opinii și informații pri
vind preocupările actuale și de 
perspectivă ale tinerei generații din 
cele două țări, din perspectiva mar
cării corespunzătoare a Anului .In
ternațional al Tineretului sub deviza 
„Participare. Dezvoltare. Pace", ne
cesitatea continuității eforturilor, la 
toate nivelurile — local, national, 
regional și internațional — în direc
ția promovării active de programe și 
politici pe' termen lung în domeniul 
tineretului.

în aceeași zi. tovarășul Nicolae 
Giosan. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, s-a intîlnit cu delegația de 
tineri parlamentari din Mexic, con
dusă de Hugo Diaz Thome Lopez, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră, la invitația C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de opinii privind însemnăta
tea creșterii contribuției parlamen
telor la înțelegerea și apropierea 
între popoare, la edificarea unei 
lumi a păcii, securității si colabo
rării între națiuni.

★

. In zilele de 26 și 27 aprilie s-au 
desfășurat la București lucrările ce
lei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
culturală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană. în cadrul sesiunii au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării co
laborării în domeniile culturii și In- 
vățămîntului intre cele două țări.

La încheierea lucrărilor a fost sem
nat un Protocol de către Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Martin Meyer, adjunct al ministru
lui. culturii al R.D.G.. președinții ce
lor două părți în comisie.

Cu același prilej, tovarășa Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii .și Educației Socialiste, a primit, 
simbătă, delegația culturală din 
R.D.G., condusă de Martin Meyer, 
adjunct al ministrului culturii al 
R.D.G.

La primire șl la semnarea proto
colului de oolaborare culturală a fost 
prezent Herbert Plaschke, ambasa
dorul R.D. Germane la București.

(Agerpres)

GIMNASTICA. In Sala sporturilor 
din Ploiești au continuat simbătă 
Campionatele internaționale de gim
nastică ale României, in ziua a doua 
de concurs fiind programate între
cerile concursului pentru titlul in
dividual compus la feminin. După 
întreceri spectaculoase, de bun ni
vel tehnic, aplaudate de numerosul 
public aflat in tribune, primul loc 
a fost ocupat, la egalitate, de două 
sportive românce — Ecaterina Szabo 
și Daniela Silivaș —. cu cite 39.450 
puncte. Cele două gimnaste au ob
ținut. de altfel, si cele mai bune 
note din concurs. 9,950 puncte : Eca
terina Szabo la sărituri, iar Daniela 
Silivas la sol.

Pe locul trei s-a situat o altă 
sportivă din țara noastră. Laura 
Cutina, cu 39.275 puncte, urmată de 
Cathy Giancaspro (Canada) — 37.625 
puncte, Ce Men Ha (R.P.D. Co
reeană) — 37.575 puncte și Jana Vo
gel (R.D. Germană) — 37,550 puncte.

VOLEI. Simbătă. la Pitești, in ca
drul Balcaniadei feminine de volei, 
echipa Turciei a întrecut cu scorul 
de 3—1 (17—15, 15—12. 7—15, 15—5) 
selecționata Iugoslaviei. în timp ce 
reprezentativa Bulgariei a învins cu 
3—1 (15—6. 12—15. 15—8. 15—7) for
mația ' Greciei.

LUPTE LIBERE. Campionatele eu
ropene de lupte libere ce se desfă
șoară in orașul Leipzig (R. D. Ger
mană) au continuat cu întrecerile din 
turul secund, in care sportivii ro
mâni au obtinut noi victorii. In limi
tele categoriei 48 kg. Alin Păcurariu 
l-a întrecut la puncte pe Gerald 
Pfister (R. D. Germană), iar la categ. 
62 kg Traian Marineșcu l-a învins 
prin tuș pe spaniolul Miguel Garcia 
Ramirez. Tot o victorie netă (3—0) 
a obținut, la categ. 90 kg, și Iulian 
Rîșnoveanu în fața luptătorului ita
lian Gianni Chelucci, in timp ce 
Gheorghe Fodorea (categ. 82 kg) a 
dispus înainte de limită de francezul 
Massida.

Sîmbătă s-au încheiat conferințele 
de dare de seamă și alegeri ale or
ganizației municipale București și 
organizațiilor județene ale U.T.C., 
etapă premergătoare forumului ti
nerei generații.

Desfășurate în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică a între
gului popor pentru înfăptuirea 
neabătută a mărețelor obiective de 
dezvoltare dinamică, multilaterală a 
patriei, trasate de cel de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R., conferințele au 
constituit un minunat prilej de re
afirmare a deplinului atașament al 
tineretului țării la politica internă 
și externă a partidului și statului, de 
exprimare a hotărîrii de a munci cu 
abnegație și elan revoluționar pen
tru traducerea în viață, în mod 
exemplar, a Programului partidului, 
pentru continua înflorire a Româ
niei socialiste.

Participanții la dezbateri au re
liefat dragostea și prețuirea întregii 
generații ținere față de conducătorul 
iubit și stimat al națiunii noastre 
socialiste, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, care de două 
decenii făurește cu strălucită clar
viziune destinele României, dind 
glas, în același timp, profundei re
cunoștințe pentru grija permanentă 
pe care o poartă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tinerilor țării.

Intr-un spirit de înaltă exigență 
comunistă, revoluționară, conferin
țele au analizat activitatea politică, 
organizatorică și educativă desfășu
rată de organizațiile U.T.C,, sub 
conducerea și permanenta îndru
mare a organelor și organizațiilor 
de partid, în scopul mobilizării efor
turilor tineretului în vederea obți
nerii unor rezultate din ce în ce 
mai bune în industrie, agricultură, 
construcții, în unitățile de cercetare, 
în școli și facultăți, evidențiindu-se 
faptul că In perioada care a trecut 
de la precedentele conferințe au 
crescut preocupările organizațiilor 
de tineret pe linia educării comu
niste, patriotice a tinerei generații, 
pentru formarea sa ca importantă 
forță în opera de construcție a so
cialismului și comunismului in patria 
noastră.

Dezbaterile au prilejuit stabilirea 
unor măsuri concrete pentru per
fecționarea formelor și metodelor 
de muncă, astfel incit Uniunea Ti
neretului Comunist, toate organele 
și organizațiile sale să acționeze la 
înălțimea rolului important ce le 
revine, a încrederii și permanentei 
îndrumări de care se bucură din 
partea partidului, a secretarului său 
general.

Conferințele au dezbătut proiectul 
Programului tinerei generații din 
Republica Socialistă România, care 
va fi supus aprobării Forumului 
tineretului.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 aprilie, ora 20 — 1 mai, 
ora 20. In tară : Vremea se va răci din 
nou. Cerul va fl noros. Vor cădea ploi 
locale, ce vor avea șl caracter de aver
să. La munte și trecător în zonele 
deluroase, ploile se vor transforma In

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Ultimul joc de verifica

re pe care lotul național de fotbal al 
României l-a susținut ieri pe sta
dionul „Progresul" din municipiul 
Bistrița, în compania echipei locale 
„Gloria", s-a încheiat cu scorul de 
4—0 (0—0). Au înscris Iov an, Hagi, 
Lăcătuș și Mateuț. Cei doi antre
nori ai reprezentativei noastre au 
început partida cu : Lung — Negrilă, 
Ștefănescu, Iovan, Munteanu II — 
Rednic, Bdloni, Irimescu. Hagi — 
Lăcătuș, Cămâtaru. După pauză au 
mai fost folosiți și alți jucători din 
lotul reprezentativ. (Gheorghe Cri- 
șan, corespondentul „Scînteii").

POLO PE APA. în ziua a doua a 
competiției internaționale de polo pe 
apă rezervate juniorilor „Cupa 
Diana", disputată la Sofia, echipa 
României a învins cu scorul de 9—8

cinema
• Ciuleandra : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9,30; 12; 14,30; 17;. 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14;
16,30: 19.
• Mușchetarii tn vacanță : FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11: 
13: 15: 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare t 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
(3123 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 schimbată : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
e Braconaj : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 11; 13; 15: 17: 19.
• In numele papei rege — 9: 11; 13,

Participanții la conferințe au adop
tat, în unanimitate, hotăriri referi
toare la modul în care organizațiile 
de tineret, sub directa conducere a 
organelor și organizațiilor de partid, 
vor acționa în viitor pentru a în
deplini mobilizatoarele sarcini ce re
vin Uniunii Tineretului Comunist în 
lumina obiectivelor trasate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, pen
tru a înfăptui neabătut orientările 
și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul conferințelor au fost 
alese noile organe de conducere ale 
organizațiilor județene și municipală 
București ale U.T.C., au fost aleși 
delegații la Congresul al XII-lea al 
U.T.C. și au fost desemnați candi
date pentru organele centrale ale 
U.T.C.

La lucrările conferințelor, care au 
continuat să se desfășoare în pe
rioada 23—27 aprilie, au participat 
și au luat cuvîntul primii secretari 
ai comitetului municipal București 
și comitetelor județene de partid.

Din partea Secretariatului C.C. al 
U.T.C. au condus lucrările confe
rințelor și au luat cuvîntul tovarășii: 
Nicu Ceaușescu — Ia Cluj, Iași, Ti
miș, București ; Dinu Drăgan — la 
Vîlcea, Gorj ; Vasile Bontaș — la 
Arad, Bihor, Sălaj ; Florea Voinea 
— la Mehedinți, Caraș-Severin, Vas
lui ; Elena Ciocan — la Galați, 
Bistrița-Năsăud ; Alexandru Diaco- 
nescu — la Satu Mare, Maramureș; 
Ana Ferencz — la Tulcea, Teleorman.

în încheierea lucrărilor, intr-o 
atmosferă entuziastă, de puterni
că vibrație patriotică, participant^ 
la conferințe au adresat tele
grame TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. SECRETAR GENE
RAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA. 
Dind expresie sentimentelor de 
adincă dragoste și aleasă prețuire 
cu care uteciștii, întregul tineret al 
României îl înconjoară pe secreta
rul general al partidului, telegra
mele pun in evidență profunda re
cunoștință a tinerei generații pen
tru minunatele condiții de viață, 
muncă și învățătură de care bene
ficiază, pentru grija permanentă și 
încrederea deosebită acordate de 
conducerea partidului și statului.

Telegramele dau glas, în același 
timp, angajamentului fierbinte al 
uteciștilor, al organizațiilor revolu
ționare alo tineretului de a acționa 
cu pasiune și dăruire pentru a face 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului pro
priul lor program de muncă, de a 
spori contribuția tinerei generații a 
României socialiste la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, ia ridicarea 
ei pe noi culmi de progres și civi
lizație.

lapovlță șl ninsoare. Vlntul va sufla 
moderat, cu unele Intensificări din sec
torul vestic. Temperaturile minime, 
nocturne, vor fl cuprinse Intre minus 
2 și plus 8 grade, Iar cele maxime, 
diurne, Intre 5 șl 13 grade, pe alocuri 
mai ridicate tn sud. în București : 
Vremea va fl răcoroasă. Cerul va fl 
noros. Temporar, va ploua. Vîntul va 
sufla moderat, cu Intensificări tempo
rare din sectorul vestic. Temperatura 
In scădere. Valorile minime, nocturne, 
vor oscila Intre 4 șl 7 grade, iar cele 
maxime, diurne. Intre 14 și 17 grade.

(1—I, 4—1, 3—4, 1—2) formația Un
gariei, iar selecționata U.R.S.S. a 
dispus de reprezentativa Greciei cu 
24—4 (6—1, 6—1, 6—0, 6—2).

ȘAH. Participînd ca invitată la 
turneul internațional masculin de 
șah de la Banja Luka (Iugoslavia), 
campioana mondială Maia Cibur- 
danidze (U.R.S.S.) s-a situat pe lo
cul tntîi, cu 8,5 puncte din 13 posi
bile. Pe locurile următoare : Farago 
(Ungaria) — 8 puncte, Psahis
(U.R.S.S.); și Velimirovici (Iugosla
via) — cu cite 7,5 puncte, Short 
(Anglia) — 7 puncte etc.

VOLEI. In turneul internațional 
masculin de volei de la Szekesfeher- 
var (Ungaria), selecționata Cubei a 
întrecut cu scorul de 3—1 (15—13, 
4—15, 15—10, 15—11) formația
R. F. Germania.

Generalul gramofon — 15: 17; 19 :
UNION (13 49 04).
e Burlacul căsătorit: SCALA (11 03 72)
— 9; II; 13: 15: 17.15; 19,30.
• Lebedele sălbatice — 9; 10,45; 12,30; 
17, Vraciul — 14,15; 18,45 : DOINA 
(16 35 38).
© Soarele alb al pustiului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14: 16; 18.
• Incendiu Ia Krong Yung : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
© Fata care vinde fiori : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 18, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 18.
• Un colț de oraș I PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
© Cheia fericirii: VIITORUL (10 67 48)
— 15; 17: 19.
• Inimă rece : MUNCA (21 60 97) — 
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; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Piedone In Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30,

În interesul păcii și securității 

în Europa și în întreaga lume
La încheierea Intilnirii la nivel înalt a conducătorilor de partid 

și de stat ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia

Opinia publică din țâra noastră a 
luat cunoștință cu interes și iși ex
primă aprobarea față de comunica
tul cu privire la Intilnirea la nivel 
înalt a conducătorilor de partid și 
de stat ai țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care a avut 
loc la 26 aprilie in capitala R. P. Po
lone.

Așa cum s-a anunțat, participanții 
Ia intîlnire au examinat problema 
prelungirii duratei valabilității Tra
tatului de prietenie, colaborare, și 
asistență mutuală, încheiat la Var
șovia la 14 maj 1955, au semnat 
Protocolul privind prelungirea du
ratei de valabilitate a Tratatului 
și au făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale vie
ții internaționale. In numele țării 
noastre, Protocolul a fost semnat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, In baza 
împuternicirii acordate de Con
gresul al XIII-lea al partidului. 
Fără îndoială, hotărârile intil
nirii se înscriu ca un eveniment 
politic de seamă, atît în ce privește 
statele membre ale Tratatului de la 
Varșovia, cit și pe planul vieții 
internaționale, corespunzător intere
selor cauzei păcii, destinderii și 
colaborării.

Sint cunoscute împrejurările in 
care, cu trei decenii în urmă, a fost 
încheiat Tratatul de la Varșovia. 
La puțin timp de la marea vic
torie asupra fascismului in cel 
de-al doilea război mondial — vic
torie care a generat în rindul tuturor 
popoarelor justificate speranțe într-o 
epocă de pace si securitate — peste 
Europa, ca si peste întregul glob 
s-au așternut norii „războiului rece", 
relațiile internaționale cunoscind o 
profundă agravare. In acest context 
avea să fie creată în 1949 Organiza
ția Tratatului Atlanticului de Nord 
(N.A.T.O.), declanșindu-se totodată 
o intensă cursă a înarmărilor în
dreptată în mod fățiș împotriva ță
rilor din răsăritul Europei.

In aceste •condiții și ca măsură de 
răspuns, la șase ani după crearea 
N.A.T.O. a fost semnat Tratatul 
de la Varșovia de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, al 
cărui tel fundamental este, potrivit 
actului constitutiv, de a acorda aju
tor imediat „în cazul unui atac 
armat în Europa din partea vreunui 
stat sau grup de state impotriva 
unuia sau mai multor state semna
tare ale Tratatului". La baza Tra
tatului. format ca o alianță liber 
consimțită, au fost așezate principiile 
menite să călăuzească relațiile de tip 
nou dintre țările socialiste — respec
tul independenței și suveranității na
ționale, egalitatea în drepturi, nea
mestecul în treburile interne, avan
tajul reciproc, întrajutorarea tovără
șească.

Atît din Împrejurările în care s-a 
constituit, cît și din prevederile 
înscrise în documentul semnat în 
urmă cu 30 de ani rezultă cu cla
ritate caracterul defensiv al Trata
tului de la Varșovia, faptul că el 
a fost încheiat ca o consecință a 
creării pactului N.A.T.O., cu misiu
nea strict limitată de apărare a 
țărilor membre in fața unei even
tuale agresiuni imperialiste.

Această orientare nu este tntlm- 
plătoare sau conjuncturală. După 
cum se știe, țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia înfăptuiesc o 
vastă operă de construcție pașnică, 
de edificare a noii societăți, socia
liste și comuniste, sint angajate în 
realizarea unor ample programe de 
dezvoltare economico-socială. Por
nind de la postulatul fundamental 
potrivit căruia socialismul și pacea 
sint de nedespărțit, a fost si este pe 
deplin justificată preocuparea lor de 
a asigura propriilor popoare condiții 
de liniște și deplină securitate — vital 
necesare înaintării cu succes pe calea 
progresului și bunăstării.

Așa cum se subliniază în comuni
catul intilnirii, in cei 30 de ani ds 
existență, în condițiile internațio
nale complexe ce au caracterizat a-

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 63 84) — 
9; 11.30; 14; 16,30; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11: 13: 15; 17; 19.
© Iubirea are multe fețe : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15,15: 18,30.
8 Provocarea dragonului : GRI VIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, LIRA 
(317171) — 15: 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; II; 13; 15; 17; 19.
© Legenda călărețului singuratic : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : POPU
LAR (35 15 17) - 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (!4 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 10; Poveste din Hollywood — 
16; 19; (sala Atelier) : Salonul — 14; 
D-ale carnavalului — 19,30; (sala Cos- 
monauților, 11 07 57) : Gaițele — 14;
Papa Dolar — 18,30. 

ceastă perioadă, Tratatul de la Var
șovia a' avut un rol important în în
tărirea capacității de apărare a ță
rilor membre, in asigurarea suve
ranității, securității și inviolabilită
ții frontierelor lor, în menținerea și 
consolidarea păcii în Europa și în 
întreaga lume. Declarațiile adoptate 
de-a lungul anilor la consfătuirile 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, la care 
România a luat parte activă, au în
scris in acest sens un șir de impor
tante propuneri și inițiative con
structive. Se impune astfel evocată, 
ca un eveniment cu profundă înrîu- 
rire in viața internațională, Declara
ția de Ia București, din iulie 1966, 
care a propus organizarea unei Con
ferințe general-europene — inițiati
vă ce și-a găsit ulterior materializa
rea în declanșarea amplului pro
ces de pregătire și in desfășurarea 
cu succes a istoricei Conferințe pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
de la Helsinki din 1975, ce a marcat 
tin moment deosebit de important in 
afirmarea destinderii și înțelegerii 
pe continentul european și pe plan 
mondial.

Ca tară participantă ia Tratatul 
de la Varșovia, România a dezvoltat, 
în concordanță cu principiile și an
gajamentele înscrise în Tratat, cola
borarea atit pe plan politic, cît și 
militar cu forțele armate ale celor
lalte state socialiste membre ale or
ganizației. în același timp, țara noas
tră a manifestat și manifestă preo
cupare pentru dezvoltarea colaboră
rii armatei române cu armatele celor
lalte țări socialiste, ale unor țâri în 
curs de dezvoltare și ale altor țări 
prietene, corespunzător intereselor 
cauzei independentei și păcii în lume.

în cadrul intilnirii, statele parti
cipante au reafirmat hotărirea lor 
de a dezvolta o colaborare interna
țională multilaterală, egală în drep
turi și reciproc avantajoasă. Fără 
îndoială, aceasta presupune cu tot 
mai multă acuitate depășirea divi
zării Europei și a lumii in blocuri 
militare opuse. De altfel, se cuvine 
subliniat că, în ceea ce le privește, 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia au pus in evidență, incă de 
la început, caracterul istoricește 
vremelnic al organizației, arâtînd că 
ea își va pierde valabilitatea conco
mitent cu desființarea N.A.T.O. 
Această poziție a avut un caracter 
constant ; așa cum se subliniază și 
In Comunicatul intilnirii din capitala 
Poloniei, statele membre ale Trata
tului de la Varșovia se pronunță și 
în prezent pentru desființarea si
multană a alianței lor și a blocului 
nord-atlantic și, ca prim pas, a or
ganizațiilor lor militare.

Desigur, atît timp cît continuă 
să.,existe blocul militar N.A.T.O, șt 
cit timp se mențin pericolele la 
adresa păcii în Europa și in lume, 
statele socialiste membre ale Trata
tului de la Varșovia, după cum s-a 
arătat în Comunicatul intilnirii la 
nivel înalt, vor întări alianța lor de
fensivă. intensificînd totodată lupta 
pentru dezarmare și pace.

România socialistă consideră că 
sporirea eforturilor pentru destinde
re, colaborare și dezarmare se im
pune cu atît mai mult în condi
țiile internaționale actuale, dnd, 
datorită amplasării noilor rachete 
cu rază medie de acțiune, cursa 
înarmărilor și Încordarea cunosc 
momente deosebit de periculoa
se. O cerință cu caracter ime
diat și de cea mai mare importanță 
o constituie, firește, realizarea unui 
acord în cadrul negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva în problema 
armamentului nuclear șl cosmic. In 
această privință, așa cum a relevat 
în repetate rinduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră consideră că 
statele europene, in primul rînd sta
tele membre ale celor două blocuri 
militare — Tratatul de la Varșovia și 
N.A.T.O. — trebuie să manifeste noi 
initiative, 6ă-și aducă o contribuție 
activă. într-o formă corespunzătoare, 
la găsirea de soluții pentru desfă
șurarea cu succes a tratativelor

0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Concert 
de muzică veche Italiană — 11; Re
cital de flaut și harpă. Virgil Frlncu
— Ion Ivan-Roncea — 19; (sala Stu
dio) : „Panoramic XX". Ansamblul 
„CONTEMPORAN". Conducerea mu
zicală : Marcel Splnei — 17.
• Opera Română (13 13 57) : Micul 
coșar — 11; Trubadurul — 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 18.30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievlci — 10; Nelnsemnațil
— 16; Amintiri — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 10: Anchetă asupra unui tl- 
năr care nu a făcut nimic — 15.
• Teatrul Mio (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 11; 18.
© Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : Ro
manță tirzia — 11; Atenție, se fil
mează — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 10; 15; (Ia sala 
mică a Palatului) : Preșul — 10.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița in sac — 10; Pădu
rea — 18; (sala. Studio) Pensiunea 

și realizarea unor acorduri care să 
ducă la oprirea amplasării rachete
lor, la înlăturarea tuturor armelor 
nucleare de pe continent, la preve
nirea și evitarea militarizării spațiu
lui cosmic, la îndepărtarea gravelor 
primejdii ce planează asupra ome
nirii.

NICOLAE CEAUȘESCU
„Angajată 
realizarea 
construc- 

acordă, in

România socialistă ■pornește. în 
întreaga sa activitate în cadrul 
Tratatului, de la realitatea că pro
blema esențială a întăririi forței și 
capacității de apărare a statelor 
membre constă în primul rînd 
în dezvoltarea lor economică și so
cială. in întărirea orinduirii noi pe 
care o edifică, a bazei materiale a 
socialismului, in ridicarea nivelului 
de trai al popoarelor noastre. Aceas
ta presupune ca pe primul plan să 
se situeze colaborarea economică, 
soluționarea prin eforturi comune a 
problemelor privind dezvoltarea 
mai accelerată a construcției so
cialiste și comuniste^ In acest sens, 
tovarășul 
sublinia nu demult : 
cu toate forțele in
programelor sale de
ție socialistă, România 
același timp, o atenție deosebită în
tăririi colaborării și prieteniei cu toa
te țările socialiste, în primul rînd cu 
țările socialiste vecine, participă 
activ și iși aduce nemijlocit contri
buția Ia perfecționarea cooperării și 
specializării în cadrul C.A.E.R., pre
cum și la activitatea Tratatului de 
la Varșovia. Noi avem ferma con
vingere că întărirea colaborării și 
unității țărilor socialiste reprezintă 
un factor de cea mai mare impor
tanță pentru construcția cu succes a 
noii orinduiri în țările noastre, pen
tru politica de pace și colaborare 
între toate națiunile lumii".

Poporul român consideră că Înlă
turarea primejdiei nucleare. înfăp
tuirea dezarmării și apărarea păcii 
reprezintă problema fundamentală a 
epocii contemporane — obiectiv pen
tru izbînda căruia se impune unirea 
eforturilor tuturor statelor și popoa
relor. Apropiata aniversare a 40 de 
ani de la Ziua Victoriei asupra fas
cismului, victorie atit de scump 
plătită de popoare, constituie un 
prilej de a se evoca invățămîn- 
tul fundamental al celui de-al 
doilea război mondial — faptul 
că popoare și țări cu orinduiri 
sociale diferite pot colabora cu 
succes atunci cînd se înțelege că. pe 
deasupra oricăror deosebiri, trebuie 
așezate interesele comune fun
damentale. în primul rînd cauza 
suprema a păcii. în covîrșitoarea lor 
■majoritate, statele membre ale celor 
două grupări militare au făcut parte 
din coaliția antihitleristă. au luptat 
alături și au biruit împreună. In 
numele jertfelor date de popoarele 
lumii, care au știut să se unească 
în luptă și să cucerească victoria 
comună, nici un efort nu trebuie 
precupețit pentru apărarea păcii.

în situația internațională actuală 
se impune mai mult ca oricînd inten
sificarea eforturilor tuturor statelor, 
atît ale statelor membre ale alianțe
lor politico-militare. cît si ale state
lor nealiniate, ale tuturor țărilor lu
mii. indiferent de orinduire. mărime 
sau situare geografică, ale tuturor po
poarelor și forțelor iubitoare de pace 
pentru a, opri evoluția lumii spre o 
catastrofă nucleară, pentru reluarea 
procesului de destindere și colaborare.

Prin întreaga ei politică. Româ
nia socialistă dă expresie hotărîrii 
sale de a acționa neabătut 
pentru dezvoltarea conlucrării în 
cadrul Tratatului de la Var
șovia, in general pentru întărirea 
prieteniei, colaborării și solidarității 
dintre țările socialiste, pentru uni
rea eforturilor tuturor popoarelor 
continentului și ale lumii în lupta 
pentru dezarmare și apărarea păcii, 
pentru salvgardarea civilizației uma
ne de pericolul unei catastrofe nu
cleare, pentru apărarea dreptului 
suprem al națiunilor, al oamenilor la 
pace, la viață, la o existentă liberă 
și demnă.

Dumitru ȚINU

doamnei Olimpia — 10,30; EX — 
18,30.
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 10; 
Milionarul sărac — 15: Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bătrt- 
nă — 19: (sala Giuleștl, 18 04 85) : Co- 
coșelul neascultător — 11; Arta con
versației — 18,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Bucuroși de oaspeți — 18,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Matineu literar-muzical Marc Chagall
— 11; Trubaduri șl purim-spllerl — 
18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 7 
Trei grăsani — 10,30; Muzicanții ve
seli — 18.
ffl Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) 7 
Punguța cu doi bani — 10; (sala 
Cosmonautilor) : Nu vorbiți in timpul 
spectacolului — 11.
® Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada în emisie
— 15,30; Estrada In croazieră — 18.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII TI
® OGLINDĂ.,.’ COSMICĂ. In 

cadrul Institutului superior de aviație din 
Moscova a fost proiectată b instalație cos
mică cu o greutate de 200 kg și o suprafață 
de 110 mp, destinată să reflecte spre Pămint 
lumina solară. Pe suprafața de pe Pămint 
spre care va fi îndreptată, luminozitatea va 
fi de șapte ori mai mare decit cea pe care 
o asigură Luna plină. Această „oglindă" 
uriașă va putea prelungi, pe respectiva 
suprafață, durata zilei cu o oră. iar noap
tea ar putea lumina orașe, șantiere, dru
muri etc. Conform calculelor, dacă Mos
cova și alte patru mari orașe ar beneficia 
de un astfel de iluminat cosmic, cheltuieli
le necesare pentru un asemenea complex 
orbital s-ar amortiza, doar pe seama eco
nomiei de energie electrică, intr-un răs
timp de numai 4—5 ani.

© „CHIBRIT" PENTRU REAC
TORUL TERMONUCLEAR. Despre 
instalația pusă in funcțiune, in cadrul

Laboratorului național din Livermore (Ca
lifornia). se spune, pe drept cuvint. că este 
cel mai scump „chibrit" din lume. Insta
lația, căreia i s-a dat numele de „Nova", 
este, de fapt, o „baterie" de lasere puter
nice,. cu ajutorul căreia savanții speră să 
Înfăptuiască, pină la sfirșitul secolului, 
reacția termonucleară controlată. Fascicu
lele laser sint destinate creării unei tem
peraturi și a unei presiuni suficient de 
înalte pentru a începe procesul de fuziune 
a nucleelor de deuteriu și tritiu. „Nova" 
poate funcționa pe trei lungimi de undă, 
care corespund domeniului din infraroșu, 
verde și ultraviolet. Energia cea mai mare 
o asigură infraroșui, insă radiațiile cu lun
gimi de undă mai scurte interacționează 
mai eficient cu ținta. în cursul anului tre
cut, opt din cele zece raze prevăzute ale 
„Novei" au concentrat, intr-un impuls cu o 
durată de o miliardime de secundă, o pu
tere de 57 trilioane de wați în domeniul in- 
fraroșului. Recent i s-au adăugat alte două 
raze. Creatorii „Novei" au realizat, de ase-

de 18 kilojouli In diapazo- 
și speră să atingă 40 de 
„Nova" va atinge capacita- 
ea va fi capabilă să gene- 
care va depăși de 150 de 

tuturor centralelor 
adevărat, numai

menea, o rază 
nul ultraviolet 
kilojouli. Dacă 
tea proiectată, 
reze o putere 
ori puterea totală a 
electrice din S.U.A., e 
pentru o clipă.
• CATASTROFĂ 

CĂ ÎN DEVONIAN, 
națională de cercetători a 
vadă că. în urmă cu 365 
la sfirșitul devonianului. numeroase specii 
de viețuitoare au dispărut, ca urmare a ca
tastrofei provocate de căderea ’unor me
teoriți. Cercetînd straturi geologice din res
pectiva perioadă, aflate in zona apuseană a 
Australiei, echipa a dat peste cantități im
portante de iridiu considerat a fi dovada 
„ploii" de meteoriți. Tot o astfel de catas
trofă se presupune că a dus și la pieirea 
dinozaurilor, acum 65 milioane de ani. 
Meteoriții bombardează Pămîntul, probabil.

METEORITI-
O echipă inter- 
descoperit o do- 
milioane de ani,

la intervale regulate, in funcție de depla
sarea sistemului solar, in cadrul galaxiei 
noastre.

® HIPERTENSIUNEA VA Fl 
TRATATĂ CU AJUTORUL... INI- 
MII. Este bine cunoscut faptul că hiperten
siunea se numără printre cele mai răspîn- 
dite boli de pe glob. Tratarea ei este dificilă 
și îndelungată. Iată de ce descoperirea re
centă a unui hormon special, secretat de 
inimă, suscită atenția specialiștilor. După 
cum scrie revista „Science et vie", noul hor
mon contribuie la eliminarea din organism a 
sodiului, prin rinichi, și controlează presiu
nea arterială, puțind să o reducă atunci 
cind aceasta urcă peste limita admisibilă. 
A fost stabilită, de asemenea, structura 
genei care codifică respectivul hormon, 
ceea ce înseamnă că, în viitor, cu ajutorul 
metodelor ingineriei genetice, va putea fi 
produs în cantități mari.

© UN EXCELENT „FILTRU" 
VEGETAL. Cercetători suedezi au stabilit 
că un foarte bun purificator al aerului poluat 
cu gaze de eșapament și cu alte substan
țe nocive este castanul. Un singur castan 
ds mărime medie poate purifica un volum 
de 20 000 metri cubi de aer. Spre deose
bire de alte plante, castanul poate neutra
liza substanțele chimice nocive fără ca 
acestea să-i dăuneze în vreun tel.

© ASFALT RAPID. Pentru tnlătu- 
rarea neajunsurilor provocate traficu
lui rutier de crăpăturile sau gropile 
formate în asfalt, din cauza factorilor co- 
rozivi, societatea finlandeză „Semminkai- 
nen" a realizat, de curind, un produs după 
o rețetă pusă la punct de un grup de cer
cetători britanici. Denumit „asfalt rapid", 
datorită proprietății de a fie întări in ma
ximum trei minute, noul material este în
deajuns de rezistent la solicitări dintre 
cele mai complexe pentru a fi întrebuințat

cu succes și la remedierea fisurilor din i 
betonul armat /

® EXPLICAȚIE ȘTIINȚIFICĂ.
Recent, specialiștii laboratorului de ge- ? 
netică de la Universitatea din Ziirich ț 
au reușit să dezlege, parțial, misterul înăl- i 
țimii reduse a pigmeilor africani, de maxi- ’ 
mum 1,45 metri. Se știe că hormonul creș- k 
terii transformă anumite peptide din or- 
ganism in fermenți ai creșterii. Produce- ) 
rea în organism în special a unuia dintre l 
acești fermenți este deficitară la unii in- J 
divizi. Spre deosebire de pitici, care suferă l 
de insuficiență a hipofizei, pigmeii produc / 
acest ferment, dar la un nivel extrem de | 
scăzut. Specialiștii au introdus hormonul 
creșterii in 
meilor ; la 
normalizat, 
nar. De 
organismul 
tropicale împiedică producerea respectivu
lui ferment în cantități suficiente.

organismul piticilor și al pig- 
primii nivelul fermentului s-a 
dar la pigmei a rămas stațlo- 
aici și concluzia că ceva din 
acestor vînători ai pădurilor

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu,

România înregistrează realizări remarcabile.

promovează o politică de pace și colaborare
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

Presa de peste hotare prefintă pe larg marile realizări obținute de 
poporul român, în toate domeniile, în cei 40 de ani de viață liberă, 
îndeosebi in ultimele două decenii, de cînd în fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, punînd in evidență persona
litatea de excepție a președintelui țării noastre, de numele căruia se 
leagă epoca cea mai eroică și plină de realizări din istoria patriei 
noastre.

Spații largi sînt acordate reflectării politicii externe românești, pozi-

țlilor exprimate cu diferite prilejuri de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, în legătură cu marile probleme 
porane.

Sînt evocate, totodată, în perspectiva gloriosului
asupra fascismului, jertfele umane și contribuția materială ale României 
Ia uriașa bătălie împotriva nazismului, faptele de vitejie săvîrșite de ostașii 
români pe cîmpul de luptă.

România, tovarâșul 
ale lumii contem-

jubileu al victoriei

BERLIN SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

Maiestății Sale imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

TOKIO
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoarea națională a Japo

niei, îmi este deosebit de 
bune urări de sănătate și 
poporul japonez prieten.

plăcut .să vă adresez calde felicitări și cele mai 
viață îndelungată, de prosperitate și pace pentru

Intr-un editorial consacrat perso
nalității prestigioase a președinte
lui României, publicația italiană 
„LA GAZETTA DEL MATTINO" 
subliniază rolul său determinant in 
făurirea României socialiste de azi, 
relevând marile transformări prin 
care a trecut țara noastră de cind 
în fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Gratie contactelor sale direc
te cu toate domeniile activității 
de producție — continuă revista — 
Nicolae Ceaușescu era convins de 
necesitatea organizării vieții poli
tice în forme noi. a creării premi
selor necesare afirmării potenția
lului creator al tării, a valorifică
rii corespunzătoare a cercetării 
științifice și. îndeosebi, a încadră
rii tineretului în viata socială.

Tocmai pe temeiul unor aseme
nea concepții au fost modificate, 
de-a lungul anilor, structurile eco
nomiei naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
se arată în editorial — a conside
rat agricultura o ramură de bază 
ă economiei naționale, alocînd fon
duri însemnate pentru investiții.

Paralel cu progresul economic, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
preocupat să dea muncitorului con
știința muncii, făcîndu-1 să devină 
responsabil de activitatea depu
să. Tocmai conștiința muncii 
a fost pivotul pe care s-a sprijinit 
programul economic al lui Nicolae 
Ceaușescu, sfidînd rămînerea în 
urmă.

Cotidianul „CORREIO BRAZI- 
LIENSE" prezintă pe larg realiză
rile obținute de poporul nostru, sub 
conducerea P.C.R., în cele patru 
decenii .care au trecut de la elibe
rarea țării, Cu deosebire în- ultimii 
20 de arii, de cînd la conducerea 
partidului și a tării se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Ziarul sub
liniază atmosfera de entuziasm pa
triotic și de deplină unitate în care 
a fost reales în fruntea partidu
lui și statului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — strălucit militant re
voluționar, personalitate de excep
ție a vieții internaționale contem
porane.

După ce prezintă coordonatele 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste, definite în Raportul 
prezentat la cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. articolul evi
dențiază rezultatele politicii parti
dului nostru în făurirea orîn- 
duirii socialiste, cimentarea unității 
moral-politice a întregului ponor în 
jurul P.C.R., al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sînt reliefate modul just, uman în 
care Partidul Comunist Român a 
rezolvat problema națională în 
România, semnificația deosebită a 
faptului că toți cetățenii țării, fără 
deosebire de naționalitate, se bucu
ră de o reală egalitate în drepturi 
în toate domeniile vieții economice, 
politice, juridice, sociale si cul
turale.

Totodată, este evidențiat vibran
tul mesaj adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor statelor, 
tuturor forțelor politice — dea face 
totul pentru ■ salvarea umanității de 
la un nou război mondial, de la ca
tastrofa nucleară.

„România in circuitul economic 
mondial" este titlul sub care ziarul 
„AL BAYANE", din Maroc, a pu
blicat un amplu articol in care re
levă că participarea României la 
fluxurile economice internaționale 
crește necontenit, menționând, in 
acest sens, două cifre pe care le 
apreciază elocvente : România în
treține în prezent relații economice 
cu 150 de state, față de .29 in 1950, 
iar volumul comerțului său exterior 
este, îri prezent, de 39 de ori mai 
mare decit în 1950.

In întregul proces de lărgire a

relațiilor economice externe ale 
României — se subliniază in arti
col — rolul decisiv îl are concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia in societatea con
temporană, in condițiile accentuării 
politicii imperialiste, colonialiste, 
de dominare și împărțire a lumii in 
sfere de influentă, popoarele care 
aspiră la lichidarea înapoierii eco
nomice trebuie să se angajeze ferm 
pe drumul progresului, să conteze 
în principal pe munca lor, pe pro
priul lor efort creator. Prioritatea 
efortului national nu are însă ni
mic comun cu tendința 
pe plan internațional.

România este o țară 
înregistrează an de an 
dezvoltare între 5 și 7 
chiar mai mult. Semnificativ în 
cest sens este faptul că, pină si 
anii 1981 și 1982, cind recesiunea 
pe plan mondial s-a manifestat cel 
mai pregnant, industria româneas
că s-a dezvoltat intr-un ritm mediu 
anual de 2,8 Ia sută, pentru ca în 
1984 creșterea să fie de peste 6 la 
sută. Sucoese importante s-au rea
lizat și în agricultură, estimîndu-se 
că, pe întregul cincinal, producția 
agricolă va spori cu aproape cinci

de izolare

în care 
ritmuri 
Ia sută

6e 
de 
și 
a- 
in

șul Erich Honecker și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au contribuit la 
adîncirea acestei colaborări.

Intr-un amplu comentariu trans
mis de agenția M.T.I. — „Despre 
relațiile ungaro-române" — se 
arată că Ungaria a considerat în
totdeauna drept importantă dez
voltarea legăturilor dintre țările 
noastre. Ea tinde spre stabilirea și 
menținerea unor relații de bunăve- 
cinătate cu Republica Socialistă 
România, spre întărirea prieteniei 
între popoarele ungar și român, 
spre dezvoltarea multilaterală a 
colaborării între cele două țări. In 
relațiile dintre țările noastre — no
tează agenția — un rol determi
nant revine colaborării între cele 
două partide, P.M.S.U. și P.C.R., 
precum și înțelegerilor dintre con
ducătorii celor două state. Șl în 
viitor ne vom călăuzi în determi
narea relațiilor noastre de acordu
rile convenite la întâlnirile din 1977 
de la Debrețin și Oradea dintre 
tovarășul Jânos Kădăr și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

O importantă sferă a colaborării 
dintre cele două țări — arată 
M.T.I. — o constituie dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice. 
Pentru viitor ne propunem drept

— men- 
s-au in
și cola- 
noastre. 
noi va-

© Amplu program de dezvoltare economico- 
socială a țării ® Demersuri principiale, con
structive pentru soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane © Aprecieri 
privind contribuția însemnată a armatei ro

mâne la victoria asupra fascismului

milioane de tone față de cincinalul 
anterior — se subliniază, între 
altele, intr-un articol consacrat dez
voltării economice a tării noastre 
de cotidianul „LA PRENSA" din 
Mexic.

Concomitent — se relevă în arti
col — a fost continuată realizarea 
unor ample programe de investiții, 
între care se 
rea Canalului 
Neagră, ce se 
mai grandioase 
din lume, și începerea lucrărilor la 
alte canale sau construirea unor 
obiective importante, cum este cen
trala atomoelectrică de la “ 
vodă.

Sub titlul „Comuniștii 
și-au propus noi țeluri", 
teoretică a C.C. al P.S.U.G., .. 
HEIT", a publicat un amplu articol 
consacrat semnificațiilor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., subliniind 
că marele 
români a 
înfăptuiri 
cehii și 
cilii ale

în continuare. în articol se relevă 
marile realizări obținute de po
porul român, sub conducerea P.C.R.. 
in ultimele patru decenii, trans
formările radicale în toate dome
niile vieții economice și sociale.

Referitor la politica externă a 
partidului și statului nostru,, in-ar
ticol se precizează : Congresul a 
accentuat că înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării este posibilă numai în 
condiții de pace: și securitate in
ternațională, de colaborare cu toa
te statele lumii, fără "deosebire 
de orînduire socială. După cum 
s-a subliniat. Partidul Comunist 
Român și . Republica Socialistă 
România acordă o mare atenție 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
cu statele socialiste.

In încheiere se arată că Partidul 
Socialist Unit din Germania și 
Partidul Comunist Român, Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România sînt unite 
prin relații trainice, prin comuni
tatea țelurilor lor și intereselor în 
dezvoltarea socialismului, și în 
lupta pentru menținerea și asigu
rarea păcii. întâlnirile intre tovară

detașează termina- 
Dunăre — Marea 
Înscrie printre cele 
lucrări de acest gen

Cerna-

români 
revista 
„EIN-

forum al comuniștilor 
făcut bilanțul marilor 
din ultimele patru de- 
a hotărî t noile sar- 
constructiei socialiste.

scop ca prin Inițiative și eforturi 
Comune să situăm legăturile eco
nomice pe o bază trainică și să le 
dezvoltăm in mod dinamic. Sîntem 
interesați in dezvoltarea tuturor 
sferelor de colaborare economică, 
în creșterea volumului schimburi
lor comerciale prin forme de co
laborare care 6ă asigure legături 
moderne, trainice.

Ziarul „NEPSZABADSAG", re- 
ferindu-se, la rîndul său, la rela
țiile dintre Ungaria și România, 
subliniază că un rol de seamă în 
întărirea acestora îl dețin convor
birile la nivel înalt, care oferă po
sibilitatea stabilirii direcțiilor prin
cipale ale colaborării multilaterale 
dintre cele două state și întăririi 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele ambelor țări. Extinderea 
acestor relații pe o bază reciproc 
avantajoasă, folosirea tot mai 
bună a posibilităților care decurg 
din colaborarea reciprocă a țărilor 
socialiste sînt în avantajul țărilor 
noastre, relevă „Nepszabadsag".

România acordă un loc impor
tant cooperării internaționale, evi
dențiind că aceasta trebuie să aibă 
loc pe baza egalității și avantaju
lui reciproc — subliniază agenția 
zaireză de presă. AZAP. Prezen- 
tind poziția tării noastre cu pri
vire la cooperarea între țările în 
curs de dezvoltare, agenția apre
ciază că această poziție constituie 
un factor important, menit să de
termine excluderea presiunilor sau 
a amestecului în problemele in
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare, să promoveze propășirea lor 
economică.

Evocînd contribuția României la 
făurirea victoriei împotriva fascis
mului, ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" arată că mișcarea și re
zistența antifascistă din țara noas
tră au culminat cu actul istoric 
revoluționar de la 23 August 1944, 
care a înlăturat dictatura militară 
antonesciană. Poporul român a 
întors armele contra hitleriștilor și 
s-a alăturat coaliției antifasciste, 
de partea căreia- a luptat pînă la 
victoria finală. Armata română a 
participat, alături de armata so
vietică, la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți a 
Austriei. Pe teritoriul cehoslovac, 
trupele române

cembrie 1944 pînă în mai 1945. La 
operațiuni au luat parte circa 
250 000 de ostași români, cîteva zeci 
de mii dintre ei jertfindu-și viața. 
Românii au luptat și in rindurile 
partizanilor.

în această luptă comună 
ționează „Rude Pravo" — 
tărit relațiile de prietenie 
borare dintre popoarele 
Aceste relații au dobindit
lențe în anii construcției socia
liste șl, în prezent, se dezvoltă cu 
succes în toate domeniile de ac
tivitate. în spiritul înțelegerilor 
convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak.

Ziarul cehoslovac „PRACE", sub 
titlul „Orașul a început să tră
iască", descrie operațiunile de eli
berare a Bratislavei, la care au 
luat parte și ostașii români. La 25 
martie 1945 — relevă ziarul 
unitățile sovietice ale armatei 7 de 
gardă și ale armatei 53 au traver
sat riui Hron, realizînd un cap de 
pod pe malul drept. în decurs de 
două zile, cu sprijinul substanțial 
al Grupului 1 de gardă, compus din- 
unități de cavalerie mecanizată, si 
al armatei 1 române,' au fost eli
berate peste 200 de localități 
slovace.

La 4 aprilie, ostașii armatei 7 de 
gardă, sprijiniți de navele flotilei 
de război de pe Dunăre și de 
tancurile armatei 1 române, au 
desfășurat luptele în centrul ora
șului ; in după-amiaza aceleiași 
zile, rezistența hitleriștilor a fost 
înfrîntă.

Umăr la umăr cu Armata sovie
tică, pentru eliberarea Cehoslova
ciei au luptat și unități ale Ar
matei române. Ostașii români au 
intrat pe teritoriul Cehoslovaciei 
încă din decembrie 1944 și au aju
tat la eliberarea Cehoslovaciei — 
scrie agenția_ cehoslovacă CTK, 
sub 
române 
ciei".

Cind, 
pele sovietice 
ofensivă, pe teritoriul 
ciei au 
armatei 
luptele 
zile, au ___  ...
calitatea Roznava. In același timp, 
armata 1 română a purtat 
încununate de succes lingă 
tatea

în 
pînă 
mate 
lupte 
au jucat un mare rol în nimicirea 
trupelor fasciste în acest sector al 
frontului. în timpul acestor lupte 
a fost eliberat orașul Zvolen 
trupele românești s-au apropiat 
riul Hron.

In urma acțiunilor comune, 
viziile. sovietice . și românești 
eliberat, la 25 martie, o;. 
Banska-Bystrica, iar trupele

BERLIN 27 (Agerpres). — In pe
rioada 25—27 aprilie au avut loc la 
Berlin convorbiri pentru coordonarea 
planurilor pe perioada 1986—1990, 
între delegația Comitetului de Stat al 
Planificării din România, condusă de 
Stefan Bîrlea, președintele C.S.P., și 
.delegația Comisiei de Stat a Planifi
cării din R.D.G. condusă de Gerhard 
Schurer, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele C.S.P. a 
R.D.G.

Cu această ocazie s-au analizat și 
convenit măsuri pentru dezvol
tarea și adîncirea cooperării și spe
cializării în producție, cu deosebire 
în domeniile ■ construcțiilor de ma
șini, electronicii, electrotehnicii, chi
miei etc., în scopul unei creșteri 
substanțiale a volumului schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două 
țări, transpunînd în practică hotărâ
rile luate cu ocazia întâlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Erich Ho
necker. secretar general al C.C. 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
Stat al R.D. Germane.

Ștefan Bîrlea a fost primit
Werner Krolikowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

Iri convorbirile avute s-au apreciat 
pozitiv evoluția relațiilor economice 
dintre cele două țări, precum și sta
diul realizării lucrărilor de coordo
nare a planurilor pentru perioada 
1986—1990, scoțîndu-se în evidență 
hotărîrea ambelor țări de dezvoltare 
și adincire a colaborării bilaterale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste,România, a transmis 
o telegramă primului ministru al 
Japoniei, Yasuhiro Nakasone, prin 
care, in numele guvernului român și 
al său personal, îi transmite cu oca-

naționale a Japoniei calde 
exprimîndu-se încrederea 
eforturile comune, coope- 

se va dez-

al 
de

de

Privită din vîrful turnului de te
leviziune, capitala niponă, adevărat 

. Megalopolis al veacului XX. oraș 
în continuă expansiune, care înre
gistrează la fiecare cinci ani o creș
tere de trei milioane de locuitori, 
oferă o imagine impresionantă. De
pășind în prezent, împreună cu 
suburbiile sale, 13 milioane de lo
cuitori. Tokio va fi în anul 2000 de 
patru ori mai mare. Dezvoltarea pe 
care o cunoaște orașul Tokio este 
semnificativă și pentru drumul 
parcurs de economia niponă în anii 
postbelici și care, din punctul de 
vedere al forței industriale, situează 
acum Japonia pe locul trei în lume.

De altfel, cea mai mare parte a 
activității economice a arhipelagu
lui se concentrează tocmai in zona 
capitalei. O statistică recentă re
levă că în regiunea Tokio se reali
zează mai mult de 60 la sută din 
producția industrială a tării. în 
jurul capitalei sînt reprezentate 
aproape toate ramurile industriale 
și. îndeosebi, acele domenii de virf 
ale căror produse au dus de mult 
faima țării pe cele mai diferite 
meridiane ale globului. întreaga 
această zonă puternic industriali
zată, alcătuită din Tokio și orașele 
din jurul său, își asigură cea mai 
mare parte a schimburilor comer
ciale cu străinătatea prin Yoko
hama, principalul port al Japoniei.

VARȘOVIA

Întîlnire între tovarășii Mihail Gorbacîov
si Wojciech Jaruzelski

agenția cehoslovacă
titlul „Participarea Armatei 

la eliberarea Cehoslova-

la 12 ianuarie 1945, tru- 
au început marea 

Cehoslova- 
intrat în luptă unitățile 

4 române.
ce au durat peste 
cucerit, la 23 ianuarie, lo-

care, după
zece

lupte 
locali-

Lucenec.
săptămînile care au 
la 20 aprilie, cele două ar- 
românești au participat la 
grele în Slovacia centrală și

urmat,

și 
de

di- 
au 

eliberat, la 25 martie, orașul 
Banska-Bystrica, iar trupele ro
mâne au continuat ofensiva spre 
nord, tn cursul unor bătălii grele, 
pe 
au 
au 
la 
litatea 
începutul lunii mai, după trecerea 
rîului Fatra și a munților Bile 
Karpaty, trupele românești au pă
truns în Moravia, iar la 
intrat în Kromeriz, unde 
nut lupte grele.

Străbătînd 400 km în 
vacia, trupele române au încheiat 
urmărirea fasciștilor Ia nord-vest 
de Brno, participind la operațiu
nea Praga.

Armatele 1 și 4 române au pur
tat in Cehoslovacia lupte în con
diții foarte grele, relevă agenția 
C.T.K. Alături de armata sovietică, 
trupele române au eliberat 1772 
sate și 30 orașe, au făcut 20 478 
prizonieri. In cursul luptelor, ele 
au suferit pierderi mari — peste 
60 000 morți, răniți sau dispăruți, 
ceea ce a însemnat circa un sfert 
din ostașii. români care au parti
cipat la eliberarea Cehoslovaciei, 
a subliniat agenția C.T.K.

un teritoriu foarte mare, ele 
eliberat localitatea Nova Bana, 
trecut rîurile Nitra șl Vah. Apoi, 
7 aprilie, au intrat în loca- 

Nove Mesto na Vah. La

4 mai au 
au susți-

Cehoslo-

(Agerpres). — 
agenția T.A.S.S., 
la Varșovia o

VARȘOVIA 27 
După cum transmite 
sâmbătă a avut loc 
întîlnire între Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.. șl 
Wojciech Jaruzelski. prim-secretar 
al C.C.. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. Conducătorii celor două parti
de. precizează agenția, au reafirmat 
linia principială a P.C.U.S. și 
P.M.U.P. privind întărirea în conti
nuare a prieteniei si adîncirea co
laborării multilaterale între Uniunea 
Sovietică și R. P. Polonă. A fost 
afirmată, totodată, hotărîrea comună 
de a acționa pentru reducerea încor
dării internaționale, de a face totul 
pentru menținerea păcii și securită
ții pe continentul 
întreaga lume, 
fost subliniată 
la nivel înalt

european si în 
în acest context, a 
importanta întâlnirii 
a conducătorilor de

partid șl de stat ai țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. în 
cadrul căreia s-a hotărît prelungirea 
valabilității tratatului.

De asemenea, s-a exprimat satis
facția pentru dezvoltarea dinamică 
si întărirea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R.P.P., subliniindu-se necesitatea 
realizării consecvente a programului 
de lungă durată privind, extinderea 
colaborării economice și tehnico- 
știintifice pînă în anul 2000; o aten
ție deosebită unmînd a se acorda 
acelor ramuri de producție ce deter
mină progresul tehnico-știintific, 
asigură o creștere economică rapidă 
și. pe această bază, ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Mihail Gorbaciov a acceptat invi
tația lui Wojciech Jaruzelski’ de a 
face o vizită de prietenie în Polonia, 
data acesteia urmînd să fie stabilită 
ulterior, relatează T.A.S.S.

„Armele nucleare periclitează existența

întregii umanități"

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — La sediul Națiunilor Unite 
din New York s-a încheiat simpozio
nul internațional cu tema „Supravie
țuirea- în epoca nucleară", reuniune 
la cane au participat secretarul gene
ral al O.N.U.. Javier Perez de Cuel
lar. precum și o serie de cunoscuți 
oameni politici din Europa. Asia, 
Africa și America Latină, laureati 
ai Premiului Nobel, diplomati.

Documentul final adoptat se con
stituie intr-un apel către toate pu-

nu 
ar 
u-

Simpozion internațional la sediul O.N.U.
terile nucleare de a se angaja să 
utilizeze asemenea arme, care 
pune în pericol existența întregii
manități. De asemenea, participanții 
au subliniat necesitatea încetării pro
ducției și amplasării de arme nu
cleare și a sistemelor lor de trans
port, opririi militarizării spațiului 
cosmic, realizării unui acord cu pri
vire la interzicerea generală și to
tală a experiențelor 
cleară.

cu arma nu-

zia Zilei 
felicitări, 
că, prin 
rarea româno-japoneză
volta, în interesul ambelor popoare, 
al păcii și colaborării în lume.

Zilnic sosesc în rada portului peste 
300 de nave, purtând pavilioane ale 
unor țări de pe toate continentele, 
inclusiv tricolorul României.

Este și aceasta o ilustrare a 
cursului ascendent al raporturilor 
româno-japoneze, bazate pe princi
piile egalității in drepturi, indepen
dentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Noi orizon
turi în ădincirea și extinderea pe 
multiple planuri a legăturilor fruc
tuoase dintre cele două țări, pe plan 
economic, tehnico-știintific si cul
tural, precum și pentru intensifica
rea conlucrării pe tărîmul vieții in
ternaționale au fost deschise de în
țelegerile convenite cu prilejul vi
zitei de stat efectuate în Japonia 
de președintele Njcolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și cu ocazia 
vizitei oficiale întreprinse în tara 
noastră. în calitate de reprezentant 
al împăratului Hirohito, de prințul 
moștenitor Akihito.

Este convingerea poporului nos
tru că evoluția favorabilă a rapor
turilor de prietenie si cooperare 
româno-nipone corespunde intere
selor reciproce, înscriindu-se. în 
același timp, ca o contribuție im
portantă la cauza păcii, înțelegerii 
și. colaborării internaționale.

Sesiunea Comitetului

mixt al Centrului comun

O.N.U.D.I România
VIENA 27 (Agerpres). — La se

diul Oficiului O.N.U. din Viena s-au 
desfășurat lucrările sesiunii a Xl-a 
a Comitetului mixt al Centrului co- 
mun O.N.U.D.I. — România. Lucră
rile au permis o trecere în revistă 
a activității de ansamblu desfășu
rate în ultimul an de Centrul co
mun O.N.U.D.I. — România de la 
București. De asemenea, a fost exa
minată contribuția pe care Centrul 
o poate aduce la realizarea unor 
proiecte în anii 1985 și 1986 în do
menii de interes major pentru ță
rile în curs de dezvoltare, cum sînt : 
formarea de cadre, industriile chi
mică și farmaceutică, valorificarea 
materialelor de construcție ieftine, 
livrarea de diverse echipamente și 
instalații etc.
In cadrul lucrărilor sesiunii, con

ducerea O.N.U.D.I. a apreciat in 
mod deosebit contribuția României 
la creșterea rolului organizației în 
direcția industrializării ■ țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și par
ticiparea tării noastre la realizarea 
de programe și proiecte finanțate de 
O.N.U.D.I.

In favoarea restructurării sistemului 
internațional

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
Sistemul financiar internațional ac
tual poartă și el răspunderea pentru 
cea mai grea criză economică din 
ultimii 50 de ani din America La
tină — a declarat președintele Uru- 
guayului. Julio Maria Sanguinetti. 
Declarația a fost făcută cu prilejul 
primirii ambasadorilor la Montevi
deo ai statelor industrializate care 
vor participa Ia reuniunea la nivel 
înalt de la Bonn. Președintele San
guinetti a înmînat reprezentanților 
diplomatici ai statelor respective un 
document exprimînd poziția unitară 
a țărilor latino-americane vizind so
luționarea problemei datoriei exter
ne pe calea dialogului direct și con
structiv între creditori și debitori.

El s-a pronunțat pentru abordarea 
la cel mai înalt nivel a acestei pro
bleme. care a dobîndit un tot mai 
pronunțat caracter politic — relatea-

(Agerpres):au luptat din de-

însușire a scrisului și cititului de 
către adulți.

dică a 
nicat 
postul

GENTIILE DE PRESA
e scurt

CONSILIUL MILITAR DE 
TRANZIȚIE DIN SUDAN a emis 
două decrete privind amnistierea 
tuturor deținuților politici arestați 
sub vechiul regim și aplicarea unei 
încetări a focului in regiunea su- 

țării — a anunțat un cornu
al consiliului, difuzat de 
de radio Omdurman.

financiar

Prensa Latina,ză agenția cubaneză 
„Documentul comun prezentat de 
statele semnatare ale „Consensului 
de la Cartagena" și elaborat în spirit 
constructiv — a spus președintele 
Uruguayului — reprezintă o contri
buție pozitivă la examinarea proble- 
melor care afectează. în prezent, 
a-ti-t țările industrializate, cît Si cele 
în curs de dezvoltare".

t»

BELGRAD
Belgrad s-au 
narei C.C. al 
din Iugoslavia, care a dezbătut mă
surile ce trebuie luate pentru redu
cerea inflației și realizarea progra
mului de stabilizare economică, in
formează agenția Tanlug.

în documentul adoptat de plenară 
se relevă necesitatea unor eforturi 
maxime pentru creșterea 
economice, perfecționarea 
zării muncii, folosirea mai 
a capacităților de producție, 
greselor științei și tehnicii.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvintul Aii Șukria, pre
ședintele Prezidiului C.C. ‘ al U.C.I.

27 (Agerpres) — La 
încheiat lucrările ple- 
Uniunii Comuniștilor

eficienței 
organl- 
deplină 
a pro-

ORIENTUL MIJLOCIU

GUVERNUL SALVADORIAN sua. 
prezentat demisia președintelui Na
poleon Duarte, a anunțat secreta
riatul pentru informații al pre
ședinției. Comunicatul oficial pre
cizează că demisia este menită să 
permită șefului statului să efec
tueze o „restructurare" a guver
nului.

de acțiuni în Carai.be, desfășurată 
sub egida Programului Națiunilor 
Unite pentru mediul înconjurător. 
Rezoluția adoptată atrage atenția 
asupra riscurilor potențiale ne care 
le reprezintă pentru ecosistemele 
regiunii deversarea in mare a pes- 
ticidelor, a produselor chimice, de
șeurilor și a altor substanțe nocive.

REUNIUNE ECOLOGICA. La 
Cancun, in Mexic, s-au încheiat lu
crările celei de-a treia reuniuni 
interguvernamentale pentru planul

CAMPANIE DE ALFABETIZARE 
ÎN NIGERIA, In orașul Kano din 
Nigeria a fost creat primul centru 
național de luptă împotriva analfa-

betismului. El are menirea de a 
pregăti cadrele necesare pentru 
campania de alfabetizare a popu
lației adulte la nivelul întregii țări. 
O atenție deosebită este acordată 
lichidării neștiinței de carte in rîn
dul femeilor, fiind elaborat un plan 
de perspectivă. Campania de alfa
betizare urmează să ia sfârșit în 
anul 1992, la scara întregii țări. Au 
fost prevăzute i fonduri guverna
mentale pentru asigurarea trans
portului cadrelor didactice, a ma
nualelor și a celorlalte mijloace de

MAFIOT ARESTAT, PolitiaȘEF
italiană l-a arestat la Milano pe 
Salvatore Enea, unul dintre șefii 
Mafiei din nordul Italiei. împotriva 
Iui Enea 
date de 
arestării, 
pregătea
destinația Venezuela.

cu 3,1 miliarde dolari mai mare de
ci t în 1983 — arată
Băncii 
mentul 
termen 
crescut 
în 1983 ____ _ ...______
lui 1984, iar cea pe termen scurt — 
de, la 3,39 miliarde la 4,64 miliarde. 
Potrivit planului de restituire a 
datoriilor. Turcia intenționează să 
achite creditorilor săi 2,919 miliar
de dolari în 1985.

un raport al 
Centrale a Turciei. Docu- 
menționează că datoria pe 

mediu și lung a tării a 
de la 13,78 miliarde dolari 
la 15,29 miliarde Ia. sfîrșitul

1

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — America Latină cunoaște 
cea mai profundă și mai generaliza
tă criză economică din ultima ju
mătate de secol — se afirmă într-un 
studiu al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) dat publicității la Ciu
dad de Mexico. în multe țări ale 
regiunii — arată documentul — se 
înregistrează o îngrijorătoare creș
tere a ratelor șomajului și inflației 
și o înrăutățire drastică a condițiilor 
de viață. Nivelurile de dezvoltare 
actuale ale Americii Latine sînt si
milare celor înregistrate cu zece 
ani în urmă — se spune în studiul 
C.E.P.A.L.

Acord de încetare 
a focului la Beirut

BEIRUT 27 (Agerpres). — La 
Beirut s-a înregistrat sâmbătă o 
diminuare a tensiunii. în urma unui 
acord de încetare a focului interve
nit. potrivit agenției M.E.N., între 
milițiile creștine și musulmane după 
ciocnirile desfășurate de-a lungul 
liniei de demarcație dintre estul și 
vestul orașului.

A fost realizat, de asemenea, un 
acord de încetare a focului între mi
lițiile șiite și druze, pe de o parte, 
și armata libaneză._pe de altă parte, 
în regiunea F

Agențiile 
totodată, că 
de ocupație 
aproximativ 
■trupe și alte 
raid asupra părții vechi a orașului 
Tyr. unde au efectuat percheziții și 
interogatorii.

Souk El Gharb.
de presă menționează, 
în sudul țării, forțele 
israeliene. însoțite de

35 transportoare de 
• vehicule, au lansat un

argentina: Amplă manifestație in sprijinul procesului 
de transformări democratice

fuseseră emise 12 man- 
arestare. In 
șeful mafiot 

să părăsească

momentul 
tocmai se 
Italia cu

A TUR-
anului

DATORIA EXTERNA
CIEI totaliza, la sfârșitul .... ...

19,932 miliarde dolari, fiind

CAPRICIILE VREMII. După mal 
bine de două săptămini de adevă
rată „vară", in Polonia se înregis
trează o scădere bruscă a tempera
turii. tn ultimele două zile, mercu
rul termometrelor a coborit, in me
die, cu 
regiuni 
zăpada, 
Jloriți. 
turi de 
Celsius.

20 grade Celsius, in multe 
făcindu-și din nou apariția 
care a căzut pe pomii in- 
S-au înregistrat tempera- 
pină minus 7 grade

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
Din inițiativa președintelui țării, 
Raul Alfonsin, la Buenos Aires s-a 
desfășurat o amplă manifestație 
populară în sprijinul procesului na
țional de transformări democratice, 
Ia care au participat peste 200 000 de 
persoane — relatează agențiile Pren- 
sa Latina și France Presse. Luind 
cuvintul, șeful statului argentinian a 
apreciat că situația social-economi- 
că dificilă a țării se datorează in 
principal efectelor negative ale cri
zei economice mondiale asupra eco
nomiei naționale și consecințelor ge
nerate de datoria externă împovără

toare. El a condamnat încercările u- 
nor forțe conservatoare din țară d: 
a deturna de pe făgașul normal 
cursul deniocratic al vieții politice 
interne și a subliniat necesitatea de 
a se dejuca orice tentativă de sub
minare a eforturilor de redresare e- 
conomică a țării și de democratizare 
in continuare a vieții politice interne.

Președintele Râul Alfonsin s-a pro
nunțat, totodată, pentru dezarmare 
și dezangajare militară pe plan mon
dial, pentru soluționarea exclusiv 
prin mijloace politice, pe calea dia
logului, a tuturor controverselor in
ternaționale, pentru neamestec in 
treburile interne ale popoarelor.
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